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Mục Lục

Lễ Công Bố Cương Lĩnh Chính Trị ngày 8/3/1982 tại khu chiến.

- Cuốn 1/2 Niên Biểu
9
Giới Thiệu
31
Lời Tự a: Tôn Trọng Sự Thự c.
- CHƯƠNG 1:

- CHƯƠNG 2:
- CHƯƠNG 3:
- CHƯƠNG 4:

Phầ n I: Cụt Lố i - Tım
̀ Đường.

35

Tình Nhà.
41
Miề n Nam Sụp Đổ Bi Hùng! Sự Sụp Đổ Rấ t Cầ n Thiế t Để Khai Tử Chế Độ Miề n
Nam Bi Khuynh
̣
Loát Bởi Thành Phầ n Lãnh Đạo Không Trong Sạch, Không Xứng
Đáng. Và Để Lich
̣ Sử Soi Rọi Chân Tướng Độc Tài Bạo Tri ̣ Của Chế Độ Đảng
Quyề n Hà Nội.
81
Ra Đi.
Vượ t Thoát Khỏi Việt Nam Thố ng Nhấ t Dưới Ách Chuyên Chế Tập Trung Kế t
Hợ p Lý Thuyế t Chuyên Chın
́ h Vô Sản.
Vượt Biên Qua Cam Bốt Lần Thứ 1, 1982.
93
Di Ảnh “Thiên Đường!!!” Khmer Đỏ - Polpot. Chế Độ Cộng Sản Không Phải Mùa
Xuân - Chın
́ h Là Điạ Ngục Trên Trái Đấ t.
Thời Gian Sống Tại Cam Bốt.
107
“Tın
̀ h Đồ ng Chı?
́ ” Tương Tàn!!! Điề m Gở Báo Hiệu Rạn Vỡ Toàn Diện Khố i Đoàn
Kế t Vô Sản Quố c Tế .

Phầ n II: Trại Tỵ Nạn Sikhiu - Thái Lan, 1983.
- Bố i Cảnh Lực Lượng Kháng Chiế n Đông Dương Một Nề n Tảng Chı́nh Tri ̣ Mới?
Cho Dân Tộc Viê ̣t Nam Nhân Ái Ưa Chuộng Tự Do - Hòa Bı̀nh.
- CHƯƠNG 5: Trại Tỵ Nạn Sikhiu.
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Thự c Trạng Đời Số ng Người Việt Trong Một Trại Tỵ Nạn Tránh Họa Độc Tài Hà
Nội. Hãy ''Chửi'' Chính Mình! - Một Phê Phán Triệt Để Hiện Thự c Xã Hội Việt
Nam Hiện Đại.
- CHƯƠNG 6: Liên Lạc Và Tham Gia Hoạt Động
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Mặt Trận Quố c Gia Thố ng Nhấ t Giải Phóng Việt Nam Trong Trại Sikhiu. Hoài
Bảo Cao Đẹp Về Một Tân Quố c Gia Việt Nam Tự Do Trong Tương Lai. Một Nề n
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- CHƯƠNG 7:

- CHƯƠNG 8:
- CHƯƠNG 9:

Tảng Chın
́ h Tri ̣ Mới? Cho Dân Tộc Việt Nam Nhân Ái Ưa Chuộng Tự Do - Hòa
Bın
̀ h.
Rời Trại Tỵ Nạn.
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Tự Nguyện Tham Gia Mặt TrậnTại Khu Chiế n. Bài Thơ “Phản Chiế n” Của Bùi
Minh Quố c – Nhà Thơ Đố i Kháng Chế Độ Đảng Quyề n.
Phầ n III: Khu Chiế n Hoàng Cơ Minh, 1984.
Đường Vào Khu Chiến.
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237
Đêm Đầu Tiên Trong Lòng Khu Chiến.
Đọc Lời Giới Thiệu Tập Hồ i Ký Của Tác Giả Trầ n Vàng Sao - Người Đã Bỏ Phố
Thi ̣ Miề n Nam, Lên Rừng, Vào Khu Chiế n, Ở Thập Niên 1960, Cùng Bao Đổ Vỡ
Nhận Thức Về Cuộc Cách Mạng!!!

Phầ n IV: Kháng Chiế n Quân Viê ̣t Nam!!!
- CHƯƠNG 10: Huấn Luyện Quân Sự.
243
Thời Kỳ Huấn Luyện Tại Tiề n Đồ n Hải Vân.
- CHƯƠNG 11: Giáo - Vũ Khí Đầu Tiên
267
Của Kháng Chiến Quân.
- CHƯƠNG 12: Tiền Đồn Bạch Mã
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Nơi Được Gặp Chiến Hữu Chủ Tịch Hoàng Cơ Minh Lần Đầu Tiên Trong Khu
Chiến.
- CHƯƠNG 13: Đi Tải
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- CHƯƠNG 14: Căn Cứ 84.
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Hay Còn Gọi Là Căn Cứ Bình Thủy - Một Hậu Trạm - Tiền Trạm Trong Khu
Chiế n Hoàng Cơ Minh.
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- CHƯƠNG 15: Lễ Trao Súng
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- CHƯƠNG 16: Căn Cứ 81 - Bản Doanh Của Khu Chiế n.
Chiế n Hữu Lê Hồ ng Tức Đặng Quố c Hiề n,
Tư Linh
̣ Lự c Lượ ng Võ Trang Kháng Chiế n.
- CHƯƠNG 17: Lực Lượng Võ Trang Kháng Chiến.
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339
- CHƯƠNG 18: Lễ Tuyên Thệ Trước Khi Rời Căn Cứ 81
Để Về Làm Việc Cho Đài Phát Thanh Việt Nam Kháng Chiế n Tại Căn Cứ 83.
Phầ n V: Đài Phát Thanh Viê ̣t Nam Kháng Chiế n.
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- CHƯƠNG 19: Đường Về Căn Cứ 83.
Chiế n Hữu Dương Văn Tư, Tư Linh
̣ Phó Lự c Lượ ng Võ Trang Kháng Chiế n.
- CHƯƠNG 20: Căn Cứ 83.
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Nơi Đặt Đài Phát Thanh Việt Nam Kháng Chiế n. Lầ n Đầ u Tiên Gặp Anh Ngô Chı́
Dũng, Một Thành Viên Sáng Lập Tổ Chức Người Việt Tự Do Ở Nhật Bản Vào
Tháng 11/1975 - Và Nhạc Sı ̃ Trầ n Thiện Khải Tức Trầ n Khánh.
- CHƯƠNG 21: Đài Phát Thanh Việt Nam Kháng Chiế n.
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Nơi Ở, Làm Việc Của Chiế n Hữu Chủ Tịch Hoàng Cơ Minh. Đặc Công Việt Cộng
Đột Kıć h Tiền Đồn Hải Vân. Hãy Nhớ Lại “Lời Mẹ Dặn” Của Nhà Thơ Bấ t Tử Phùng Quán.
Phầ n VI: Dời Căn Cứ.
- CHƯƠNG 22: Bỏ Căn Cứ 83.
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Rút Về Căn Cứ Mới Lập: Căn Cứ 27. Một Hệ Quả Tiêu Cự c Từ Sự Chia Rẽ, Đổ
Vỡ Ở Thượ ng Tầ ng Lãnh Đạo MT - Căn Binh
̣ Trầ m Trọng Của Phe Quố c Gia
Chố ng Cộng!
- CHƯƠNG 23: Tham Dự Khóa Quân Chính 2 Ở Căn Cứ 81.
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Chiế n Hữu Tư Linh
̣ Đặng Quố c Hiề n Tức Lê Hồ ng Mấ t Tại Khu Chiến? Một Hành
Động Thanh Trừng Nội Bộ? Bác Sı ̃ Nguyễn Hữu Nhiề u, Ông Là Ai? Đã Bi ̣ Đinh
̣
Đoạt Số Phận Như Thế Nào!? Đinh
̣ Mệnh Đen Tố i Đã Dành Cho Lưu Tuấ n Hùng.
Phầ n VII: Đông Tiế n I.
- CHƯƠNG 24: Các Đợt Kháng Quản Xâm Nhập.
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Sức Tàn Phá Của Giặc Nội Tuyế n. Hậu Quả Trầ m Trọng Sau Các Đợt Kháng
Quản!!! Danh Sách Cán Bộ Kháng Quản. Đời Số ng Buồ n Thảm Trong Khu Chiến
Của Ông Nguyễn Thế Minh, Chủ Tich
̣ Mặt Trận Quố c Gia Việt Nam, Khi Liên Kế t
Với Mặt Trận Hoàng Cơ Minh!

- Cuốn 2/2 - CHƯƠNG 25: Chiến Dịch Đông Tiến I.
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Tư Linh
̣ Phó Dương Văn Tư Và Quyế t Đoàn Trưởng Huỳnh Trọng Hà Chı̉ Huy
Chiế n Dich.
̣ Những Kháng Chiế n Quân Anh Hùng Hơn Tráng Sı ̃ Kinh Kha! Hậu
Quả Trầ m Trọng Của Chiế n Dich!!!
̣
Danh Sách Kháng Chiế n Quân Tham Dự
Đông Tiế n I.
- CHƯƠNG 26: Gia Nhập Việt Tân.
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Nghe Nhà Văn Võ Hoàng Giới Thiệu Về Đảng Việt Tân Và Đượ c Chiế n Hữu
Trầ n Khánh Tức Nhạc Sı ̃ Khu Chiế n Trầ n Thiện Khải Kế t Nạp Vào Đảng Việt
Tân. Chủ Trương “Đảng Hóa” Mặt Trận. Dữ Kiện Về Đảng Việt Tân Từ Khu
Chiến Ra Tới Hải Ngoại.
Phầ n VIII: Công Tác Trong Lực Lượng Võ Trang.
- CHƯƠNG 27: Rời Đài Việt Nam Kháng Chiến.
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̣ Đông Tiế n. Nhưng Cũng Không Thấ y Xuấ t Hiện Ở Hải
Ngoại Sau Khi Đài Phát Thanh Việt Nam Kháng Chiế n Không Còn Hoạt Động
Trên Đấ t Thái!?
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̀ h Chiế n Dich
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n
Di
ch.
̣
Chuyể
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LỜI GIỚI THIỆU NĂM 2.018
Khi Công Bố Tác Phẩm Hành Trình Người Đi Cứu Nước Trên Mạng Toàn Cầu
Kính thưa quí bạn đọc gần xa.
Tháng 9/2.006 hai quyển Hồi Ký Hành Trình Người Đi Cứu Nước lần đầu tiên ra mắt bạn
đọc tại San Jose/ California, sau đó là 11 địa điểm khác, nơi có các cộng đồng Việt Nam trên
nước Mỹ, rồi đến Canada (hai thành phố có đông người Việt sinh sống là Ottawa và
Toronto). Nhiều tháng sau đó, Hồi Ký đã đến Úc Châu.
Đến nay đã 12 năm với nhiều sự thay đổi.
Ngày 3 tháng 11/2.015, cuốn phim “Terror in Little Sai Gon” của đài PBS/Mỹ, được công
chiếu trên mạng toàn cầu, phơi bày bộ mặt khủng bố, giết người, trốn thuế, lừa đảo niềm tin
công chúng, dân chủ giả hình, của Mặt Trận Hoàng Cơ Minh trong cộng đồng người Việt hải
ngoại trên đất Mỹ và nhiều nơi trên thế giới.
Tiếp ngay sau đó là nỗ lực của ông Nguyễn Thanh Tú, con trai thứ của cố Nhà Báo Nguyễn
Đạm Phong, người bị ông Hoàng Cơ Minh ra lịnh sát hại, quyết tâm đưa vụ giết người ra
trước ánh sáng công lý Hoa Kỳ.
Với những dữ kiện mới liên quan đến Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam
hay Mặt Trận Hoàng Cơ Minh (Đảng Việt Tân) như thế, cho nên khi tôi đưa tác phẩm Hành
Trình Người Đi Cứu Nước lên hệ thống mạng internet toàn cầu, buôc phải viết thêm Lời Giới
Thiệu này.

Tôi vẫn giữ nguyên văn trong các chương của bộ Hồi Ký để bảo đảm tính chất trung thực vào
thời điểm Hồi Ký ra đời. Tuy nhiên, các bạn đọc cần tham khảo thêm các hồ sơ pháp lý và
chính trị do tôi biên soạn sau thời điểm năm 2.015 liên quan đến vụ án mà ông Nguyễn
Thanh Tú cùng các nạn nhân thưa kiện Mặt Trận – Việt Tân, để có cái nhìn toàn diện về tổ
chức và những người cầm đầu Mặt Trận - Việt Tân.
Dưới đây tôi có trích hồ sơ của cơ quan FBI (Cục Điều Tra Liên Bang Hoa Kỳ) gởi cho ông
Nguyễn Thanh Tú về lịnh truy tố ông Hoàng Cơ Minh.
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Nguồn trích: https://damphong.com/2017/09/10/24/
Hồ sơ của cơ quan FBI/Hoa Kỳ trưng ra cho thấy, ngay từ năm 1.986, chỉ sau 5 năm cầm đầu
Mặt Trận – Việt Tân, ông Hoàng Cơ Minh đã bị cơ quan điều tra Mỹ lên danh sách theo dõi
kỹ vì đã phạm các tội như: tống tiền, tham nhũng và nhiều hành động bất hợp pháp khác.
Ông Hoàng Cơ Minh bị FBI xếp vào loại nghi phạm đã vi phạm đạo luật RICO, một đạo luật
chống băng đảng tội phạm rửa tiền, lường gạt để thu lợi riêng, lũng đoạn, hủ hóa, hình sự…
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Nguồn trích: https://damphong.com/2017/09/10/24/
Tài liệu FBI trưng ra cho thấy, sau thời gian điều tra, phía luật pháp Mỹ chuẩn bị bắt giữ và
truy tố ông Hoàng Cơ Minh theo đạo luật RICO, một đạo luật chống các băng đảng tội phạm
sử dụng bạo lực, đe dọa, khủng bố, giết người rồi đốt xác, trên đất Mỹ.
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Những dữ kiện pháp lý quan trọng và tối mật này, tôi không thể biết và không thể có được
khi hoàn thành và cho xuất bản Hồi Ký vào năm 2.006. Sự thật đau lòng này chắc phải làm
đổ vỡ thần tượng trong lòng của rất nhiều người. Nhưng sự thật là sự thật, không muốn nhìn
nhận thì chuyện cũng đã xảy ra.
Năm 2.016, Hồi Ký có tái bản nhưng chỉ in với số lượng nhỏ và có thêm một ít bài. Bản mà
tôi cho công bố trên mạng toàn cầu, được xuất bản năm 2.006, có chỉnh sửa vào năm 2.007.
Ngày 7 tháng 3/2.018 (thời gian gần đây có bổ sung thêm chi tiết).

Kính Báo.

Tác Giả Phạm Hoàng Tùng.
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Giới Thiệu

HỒI KÝ KHÁNG CHIẾN

“Bí Mật Kháng Chiến Hoàng Cơ Minh”

Hành Trình Người Đi Cứu Nước
của

Phạm Hoàng Tùng
Câu chuyện tự vùng lên kháng chiến làm nức lòng người khởi đầu từ năm 1981, tức 25 năm trước
đã kết thúc trong bi thương cùng cực, vẫn làm ray rứt lòng người... Biết bao câu hỏi đã được đặt ra, nhưng
không có câu trả lời thỏa đáng!?
Đề tài vẫn đang làm ray rứt đoàn viên Mặt Trận QGTNGPVN, nay là đảng Việt Tân và dư luận lại
được nói tới nhiều vào đầu năm 2006. Ông Hồng Phúc đài Truyền Thanh - Truyền Hình Việt Nam Hải
Ngoại, đài VOV... đã phỏng vấn nhiều nhân vật trong tháng 2, 3/2006, và được biết hồi ký kháng chiến
“Hành Trình Người Đi Cứu Nước” hơn 900 trang sách của anh Phạm Hoàng Tùng, một Kháng Chiến
Quân đã có 14 năm (1984 - 1997) hệ lụy, được đăng tải một số chương trên tờ Việt Luận ở Úc từ tháng
7/2006 và Sài Gòn Nhỏ ở Hoa Kỳ từ tháng 10/2006. Đây là lần đầu tiên hồi ký loại này đươc đưa ra, cố
gắng nói một cách trung thực những hoạt động kháng chiến trong thời gian 1981 - 1990.
Lần đầu tiên công bố một Hồi Ký Kháng Chiến, rất bi hùng, rất chân thật, đầy máu và nước mắt của
một thanh niên nặng lòng yêu nước, đã dấn thân tham gia và hệ lụy trong suốt 14 năm trời… Câu chuyện
rất sống động của Kháng Chiến Quân Phạm Hoàng Tùng, từng làm việc tại đài Phát Thanh Việt Nam Kháng
Chiến Năm 1984 - 85, tham dự cuộc hành quân Đông Tiến II lần 1 năm 1986 và lần 2 năm 1987… nay là
nhà báo Lý Đi ̣nh Phát, từng cộng tác với các đài phát thanh quốc tế RFA, SBS, hiện đang cộng tác với các
đài BBC, RFI…
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Đây là cuộc đấu tranh hào hùng tự phát lớn nhất sau năm 1975. Cuộc đấu tranh trường kỳ huy
động sức người, sức của lớn nhất của cộng đồng người Việt ở hải ngoại. Thanh niên đất Việt từ mọi nơi trên
thế giới tụ về như: Việt Nam, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Gia Nã Đại, Pháp, Đức, Đan Mạch, Thái, Cam Bốt…, gồm
những người Kinh, đồng bào Khmer ở Nam Việt Nam, người Việt gốc Hoa…
Hồ i ký Kháng Chiế n “Hành Trình Người Đi Cứu Nước” được viết trong 6 năm, với 35 chương,
hơn 900 trang sẽ trả lời cho những thắc mắc về chuyện gì đã khởi đầu từ 25 năm trước (1981) và kết quả ra
sao? Vì đâu mà cả trăm người đã phải hy sinh tính mạng!?
Kháng Chiến Quân tham gia Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam và đảng viên
đảng Việt Tân nghĩ gì? Tác phẩm “Hành Trình Người Đi Cứu Nước” đã kể lại rất nhiều những câu chuyện
chưa hề được tiết lộ về vui buồn, gian khổ, đói khát, lo âu, cùng quẫn, bi thương, uất nghẹn, hy vọng, tuyệt
vọng, tin tưởng, khủng hoảng, hy sinh, tiếc thương… trong rừng già Thái - Lào của các Kháng Chiến Quân,
những người đi thắp lửa quê hương trong đêm đen!!!
1- Tác phẩm là tiếng nói uất nghẹn, bi thương nhất của các Kháng Chiến Quân từ 25 năm qua, chắc
chắn sẽ gây chấn động dư luận.
2- Tác phẩm sống động, chân thực, viết bằng máu và nước mắt của chính Kháng Chiến Quân.
3- Tác phẩm tiết lộ những chuyện mà người có óc tưởng tượng phong phú nhất cũng khó hình dung
được.
4- Tác phẩm không thể thiếu đối với những người bênh cũng như chống Mặt Trận QGTNGPVN và
đảng Việt Tân.
5- Tác phẩm dành cho tất cả những người hằng quan tâm đến vận mệnh đất nước.
6- Tác phẩm ghi lại những trận đánh giữa 220 Kháng Chiến Quân và 1 trung đoàn Việt Cộng, có
trận kéo dài tới 6 tuần lễ.
7- Tác phẩm ghi lại đầy đủ nhất về hoạt động võ trang kháng chiến có một không hai nên đáng đọc
nhất từ trước tới nay.
Đặc biệt sách có đính kèm DVD thời lượng 3 giờ:
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1- Nhà báo Hồng Phúc thuộc Thế Giới Ngày Nay và đài VP-TV phỏng vấn Đỗ Thông Minh (sáng
lập viên Mặt Trận).
2- Nhà báo Lý Kiến Trúc tạp chí văn hóa và VHN-TV phỏng vấn Đỗ Thông Minh và Phạm Hoàng
Tùng.
3- Biên Tập Viên Xuân Hồng đài BBC phỏng vấn Phạm Hoàng Tùng
4- Biên tập Viên Ngọc Hân đài SBS phỏng vấn Đỗ Thông Minh.
5- Nhà báo Hồng Phúc thuộc Thế Giới Ngày Nay và đài VP-Radio phỏng vấn Phạm Hoàng Tùng.
Bạn đọc sẽ bàng hoàng vì không thể ngờ!? Hàng trăm câu hỏi sẽ hiện ra trong đầu!? Nếu biết
vậy liệu có thể làm khác đi chăng!?
Xin trân trọng giới thiệu cùng quý độc giả một tác phẩm với nhiều chấm than (!) và chấm hỏi (?)
nhất.
Chắc hẳn chúng ta có lúc cảm thấy tiếc vì những sự kiện lịch sử như khu chiến Bãi Xậy với cụ Nguyễn
Thiện Thuật năm 1883, Vũ Quang với Phan Đình Phùng năm 1885 - 1895, Yên Thế với cụ Hoàng Hoa Thám
1905 - 1913… không được ghi chép lại đầy đủ? Hoặc nhiều biến cố lịch sự khác đã bị ghi chép một cách
thiếu trung thực vì nhằm phục vụ cho mưu đồ riêng tư? Và liệu chúng ta sẽ rút ra được những bài học quý
giá gì từ những mất mát đau thưong đã qua?
Ở đây, tác giả là người trong cuộc, cố gắng viết lại trung thực các sự kiện với ước mong nói lên sự
thật và lưu lại tài liệu, nên dù bênh hay chống Mặt Trận QGTNGPVN và đảng Việt Tân cũng nên đọc lắm
vậy.
Tokyo - Japan, 9/2006
Nhà xuất bản Tân Văn
----Đây là ấn bản 2, nhà xuất bản và tác giả xin thành thật cảm tạ độc giả đã nồng nhiệt chiếu cố ấn
bản 1 và đóng góp nhiều ý kiến.
Ấn bản 2 này có hiệu chính và tăng bổ khoảng 40 trang sau khi thu thập được thêm một số dữ liệu.
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Tỵ Nạn Vượt Biển Bằng Bè!?

Người ta sống không nổi với cộng sản nên phải ra đi bằng mọi giá!
Trong số hàng nhiều ngàn con thuyền mong manh dùng đi vượt biển, đôi khi cũng có cả tàu sắt,
nhưng chắc là không thể ngờ có cả bè.
Chiếc bè được làm tại bến Thanh Đa, Sài Gòn vào cuối năm 1975, bằng 18 thùng phuy xăng loại 200
lít, chia ra làm 2 hàng hàn nối với nhau, phía đầu cắt nhọn để rẽ sóng,
bên trên làm giàn và nhà tạm trú.
Bè chở 14 người (trong số đó có một em bé sơ sinh mới 6 tháng)
theo sông Sài Gòn ra biển Vũng Tàu, sau 3, 4 ngay lênh đênh,
may mắn được một tàu Nhật vớt đưa tới Nhật.
Và chúng ta may mắn có được tấm hình quý giá này,
chụp cảnh những người trên bè đang vẫy cờ SOS.
Năm 1954, đã từng có người dùng bè vượt tuyến từ Bắc vào Nam.
Hơn 10 người trên bè sau đó đã đi định cư ở Mỹ,
phần lớn là San Jose, Cali.

PHẦN I
CỤT LỐI - TÌM ĐƯỜNG
CHƯƠNG 1
TÌNH NHÀ - MIỀN NAM SỤP ĐỖ BI HÙNG
Một Sự Sụp Đổ Rấ t Cầ n Thiế t Để Khai Tử Chế Độ Miề n Nam
Bi ̣ Khuynh Loát Bởi Thành Phầ n Lan
̃ h Đạo Không Trong Sạch, Không Xứng Đáng.
Và Để Lich
̣ Sử Soi Rọi Chân Tướng Độc Tài Bạo Tri ̣
Của Chế Độ Đảng Quyề n Hà Nội.
1- Xóm Nhỏ
Căn nhà nhỏ của gia đình tôi nằm ở số 4 bis/ E đường Nguyễn Trung Ngạn, quận Nhất, Sài gòn.
Ba má tôi đã mua được căn nhà này do nhà nước bán rẻ vào năm 1955, khi hai ông bà đều phục vụ trong
ngành quân nhân, công chức cho chế độ miền Nam. Tôi nghe kể lại, căn nhà này nằm trong dãy nhà thuộc
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một bệnh viện của quân đội Nhật lúc chiếm đóng Sài Gòn, sau đó sửa sang lại chút đỉnh để trở thành khu cư
xá nhỏ.
Dãy phố xây theo kiểu đơn giản, các tường chung quanh đều bằng gạch, trên lợp ngói đỏ, nền nhà
còn giữ được mặt nền của con lộ trong thành phố, chắc trước đây dãy phố được xây trên mặt con đường nối
liền giữa đường đại tá Palanca và Nguyễn Bỉnh Khiêm. Hồi thời Pháp thuộc có nhiều đường hay đại lộ trong
thành phố Sài gòn được đặt theo tên người Pháp hoặc Tây Ban Nha có công với quân đội thực dân Pháp.
Đường Palanca sau đổi tên thành Nguyễn Trung Ngạn, một danh thần đời Trần, ông nổi tiếng với
bài thơ “Khóc Nam Chinh”, tả lại nỗi sợ hãi của người lính viễn chinh của Đế Quố c Mông Cổ mỗi khi nhắc
tới chuyện phải đi chinh phạt Nam Quố c bé nhỏ, tức Viê ̣t Nam ngày nay.
Dãy phố nơi tôi ở có gần hai chục gia đình quân nhân công chức, trở thành khu xóm yên tịnh nằm
lọt thỏm trong khu vực có có nhiều dinh thự quan trọng nhất của thủ đô Sài Gòn hồi thời kỳ đó. Vì xóm nhà
được cất trên mặt lộ chỉ có một lối đi vô, nên tất cả những căn nhà trong xóm đều hướng cửa chính ra con
đường hẹp chạy từ đầu tới cuối xóm. Phía trước và sau dãy nhà có hai hàng cây dầu cao vút, tôi không biết
được trồng vào lúc nào, nhưng cây nào cây nấy bự khoảng chừng hai ba người ôm không hết. Nghe ba má
tôi kể lại, dầu được trồng từ thời thực dân Pháp chiếm đóng Sài Gòn nên tuổi dầu cũng gần trăm năm.
Gần đấy có đại lộ Cường Để chạy ngang hợp thành ngã tư Cường Để - Nguyễn Trung Ngạn, nằm ở
lối vào khu xóm tôi, cũng đầy cây dầu hai bên, tạo cho đại lộ Cường Để đầy bóng mát quanh năm. (Kỳ Ngoại
Hầu Cường Để tên thật là Nguyễn Phúc Đan thuộc dòng nhà Nguyễn, chắt Vua Gia Long, cụ Cường Để đã
bôn ba qua Nhật tìm đường cứu nước vào những năm 1906 trong thời kỳ Đông Du do nhà cách mạng ái
quốc Phan Bội Châu chủ trương, Cụ Cường Để bị bệnh chết ở Nhật vào năm 1951).
Ngày còn thơ ấu, những buổi trưa vắng vẻ đi lang thang trong khu xóm, tôi và những thằng bạn hay
bắt gặp các vỏ trứng bể hoặc xác cá bị đánh rơi từ trên cây cao.Số là trên ngọn dầu, loài chim diệc thường
tới làm tổ ở, chim diệc cao, lớn con, cẳng, cổ và mỏ của chúng đều dài. Diệc thường lui tới con sông Thị
Nghè gần đó kiếm mồi, thức ăn của chim gồm có cá và rắn, khi ăn mồi diệc hay làm rớt xuống mái nhà hoặc
trên con đường hẹp trong khu xóm cụt lối của tôi. Thịt chim diệc khá ngon, trứng chúng lớn gần bằng nắm
tay người lớn, vỏ trứng màu xanh da trời nhưng hơi lợt.
Diệc là giống chim lớn nên các tay thợ săn, phần lớn là những kẻ có tiền hoặc các quan chức thời
đó, thỉnh thoảng mang loại súng săn tài tử tới khu xóm tôi bắn chim diệc, vừa giải trí, vừa kiếm món thịt
chim lúc cuối tuần, có khi hạ được con mồi, thợ săn lại tặng cho chủ nhà gần đó.
Một hôm, không biết vì sao, có một chú chim diệc lại đứng trên nóc nhà bên cạnh nhà tôi và bay
lên không được, tôi cùng các bạn trẻ leo lên mái ngói vừa đi vừa bò, tı̀m cách rượt chim bắt sống. Có lẽ chim
vì thân mình lớn nên phải cần khoảng trống để chạy lấy trớn trước khi đập cánh bay về tổ trên tận ngọn dầu,
hoặc vì chim gặp nạn đó còn non, đang tập bay thì bị rớt xuống mái nhà.
Xóm tôi, con xóm cụt, chỉ có một lối đi vào, nhà tôi nằm về phía cuối xóm, chỗ này có bức tường
được xây cao, trên được rào kẽm gai. Bên kia bức tường là trường nữ trung học Trưng Vương - một trường
nữ nổi tiếng nhất Sài Gòn thời đó cùng với trường nữ trung học Gia Long, cả hai đều là trường công lập.
Trước cửa nhà là con đường hẹp vừa đủ chỗ cho hai chiếc Honda chạy ngươ ̣c chiề u tránh nhau. Cạnh nó có
bức tường cao, phía sau bức tường này là Chủng viện Thánh Giu Se. Ngay sau nhà cũng lại có bức tường
cao, các cơ ngơi rô ̣ng raĩ bên sau bức tường đó thuộc cơ sở một dòng nữ tu. Thế là con xóm nhỏ của tôi bi ̣
vây bo ̣c ba bề là các bức tường cao, khuấ t tầ m mắ t.
Nơi này đã có từ lâu, chắc được lập nên hồi đầu thế kỷ 20. Cơ sở nào cũng rộng raĩ , có nhiều nhà
cửa bên trong, vì đây là nơi tu hành, nơi ăn ở học hành của chủng sinh, chỗ tàng trữ kinh sách đồng thời
cũng là chỗ các vị tu hành cư trú. Phía trong hai cơ sở này có nhiều đất trống dùng cho việc trồng trọt, chăn
nuôi. Ngoài ra bên cơ sở các vị nữ tu còn mở ra một trường nữ trung học chuyên dạy Pháp ngữ mang tên
trường Saint Paul, trường này có học phí khá cao và thường chỉ những con gái nhà giàu mới theo học được
tại đây.
Hai nơi tu đạo này đều có cổng chính nằm trên đại lộ Cường Để và hai cổng phụ nằm trên đường
Nguyễn Trung Ngạn ngay lối vào con hẻm nhỏ. Nói là cổng phụ vì chúng nằm trên con đường sâu bên trong,
song các cổng này được xây bằng sắt, to lớn, kiên cố.
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Những ngày còn nhỏ, tôi và các bạn hiếu động hay trèo lên nóc cầu tiêu sau nhà rồi bò lên mái ngói
đỏ của dãy nhà dòng nữ tu, vì ở phía bên đó có vườn khế sai trái, hơn nữa khu đất lớn bên kia bức tường
nằm đằng sau nhà là những gì bí ẩn mà chúng tôi muốn khám phá. Việc “đột nhập” vào vùng đất này khá
gây cấn, vì có thể bị trượt chân té từ mái ngói xuống khu vườn cây bên dưới, hoặc có thể bị bắt gặp bởi
những người đang làm việc chăn nuôi heo, gà ở gần khu vườn.
Hồi đó các bạn trẻ trong xóm thường bị cảnh sát phường (lúc đó có tên là phường Tự Đức, sau đổi
thành Bến Nghé) bắt về tội leo vào nơi tu hành phá phách. Hình phạt không có gì nặng, có thể bị cú đá ngay
mông hoặc bị giữ lại trong khu nữ tu một buổi chờ ba má tới nhận về, sau khi được nghe các lời giảng dạy.
Mặc dù như thế, tôi vẫn là một tên trong đám nhỏ thích leo trèo vào khu cấm này!

Sài Gòn Đầ u Thế Kỷ 20!

Mô ̣t ngôi chùa xưa ở khu vực Cầ u Ông Lãnh - Sài Gòn.
2- Quanh Xóm Nhỏ
Con đường ra vào duy nhất của xóm nhỏ là đường Nguyễn Trung Ngạn. Trong hẻm, lối đi nhỏ hẹp,
ra đầu ngõ thì rộng dần. Đường Nguyễn Trung Ngạn ngắn, từ Đông sang Tây chạy xuyên qua một ngã tư và
một ngã ba. Ngã tư đầu tiên: Cường Để - Nguyễn Trung Ngạn, ngã ba tiếp đó đường Nguyễn Trung Ngạn
đụng phải Chu Mạnh Trinh (trên đường Chu Mạnh Trinh tại đoạn này là mặt hông của nhà thương Grall
(Đồn Đất - một bịnh viện lớn, nổi tiếng của Pháp).
Đại lộ Cường Để từ trên xuống dưới, hướng Bắc - Nam. Lấy đường Hồng Thập Tự làm ranh, ở mạn
trên có đường Đinh Tiên Hoàng thuộc khu vực Đa kao. Ma ̣n dưới, đầu tiên là đài truyền hình VN (hồi đó có
đài truyền hình Mỹ nằm ngay sát bên). Kế tiếp, đường chạy ngang thành Cộng Hòa, sau đảo chánh 1963,
thành này được đổi làm khu đại học Văn Khoa và Nông Lâm Súc. Xuống dưới một chút đại lộ Cường Để
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gặp đại lộ Thống Nhất, dưới Thống Nhất là Nguyễn Du. Sau khi vượt qua Nguyễn Trung Ngạn, đại lộ Cường
Để chạy ngang đầu đường Gia Long, đây cũng là cổng chính của cơ sở nữ tu. Dưới đó là đường Lê Thánh
Tôn và rồi cuối cùng là bến Bạch Đằng, vị trí đặt bộ tư lịnh Hải quân VN, trong khu vực này còn có tư dinh
Thủ Tướng Chính Phủ chế độ VNCH.
Giờ cũng nên nói sơ qua đại lộ Thống Nhất, hai bên đường Thống Nhất có nhiều cơ quan trọng yếu.
Khi tính từ đông sang tây, trước tiên phải kể tới sở thú Sài Gòn. Cạnh đấy có Nha Khảo Cổ, trước mặt Nha
là trường Cao Đẳng Quốc Phòng, gần bên Nha có Phủ Thủ Tướng, đối diện cổng chính của Phủ là hông khu
đại học. Tiế p tu ̣c theo hướng tây của đa ̣i lô ̣, từ dãy tường bên hông khu đại học nhìn qua bên kia đường thì
gặp công ty Shell, sát bên công ty này là ngôi trường tôi từng ngồi học: trường trung học Văn Hóa Quân
Đội. Từ mái trường nhiều kỷ niệm này nhìn xéo về phía trước thì đụng phải Tổng Cục Chiến Tranh Chính
Trị, từ cơ quan này đi lên chừng vài chục thước sẽ thấy hai bên đường có hai tòa đại sứ Anh, Mỹ. Cuối cùng
tới Dinh Độc Lập, trước mặt Dinh có khu vườn cây cao su rợp bóng, ở phía phải khu vườn người ta thấy
được ngôi Nhà thờ Đức Bà đẹp cổ kính, thánh thiện.
3- Tuổ i Thơ Và Biế n Cố Chı́nh Tri ̣
Hồi nhỏ, trên những đường phố quanh khu xóm thân yêu của tôi có nhiều sự kiện mang dấu ấn lịch
sử đã xảy ra. Vào năm 1963, khi ấy tôi mới sáu tuổi, Sài Gòn xảy ra cuộc đảo chánh của các tướng lĩnh nhằm
lật đổ Tổng Thống Ngô Đình Diệm. Khu vực gia đình tôi ở không phải là trọng điểm của quân đảo chánh
nhưng cũng bị ảnh hưởng vì trên đường Thống Nhất có một khu doanh trại mà thời đó thường được gọi là
thành Cộng Hòa, nơi có những đơn vị trung thành với vị Tổng Thống họ Ngô trấn giữ.
Thành Cộng Hòa lúc ấy chiếm lấy một khu đất rộng, tính theo hướng bắc - nam, cổng trên giáp với
đường Hồng Thập Tự, cổng dưới giáp với đường Thống Nhất, chiều đông - tây của thành khá dài. Ngày nổ
ra đảo chánh, tôi nghe tiếng súng vang rền từ Bộ tư lịnh Thủy Quân Lục Chiến hướng về thành Cộng Hòa
(Bộ này nằm trên đường Lê Thánh Tôn, sát cạnh Bô ̣ Tư Linh
̣ Hải Quân) chắc một số đơn vị Thủy Quân Lục
Chiến ngả theo phe đảo chánh, đang tiến đánh thành Cộng Hòa do quân trung thành với chế độ cố thủ.
Sau khi tiếng súng đảo chánh ngừng nổ, tôi theo người chị Hai (chị tôi tên Phạm Thị Ngọc Bích,
chết vì tai nạn súng đạn vào năm1977 tại Gò Công - nguyên quán của gia đình chúng tôi) chạy ra đầu xóm
coi quang cảnh sau cuộc bắn nhau. Những đầu đạn, vỏ đạn nằm rơi rớt trên mặt đường. Lúc ấy hai chị em
nghe nói lính đóng trong thành Cộng Hòa chết nhiều lắm, cả hai chúng tôi cùng nhiều người trong xóm vì
hiếu kỳ kéo đi về hướng khu thành cách xóm nhà tôi chừng 500 thước.
Thành Cộng Hòa đã thay đổi chủ, những người lính ngồi trên bờ thành lúc này thuộc các đơn vị phe
đảo chánh. Cảnh tượng chung quanh còn ngổ n ngang khói đạn, những bức tường thành bị bắn cháy, bị bể
nát. Ở một đoạn, tôi còn trông thấy xác một quân nhân tử thủ nằm chết vắt trên mặt thành, mọi thứ hầu như
chưa được dọn dẹp. Những năm về sau, nơi này được sửa sang lại trở nên khu đại học Văn Khoa và Nông
Lâm Súc. Hai cổng nằm ở hai phía đường Thống Nhất và Hồng Thập Tự bị phá bỏ cho xe cộ lưu thông qua
lại, khúc đường này cũng là đoạn đầu của đại lộ Cường Để .
Tuy nhiên đi dọc theo đại lộ Thống Nhất, mé chân thành cũ, người đi đường vẫn còn nhận ra nét
kiến trúc cổ hồi thời Pháp thuộc. Như các viên đá xanh được xây dính liền nhau tạo nên dãy nền cao khoảng
hai thước, trên có hàng cột sắt cao mang đầu nhọn, cột này cách cột kia chừng một tấc và kéo dài theo chu
vi thành. Đây là kiểu kiến trúc các cơ quan công quyền hoặc tư dinh thời Pháp thuộc còn sót lại ở Sài Gòn.
Trên đoạn tường thành còn lại, chỗ đối diện với Phủ Thủ Tướng, có tấm bảng nhỏ hình chữ nhật, ngoài mặt
có lớp mạ màu vàng ghi vài hàng chữ lưu niệm ngày tháng, nơi chốn quân đảo chánh đã lật đổ chế độ gia
đình trị của gia đình họ Ngô.
Nhiề u người Viê ̣t Nam đã số ng trải qua các thời kỳ chıń h biế n quan tro ̣ng ở miề n Nam. Với nhiề u
hiể u biế t, các vi ̣này đã phát biể u những suy tư hay viế t những bài báo, sách để ghi nhâ ̣n trung thực la ̣i thời
kỳ lich
̣ sử của miề n Nam từ 1954 đế n 1975. Bởi vı̀ các hiể u biế t lich
̣ sử phải đươ ̣c truyề n thu ̣ la ̣i, để cho
người đương thời hiể u đươ ̣c sự thâ ̣t lich
̣ sử mô ̣t cách quang minh và công bằ ng, ngoài ra, giúp cho các thế
hê ̣ sau không bi ̣đui mù, câm điế c về viê ̣c làm của tiề n nhân, mà có thể rút tı̉a và ứng du ̣ng được các giá tri ̣
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thực tiễn quı́ báu cho cuô ̣c số ng cá nhân, hài hòa trong sự phát triể n, tiế n bô ̣ của đấ t nước trong tra ̣ng thái
văn minh, nhân đa ̣o, tự do. Chứ hiể u biế t lich
̣ sử không thể và không bao giờ dùng để đánh đổ i như mô ̣t lơ ̣i
nhuâ ̣n, vı̀ ý đồ hoă ̣c tham vo ̣ng cá nhân, phe phái cũng không thể bi ̣ giấ u kıń , chôn cấ t, hủy diê ̣t bởi con
người hay bởi dòng thời gian vô tı̀nh, vô tâ ̣n.
Liên hê ̣ đế n biế n cố 1963, trong tác phẩ m Viêṭ Nam 1945 - 1995 Chiế n Tranh, Tỵ Na ̣n Và Bài
Ho ̣c Lich
̣ Sử - Tiên Rồ ng 2004, Chương 9: Sai lầ m của Viê ̣t Nam Quố c Gia, Phầ n III. Giáo Sư Lê Xuân
Khoa viế t:
“Năm 1963, các biế n chuyển bấ t lợi cho chı́nh quyề n Ngô Đı̀nh Diê ̣m liên tiế p xảy ra đưa đế n cái
chế t thê thảm của các ông Diê ̣m, Nhu, Cẩn và sự sụp đổ của Đê ̣ Nhấ t Cộng Hòa. Viê ̣c hạ sát các ông Diê ̣m,
Nhu, Cẩn là những quyế t đi ̣nh chı́nh tri ̣ mà cả Hoa Kỳ và những người làm đảo chı́nh đề u có trách nhiê ̣m
nhưng sau này lại đổ lẫn cho nhau. Nhóm tướng lãnh có thể lo ngại rằ ng nế u các ông Diê ̣m, Nhu không bi ̣
giế t, sau này các ông ấ y có thể trở lại cầ m quyề n và trả thù. Nhưng ai cũng thấ y rõ là vào thời điể m của
cuộc đảo chı́nh 1963, chı́nh phủ Ngô Đı̀nh Diê ̣m đã hoàn toàn bi ̣ thấ t thế cả về đố i nội lẫn đố i ngoại. Đại
đa số các giới quân sự, chı́nh tri ̣ và dân chúng trong nước đề u chố ng đố i, dư luận thế giới đề u bấ t mãn và
Hoa Kỳ đã quyế t đi ̣nh chấ m dứt hợp tác với Ngô Đı̀nh Diê ̣m. Khi Tổ ng Thố ng Diê ̣m bi ̣ lâm nguy, không thấ y
có một hành động can thiê ̣p nào của các lực lượng “Thanh Niên Cộng Hòa” hay “Phụ Nữ Liên Đới” mà
ông bà Nhu vẫn tự hào là những lực lượng nồ ng cố t với hàng triê ̣u thành viên. Nhiề u người từng ủng hộ
Ngô Đı̀nh Diê ̣m đã thấ y sự sai lầ m của ông và đã trở nên thờ ơ hay chố ng đố i. Như vậy, trong trường hợp
của hai ông Diê ̣m, Nhu không bi ̣ giế t và chı̉ bi ̣ lưu đày ra ngoại quố c, các ông cũng không còn cơ hội nào
để có thể trở lại lãnh đạo cuộc chiế n đấ u chố ng cộng sản. Cho dù hai ông có tı̀m cách liên kế t với cộng sản
để tı́nh chuyê ̣n trung lập hóa miề n Nam và chấ m dứt vai trò của Mỹ ở Viê ̣t Nam, các ông cũng không còn có
những điề u kiê ̣n có thể nói chuyê ̣n được với họ, nhấ t là khi tı̀nh hı̀nh chı́nh tri ̣ và quân sự đã trở nên thuận
lợi cho họ.”
Trước biế n cố 1 tháng 11 năm 1963, Sài Gòn đã chứng kiế n mô ̣t vu ̣ đảo chı́nh khác. Cũng tác phẩ m
trên cho biế t:
“Ngày 11/11/1960, một số tiểu đoàn Nhảy Dù, do Đại Tá Nguyễn Chánh Thi và Trung Tá Vương
Văn Đông cầm đầ u, thực hiê ̣n một cuộc đảo chı́nh, chiế m giữ một số cơ quan chı́nh phủ và bao vây Dinh
Độc Lập. Nhóm sı ̃ quan này được sự ủng hộ của một số chı́nh tri ̣ gia chố ng Diê ̣m như Hoàng Cơ Thụy, Phan
Quang Đán, Phan Khắ c Sửu. Cuộc đảo chı́nh bấ t thành vı̀ mục đı́ch chı́nh của những người làm đảo chı́nh
chı̉ nhằ m ép buộc ông Diê ̣m thay đổ i chı́nh sách và lập chı́nh phủ mới. Đại sứ Mỹ giữ thái độ trung lập và
khuyế n khı́ch hai bên thương thuyế t. Ông Diê ̣m hứa thay đổ i chı́nh phủ nhưng kéo dài cuộc điề u đı̀nh cho
đế n khi viê ̣n binh của Trầ n Thiê ̣n Khiêm và Huỳnh Văn Cao từ Mỹ Tho và Biên Hòa về giải cứu ngày 12
tháng 11. Nhóm cầ m đầ u đảo chı́nh phải bỏ trố n qua Nam Vang.”…
(Xin xem thêm Viêṭ Nam: 1945 - 1995 Chiế n Tranh, Ti Na
̣ ̣n Và Bài Ho ̣c Lich
̣ Sử của Giáo Sư Lê Xuân
Khoa trong phần Tài Liệu ở cuối sách)
Tuổ i thơ tôi trôi qua bıǹ h yên nơi chố n thi ̣thành miề n Nam. Tuy vậy, có những xáo đô ̣ng chıń h tri ̣
thời đó vẫn mãi đọng trong tâm trí tôi, dù tháng ngày đã qua rất xa, không nhớ rõ vào năm 1966 hay 1967,
nhưng chắc xảy ra trước khi Việt Cộng tấn công vào các thành thị miền Nam hồi Tết Mậu thân 1968.
Một buổi trưa, lúc 11 giờ, trường học vừa tan (hồi ở tiểu học, tôi học tại trường Thống Nhất, nằm
cạnh bên trung học Văn Hóa Quân Đội, cả hai đều nằm trên đại lộ Thống Nhất), tôi đi bộ về nhà, khoảng
đường từ đó đến nhà chừng 1000 thước. Khi bước gần tới cổng chính của công ty Shell, cách cổng trường
tiểu học chừng 100 mét, tai bỗng dưng nghe hàng loạt đạn nổ rền ngay phía cổng hãng Shell bắn ra. Cùng
lúc ấy quang cảnh hỗn loạn, huyên náo xảy ra: đoàn xe chở Thủ Tướng, bấy giờ là ông Trần Văn Hương,
phóng như bay về hướng Bến Bạch Đằng. Thì ra khi đoàn xe vừa rời khỏi cổng phủ Thủ Tướng ở đường
Thống Nhất, chạy tới đường Cường Để rồi quẹo xuống bến tàu, đã gặp ngay ổ phục kích của đặc công Việt
Cộng. Đoạn đường từ Phủ Thủ Tướng xuống tới tư dinh Thủ Tướng ở dưới Bến Bạch Đằng phải đi qua đại
lộ Cường Để , đây là lộ trình hàng ngày của đoàn xe Thủ Tướng. Chắc Việt Cộng đã theo dõi từ lâu, biết
được sơ hở nên họ mới tổ chức cuộc mưu sát đó.
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Chính đôi mắt ngây thơ của tôi ngày ấy nhìn thấy được vài người mặc quân phục Biệt Động Quân,
đặc công giả dạng lính VNCH (Viê ̣t Cô ̣ng khá giỏi nghề ngụy trang!) cầm súng bắn thẳng vào đoàn xe chở
Thủ Tướng Trần Văn Hương, tính ám sát ông hòng gây rối loạn an ninh - chính trị, đồng thời gây tiếng vang
cho Việt Cộng. Mãi về sau, khi trưởng thành tôi mới nhận ra điều này.
Khi đoàn xe yếu nhân đi khỏi, cảnh sát, an ninh chìm, nổi kéo tới đông đúc. Xe cộ, khách bộ hành
bị chận lại tra hỏi giấy tờ tùy thân. Tôi lúc ấy chừng 10 tuổi không bị xét hỏi, sự kiện xảy ra quá nhanh,
không ai có thể ngờ được. Chính bản thân tôi cũng không dè mình vừa đi bộ tới chỗ đó thì lại chứng kiến
một sự kiện đặc biệt, quá đổi kinh ngạc so với hiểu biết non nớt của độ tuổi ấy!
Sau cuộc mưu sát hụt vài ngày, thêm một câu chuyện được tiết lộ, ngoài mấy đặc công đứng ở hãng
Shell, Việt Cộng còn đặt thêm một xe xích lô nằm ở ngã tư Nguyễn Du - Cường Để nằm ngay bên hông nhà
Thống Tướng Lê Văn Tỵ, ngay mặt sau hãng Shell, trong chiếc xích lô, cảnh sát khám phá ra có gài mìn bên
dưới chỗ ghế ngồi.
Theo kế hoạch của Việt Cộng, nếu đoàn xe yếu nhân thoát được ổ phục kích bất ngờ ở ngã tư trên
thì khi xuống đến ngã tư dưới, một nguời lái xích lô, cũng do Việt Cộng giả dạng, sẽ cho mìn được gài sẵn
trên xích lô phát nổ hướng vào đoàn xe Thủ Tướng. Nhưng may mắn là lúc súng nổ ở hướng hãng Shell,
người đặc công giữ chiếc xích lô quá hoảng sợ nên bỏ trốn trước.
Và trong cuộc khám xét khách vãng lai gần khu vực mưu sát, một thanh niên tên Mầm bị bắt giữ.
Mầm là con của một gia đình bán nước sinh tố ở đầu con hẻm nhỏ, anh có dáng dấp khỏe mạnh, nước da
rám nắng vì là con nhà lao động. Chắc cảnh sát khả nghi về điểm này nên Mầm bị bắt, sau đó mấy ngày anh
được thả ra. Gia đình anh Mầm bán sinh tố nhiều năm liền ở trước xóm tôi, nơi đây ngoài học sinh trường
Saint Paul giải khát sau giờ học còn có những người lính Hải Quân, lính Thủy Quân Lục Chiến và công nhân
hãng Ba Son, hãng này cũng nằm trong khu vực Hải Quân.
Những năm sau 1975, khi tôi đang đi lang thang kiếm sống ở huyện Định Quán - tỉnh Đồng Nai,
cách Sài Gòn về hướng đông khoảng 125 km, tôi có gặp lại gia đình anh Mầm một lần nữa, lúc ấy đã bỏ
nghề buôn bán, về làm rẫy ở xã Phú Hoa, huyện Định Quán, như phần lớn người dân Việt bị đẩy lùi cuộc
sống của mình khi miền Nam chìm vào bóng đêm!
4- Bế n Ba ̣ch Đằ ng... Tắ m Sông
Và dòng ký ức vẫn không ngừng trôi… ngay ngã tư Nguyễn Trung Ngạn - Cường Để , từ nhà tôi tại
cuối hẻm đi ra tới ngã tư này độ chừng 100 thước, quẹo tay trái đi theo đường Cường Để sẽ đụng cổng số
hai của Bộ Tư Lịnh Hải Quân. Cổng số một gần đó nằm ở công trường Mê Linh - nơi có dựng bức tượng
Thánh Trần Hưng Đạo đứng chỉ tay xuống dòng sông Sài Gòn - theo sử thì ngài đã đứng chỉ tay xuống dòng
sông Hóa thuộc địa phận Bắc Việt - mà binh chủng Hải Quân xem là ông tổ binh chủng. Ở ngay chỗ đặt bức
tượng này, trước kia vào những năm cuối thập niên 50 và đầu những năm 60 khi còn chế độ Đệ Nhất Cộng
Hòa của cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm, là bức tượng bà Trưng Trắc và bà Trưng Nhị. Nhưng sau đảo
chính 1/11/1963, bức tượng Hai Bà bị kéo đổ xuống vì bị cho là gương mặt hai bức tượng có nét giống bà
Trần Lệ Xuân, vợ ông cố vấn Ngô Đình Nhu, người em trai của cố Tổng Thống Diệm.
Bên trong khu vực Bộ Tư Lịnh Hải Quân ngoài khu cư xá sĩ quan yên tịnh, nhà cửa gọn gàng đẹp
mắt, nơi tôi thường tới chơi với các bạn nhỏ hồi còn ở tiểu học, còn có một địa điểm nữa hấp dẫn những
thằng bé chúng tôi hơn. Đó là con sông Sài Gòn (hay còn gọi là sông Bạch Đằng để nhớ tới một chiến thắng
lịch sử từ thời nhà Trần ở nước ta chống lại quân Nguyên Mông xâm lược), khúc chạy ngang hãng Ba Son.
Ngày bãi trường hay cuối tuần không đi học, bọn nhỏ chúng tôi thường rủ nhau kéo xuống bến Bạch
Đằng tắm sông. Có lần tôi và người bạn tên Hai đang tập bơi thì tôi bị hụt chân, mặc dù chỗ tắm chỉ sâu hơn
ngực. Tôi hoảng hốt kêu cứu, Hai, là người bạn thân hồi thiếu thời, có sức khỏe hơn đã nhô mình ra kéo tôi
vào sát bờ. Sau lần mém chết đuối đó, tôi gan thêm một ít và thời gian sau thì tự bơi được và bơi ra xa, nơi
có mấy chiếc tàu đang đậu, nhưng dĩ nhiên lính gác khi thấy sẽ đuổi chúng tôi lên bờ vì thời đánh nhau các
tàu đậu hay bị đặc công Việt Cộng phá hoại.
Cuộc đời khó mà tiên liệu được, không ngờ những lúc trốn nhà cùng bạn bè đi tắm sông, học bơi,
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lại là điều may cho sau này. Nhờ biết bơi nên tôi bình tỉnh lúc qua sông, suối và thoát được nhiều tai nạn
trong cuộc hành trình gian lao mà suốt đời người chỉ xảy ra một lần! Lắm khi lại không xảy ra, nếu ai đó cứ
quanh quẩn nơi một góc phòng đến cuối đời.
Nói tới chuyện tắm sông thuở nhỏ lại nhớ đến người bạn cũ, nhà Hai cũng ở cuối xóm, sát cạnh nhà
tôi. Gia đình Hai nghèo nhất trong khu xóm công chức vừa đủ ăn này, anh chỉ học hết bậc tiểu học, trong
lúc tôi lên trung học thì anh phải nghỉ học đi làm thuê, vác mướn phụ giúp cho gia đình có nhiều miệng ăn.
Ba anh, một người lính sư đoàn 18 đóng ở Long Khánh, những ngày ông về Sài Gòn nghỉ phép, tôi hay qua
nhà bạn chơi và nghe người lính yêu đời ấy miệng luôn huýt sáo bản hùng ca: “… đoàn quân… ta đã về
đây…”.
Sau năm 1975, trong khi tôi rời nhà đi kiếm sống ở các tỉnh - thời gian này tôi làm nhiều nghề từ
đạp xe ba bánh, cu li, nông dân, thư ký tới dạy học - thì lúc ấy Hai ở Sài Gòn bị bắt đi “nghĩa vụ quân sự?”.
Khoảng năm 1978, tôi ghé thăm gia đình và qua nhà bạn chơi mới biết anh đang mắc bịnh tâm thần. Không
rõ những ngày đi nghĩa vụ quân sự Hai đã bị đối xử như thế nào mà hóa sảng, miệng anh cứ nói lảm nhảm.
Có lúc tôi và Hai đang trò chuyện, anh cứ mở miệng kêu “L...ê D...uẫn là L...ưỡi D...ao - một kẻ giết người!”.
Vài năm sau nghe nói, bịnh nói sảng của anh giảm đi rất nhiều và người ba ̣n Hai của tôi, sống qua ngày bằng
nghề đạp xích lô.
5- Chiế n Tranh Đế n Gầ n… Mang Anh Tôi Về Nhà Cũ!!!
Tôi được sinh ra và lớn lên trong căn nhà nhỏ này, cả quảng đời ấu thơ êm đềm như công việc
thường nhật của má tôi, một công chức ở Bộ Giáo Dục. Đầu thập niên 70, bà được đổi về Nha Thanh Tra
Trung Học nằm trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, sát bên trường Trưng Vương, cách nhà chỉ có bức tường.
Nhưng khi đi làm, bà phải đi bộ vòng qua đường Cường Để - Thống Nhất rồi quẹo vào đường Nguyễn Bỉnh
Khiêm. Vào năm 1973, gia đình tôi mới cảm thấy chiến tranh tới gần hơn bao giờ hết, mặc dù vào năm 1968,
Sài Gòn đã bị nhiều cuộc tấn công của Việt Cộng, nhưng khu xóm nhỏ chưa bị hề hấn gì trừ những tiếng
đạn pháo được nghe vang xa xa.
Người anh thứ năm, tên Phạm Hoàng Tuấn vào năm 1973 vừa đúng 18 tuổi (anh sinh năm 1955,
tuổi Mùi) đã phải bỏ học - lúc ấy anh đang học lớp 11 ban A trường Văn Hóa Quân Đội - để lên đường nhập
ngũ theo lịnh tổng động viên của chính quyền miền Nam. Thời đó thanh niên 18 tuổi phải vào quân đội, nếu
đang học lớp 12 sẽ được miễn động viên chờ cho qua kỳ thi tú tài. Ngày anh lên đường, tôi vẫn còn nhớ như
in, gương mặt anh trắng như con gái, dáng đi nhút nhát của nguời học trò mới lớn chưa từng sống xa gia
đình buổi nào.
Má tôi rất thương anh thứ năm vì tính tình hiền lành quá mức của anh, khác với cái tính hiếu động
hay tụ tập cùng chúng bạn của tôi. Tôi thứ sáu trong gia đình 9 anh chị em gồm bốn trai, năm gái. Bà muốn
ba tôi chạy lo để đứa con trai được tiếp tục đi học ở Sài Gòn, nhưng ba tôi, một thượng sĩ thâm niên quân vụ
trong binh chủng Quân Cảnh Tư Pháp, vì trách nhiệm, nhất là vì sợ phép nước, mặc dù trong lòng rất thương
con, dù không muốn anh tôi dở dang việc học, cũng đã phải chở con mình trên chiếc xe Suzuki cũ mèm tới
trung tâm nhận quân. Vì điều này, mãi đến những năm về sau, ba má chúng tôi thỉnh thoảng vẫn lời qua
tiếng lại khi nhớ tới con.
Giữa xã hội thời chinh chiến loạn lạc mà ba tôi, một người lính bình thường của chế độ, vẫn kiềm
mình trong khuôn phép. Dường như suốt đời binh nghiệp 20 năm, ông không dám vi phạm kỷ luật, nhất là
làm trái luật pháp.
Vào năm 1955, chính quyền Tổng Thống Ngô Đình Diệm lập ra hội đồng trưng binh, cha tôi đã
tham gia lực lượng hiến binh của chế độ Đệ Nhất Cộng Hòa từ lúc đó. Ông đã học vài năm trung học chương
trình Pháp ngữ và tại ngũ trong 20 năm nhưng vẫn chưa được thăng cấp úy. Cho tới khi giải ngũ vào năm
1974, ba tôi chỉ mới 44 tuổi. Trong khi ấy, có không ít những kẻ quyền cao chức trọng, được đãi ngộ nhiều
bổng lộc, nếu họ hành xử theo đúng khuôn phép quốc gia, chắc hẳn đã không góp phần dẫn đến đại bại vô
lường cho miền Nam sau này, khiến cho quân dân miền Nam phải chịu đựng bao tai ương sầu bi!
Thời đó, khi chiến tranh tại miền Nam bùng nổ dữ dội, rất nhiều thanh niên bị đưa vào lính và cũng
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có nhiều người tình nguyện, trong số ấy có người anh thứ ba của tôi tên Phạm Hoàng Tiên gia nhập tự nguyện
binh chủng Biệt Động Quân. Nhưng cạnh đó cũng không ít những thanh niên trốn quân dịch bằng nhiều
cách, đó là những thanh niên bị Việt Cộng tuyên truyền cũng như đám thanh niên con ông cháu cha hoặc
con nhà giàu có, vì họ không muốn chết vô ích giữa hai làn đạn hoặc vì ích kỷ chỉ muốn an nhàn, hưởng thụ
cho bản thân, gia đình, giữa cảnh lửa khói ngút trời trên quê hương miền Nam do bạo lực chuyên chính cô ̣ng
sản gieo nên!
Sau 6 tháng được huấn luyện tại trung tâm Đồng Đế, Nha Trang, anh năm tôi ra trường với cấp bậc
trung sĩ địa phương quân. Trước ngày lên đường nhận nhiệm vụ, anh được phép về nhà chơi mấy hôm. Đơn
vị mới của anh tôi là một trung đội có hơn 10 người, vị sĩ quan trung đội trưởng còn quá trẻ chưa có mấy
kinh nghiệm trận mạc, địa điểm tiền đồn lại cheo leo trong cánh đồng xa.
Vào tháng đầu tiên khi anh năm về tiền đồn, ba má tôi xin nghỉ phép đi về Trà Vinh tìm cách thăm
anh, nhưng chỉ tới được tỉnh lỵ nhận tin chứ không vào được tiền đồn. Má tôi có người bà con xa, lúc ấy
đang sống tại chợ Trà Vinh, nhân đấy, bà có gởi nhờ người bà con này khi tiện dịp thì chăm sóc thăm hỏi
anh tôi. Tình mẹ thật hiền hòa, bao la, nhưng chiến tranh tàn khốc đâu có điều gì để bảo đảm giữ tình thương,
hạnh phúc gia đıǹ h được vững bền!
Sau đó chừng vài tháng, tôi không nhớ rõ là vào tháng mấy của năm 1974, tiền đồn nơi anh tôi trú
đóng bị Việt Cộng tấn công dữ dội, nếu không nói quá tàn bạo với chiến thuật cổ điển vay mượn từ đàn anh
Tàu: “tiền pháo hậu xung”. Hơn 10 địa phương quân trong tiền đồn đã không chịu nổi trước hàng loạt đạn
pháo của cái gọi là những đơn vị bộ đội “giải phóng”. Tất cả các quân nhân trong đồn đều chết tức tưởi trước
khi quân chi viện của tiểu khu Trà Vinh được phái đến. Ba tôi được tin điện khẩn từ tiểu khu, ông vội vã về
Trà Vinh nhận xác con, theo lời ba tôi kể lại, xác anh tôi bị cháy đen không còn nhìn ra được, duy nhất chỉ
còn lại tấm thẻ bài có mang tên tuổi số quân của anh!
Sau đó một ngày, được sự giúp đỡ của tiểu khu Trà Vinh, quan tài anh thứ năm tôi được đặt trên
chiếc xe GMC (ngày xưa hay gọi là xe nhà binh) trở về căn nhà cũ, nơi anh được sinh ra và lớn lên. Sau hơn
một ngày giữ quan tài ở nhà để bà con họ hàng cùng làng xóm tới viếng thăm anh lần cuối, hôm sau, chiếc
xe tang quân đội đã mang anh tôi tới Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa, chôn cất đúng theo lễ nghi cung cách
dành cho một chiến binh tử trận ngoài chiến trường.
NGHĨA TRANG QUÂN ĐỘI BIÊN HÒA

Đề n Tử Sı.̃
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Anh nằ m xuố ng.

Xin hãy ngủ yên.
Ghi chú: Mô ̣t số hın
̀ h ảnh về Nghıã Trang Quân Đô ̣i ở Biên Hòa bên trên, tác giả tım
̀ kiế m và xin đươ ̣c
trı́ch la ̣i từ trên net của các cô ̣ng đồ ng người Viêṭ hải ngoa ̣i. Thời gian các bức hın
h
̀ đươ ̣c chu ̣p khoảng
2003, 2004, gần 30 năm sau ngày mấ t miề n Nam.
Anh tôi đã nằm xuống nơi đó, cùng với hàng chục ngàn thanh niên tuấn tú mang nhiều ước mơ của
miền Nam, trong một cuộc chiến tranh di hại đến nhiều thế hệ sau từ vật chất tới tinh thần. Một cuộc chiến
khiến dân tộc Việt lụn bại, nghèo nhục! Người anh em phía Bắc, nói rõ hơn là chế độ chính trị ở miền Bắc
đã ngày càng trở nên xa lạ với chính giống nòi Việt. Họ cuồng tưởng đến độ họ gây chiến tranh - nói theo
từ ngữ vô hồn của lãnh đạo Hà nội - là để thực hiện cuộc cách mạng giải phóng nhân dân, nhằm mang hạnh
phúc lại cho hơn hai chục triệu dân cư miền Nam!? Nhưng thực tế quá đỗi cay đắng, cho đến vài thập niên
sau khi miền Nam bị cưỡng chiếm bằng nòng súng AK của Liên Xô và Trung Cộng, đất nước đã đi thụt lùi
lại hơn nửa thế kỷ. Thế nhưng cái nghèo đói, nhục hèn đó dường như chưa làm thỏa mãn cái cuồng tư, cùng
thủ đoạn bám chặt quyền cai trị của bộ chính trị cộng đảng.
Miề n Nam Su ̣p Đổ Bi Hùng
Mô ̣t Sự Su ̣p Đổ Rấ t Cầ n Thiế t Để Khai Tử Chế Đô ̣ Miề n Nam
Bi Khuynh
Loát Bởi Thành Phầ n Lãnh Đa ̣o Không Trong Sa ̣ch,
̣
Không Xứng Đáng. Và Để Lich
̣ Sử Soi Ro ̣i Chân Tướng Đô ̣c Tài
Ba ̣o Tri Cu
̣ ̉ a Chế Đô ̣ Đảng Quyề n Hà Nô ̣i.
6- Sài Gòn Ngày Ấy… Ngày Đau Đớn Lòng!
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Bước vào đầu những năm 1970, cuộc chiến kháng cộng tại miền Nam - hay cuô ̣c chiế n huynh đê ̣
tương tàn thảm khố c trong dòng sử Viê ̣t hiê ̣n đa ̣i - đang diễn ra quyết liệt, một mất một còn. Vào năm 1972,
Hà nội đã mở hàng loạt cuộc tấn công nhằm đẩy nhanh tiến trình thôn tính miền Nam bằng bạo lực quân sự,
rố t ráo thực hiê ̣n chủ trương cô ̣ng sản hóa miề n Nam trong chiế n lươ ̣c “cách ma ̣ng” thường trực của Liên
Xô và Trung Quố c. Các trận đánh từ cổ thành Quảng Tri ̣xuống tới An lộc, Bình Long đã ghi lại những nét
son trong chiến sử của quân dân miền Nam.
Từ năm 1972 - thực ra là trước thời điể m này - tình hình miền Nam đang dầ n dầ n có những thay đổi
khi đồng minh Hoa kỳ bô ̣c lô ̣ các chı̉ dấ u cho thấ y, ho ̣ đang muố n thay đổ i chiế n lươ ̣c, vı̀ quyề n lơ ̣i siêu
cường. Cu ̣ thể , ho ̣ muố n ứng dụng học thuyết “Việt Nam Hóa Chiến Tranh”. Điề u này đồ ng nghıã với viê ̣c
trao dần trách nhiệm chiến đấu gìn giữ miền Nam V.N lại riêng cho quân đội VNCH, chứ không còn sự hiện
diện hợp tác của các đơn vị quân đội đồng minh trên lãnh thổ miền Nam nữa.
Một thay đổi chiến lược từ phía Mỹ, nói khác đi, Hoa Kỳ muố n rút chân ra khỏi cái mà ho ̣ go ̣i là
“vũng lầ y Viê ̣t Nam”. Nhưng giới lãnh đạo chính trị, quân sự ở miền Nam, từ trước, vào đầ u thâ ̣p niên 1960,
trong đường lối phòng thủ miền Nam, từ sau khi đấ t nước chia đôi 1954, đã thiếu sự chuẩn bị lâu dài cho
chính phần đất này, đã không va ̣ch ra được mô ̣t chiế n lươ ̣c phòng thủ bằ ng chı́nh sức của nhân dân miề n
Nam khi đấ t nước phải đố i diê ̣n với áp lực xâm lươ ̣c từ phı́a Bắ c, cùng áp lực ngoa ̣i giao, chıń h tri,̣ quân sự
của đồ ng minh bên ca ̣nh mı̀nh.
Năm 1973, sau khi học xong lớp 9, tôi rời trường trung học Văn Hóa Quân Đội, ngôi trường có
nhiều bạn bè thân và cha mẹ những người bạn ấy cũng là quân nhân công chức giống như gia đình tôi. Đầ u
năm 1975, lúc ấy tôi đang học dồn ở trung tâm lớp đêm Võ Trường Toản cạnh nhà để chuẩn bị cho kỳ thi tú
tài sắp tới. Thời gian này tin tỉnh lỵ Phước Long bị rơi vào tay c.s đã về tới Sài Gòn. Tı̉nh Phước Long vào
ngày 13 tháng 12 / 1974 bi ̣ 8.000 quân Bắ c Viê ̣t với thiế t giáp và hỏa lực ma ̣nh tấ n công. Ngày 6/1/1975
Phước Long thấ t thủ. Đây là tỉnh lỵ không lớn nhưng có vị trí gần Sài Gòn. Phước Long thuộc vùng ba chiến
thuật, bị cộng quân chiếm đóng hoàn toàn tính từ ngày Hiệp Định Hòa Bình Paris về VN ra đời năm 1973.
Sau đó gần ba tháng, vào đầu tháng 3/1975, tỉnh lỵ Ban Mê Thuột bị tấn công bất ngờ, thời gian
ngắn sau lại rơi vào tay quân Bắ c Viê ̣t. Trận đánh Ban Mê Thuột khai màn cho nhiều trận đánh kế tiếp đẩy
miền Nam tự do (phôi thai) mau chóng sụp đổ toàn diện. Một trang sử quá bi ai cho dân tộc Việt được mở
ra khi cả nước bị thu về một mối dưới ách cực kỳ chuyên chế: đảng trị! Thật sự hồi ấy với số tuổi 18, tôi
chưa thể hình dung ra hết kết cục đau thương mà phải hàng 10 năm sau, mới nhận chân được.
Những ngày giữa tháng 4/1975, lớp học tôi đã không còn bình thường, ít nhiều xôn xao bắt đầu xuất
hiện. Vài người bạn con nhà giàu thố lộ với nhau về chuyến đi xa sắp tới của gia đình họ, vài vị giáo sư trong
lớp đã vắng mặt, không biết thầy cô đi đâu. Chỉ biết rằng số học sinh nghèo như chúng tôi hãy còn tới trường
đều đặn mỗi buổi, ngồi im lặng chờ thầy cô đến dạy. Lúc ấy ngôi trường không còn được điều hành nghiêm
chỉnh như trước đó nữa.
Gần cuối tháng 4/1975, chiến tranh không phải ở gần mà đã thực sự đi vào Sài Gòn. Tiếng bom nổ
ở dinh Độc Lập do máy bay của phi công Nguyễn Thành Trung (một Việt Cộng nằm vùng trong binh chủng
không quân) đánh phá theo kế hoạch của Hà Nô ̣i. Những tiếng đạn pháo lác đác rồi từng đợt rơi vào trung
tâm thủ đô Sài Gòn. Những tin tức gây hoang mang, làm nản lòng người được cô ̣ng sản tung ra. Tiếng động
cơ trực thăng bay hối hả trên bầu trời. Từng đợt sóng người kéo tới các địa điểm di tản ra nước ngoài. Sài
Gòn lúc ấy hỗn loạn! suy sụp!
Đại lộ Cường Để phía trước khu xóm tôi vào các ngày 28, 29 tháng 4 bị nghẹt ứ xe cộ. Một đoàn
dài xe hơi đủ loại đang đậu trước cổng Bộ Tư Lịnh Hải Quân để chờ toán quân cảnh Hải Quân kiểm tra giấy
tờ trước khi cho qua cổng, đi xuống chiếc tàu HQ đang bỏ neo dưới bến Bạch đằng. Chủ nhân các chiếc xe
này gồm những vị sĩ quan Hải Quân hay những người có chức quyền hoặc người biết tin trước chiếc tàu
chiến sẽ ra khơi đi xứ người tìm tự do một khi Sài gòn thất thủ.
Trong lúc chờ đợi được cho vô cổng Bộ Tư Lịnh Hải Quân, đoàn người đông đúc này đã tràn vào
các cửa tiệm ở ngay đầu con xóm nhỏ mua thức ăn. Tại đây cơm, bánh mì, các loại nước uống như xá xị, trà
đá, nước sinh tố, nước đá v.v… được bán đắt không thể tưởng. Các bà bán hàng ở đầu xóm vui mừng vì
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trúng mối thình lình. Khu xóm tôi đa số là quân nhân công chức, nhưng gần như 9/10 các gia đình ở đây lại
bình chân không động đậy, dù trước xóm nhỏ đang tấp nập, ồn ào vì đám đông chuẩn bị xuống tàu di tản,
bỏ quê hương!!!
Sự bình chân này có thể giải thích bằng những lý do sau: Một là sự sụp đổ bất thần của chế độ
VNCH khiến cho nhiều người hoang mang không biết tương lai sẽ như thế nào, nên chưa thể quyết định
ngay tức khắc cuộc sống sắp tới cho gia đình con cái mình, nhất là người Việt mang nặng tình cảm yêu mến
quê hương làng xóm không muốn ra đi sống nơi xứ người; Hai là trước cảnh chế độ cũ sụp đổ, tan nát, tản
lạc đồng thời kẻ chiến thắng mới đến chưa lộ diện, nên rất nhiều người dân chưa thể biết được tác hại ghê
gớm, từ những chính sách cai trị tàn khốc sau này của tân chế độ.
Về điểm này phải nêu ra một chi tiết quan trọng nữa, cả khu xóm tôi và còn nhiều nơi khác trong thủ
đô Sài gòn, đa phần đều sinh trưởng trong Nam nên chưa đụng phải kinh nghiệm chết người khi sống chung
với cô ̣ng sản, như đồng bào miền Bắc đã gặp trong cải cách ruộng đất, những màn đấu tố giết người, các
chiến dịch hãm hại trí thức, địa chủ, phú nông nhằm “cào bằng xã hội” v.v… Hẳ n nhiên còn nhiều điều hung
tợn khác không thể kể ra chỉ trong vài trang giấy, vì thế, lúc miền Bắc rơi vào tay cô ̣ng sản năm 1954, đồng
bào miền Bắc đã hối hả lên đường xuôi Nam tìm cuộc sống tự do.
Chỉ vài năm sau 1975, khi chấn song sắt đã hạ xuống, một trại tù khổng lồ trên khắp lãnh thổ được
tân chế độ thiết lập xong thì đồng bào trong khu xóm tôi mới bẽ bàng nhận ra được, nhưng cơ hội ra đi không
còn nữa và tình trạng vượt biên, vượt biển không phải lúc nào cũng đưa người ta đến chốn tự do mà không
phải trả giá đắt.
... Sáng ngày 30 tháng 4, khi bước ra đến đầu ngõ, tôi không còn trông thấy đám đông ồn ào chờ
đợi di tản nữa. Cổng gác của Bộ Tư Lịnh Hải Quân đã mở toang, toán quân cảnh đứng gác nơi cổng cũng
biến mất, chỉ còn lại đoàn xe hơi dài đậu trước xóm. Lúc ấy nhiều người trông thấy của bỏ giữa đường không
có chủ nhân, nên tìm cách mở cửa xe rồi lái đi về nhà mình.
Đến khoảng 11 giờ trưa, lịnh đầu hàng được loan đi trên đài phát thanh, đường phố vắng lặng, những
người lớn tuổi lui vào nhà chờ đợi một biến đổi mà theo linh cảm người từng trải cho biết: tình hình sẽ ảm
đạm, bi quan.
Đến quá trưa, do tính tò mò lại hiếu động, tôi lấy chiếc xe đạp, chạy vòng quanh các đường phố gần
nhà để chính mắt mình được xem sự thể. Khi đạp xe tới đường Thống Nhất, thấy nhiều người đang đứng hai
bên đường coi đoàn xe tăng cô ̣ng sản chạy từ phía cầu Thị Nghè hướng đến Dinh Độc Lập. Chưa thỏa mãn,
tôi đạp tiếp xuống công trường Mê Linh, nơi có bức tượng đức Trần Hưng Đạo, tại đây chiếc tàu đậu gần
bến đò Thủ Thiêm bị bốc cháy, cạnh đó có vài phóng viên nước ngoài đang thu hình. Những phóng viên này
có hình dáng của người châu Á, tôi không rõ họ là người Nhật, người Nam Hàn, hay người Trung Hoa. Sau
đó tôi đạp xe chạy trở lại cổng Bộ Tư Lịnh Hải Quân. Trước cổng chính của Bộ, có đám đông bu quanh anh
bộ đội gác cổng, nhiều người muốn hỏi coi cuộc sống ngoài miền Bắc tự do như thế nào. Tôi cũng chen vào
đám đông để nghe anh bộ đội trả lời, anh cười, nói lớn cho mọi người nghe, giọng thao thao không vấp như
đã học thuộc bài: “… Nhân dân miền Bắc sống tự do, nhưng là sự tự do có giới hạn”?!.
Đứng nghe người bộ đội nói một lúc, tôi đạp tiếp về hướng sở Ba son, chưa tới hãng, tôi đã thấy
một đám đông tràn vào nhà Trung Tướng Thủy Quân Lục Chiến Lê Nguyên Khang để hôi của. Họ lôi ra
khỏi nhà từ chiếc nệm ngủ, cái giường, cái quạt, quần áo v.v..., bất cứ cái gì có thể bán được hay mang về
nhà dùng. Tôi thụ động đứng ngoài ngó cảnh giành giựt, chửi bới, mắng nhiếc lẫn nhau vì tôi không quen
thói tranh cướp của người.
Cách biệt thự này chỉ vài chục thước có một biệt thự nhỏ hơn, trước năm 1972 là nhà của Đại Tá
Thủy Quân Lục Chiến, ông Nguyễn Thành Yên. Vị Đại Tá này là thân sinh của người bạn tôi tại trường Văn
Hoá Quân Đội, anh Nguyễn Thanh Hồ. Lúc còn học chung, thỉnh thoảng tôi vẫn theo Hồ về nhà anh chơi và
hay đến trước cổng biệt thự của vị trung tướng để trèo lên cây me hái trái.
Từ quá trưa tới khoảng 4, 5 giờ chiều ngày 30/4 là thời gian bằng vàng cho những người hôi của.
Lúc này có một số đơn vị bộ đội đã vào chiếm giữ vài cơ sở trọng yếu nhưng chưa chiếm hết, do đó nhân
lúc giao thời, các đám trộm cướp mặc sức tung hoành. Kho nhu yếu phẩm nằm trong bộ tư lịnh Hải Quân bị
đập phá. Gạo, đường, sữa v.v… được chất lên những chiếc xe ba bánh, xe đạp, xe gắn máy hoặc có người
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đặt lên vai khiêng đi. Khu lao động ở phía trước xóm tôi trở nên náo nhiệt chưa từng thấy vì những hoạt
động như vậy. Có gia đình ông đạp xe ba gác, hàng ngày sống thiếu thốn, nay nhân dịp hôi của được, trong
nhà ông chất đầy vài chục bao gạo, mươi thùng sữa hộp, vài chục thùng mì gói. Số gia đình quân nhân công
chức trong con xóm nhỏ, phần vì sĩ diện, phần vì không quen với cảnh giành giựt trộm cướp (cũng có vài
mươi người đã nhanh chóng tham gia đám đông hôi của) nên chỉ ngồi nhà coi thiên hạ tranh nhau hàng hóa
trong kho hoặc tài sản của kẻ ra đi. Nhưng chỉ mấy hôm sau đã thấy sự hiệu nghiệm của câu nói trong dân
gian: “nhân đạo thì không có gạo mà ăn”.
Đến khoảng 6, 7 giờ tối ngày 30/4, tôi và vài người bạn rủ nhau ra đứng ở đầu ngõ xem cảnh bộ đội
đi lại. Lúc này có nhiều đơn vị tăng và bộ binh cô ̣ng sản vào nội thành thủ đô, cảnh người dân hôi của cũng
đã chấm dứt. Trên đường phố xe nhà binh, xe zeep, xe Honda chạy đi chạy lại, tất cả đều là bộ đội. Có một
chiếc xe zeep chở 5, 7 người, tôi nghĩ chắc là sĩ quan, vì thấy thái độ cùng quần áo họ. Số này vào ngôi quán
nhỏ ở đầu xóm kiếm bia uống, giọng nói họ khá khó nghe đối với dân trong Nam, có lẽ họ ở Bắc Trung
Phần.
Mới vào thành phố chưa được một ngày, nhưng có nhiều bộ đội đã có xe Honda lái mà không phải
loại xe thường, đa phần là xe tốt, loại trên 90 phân khối. Không biết họ kiếm đâu mà tài quá! Ông thân tôi
phục vụ cho chế độ Việt Nam Cộng Hòa trong 20 năm mà chỉ mua được chiếc xe Suzuki cũ mèm.
Còn có nhiều cảnh lố bịch hiện ra trước mắt người dân miền Nam đang lúc đau buồn vì miền Nam
thân yêu thất tán, cáo chung. Có những bộ đội trời tối rồi vẫn mang kiếng mát, mặt mày vênh váo. Nhưng
than ôi những cặp kiếng họ đeo là kiểu kiếng chỉ các cô gái điếm rẻ tiền, “hoạt động” ở vùng ngã ba Chú Ía
mới đeo! (ngã ba Chú Ía ở bên xã An Nhơn, quận Gò Vấp, Gia Định - nhà người bạn học tôi ở gần khu vực
này, muốn đi thăm bạn, tôi phải đạp xe chạy ngang ngã ba).
Không thể trách những người dân nghèo khổ, nhân lúc giao thời giữa hai chế độ, chạy đi hôi của
chỉ vì phải chăm chút cuộc sống cho bản thân và gia đình họ, vì lúc đó nhiều người lãnh đạo miền Nam đã
chạy tan tác bỏ mặc dân tình ra sao thì ra!
Hành động hôi của cỏn con của người dân miền Nam, chỉ vài tiếng đồng hồ vào xế trưa ngày 30
tháng 4, làm sao sánh được với tiến trình hôi của sau này do tân chế độ thực hiện. Gạo, hàng hóa, chiến cụ,
xăng dầu, vàng bạc, thực phẩm, thuốc men v.v…, được mang từ trong Nam, chở về miền Bắc. Cho chế độ
có, cho lãnh tụ có, cho cán bộ cao cấp có, trả nợ chiến tranh cho Trung Quốc, Liên Xô cũng có.
Thế còn người dân đất Bắc được gì? Chỉ có được cái bánh vẽ to tướng. Gọi là tiến trình hôi của vì
việc cướp bóc có hệ thống, có tổ chức chỉ đạo của đảng và kéo dài trong nhiều năm tháng sau khi miền Nam
bị cưỡng chiếm.
Giữa cảnh đổ nát - trốn chạy - giành giựt miếng ăn trong cuộc sống đa nhục - cùng nền tân lập chứa
đựng mầm mống vô nhân hiện lên tinh thần TRUNG – DŨNG, thật đáng khâm phục của vài vị tướng lĩnh,
nhiều sĩ quan trung cấp trong quân lực VNCH, một số vị trong bộ máy công quyền còn giữ lại niềm tự hào
của kẻ sĩ VN - thà chết không khuất phục - thành mất thì tuẫn tiết theo thành. Nay miền Nam đã mất, họ
chọn cái chết hoặc nguyện ở lại trên quê hương miền Nam để cùng chia xẻ với mệnh nước quá u uất! Đây
là các viên ngọc bích sáng rực trong thời binh đao rực lửa hâ ̣n thù, khi sự hèn nhát, ếm thế tràn chiếm cách
hành xử của nhiều người.
7 - “Đổ i Đời” - Cuô ̣c Số ng Đi Lui
Từ ngày 1/5/1975, cuộc sống gia đình tôi đã thực sự thay đổi đáng sợ, cái thay đổi mà thời ấy thường
gọi là “ đổi đời “. Nhà tôi lúc đó sống trong cảnh sum vầy nhưng đầy lo âu. Ba tôi giải ngũ từ năm 1974,
việc dự định đi Long Thành khẩn hoang lập ấp theo chương trình của chính phủ dành cho những quân nhân
hồi hưu, bị hủy bỏ. Mọi quyền lợi dành cho ông sau khi giải ngũ bị mất tất cả (ông là binh sĩ giải ngũ trước
lúc miền Nam sụp đổ nên không nằm trong diện phải đi cải tạo). Má tôi đang làm việc tại Nha Thanh Tra
Giáo Dục cũng bị cho nghỉ việc vì tân chính quyền không tin người cũ. Chị hai tôi đang làm việc ở Nha
Khảo Thí thuộc Bộ Giáo Dục cũng bị sa thải cùng lý do trên. Anh ba tôi đang là một quân nhân thuộc sư
đoàn 7 bộ binh đóng tại Kiến Phong, Vùng 4 Chiến Thuật, sau lịnh đầu hàng, anh với nhiều chiến hữu trong
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đơn vị phải cởi bỏ quân phục, lội bộ từ miền tây về Sài gòn trong đói khát. Chi ̣tư tôi Phạm Thị Ngọc Thủy
đã nghỉ ho ̣c đang đi tìm việc làm.
Tôi nghỉ học từ gần cuối tháng 4. Sau ngày 30/4 độ 10 ngày, trường tôi mở cửa lại, nhưng mọi việc
đều khác, bạn bè cũ đã đi đâu gần hết. Những nhà giáo mới vẫn còn đọng nét rừng núi hoặc có thái độ của
người sinh trưởng ngoài miền Bắc xã hội chủ nghĩa rất xa lạ với chúng tôi vào những ngày ấy, mặc dù cùng
là đồng bào, cùng một dân tộc. Cảnh nhà đang sa sút quá đổi, tôi lặng lẽ rời mái trường không lời từ biệt,
nơi mà chỉ trước đó một năm, tôi đến trường với nhiều ước vọng ấp ủ trong lòng để hiến dâng ở tương lai!
Đời học trò đã chấm hết từ buổi đó với đầy nuối tiếc, day dứt trong tôi và của má tôi mãi nhiều năm về sau!
Nhưng nếu tôi được học tiếp, chắc cũng phải bỏ ngang vì không nuốt nổi những kiến thức khô khan,
suy tôn một chiều, đả phá một chiều, làm ngưng đọng sáng tạo, nhưng lại luôn luôn nuôi dưỡng sự căm thù,
giết chóc lẫn nhau. Ba đứa em, Phạm Thị Tuyết Sương, Phạm Hoàng Tân, Phạm Thị Ngọc Thúy đang độ
tuổi đi học nhưng sau này cũng bỏ dở vì không có tiền theo đuổi. Những định kiến của chế độ mới dành cho
các gia đình quân nhân, công chức miền Nam: “ngụy quân - ngụy quyền” - loại công dân hạng hai.
Sum vầy trong lo âu bởi vì cả nhà thất nghiệp, tiền bạc dự trữ trong nhà có giới hạn, má tôi dù quen
tính cần kiệm, chịu đựng, những ngày này bà càng ít nói hơn. Mọi sinh hoạt trong gia đình bị thu hẹp lại tối
đa, vào mỗi bữa cơm, cả nhà 9 miệng ăn quây quần bên một nồi cơm nhỏ, thức ăn chỉ là một dĩa rau muống
luộc chấm với tương hột kho mặn. Má tôi ngồi cạnh nồi cơm, tự tay bới cơm cho từng người nhưng đúng
hơn để phân chia phần cơm cho đều. Không ai ăn quá số chén được quy định vì gạo quá ít và tiền thì không
còn dễ kiếm được như ngày trước nữa.
Nhằm gỡ cơn túng cùng cho gia đình, hàng ngày ba tôi chở tôi trên chiếc xe đạp (lúc này chiếc xe
Suzuki cũ đem bán rẻ rồi) chạy lang thang trong khu quận 4 bên Khánh Hội tìm kiếm việc làm. Ông có ít
vốn Anh ngữ và bằng lái xe hơi nhưng đạp mỏi chân vẫn không kiếm được việc gì làm.
Chị Hai tôi xin gia đình đi về Gò Công làm việc cho người bà con, tiền bạc không nhiều nhưng
thỉnh thoảng chị dành dụm ít tiền gởi về giúp gia đình. Người anh thứ ba (chỉ học tập cải tạo có 3 ngày vì là
binh sĩ) từ ngày rã ngũ về nhà sống trong cảnh bẩn chật khiến anh lại nghĩ tới chuyện rời gia đình đi xa. Tính
tình anh ba tôi ngang tàng không chịu tùng phục ba má, ngày ấy ở nhà chỉ còn chiếc xe đạp làm chân, nhưng
anh cũng lấy đem bán để có tiền đi Long Khánh thăm người vợ cũ và sinh sống luôn trên đó trong nhiều
năm.
Người cậu thứ ba (má tôi thứ tư trong gia đình bên ngoại), thấy cảnh nhà em mình đang bế tắc, nên
nói với má tôi cho tôi qua nhà ông ấy đạp xe ba bánh chung với hai người anh họ, kiếm được đồng nào đỡ
đồng đó. Nhà cậu ba hơi khá, trước đây, ông buôn bán trên Ban Mê Thuột và vẫn đi đi về về bằng máy bay
thương mại. Sài gòn thất thủ, gia đình ông còn cái sạp nhỏ bán trái cây ở ngôi chợ bên cầu chữ Y, chiếc xe
ba bánh dùng để chở trái cây từ nhà ra chợ, nhà ông cậu nằm ở đường Âu Dương Lân gần đấy.
Năm đó đã 18 tuổi, lâu nay vẫn sống với gia đình chỉ lo ăn học, bây giờ lần đầu tiên đi làm kiếm
tiền giúp gia đình và lại bằng nghề lao động chân tay, tôi không quen nên thấy mắc cở với mọi người chung
quanh.
Những hôm đầu mới hành nghề đạp xe ba bánh, khi ra khỏi nhà, tôi lấy cái nón lính cũ của ba tôi
đội lên đầu và kéo hơi sụp xuống để người quen không nhìn thấy mặt. Nhưng có tạm dấu được láng giềng
thì bên ngoài người ta vẫn biết vì cái tướng dáng học trò trắng trẻo, ăn nói lại nhỏ nhẹ đôi khi hiền quá thành
khù khờ, chứ không chưởi thề, bạo mồm bạo miệng như mấy anh đạp xe ba bánh chuyên nghiệp. Vả lại khi
Sài gòn đổi chủ, rất nhiều gia đình sa cơ thất thế từ địa vị thầy cô rớt xuống làm thợ, làm cu li nên mọi người
quen mắt dần đi và nhẫn nhịn với cuộc sống mới.
Thế nhưng nghề đạp xe ba bánh cũng không lấy gì làm khá trong buổi túng thiếu, có ngày tôi chẳng
được đồng nào, mang xe về nhà ông cậu cất mà lòng buồn buồn. Toàn, con trai thứ tư của ông cậu ba thấy
vậy bèn lấy nải chuối sứ nhỏ nhét đưa tôi, đem về phụ vào phần cơm ít ỏi trong nhà, cũng để cho gia đình
bớt tủi vì không lẽ chạy xe cả ngày mà lại không có đồng nào.
Nhà tôi bên Quận Nhất, nhà cậu ba ở tận Quận 8. Mỗi lần đi làm, tôi phải đi lên đườngThống Nhất
đón xe buýt đi qua ngã tư Trần Hưng Đạo - Nguyễn Trãi, sau đó xuống xe đi bộ qua cầu chữ Y. Có bữa tối
về, tiền ít, tôi chỉ đi xe buýt một đoạn, rồi xuống xe đi bộ từ đường Hàm Nghi phía chợ Cũ để về nhà. Dọc
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những con đường quen thuộc thời học trò trong trắng, kỷ niệm xưa êm đềm chất chứa mộng ước sống dậy
và rồi nhìn lại chính mình trong hiện tại với tương lai vô định, lòng pha chút xót xa!
Cách nhà tôi hai căn, hướng ra đầu ngõ, có gia đình viên đại úy gốc người Khmer, họ Thạch. Ông
đại úy này đi từ chiến sĩ lên hàng sĩ quan vì lập nhiều công trận, hơn nữa thời VNCH thường có chính sách
nâng đỡ những công dân gốc thiểu số. Những năm 1970, đại úy Thạch được chuyển về công tác trong đơn
vị Kỵ Binh phòng vệ Phủ Tổng Thống ở Dinh Độc Lập. Vào những ngày cuối cùng của miền Nam, viên Đại
úy họ Thạch vẫn hiện diện tại đơn vị chờ lịnh, sau khi Phủ Tổng Thống bị chiếm, ông được cho về nhà,
những ngày này ông hay qua nhà trò chuyện về tình hình với ông thân tôi.
Chỉ vài ngày sau, như bao sĩ quan khác trong quân đội miền Nam, ông bị lùa đi cải tạo với lịnh của
nhà cầm quyền mới: đi mười ngày sẽ trở về sum họp cùng gia đình!? Sau ngày ông đi chừng một năm, cảnh
nhà ông xuống dốc thấy rõ, 7 đứa con gồm bốn gái, ba trai đều nghỉ học. Cô con gái lớn tên Kim Loan, trước
học chung trường Văn Hóa Quân Đội với tôi, phải lấy chồng sớm để giúp đỡ gia đình vì anh này là một
người thợ trong hãng Ba Son gần đó. Thời buổi này, thợ dễ kiếm tiền hơn những người khác vì đây là xã hội
của giai cấp công nhân mà!?
Bà vợ viên Đại úy trước làm công chức tại Quốc Hội, sau khi Quốc Hội bị chế độ mới biến thành
nhà hát thành phố, bà về nhà sống bằng nghề bán bánh mì thịt nhưng cuộc sống ngày một khó khăn. Căn
nhà nhỏ, gọn gàng xinh đẹp một thời nay bị chủ nhân tháo gỡ bán dần dần, lúc đầu là tủ, bàn, ghế, sau đó là
giường, nệm, kế đến phải cạy gạch bông lên bán vì bán riết không còn gì để bán nữa.
Dạo các năm 1976-1977, có những nghề mua đi bán lại mới nổi lên nhưng rất phất. Người làm nghề
này đi đến từng nhà hỏi mua đồ cũ, sau đó mang ra bán tại khu chợ đặc biệt chỉ sau năm 1975 mới có. Những
ngôi chợ này chuyên bày bán các loại gia dụng trong nhà từ miếng thiếc lợp nhà tới cái bàn, chiếc xe đạp
v.v… hay những loại quý hơn nhưng do chủ nhân quá kẹt tiền nên đành đem bán rẻ như các loại bình cổ,
chén kiểu, các bộ bàn ghế cổ đóng bằng loại gỗ quý từ đời xưa. Và hiển nhiên những người có tiền mua
những món hàng này là các cán bộ có chức có quyền trong chế độ mới. Một sự hoán chuyển độc đáo: người
chủ cũ trở thành kẻ trắng tay - kẻ “vô sản” đang dần dần được hữu sản hóa bằng nhiều hình thức, kể cả cướp
đoạt!
Quay trở lại chuyện của viên Đại úy họ Thạch cũng là láng giềng với gia đình tôi, sức con người
chịu đựng có hạn. Người vợ ông phần vì buồn chán trước cảnh người chồng bị bắt đi cải tạo miệt mài không
thấy ngày trở về, phần vì không muốn nhìn thấy cảnh cũ làm gợi nhớ tới cuộc sống ngày trước đã mất khó
tìm lại được, đã dẫn hai đứa con trai và cô con gái út đi về quê ở Sóc Trăng tìm kế sinh sống.
Ở Sài Gòn, người con trai lớn của bà - tên Mai Vĩnh, anh này nhỏ hơn tôi chừng 4 tuổi, buổi thơ ấu
cũng là bè bạn rong chơi trong xóm nhỏ - bị bắt đi thanh niên xung phong. Sau đó vì chán chường với cuộc
sống “mới”, nghe nói anh tìm lãng quên bằng ma dược và rồi bị chính quyền mang đi cải tạo ở vùng Vĩnh
An - Đồng Nai. Thế là trong tân chế độ, hai cha con đều bị tù cải tạo. Mãi những năm về sau, tôi rời gia đình
đi tìm sinh kế nên không biết vị Đại úy đó có mãn hạn tù trở về sum hợp với gia đình hay không, sau hàng
mươi năm bị giam cầm!?
Nhà tôi cũng không khá gì hơn nhà viên Đại úy kia, trừ nền gạch bông chưa kịp cạy lên bán, còn
những đồ đạc bày biện trong nhà như ti vi, tủ lạnh, bộ ván rộng để nằm nghỉ trưa - mặt ván được đánh vẹc
ni bóng láng - cái bàn học của tôi, những bộ ấm trà, chén kiểu, dĩa kiểu mà song thân sắm từ hàng chục năm
trước, chỉ khi nào có tiệc tùng, đám giổ, đám cưới mới đem ra dùng, tủ đựng quần áo v.v... đều được mang
ra bán rẻ để đổi lấy những chi dùng thiết yếu trong nhà như gạo, thực phẩm hàng ngày. Ngay cả căn gác
đóng bằng cây, ván khá chắc cũng bị cưa, gỡ xuống bán, khiến từ dưới ngó lên trần nhà thấy trống rỗng.
Ngày trước, ba má tôi làm thêm căn gác nhỏ ở bên trên để cho các bà chị tôi ở, nhà lúc trước khá rộng, sau
bán lại nửa căn cho anh hai Thượng, người làm cùng sở với má tôi, nên mới dư tiền đóng thêm căn gác xếp
(Anh hai Thượng sau năm 1971 đổi về ty giáo dục Bình Long công tác, trong trận chiến Mùa Hè đỏ lửa
1972, anh bị chết mất xác trên đường chạy giặc, căn nhà anh mua để lại cho bà mẹ và người em gái anh ở).
Cuô ̣c chiế n chố ng la ̣i sự xâm lươ ̣c cuồ ng nô ̣ của chế đô ̣ cô ̣ng sản miề n Bắ c kế t thúc trong thấ t ba ̣i
thảm ha ̣i, tan tác, tan ra,̃ tiêu vong hầ u như hoàn toàn của lực lươ ̣ng quố c gia chố ng cô ̣ng ở miề n Nam.
Đồ ng minh Hoa Kỳ của miề n Nam bỏ cha ̣y trong tráo trở, bô ̣i phản, thấ t tı́n, điêu ngoa cùng cực,
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phản ảnh trung thực cho chủ nghıã thực du ̣ng chı́nh tri ̣đương thời.
Giới lañ h đa ̣o quân sự, chı́nh tri ̣ ở miề n Nam phầ n lớn cuố n gói, trố n cha ̣y lấ y thân cùng gia đı̀nh
và tài sản tom góp, tı́ch lũy trong hàng bao nhiêu năm cầ m quyề n. Tuy nhiên, nhiề u sı ̃ quan, tướng lıñ h trong
quân đô ̣i miề n Nam sau những năm trong những tra ̣i tù của chế đô ̣ cộng sản rồ i cũng thoát khỏi cuô ̣c số ng
mấ t tự do qua sự giúp đỡ của đồ ng minh, trong cơn hồ i tâm sau sự bô ̣i phản hèn ma ̣t bi khắ
̣ c ghi bằ ng những
dòng chữ đen đâ ̣m trong lich
̣ sữ My-̃ Viê ̣t.
Ngoài ra, non mô ̣t triê ̣u người lıń h chiế n và thân nhân của ho ̣, đă ̣c biê ̣t là những thương phế binh
Viê ̣t Nam Cô ̣ng Hòa, đã không cha ̣y đươ ̣c và cũng không nhâ ̣n đ ̣ươ ̣c sự giúp đỡ nào của người ba ̣n đồ ng
minh cũ. Ngay chıń h cả những cấ p chı̉ huy của những chiế n sı ̃ ba ̣c phận này, cũng đành tâm lañ g quên đồ ng
đô ̣i chiế n hữu của mı̀nh, trong cuô ̣c đời tuy gọi là lưu đày, lưu vong... thừa mứa vâ ̣t chấ t, nê ̣m ấ m chăn êm,
nhà cao cửa rô ̣ng!?
Chứng nhân còn đó, chứng tı́ch mô ̣t thời chiế n tranh phi nhân, tàn phá, hủy diê ̣t quê hương Viê ̣t
cùng cực, còn đó. Xin đươ ̣c trı́ch những giòng tâm sự tha thiế t sau đây, để đươ ̣c cùng chia xẻ với những
người con yêu của tổ quố c Viê ̣t Nam bi ̣đời, bi ̣người, bi ̣đồ ng đô ̣i, bi ̣lañ h đa ̣o, đồ ng bào bỏ quên trong xót
xa, cay đắ ng, tủi nhu ̣c!!!
(Xin đọc Thương Quá Phận Bèo của Mường Giang trong phần Tài Liệu.)
8 - Lên Rừng Làm Rẫy.
Những cố gắng “cầm cự” của gia đình tôi nhằm kéo dài cuộc sống tại đất Sài thành cũng không
được bao lâu và hiển nhiên xã hội mới cũng chẳng muốn lưu dung người Sài Gòn cũ trên chính mảnh đất
này. Nhưng rời Sài Gòn đi về đâu để tạo cuộc sống khác? Nguyên quán hai họ nội ngoại của tôi đều ở đất
Gò Công cách Sài gòn chưa đầy 60 cây số.
Ông nội tôi tên Phạm văn Danh, một công chức thuế vụ thời Pháp thuộc, vào những năm 1920, do
nhu cầu nghề nghiệp, ông thường đi khắp Nam Kỳ lục tỉnh. Vì thế, bà nội tôi tên Trần thị Hương luôn phải
mang các con tới địa phương ông làm việc nhằm tiện cho sinh hoạt, lưu trú của gia đình, do vậy việc sinh
sống ăn học của ông thân tôi hay thay đổi. Gia đình bên họ nội trú ngụ ở Cầu Tàu, nằm không xa mấy một
trong những địa danh nổi tiếng ở Gò Công là Lăng Hoàng Gia, nơi chôn cất gia đình vị đại thần Phạm đăng
Hưng thời vua Minh Mạng (lên ngôi từ năm 1820 tới 1840), và vuaThiệu Trị (lên ngôi từ năm 1840 tới năm
1847).
Đức ông Phạm Đăng Hưng, giữ chức Lễ bộ thượng thư, ông cũng là thầy dạy học cho vua Thiệu
Trị lúc thiếu thời. Con gái Đức ông, Bà Phạm Thị Hàng, người sau này là vợ Vua Thiệu Trị nhà Nguyễn và
là mẹ của Vua Tự Đức. Bà Phạm Thị Hàng sau được tôn làm Đức Từ Dũ.
Bên họ ngoại của tôi sống ngay tỉnh lỵ Gò Công, ông ngoại tôi tên Phan Văn Tròn là thầy thuốc bắc
ở gần chợ Gò Công, cả nhà ngoại chỉ có má tôi là con gái nên ông ngoại rất thương bà. Nghe nói ông ngoại
tôi là người viết hai câu đối bằng chữ Hán trước cổng ngôi đền thờ vị anh hùng dân tộc Trương Công Định
ở trung tâm thị xã Gò Công. Bà ngoại tôi tênTrương Thị Đãnh, quê ở Kiễng Phước (có người viế t là Kiế n
Phước) cách chợ Gò Công chừng 15 cây số, hướng đi ra biển Tân Thành nổi tiếng tại Gò Công. Ở gần Kiễng
Phước có một vùng được người địa phương gọi là “Đám Lá Tối Trời”. Tương truyền rằng, ngày xưa đây là
khu vực hoạt động của lực luợng nghĩa binh do tướng quân Trương Công Định chỉ huy trong cuộc kháng
chiến chống thực dân Pháp giành độc lập tự chủ cho nước nhà.
Đất Gò Công đã ghi nhiều kỷ niệm thời thơ ấu của tôi, những ngày bãi trường, tôi được bà nội dẫn
về thăm quê, bà nội tôi cứ ba tháng lại đi Gò Công một lần để lãnh tiền trợ cấp do cái chết của ông nội tôi
để lại. Những ngày tháng này, hình ảnh một miền quê thân yêu, êm đềm với ao cá, cánh đồng lúa, cây sa ry,
con đường ruộng nhỏ, chiếc bánh giá ngon thơm ở chợ Gò Công, buổi lễ cúng Ông (cá voi) ở bãi biển Vàm
Láng (từ Kiễng Phước đi ra hướng biển Tân Thành) đã ghi sâu trong lòng tôi. Tôi còn nhớ căn nhà ngói xưa
cũ của bên ngoại nằm trên đường Miế u Bà gần con hẻm mang tên “chiến sĩ 12”. Tình quê mộc mạc, chất
phác đã đi vào tâm trí tôi và lắng đọng tới maĩ sau này khiến mỗi lần nhớ quê xưa lòng tôi hằng bùi ngùi tiếc
nuối dòng thời gian tĩnh lặng, quý vô ngần của tuổi thơ trong trắng, hồn nhiên. Đôi khi bù vào sự trống vắng
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của hiện tại, tôi tìm về quá khứ bằng độc thoại trong tâm tưởng. Nhưng thời gian qua rồi có ai bắt lại được
đâu!
Ngày ba má tôi rời đất Gò Công lên Sài Gòn lập nghiệp vào năm 1950, thời ấy miền Nam đã có
chiến tranh, song chưa bị mở rộng và ác liệt như sau này. Do hoàn cảnh gia đình và do công ăn việc làm của
ba tôi lúc chưa bị động viên, song thân tôi dùng số tiền dành dụm được, sắm chiếc xe hơi hiệu Simca màu
trắng sữa. Về sau khi gia đình ngày càng đông người, chiến tranh cũng gia tăng ác liệt, cuộc sống mỗi lúc
mỗi khó khăn thêm, chiếc xe được đem bán. Cái nhà xe ở trước xóm bị phá bỏ, đất thì bán cho những người
dân đang từ miền quê chạy lên thành thị tránh chiến tranh. Và từ ấy cuộc sống êm ả của gia đình cứ sa sút
dần.
Gia đình tôi có liên lạc với bà con dòng họ ở dưới quê thật mật thiết, hàng năm ba, má hoặc chị hai
tôi đều thay nhau về quê thăm viếng bà con họ hàng hay sửa sang phần mộ của những thân nhân đã mất.
Thı̉nh thoảng bà con dưới quê lên Sài gòn có việc đều ghé qua nhà tôi trú vài ngày.
Thế nhưng sau cuộc đổi đời giữa lúc cảnh nhà sa sút quá đỗi, hầu như không tìm thấy tương lai, ba
má tôi lại không muốn về quê cũ sinh sống. Phần vì Gò Công đất chật người đông, phần vì sĩ diện gia đình,
không lẽ lên Sài Gòn lập nghiệp bao nhiêu năm nay rồi lại đi về quê kiếm cuộc đất nhỏ nương thân qua ngày.
Một phần nữa là lý do an ninh, vì người quen biết ở quê khá đông và họ biết công việc của ba má tôi, trong
bao nhiêu năm qua đã phục vụ cho chế độ miền Nam, mặc dù không phải là việc quan trọng, song ba tôi
không muốn những người làm việc trong guồng máy mới bươi móc chuyện cũ, hòng làm khó dễ gia đình.
Sau cùng, ông quyết định đi lên xã Bảo Chánh lập nghiệp, cách thị xã Long Khánh chừng 10 cây số đường
bộ về hướng Bắc (Long Khánh cách Sài Gòn chừng 100 Km).
Xã Bảo Chánh trước đây là một “ấp chiến lược” trong thời chiến tranh, sau đó trở thành khu giãn
dân của thị xã Long Khánh. Gần khu giãn dân này có một lô đất rừng chừng vài mẫu do một tổ hợp người
Việt gốc Hoa “thương lượng mua lại” từ chính quyền địa phương để khai phá làm nông. Cậu ba tôi có quen
với tổ hợp này nên xin mua hơn một mẫu đất không được tốt cho lắm, sau đó má tôi chia lại vài sào đất với
giá rẻ từ ông cậu, mặc dầu tiền bạc trong nhà đã cạn sạch, cũng còn hơn là nhắm mắt để chính quyền lùa đi
đến những vùng đất mà mình không sống được!
Từ đầu năm 1976, ba tôi một mình lên đất Bảo Chánh phá rừng làm rẫy, thời gian sau có anh ba từ
Ngã Ba Rừng Lá, gần đường đi Hàm Tân, về phụ giúp. Miếng rẫy này đã gắn bó trong cuộc sống gia đình
chúng tôi tới cuối năm 1981. Riêng tôi, từ tháng 7/1975, đã rời Sài Gòn đi tìm việc làm ở nhiều nơi, để có
điều kiện giúp đỡ cho cha mẹ, anh em và mong tìm một cơ hội, dù rằng chưa biết rõ cái mình muốn tìm là
gì? Thế nhưng, đó chỉ là mong mỏi nhỏ nhoi bị lạc loài, vùi dập trong xã hội mới không sẵn lòng dung chứa
những khác biệt với tín điều chế độ! Trong nhiều năm lang thang, tự lập, tôi thỉnh thoảng vẫn ghé thăm song
thân trên rẫy. Có lần đi xin dạy học ở một trường xã, khi vào nộp đơn, tôi chỉ nhận được những ánh mắt soi
mói, tìm hiểu không thân thiện. Dường như chỉ cuốc, cày sẳn đợi những thanh niên miền Nam như chúng
tôi lúc ấy! Đấy cũng là lần sau cùng tôi bước chân tới thềm cửa bộ máy công quyền. Sau cùng vào đầu năm
1980, quá thất vọng vì sự phân biệt Nam - Bắc, đảng ta - ngụy quyền, vô sản - tiểu tư sản thành thị, tôi trở
về sống với gia đình mà lòng buồn chán, ngao ngán với thời vận. Ý nghĩ rời bỏ quê hương, ra đi tìm cuộc
sống tự do len lỏi dần vào tâm trí tôi từ khi đó.
Từ nhỏ, lòng tôi vốn thích hình ảnh hùng vĩ, cao cả của Núi - Rừng. Quang cảnh thiên nhiên đẹp
cuốn hút này đã thực sự đến với tôi trong những ngày tháng làm nông tại Bảo Chánh. Nhưng để lại nhiều kỷ
niệm khó phai trong đời là thời gian sống và hoạt động ở miền rừng núi Thái - Cambodia - Lào trong bộ
quân phục KHÁNG CHIẾN cùng với hàng trăm thanh niên Việt khác trên mọi nẻo đường đời quy tụ về đây
đi xây dựng niềm tin mới!
Bảo Chánh là một xã nghèo, trừ phần nhỏ dân cư đã sinh sống ở đây từ trước, còn đa phần mới chạy
tới đây lập nghiệp sau năm 1975, trong đó gồm những gia đình quân nhân công chức nghèo ở thị xã Long
Khánh bị chánh quyền mới đuổi ra khỏi thị xã, được ngụy trang dưới những từ ngữ mị dân: chính sách giãn
dân (một bộ phận của chính sách xây dựng vùng kinh tế mới). Đúng ra là đẩy người dân vô tội ra khỏi thành
phố, lên rừng làm nông nhằm gạt bỏ những trở ngại, nguy hiể m có thể xảy đến cho chế độ mới theo cái nhìn
của họ sau khi cướp được chính quyền.
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Ngôi chợ xã lụp xụp với mấy sạp bán hàng cất tạm bợ bằng lá, tre và cây rừng. Mùa mưa, khi vào
chợ phải xăn quần tới đấu gối do những vũng nước đọng hay đất sình đầy lối đi. Đối diện chợ là ủy ban nhân
dân xã Bảo Chánh, cơ quan uy quyền ở địa phương. Cả hai nơi cách mặt nhau bởi con đường xe lửa nằm
ngay giữa từ Sài Gòn chạy ra miền Trung, dưới đó vài chục thước là ga Bảo Chánh.
Miếng rẫy của gia đình tôi nằm xa chợ Bảo Chánh chừng 4 cây số đường đất chạy ngoằn ngoèo qua
các xóm nhỏ của đồng bào Thượng cùng những khoảnh ruộng, nương rẫy nằm dọc theo đường đi. Gần đấy
vươn lên trời cao lừng lững ngọn núi Chứa Chan. Núi Chứa Chan không cao lắm, đứng từ Bảo Chánh trông
núi khá rõ. Những buổi sáng sớm, ra tập thể dục trước căn nhà lá, tôi thấy đỉnh núi ẩn hiện trong bóng sương
mù khiến cho tâm hồn sảng khoái giữa cảnh ban mai yên tịnh, trong lành!
Mấy sào đất của gia đình tôi thuộc loại đất xấu, có chỗ toàn cát, có chỗ pha chút đất thịt. Ở khúc
cuối cận con suối nhỏ, bên kia suối là khu giãn dân Long Khánh, đất còn màu vì đây là lỏm rừng nhỏ mới
được phát quang sau này. Đầu mảnh đất giáp với con đường từ xã chạy vào ấp Thọ An, ở giữa rẫy, ba tôi cất
một căn nhà lá để gia đình che mưa che nắng tạm. Chung quanh nhà rẫy, ông trồng nhiều loại cây từ đu đủ,
dừa, mít, khoai mì, ớt, chuối. Nhiều nhất vẫn là chuối vì có bóng mát lại vừa ăn ngon và dễ đem ra chợ xã
bán trong ngày rằm hàng tháng. Phần đất còn lại, thường chỉ canh tác vào mùa mưa, lúc mưa xuống, nhân
lực trên rẫy gồm có ba tôi, anh ba. Má tôi lúc thời vụ bận rộn thì bà có mặt trên rẫy, còn những lúc khác bà
đi lên, đi xuống Long Khánh - Sài Gòn bằng xe lửa trong những chuyến buôn lẻ, vừa tiện bề chăm sóc nhà
cửa ở hai nơi. Tân đã bỏ học lên Bảo Chánh giúp gia đình, Tân cũng không thường xuyên có mặt ở rẫy vì
tuổi còn nhỏ (năm đó Tân mới 15 tuổi). Xa Sài Gòn đôi khi nhớ bạn bè, em lại đòi về Sài Gòn mấy hôm, và
tôi được xem là nhân lực chính nhưng lại trễ tràng vì mãi tới năm 1980 mới trở về làm rẫy cùng gia đình.
Do mấy sào đất không cao lại không thấp, nên làm ruộng thì thiếu nước còn trồng các hoa màu khác
lại hay bị ngập nước sền sệt. Mưa xuống các loại hoa màu như đậu xanh, đậu phộng, đậu đen xanh lòng (loại
này bán có giá) và bắp là lương thực chính yếu phải được gieo trồng. Căn bản vẫn là bắp để thay cho lúa
không cấy được. Còn các loại đậu khi thu hoạch sẽ được mang bán đổi lấy các thực phẩm khác như bột ngọt,
cá khô, mỡ, nước mắm, mắm ruốc, đường v.v… dùng trong bữa ăn hàng ngày.
Hàng năm, bắp được trồng gần kín miếng rẫy nhỏ.Có lúc ba tôi cho phép hái một ít ăn tươi hoặc
thỉnh thoảng nấu một nồi chè bắp nước cốt dừa, còn phần lớn được lẫy hột, đem phơi nắng thật khô. Phơi
hột bắp mất nhiều thì giờ vì mùa mưa, sau đó vác hoặc gánh ra nhà máy xay xát ở ngoài chợ để xay nhỏ,
cám thì chịu bán rẻ cho nhà máy xay. Những hạt bắp được nghiền thành nhiều mảnh nhỏ xı́u được sử dụng
thay gạo trong các bữa ăn quanh năm.
Có mùa, bắp bị thất, do giông gió quá nhiều hoặc bị những đàn két rừng kéo nhau tới ăn phá, gặp
cảnh này, những buổi gánh bắp đi ra xã để xay không còn nữa. Vì tiết kiệm, ba má tôi để nguyên hột, phơi
cho thật khô. Trước khi nấu, đem ngâm hạt bắp trong nồi nước có pha chút vôi trắng và lấy tay chà đi xát lại
nhiều lần để cho hạt được sạch, khi hầm nấu, hạt bắp mau mềm. Ăn bắp hầm mau ngán hơn bắp được chà
nhỏ, nhưng có ngán cũng ráng nuốt vì trong nhà không có gạo. Những mùa bắp trúng, loại bắp nếp khi được
chà (xay nhỏ) ăn bùi hơn loại bắp nù, bắp nếp nhỏ trái, nhỏ hột hơn bắp nù song nấu ăn tươi hoặc dùng thay
cho gạo thì dễ ăn hơn. Bắp nù tuy không ngon như bắp nếp nhưng có lợi vì trái to và hột bự.
Trong mấy năm làm rẫy, gia đình tôi ít có dịp ăn được những bữa cơm nấu bằng gạo trắng. Hàng
năm chỉ những ngày Tết hoặc cúng giỗ, má tôi mới bán chút đỉnh đậu, bắp hay vài con gà để đổi lấy mấy ký
gạo ngon về nấu cỗ, trước cúng tổ tiên ông bà sau cho cả nhà dùng. Những buổi ăn có cơm trắng với chút
thịt, cá như thế thật đáng nhớ. Nhưng cũng không có nhiều để ăn cho thỏa mãn! Sau những ngày đó, gia đình
chúng tôi tiếp tục ăn bắp chà hay khoai mì, khoai lang (tươi hoă ̣c khô) quanh năm.
Do đất không làm ruộng được, và thời vụ canh tác lại chỉ trông vào sáu tháng mưa, nên lương thực
dự trữ trong nhà lúc nào cũng thiếu. Mùa nắng lao động lại nhàn nhã, có ít việc để làm. Vào mùa này chỉ
còn lại ba tôi ở nhà coi rẫy và chăm sóc đàn gà vịt cùng số cây ăn trái chung quanh nhà như ớt, đu đủ, mít,
giàn dưa tây v.v... Sau này khi tôi về phụ giúp, vào mùa nắng, tôi cùng em Tân cuốc chừng hai sào đất để
trồng lang, khoai lang trồng có ba tháng, củ đã bán được. Trồng lang có nhiều cái lợi, thứ nhất tạo thêm việc
làm cho gia đình trong mùa nắng rảnh rỗi, thứ nhì lúc củ lang chưa đủ lớn để bán, dây lang được cắt đem
bán cho những người nuôi heo. Việc cắt ngọn dây lang, dài khoảng hơn hai gang tay, có lợi vì kích thích cho

30

dây mọc thêm ngọn, lá. Nhưng khi trồng lang lấy củ người ta không để cho dây lá mọc sum sê sẽ lấy hết
phân nuôi củ. Nông dân có câu: tốt lá thì không tốt củ. Cứ vậy, cắt lại mọc, mọc thêm lại cắt. Tiền bán dây
lang góp mua thêm ı́t thực phẩm như khô, gia vi ̣hàng ngày trong gia đình.
Thời gian dây lang được cắm xuống đất, tôi gánh nước tưới lang mỗi ngày, từ cái giếng nước ba tôi
cùng anh ba đào sau nhà đi tới khu đất trồng lang mất vài phút. Hai sào đất gồm vài chục giồng lang, chia ra
sáng chiều mới gánh tưới hết. Đã vậy mùa nắng nước giếng mau cạn, phải vét thêm giếng để vừa có nước
tưới lang lại vừa có nước dùng trong nhà. Khi dây lang đã có thể cắt được, mỗi buỗi chiều tôi đi ngó từng
giồng lang, coi đọt lang nào đủ dài thì cắt bớt và xếp thanh từng bó nhỏ chất vào bụi chuối trước nhà để ngọn
lang được tươi lâu, chờ sáng sớm ngày mai gánh ra chợ bỏ mối cho những người mua quen.
Bán đọt lang thường đi sớm vì khi có nắng nhiều, đọt lang héo dần, các mối mua không vừa lòng.
Những buổi sáng như thế, tôi dậy vào lúc nghe gà gáy hừng đông, tập vài động tác thể dục. Thói quen tập
thể dục 30 phút mỗi sáng đã có từ hàng chục năm qua, vì thuở nhỏ, tôi thường thấy song thân tập nên bắt
chước theo và giữ mãi tới bây giờ. Nhờ luyện tập luôn mà sau này đuợc dẻo dai vượt qua nhiều cuộc hành
trình như chuyến vượt biển rồi nhập biên. Nhất là lúc nhập biên phải vượt bao rừng sâu, núi cao, nhiều sông
lắm suối, ăn uống kham khổ. Có anh em tướng dáng mập khỏe thế nhưng khi di hành lâu trong địa hình rừng
núi hiểm trở, hai bắp chân mau bị đuối, có người đi không nổi đành bỏ cuộc, nằ m la ̣i bơ vơ giữa chố n rừng
sâu hiu hắ t.
… Sau đó tôi đặt cái đòn gánh lên vai, đầu trước đầu sau là hai đống dây lang khá nặng đặt trên hai
cái dóng. Từ nhà ra chợ xã chừng bốn cây số đường đất, vào mùa nắng đường dễ đi hơn vì không đọng nước
hay sình lầy. Tôi gánh một hơi ra đến chợ, trời còn sớm, sương mù vẫn lợn vợn quanh lưng chừng núi Chứa
Chan. Bán dây lang xong được được ít tiền, ghé chợ mua một gói mắm ruốc, vài con khô, đây là những món
ăn thường nhật của gia đình. Xong lại đi bộ về, ăn sáng cùng ba tôi trong căn nhà lá nhiều kỷ niệm và rồi
tiếp tục gánh nước tưới lang.
Tới ngày đào lang, gia đình lại thêm một ít thu nhập. Ngoài số lang tươi được tôi gánh ra chợ xã
bán, số ít được luộc ăn tươi mỗi buổi sáng. Phần lớn số củ lang còn lại được xắt thành từng lát không mỏng
lắm, sau đấy đem phơi nắng cho thật khô và cất vào bao dùng làm lương thực dự trữ. Khi ăn hết số lang tươi
- thường thì củ lang tươi không để được lâu - những lát lang đã được phơi khô ráo sẽ được mang ra ăn dần.
Mỗi sáng sớm, ba tôi lấy chừng mười lát lang khô đem rửa sạch và ngâm nước độ năm phút cho lang mềm
ra, kế đến bỏ vào nồi hấp cho chín. Đây là món ăn sáng trong những ngày chờ mưa xuống để gieo hạt.
Vào mùa nắng, trồng rau cải cũng là thứ dễ kiếm tiền và tạo thêm việc cho lao động nhàn rỗi trong
nhà. Các loại cải dễ trồng, dễ bán thường là cải bẹ xanh, bẹ trắng, sà lách. Cải từ lúc gieo hạt đến lúc nhổ
bán chỉ mất chừng hai tháng. Không như rau lang, trồng cải phải dùng phân nhiều hơn để thúc cải mau lớn,
kịp mang ra chợ bán. Thứ nữa, cải bán có tiền hơn dây lang. Phân bón cho cải thường là phân hóa học, nhưng
nếu dùng nhiều lại không tốt cho đất cũng như không được lời bao nhiêu khi thu hoạch. Vì vậy nông dân
nghèo miền quê thường chứa nước tiểu để làm phân tưới cho cải. Nước tiểu được trữ lâu mới có tác dụng,
khi tưới phải pha thêm với nước để nồng độ nhẹ xuống, nếu không cải sẽ bị héo lá hoă ̣c chết dầ n. Và khi cải
còn độ một tuần nữa thì nhổ bán đươ ̣c, lúc đó người ta chỉ dùng nước trong tưới như là một cách rửa cải sạch
trước khi đem tới cho nguời tiêu thụ.
Ở bụi chuối phía sau căn nhà lá của gia đình tôi có đặt một cái lu nhỏ, cao chừng bốn tấc đã bị mẻ
chút đỉnh nơi miệng, nên được ba tôi dùng để chứa nước tiểu. Trong lu thỉnh thoảng còn có xác một hai con
gà con bị chết được bỏ vào đó ngâm làm phân. Chỉ một lu này thôi, tôi đã trồng nên hàng trăm kí lô cải trong
hai mùa nắng, giúp gia đình kiếm thêm tí tiền xoay sở trong cơn túng ngặt. Sau đó vài năm, tức khoảng năm
1983, khi tôi đang sống trong trại tị nạn Sikhiu thuộc tỉnh Nakhon Ratchasima hay còn gọi là Khorat, nằm ở
hướng bắc đông bắc của thủ đô Băng Cốc - Thái Lan, tôi thấy nhiều người trong trại lúc nhàn rỗi trồng thêm
rau cải để kiếm thêm thu nhập. Trong trại có nhiều mương rãnh thoát nước chảy ra từ các khu đông chật
người tị nạn ăn ở sinh hoạt, các cống thoát nước này là nguồn cung cấp phân tổng hợp rất tiện lợi cho những
người trồng rau cải.
... Vào ngày thu hoạch, sáng sớm khi sương mù chưa tan hết, tôi đã dậy nhổ cải. Sau đấy lấy thùng
kéo nước từ giếng lên rửa sạch đất bám nơi rễ, song thân tôi dậy trễ một chút vì trời còn hơi lạnh. Khi cải đã
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được chất vào gánh thì má tôi cũng đã rửa mặt xong, mùa bán cải bà thường đi sau gánh cải tôi ra chợ vì giá
cải hay lên xuống theo buổi chợ nhiều hay ít cải. Do vậy, có bà tiện cho việc nói giá với khách mua hơn, vì
tính tôi thẳng, không chịu cù cưa nên khi đi mua bán thường hay bị qua mặt, nói cho đúng, tıń h thâ ̣t thà như
tôi thı̀ chı̉ bi ̣lường ga ̣t. Thêm nữa bán cải được nhiều tiền hơn rau lang, nên sau khi bán xong, sẵn buổi chợ
đấy, má tôi lại mua thêm ít thực phẩm mang về trong rẫy cho gia đình dùng.
Đời sống trên miếng rẫy nhỏ của gia đình trôi qua đơn điệu tứ mùa. Anh ba tôi về rồi lại đi, dường
như anh không đồng ý với cuộc sống hiện tại, nhưng đi đâu cũng không được xa và cũng không tìm đâu ra
cơ hội như ngày trước vì xã hội đã khép chặt! Ba tôi mau già vì mỏi mệt với cuộc sống, phần lớn do cảnh
túng thiếu triền miên trong nhà.
Những lúc không có gì làm tôi lại đi lang thang qua các khu đất gần nhà, mong tìm chút gì khuây
khỏa trong đời sống. Gần nhà tôi có gia đình người Việt gốc Hoa, chủ gia đình là người đàn bà, thiếm hai
Dzùng. Nghe nói thím là vợ lẽ của một thương gia người Hoa ở Chợ Lớn, đời sống gia đình của thiếm không
êm đẹp. Sau 1975, thiếm hai dắt các con lên Bảo Chánh sinh sống qua ngày, cảnh nhà thiếm hai từ thiếu ít
tới thiếu nhiều, giống như hầu hết gia đình nơi đây. Thỉnh thoảng tôi ghé nhà thiếm ngồi nói chuyện cho qua
giờ. Có một hôm thiếm thấy tôi buồn nên lấy mấy tấm hình những người cháu cho tôi coi vui mắt, theo lời
thiếm nói các tấm hình này chụp tại một trại tị nạn trên đảo thuộc Indonesia. Đây là lần đầu tiên, những hình
ảnh bên ngoài lọt vào mắt tôi từ sau ngày 30/4/1975!!!
Tôi nhìn những tấm hình thật lâu, đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Làm sao có quá nhiều
người đi lọt ra bên ngoài? Cuộc sống ở trại tị nạn như thế nào? Tôi ngạc nhiên là phải. Vì sau ngày 30 tháng
4, do phải kiếm sống vất vả lại bị bưng bít thông tin với bên ngoài, nên tôi biết rất ít những gì đã xảy ra,
phần nữa do tuổi trẻ, tôi không cố gắng tìm hiểu thận trọng các vấn đề xã hội. Điều này, khi đã có thêm ít
tuổi cùng một số kinh nghiệm sống thì tôi mới hiểu ra. Sự từng trải là kiến thức quý báu mà tuổi trẻ cùng
với kiến thức rút từ sách vở không thể nào bằng.
Từ xã Bảo Chánh đi ra thị xã Long Khánh (chính quyền mới đổi tên là huyện Xuân Lộc, từ Sài gòn
đi về hướng đông - bắc, ta sẽ đến Long Khánh trước sau đó mới tới Xã Bảo Chánh) có ba cách đi. Một là
đón xe lam ba bánh chạy vòng từ chợ xã theo con đường đất nhỏ đâm ra quốc lộ 1, rồi theo quốc lộ xuôi về
hướng Nam độ 15 cây số sẽ tới chợ Long Khánh.
Cách thứ hai là đi bằng xe lửa, ngay giữa xã Bảo Chánh có đặt một nhà ga cũng cùng một tên, đường
xe lửa này chạy xuyên bắc - nam, từ Sài Gòn đến Hà Nội, mà thời sau 1975 hay gọi là “đường tàu thống
nhất”. Từ ga Bảo Chánh đi theo tàu chợ tức xe lửa chạy hàng ngày xuyên qua một số tỉnh, về tới ga Long
Khánh không bao xa, thường vài mươi phút.
Cách thứ ba là đi bộ đối với những người không có tiền, con đường đất này chạy cặp với con đường
rày xe lửa, đường khá rộng, bề ngang khoảng chừng 4, 5 thước. Nó chỉ chạy dài từ Bảo Chánh tới chợ Long
Khánh. Khi đi theo con đường đất này, lúc đầu sẽ vượt qua nhiều khu vườn trái cây sum sê đầy trái, nhất là
chôm chôm, sầu riêng, hai loại hoa quả có tiếng ở Long Khánh. Nghe nói những khu vườn trái cây này, trước
1975, thuộc về tài sản của những người có quyền thế trong chế độ, sau “cách mạng” những miếng đất hái ra
tiền đó được đổi chủ, chủ nhân mới cũng lại là đám quyền thế ngồi mát ăn bát vàng, chỉ có dân đen hoàn
dân đen!
Gia đình tôi hầu như rất ít sử dụng tuyến đường xe lam vì mỗi lần đi khá hao tốn trong thời buổi
“gạo châu”, những lúc có việc cần về nhà ở Sài Gòn thường dùng xe lửa. Còn con đường đất nhỏ được sử
dụng thường xuyên hơn vào mùa nắng. Nhất là đối với tôi, vì cặp chân thanh niên còn khỏe, tiết kiệm được
mớ tiền, đường dài hơn 10 cây số, đi bộ phải mất gần hai tiếng đồng hồ, nếu đi ra rồi trở về liền cũng hết
một buổi. Dọc theo đường đi là những cánh đồng lúa xanh rờn, những đám rẫy mới phá, những căn nhà lá
đơn sơ quá quen mắt và ấm cúng trong cái tình nghèo. Chủ nhân đôi khi là những người từ miệt Bình Định,
Thừa Thiên lặn lội vào đến đây lập nghiệp. Có những đoạn đường bị ngập nước, khách đi bộ phải leo lên
đường rầy xe lửa đi một quãng. Sau đó quay trở xuống con đuờng đất đi tiếp, hai con đường chạy song song
nhưng con đường rầy cao hơn.
Trong 5, 3 năm đầu sau khi miền Nam “đổi đời“ với kiếp sống khốn nạn, phương tiện đi lại chính
yếu của người dân ở miền Đông hay từ Sài gòn ra miền Trung thường là bằng xe lửa. Xe lửa thời đó được
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chia làm hai loại. Một là tàu thống nhất, chạy xuyên Việt từ Sài Gòn đến Hà Nội, đây thường dành cho cán
bộ, công nhân viên nhà nước hoặc những người dân có nhu cầu đi xa, như từ Bắc vô Nam thăm bà con, và
thường thì tuyến đường tàu này trở thành một đặc quyền của giai cấp mới: đảng viên cán bộ nhà nước trong
các hoạt động đi buôn bất chính. Vì dân nghèo khó mà leo lên loại tàu được bày biện sạch sẽ ngăn nắp này.
Thứ nữa tầng lớp dân chúng sống bên trong vĩ tuyến 17 vào những năm đó vẫn đang bị chế độ nhìn bằng
cặp mắt cảnh giác: ngụy dân! Một loại công dân lớp dưới!
Loại tàu lửa thứ hai được là tàu chợ, đúng như tên gọi, tuyến đường xe lửa này chuyên dành người
dân đi lại hàng ngày, từ xã này qua xã kia, từ tỉnh này sang tỉnh khác. Tàu chạy chậm, cứ mỗi ga lại ngừng
một lần và chạy dài từ Sài Gòn đến Nha Trang, từ Nha Trang trở ra phía Bắc, có thêm những tuyến đường
nối dài tới Quy Nhơn. Đi tàu chợ trong những năm này mới thấy được một phần nào nỗi khổ của dân nghèo.
Trên tàu giống như một cái chợ dơ bẩn không ai muốn dọn dẹp cho sạch, vì có dọn rồi ngày mai lại cũng
vậy. Khách đi tàu đa số là dân đi buôn, số ít còn lại là khách vãng lai không muốn dùng xe đò. Vì đi tàu chợ
rất dễ trốn vé, người đông, các toa tàu lại nối liền với nhau, nhân viên kiểm soát vé đi tới toa này thì họ lại
chạy sang toa khác. Có những thanh thiếu niên còn trèo lên nóc xe lửa trốn cảnh xét vé nữa.
Trên tàu, ôi thôi đủ loại dân buôn, từ người buôn cá hấp ở miền Trung mang về Sài Gòn bán hay
người từ Sài Gòn, Thủ Đức lên miền Đông tìm mua khoai lang, đậu các loại, bắp đem về thành phố bán kiếm
lời… Đáng sợ nhất là đám buôn gỗ, than. Những năm sau “giải phóng“, người dân Sài Gòn thiếu thốn nhiều
nhu cầu từng có trong cuộc sống hàng ngày trước đây, trong đó phải kể tới dầu lửa. Không có dầu đốt thì
chặt cây rừng làm củi thay thế dầu. Do vậy rừng đã bị tàn phá mặc sức, lớp bị phá để biến thành nương rẫy
nuôi sống người dân khi “cách mạng” kéo về, lớp bị phá chỉ để lấy cây làm củi nấu nướng! Có cầu tất sẽ
sinh ra cung, đúng như quy luật căn bản trong kinh tế học. Những người dân đang thất nghiệp triền miên do
nhà nước không sử dụng hoặc quá khó để tìm việc làm trong xã hội mới, nay đã tự tạo được nghề nghiệp
khác có thu nhập qua ngày đó là nghề đi buôn cây làm củi - tạo nguồn cung cấp cho cư dân nơi thành thị.
Số người đi buôn này có liên lạc chặt chẽ với những người đốn cây, họ gom số cây mua được từ
ven rừng mang ra chất gần nhà ga nơi xe lửa sẽ ngừng vào giờ nhất định nào đó trong ngày. Cây được cưa
thành từng khúc dài độ 1mét 2 để có thể chuyển lên các toa tàu. Sau khi về tới chỗ tiêu thụ, cây được cưa,
chẻ thành từng que củi nhỏ. Những ga Mường Mán, Gia Rai, Bảo Chánh…là các nơi tụ tập đám người buôn
cây làm củi khá đông.
Khi còn khoảng hai tiếng đồng hồ nữa xe lửa vào ga, người ta đã thấy các “công ty khai thác chất
đốt” này di chuyển từng khối cây đến sát đường ray. Để khi tàu tới, những kẻ được thuê mướn làm phu bốc
vác sẽ nhanh nhẹn chuyền số lượng cây nhiều đáng sợ này lên từng toa tàu. Mục tiêu trong việc chất cây lên
tàu là: nhanh - hết, không được bỏ sót số lượng cây đã được chất cặp theo đường rầy. Có đứng gần nơi những
người chất cây lên các toa tàu lửa, nhất là lúc tàu chạy về đêm, mới thấy đáng sợ cho những hành khách
đang đứng trên các toa tàu.
Số phu bốc vác được trả tiền theo số lượng cây được quăng thảy lên, còn chủ cây thì muốn số cây
đã gom mua rồi phải được vận chuyển đi hết trong chuyến tàu đó. Do vậy, họ quăng, ném, nhét tối đa không
cần biết có khách đi tàu đang đứng đầy nghẹt ở trong các toa. Và thường thì khách, không ai nói ai, phải lẹ
làng tránh né các khúc cây được quăng lên từ bên dưới, nếu không muốn bị trúng vào mình mang thuơng
tích hay bị đám con buôn gây gổ sinh sự, chưởi bới. Chuyện bị kẹt chân, kẹt tay hay bị đè chết dưới những
đống cây chất đầy ứ, cao ngất trong các toa tàu chật hẹp ẩm mốc, tối tăm vào ban đêm là chuyện không có
gì đặc biệt vào những ngày đó.
Có một hôm, tôi đi theo tàu về Sài Gòn, khi tới ga Hố Nai (Hố Nai, Thủ đức là những địa điểm đổ
hàng của con buôn), lúc tàu ngừng, hành khách và cây thay phiên nhau xuống ga. Đã gần một giờ đêm, tàu
vẫn chưa chạy, tôi thấy đám đông đang tụ tập xầm xì. Hỏi ra mới biết có một bà già bị chết dưới đống cây
chất trong toa, bà chết lúc nào không ai biết. Vì quá đông người, hầu như toa tàu nào cũng đầy cây củi, khi
hàng được tuông xuống gần hết tại Hố Nai, người ta mới tìm thấy xác bà già nằm bẹp bên dưới!
Tôi vẫn còn nhớ đêm ấy, khoảng năm 1980, ánh đèn vàng lờ mờ ở dãy nhà ga, những người khách
còn lại trên toa thì mỏi mệt ngồi gục đầu vào tay tìm giấc ngủ tạm bợ.
Trong nhiều năm liền, các hoạt động buôn cây làm củi đã phát đạt nhờ vào sự “đồng thuận” của
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nhân viên ngành hỏa xa. Thời buổi kinh tế cực khó, chuyện ăn gian nói dối, chuyện đạp lên nhau tranh cái
ăn, chuyện móc ngoặc làm giàu là một trong cách hành xử của con người. Nếu không muốn nói đấy là đạo
lý cuộc sống khi nước Việt đi vào thời xã hội chủ nghĩa!
Trong gia đình, má tôi và em Tân là hai người khá thường xuyên đi tàu lửa, vì phải đi lên đi xuống
Sài Gòn - Bảo Chánh, làm công việc “hậu cần“ cho gia đình. Chị Tư cùng hai cô em gái tôi rất ít lên rẫy vì
có việc làm cũng như coi sóc căn nhà còn lại ở Sài Gòn.Tiếng còi tàu hụ, tiếng bánh xe lửa nghiến trên
đường rẫy là các âm thanh ồn ào nhưng rất quen thuộc với má và em tôi vào những ngày cơ hàn ấy. Khi má
tôi có việc về Sài Gòn, hẹn sẽ quay trở lại trong tuần sau, đúng ngày hẹn, từng tiếng còi tàu vọng xa xa từ
nhà ga ở xã được ba tôi chú ý lắng nghe, và ông phân biệt tinh tường tiếng còi nào kéo lên từ tàu chợ và
tiếng còi nào của chuyến tàu thống nhất chạy ngang xã nhà! Dù rằng ông chỉ đi tàu một năm chừng đôi lần.
Nhìn những đồ đạc trong căn nhà lá nền đất, mới thấy sự nhẫn nại vô bờ của người đàn bà. Từng
cái lu đựng lương thực trong nhà, cái ly, cái dĩa, cái chén, chiếc mền, chiếc gối, cái nồi, cái thau tới con chó,
con vịt, con gà mua gây giống… đã được má tôi cùng em Tân đưa từ Sài Gòn theo từng chuyến xe lửa, lên
đến miếng rẫy nằm heo hút tận ven rừng, dưới chân núi Chứa Chan!
Thỉnh thoảng có lúc tôi đi cùng má về Sài gòn, từ rẫy ra ga vào lúc 4 giờ chiều, vì chuyến tàu chợ
lúc đó từ Nha Trang chạy vô Bảo Chánh độ 5 giờ chiều. Nhưng có khi chúng tôi ngồi đợi mãi đến 10 giờ
đêm mới nghe tiếng còi hụ báo hiệu tàu sắp đến, tàu hay trễ giờ là do các đám đi buôn khi thả hàng ở điểm
hẹn, họ thường bứt ống hơi đặt dưới lườn tàu để bắt tàu phải ngừng muơi mười lăm phút. Có khi kéo dài
hàng tiếng đồng hồ, lúc nhân viên bảo vệ xuống tàu đi kiểm tra tìm được chỗ bị đứt và nối lại ống hơi xong
thì hàng buôn cũng đã được tuôn xuống đất hết rồi.
Khi tàu ngừng, tôi nhanh nhẹn tìm toa nào hơi trống dìu bà lên, sức người đàn bà có tuổi khó mà
chen lấn với các hành khách khác, nhất là với kẻ đi buôn được tổ chức thành từng băng nhóm. Lên được và
chen vô trong toa rồi, chỗ ngồi thường là các bao hàng chất đầy dưới sàn của toa tàu, rất khó tìm được một
ghế ngồi. Nếu may mắn kiếm ghế được thì cũng khó ngồi cho đàng hoàng yên ổn, vì bị ép như cá trong hộp
do số ghế ít mà khách lại quá đông, nhưng vậy là may mắn rồi!
Chuyện đứng chen chân, tay bám ở bậc thang lên xuống của xe lửa, để mỗi lần tàu chạy ngang rừng
cây ven đường hay dãy nhà lợp bằng mấy miếng tôn cũ, khi sắp vào thị xã Long Khánh, khách phải ép mình
vào trong toa vốn nghẹt cứng rồi, để khỏi bị cành cây quẹt hay mái nhà chém trúng, là chuyện thường ngày
trên các chuyến xe lửa.
Trong bóng đêm lờ mờ của khoang tàu về đêm không ánh đèn, mùi cá khô, mùi mắm, mùi vỏ cây
pha lẫn mùi mồ hôi người chua lòm xông nồng lên thật khó ngửi. Cùng lúc ấy ở sát bên tai lại vang chói các
âm thanh hỗn độn, tiếng kêu nhau ơi ới, tiếng la hét, chưởi thề, cãi lộn, rồi xúm lại đánh nhau inh ỏi. Đứng
nơi góc tối gần đấy, tôi nhìn má ngồi co ro yên lặng trên mấy cái bao hàng, trong tận đáy lòng, tôi thấy buồn,
thương thân mẫu vô hạn!
Những buổi tối, sau một ngày phơi nắng đứng cuốc trên đất rẫy, tôi lại cầm các quyển sách thời
luyện thi tú tài, mở ra coi lại. Nhưng thời gian lặng lẽ trong thiếu thốn nơi chốn nương rẫy đìu hiu không
còn kéo dài nữa. Không phải vì thiếu dầu đốt mà ba tôi bảo phải tắt đèn nghỉ sớm trên cái giường tre mà đó
là vì song thân tôi quyết định bỏ miếng rẫy sau gần năm mùa mưa nắng làm nông dân, để về lại Sài Gòn.
Năm ấy, năm 1981. Sài Gòn - miền Nam đã bước đến năm thứ sáu trong bóng đêm - câm nín!
Cuối năm 1981, lúc trời đã dứt mưa, vào ngày cuối cùng trên nương rẫy, lúc trời chưa sáng tỏ, tôi
gánh một gánh gà lội bộ theo con đường đất nhỏ hướng ra thị xã. Đây là số gà dành dụm được của gia đình,
mang về Sài Gòn bán kiếm tiền độ nhật trong những ngày mới vừa quay lại nơi chốn xưa. Má tôi đi sau trên
chuyến xe lam thẳng ra bến xe đò Long Khánh - Sài Gòn. Ba tôi và em Tân chờ tới trưa, mang số đồ đạc còn
lại trong nhà, theo chuyến xe lửa về sau. Riêng anh ba tôi đã tìm việc làm ở một tổ hợp chế biến nhựa cao
su tại chợ Long Khánh, nên anh không đi cùng gia đình về Sài Gòn.
Vĩnh biệt mảnh đất Bảo Chánh! Giờ đây tôi vẫn còn nhớ rõ những lời nói vĩnh biệt ấy khi đặt đôi
gánh gà lên vai bước đi. Không phải vĩnh biệt miếng đất nhỏ nghèo nàn chấ t chứa kỷ niê ̣m, nhiều lưu luyến
đó. Nhưng tôi muốn nói lời vĩnh biệt những tháng ngày khốn quẫn mất tự do. Bởi vì có ai đành lòng rời quê
hương ra đi tìm cuộc sống mới mà lòng không nhớ nhung quê cha đất tổ!
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Từ ngày ra đi ấy, tới nay, lúc đang viết những dòng chữ này hồi tưởng về nơi xưa - tháng 10/2000.
Thời gian đã trôi qua 20 năm nhưng tôi vẫn chưa thể nào trở về thăm chốn cũ!
Đó dường như là những ngày sau cùng tôi sống gần cha mẹ cùng anh em ruột thịt trong tình gia
đình đọng đầy kỷ niệm! Gọi là dường như, vì 18 năm qua, trong lặng lẽ, âm thầm và cảnh giác, tôi chỉ về lại
căn nhà xưa ở Sài Gòn lúc hai giờ khuya ngày chủ nhật vào đầu tháng 3/1993 với thân mình mang nhiều
thương tích trong bộ đồ rách rưới sau khi vượt qua đoạn đường dài gần sáu trăm cây số… từ một trại trừng
giới!
Viết xong chương “Tình Nhà” vào ngày chủ nhật 15/10/2000. Tại căn phòng trọ nhỏ hẹp, nằm
trong con hẻm 128, ở cầu thang 108, lầu 2, mặt trước ngó ra phía đường Kampuchia Krom, gần chợ
Mới.
Nam Vang - Cam Bốt, 15/10/2000
(Năm 2005 có bổ sung)
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CHƯƠNG 2
RA ĐI
Vượt Thoát Khỏi Viê ̣t Nam Thố ng Nhấ t Dưới Ách Chuyên Chế
Tâ ̣p Trung Kế t Hợp Lý Thuyế t Chuyên Chın
́ h Vô Sản.
(Bắt đầu viết hôm thứ ba 24/10/2000.)

Sau khi giúp gia đình thu dọn đồ đạc trên rẫy về nhà ở Sài Gòn xong, tôi xin phép song thân ra đi
tìm cuộc sống tự lập, trong ý nghĩ, khi đi xa, nếu may mắn, tôi có thể tạo cơ hội mới, đưa gia đình thoát được
cảnh sống quá chật vật không ngày mai như lúc bấy giờ. Song thân vẫn còn hằn sâu trong lòng vết đau mất
người con thứ năm nên không muốn tôi đi xa, song hoàn cảnh túng thiếu buổi ấy khiến gia đình khó bó buộc
tôi cứ quanh quẩn mãi ở đất Sài Gòn.
Trong chuyến đi xa lần này, đầu tiên tôi về Long Xuyên tìm người bạn học cũ. Trước đây chúng
tôi cùng học tại trường Trung học Văn Hóa Quân Đội nằm ở đường Thống Nhất - Sài Gòn. Hai đứa là đôi
bạn rất thân trong lớp vì mang chí hướng giống nhau, chúng tôi nuôi ước mơ sau khi đậu tú tài hai xong sẽ
thi vào Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam. Những năm tháng quá khứ ấy, tôi hằng ấp ủ trong lòng như một
giấc mộng đẹp: Một ngày nào đó không xa, tôi sẽ mang trên người bộ quân phục - đẹp và hùng - của sinh
viên sĩ quan Trường Võ Bị Đà Lạt. Niềm mong muốn tha thiết chọn binh nghiệp phục vụ cho quê hương
chắc hẳn bắt nguồn từ cuộc chiến tranh dữ dội lúc đó. Cuộc chiến khốc liệt trên đất nước Việt thân yêu thời
ấy đã đóng một dấu ấn đậm trong lòng mỗi người dân Việt lúc bấy giờ và còn kéo dài đến mãi sau này.
Trưởng thành từ một vùng đất ít bị khói lửa nhất của miền Nam trước 30/4/1975, tuy nhiên, thế hệ
chúng tôi cũng không khác gì mấy các thế hệ cha anh trước đấy không bao lâu: Sinh ra, lớn lên trong một
quê hương có chiến tranh triền miên! Nhìn lại thực trạng đau lòng của cảnh nồi da xáo thịt, có người đặt câu
hỏi, hay giả định một giải pháp để chấm dứt cảnh tương tàn ấy: Nếu lúc đó, lãnh đạo hai miền Nam - Bắc
biết ngồi lại nói chuyện hòa bình với nhau, hoặc cùng tìm tới một đường lối có lợi cho dân tộc Việt, thì có
thể là dân tộc Việt sẽ tránh được họa binh đao kéo dài hai mươi năm cùng với những đổ vỡ vật chất, tinh
thần cho đất nước và người dân không?
Đây là những ý nguyện chính đáng của những con dân Việt hằng ưu tư đến sự Tồn Vong - Hưng
Thịnh của quốc gia dân tộc. Song nguyện vọng chân chính chỉ có chỗ đứng - chỉ có giá trị - hay được thỏa
mãn, một khi tầng lớp lãnh đạo có sự đồng cảm với nhân dân, không ra ngoài truyền thống, văn hóa, lịch sử
dân tộc! Nói cho cạn nghĩa, giới lãnh đạo đất nước phải luôn tỉnh táo, nhìn xa trông rộng, biết đặt quyền lợi
cá nhân, gia đình, phe nhóm mình, “đảng ta” nằm dưới quyền lợi thiêng liêng của tổ quốc, và nhất là những
kẻ tự nhận là lãnh đạo hay được chọn làm lãnh đạo phải có liêm sỉ của kẻ cầm quyền. Thế nhưng những cái
căn bản, thiết yếu này thường bị bỏ quên hoặc có làm, chỉ làm cho đạt hình thức mà thiếu hẳn thực chất.
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Hãy tìm về, thật khái lược, nguyên ủy cuộc chiến tại Việt Nam. Từ năm 1858, khi ngoại nhân Pháp
đem 14 tàu chiến cùng 3.000 lính đến bắn phá thành lũy Đà Nẵng hòng thiết lập nền cai trị lên đất Việt, và
sau đó, khi ách thống trị của ngoại nhân đã hiện diện, kéo dài cho tới thời điểm 1930, rõ ràng thực dân Pháp
đã ăn không ngon miệng, ngủ không yên giấc trước khí thế đấu tranh bừng bừng của con dân Việt để giành
lại Độc Lập - Tự Chủ cho quê hương Việt Nam. Trong suốt 72 năm quật khởi kiên cường đó, chính các quan
lại sĩ phu thời nhà Nguyễn hay tầng lớp trí thức trẻ theo Tây học nhưng nặng lòng ái quốc đã liên tiếp tổ
chức các cuộc đấu tranh bằng võ lực có, bằng phương tiện hòa bình có, nhằm buộc thực dân Pháp phải trao
trả chủ quyền quốc gia lại cho người Việt.
72 năm kháng Pháp, khi tính từ thời điểm 1858 tới 1930, chính dân tộc Việt đã tự đứng lên phản
kháng mà không có thế lực quốc tế nào đứng sau giật dây hay yểm trợ, lúc đấy, rõ ràng là chưa có phong
trào cộng sản ở nước ta. Khi chủ nghĩa Marx xuất hiện trên thế giới vào thế kỷ 19, tiếp đấy là sự ra đời của
phong trào cộng sản quốc tế mà giai đoạn “cường triều” xảy ra vào năm 1917 khi những người cô ̣ng sản
Nga cướp được chính quyền. Và sau đấy là thời kỳ mở rộng ảnh hưởng của khối cộng trên nhiều miền đất
của thế giới sau đệ nhị thế chiến. Như một cơn bệnh dịch xông mùi tử khí, lây lan nhanh chóng, vào đầu
những năm 1930, người ta đã thấy phong trào chính trị quốc tế này, có bản chất không chấp nhận sự tồn tại
của cá thể quốc gia, cá thể công dân, đã mon men đi vào xã hội Việt Nam. Từ đấy cho đến các mốc lịch sử
đáng ghi nhớ: 1945, Việt Nam giành được độc lập từ tay Pháp. 1954, Hiệp định ngừng chiến chia đôi hai
miền Nam - Bắc, đã có bàn tay cô ̣ng sản nhúng vào thao túng chính trường Việt Nam dưới sự điều phối của
các đàn anh cô ̣ng sản.
Chiến lược “Cách mạng trường kỳ”, những khẩu hiệu đanh thép mang hơi ẩm của máu, “Vô sản
khắp thế giới đoàn kết lại”, “Quốc tế đại đồng”, “Đấu tranh giai cấp” v.v... đã tự nó nói lên, tự nó khẳng
định: phải tiến công bằng bạo lực thường xuyên. Phải bành trướng ảnh hưởng của các đảng cộng sản vô hạn
đô ̣… nói cho rõ nghĩa là phải nhuộm đỏ cả hành tinh này mới thôi!
Đây là bản chất của chủ nghĩa cô ̣ng sản. Các trận tấn công Tết Mậu Thân, Mùa Hè Đỏ Lửa v.v…
chắc hẳn đã minh họa được phần nào đặc tính đó. Không có khoan nhượng. Không có sự tạm ngưng. Không
có tồn tại cá nhân trong cuộc đấu tranh giai cấp. Không có bản sắc dân tộc, quốc gia trong chủ thuyết cô ̣ng
sản. Và nếu xảy ra, nên nhớ từ những kinh nghiệm lịch sử đau thương: đó chỉ là bề ngoài giả tạo, thủ đoạn.
Một bước tạm lui trước khi tiếp tục lao tới (phiêu lưu?) trên con đường xã hội chủ nghĩa không tưởng mà
thôi!
Nếu kêu gọi lãnh đạo hai miền ngồi lại với nhau để giải quyết vấn đề dân tộc vào thời điểm trước
1975, thì có thể tựa ví chúng ta, những người miền Nam, chế độ miền Nam, giống như một chú dê hiền lành,
chậm chạm, chân phác, đứng thụ động trước lũ sói rừng cuồng say máu thịt, lòng dạ nham hiểm vô lường!
Như vậy lời kêu gọi: “Lãnh đạo hai miền Nam - Bắc biết ngồi lại nói chuyện hòa bình với nhau.
Hoặc là lãnh đạo hai miền cùng tìm tới một đường lối có lợi cho dân tộc Việt, thì có thể là dân tộc Việt sẽ
tránh được họa binh đao kéo dài hai mươi năm cùng với những đổ vỡ vật chất, tinh thần cho đất nước và
người dân?” Có phải là hành động nhẹ dạ cả tin? Lãng quên với thực tại cay đắng của đất nước thời ấy?
Chi bằng chúng ta mỗi người góp một bàn tay, khối óc, xây dựng cho miền Nam, để đứng vững
chứ không ngã quị trước cuộc chiến tranh thôn tính cho bằng được của miền Bắc cô ̣ng sản. Để rồi sau đấy
xây dựng miền Nam hùng mạnh, Tự Do. Một khi miền Bắc đã không xóa sổ chính quyền miền Nam bằng
võ lực được, có thể họ phải ngồi xuống nghe lời kêu gọi hòa bình, thống nhất từ miền Nam, hầu sớm chấm
dứt cảnh tương tranh “Trịnh - Nguyễn”, anh em một nhà, đồng bào ruột thịt hai miền Nam - Bắc chung sức
chung lòng kiến tạo quê hương Việt Nam phú cường, nhân ái, mà không cần tới một chủ thuyết ngoại lai
nào dẫn lối soi đường!
Nếu giới lãnh đạo miền Bắc cực ngoan cố thì dù có muốn làm khác đi nữa cũng chẳng được, khi
cục diện chính trị thế giới đã thay đổi: Chiến tranh lạnh kết thúc. Khối cộng sản Liên sô, Đông Âu bị sụp đổ
thảm hại, lý thuyết vô thầ n đã tiêu vong!
Trong bàn cờ chính trị thế giới, nước nhược tiểu khó mà định cho quốc gia con đường độc lập tuyệt
đối. Dẫu sao, gương hai nước Nam Hàn, Đài Loan khiến chúng ta suy nghĩ nhiều về sự liên kết với cường
quốc, nhưng vẫn giữ được độc lập chủ quyền quốc gia, và nhất là vẫn tồn tại trước những hung hăng đe dọa
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hay tràn quân xâm lấn của chế độc cô ̣ng sản ở ngay sát cạnh, để rồi vươn lên kiêu hãnh trong thịnh vượng tự do.
Đấy chỉ là kết quả dự kiế n suy từ giả định không bao giờ thành hiện hiện thực từ quá khứ phôi pha
của miền Nam ngày xưa, trước thời điểm 1975! Vận nước chúng ta u uất, để rồi đến những năm 1980…
những chàng trai Việt yêu quê hương dân tộc lại hành trang lên đường vì nước Việt ngày mai! Đây có phải
là thân phận người Việt hay không? khi bóng đêm - do độc tài toàn trị - vẫn tràn ngập khắp cõi quê hương!
… Nếu người ta coi mối tình đầu là sự trong trắng, tinh khiết quý vô cùng trong đời người, thì đối
với tôi, vào lứa tuổi 17, 18, mối tình đầu được nâng niu ngày đêm là các hình ảnh quyến rũ, rạo rực lạ thường,
từ hình ảnh chàng sinh viên sĩ quan Võ Bị mà tôi đọc, ngắm được qua một nguyệt san Đa Hiệu của trường
Võ Bị. Tôi có nguyệt san này do người bạn tên Nguyễn Ngọc Trường nhà ở quận 3, Sài Gòn tặng cho, vì
Trường có người anh học tại Trường Võ Bị vào năm 1972, tôi không còn nhớ đó là khóa thứ mấy nữa.
Trước năm 1975 và mãi về sau, khi đang ngồi đánh từng dòng chữ này trên cái máy “Twinhead”,
tôi vẫn chưa được dịp đến Đà Lạt mong manh sương mù, đẹp thơ mộng với rừng thông reo lao xao trong
con gió nhè nhẹ giữa đồi núi cao nguyên hoành tráng rất thu hút - qua phim ảnh - và vào thăm ngôi trường
trong mộng này. Thế nhưng, những năm học lớp 11, 12, hàng đêm sau giờ học bài, tôi một mình ngồi ở lại
bàn, lật từng trang sách trong nguyệt san Đa Hiệu đọc say mê hơn cả đọc thư tình! Nói như thế cho dễ hình
dung niềm đam mê lý tưởng trong tâm hồn tôi ở tuổi 18. Chứ thật ra lúc đó, tôi chưa có người yêu để viết
hay có thư tình đọc. Sau này khi biết yêu, một thôn nữ, chúng tôi cũng không có trao đổi thư tình với nhau…
Và từng địa danh không bao giờ đi tới nhưng tôi lại biết rất rõ: quán cà phê Tùng, nơi các chàng trai Võ Bị
thường tới lui vào ngày cuối tuần,v.v...chính vì nỗi đam mê say đắm ấy!
Có một đêm, thời gian khoảng giữa năm 1973, lúc ấy đã gần 11 giờ rồi, như thường lệ vào mỗi tối,
khi học bài xong, tôi ngồi trầm ngâm suy tưởng theo từng dòng chữ, từng hình ảnh trong nguyệt san Đa
Hiệu. Như một trùng hợp đầy thích thú, căn nhà bên cạnh vẫn còn thức xem truyền hình. Những lời đối thoại
trong cuốn phim họ đang coi, rất nhỏ nhưng rõ ràng vào tai tôi: Tiếng nhân vật Phạm Thái, một sinh viên sĩ
quan Võ Bị Đà Lạt (do ca sĩ Nhật Trường thủ vai) nói với người yêu Nguyễn Thị Mộng Thường (do ca sĩ
Thanh Lan thủ vai). Chỉ nghe từng ấy âm thanh, tôi bật đứng dậy (vì có nghe nói về cuốn phim trước mấy
ngày), chạy tới mở máy truyền hình để xem phim cho bằng được, nhưng phải vặn âm thanh nhỏ lại vì gia
đình đang ngủ.
Cuốn phim cho trình chiếu sau vài tháng (nếu trí nhớ không quay lưng lại với người viết) khi Hiệp
định Hòa Bình Paris về Việt Nam đã được ký kết (27/1/1973). Nội dung xoay quanh cuộc tình dang dở nhiều
đớn đau giữa Phạm Thái, một sĩ quan tác chiến, mang trên mình màu áo của binh chủng Biệt Động Quân,
xuất thân từ trường Võ Bị Đà Lạt, với người yêu tên Nguyễn Thị Mộng Thường, một chiêu tiếp viên Hàng
Không Việt Nam. Người yêu của Phạm Thái bị chết trên chuyến xe lam khi đang trên đường tới thăm anh,
do mìn của cộng quân gài dấu dưới mặt con lộ, một hành động rõ rệt phá hoại Hiệp Định Hòa Bình Paris,
mặc dù chính họ vừa đặt bút ký!
Hình ảnh sau cùng có liên hệ tới ngôi trường trong mộng mà tôi chứng kiến được là lúc quân khu
2 đã mất. Tháng 3/1975, trường nhận lịnh di tản, số sinh viên sĩ quan đang thụ huấn được đưa về trú tạm tại
sân vận động Hoa Lư nằm trên đường Hồng thập Tự, đối diện Đài Truyền Hình VN, cách nhà tôi không xa.
Những ngày ấy, tôi hay đạp xe đi ngang sân Hoa Lư để cố nhìn vào bên trong, lúc ấy, thấy các thần tượng
của tôi, kẻ đứng, người ngồi cạnh những túp lều dựng tạm trên bãi cỏ quen thuộc cùng các thân nhân của họ
đang lui tới thăm viếng, trong những tháng ngày chót cùng của chế đô ̣ Viê ̣t Nam Cô ̣ng Hòa.
Thế là dứt! Hình ảnh sau chót là hình ảnh nhức xót cả đời tôi! Mối tình đầu nồng hương trinh
nguyên - hoài bão hiến dâng cao thượng cho quê hương thời lửa binh - của tuổi đôi mươi trong tôi đã bị vùi
dập, chôn sâu bởi cơn giông tố “cách mạng” quái đản, làm rúng động lòng tôi!
… Sau khi ông cụ thân sinh của anh bạn đi học tập cải tạo, mẹ anh đưa cả nhà về quê nội ở Long
Xuyên sinh sống. Nói là ở Long Xuyên chứ thực ra, gia đình bạn tôi phải vào tận kinh Ông Cò, một vùng
đất ở xa chợ Long Xuyên vài mươi cây số để làm ruộng, kiếm sống qua ngày.
Tôi về Long Xuyên với ý định đi cùng người bạn qua đất Cam Bốt, rồi tìm đường vượt biên tới đất
Thái Lan với mong muốn kiếm một lối thoát khỏi xã hội đã chẳng rộng lòng dung chứa mình.
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Trong khoảng thời gian này -1981- đã xảy ra nhiều biến chuyển chính trị trên đất nước Cam Bốt.
Chế độ Kampuchia dân chủ tức Khmer đỏ bị người đồng chí cũ là Hà Nội, đánh bật khỏi thủ đô Nam Vang
(PhnomPenh). Và bộ đội Hà nội có mặt đầy khắp xứ sở này trong 10 năm tiếp theo đấy. Những năm đó số
lượng người Việt tìm đường sang sinh sống làm ăn nơi đây khá tấ p nập. Sự kiện này cũng mở ra cơ hội cho
những người dân khao khát tự do, có thể sử dụng đất Cam Bốt làm địa điểm trung gian trên cuộc hành trình
đi tới đất Thái xin tị nạn chính trị!
Gần Tết 1981 bước sang 1982, lúc tôi đến nhà người bạn học cũ nằm trên bờ kinh Ông Cò thì cũng
là lúc ông thân sinh của anh bạn vừa từ trại tù Hàm Tân về sum họp với gia đình sau gần 6 năm “học tập cải
tạo”. Gia đình người bạn có bà con thân nhân sống lâu đời ở tỉnh Long Xuyên nhưng lại chưa từng đi qua
đất Cam Bốt, và tôi cũng vậy. May mắn là tại Long Xuyên có nhiều người Khmer - Krom cũng như số đồng
bào Việt thường đi lại buôn bán ở gần biên giới Kampuchea, đây là đầu mối để chúng tôi lần ra cách đi qua
nước láng giềng tuy gần nhưng chưa bao giờ quen này!
Thân mẫu bạn tôi là một phụ nữ đảm đang trong ngoài, lúc ấy bà đang dự tính đưa đứa con trai thứ
ba trong nhà đi ra nước ngoài, anh này chính là bạn học tôi. Hành nghề bà mụ, bà ấy đã đỡ đẻ cho con gái
ông Trưởng Ấp ở Thường Phước gần bến đò Tân Châu sát biên giới Cam Bố t-Việt.Thêm một may mắn nữa,
anh con rể viên Trưởng Ấp là người Khmer gốc Việt, anh này tên Tư Trung. Từng đi bộ đội trong hàng ngũ
Khmer Đỏ nhiều năm, nhưng khi đã có vợ con, Tư Trung chỉ muốn quay về gia đình hưởng thú êm ấm, rất
ít màng tới đoạn đường binh nghiệp đã trải qua. Quan trọng nhất là anh Tư Trung thường đi buôn bán qua
lại trên tuyến đường PhnomPenh - Tân Châu. Vì mang ơn bà mụ giúp đỡ con gái mình trong lúc sinh nở
được mẹ tròn con vuông, nên ông Chín, trưởng ấp ở chợ Thường Phước sẵn lòng giúp đỡ khi thân mẫu bạn
tôi ngỏ lời.
Thế là có chút ít liên lạc, một cơ hội hé ra cho dự tính đi qua xứ Cam Bố t của chúng tôi. Song cũng
có những trở ngại. Thứ nhất, anh Tư Trung còn ở trên Nam Vang, chưa về lại nhà ông già vợ. Thứ hai, phải
tìm lời nói với anh Tư, sao để anh ấy đồng ý cho chúng tôi đi theo trong chuyến buôn sắp tới. Bởi vì tôi và
anh bạn không có giấy tờ tùy thân và các rắc rối khác có thể xảy ra trên đường đi mà khi dẫn chúng tôi theo,
anh phải đứng ra giải quyết. Tất nhiên tiền bạc đi đường là phía chúng tôi chịu, nói đúng ra là gia đình người
bạn có lòng tốt chi ra gần hết khoản này, vì tôi có rất ít tiền.
Nói đến chuyện giấy tờ cá nhân của tôi là cả vấn đề. Tôi đã rời gia đình đi làm ăn kiếm sống ở địa
phương khác sau tháng 5/1975, trong lúc gia đình tôi ở Sài Gòn được thông báo của phường phải làm “hộ
khẩu” gia đình. Thời đó theo lịnh công an, ai có mặt ở nhà mới khai tên trong sổ hộ khẩu. Thời gian sau, khi
về lại nhà tôi như tên vô gia cư đối với các công an khu vực (có lần ghé qua nhà ngủ một đêm tôi đã phải
leo lên nóc cầu tiêu ở đàng sau trốn tránh lúc nửa đêm khi công an khu vực “đánh hơi” có kẻ lạ mặt đến trú.
Lần đó, nếu em trai tôi,Tân, không thính tai, chắc là tôi bị bắt giải lên phường rồi). Nói sợ có người không
tin, cho tới lúc viết cuốn hồi ký này, tức sau 25 năm sau ngày miền Nam bị mất, tôi vẫn sống cảnh bất hợp
pháp ở xứ người. Trong mình không có giấy tờ hợp lệ đối với nhà nước sở tại!
Trong thời gian ở kinh Ông Cò chờ tin anh Tư Trung, chúng tôi có thử đi về ấp Thường Phước
nhằm dò đường thêm. Thứ nữa quan sát tận mắt cuộc sống của dân cư dọc theo biên giới, vì tính hiếu kỳ sẵn
có nơi tôi. Lúc đó, để đi qua biên giới Việt - xứ chùa tháp, tại tỉnh Châu Đốc có hai nơi xuất phát chính: bến
đò Tân Châu và ấp Thường Phước (còn gọi là cù lao Thường Phước vì ấp chợ này nằm trên một cù lao nhỏ
giữa dòng sông Mekong từ Cam Bốt đổ qua Việt Nam).
Cũng như Long Xuyên, đây là lần đầu tiên tôi đến Châu Đốc, phố chợ êm đềm, mộc mạc mang nét
phảng phất giống như các tỉnh lỵ khác của miền Tây. Đồng bằng sông Cửu Long rất ít đồi núi. Ngồi trên xe
đò chạy trên đường. Khách sẽ thêm phấn chấn, lòng bồi hồi như về lại miền đất quen thuộc nhiều trìu mến
khi ngắm các cánh đồng lúa. Thỉnh thoảng xen kẽ những đám dừa xanh cao, những mái ngói đỏ hay nâu
nha ̣t, những vườn cây ăn trái xanh um mát mắ t, nối đuôi, đan nhau, hòa quyê ̣n thành bức tranh thiên nhiên
trù phú, mênh mông của quê hương Viê ̣t!
Từ Sài Gòn đi về các tỉnh miền Tây Nam Phần đầu tiên phải qua phà Mỹ Thuận mà đồng bào mình
ở Vùng Bốn (Vùng Bốn chiến thuật tức Quân Khu 4 cũ, tính từ Long An kéo dài xuống tới tỉnh Cà Mau)
thường gọi là “Bắc” Mỹ Thuận. Chữ “Bắc” này có lẽ nói quen từ chữ “bâtiment” hay chữ “Paquebot” có
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nghĩa là chiếc tàu buôn chăng, vì đồng bào từ Sài Gòn trở xuống miệt đồng bằng sông Cửu Long (thế hệ
chịu ảnh hưởng Tây học) thường có thói quen nói pha vài chữ hay vài câu tiếng Pháp trong lúc sử dụng tiếng
Việt. Và trước khi vào đến địa phận tỉnh Long Xuyên, xe đò phải ngừng lại để hành khách xuống xe qua
thêm một bến Bắc nữa, Bắc Vàm Cống.
Tôi ghé qua Châu Đốc vài lần nhưng chỉ tới tỉnh lỵ chứ chưa có dịp đi xuống các xã quận khác.
Riêng ở Long Xuyên, trong thời gian chờ ngày về Thường Phước, thỉnh thoảng tôi ra chợ thị xã, ghé thăm
ông nội của người bạn, một vị giáo chức lão thành đáng kính ở thị xã Long Xuyên (Long Xuyên cũng là quê
hương của ho ̣c giả Lô ̣c-Đı̀nh Nguyễn Hiế n Lê) Chợ Long Xuyên lớn hơn Gò Công quê tôi nhiều, đường phố
nơi đây rộng rãi, đến Long Xuyên buổi ấy trong tâm trạng chờ ngày ra đi, khiến lòng tôi nao nao buồn. Quê
hương mình đẹp xinh thế đó, tình người lưu luyến thế đó, sao mình không ở được? Vì sao tôi phải bỏ ra đi?
Tính thân mẫu bạn tôi rất cẩn trọng, bà cụ vốn quê ở Hội An - tỉnh Quảng Nam, hai ông bà gặp nhau
khi ông thân sinh anh bạn đi công tác ngoài miền Trung vào đầu những năm 1950. Trước khi đưa con mình
về ấp Thường Phước để cùng anh Tư Trung đi qua Nam Vang, song thân người bạn bàn nhau nên đi qua
Cần Thơ gặp ông Ngô Hữu Phước, một cựu Trung tá VNCH ở quân đoàn 4. Trước đây, khi Trung Tướng
Ngô Quang Trưởng còn là Tư Lịnh Vùng Bốn, thì ông Ngô Hữu Phước đảm nhiệm chức vụ Cục Phó Cục
Miên Vụ của Quân Đoàn. Sau Trung tá Phước bị thương ở chân trong một cuộc hành quân và giải ngũ trước
1975. Ông thân sinh bạn tôi đi qua Cần Thơ tìm lại người bạn cũ để mong ông Phước giúp đi với chúng tôi
lên Nam Vang một lần. Chuyến đi xa này nếu có ông theo giúp đỡ thì rất có lợi, vì ông Phước ngày xưa sinh
đẻ và sống bên Cam Bốt. Đến tuổi trưởng thành, ông qua Sài Gòn học thêm và ở lại Việt Nam phục vụ cho
các chế độ trong Nam. Nguyên quán ông ở tỉnh Pursat, nói tiếng Khmer rành rẻ và am tường phong tục, văn
hóa, lịch sử Cam Bốt.
Phần vị cựu Trung tá, sau ngày miền Nam mất, ông sống tại Cần Thơ với nghề bán vé số ở góc phố
nhỏ! Khi gặp lại người bạn cũ, hai vị cựu sĩ quan bồi hồi hàn huyên những tháng ngày đã phôi pha! Ông
Phước nhâ ̣n lời đi lên Nam Vang với chúng tôi. Thứ nhất vì nể lời bạn cũ, thứ hai nhân dịp đó, ông tìm về
cảnh xưa nơi mấy mươi năm trước ông đã cất bước ra đi lập thân với đời! Đây quả là lòng tốt ông dành cho
gia đình bạn tôi, bởi vì lúc ấy, đi đâu ông Phước cũng vẫn cầm cây gậy làm điểm tựa thêm cho cặp chân
không còn mạnh.
Theo kế hoạch trong gia đình anh bạn tôi bàn tính, sau Tết 1981 bước qua 1982 chừng mấy ngày,
tôi, bạn tôi cùng người anh thứ hai của bạn sẽ đi về Thường Phước trước và ngụ tại nhà ông Chín trưởng ấp
mấy hôm. Nhân đó, nói chuyện làm quen với anh Tư Trung. Sau đó anh của bạn tôi sẽ trở lại kinh Ông Cò
đưa tiếp bà thân mẫu và ông Phước xuống Thường Phước. Tổ chức đi như vậy để tránh sự theo dõi tai mắt
Việt Cộng ở cả hai nơi. May mắn chuyến đi về ấp Thường Phước đều không có gì trở ngại và qua mấy ngày
tiếp xúc làm quen với anh Tư Trung cũng tốt. Tư Trung tính tình điềm đạm, thật thà. Anh còn trẻ chừng 28
tuổi, lúc ấy tôi chỉ mới 24, anh Tư có nét từng trải của những người đã sống trong tập thể quân đội nhưng
vẫn còn giữ bản tính hiền lành, cần cù của người lớn lên ở nông thôn.
Hôm ông Phước về đến cù lao Thường Phước, tôi mới có dịp được gặp mặt ông, vì trước đó chỉ
nghe qua lời giới thiệu từ gia đình bạn. Vầng trán rộng, dáng ông tầm thước, đi đứng chậm rãi, ăn nói hoạt
bát, kiến thức rộng, khi nói chuyện ông sẵn lòng chỉ dẫn chúng tôi về kinh nghiệm bản thân ông từng đụng
phải.
Vẫn theo dự tính của gia đình anh bạn, về phía chúng tôi có bốn người đi: thân mẫu anh bạn, ông
Phước, bạn tôi và tôi. Phía dẫn đường, có anh Tư Trung. Chuyến đi sẽ thực hiện như sau: đầu tiên đi đò từ
cù lao Thường Phước tới Nek Luong (người Việt thường gọi là Hố Lương). Tới Hố Lương xong, đón xe đò
đi đến cầu Sài Gòn (cầu sầm pa ằm pư) ở ngoại ô thành phố Nam Vang, sau đó sẽ đi xe lôi vào trong thủ đô.
Khi đến Nam Vang xong, thân mẫu người bạn và ông Phước lưu lại mấy ngày rồi quay trở về Việt Nam, còn
hai chúng tôi sẽ mướn nhà tạm trú, tìm cách sinh sống và lần ra bước đi tiếp sang đất Thái!
Ghi chú: Nước Cambodia còn đươ ̣c go ̣i là Cam Bố t hay Kampuchea. Có người còn go ̣i là xứ Chùa Tháp, vı̀
đấ t nước này có nhiề u chùa chiề n. Nhiề u người Viê ̣t có thói quen go ̣i người Kampuchea là người Khmer hay
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người Miên (tuy nhiên người Kampuchea không thı́ch người Viê ̣t go ̣i ho ̣ là Miên, vı̀ cho rằ ng đây là mô ̣t từ
coi khinh ho ̣). Có nhiề u từ để go ̣i nhưng tấ t cả chı̉ là mô ̣t để nói về nước láng giề ng rấ t gầ n của Viê ̣t Nam.
Viết xong chương 2, thứ ba ngày 7/11/2000.
PhnomPenh - Cam Bố t.
(có bổ sung vài chi tiế t trong thời gian sau này).
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CHƯƠNG 3
VƯỢT BIÊN QUA CAM BỐT LẦN THỨ 1, 1982
Di Ảnh “Thiên Đường!!!” Khmer Đỏ - PolPot.
Chế Độ Cộng Sản - Không Phải Mùa Xuân - Chın
́ h Là Điạ Ngục Trên Trái Đấ t.
(Bắt đầu viết ngày thứ tư 8/11/2000)
VƯỢT BIÊN QUA CAM BỐT LẦN THỨ 1, 1982
Nhóm năm người chúng tôi khởi hành vào buổi tối, lúc đó chừng gần 8 giờ. Từ nhà ông Chín trưởng
ấp, chúng tôi mang hành lý đi bộ đến phía tây cù lao, nơi đây có một bến đò nhỏ độ khoảng 10 chiếc ghe lớn
nhỏ đang đậu. Nhờ những ánh đèn dầu hắt ra từ các mũi ghe, tôi quan sát thấy cạnh đấy có buổi chợ đêm lèo
tèo vài hàng quán để bán cho khách vãng lai tại bến đò. Chúng tôi bước xuống một chiếc ghe khá lớn so với
những chiếc đang đậu gần đó, ghe nhỏ có lẽ không đi xa được. Nhìn anh Tư Trung chuyện trò vui vẻ, thân
mật với chủ ghe và mấy người đi buôn ngồi kế bên, tôi đoán anh quen khá nhiều người tại bến đò. Khoảng
tiếng đồng hồ sau, ghe nổ máy chạy ra xa rồi quay mũi về hướng tây, ngược dòng Mekong đi về biên giới
Cam Bốt.
Ghe chạy suốt đêm, ngồi lâu trong khoang cũng bó chân, tôi chen mình lách ra sau ghe, đứng cho
giãn gân cốt. Gió sông mát lạnh, trên bầu trời đêm ấy nhiều sao. Khi đến một đồn công an kiểm soát việc đi
lại trên sông ngang biên giới hai nước, tôi nhìn thấy chủ ghe lên bờ nói chuyện với công an gồm cả người
Việt lẫn Cam Bố t. Chắc là đưa họ tiền “mãi lộ”. Chủ ghe chạy tuyến đường sông này thường ăn chịu với
công an cửa khẩu, dĩ nhiên tiền lo lót này lấy từ khách đi đò, vì giá cả đã được chủ ghe tính gồm vào giá tiền
chuyến đi của mỗi khách đi đò. Thêm một chi tiết nữa khiến cho chuyến vượt biên của chúng tôi ít gặp khó
khăn. Đó là các ngỏ đường qua biên giới Việt - Kampuchea, sau khi bộ đội Hà Nội đóng quân trên xứ chùa
tháp, đã “buông lỏng” cho người Việt đi qua lại làm ăn buôn bán. Chính nhờ điểm này nên thời gian đó
những người muốn vượt biên qua Cam Bốt sinh sống hoặc mượn đường này đi tới Thái, khá nhiều.
Hẳn nhiên đoàn chúng tôi vượt trạm kiểm soát được là nhờ sự có mặt của anh Tư Trung. Anh Tư
không những quen với các chủ ghe, nhưng anh còn quen với lính gác trạm, họ thấy anh Tư “vô hại”, vì anh
lên xuống điểm biên giới này thường xuyên chỉ để mua bán mưu sinh. Thêm nữa, anh Tư từng đi bộ đội trên
xứ Kampuchea rồi. Trong trường hợp bất thường, đoàn chúng tôi lại có thêm một người “cứu nguy“ là cựu
Trung tá Ngô Hữu Phước. Ông Phước đóng vai ông già Kampuchea dẫn gia đình trở về thăm quê sau hàng
chục năm sinh sống trên đất Việt.
Nói như vậy, chứ thật ra, anh Tư Trung nắm rõ đường đi nước bước trên lộ trình và khá tự tin sẽ
không có gì trở ngại khi đi đường! Phần nữa, anh nhận thấy việc giúp đỡ gia đình bà mụ đã giúp vợ anh sinh
đẻ trước đây là chuyện có qua, có lại bình thường, và chúng tôi nói với anh việc tìm đường đến Nam Vang
chỉ để kiếm việc làm sống qua ngày. Còn chuyện tiếp theo đó, tuy anh không hỏi, nhưng chúng tôi cũng
đoán biết anh thừa hiểu. Song vốn tính tình hiền lành, chỉ muốn an phận làm ăn nuôi vợ con, nên anh Tư rất
dè dặt kín đáo khi nói tới các vấn đề xã hội!
Hơn ba giờ sáng, ghe chúng tôi đến bến phà Hố Lương, lúc đó trời còn tối lắm, tôi không xác định
được ghe đậu nơi nào ở Hố Lương. Sau này, mới biết ghe bỏ chúng tôi lên mạn bờ phía tây của Hố Lương.
Vì nếu đi từ Nam Vang về quận Hố Lương (Nek Luong) thuộc tỉnh Prey Veng, trước khi đến quận lỵ, phải
qua bắc Hố Lương.(Prey Veng giáp với tỉnh Đồng Tháp và một phần tỉnh Long An của VN, nếu đi từ Nam
Vang về Prey Veng ta sẽ đi từ Tây sang hướng Đông - Nam.)
Xuống ghe ở điểm này, tiện cho khách, vì gần đó có bến xe chạy về PhnomPenh, PhnomPenh là tên
gọi quốc tế. Cư dân Việt ở Cam Bốt hay đồng bào mình ở trong nước quen miệng kêu Nam Vang. Thói quen
lâu ngày, nên nhiều người lại ít nhớ tới chữ PhnomPenh. Nam Vang, tên gọi đã có từ lâu, nếu bỏ hai chữ
Nam Vang mà chỉ gọi PhnomPenh thì người dân thường thấy ngượng miệng.
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Nhân nói chuyện một cái tên nhưng có hai cách gọi, người viết lại nhớ tới quê mình. Sài Gòn bị
buộc phải đổi tên, một nơi lại “có hai cách gọi”. Đó là chuyện dân Sài Gòn bị buộc phải kêu thủ đô Sài Gòn
bằng cái tên: “thành phố Hồ Chí Minh”. Ngoài miệng hay trên công văn giấy tờ của chế độ đương thời thì
dân phải “ráng” làm theo lịnh nhà cầm quyền. Nhưng trong bụng dân đến bao giờ mới quên được hai chữ
Sài Gòn quá quen thuộc, quá thân yêu, vì đầy ắp kỷ niệm!
Ở đây người ta còn học thêm một bài học nhớ đời nữa. Tinh thần sùng bái lãnh tụ, thần thánh hóa
lãnh tụ một cách phi lý, đến độ cuồng tín! Trong chu kỳ thịnh - suy, suy - thịnh của quốc gia dân tộc Việt,
những ai có công với đất nước, hẳn nhiên dân tộc không phụ lòng. Đất nước, sử sách sẽ dành chỗ đứng xứng
đáng cho người ấy, vị đó. Nhưng kẻ không có công, thậm chí phá hoại, đẩy dân tộc vào vòng binh đao khói
lửa, khiến quốc gia lâm vào cảnh tương tranh để rồi phải đi tới chỗ tương tàn, nghèo nhục, nhưng chế độ
hiê ̣n nay lại hao tố n ngân sách xây dựng bao tươ ̣ng đài lăng miế u, huy động cả guồng máy thông tin to lớn,
một chiều, cưỡng buộc dân chúng phải kính trọng, tôn thờ!
… Vừa lên khỏi ghe, anh Tư Trung đưa chúng tôi vào một quán cà phê nhỏ, đối diện với bến xe đi
Nam Vang, vì giờ đó còn sớm, chưa có đủ khách cho xe xuất bến. Trời bên ngoài chỉ mới hé rất ít những
vầng sáng của buổi chớm rạng đông, không khí mát lạnh. Trong quán nhỏ, cây đèn dầu cũ tỏa thứ ánh sáng
vàng nhạt, mờ đục. Những người đàn ông ngồi bên ly cà phê đen nóng, còn thân mẫu bạn tôi dùng một ly cà
phê sữa, năm người trao đổi vài câu chuyện đi đường. Mọi người thở ra một hơi nhẹ, coi như đã vượt qua
chặng đường quan trọng trên cuộc hành trình. Chuyến vượt biên đầu tiên của chúng tôi đã thành công hơn
phân nửa, đoạn đường còn lại khá dễ, chỉ ngồi xe đò chạy thẳng tới ngoại ô Nam Vang.
Tôi cảm thấy chút ít khoan khoái, pha lẫn nỗi bồn chồn, đây là lần đầu tiên ngồi uống ly cà phê đen
nơi xứ người. Hố Lương, đêm đó, qua ánh đèn dầu lờ mờ, chỉ có vài con phố nhỏ lụp sụp, im lă ̣ng, nhẫn na ̣i.
Tựa như các dãy phố nghèo mà tôi đã đi qua ở ngoại ô Long Khánh hay thị xã Gò Công quê xưa. Hố Lương,
sau này nhiều năm, tôi mới biết được thêm, đây đã là địa điểm hẹn hò, liên lạc của Việt Cộng trên đường
xâm nhập lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa trước kia. Tại đây có vài trăm gia đình đồng bào Khmer gốc Việt,
thời chiến tranh trước 1975, họ cũng đã từng trở thành các nạn nhân vô tội bởi những lời đường mật giả nhân
giả nghĩa của cán bộ Mặt Trận Giải Phóng, do Luâ ̣t sư Nguyễn Hữu Tho ̣ cầ m đầ u, như mô ̣t cái bung xung
đoản kỳ cho lañ h đa ̣o đảng ở Hà Nô ̣i.
Cũng như một số đồng bào trong nước, các gia đình người Việt ở Cam Bố t, sau này đã đổ vỡ niềm
tin một cách ê chề, chua xót, thố ng hâ ̣n cả đời. Họ đã tiếc cho những tháng ngày mang thân đi làm “mẹ chiến
sĩ”, làm “giao liên” cho “cách mạng”. Thời gian trôi qua, có tiếc nuối cũng không tìm lại được. Nhờ vào sự
chân thật của con người lúc ấy mà cái ác tâm được phủ nhung của kẻ giả danh cách mạng mới được nuôi lớn
lên để rồi ho ̣ quay lưng lại báo oán cho dân lành!
Ngồi hớp từng hớp nhỏ cà phê, câu chuyện giữa năm người đã thu ngắn thời gian, trời sáng dần,
bến đã có lai rai khách, chúng tôi lên xe. Tài xế cho xe chạy sớm, vì dọc theo đường còn nhiều mối quen
hàng ngày đang chờ để mang hàng lên bán ở chợ “Sầm pa ằm pư”, một ngôi chợ sầm uất vào những tháng
ngày mới hồi sinh, nằm sát chân cầu phía đông. Cầu này là cửa ngỏ dẫn vào trung tâm thủ đô, cách đó chừng
5 cây số . Đồng bào mình ở Nam Vang thường gọi là chợ Cầu Sài Gòn. Đây chắc bộc lộ tâm tình nhớ quê
cha đất tổ khi sống nơi xứ người. Và tôi không rõ cái tên cầu Sài Gòn có từ bao giờ rồi!? Có lẽ hai chữ gần
gũi này đi theo gót chân di dân Việt đến đây từ vài mươi năm trước chăng?!
Có một chi tiết nữa gắn liền với lịch sử xa xưa hơn 300 năm trước đây của hai miền đất Chân Lạp
(ChenLa). Miền Nam ngày trước, chỉ tính từ Bà Rịa - Vũng Tàu kéo dài tới mũi Cà Mau, thuộc về vùng đất
Thủy Chân Lạp của người Khmer. Còn Địa Chân Lạp là lãnh thổ lớn mà Cam Bốt hiện nay là một phần
trong đó. Trong tiến trình xuôi Nam của người Việt, dần dần miền đất phì nhiêu, rộng lớn nhưng gần như
hoang vu này đã có mặt đông đảo cư dân Việt hơn là người bản địa Khmer.
Ngày đó, theo người Khmer hiện nay vẫn nhớ, cha ông họ gọi vùng đất Sài Gòn bây giờ với cái tên
“Prey NoKo”. Prey có nghıã là rừng cây, còn NoKo là kinh thành. “Prey NoKo” là kinh thành giữa chốn sơn
lâm. Cách đặt tên địa phương có ý nghĩa như thế ngày nay vẫn còn, thí dụ như tỉnh Prey Veng hiện thời
trong hệ thống hành chính 20 tỉnh của Cam Bốt. Veng là dài, vậy Prey Veng là những cánh rừng dài.
Có một điểm lưu ý rằng: khi quốc gia Chân Lạp bị người Hán chia thành Thủy và Địa Chân Lạp

43

vào cuối thế kỷ thứ 7, thì địa Chân Lạp có dân cư tập trung ở miền Bắc Cam Bốt ngày nay, như vậy thủ đô
có lẽ cũng gần khu vực đó. Đền Đế Thiên Đế Thích - một kinh đô hoành tráng lộng lẫy nổi tiếng mãi về sau
này của Vương quốc Khmer - chỉ được người Khmer xây dựng sau đấy chừng 200 năm, cũng ở hướng bắc
- tây - bắc Cam Bốt bây giờ. Còn Thủy Chân Lạp nằm về hướng Nam dọc theo vịnh Thái Lan. Cường quốc
xuất hiện trước Chân Lạp ở vùng Đông Nam Á này là Phù Nam đã có một hải cảng lớn mang tên Óc-Eo
nằm ở tỉnh Kiên Giang của Việt Nam hiện giờ. Như vậy có thể “Prey NoKo” ngày xưa là nơi thị tứ của
người Khmer tại vùng đất Thủy Chân Lạp?
Ngoài chữ “Prey NoKo”, người Khmer còn gọi đất Sài Gòn với tên “Prey DamKo”, DamKo có
nghĩa: trồng xoài. Không hiểu vì lý do gì chữ “Prey DamKo” theo thời gian, lại được đọc thành chữ “Prey
Ko”. Ko có nghĩa là gòn (bông gòn), “Prey Ko” có nghĩa là “Rừng Gòn”. Vậy có phải chữ Sài Gòn mà người
Việt ta dùng trong 300 năm qua đã có liên hệ với chữ “Prey Ko” của người Cam Bốt trước đây?
Và cái tên Sài Gòn, người Việt gọi cây cầu ở ngoại ô Nam Vang cũng bị đọc chạy ra từ chữ “Prey
Ko” của người Khmer, khi người bản xứ xây cầu đặt tên? Cây cầ u bắ c qua giòng Mekong và hướng về miề n
đông, trực chı̉ Viê ̣t Nam. Và đó có phải là hoài niệm của dân tộc Khmer về một miền đất cũ khi đang đi trên
chiếc cầu hướng đến phía đông!? Hoài niệm - nỗi nhớ - đi tìm về quá khứ của chính mình, chính dân tộc
mình. Một nỗi niềm nhân sinh chứa nặng nhân tình và bất tận!
Dẫu sao những từ ngữ trên đều có ít nhiều liên hệ đến quá khứ tựa như quan hệ giữa hai đất nước,
hai dân tộc Việt - Khmer trong chuỗi dài lịch sử vươn lên để tồn tại, có lúc tı̀m cách loa ̣i trừ nhau, có lúc
nương tựa nhau, trong mấy trăm năm chung đụng vừa qua!
Di Ảnh “Thiên Đường!” Khmer Đỏ - PolPot.
Chế Đô ̣ Cô ̣ng Sản - Không Phải Mùa Xuân Chı́nh Là Điạ Ngu ̣c Trên Trái Đấ t.
Hơn tiếng đồng hồ sau, xe đò tới bến nằm gần chân cầu Sài Gòn, quang cảnh nơi đây nhộn nhịp hơn
Hố Lương nhiều. Chợ cầu Sài Gòn là bến đậu của vài tỉnh miền đông Cam Bốt trước khi vào thủ đô Nam
Vang. Xuống xe đò, chúng tôi đi bộ tới bến xe lôi gần đấy. Những năm đó, tại Nam Vang có hai loại xe lôi
chở khách trong thành phố và ở khu vực ngoại ô, có khi xe lôi cũng chạy tới một số quận lỵ ở những tỉnh
nằm gần PhnomPenh vài chục cây số. Hẳn nhiên tại các tỉnh xa, phương tiện vận chuyển trong phạm vi tỉnh
cũng là xe lôi nhưng không nhiều bằng ở thủ đô. Nên nhớ rằng xe “lôi” ở đây không phải là kiểu: “người lôi
người” như thường thấy tại Hương Cảng hay Thượng Hải ngày xưa, qua phim ảnh.
Đầu tiên nói tới xe lôi đạp, đây là chiếc xe đạp nhưng có gắn thêm một “rờ mọc” ở phía sau xe. Cái
“rờ mọc” (còn gọi là thùng xe lôi) này thường đóng bằng cây, bọc chung quanh, dưới lườn với vài miếng
thiếc và được đặt trên hai bánh xe, cũng bằng cỡ bánh xe đạp. Sức chứa của “rờ mọc” chỉ chừng 4 người,
thế nhưng khi cần bác xe lôi có thể nhét thêm. Khách ngồi ở ghế trong hay hai bên mép ngoài rờ của mọt.
Còn gánh, thúng, thùng thì được máng đàng sau rờ mọt. Nếu chạy trên đường bằng, bác xe lôi chỉ mệt khi
phải đạp xa.
Nhưng khi chạy đường dốc hoặc lên cầu thì người đạp đổ mồ hôi, thở mệt, vì có mình ên mà phải
đạp chở theo cả rờ mọt đàng sau. Khách đi xe gă ̣p phải người đạp xe đã lớn tuổi, khi lên dốc cầu, khách ngồi
trên rờ mọt mà lòng không yên. Vì bác xe lôi đã nhảy xuống, một tay cầm lái, một tay cầm yên xe. Khom
người, gồng bắp đùi, bắp chuối, co tay, rán sức “lôi”, kéo cái rờ mọt lên dốc cầu. Có người thấy vậy bị “cắn
rứt” thế nào đó, nên đã nhảy xuống cho ông già đỡ mệt. Khi qua dốc, lại leo lên ngồi tiếp. Nhiều lúc đứng
coi xe lôi đạp đang leo dốc, người ta có cảm tưởng thùng xe lôi sẽ bị sút khỏi yên sau xe đạp vào lúc nào
không biết. Vì trong lượng quá tải cũng như cái mỏng manh dễ gãy của chiếc xe cũ mèm.
Dầu sao xe lôi đạp còn khá hơn xe đạp ôm. Phương tiện chuyên chở thứ hai này không có thùng xe
chở khách gắn đàng sau. Thay vào đó, chỉ có cái “ghế” sau, được quấn chung quanh bởi tấm nhựa cũ, hơi
dầy, để khách ngồi cho êm... Xe đạp ôm này chỉ đèo có một khách. Bác xe đạp ôm chắc chắn phải nghèo
hơn bác xe lôi đạp, vì đóng một cái rờ mọt không phải ít tiền vào thời buổi xã hội con người chỉ mới vừa hồi
sinh sau đại họa diệt chủng của cộng sản Kampuchea. Thứ nữa mỗi chuyến chạy, xe đạp ôm chỉ kiếm được
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có một khách, trong khi đó xe lôi đạp có thể kiếm tới 4, 5 người. Trông thấy chiếc xe đạp ôm và xe lôi thùng
của một xã hội chỉ vừa sống dậy sau cuô ̣c “cách ma ̣ng” của tâ ̣p đoàn cô ̣ng sản Polpot, mới nhận thức được
sức mạnh của chiếc xe ngựa thời phong kiến!
Thêm một loại lôi nữa, hiện đại hơn, ít tốn sức lao động, đó là xe lôi được kéo bằng một chiếc
Honda. Ở loại xe này, rờ mọt được đóng chắc hơn, lớn hơn và được sơn phết màu mè hơn. Dĩ nhiên khách
đi xe này có chỗ ngồi thoải mái hơn một chút, đi nhanh hơn nhưng cũng tốn tiền hơn vì giá xăng không rẻ.
Vào các năm 1976, tại quận Đinh Quán nằm trên quốc lộ 20, cách Sài Gòn về hướng đông bắc 113 cây số,
phương tiện chuyên chở trong quận ngoài những chiếc xe lam còn sót lại sau 1975, dân chúng còn thích sử
dụng xe lôi, hình dạng chúng không khác gì mấy so với xe lôi được kéo bằng Honda như ở Nam Vang vào
các năm 1980.
Tuy ba loại xe lôi vừa kể trên ở xứ chùa tháp khác nhau một chút về lượng khách chuyên chở và tốc
độ, nhưng chúng có một điểm giống nhau, đó là không có xe nào gắn mui như xe lam ở Việt Nam. Do đó
hành khách đi xe lôi đươ ̣c bác tài cho phơi nắng, phơi mưa. Xứ Cam Bốt Vào mùa nắng, trời nóng hơn Sài
Gòn.
Wall of Remembrance In Memory of the Victims of the Khmer Rouge
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50 photos, 50 faces, 50 victims killed by the Khmer Rouge,
Toul Sleng Prison, 1975 - 1979. 50 out of 1,7 million dead.
Ghi Chú: Bên trên là 50 tấ m hın
̀ h chu ̣p 50 na ̣n nhân già trẻ bé lớn, nam nữ, dân thường hay lı́nh tráng
bi ̣giam, bi ̣tra tấ n, thảm sát trong trung tâm thẩ m vấ n Toul Sleng khét tiế ng, ở thủ đô Phnompenh
trong thời kỳ đảng cô ̣ng sản Kampuchea cầ m quyề n từ tháng 4/1975 đế n tháng 1/1979.

Ghi chú: Những quy đinh
̣ về an ninh viế t bằ ng tiế ng Anh đă ̣t trong nhà tù Tuol Sleng dành cho na ̣n
nhân của chế đô ̣ diêṭ chủng. Mỗi tù nhân pha ̣m vào quy đinh
̣ khắ c nghiêt,̣ đô ̣c đoán, ngu xuẩ n này se ̃
bi ca
n
bô
qua
n
gia
o
Khmer
đo
trư
ng
tri
thẳ
ng
tay.
Sinh
ma
̣ ́
̣
̣
̣ng con người trong thiên đường chủ nghıã
̉
̉
́
̀
xã hô ̣i rẻ rúng hơn ma ̣ng mô ̣t con ruồ i.

Ghi chú: Đây là giàn
cây dùng để treo cổ
na ̣n nhân trong tra ̣i
tù Tuol Sleng. Mô ̣t
hın
̀ h pha ̣t giố ng như
thời Trung Cổ dành
cho các vua chúa xử
tô ̣i na ̣n nhân.

Xuống bến xe lôi ở chợ O’Russey nằm ngay trung tâm thủ đô, chúng tôi đi bộ tới nhà người dì
của anh Tư Trung gần đó, nằm phía sau đường Sok Hok, trên lầu ba của một chung cư. Sok Hok là con
đường nằm lọt trong khu phố Tàu tại Nam Vang, nơi đây tập trung số di dân người Hoa ở xứ chùa tháp. Khu
phố này sầm uất. Người Hoa quả có khiếu làm ăn buôn bán, ở Việt Nam ngày trước có khu Chợ Lớn, người
Việt thông minh, chịu khó nhưng đôi khi trong thương trường, cạnh tranh khá vất vả với Hoa kiều ngay trên
chính đất nước mình.
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Còn ở xứ Cam Bốt, người Hoa qua mặt dân bản xứ một cách dễ dàng. Những người giàu có ở xứ
này, nếu là dân làm ăn, thì phải là người Cam Bố t gốc Hoa (dân bản xứ gọi người Cam Bố t gốc Hoa là
“Chanh”). Còn người giàu lên trong xã hội khốn khó này mà không qua con đường kinh doanh, chắc chắn
phải là người Khmer có quyền thế. Vì họ dùng quyền lực, địa vị để làm giàu cho cá nhân gia đình, còn những
người thanh liêm, coi trọng danh dự cá nhân, dân tộc, thường bi ̣lấ n ép.
Khu chung cư nơi dì anh anh Tư Trung trú ngụ là một trong nhiều chung cư thời ấy. Thế nhưng tới
20 năm sau vẫn không thay đổi mấy về kiến trúc các khu dân cư trong thủ đô Nam Vang. Mă ̣c dù, về sau
(năm 2004) có khá nhiề u chung cư cao ráo, khang trang, tân thời, đe ̣p mắ t đã đươ ̣c xây cấ t.
Các dãy chung cư tại Nam Vang có lẽ đã được xây vào những năm 1950 -1960, chúng hợp nên cấu
trúc chính trong thành phố, đan thành những mạng ngang, dọc, chéo. Chỉ các đại lộ mới có nhiều dinh thự
cổ, đứng riêng biệt, không nằm gần các chung cư, đươ ̣c dùng làm công sở. Nhiề u biệt thự nằ m trên những
con đường yên tinh,
̣ xây theo kiến trúc của người Pháp, lúc họ còn cai trị ba nước Đông Dương.
Gia đình dì anh Tư Trung ở trong căn nhà nhỏ nhưng gọn gàng ngăn nắp. Dì có ba đứa con còn
nhỏ, không thấy chồng dì đâu, nhưng nghe nói, gia đình dì có thân nhân đang sống tại Pháp. Giống như
nhiều người gốc Việt cư ngụ lâu đời trên đất nước này, dì không sử dụng tiếng Việt nhiều, lại thêm tính nhỏ
nhẹ khiêm tốn, khiến buổi đầu gặp gỡ ít huyên náo nhưng không kém phần thân mật. Sau này khi đã có thời
gian cư trú trên đất chùa tháp, tôi mới hiểu ra nguyên nhân cay đắng vì sao người gốc Việt nơi đây lại không
muốn dùng tiếng mẹ đẻ ở chỗ đông người!
Tạm gởi mấy bọc đồ gồm ít bộ quần áo và vài quyển sách, chúng tôi đi theo anh Tư đến khu xóm
gần đấy tìm mướn một căn nhà nhỏ để trú đỡ thời gian ngắn rồi sẽ tính thêm. Tiền nào của đó, nhà thuê giá
rẻ, nhưng cũng bệ rạc. Cửa trước, cửa sau chỉ là mấy tấm ván cũ đóng ghép lại sơ sài. Nếu bọn gian muốn
vô nhà ban đêm thì chỉ cần một hoặc hai cái đạp mạnh là có thể phá toang cửa xông vào nhà. Nhưng chủ nhà
quá nghèo, cũng chẳng có gì cho chúng cướp. Nền gạch bông lại lỗ chỗ, miếng còn miếng không, vì bị đào
bới lên tìm vàng! Vết đào đã lâu, thế nhưng bà chủ nhà vẫn không mua xi măng trám lại cho nền nhà được
bằng phẳng, dễ coi. Có lẽ chỉ một mình thân già cô quạnh, đứa con nuôi bà thỉnh thoảng mới tạt qua thăm.
Người Khmer có thói quen dấu vàng ở dưới nền hay sân nhà trong thời Khmer đỏ. Khi chế độ này
bị sụp đổ, người dân nào về thành phố trước thì tìm lại được nhà của mình hoặc giành được căn nhà vô chủ
hay đến nhà người khác đào nền, bới sân lên để tìm vàng. Và nhà cửa trong thời gian đó thường bị hoán đổi,
vì chủ nhà đã chết hay bị mất tích khi bị chế độ xua đuổi ra khỏi thành phố. Còn gia đình nào chờ cho tình
hình thật yên ổn rồi mới dám về thành phố thì phải chịu cảnh mất nhà.
Cầu tiêu phía sau nhà chúng tôi mướn được dùng chung với một gia đình khác gồm sáu người, cửa
cầu tiêu không có, chỉ được che tạm bằng một miếng ni long cũ đã ngã màu vàng đục, còn nước thì phải
mướn gánh từ dưới đất lên tận lầu tư.
Hệ thống nước trong thành phố Nam Vang sau ngày Khmer Đỏ bị đánh đổ đã bị phá hủy gần như
hoàn toàn và đến 4 năm sau (1983) mới phục hồi được phần nào. Những ngày mới hồi sinh, người ta phải
đào tìm đường ống dẫn nước cũ được chôn dưới đất hoặc đào một giếng nước khác, sau đó nối với máy bơm
bên trên bằng ống cao su dầy, tạo thành một địa điểm bơm nước công cộng. Nơi nào không có máy bơm thì
cột dây vào thùng thả xuống giếng múc, lối làm này rất lâu nhưng đành chịu. Các dịch vụ này thường do tư
nhân làm, và trong thành phố có hàng trăm địa điểm bơm nước như thế để phục vụ nhu cầu sinh hoạt ăn ở,
tắm giặt hàng ngày của cư dân. Hẳn nhiên, nước không cho không, nhưng bán cũng không mắc quá, vì đây
là thứ hàng phải tiêu thụ hàng ngày, và dân thì đa số còn nghèo.
Mỗi buổi sáng sớm, tại các địa điểm bơm nước, có tới hàng trăm thanh niên hay ông già còn sức
gánh, ngồi chung quanh với đòn gánh, thùng thiếc, tán dóc cho qua giờ trong lúc chờ chủ máy bơm nước
lên. Sau đó gánh tới phân phối cho các gia đình đã dặn từ hôm trước. Đa số những người gánh thuê này đều
có mối quen. Giá cả từng gánh nước khác nhau tùy gánh xa hay gần, trên lầu cao hay dưới đất. Muốn hành
nghề gánh nước mướn chỉ bỏ tiền ra mua một cặp thùng, cái đòn gánh và hai cái móc!
Nếu lúc đó mà đất nước Cam Bốt có quyền thành lập nghiệp đoàn chắc hẳn tại PhnomPenh sẽ ra
đời một nghiệp đoàn của những người thơ ̣ gánh nước mướn!
Chủ nhà chúng tôi thuê là một bà già người Khmer gốc Việt ốm yếu, bịnh hoạn. Hàng ngày bà kiếm
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cơm bằng nghề vấn thuốc lá, bà có đứa con nuôi, một anh bộ đội quê ở miền Bắc đang đi làm “nghĩa vụ
quốc tế ở Cam Bốt!”.
Cam Bốt vừa thoát khỏi cơn tàn phá của chế độ diệt chủng PolPot. Một chế độ “ưu việt” trong...
sách vở, lý thuyết và nhất là ở đầu môi chót lưỡi của những con người sống bám vào nó! Không đầu môi
chót lưỡi sao được khi nó mang lại quá nhiều quyền lợi cho những ai nhân danh nó! Nhưng thậm thối nát,
lạc hậu và hoang tưởng trong thực tế xã hội con người. Xã hội Cam Bốt hầu như trống rổng, thoi thóp, mọi
thứ đều khởi đầu lại bằng hai bàn tay con người! Những năm đó, rất nhiều gia đình trong thủ đô Nam Vang
kiếm sống hàng ngày bằng nghề vấn từng điều thuốc lá, vấn xong đem tới một nơi khác vô bao, đóng gói.
Tiền công vấn thuốc được tính theo số lượng điếu thuốc đã vấn trong ngày. Đôi khi thuốc được vấn xong
nhưng bi ̣chủ trả về cho người vấn, vì điếu thuốc nhìn chưa được tròn, đầy đặn.
Rời khỏi nhà bà dì anh Tư trong ngày hôm đó với lời cám ơn chân tình, chúng tôi mang đồ đạc đến
căn nhà trọ nghỉ ở đây một đêm. Sáng hôm sau trước khi về lại Long Xuyên, ông Phước muốn đi ra Thành
Vua (hoàng cung Nam Vang), nơi cư ngụ của hoàng gia Norodom ngày trước, để xem lại cảnh cũ. Đứng
chống cây gậy vào bờ đá bên bờ sông Bassac chảy lững lờ, êm lặng, không xa trước mặt cổng hoàng thành,
ông Phước chậm rãi kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện quá khứ.
Đây là lần đầu tiên trong đời, tôi được chính mắt ngắm nhìn nơi các vị vua Cam Bốt từng trú ngụ
và cai trị thần dân họ. Tôi chưa có dịp đi Huế. Kinh đô Huế chỉ có trong tôi qua sách vở, báo chí, phim ảnh.
Các bức tường thành của hoàng cung PhnomPenh có lẽ không cao bằng các bức tường thành của cố đô Huế.
Mặt ngoài những bức tường thành ở đây được quét bởi lớp vôi màu vàng, nhà cửa bên trong hoàng thành
cùng một màu quý phái đó. Chu vi hoàng thành không rộng lớn lắm, nhưng có nét bề thế của một thành
quách đền đài. Kiến trúc cung điện, chùa trong thành Vua, mái ngói, cổng hoàng cung mang đường nét từ
nền văn minh Ấn Giáo xa xưa. Vài đường phố nhỏ, yên tỉnh chạy bên hông hay phía sau hoàng cung được
che mát bởi những hàng me cao, các cây me này chắc do người Pháp trồng trước đây. Đi dưới hàng me mát
rượi, lay động trong cơn gió nhè nhẹ, gợi trong tôi nỗi bồi hồi, nhớ lại con đường Gia Long gần xóm nhỏ
của tôi thời thơ ấu xa xăm, cũng được phủ kín bóng mát bởi những cây me xanh lá đầy trái chua, ngọt lẫn
lộn!
Sau ngày các thủ lĩnh Khmer đỏ trốn chạy khỏi thủ đô bởi những cuộc rượt đuổi từ những người
một thời là đồng chí vô sản anh em, hoàng cung Nam Vang trở thành một nơi cho công chúng thưởng ngoạn,
ai vào xem cũng được. Chỉ vài trăm riel vào năm 1982, người ta được ngắm đã mắt nào ngai vàng, võng vua
nằm, kiệu vua đi, nơi hậu cung của Vua Sihanouk cùng Hoàng hậu Monineath ăn, nghỉ. Và nào tượng Phật
ngọc, chùa vàng! “cách mạng vô sản” không cộng tồn với nền quân chủ dù là quân chủ chuyên chế hay quân
chủ lập hiến. Đó có phải là sự đối nghich
̣ không cùng giữa cái ác và cái thiện? Chúng ta không quên rằng:
hình thức tổ chức chính quyền, xã hội, bộ máy cai trị của nền chuyên chính vô sản còn cực chuyên chính
hơn cả nền quân chủ chuyên chính, chính thống thời phong kiến tập quyền!
Cộng sản đến thì Vua phải ra đi. Vì làm sao có hai Vua trong một nước! “cách mạng” kéo về hoàng
cung đã không còn uy nghiêm như thuở nào và còn phải chịu cảnh cướp bóc của bọn “cướp nước” nữa. Khi
các thủ lĩnh Khmer đỏ bỏ chạy khỏi thủ đô, các cố vấn Tàu cô ̣ng của họ đã ra đi trước đó với không ít bảo
vật, vàng bạc lấy từ hoàng cung. Chưa hết, những kẻ làm nhiệm vụ trong “đạo quân tình nguyện “ tiếp theo
đó, “giúp cho” nhân dân Khmer thoát khỏi họa diệt chủng, cũng đã thu tóm một mớ của cải trong chốn cung
đình. Nhân dân Cam Bốt, các chứng nhân của những trận cướp bóc lịch sử này hãy còn đang sống đấy với
niềm đau dân tộc dai dẳng!
Khi đã tạm yên ở chỗ trú mới trong một hai ngày, thân mẫu bạn tôi cùng ông Phước lại quay trở về
Long Xuyên trên chuyến mang hàng về của anh Tư Trung. Mẹ lúc nào lại không thương con, mặc dù chuyến
đi đó: tôi, anh bạn và anh Tư Trung, ba người cùng nhau đi Nam Vang là được rồi. Nhưng bà mẹ người bạn
cứ coi con mình còn quá nhỏ phải đi kèm mới an tâm.
Thế là tạm xong một giai đoạn trong cuộc hành trình tây tiến tìm tự do. Giờ đây còn lại hai người,
tôi và anh bạn phải tự lập mưu sinh vì đồng tiền mang theo trong mình rất giới hạn. Và ngày tháng cho
chuyến đi sắp tới qua đất Thái thì còn chưa định được, do tùy vào cơ hội tạo được hay không, khi lưu trú
trên đất Cam Bốt.
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Viết xong chương 3 vào thứ tư, ngày 22/11/2000.
PhnomPenh - Cambodia.
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CHƯƠNG 4
THỜI GIAN SỐNG TẠI CAM BỐT
“Tın
̀ h Đồ ng Chı́?” Tương Tàn.
Điề m Gở Báo Hiê ̣u Rạn Vỡ Toàn Diê ̣n
Khố i Đoàn Kế t Vô Sản Quố c Tế .
THỜI GIAN SỐNG TẠI CAM BỐT.
(thời gian từ đầu năm 1982 tới tháng 9/1983)
LÀM THỢ PHỤ TRONG GA RA SỬA XE.
Mới đến xứ người, trong tay không có tiền, không có bằng cấp, không có giấy tờ, không nghề
nghiệp, không thân nhân họ hàng thì cách kiếm sống dễ nhất, mau nhất là bỏ sức lao động ra đi làm thuê vác
mướn. Vừa lương thiện, vừa có cơm ăn qua ngày. Nhưng cũng còn tùy vào chỗ hên xui, may rủi. Chủ có cần
người làm hay không. Vài ngày đầu tiên, tôi đi lân la trong khu xóm nghèo của người Việt mình, coi có nơi
nào muốn mướn người làm công không.
May mắn ở khu vực nằm trên đường 310, cách xa khu phố tôi trú chừng 5 cây số, có hai, ba cái
ga-ra sửa xe do người Việt làm chủ, đang cần ít thợ phụ. Làm thợ phụ trong ga- ra xe, chỉ là anh bị sai vặt.
Hết lấy chìa khóa lại tới mỏ lết, chạy lòng vòng trong ga-ra từ sáng tới trưa, từ trưa đến chiều. Một ngày
được vài chục riel, (năm 1982, một chỉ vàng có chừng 3.000 riel, đến năm 1999, một Mỹ kim đổi được 3.800
riel!), buổi trưa được chủ cho ăn cơm. Thợ chính mới cần thiết, còn thợ phụ, nay thay, mai đuổi. Chủ không
cần lắm, kẹt không có người thì chủ sai mấy đứa con nhỏ trong nhà làm tạm cũng được.
Con đường 310, chạy theo hướng Bắc-Nam, không rõ nó bị hư hỏng từ hồi nào, chỉ biết vào năm
1982, lúc tôi đến đây làm thuê thì đã thấy con đường đầy bụi đất trong mùa nắng và lại nhiều sình lầy vào
mùa mưa. Gần 20 năm sau, Cam Bốt trải qua hai chế độ, và nhiều chính quyền, nhưng khi tôi về tìm lại cảnh
cũ người xưa, trông thấy con đường vẫn như năm nào. Có khác đi một chút, dọc hai bên con đường bụi bặm,
nay đã có lác đác vài căn nhà lầu ba tầng chen giữa đám nhà ngói, nhà lá, nhà cây. Và dân số trong khu này
đã gia tăng đông đúc. Gầ n đây nhấ t, vào năm 2004, con đường đã đươ ̣c làm mới la ̣i hoàn toàn. Mừng cho
những người dân số ng trên con đường 310.
Cái ga-ra chỗ tôi xin vào làm thuê nằm gần ngã tư 310 và đại lộ Monivong (một đại lộ trung tâm
của Nam Vang, Monivong là tên vị Vua cai trị xứ chùa tháp trước Vua Sihanouk chừng vài đời). Chủ ga-ra
là ông Ba Minh, một người Việt sinh đẻ trên đất Cam Bốt. Gia đình ông đông người, nói được hai thứ tiếng
Việt và Khmer, riêng hai ông bà Ba Minh nói tiếng Việt rành rẽ hơn các con. Cả nhà đổ dồn vào việc làm
ăn trong ga-ra. Hai thợ chính là ông và đứa con trai lớn, cô con gái tên Phụng làm thợ phụ. Còn bà vợ ông,
một người đàn bà có thân hình tròn mập, luôn ăn bận theo kiểu mấy bà Miên, với giọng nói ồm ồm, hay
chưởi rủa con cái và người làm, thì lo chuyện chợ búa, cơm nước trong ga-ra chuyên sửa loại xe bốn bánh
này.
Công việc khá nặng nhọc, làm thợ phụ, tôi phải dùng sức là chính và làm bất cứ chuyện gì mà chủ
cần mỗi khi có xe vô ga-ra. Phần lớn là xe đò chạy liên tỉnh, lúc đó, các loại xe hơi, xe du lịch rất ít. Tôi đã
từng sinh sống bằng nghề lao động chân tay, nhưng làm thợ phụ xe là một nghề mới, do vậy hơi bỡ ngỡ. Tôi
lại không có ý thích các nghề kỹ thuật, nay vì miếng cơm thì cứ làm, nhưng đầu óc luôn nghĩ đến chuyện
khác, vì thế làm hay bị chậm tay và lâu biết nghề. Ông Ba Minh thuộc dạng người miệng nói tay làm, miệng
bằng tay, tay bằng miệng. Nhiều lúc miệng mồm ông lanh quá thành ra hơi lươn lẹo. Người Cam Bố t thật
thà, đôi khi dường như chậm chạp, chỉ dễ cho những người như Ba Minh qua mặt.
Ở xóm người Việt gần đấy, nhất là đối với các chủ ga-ra bạn, ông Ba Minh còn có hỗn danh là
“Chín Búa”. Theo ông Tám Phánh, một chủ tiệm hàn ở sát cạnh nhà ông Ba Minh, nói với tôi rằng, sở dĩ gọi
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Ba Minh với cái tên “Chín Búa”, vì khó mà “đập” chết cái tính lường gạt trong con người của ông ta, mặc
dù đã bị búa tới chín nhát rồi!
Trong các chủ ga-ra ở khu vực 310 còn gọi là khu “Pết chanh” tức khu nhà thương Tàu, Ba Minh
là nhân vật khá nổi tiếng vì lối làm ăn chụp giựt, mánh khóe. Các chủ xe khi mang xe đến ga-ra Ba Minh
sửa thường hay bị ông ta gạt tiền. Có lúc chủ giao xe và tiền mua phụ tùng thay thế, một tuần sau trở lại gara lấy xe ra như theo lời hứa của Ba Minh, nhưng đến ngày lấy xe, bộ phận máy hư vẫn chưa được sửa, còn
Ba Minh đi đâu không biết. Hỏi vợ ổng, bả cũng không rõ ông ấy đi đâu. Đến lúc kiếm được Ba Minh, thì
tiền đã mất. có chủ xe giận, hoặc gặp lính Cam Bố t thì Ba Minh bị nện nhừ đòn. Song, sau đấy, tính nào tật
nấy!
Làm ăn kiểu ông Ba Minh nên ga-ra không đắt khách như các ga-ra kế bên, và ông thường bỏ nhà
đi vì những hợp đồng lắt léo, luơn lẹo như vậy. Có mặt tại ga-ra mỗi ngày chỉ có thợ chính, Hoàng, con trai
lớn của ông và thợ phụ là tôi. Việc làm ăn ế ẩm vì mất uy tín. Và chủ, hẳn nhiên, cũng không có tiền trả cho
thợ. Hàng ngày tôi đến ga-ra ngồi chờ coi có chiếc xe đò nào hư được kéo vào ga-ra hay không, ngoài việc
để được ăn buổi cơm trưa, tôi cũng lóng ngóng dò hỏi việc làm mới, vì trước sau sẽ phải rời nơi này mà đi
thôi.
Phần ông Ba Minh, bị những người lầm tin ông, đánh đập nhiều lần, do tiền mất ruột đau. Lúc đó
chuyện thưa kiện cũng ít, vì chắc số tiền ông ấy lường gạt người ta không nhiều lắm đến độ phải dắt tay nhau
lên tòa. Thứ nữa, chính quyền Cam Bốt thời đó đang dựa vào Hà Nội nên cách giải quyết của những người
mất tiền (dân bản xứ chiếm đa số) là “thanh toán sòng phẳng” giữa hai bên. Và lối giải quyết “mạnh tay”
như vậy kéo dài trong một thời gian dài, khiến Ba Minh sinh ra bịnh, sức khỏe yếu đi! Các dụng cụ dùng
sửa xe trong ga-ra bị mất dần dần, do các chủ xe bị gạt tiền, lấy để trừ nợ. Vì vậy khi có xe vào sửa, thợ
không có đủ dụng cụ làm, chủ xe thấy vậy mang xe đi nơi khác. Tình cảnh ga-ra ông ta cứ bế tắc từ từ.
Rời khỏi nhà ông Ba Minh, tôi qua tiệm hàn ông Tám Phánh ở ngay bên cạnh, công việc tại đây
cũng mệt nhọc không thua gì khi làm trong ga-ra. Thông thường, ở gần các ga-ra sửa xe, có lẻ tẻ mấy anh
thợ gò (thợ làm đồng), thợ hàn. Các tay thợ này nhận sửa các bộ phận khác, ngoài máy xe. Khác với Ba
Minh, ngoài thân hình thấp mập, ông Tám có lối cư xử khôn khéo đối với khách hàng và người làm mướn
cho ông. Tuy nhiên, không ai thương mình bằng chính mình, chủ tiệm hàn Tám Phánh có lối ăn chận, ăn bớt
kín đáo hơn. Và không ngần ngại gì khi cần lạm dụng sức lao động của người làm thuê. Tôi âm thầm hiểu
ra thực tế “bình thường” này, sau khi vào làm công trong tiệm hàn Tám Phánh được thời gian ngắn.
Trong mấy tháng đầu khi mới đặt chân lên Cam Bốt, tôi đã vất vả làm lụng kiếm sống qua ngày.
Từ mờ sáng phải đi bộ tới chỗ làm, trưa ăn cơm vừa xong thì phải làm tiếp, trời gần tối mới về đến nơi ngủ
tạm ở tận lầu tư.
Làm mệt nhưng tiền kiếm được không bao nhiêu, và việc dò tìm manh mối, lần đường đi qua đất
Thái vẫn chưa có tin tức gì đáng phấn khởi, khiến tôi muốn đổi một nghề mưu sinh thích hợp với khả năng
và sức khỏe mình hơn, nên phải “trụ” lại xứ này một hoặc hai năm nữa.
Gần nơi tôi làm mướn, có một xóm nhỏ chừng vài chục gia đình đồng bào mình mới từ Việt Nam
trở về Nam Vang sinh sống được chừng 2 năm, sau khi chạy bỏ xứ này lúc quân “giải phóng” Khmer đỏ kéo
vào PhnomPenh. Phần đông họ kiếm sống bằng nghề mua bán nhỏ dọc theo lề đường hoặc trong các căn
nhà được thuê lại từ người Kampuchea, như bán cà phê, thuốc lá, bán bánh mì thịt, bán nước mía, làm thợ
may v.v… Nhiều người gốc Việt sống ở đất Cam Bốt từ lâu, vì chiến tranh hay vì “cách mạng” hoặc vì tình
trạng phân biệt chủng tộc buộc phải rời nơi đây về lại Việt Nam, thế nhưng khi có cơ hội, số đồng bào này
lại tìm đường trở lại quê hương thứ hai vì đã quen thuộc cuộc sống nơi đây.
Trong cuộc đời, nhiều hình ảnh đến với ta phút chốc rồi bay xa, không để lại dấu vết gì, như khói
như mây, đôi khi ngược lại có hình ảnh nào đó thoáng qua, nhưng sau đấy đọng mãi trong ta! Một buổi trưa,
ở nhà ông Tám Phánh, khi ăn cơm xong, trời nóng nực, tôi ra sân đứng dưới bóng mát của cây vú sữa cao
lớn gần đó, chợt thấy một cô gái vừa đi vừa giơ bàn tay phải lên che mặt, chắc vì ngại ánh nắng ăn vào làn
da trẻ trung, cô đi gần chiếc xe đò hư đang nằm chờ sửa, cách nơi tôi đứng khoảng vài thước. Dáng cô thon
thả, bước đi khép nép, pha ít bẽn lẽn trên gương mặt đẹp hiền hậu. Cô mặc chiếc áo bà ba dài tay đã được
cắt sửa lại một chút theo thời trang cùng với cái quần sa-tanh đen không còn mới.
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Sự xuất hiện thoáng qua của cô gái tuổi đôi mươi mang dáng dấp rất Việt Nam trên miền đất xa
lạ đang hừng hực ánh nắ ng mùa hè này khiến lòng tôi xao động trong giây phút. Cái xao xuyế n chợt đến
nhanh chóng vì bị thôi thúc tìm về những hình ảnh gần gũi của quê hương Việt Nam. Hơn nữa với tâm trạng
đang trống trải, cái vóc hình dễ thương đó làm tôi ngây ngất trong hương vị tình yêu chơ ̣t đế n, mặc dù chỉ
lần đầu nhìn thấy cô gái và chưa nói chuyện gì với nhau.
Kể từ ngày đó, dù đang bận việc trong tiệm hàn Tám Phánh, mắt tôi cứ ngó chăm chú về phía căn
nhà lá, nơi cô gái đã đi vào bữa trưa hôm ấy. Công viê ̣c bi ̣ xao lañ g đi khá nhiề u chı̉ vı̀ hıǹ h bóng mô ̣t nữ
nhân. Sau nhiều ngày dò hỏi, tôi mới biết tên cô gái xuân thı̀ là Bích Ngọc. Gia đình cô gồm có bà mẹ và
nhiều anh chị em. Như hầu hết gia đình đồng bào gốc Việt nơi đây, nhà Ngọc chỉ vừa xây dựng lại cuộc
sống mới sau hơn 6 năm bỏ Cam Bốt chạy về Việt Nam tìm đất nương náu…
CAM BỐT TRUỚC THÁNG 4/1975.
Theo lời kể của Ngọc và bà mẹ cô, gia đình nàng vào khoảng năm 1970 sinh sống tại Nek Loeng
bằng nghề buôn bán. Nhà có một tiệm bán cơm và nước giải khát khá lớn tại chợ Hố Luơng. Ông thân cô là
người Hoa lai người Khmer, mẹ cô là người Việt sống lâu đời trên xứ chùa tháp. Sau cuộc đảo chánh ngày
18/3/1970 tại Nam Vang do tướng Lon Nol và Hoàng thân Sirik Matak tổ chức nhằm lật đổ ông Sihanouk.
Sirik Matak là người có quan điểm cực kỳ bảo thủ, vào năm 1941, ông bị thực dân Pháp gạt qua để chọn
người anh em họ của ông là Hoàng thân Sihanouk lên ngôi Vua. Chiến tranh Quốc - Cộng ở Cam Bốt bùng
lên dữ dội hơn bao giờ hết.
Hố Lương không còn là nơi yên lành để làm ăn buôn bán, đạn pháo kích của Miên cộng rơi vào
thị trấn nhỏ này thường xuyên hơn. Người anh thứ ba của Ngọc đã bị chết vì đạn pháo, gia đình nàng rời Hố
Lương về Nam Vang tìm cuộc sống mới.
Theo các nhân chứng còn sống và những số liệu ghi lại thời kỳ này cho thấy, từ tháng 3/1974, quân
Khmer đỏ đã chiếm cố đô Odong ở hướng tây bắc Nam Vang, thẳng tay triệt phá mọi thứ ở nơi này. 20.000
cư dân ở Odong bị Miên cộng lùa về miền quê, nhiều công chức, nhà giáo bị hành quyết. Red Khmer, từ ngữ
này do ông Sihanouk sử dụng từ những năm 1960 để chỉ chung những người cộng sản Cam Bốt sau này hai
chữ Khmer Đỏ được dùng khi nói tới lực lượng do Pol Pot lãnh đạo. Thật ra đây là một bộ phận cực đoan
nhất trong phong trào cộng sản Cam Bốt.
Cũng trong cùng năm đó, tại làng Sar Sarsdam ở tỉnh Siêm riệp (Siemreab), quân Khmer Đỏ tấn
công vào làng rồi mở cuộc tàn sát dân lành, 60 người bao gồm đàn bà, trẻ em đã bị giết thảm thương! Một
biến cố tương tự như thế đã xảy ra tại thị trấn Ang Snoul, nằm về phía bắc thủ đô PhnomPenh. Đây quả là
các cuộc khủng bố quy mô và “không phân biệt”. Điều này cũng đã xảy ra ở Phước Long, Buôn Mê Thuột
vào những tháng đầu năm 1975 trước khi cộng quân cưỡng chiếm Sài Gòn.
Thực sự, bộ mặt đảng cộng sản Cam Bốt đã bị lột trần vào năm 1973 qua cuốn sách “Thương Tiếc
Cho Linh Hồn Khmer” của ông Ith Sarin, một nhân viên quản trị trường học tại thủ đô. Trước đó, ông Ith
Sarin bất mãn với nền cộng hòa non trẻ nhưng nhiều đồi trụy dưới quyền Tổng thống Lon Nol nên đã bỏ vào
mật khu Khmer Đỏ, sau 9 tháng sống trong khu, ông trở thành đảng viên dự bị của đảng cộng sản Cam Bốt,
nhưng sau đấy, ông Ith Sarin đã lại tìm đường quay về thành phố khi âm thầm phát hiện ra “sự thật”.
Trong tác phẩm “Thương Tiếc Cho Linh Hồn Khmer”, từ kinh nghiệm bản thân, ông Ith Sarin viết
lại rằng: tại các phần đất đang bị Khmer Đỏ kiểm soát, người dân phải sống theo khuôn khổ chặt chẽ dưới
quyền Angkar (tổ chức đảng). Angkar nắm trọn quyền hành ở các lãnh thổ này, kể cả quyền sinh sát ma ̣ng
dân! Dân cư trong khu được nhồi nhét lòng căm thù chế độ cộng hòa Lon Nol, Mỹ, và ngay cả “đồng chí
Bắc Việt”. Và mọi người dân còn được giáo dục trở thành các tình báo viên, chỉ để theo dõi lẫn nhau.
Cuốn sách kết luận, đa số nhân dân ở vùng “giải phóng” đều không thích Angkar cùng lối sống tập
thể mà tổ chức đảng áp đặt. Họ bày tỏ kín đáo sự ủng hộ chế độ Lon Nol. Nếu chế độ này thực hiện cuộc
cải cách xã hội thực sự. Đây có thể được xem như lời tiên đoán trước cơn bão dữ mà cả dân tộc Khmer bị
nó làm lung lay cội rễ và ngả nhào kể từ ngày 17/4/75.
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Những câu chuyện tội ác do Khmer Đỏ, Việt Cộng gây nên trong cuộc chiến tranh xảy ra ở Nam
Việt Nam và Cam Bốt lại được phần không nhỏ các nhà báo có trı̀nh đô ̣ “quố c tế ”, các nhà quan sát phương
Tây “tiế n bô ̣”, những nhâ ̣n đinh
̣ gia, bı̀nh luâ ̣n gia thời danh coi đó là một lối tuyên truyền chống cộng. Mỉa
mai thay, đáng khinh thay, nhu ̣c nhã thay khi những “trí thức” này nhận chân ra được thì có hơn 1 triệu đầu
lâu Khmer nằm rải rác trên các cánh đồng xứ chùa tháp. Hay trong những trại tù man rơ ̣ có hı̀nh bóng của
tra ̣i tù thời trung cổ xa xăm. Và tại Việt Nam, hàng triệu người vượt biên, vượt biển ra đi tìm tự do. Còn
những kẻ trong phong trào “phản chiến” một thời, nay quay ra ân hận! Nhưng chỉ bày tỏ vài lời ân hận thôi
sao?
NAM VANG RƠI VÀO TAY GIẶC.
Vào cuối năm 1972, khi các sư đoàn chủ lực của Bắc Việt và “quân giải phóng miền Nam” rút ra
khỏi chiến trường Cam Bốt, quân đội cách mạng Kampuchea, lúc ấy có chừng 50.000 tay súng, do Pol Pot
thành lập hồi năm 1968. Đến đầu 1970, lực lượng võ trang này đổi tên là Lực lượng Võ Trang Giải Phóng
Nhân Dân Kampuchea. Tới năm 1979, nó lại đổi thành Quân Đội Quốc Gia Kampuchea Dân Chủ. Đạo quân
này được vũ trang bằng ba cách. Nhận viện trợ súng đạn từ các đồng chí lớn trong phe cộng sản, hai là tịch
thu súng đạn từ đối phương sau những trận đánh, nhưng nguồn cung cấp thứ ba dồi dào hơn, đó là mua võ
khí từ quân đội Lon Nol.
Quân đội Cộng Hòa Lon Nol được cấu thành phần lớn từ Lực Lượng Võ Trang Quốc Gia Khmer.
Tiền thân của đội quân này là Lực Lượng Võ Trang Hoàng Gia Khmer được thành lập sau khi Cam Bốt
tuyên bố độc lập vào năm 1953. Quân đội Cộng Hòa Lon Nol vào đầ u năm 1975, trên giấy tờ có khoảng
230.000 quân, nhưng thực tế chỉ có độ 150.000 quân. Tổng số tiền do Hoa Kỳ viện trợ, trang bị cho quân
đội này lên tới 1.18 tỷ Mỹ kim.
Khi lên tới đỉnh điểm của cuộc chiến tranh Quốc- Cộng, quân Khmer Đỏ có độ 68.000 người.
Ngoài vũ khí, các chiến binh này còn được tổ chức đảng nhồi nhét một lòng cuồng nhiệt không giới hạn.
Vào tháng giêng năm 1975, quân Miên cộng mở chiến dịch tấn công mùa khô nhằm đánh dứt điểm thủ đô
Nam Vang đang bị bao vây. Lúc đấy, cộng quân đã kiểm soát các bờ con sông Mekong dẫn về thủ đô, tạo
rất nhiều khó khăn cho việc cung cấp vũ khí, đạn dược, nhiên liệu và lương thực cho thành phố Nam Vang
đang chết đói dần dần.
Đầu tháng 2/1975, Khmer Đỏ đã gần như kiểm soát hoàn toàn đoạn sông Mekong sát khu vực thủ
đô PhnomPenh. Không quân Mỹ bắt đầu mở chiến dịch không vận để tiếp tế cho thành phố, nhưng nhiều rủi
ro, nguy hiểm, vì hỏa tiễn của địch từ dưới đất bắn lên. Giống như Sài Gòn sau đấy gần nửa tháng, Khmer
Đỏ đã rót liên tục, dồ n dâ ̣p từng hàng loa ̣t đạn pháo vào thủ đô PhnomPenh, gây hoang mang, chết chóc cho
cư dân tại chỗ cùng quá nhiều người tị nạn từ các tỉnh đổ về thủ đô tránh chiến tranh đang lan ra cực nhanh
và ác liệt. Nhiều đơn vị quân chính phủ Lon Nol tuy hết đạn dược, nhưng vẫn anh dũng trụ tại chiến hào
kháng cự cộng quân tới hơi thở sau cùng. Những anh hùng trong nỗi niềm cô đơn này đã gây một ấn tượng
sâu đậm đối với nhiều nhà quan sát người Mỹ đang có mặt ở Nam Vang lúc đó. Mà vốn không ít người trong
thành phần này thường có cái nhìn chưa chính xác - về sự chiến đấu gan dạ, lòng yêu nước, yêu tự do nồng
nàn của quân đội chính phủ Lon Nol. Điều này cũng đã xảy ra cho quân đội Việt Nam Cộng Hòa.
Đây là bài học cho chính nước Mỹ! Một quốc gia đã hào hiệp gởi con em của họ đến xả thân chiến
đấu giúp các quốc gia nhỏ bé ở tận Châu Á xa xăm hòng cứu nền Tự Do đang bị vây hãm, xâm lấn, triệt tiêu
bởi sự duy ý chí thái quá, bởi lòng cuồng nộ, bởi niềm hoang tưởng phi lý của người cộng sản! Thế nhưng
đáng tiếc thay, mâu thuẫn thay, có những chiến binh Hoa Kỳ đã anh dũng chiến đấu, và rất nhiều người đã
nằm lại vĩnh viễn trên chiến trường Đông Dương, nhưng vẫn có không ı́t người Mỹ hiểu sai về cuộc chiến
tự vệ của miền Nam Việt Nam hay của nền Cộng Hòa Khmer.
Đó có phải vì sự khác biệt giữa hai nền văn hóa Mỹ - Việt? Hay vì hệ thống tuyên truyền một
chiều, tinh vi, mị dân của khối cộng đã lừa được không ıt́ dân Mỹ? Đó có phải là vì chính miền Nam hoặc
chính chế độ Lon Nol đã không làm sáng tỏ được chính nghĩa của chế độ của mình? Có lẽ sự thố i nát, tham
nhũng đầ y tràn trong guồ ng máy cai tri,̣ sự bấ t lương, bấ t tài, đê tiê ̣n của lañ h đa ̣o chế đô ̣ Cô ̣ng Hòa Lon Nol
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và nề n Cô ̣ng Hòa ở miề n Nam Viê ̣t Nam đã góp phầ n cho sự trưởng thành của con quái vâ ̣t cô ̣ng sản Khmer
và Hà Nô ̣i. Người Việt chúng ta cũng nên tự rút tỉa bài học trong quá khứ trước 1975. Lịch sử bước đi không
quay lại, nhưng mỗi chặng đường lịch sử đã qua đều chỉ ra cho chúng ta những kinh nghiệm cần phải khắc
sâu. Tấ t nhiên kinh nghiê ̣m vừa qua vào thâ ̣p niên 1970 là kinh nghiê ̣m đầ y máu. Và chắc rằng không ai yêu
tự do của chúng ta bằng chính ta.
Cuộc tấn công vây hãm thủ đô Nam Vang của Khmer Đỏ đã bước sang đến tháng tư năm 1975.
Vào ngày 1/4, Tổng thống Lon Nol từ chức và lên máy bay rời khỏi nước. Trong thời gian này, quân Khmer
Đỏ đã lên án những nhà lãnh đạo chế độ Cộng Hòa là những tên “phản bội“. Ngoài Tướng Lon Nol còn có
các ông: Hoàng thân Sirik Matak, ông Sơn Ngọc Thành, ông In Tam, Thủ tướng Long Boret, ông Cheng
Heng ( ông này đã từng giữ cương vị nguyên thủ quốc gia Cam Bốt ngay sau khi ông Sihanouk bị đảo chính),
Tướng Sosthene Fernandez - tư lịnh Lực Lượng Võ Trang Quốc Gia Khmer, và ông Saukham Khoy - người
nắm quyền Tổng thống thay cho Tướng Lon Nol, vừa ra đi khi quốc gia đang cơn biến loạn.
Những cố gắng vào giờ phút cuối cùng của chính quyền Hoa Kỳ trong việc dàn xếp một thỏa hiệp
hòa bình cho xứ chùa tháp có sự tham dự của Hoàng thân Sihanouk đã kết thúc trong thất bại. Ngày 12/4,
các nhân viên làm việc tại tòa đại sứ Mỹ được lệnh di tản khỏi Nam Vang bằng trực thăng. Viên đại sứ Hoa
Kỳ ở PhnomPenh lúc đó là ông John Gunther Dean đã mời các viên chức cao cấp của Cộng Hòa Khmer
cùng lên trực thăng di tản ra nước ngoài với người Mỹ trước khi thành phố này bị giặc cộng tràn ngập. Thế
nhưng các ông Sirik Matak, Long Boret, Lon Non (người anh em của Tổng thống Lon Nol) và hầu hết những
thành viên trong nội các chính quyền Lon Nol đều đã từ chối lời đề nghị giúp đỡ ra đi. Những vị này đã chọn
một giải pháp: ở lại để cùng chia xẻ với vận mệnh đen tối của dân tộc họ! Tất cả đều bị Khmer Đỏ hành
quyết ngay sau khi chúng vào được Nam Vang ngày 17/4/1975!
Ôi! Hào hùng thay những người con trung hiếu với dân, với nước trong cơn đại nạn binh lửa!
Ôi! Đáng khâm phục thay những người chọn cách hành động can đảm trong giây phút quyết định
nhất, khi quyết tâm cứu vãn đại cuộc không thành!
Đời người ta chỉ có một lần sinh, một lần tử. Khi được sống trên quê hương mình, sống cho quê
hương mình và chết trong mảnh đất quê hương là niềm Hạnh Phúc lớn lắm vậy!
KHMER ĐỎ XÂY DỰNG “ THIÊN ĐƯỜNG”
TRÊN XỨ CHÙA THÁP
Theo truyền thống dân tộc Khmer, ba ngày liên tiếp vào giữa tháng tư hàng năm là thời gian đón
Tết dân tộc. Nhưng tháng 4/1975, mọi người dân chuẩn bị ăn Tết trong nỗi lo sợ cùng cực vì biến chuyển
của chiến tranh. Ngày 17/4, sau cái Tết cổ truyền vừa đúng một ngày, từng đơn vị quân Khmer Đỏ với bộ
đồ đen, khăn rằn đỏ quấn cổ, nét mặt chúng im lặng chứa đầy sát khí, kéo vào đường phố Nam Vang từ
nhiều hướng chung quanh thủ đô.
Ngay sau đó lệnh Angkar ban xuống cho tất cả dân cư trong thủ đô phải rời bỏ thành phố vì “đế
quốc Mỹ sẽ trở lại bỏ bom”: Việc di tản chỉ xa thành phố chừng 2 hay 3 cây số và sẽ trở lại nhà cũ trong
vòng 2, 3 ngày mà thôi!? Lịnh Angkar bên Cam Bốt sao giông giống lịnh của “Chính Phủ Cách Mạng Lâm
Thời Miền Nam Việt Nam” khi kêu gọi các sĩ quan miền Nam đi học tập cải tạo: Chỉ đi học tập 10 ngày, sau
đó sẽ trở về sum họp với gia đình. Thế nhưng đau đớn, oán hận thay, có những vị sĩ quan ra đi từ ngày đó
đến hơn 15 năm sau mới trở về với gia đình, có người đã nằm lại ở nghĩa trang tạm bợ, qua ̣nh hiu, hoang
vắ ng, điêu tàn trong các trại tù cải tạo.
Đúng là nhất quán trong đường lối chỉ đạo cách mạng của phong trào cộng sản thế giới. Nhưng
liệu sự nhất quán này có giữ được mãi? Chưa đầy 4 năm sau, những điều thường tình nhất trong nhân sinh mà “cách mạng vô sản” vì muốn lừa mị con người nên cố che dấu - đã xảy ra trong khối cộng. Cụ thể là cuộc
chiến tranh giữa hai thành viên trong đảng cộng sản Đông dương: Cam Bốt và Hà Nội. Chỉ vì quyền lợi phe
đảng. Chỉ vì tham vọng cá nhân. Chỉ vì sự sai lầm vốn có của con người mà ra.
Nam Vang lúc ấy có chừng 2 triệu 500 người bao gồm luôn cả 1,5 triệu người tị nạn từ các nơi đổ
về chạy trốn chiến tranh. Tất cả phải ra đi, không loại trừ một ai, kể luôn những bệnh nhân đang nằm trong

54

bịnh viện điều trị! Nhà cửa, tài sản để lại đã có Angkar “chăm sóc”, không phải sợ mất mát gì hết. Từng
dòng người đông nghẹt, nhố n nháo, đ̣ ầ y lo âu, sơ ̣ sê ̣t. Xe hơi có, xe bò có, xe đạp có. Nhưng phần nhiều là
lội bộ, tay mang, lưng vác, vai gánh tất cả những thứ gì có thể sử dụng được trên đường đi, hoặc những gì
còn cất dấu được, hoặc những gì có thể nuôi sống con người được. Mo ̣i người dân - nạn nhân muôn đời
của bao cuộc chiến tranh phi lý, tàn nhẫn - hối hả, cuố ng cuồ ng đi nhanh ra khỏi thành phố, hướng về
miền quê hay hướng về tương lai bất định? Hay hướng về cõi chế t... cách trước mắ t vài chu ̣c cây số đường?

Các lãnh đa ̣o Khmer đỏ trong thời kỳ nắ m quyề n lực.
Pol Pot đứng bên trái tấ m hın
̀ h.
Ngoài Nam Vang, nhiều nơi khác như Battambang, Kampong Cham, Siêm Riệp, Kompong Thom
v.v… cùng chung số phận. Gia đình Ngọc vào trước năm 1975 đã có nhà cửa, tài sản tuy không giàu có lắm
nhưng bảo đảm cho gia đình một cuộc sống đủ ăn, sung túc. Ông thân cô, một người Hoa pha dòng máu
Khmer ngoài việc mở ra các cơ sở buôn bán nuôi sống gia đình, ông còn có nhiều quen biết với những người
làm việc trong guồng máy công quyền trong thời Lon Nol. Gia đình Bích Ngọc năm đó gồm song thân nàng,
sáu chị em gái và ba em trai, cô là thứ sáu trong nhà. Đứa em gái nhỏ nhất là Minh Nguyệt, năm ấy mới
chừng 6 hay 7 tuổi, còn Ngọc độ 15 tuổi. Cả nhà đã khăn gói ra đi theo lịnh Angkar, hòa vào dòng người
đang tuôn ra khỏi Nam Vang, đi qua cầu Sài Gòn, xuôi theo hướng Đông đến tỉnh Prey Veng, giáp với biên
giới Việt Nam.
Theo lời Ngọc kể lại, lúc đó không ai còn tỉnh táo để chọn hướng đi, cứ ra khỏi nhà và nhập theo
đoàn người trước mặt. Không ai dám ở lại, không ai dám chần chừ, nấn ná thêm thời gian ở trong thành phố
thân quen, vì sát khí đằng đằng của kẻ chiến thắng mới tới. Đoàn người bị tân chính quyền trục đuổi di
chuyển rất chậm chạp khi vừa ra khỏi thành phố , vì quá đông nhưng không ai biết rõ là bao nhiêu người
đang đi trên con đường này. Lấy Nam Vang làm trung tâm điểm, có 5 quốc lộ chạy ra 5 hướng. Hướng Đông
và Đông Nam đi về biên giới Việt Nam có hai con đường. Hướng Nam có một đường chạy về tỉnh Kampong
Som ở sát vịnh Thái Lan. Hướng Bắc và Tây - Bắc có hai đường chạy về tỉnh Kampong Cham và biên giới
Thái Lan.
Đoàn người bị chế độ xua đuổi di chuyển chậm chạm không phải chỉ vì quá đông không thôi, mà
còn vì bàng hoàng, kinh sợ. Những người dân thành thị này chưa từng phải đi bộ trên quốc lộ dài hun hút,
lê thê, trong cảnh đói ăn. Nước uống phải kiếm dọc theo đường, trong thời tiết tháng tư đang mùa nắng gắt.
Đêm phải chen chúc nhau ngủ trên bãi cỏ, nương rẫy hay cạnh gò đất. Không chăn mền, không giường chiếu,
chỉ có chiếc mùng trời. Thuốc men trị bịnh lại không thể kiếm được.
Rời khỏi thủ đô mấy ngày, gia đình Ngọc mới đi tới xã Kiên Svai cách Nam Vang khoảng 15 cây
số về hướng đông. Tại đây ông thân cô ngã bịnh vì già yếu, lại uất ức bị mất trắng cả tài sản mà cả đời ông
làm lụng vất vả mới tạo nên được. Mới ngã bịnh, gia đình còn dìu ông đi được, nhưng sau đó mấy ngày,
bịnh tình nặng thêm. Ông cụ không còn sức bước tiếp được nữa, thuốc men điều trị lại vô cùng hiếm. Sau
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cùng, ông đã ra đi giữa cảnh hỗn loạn, tuyệt vọng của đám người di tản! Bà mẹ Ngọc cùng các con đã vội
đào một lỗ huyệt sơ sài bên đường chôn cất ông. Rồi lại vội vã lên đường cho kịp với đám đông đang hấp
tấp rời xa thành phố một cách miễn cưỡng.
Sau hơn 15 năm, theo như lời Ngọc kể lại cho tôi biết, cô có trở lại nơi ông cụ nằm xuống trước
đây, nhưng khó nhìn ra địa điểm, vì dân cư giờ đây sinh sống đông đúc ngay trên nấm mồ được đào quá cạn
bên lề đường.
Cái chết của người cha Ngọc chỉ là một trong vô số những cái chết khác của người dân Khmer
trong những ngày bị lùa ra khỏi thành phố.
Dẫu sao gia đình Bích Ngọc và nhiều gia đình gốc Việt cũng còn may mắn hơn những người
Khmer khác, vì nhờ biết tiếng Việt, nên còn tìm đường đi đến biên giới Việt Nam để nương náu ở nơi đây
trong gần 5 năm. Trong khi đó đại đa số cư dân thành phố mà Khmer Đỏ định nghĩa là thành phần “dân mới”
bị cưỡng ép phải làm việc trong các trại lao động khổ sai để rồi phần lớn gục ngã do kiệt sức trên những
cánh đồng hợp tác theo mô hình xã hội chủ nghĩa, mà “lãnh tụ“ PolPot đã kính cẩn cố học từ các đàn anh
cộng sản!
Hàng ngàn
đầ u lâu của
những na ̣n
nhân Khmer
Đỏ đươ ̣c chấ t
chồ ng trong
khu vực
tưởng niêm
̣
ta ̣i cánh đồ ng
chế t mang
tên
Choeung Ek
ở ngoa ̣i ô
PhnomPenh.
Những lời hứa với dân chúng khi mới vào thành phố Nam Vang: “Di tản để tránh bom Mỹ và sẽ
trở lại trong vòng ba ngày” mãi mãi không bao giờ được tân chế độ thực hiện. Bởi vì đây là chủ trương của
phe cứng rắn trong đảng cộng sản Miên do PolPot cầm đầu. Đối với phe này, dân cư trong thủ đô, cũng như
tại các thành phố khác trên lãnh thổ quốc gia là loại dân không đáng cho "cách mạng” tin cậy, do vậy phải
trục đuổi họ ra xa thành phố để nhường chỗ lại cho thành phần dân cư ở nông thôn đáng tin cậy về mặt chính
trị hơn, bởi phần lớn nông dân đã từng sống trong vùng giải phóng, nên đã qua sàng lọc từng đối tượng.
Ngoài ra, theo quan điểm của phe cứng rắn, việc trục đuổi thị dân còn có mục đích quét sạch các
“ổ gián điệp do Mỹ - ngụy” cài lại nhằm chống phá “cách mạng”. Lý do sau cùng, không kém quan trọng
đối với suy nghĩ của những đồng chí ở trong cùng phe PolPot: làm thay đổi, xáo trộn đời sống cư dân tại thủ
đô nhằm tiêu diệt bớt vây cánh của phe ôn hòa hơn trong cùng một đảng.
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Vừa khi tân chế độ “tiếp quản” các “vùng giải phóng mới” rất nhiều công chức, sĩ quan, binh lính
trong chế độ Lon Nol bị chính quyền mới bắt giữ và sau đấy họ bị hành quyết. Do vậy, nhiều người có liên
hệ gần gũi với chế độ cũ hoặc là thị dân có tiền đã phải cải trang thành nông dân để che mắt “cách mạng”
hầu tránh khỏi cái chết oan ức. Mấy ngày sau khi thành phố Nam Vang rơi vào tay giặc, hơn 300 sĩ quan
quân đội của chế độ Cộng Hòa Khmer bị chính quyền mới kêu gọi tập hợp lại để đi gặp Hoàng thân Sihanouk,
nhưng thực ra số sĩ quan cũ này bị Khmer Đỏ lùa đi tới một khu rừng rậm thuộc tỉnh Battambang và rồi…
tất cả đã bị bắn hay bị đập gậy vô đầu cho tới chết!!
Như thế đã thôi đâu, vợ con những người từng làm việc cho chế độ cũ cũng không được chính
quyền mới tha cho. Câu nói “nhổ cỏ phải nhổ cho tận gốc” đã được Khmer Đỏ thực thi nghiêm chỉnh để
tránh “hậu hoạn” cho chế độ,
Những cảnh giết chóc trên chỉ là màn sơ khởi khi Khmer Đỏ mới bước chân vào PhnomPenh. Khi
chế độ đã thiết lập xong, trại tù mọc tràn lan khắp đất nước, những cuộc lùng giết được thực hiện một cách
kỹ lưỡng và quy mô hơn. Những người dân thường hay gọi theo cách của Khmer Đỏ là “thành phần dân
mới” bị tập trung lao động trong các trại cải tạo đã bị cưỡng bức làm việc quá mức. Và sau cùng nhận bản
án tử vì những lý do vu vơ do bọn cai ngục, đám quản giáo trại cải tạo tìm đủ mọi cách nại ra. Thành phần
trí thức, có học là thành phần rất dễ bị chế độ mới mang ra xử tội.
Để tiết kiệm đạn, súng ít khi được xài tới. Nạn nhận thường bị đập bằng cuốc, xẻng, búa, cây. Sau
đó thi hài được bỏ vào bọc ni long. Đây là quang cảnh hàng ngày, diễn ra bình thường trong các trại tập
trung lao động.
Dưới sự giám sát chặt chẽ của đám tay chân được Angkar tín nhiệm, hạng “dân mới” đang lao
động khổ sai sẽ bị “mời đi” (từ ngữ này trong thời đó đồng nghĩa với bản án tử) hay khi nhận lời cảnh báo,
vì đã không làm việc chăm chỉ theo lệnh Angkar, vı̀ than phiền điều kiện sống, vı̀ đi kiếm hay ăn cắp thực
phẩm để ăn một mình, vı̀ dám mang vòng vàng chuỗi hột (đồ trang sức) trong mình, vı̀ có liên hệ tình dục,
vı̀ tỏ lòng thương tiếc thân nhân bè bạn đã chết. Hay vì đã dám bày tỏ lòng tin tôn giáo khi đang sống trong
vòng tay Angkar. Và bản án này không cần qua một thủ tục xét xử pháp lý sơ đẳng nhất. Bởi vì sinh mệnh
con người thuộc về quyền lực tuyệt đối của Angkar. Đảng phán chết thì phải chết, tổ chức thương hại cho
sống thì may mắn cho người đó. Dân đen không làm chủ vận mệnh, cuộc đời mình trong xã hội do Angkar,
do đảng cầm quyền. Đây quả là điều hết sức khốn nạn cho nhân dân ba nước Đông dương từ tháng 4 /1975!!
Con số ước lượng những nạn nhân bị giết chết dưới thời Khmer Đỏ cầm quyền rất lớn nhưng lại
chênh lệch từ mỗi nơi đưa ra. Hà Nội, kẻ đã dựng lên chính quyền bù nhìn Heng Sam Rin - Chia Sim - Hun
Sen sau khi lật đổ Pol Pot, trưng ra con số 3 triệu người chết trong thời gian từ 1975 tới 1979. Con số do Hội
Ân Xá Quốc Tế đưa ra là có chừng 1 triệu 4. Về phía Hoa Kỳ ước lượng khoảng 1.200.000 người bị giết.
Hai sát thủ hàng đầu của chế độ: Pol Pot và Khieu SamPhan lại đưa ra các con số chỉ từ một triệu xuống tới
800.000 người vô tội bị sát hại trong lúc họ còn cầm quyền.
Chế độ Kampuchea Dân Chủ đã trực tiếp hành quyết chừng một triệu người dân. Số còn lại chết
là do bị bỏ đói, bị kiệt sức trong các trại lao động tập thể, bị sốt rét mà không có thuốc chữa trị, bị chết khi
đang trên đường di tản khỏi thành phố, bị chết do thú dữ sát hại do chế độ lùa người dân vào sống gần rừng
núi, bị chết trong cuộc chiến giữa hai cựu đồng chí Hà Nội - Pol Pot vào thời gian 1978 - 1979. Trực tiếp
hay gián tiếp, sinh mạng của gần hai triệu sinh linh Khmer phải do chế độ Kampuchea Dân Chủ chịu trách
nhiệm!
Cần nhớ la ̣i rằng vào năm 1962 qua đợt thống kê dân số lần cuối trước khi Cam Bốt bị lôi kéo vào
cuộc chiến tranh Đông Dương, quốc gia này đã có khoảng 5 triệu 700 ngàn người. Mười năm sau, tức vào
năm 1972 dân số trong cả nước leo lên tới 7,1 triệu.
Nếu chúng ta dùng con số “khiêm nhường“ nhất do Pol Pot đưa ra là 800.000 người, thì trong thời
gian Khmer Đỏ cầm quyền từ 1975 tới 1978, chế độ đã ra tay sát hại hết 11% dân số trong nước! Còn nếu
chúng ta dùng con số 1 triệu 400 ngàn do Ân Xá QuốcTế đưa ra thì số lượng người dân bị chết chiếm tới
20% dân số quốc gia! Đây là một cuộc cách mạng man rơ ̣, đẫm máu nhất trong lịch sử Châu Á hiện đại.
Tham vọng, đúng hơn là cuồng vọng của Pol Pot, là biến đất nước Cam Bốt thành một quốc gia
cộng sản không đi qua một giai đoạn chuyển tiếp như các đàn anh Liên sô, Trung cộng, Hà Nội đã làm. Nói
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tới từ “cuồng vọng” tôi lại nhớ đến một buổi tối đầu tháng 5/1975, khi đi lang thang buồn chán trước tòa nhà
Quốc Hội cũ nằm trên đường Tự Do - Sài Gòn, tai tôi nghe loa phóng thanh đặt ở thân cây gần đó phát đi
bài nói chuyện của Trần Văn Trà, Thượng Tướng Việt Cộng kiêm Chủ Tịch Ủy Ban Quân Quản Sài Gòn Chợ Lớn - Gia Định. Tôi còn nhớ như in lời hăm dọa của ông Trà đối với các thế lực ủng hộ hay còn sót lại
của Miền Nam “Đừng hòng nuôi cuồng vọng chống phá hay lật đổ chính quyền cách mạng”.
Giờ đây ông Trà đã nằm yên dưới lòng đất lạnh như bao con người khác, để không được biết (thực
ra lúc ông này còn sống đã biết nhưng muốn lờ đi vı̀ cố ý chứ không phải ngu si) ước vo ̣ng, khát vọng chứ
không phải cuồng vọng của dân tộc Việt Nam là muốn được sống trong Tự Do - Phú Cường và thanh bình,
yêu thương nhau. Những điều này các dân tộc khác đã thụ huởng từ lâu mà không cần phải chọn con đường
cách mạng vô sản long trời lở đất như ông Trà và các đồng chí của ông từng nuôi cuồng vọng thực hiện trên
quê hương Việt Nam.
Nghèo nhất và nhỏ bé trong thế giới cộng sản, thế nhưng Pol Pot lại muốn phát động cuộc cách
mạng vô sản triệt để hơn các đồng chí khác. Trong hiến pháp Kampuchea Dân Chủ ghi rõ: Cam Bốt trong
thời tiền cách mạng bao gồm 5 giai cấp trong xã hội là nông dân, công nhân, tiểu tư sản, tư bản và phong
kiến, sau cách mạng, xã hội Cam Bốt chỉ còn lại 3 thành phần: nông dân, công nhân và các thành phần lao
động khác. Cũng trong hiến pháp Kampuchea Dân Chủ, Cam Bốt không đồng ý cho phép các thành phần
địa chủ và tư sản yêu nước thể hiện vai trò của họ trong giai đoạn xây dựng xã hội chủ nghĩa như Trung
Quốc đã làm.
Trong một đoạn tài liệu do ông Sihanouk viết: vào năm 1975, ông Sihanouk, Khieu Samphan và
Khieu Thirith đã tới Bắc Kinh viếng thăm Chu ân Lai, lúc đấy đang bị bịnh nặng. Trong buổi họp mặt đó,
họ Chu cảnh báo là chớ có nên mong muốn tiến đến chủ nghĩa cộng sản một cách đột biến bằng “bước đại
nhảy vọt”, không thông qua giai đoạn trung chuyển, như Trung Quốc đã thử nghiệm mà sau đấy đã dẫn tới
các hậu quả xấ u không lường vào cuối thập niên 1950.
Cũng theo đoạn tài liệu của ông Sihanouk viết, khi nghe họ Chu già cả bịnh hoạn khuyên nhủ,
Khieu Samphan và Khieu Thirith (người vợ lớn của Pol Pot ) chỉ mỉm miệng cười một cách hợm hĩnh, hoài
nghi.
Về sau này, Khieu Samphan và Son Sen đã phách lối nói với ông Sihanouk rằng: “Chúng ta sẽ là
quốc gia đầu tiên tạo ra một xã hội cộng sản hoàn toàn mà không lãng phí thời giờ vào các giai đoạn trung
gian.”!?
NHỮNG CUỘC THANH TRỪNG
TRONG NỘI BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN CAM BỐT
Bằng chiến thắng ngày 17/4/1975, Pol Pot và những người cùng phe hắn đã chiếm giữ hầu hết các
chức vụ quan yếu trong đảng cộng sản Kampuchia, thường viết tắt là KCP (Kampuchea communist party),
cũng như các đẳng cấp cao khác trong chính quyền. Sự phân chia giữa đảng và chính quyền chỉ là mặt hình
thức, bởi vì những kẻ nắm các chức vụ cao trong chính quyền đều do đảng chỉ định và thường phải là những
đảng viên cộng sản trung thành với lãnh đạo đảng. Khieu Thirith, người vợ lớn của Pol Pot nắm giữ tổ chức
thanh niên trong đảng. Lực lượng trẻ nồng cốt, hiếu chiến này bảo đảm cho Pol Pot thực hiện những “tư
tưởng cách mạng” của y.
Thế nhưng bàn tay thống trị đảng của Pol Pot đã không được hoàn toàn như ý. Tại địa phương, nhất
là các tỉnh thuộc khu miền Đông do Hà Nội ủng hộ và những cựu chỉ huy lực lượng Khmer Issarak đã lú
mầm mống không tuân phục trung ương. Do các chính sách thù địch nhắm vào Hà Nội và khủng bố cách
mạng của Pol Pot. Ngay cả trong hàng ngũ đảng ở thượng tầng cũng có những đảng viên che dấu bất đồng
với Pol Pot.
(Khmer Issarak hay Free Khmer, đây là một phong trào dân tộc thống nhất, thành lập vào
năm 1945, bao gồm nhiều đảng phái, có mục đích chống thực dân Pháp với sự giúp đỡ từ người Thái.
Nhưng sau đấy không lâu bị chia ra thành nhiều phe phái hoạt động độc lập và chỉ có một tổ chức bị
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sáp nhập vào cấu trúc chính trị của Hoàng thân Sihanouk. Địa bàn hoạt động của Khmer Issarak ở
miền Tây Cam Bốt, cho tới sau năm 1954, lực lượng quốc gia yêu nước này suy yếu dần.
Còn lại duy nhất một nhóm dưới quyền lãnh đạo của Sơn Ngọc Thành mà sau này thường
được nghe nói là phong trào Khmer Serei tức Khmer Tự Do. Phong trào Khmer Tự Do hoạt động ở
vùng đông nam Cam Bốt. Từ năm 1959, tổ chức này được vũ trang để chống lại sự lãnh đạo của Hoàng
thân Sihanouk. Nhưng sau cuộc đảo chính lật đổ ông Sihanouk do tướng Lon Nol thực hiện trong năm
1970, phong trào Khmer Serey thu nhỏ lại. Tới những năm 1999, dưới thời cai trị của thủ tướng Hun
Sen, phong trào này vẫn còn hoạt động nhưng rất yếu. Cạnh đó có một phong trào khác mới nổi lên
là Tổ Chức Chiến Sĩ Tự Do Cam Bốt đặt cơ sở ở Mỹ, nơi có nhiều Miên kiều sinh sống, như tại Long
Beach thuộc tiểu bang California.)
Tương tự như Joseph Stalin của cộng sản Liên Sô vào cuối những năm 1920 và trong thập niên
1930, lãnh tụ Pol Pot đã phát động một cuộc thanh trừng đẫm máu nhắm vào các đối thủ, các đối thủ này
vừa có trong thực tế lại vừa chỉ có do đầu óc Pol Pot bị ám ảnh mà ra. Xét về mức độ thanh trừng đối với số
dân trong mỗi nước, người ta cho rằng “cuộc cách mạng cộng sản” của Pol Pot đẫm máu hơn ở Liên Sô dưới
thời thống trị của Stalin. Từ sau khi chiếm được PhnomPenh trở đi, đảng cộng sản Kampuchia đã bị chấn
động bởi những cuộc đấu tranh nội bộ, trong thời gian này đã xảy ra biến động quân sự nhằm lật đổ Pol Pot,
song không thành công. Đỉnh điểm của các cuộc thanh trừng là vào các năm 1977 - 1978, theo đó hàng trăm
ngàn người, bao gồm cả nhiều đảng viên cao cấp bị hành quyết.
Theo Etcheson, tác giả quyển “The Rise and Demise of Democratic Kampuchia” (Kampuchea Dân
Chủ: Nổi dậy và Diệt Vong), có sáu phe trong đảng cộng sản Kampuchea.
Thứ nhất là phe Pol Pot, phe này gồm những người ủng hộ đường lối Stalin.
Thứ nhì là phe gồm những phần tử ủng hộ Hà Nội, đa số những người theo phe này đã đến Hà Nội
sau 1954, và họ trở về nước sau khi FUNK được tuyên bố thành lập vào năm 1970. (FUNK: Front Uni
National du Kampuchea hay là National United Front of Kampuchea tức Mặt Trận Thống Nhất Dân Tộc
Kampuchea do Hoàng thân Sihanouk thành lập ở Bắc Kinh thời gian ngắn sau khi ông bị đảo chính. Liên
Hiệp quân sự - chính trị này có mục đích đánh đổ chế độ Lon Nol).
Thứ ba là các cựu chiến binh thuộc nhóm cánh tả trong phong trào Khmer Issarak.
Thứ tư gồm những người trong đảng Pracheachon (đảng Nhân Dân) được thành lập hồi năm 1954,
đảng này đã hoạt động tranh cử công khai với đảng Sangkum của Hoàng thân Sihanouk cho tới khi rút vào
bí mật trong những năm 1960.
Thứ năm gồm các phần tử theo Mao hay ủng hộ Trung Quốc, bao gồm luôn nhóm trí thức ở Paris
của hai ông Hou Youn và Hu Nim. Và phe thứ sáu là Khmer Rumdo (Liberation Khmer) hay còn có tên là
Sihanoukist tức phe bao gồm những người theo Hoàng thân Sihanouk được tuyển mộ từ các tỉnh miền đông
Cam Bốt và được Hà Nội huấn luyện, vũ trang.
Nhưng theo ông Ben Kiernan, một nhà phân tích khác về lịch sử chính trị Cam Bốt, lại cho rằng
chỉ có ba phe: Phe Pol Pot, Phe ủng hộ cộng sản Việt Nam và Phe thứ ba có đường lối trung thành với kiểu
mẫu của cuộc cách mạng văn hóa bên Trung Quốc.
Nguyên nhân chính của các cuộc thanh trừng trong đảng không phải là sự khác nhau về lý thuyết
hay quan điểm chính trị, mà vı̀ là tham vọng cá nhân và nhất là sự trung thành với một thế lực chính trị quân sự mạnh hơn. Một hiện thực thường thấy trong chính trường Cam Bốt!!!
Mặc dù Quân Đội Cách Mạng Kampuchea (Revolutionary Army of Kampuchea - RAK) đã được
tái củng cố vào tháng 7/1975 nhằm giúp cho trung ương quyền kiểm soát chặt chẽ hơn, thế nhưng quyền
kiểm soát thực tế các đơn vị võ trang ở cấp Khu lại nằm trong tay những bí thư khu ủy. Trong các địa phương,
lộ mầm mống chống đối chính quyền trung ương do Pol Pot thống trị mạnh nhất là ở Khu Đông. Khu này
gồm những tỉnh nằm sát biên giới với Việt Nam như: Prey Veng, Svay Rieng, Kadal, Kampong Cham. Vị
lãnh đạo Khu Đông là ông So Phim, một người theo đường lối quốc tế cộng sản và thân Hà Nội.
Sự không đồng nhất trong “Lực lượng võ trang cách mạng” đã xảy ra từ năm 1975. Lúc đó, các
đơn vị quân sự theo Pol Pot thường mặc quần áo bà ba đen, còn các đơn vị võ trang thuộc Khu Đông lại mặc
đồng phục màu xanh, giống như quần áo bộ đội Hà Nội.
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Vào tháng 7 và tháng 9/1975, đã có 2 cuộc đảo chính do những người chống đối Pol Pot tiến hành
nhưng không thành công. Vụ xảy ra hồi tháng 9/75 có liên hệ tới các đơn vị võ trang ở Khu Đông. Sau tháng
4/75, ông Hou Yuon, một người trong nhóm cộng sản Cam Bố t ở Paris trước đây, đột nhiên biến mất không
ai biết tăm tích ông ta ở đâu. Một đồng chí của Hou Yuon là ông Hu Nim bị bắt và phải chịu cảnh tra tấn
đến chết trong nhà tù khét tiếng của chế độ là Toul Sleng. Theo lời khai của ông Hu Nim lúc bị giam tại Toul
- Sleng cho thấy, ông Hou Yuon đã bị chế độ thanh toán vì tỏ sự chống đối chính sách cực đoan của Pol Pot.
Vào năm 1975, Pol Pot đã tạo sự liên kết chặt chẽ với viên bí thư Khu ủy Khu Tây Nam là Ta Moc.
Ta Moc nguyên là một cựu thành viên (thuộc nhóm cánh tả) trong phong trào Khmer Issarak. Ta Moc cũng
là người có đường lối chống Hà Nội mạnh mẽ. Trong khoảng thời gian từ năm 1975 tới 1978, viên bí thư
đảng ủy Khu Tây Nam đã giúp đỡ cho Pol Pot ra tay thanh trừng những kẻ chống đối trong đảng cộng sản
Kampuchea và các chính sách khủng bố đối với người dân trong Khu Tây Nam. Vào tháng giêng năm 1977,
các cán bộ đảng viên thuộc Khu ủy Tây Nam được điều động đi đến các Khu Đông, Khu Bắc và Khu Tây
nhằm thanh trừng những đảng viên ở các Khu này có tư tưởng chống lại Trung ương. Bốn tháng sau “công
tác“ này lại được thực hiện tại Khu Tây Bắc Cam Bốt.
Khi Nam Vang lọt vào tay Khmer Đỏ không lâu, viên phụ tá của Ta Moc, có bí danh là Deuch,
được chỉ định vào chức vụ trưởng cơ quan an ninh chìm đồng thời là giám đốc trung tâm tạm giam - thẩm
vấn Toul Sleng. Trung tâm Toul Sleng hay nhà tù Toul Sleng khét tiến, trước kia là một trường trung học
mang cùng tên, cách trung tâm thủ đô PhnomPenh chừng 1 cây số. Trước 1975, trường trung học Toul Sleng
có tiếng tại thủ đô, tạm so sánh như các trường trung học Võ trường Toản và Trưng Vương ở Sài Gòn ngày
xưa vậy. Kiến trúc của ngôi trường trung học này đơn giản, bước vào sân trường, người ta sẽ nhìn thấy ba
dãy phòng học hai tầng, xây theo hình chữ U, hướng ra con đường nhỏ chạy ngang cổng trường. Khi bị biến
thành nhà tù Toul Sleng, các dãy phòng học này trở thành những dãy xà lim tối tăm, ẩm thấp và tanh hôi
mùi máu, mùi xác người!
Trong hai năm 1975 - 1976, những con số ghi chép tỉ mỉ của nhà tù Toul Sleng cho thấy, 2.404
“phần tử chống đảng” đã bị tra tấn và hành quyết ở đây. Tới năm 1977, các vụ khủng bố gia tăng lên 6.630
vụ. Và chỉ trong 6 tháng đầu năm 1978, những nạn nhân bị giết tại trung tâm thẩm vấn Toul Sleng lên tới
5.675 người, đó là chưa tìm ra số nạn nhân bị giết trong 6 tháng còn lại của năm đó. Sau cùng, tổng số nạn
nhân oan ức bị chế độ xét xử theo kiểu của họ tại nhà tù Toul Sleng từ giữa năm 1975 tới tháng 1/1979 đã
lên tới khoảng 20.000 người!
Trại tù Toul Sleng còn có mật danh là S.21, nơi đây chỉ là một trong tổng số gần 20 nơi như thế
được chế độ Pol Pot dựng lên nhằm thực hiện cuộc thanh trừng triệt để nhất trong đảng cộng sản Kampuchea.

Mô ̣t tấ m bản
đồ đươ ̣c kế t la ̣i
bằ ng những so ̣
người đã bi ̣
giế t trong thời
Khmer Đỏ,
đươ ̣c trưng
bày trong Viêṇ
Bảo Tàng Diêṭ
Chủng Tuol
Sleng (Tuol
Sleng trước
đây là mô ̣t
trường Trung
Ho ̣c ta ̣i thủ đô
PhnomPenh).
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Viêṇ Bảo Tàng
Diêṭ Chủng
Tuol Sleng
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trước
17/4/1975 là
trường trung
ho ̣c Tuol Sleng
ta ̣i thủ đô
PhnomPenh.
Tác giả đã vào
đây để coi các
di tı́ch con
người bi thu
̣ ́
vâ ̣t hóa trong
chế đô ̣ cô ̣ng
sản ba ̣o ngươ ̣c.
Tại Battambang, một tỉnh nằm ở hướng Tây-Bắc thủ đô, cuộc lùng giết các cấp ủy đảng tại địa
phương được bắt đầu khi những đảng viên nồng cốt trung thành với Pol Pot từ miền Nam được đưa lên
vùng này. Sa la Som Niat, ngôi trường đảng của đảng bộ tỉnh, trước đây là nơi dùng để giáo dục chủ
trương đường lối đảng cho đảng viên, nhưng sau đó trường đảng trở thành trung tâm tàn sát đảng viên
trong địa phương. Khuôn mẫu “hành động” tại các trung tâm tàn sát con người này đều giống nhau, các
nạn nhân bị tra tấn, sau đó bị ép cung phải khai theo lệnh của bọn cai ngục, giai đoạn cuối cùng là bị hành
hình theo kiểu thời trung cổ: nhấn cổ xuống nước cho nạn nhân chết ngộp, treo cổ, đập đầu bằng búa v.v…
thật dã man, vô nhân đạo!!!
Một nhà giáo trẻ tuổi người Anh, bị Khmer Đỏ bắt được trên du thuyền ở ngoài khơi phía Nam
Cam Bốt, anh này bị ép cung tại Toul Sleng là làm việc cho cơ quan tình báo trung ương Mỹ từ hồi 12 tuổi.
Sau đấy là bản án tử dành cho kẻ dám đi lảng vảng gần khu vực này, trong những ngày tháng mà nền tự do
non nớt ở Đông Dương vừa bị khép chặt.
Giữa lúc làn sóng thanh trừng rộ lên nhiều nơi trên toàn quốc, thì tại Khu Đông, đến tháng 5/1978
không khí chết chóc mới lan tới nơi đây sau cuộc nổi dậy chống đảng của viên bí thư Khu ủy là So Phim.
Hậu quả cuộc nổi dậy này, gần 100.000 người bao gồm những đảng viên trong Khu Đông và thường dân tại
địa phương, trong đó có nhiều người Việt Nam hay người gốc Việt đã bị giết hại bằng nhiều cách. Những
nạn nhân ở Khu Đông bị đảng quy cho tội danh “mình Khmer, đầu Việt Nam”. Còn viên thủ lĩnh Khu là So
Phim, để tránh bị bắt, ông đã chọn cách tự xử. Các phụ tá của ông bao gồm cả Heng Sam Rin, người sau này
trở thành chủ tịch nước Cộng Hòa Nhân Dân Kampuchea sau năm 1979, đã bỏ chạy trốn qua Việt Nam.
Thêm một yếu tố cũng nên chú ý, đó là ảnh hưởng từ Trung Quốc trong các chính sách nội bộ của
đảng cộng sản Kampuchea. Theo các tác giả Etcheson và Kiernan phân tích về chính tình Cam Bốt trong
thời kỳ này cho rằng: Phe chủ trương “cấp tiến” trong đảng cộng sản Trung Quốc có lẽ muốn ủng hộ phe
thân Hà Nội trong đảng cộng sản Cam Bốt, bởi vì họ muốn gìn giữ mối quan hệ tốt với Hà Nội. Nhưng vào
tháng 10/1976, một tháng sau khi Mao Trạch Đông chết, phe “cấp tiến” bị mất quyền lực, thay vào đó là phe
“ôn hòa “trong đảng, tiêu biểu là Đặng tiểu Bình lên nắm quyền. Trong cùng thời gian này tại PhnomPenh,
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Pol Pot đã nắm lại quyền lực vào ha ̣ tuầ n tháng 10/1976. Ngày 22/10/1976, Pol Pot đã lên tiếng kết án mạnh
mẽ hành động “phản cách mạng của lũ bốn người” ở Bắc Kinh do Giang Thanh cầm đầu. Trước đó vào ngày
27/9/1976, Pol Pot xin từ chức Thủ Tướng “vì lý do sức khỏe”, Noun Chea, một phó thủ tướng thân Hà Nội
lên làm quyền Thủ Tướng. Sự thay đổi quyền lực tại PhnomPenh chứng tỏ giới cầm quyền nơi đây bị ảnh
hưởng nặng nề từ Bắc Kinh.
Thời gian đầu của triều đại họ Đặng, sự rạn nứt giữa quan hệ hai đảng cộng sản Trung Quốc và
Việt Nam lộ ra thấy rõ. Họ Đặng cho rằng, Hà Nội là chư hầu của chủ nghĩa bá quyền do Liên Sô cầm đầu.
Cũng từ quan điểm này, nên phe thân Hà Nội trong đảng cộng sản Cam Bốt dần dần bị thất thế, nhường chỗ
cho sự thống trị hầu như tuyệt đối của phe Pol Pot bên trong đảng.
Trên mặt tư tưởng, óc thực dụng của họ Đặng và chủ nghĩa cộng sản cực đoan của Pol Pot dường
như là hai cực khác nhau. Nhưng xét về mặt địa lý chính trị, khi Pol Pot được vũ trang tốt thì trở thành một
cái gai nhọn ghim vô sườn kẻ thù Bắc Kinh là Hà Nội. Ngay sau bài diễn văn ngày 27/9/1977, bộc lộ quan
điểm của Pol Pot ngả theo giới lãnh đạo mới ở Bắc Kinh, một phái đoàn cộng đảng Kampuchea do Pol Pot
và Ieng Sary cầm đầu đã rời Nam Vang đi thăm Trung Quốc. Đầu năm 1978, khối lượng lớn viện trợ quân
sự gồm: xe thiết giáp, trọng pháo, và súng chống tăng, từ Trung Quốc đổ vào Cam Bốt.
Những diễn biến này khai màn cho các cảnh đấu đá ác liệt giữa tình đồng chí anh em trong nội bộ
đảng cộng sản Đông Dương. Thực tế bình thường này còn nói lên một chân lý muôn đời rằng: quyền lợi cá
nhân và quyền lợi xã hội cùng tồn tại, nhưng mỗi lúc, có cái này vượt lên lấn áp cái kia, song không thể phủ
nhận quyền lợi của cá nhân hay xã hội trong cuộc sống. Nhân đó suy rộng ra, khi lý thuyết cộng sản muốn
tiêu diệt cá thể quốc gia nhằm xây dựng thế giới đại đồng, trong đó không còn biên giới nhà nước, một hình
thức liên kết tuyệt đối dưới sự lãnh đạo của một đế quốc cộng sản, quan điểm hoang đường này đã chết non
trong lúc khối cộng sản chưa chiếm được quả đất!

“Tın
̀ h Đồ ng Chı́” Tương Tàn.

Điề m Gở Báo Hiêụ Ra ̣n Vỡ Toàn Diêṇ
Khố i Đoàn Kế t Vô Sản Quố c Tế .
HÀ NỘI XÂM LƯỢC CAM BỐT
Giữa hai dân tộc Việt và Khmer đã có nhiều điều không thuận thảo từ lâu đời do quá khứ Nam tiến
của tộc Việt từ mãi thế kỷ 16, cũng như sự hèn yếu của một số vị vua chúa Khmer đã tạo nên bối cảnh hiềm
thù, lúc ngấm ngầm, lúc bột phát. Mặc dù sự căng thẳng về biên giới giữa Hà Nội và Khmer Đỏ chỉ xoay
quanh vụ tranh cãi về đường biên Brévié do chính quyền thực dân Pháp vẽ từ năm 1939. Nhưng xét cho tận
cùng ,vấn đề tranh chấp lãnh thổ giữa hai bên chắc chắn không thoát khỏi cái nền chung của quá khứ xa xưa.
Người Pháp rời khỏi Đông Dương từ lâu, thế nhưng đường biên Brévié do Pháp vẽ từ năm 1939,
đối với Hà Nội, đây là biên giới chính thức giữa hai nước trên phương diện quốc tế. Còn về phía Kampuchea,
nhiều chính quyền trước thời kỳ Khmer Đỏ đã cố gắng thảo luận với Việt Nam (lúc đó là các chính quyền ở
Miền Nam Việt Nam) nhằm lấy lại vùng đất Cochichina, tức là vùng Kampuchea Krom. Trong tiếng Khmer
chữ Krom có nghĩa là phía dưới, miệt dưới. Kampuchea Krom là miền đất Kampuchea dưới, ý nói tới vùng
Thủy Chân Lạp ngày trước, mà ngày nay bao gồm phần lớn vùng đồng bằng sông Cửu Long. Còn
Kampuchea Leu, Leu là ở trên, tức lãnh thổ Cam Bốt hiện giờ.
Phía Cam Bốt lập luận rằng, đất Kampuchea Krom là thuộc địa của Pháp và người Pháp có hứa sẽ
trả vùng đất này lại cho Cam Bốt. Những cuộc thảo luận nhằm tìm cách giải quyết tranh chấp giữa hai phía
từ năm 1975 tới 1977 đã không đạt được kết quả và sau cùng thì bị đình hoãn. Mặt khác, Cam Bốt nhận thấy
“sự không chân thật trường kỳ” của người đồng chí cũ, Hà Nội. Trên cái nhìn từ phía Cam Bốt, người đồng
chí cũ này không bao giờ từ bỏ quyết tâm muốn sáp nhập Cam Bốt vào Liên Bang Đông Dương do Hà Nội
thống trị.
Những trận đụng độ giữa bộ đội Hà Nội và quân Khmer Đỏ đã thật sự bắt đầu từ năm 1970. Lúc
đó theo nhiều báo cáo, một số đơn vị Khmer Đỏ bắn vào bộ độ Hà Nội. Tình hình như thế tiếp tục gia tăng,
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đặc biệt vào năm 1973. Phía Bắc Việt do nhu cầu khẩn cấp trong việc sử dụng đất Cam Bốt như là nơi ẩn
náu, an toàn để mở các cuộc tấn công vào Miền Nam Việt Nam, nên đành chọn giải pháp ta ̣m lãng quên.
Cạnh đó Hà Nội vẫn tiếp tục giúp cho lực lượng Khmer Đỏ công binh cùng trọng pháo trong chiến dịch cộng
quân đánh dứt điểm thành phố Nam Vang hồi tháng 4/1975.
Sau khi Gài Gòn và PhnomPenh rơi vào tay giặc cộng, những cuộc đụng độ giữa Hà Nội và Nam
Vang tập trung tại biên giới. Trong thời gian này Hà Nội quy cho Khmer Đỏ định chiếm lấy đảo Phú Quốc
và tạo nhiều cuộc đột kích vào bên trong phần đất của vài tỉnh biên giới Việt Nam.
Cũng trong thời gian này, có xảy ra một vụ đụng độ giữa Thủy Quân Lục Chiến Mỹ và quân Khmer
Đỏ tại vùng biển Kompongsom, ở phía Nam Cam Bốt. Trận chạm trán này không liên hệ gì tới sự căng thẳng
biên giới ngày càng gia tăng giữa Hà Nội và Cam Bốt.
Vào ngày 12/5/1975, chắc là do khí thế “hồ hởi phấn khởi” sau chiến thắng giải phóng PhnomPenh,
một viên tư lịnh vùng của Khmer Đỏ đã phách lối, tùy tiện mở rộng (bằng miệng) hải phận Cam Bốt. Kết
quả này đã dẫn tới việc Khmer Đỏ bắt giữ chiếc thương thuyền mang tên Mayaguez của Mỹ, lúc đó đang đi
gần hòn đảo Wai. Sự hiện diện của thương thuyền Mayaguez trong khu vực này vào một thời điểm không
thuận lợi, tiếp tục là nghi vấn chưa được trả lời rõ ràng?
Ngay sau đó, do không thể tạo được cuộc nói chuyện nhằm tiếp cứu thủy thủ đoàn gồm 40 người
trên tàu Mayaguez, Washington đã thông báo tình trạng này cho Liên Hiệp Quốc và viện dẫn điều 51 trong
Hiến chương Liên Hiệp Quốc về quyền tự bảo vệ để tổ chức cuộc tấn công. Trước khi các đơn vị Thủy Quân
Lục Chiến thực hiện cuộc đổ bộ lên đảo Kohtang vào ngày 15/5/1975, Không Quân và Hải Quân Hoa Kỳ
mở cuộc tấn công vào cảng Kampongsom và căn cứ Hải Quân Ream nằm cách cảng vài mươi cây số.
Tuy nhiên kế hoạch đổ bộ lên đảo Kohtang (tính từ ngoài khơi vào đất liền thì đảo Kohtang nằm
giữa đảo Wai và cảng biển Kampongsom) không được chuẩn bị chu đáo nên dẫn tới thất bại không nhỏ sau
14 giờ chiến đấu, 18 quân nhân Thủy Quân Lục Chiến Mỹ bị mất tích, trong đó có 3 quân nhân bị đơn vị bỏ
lại do không liên lạc kịp, sau đó bị Khmer Đỏ bắt giữ và đem vào giam ở một địa điểm gần cảng
Kampongsom, rồi bị hành hình. Trước cuộc đổ bộ vài giờ, toàn bộ thủy thủ đoàn thương thuyền Mayaguez
đã được quân Khmer Đỏ phóng thích!!!
26 năm sau, tính tới tháng 2/2001, đã có nhiều đợt khai quật tìm hài cốt quân nhân Mỹ tại thành
phố cảng Kampongsom, thế nhưng chính quyền Mỹ vẫn chưa tìm được hết các hài cốt của những người lính
mất tích trong trận đổ bộ lên đảo Kohtang.
Trở lại với tình hình căng thẳng giữa hai nước cộng sản láng giềng, những lời cáo buộc lẫn nhau
về việc xâm phạm biên giới của Hà Nội và PhnomPenh đã suy thoái tới cực điểm. Vào ngày 31/12/1977, đài
phát thanh PhnomPenh tố cáo Hà Nội mở cuộc tấn công “xâm lược tàn bạo” vào Kampuchea Dân Chủ và
đặt quan hệ ngoại giao hai bên trong tình trạng “cắt đứt tạm thời”. Mùa hè - thu 1978, các trận đánh rải rác
ở cấp khá quy mô đã xảy ra giữa hai phía. Những trận đụng độ lớn nổ ra ở Mỏ Két thuộc tỉnh Svay Rieng
và hai nơi khác nữa ở tỉnh Kampong Cham và Ratanakiri. Tháng 9 /1978, bộ ngoại giao Kampuchea Dân
Chủ cho công bố “Black Book” trong đó ghi lại các sự kiện, chứng cớ về chủ trương xâm lấn, muốn thôn
tính, nuốt chửng Cam Bốt của cộng sản Hà Nội. Tài liệu ngoại giao này cũng tố cáo trước thế giới về “bản
chất thật sự của kẻ xâm lấn Hà Nội”. Tình đồng chí anh em đã qua rồi một thời môi hở răng lạnh, nhường
lại cho thời kỳ hung hăng cấu xé nhau.
Tra cứu các tài liệu về giai đoạn này, tôi lại nhớ đến câu chuyện do một người bạn thuở thiếu thời
kể lại. Lúc xảy ra các sự kiện, anh bạn cũ của tôi là một trong nhiều nhân chứng tại chỗ. Nguyễn Văn Nghĩa,
tên người bạn tôi lúc còn nhỏ, hai đứa cùng rong chơi trong con xóm tĩnh lặng, thanh bình đầy ắp kỷ niệm.
Chúng tôi thường gọi anh là Sáu lớn, vì anh là con thứ sáu trong một gia đình khá giả. Chữ “lớn” đi kèm
theo sau để phân biệt với Sáu nhỏ là tôi. Hai đứa cùng thứ sáu, nhưng tôi sinh sau anh hai năm.
Vào năm 1973, lúc cuộc chiến ở miền Nam thân yêu đầy sôi động, thì Sáu lớn đã lấy xong bằng tú
tài hai Pháp ngữ và rời khỏi trường trung học Lasan Taberd nằm trên đường Gia Long gần khu xóm chúng
tôi. Sau đấy, anh lại thi bên chương trình tiếng Việt để lấy bằng tú tài tương đương. Cùng năm đó anh Sáu
lớn lén gia đình ghi tên thi vào trường Võ Bị Quốc Gia Đà Lạt, anh đậu ở hạng thứ hai mươi mấy (tôi không
nhớ rõ) trong số trên 100 thí sinh trúng tuyển. Nhưng người anh thứ năm của anh là một sĩ quan tình báo
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trong Quân lực Việt Nam Cộng Hòa biết được việc này, không đồng ý cho anh Sáu lớn nhập học, vì gia đình
anh có 3 anh em trai, nhưng hai người anh lớn đã phục vụ trong quân đội rồi, do vâ ̣y người anh thứ năm
muốn Sáu lớn ở lại Sài Gòn học hành để chăm nom người mẹ già sau này.
Không học được ở trường Võ Bị, anh Sáu thi vào đại học kỹ thuật Phú Thọ, và đậu khá cao, học tại
đây được hơn một năm. “Giải phóng” xong, anh bị đuổi học, vì lý lịch anh có ghi những hoạt động thân phe
quốc gia trong những ngày còn là sinh viên tại trường đại học. Chán nản vì không gian tù túng ở Sài Gòn,
thứ nữa không tìm được việc làm trong những ngày tháng sau 30/4/1975, anh Sáu đành để cho nhà nước lùa
vào Lực lượng thanh niên xung phong.
Thời đó ở Sài Gòn có mấy tổng đội thanh niên xung phong, phần lớn là thanh niên nam nữ ở độ
tuổi 20. Đối với hầu hết các bạn trẻ ở Sài Gòn hồi ấy, tham gia lực lượng thanh niên xung phong, chính yếu
là để giải quyết khó khăn kinh tế của gia đình mình. Đi thanh niên xung phong thì không có lương, nhưng ít
nhất cũng tránh cho gia đình mình một miệng ăn lúc thời thế quá đổi bẩn chật khi đổi đời…đi lui.
Còn phía nhà nước thì lại tô son trát phấn cho đội ngũ trẻ này, nào là thanh niên xung kích của chế
độ, nào là tuổi trẻ Bác Hồ lên đường đi xây dựng quê hương v.v...công viê ̣c của lực lươ ̣ng này, chính yếu là
lao động trên những công trường xây dựng thủy lợi, đào kinh, vét mương, xây dựng khu kinh tế mới, trồng
trọt v.v...
Khi cuộc chiến tranh biên giới mới nổ ra giữa Hà Nội và PhnomPenh, đội ngũ trẻ này đã bị chính
quyền cộng sản lùa đi ra mặt trận để làm đường cho xe tăng, xe nhà binh chạy, bắc cầu, khiêng đạn, tải
thương, tiếp vận, hậu cần, tức là hầu hết những công việc ở tuyến sau của chiến trường. Nói vậy chứ đôi khi
cũng bị đẩy lên phía trước để làm bia đỡ đạn cho bộ đội, mà thực ra bộ đội cũng là một loại bia đỡ đạn cho
chế độ hoặc đám con cháu của bọn đảng viên cao cấp rồi.
Đơn vị thanh niên xung phong của anh Sáu gồm nhiều nam nữ thanh niên, bị nhà nước điều lên tỉnh
Tây Ninh, sát biên giới Cam Bố t, để phục vụ cho cuộc chiến tranh mới bột phát. Theo lời anh Sáu kể lại cho
tôi nghe khi chúng tôi gặp lại nhau ở Sài Gòn hồi năm 1979, lính Pol Pot thường mở cuộc tấn công vào các
làng xóm ở sát biên giới để trả đũa Hà Nô ̣i. Đi tới đâu, chúng bắn giết đốt phá với sự căm hờn. Đơn vị anh
Sáu có lần bị Khmer Đỏ tấn công vào ban đêm, chúng bắt được mấy cô thanh niên xung phong, sau khi hãm
hiếp, chúng thường dùng dao đâm sâu vào cửa mình của cô gái khiến nạn nhân chết một cách đau thương
tức tưởi.
Sau khi mãn hạn trong lực lương thanh niên xung phong, anh Sáu quay về quê hương ở tỉnh Sa
Đéc, làm ăn sinh sống và nuôi người mẹ già. Còn tôi cũng rời Sài Gòn tìm đường qua Cam Bốt. Con xóm
nhỏ ngày xưa với tuổi thơ nhiều mộng ước, giờ đây chắc vắng lặng những khuôn mặt bạn bè ngày trước.
Ngày nay chúng tôi đều đã ở lứa tuổi 45, và mỗi người mỗi ngả. Buồn thay cho dòng đời nhiều biến đổi mà
cục diện đất nước vẫn không thay đổi theo chiều hướng tốt là bao. Đám tham tàn đảng trị vẫn bám chặt
quyền lực. Đại đa số dân trong nước vẫn cứ nghèo đói, lam lũ, chật vật với cái ăn, cái mặc. Và bọn cầm
quyền cứ thản nhiên, phè phỡn, ung dung chia chác tài sản quốc gia cho phe cánh, dòng họ, thân nhân, bạn
bè chúng. Buồn thay cho nước Việt!! Có phải dân ta hèn nên mới ra nông nỗi này? Hào kiệt nước Việt đâu?
Kiếm mãi chưa thấy được bao nhiêu.
... Đến tháng 11/1978, cuộc khẩu chiến giữa hai bên xem như đã chấm dứt, nhường lại cho giai
đoạn mở ra các cuộc tấn công toàn diện do Hà Nội thực hiện để chuẩn bị cho các chiến dịch quân sự sau này
nhắm vào chế độ Kampuchea Dân Chủ. Đầu tiên Hà Nội tung ra cuộc tiến công vào hai địa điểm Snoul và
Memot thuộc tỉnh Kracheh (người Việt thường gọi là tỉnh Cần Ché). Hành động này nhắm mục đích chiếm
lấy một vùng an toàn để tạo nơi dung thân cho một lực lượng chính trị - quân sự chống lại Khmer Đỏ do Hà
Nội dựng lên và nuôi dưỡng. Không lâu sau đó, vào ngày 2/12/1978, tại một đồn điền cao su nằm trong khu
vực do Hà Nội tiến chiếm trước đó, một Mặt Trận ra đời có tên là: Mặt Trận Thống Nhất Kampuchea để
Cứu Nguy Dân Tộc (KNUFNS). Và được gọi tắt là Mặt Trận Cứu Nguy - Salvation Front. Buổi lễ công bố
Mặt Trận này đã được bảo vệ an ninh nghiêm ngặt bởi những đơn vị bộ đội Hà Nội có trang bị hỏa tiễn
phòng không.
Vào ngày 25/12/1978, nhân lúc nhiều nước trên thế giới đang đón mừng lễ Giáng sinh. Hà Nội
phát động đợt tấn công với quy mô lớn bao gồm từ 12 tới 14 sư đoàn chủ lực, trong đó có sự tham dự của
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3 trung đoàn lính Khmer. Lực lượng này sau trở thành lực lượng nồng cốt cho Lực Lượng võ trang của Cộng
Hòa Nhân Dân Kampuchea (KPRAF). Tổng quân số của “Liên Minh Quân Sự” này gồm 100.000 người.
Như vậy lực lượng tiến đánh Khmer Đỏ phần lớn dựa vào nhân lực của cộng sản Hà Nội.
Theo sự chỉ đạo rất thống nhất từ quân ủy trung ương, quân chủ lực Hà Nội chia thành năm mũi
tiến công vào xứ chùa tháp, quyết tâm đánh quỵ tên đồng chí dám phá vỡ thế liên hiệp Đông Dương mà Hà
Nội đã ấp ủ từ những năm 1930.
a- Hướng tiến công thứ nhất xuất phát từ Buôn Mê Thuột thuộc tỉnh Đắc Lắc theo đường số 13
và 14 đánh vào tỉnh lỵ Cần Ché (Kracheh).
b- Hướng tiến công thứ hai xuất phát từ phía tây Pleiku thuộc tỉnh Gia Lai - Kon Tum theo quốc
lộ 19 uốn khúc đánh vào tỉnh lỵ Stoeng Treng. Cả hai mũi tiến công đầu tiên đều nhắm vào các tỉnh miền
đông bắc Cam Bốt. Khi vượt qua tỉnh Ratanakiri để đánh vào Steong Treng và khi vòng qua Modulkiri để
tấn công vào Kracheh, chủ lực Hà Nội có ý định cô lập 4 tỉnh vùng đông bắc - bao gồm nhiều rừng núi, cao
nguyên - với miền đồng bằng Cam Bốt. Sự cô lập chiến lược này mang những mục tiêu rõ rệt:
* Làm cho Khmer đỏ mất đi sự hậu thuẫn có được từ những vùng căn cứ cũ ở miền đông bắc,
vùng này có thể xem như là “cái nôi cách mạng” của đảng cộng sản Cam Bốt trong thời chiến
tranh.
* Nhanh tay chiếm đóng vùng xa xôi này trước, giúp cho bộ đội Hà Nội tổ chức tuyến phòng
ngự khá vững chắc trong trường hợp quân Khmer Đỏ thực hiện cuộc phản công giành lại đất.
* Mục tiêu thứ ba mà Hà Nội muốn đạt tới khi tung ra hai mũi tiến công vào cao nguyên đông
bắc Cam Bốt, đó là gây lúng túng cho sự nhận định chiến lược trong ban lãnh đạo Khmer Đỏ. Tuy
nhiên các viên tư lịnh quân sự Khmer Đỏ đã không bị mắc bẫy Hà Nội qua hai mũi tiến công vào
Steong Treng và Cần Ché, đồng thời Khmer Đỏ cũng không tổ chức phản công nhằm lấy lại khu
vực rừng núi cao nguyên này. Thay vào đó, quân Khmer Đỏ lại xây dựng một tuyến phòng thủ
hình vòng cung bao bọc vùng đông nam Cam Bốt gồm các tỉnh đồng bằng với những cánh đồng
rộng lớn, như để mặt đối mặt với quân chủ lực Hà Nội có thể tấn công từ hướng này. Sự tính toán
chiến lược của Ban lãnh đạo Khmer Đỏ đã chính xác so với ý đồ quân sự của Hà Nội.
c- Hướng tiến công thứ ba, từ tỉnh Tây Ninh, bộ đội Hà Nội với trang thiết bị quân sự dồi dào di
chuyển theo đường số 7, đánh vào tỉnh Kampong Cham. Một tỉnh giàu có về nông nghiệp bậc nhất ở xứ chùa
tháp.
d- Mũi tấn công thứ tư có sự trợ giúp của lực lượng phòng không, theo quốc lộ 1 đánh vào Hố
Lương (Neak luong), đây là cửa ngõ đi vào thủ đô PhnomPenh.
e- Hướng tiến công chiến thuật sau cùng xuất phát từ phía tây tỉnh Hà Tiên đánh thốc vào hai
tỉnh miền Nam của Cam Bốt, sát với Vịnh Thái Lan là tı̉nh KamPot và tın̉ h Kampong Som. Hướng đánh này
nhằm khóa chặt đường cung cấp từ cảng biển Sihanouk về cho thủ đô cũng như cho chế độ Kampuchea Dân
Chủ. Vì Cam Bốt chỉ có duy nhất một cảng biển Kampong Som này mà thôi.
Quân Khmer Đỏ trước đấy một thời gian ngắn được coi như là hung thần của chế độ. Chúng cầm
quyền sinh sát trong tay, đàn áp, giết hại người dân trong nước không chút thương tiếc. Nhưng khi đối đầu
với quân xâm lược Hà Nội, các cuộc kháng cự chỉ được tổ chức ở vài địa phương. Những trận đánh lớn giữa
cộng sản Cam Bố t và cộng sản Hà Nội trong lúc này chỉ diễn ra tại tỉnh Kampong Cham, Hố Lương và tại
Tami, một vị trí nằm sâu trong đất liền tính từ bờ biển tỉnh KamPot. Cạnh đó những viên chỉ huy quân sự
nhiều kinh nghiệm của Khmer Đỏ đã biến mất sau các cuộc thanh trừng nội bộ đã góp phần rất nhiều cho sự
tan rã nhanh chóng của quân đội cộng sản Cam Bốt. Đến ngày 5/1/1979, các mũi tiến công của lực lượng
Hà Nội đã áp sát tới bờ phía đông của con sông Mekong.
Theo mô ̣t số nhà phân tích quân sự về tình hình lúc đó, có thể lúc ban đầu, sự tính toán của giới lãnh
đạo Hà Nội không có ý định tiến sâu vào lãnh thổ xứ chùa tháp, thế nhưng khi đứng trước sự thất bại nhanh
chóng, nhiều nơi, nhiều địa phương chưa đánh đã tự tan rã, nên sau khi ngừng quân trên bờ sông Mekong
thời gian ngắn để chờ đợi công binh, thanh niên xung phong bắc cầu, làm đường và cũng để chờ quyết định
mới nhất từ Hà Nội trước khi mở đợt tấn công sau cùng vào sào huyệt của Khmer Đỏ. Diễn biến chiến dịch
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đánh lấy thủ đô Nam Vang khá nhanh chóng, quân Khmer Đỏ bỏ chạy khỏi thủ đô và sau đó tái tập họp ở
miền tây Cam Bốt.
Sau khi chiếm được thủ đô PhnomPenh, bộ đội cộng sản Hà Nội tiếp tục tung hai cánh quân về
hướng tây, nhằm chiếm giữ hai tỉnh Battambang và Siemriep, hai mũi tấn công sau đó đã hội quân tại quận
Sisophon và tiến về sát biên giới Thái. Tại đây đã xảy ra những cuộc chạm súng dữ dội giữa đôi bên trong
tháng 3, 4. Phía Khmer Đỏ sau thất bại tại Nam Vang đã cố gắng phối trí lại đội hình và bung ra vài cuộc
phản công trước khi rút sâu vào vùng rừng núi. Nơi đây, các thủ lĩnh Khmer Đỏ lại nhen nhúm cuộc chống
đối mới tương tự như những năm 1960, lúc họ tổ chức chiến tranh du kích chống lại nhà cầm quyền
PhnomPenh.
Trên mặt trận ngoại giao, Hà Nội, dĩ nhiên theo cung cách cố hữu từ thời chiến tranh Việt Nam,
tuyên bố với thế giới rằng: Hà Nội không có quân đội hiện diện trên đất chùa tháp, chiến thắng mới giành
được là do công của Mặt Trận Cứu Nguy Dân Tộc Khmer.
Sự có mặt tràn lan của bộ đội ngoại nhập trên đất nước chùa tháp, tạo ra tình hình hỗn loạn chưa
từng có ở vùng biên giới Thái - Cam Bố t, khi nhiều đơn vị Khmer Đỏ bị mất chỉ huy bỏ chạy vào biên giới
Thái. Cạnh đó làn sóng dân cư sợ hãi, chạy trốn chiến tranh đã vượt biên giới Cam Bố t vào đất Thái ngày
một đông. Trong tình hình ngày càng rối loạn đó, vào năm 1979, hai phong trào chính trị chống cộng sản Hà
Nội của người Khmer được thành lập. Tổ chức thứ nhất mang tên là Lực Lượng Võ Trang Giải Phóng Dân
Tộc của Nhân Dân Khmer, đây là cánh quân sự của Mặt Trận Giải Phóng Quốc Gia. Tổ chức này trung thành
với lãnh tụ Son Sann, một người chống cộng, đồng thời là thủ tướng dưới thời quốc trưởng Sihanouk. Tổ
chức thứ nhì có tên Quân Đội Dân Tộc Sihanouk. Đây là cánh quân sự của Mặt Trận Thống Nhất Dân Tộc
Vì Độc Lập - Trung Lập - Hòa Bình Và Hợp Tác cho Cambodia (Front Uni Natinonal pour un Cambodge
Indépendant, Neutre, Pacipique et Coopératif) thường được gọi tắt là Mặt Trận FUNCINPEC. Mặt Trận này
trung thành với Hoàng thân Sihanouk.
Cả hai phong trào quốc gia kháng chiến này hoạt động độc lập với nhau. Như vậy vào thời điểm đó
tại vùng biên giới Thái - Cam Bố t, kể cả Khmer Đỏ, có ba tổ chức kháng chiến chống sự chiếm đóng của Hà
Nội tại xứ chùa tháp.
Những diễn tiến liên quan đến các phong trào kháng chiến của Cam Bốt sẽ được nhắc tới trong
phần sau một cách thật chi tiết. Vì những sự kiện này có liên hệ tới phong trào đấu tranh vì dân chủ, tự do
của người Việt Nam trong bối cảnh Đông Dương bị cộng sản thống trị.
Trong năm 1979, sau khi Khmer Đỏ bị đánh chạy khỏi Nam Vang, và quân đội Hà Nội mở ra thời
kỳ chiếm đóng nước cộng sản đàn em. Thời kỳ này còn đánh dấu một khúc quanh đặc biệt trong lịch sử các
nước cộng sản Đông Dương, đồng thời nó còn chỉ rằng: cộng sản cũng có thể trở thành thực dân đế quốc
chớ không phải chỉ có các cường quốc tư bản!!
Khi Hà Nội tiến hành cuộc xâm lược và thôn tính Cam Bốt xong, vấn đề Cam Bốt trên chính truờng
quốc tế đã gây nhiều tranh cãi. Vào tháng 9 năm 1979, đại hội đồng LHQ đã phản đối các cố gắng của Liên
sô, Congo và Panama trong việc phủ nhận tính hợp pháp của Kampuchea Dân Chủ, và quyết định rằng
Khmer Đỏ tiếp tục có đại diện tại LHQ!? Quyết định này được thông qua bằng một cuộc bỏ phiếu. Kết quả
cho thấy: có 71 trên 35 phiếu ủng hộ quyết định của LHQ giữ lại ghế cho Khmer Đỏ, cạnh đó có 34 phiếu
trắng. Hoàng thân Sihanouk, lúc đó đưa ra ý kiến: Nên bỏ trống chiếc ghế đại diện Cam Bốt, bởi vì không
có phe nào được sự ủy thác từ nhân dân Cam Bốt.
Vào tháng 10 năm đó đại hội đồng LHQ đề ra nghị quyết được sự ủng hộ của khối Asean, quyết
định này kêu gọi Hà Nội rút quân ra khỏi xứ chùa tháp ngay lập tức. Nghị quyết này được chấp thuận bởi 81
trên 21 phiếu và có 29 phiếu trắng. Nội dung bản nghị quyết tháng 10/1979 của LHQ cũng kêu gọi tất cả các
quốc gia nên kiềm chế sự can thiệp và hành động xâm lược chống lại Cam Bốt và những nước láng giềng
của Cam Bốt trong vùng Đông Nam Á. Đại hội đồng LHQ đã ủy thác cho Tổng thư ký LHQ tìm kiếm cơ
hội có thể có để triệu tập một hội nghị quốc tế về vấn đề Cam Bốt, đồng thời khẩn cầu sự giúp đỡ nhân đạo
của thế giới đối với nhân dân Cam Bốt bao gồm cả những người tị nạn Cam Bốt đã bỏ chạy sang Thái Lan
để tránh cuộc chiến xâm lược của Hà Nội.
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Sau khi tràn quân qua xứ chùa tháp, Hà Nội nhanh chóng thiết lập chế độ bù nhìn bản xứ. Vị lãnh
đạo mới của Cam Bốt là Heng Samrin, ông này là cựu thành viên trong phong trào Khmer Đỏ. Lúc Pol Pot
tiến hành những đợt thanh trừng đẫm máu trong nội bộ đảng, Heng Samrin đã bỏ chạy qua Việt Nam lánh
nạn. Chế độ mới tại Cam Bốt dưới sự lãnh đạo của Heng Samrin có sự chi phối tuyệt đối của Hà Nội qua hệ
thống các chuyên gia Việt Nam ( một hình thức cố vấn đầy quyền hành được thiết lập từ cấp hành chính nhỏ
nhất tới trung ương) đã xây dựng một chuơng trình phục hồi đời sống kinh tế, xã hội của quốc gia.
Tuy nhiên, chính quyền mới còn gặp quá nhiều khó khăn khi đề ra kế hoạch quy mô xây dựng lại
đất nước hoang tàn. Bộ máy chính quyền dân sự thiếu nhân sự trầm trọng, vì những người có học hoặc có
phẩm chất đã bị giết chết, hay vì hoảng sợ đã bỏ chạy khỏi xứ. Vào tháng 8/1979, sau gần nửa năm thành
lập chính quyền Heng Samrin, hẳn nhiên qua chỉ thị của Hà Nội, đã mở phiên tòa xử tội ác Khmer Đỏ (Một
công việc mà hơn 20 năm sau LHQ vẫn chưa thực hiện được do sự thiếu cộng tác của chính quyền Hun Sen,
tính đến thời điểm viết chương sách này là tháng 4 năm 2001.) Tại “tòa án cách mạng của nhân dân” này,
hai sát thủ của chế độ tàn bạo nhất trong lịch sử Cam Bốt là Pol Pot và Ieng Sary với tội danh diệt chủng đã
bị tòa xử tử hình khiếm diện.
Trong những khó khăn vô vàn của thời kỳ hồi sinh sau đại họa diệt chủng, chế độ bù nhìn tại
PhnomPenh lại phải đương đầu với khó khăn mới. Đó là sự ra đời và lớn mạnh của phong trào Kháng chiến
tại biên giới Thái - Cam Bố t, trong đó gồm luôn cả lực lượng kháng chiến của Khmer Đỏ, nhằm chống lại
sự chiếm đóng Cam Bốt của bộ đội Hà Nội.
… Trong lúc Cam Bốt đang bước vào năm thứ tư của giai đoạn “sống lại” sau thời kỳ diệt chủng,
thì tôi cũng vừa mới đến xứ này như đã nói trong phần đầu của chương 4. Qua mấy tháng kiếm sống bằng
nghề thợ phụ trong các gara sửa xe của người gốc Việt tại PhnomPenh, tôi đã quen nhiều gia đình người
Việt nhờ đó đã xin được một chân dạy kèm.
DẠY HỌC VÀ RỒI TÌM ĐƯỜNG VƯỢT BIỂN QUA THÁI LAN
Đi dạy là một nghề mới đối với tôi, nhưng lại ít bỡ ngỡ, vì khung cảnh trường lớp, thầy trò khá gần
gũi. Nó gợi nhớ lại những tháng ngày êm đềm trong quá khứ lúc tôi còn học ở trung học. Nói đi dạy, tức có
học trò và được kêu bằng thầy. Nhưng tình thầy trò ở xứ chùa tháp, cụ thể là tại các lớp học do tôi đảm nhận,
cách đối xử với nhau thân mật và tình nghĩa. Tình thầy trò ở đây dầu đơn sơ nhưng chưa bị đảo lộn, dù rằng
con người nơi đây do chiến tranh, kỳ thị chủng tộc và diệt chủng nên không có điều kiện học chữ Việt nhiều
như người Việt trong nước! Nói đến sự liên hệ thầy trò, tôi nhớ lại vào năm 1974, khi còn học tại trung tâm
lớp đêm Võ TrườngToản ở Sài gòn, một anh bạn học cùng trường, người này cũng ở chung xóm với tôi, vì
tức giận viên giáo sư giám hiệu phê điểm xấu cho anh, nên đã mạnh tay đánh vào lưng vị giáo sư lớn tuổi
này khi y tình cờ gặp người thầy đang chạy xe trên đường. Cú đánh này, khiế n ông giáo già ngã chúi nhủi
trên chiế c Honda cũ.
Các lớp tôi phụ trách giảng dạy thường là cấp tiểu học, và chương trình dạy do tôi soạn ra, không
giống với các chương trình trong trường học của nhà nước lúc bấy giờ. Việc dạy học chỉ căn cứ vào trình độ
học sinh mà thành phần theo học lại không đồng nhất: lớn có, nhỏ có, trai có, gái có. Ai cần học thì tôi dạy
và tùy theo sự hiểu biết của từng cá nhân. Nhưng thường là các lớp vỡ lòng abc, cũng có vài người biết được
một ít chữ Việt, và muốn học thêm vài chữ trong Anh ngữ.
Lúc mới đi dạy, chỉ lèo tèo vài học trò, tiền dạy học chỉ vừa tạm đủ. Có tháng thiếu, đời sống hơi
bấp bênh, tuy nhiên được tự do hơn và không nhọc xác như lúc đi làm công. Các lớp học ở rải rác trong
thành phố, nên tôi phải đi bộ từ nơi này sang nơi khác. Có lớp học vào 1 giờ trưa, trời nắng chói chang,
nhưng phải lội bộ tới nhà học trò và đôi khi lớp học đó chỉ có một người.
Dần dần có đông người học hơn, tiền thu vào cũng đỡ nhưng vẫn không dư. Thời kỳ đi dạy, tôi có
thời giờ tới thư viện quốc gia trong thành phố tìm thêm sách đọc. Ông quản thủ thư viện là người đàn ông
lớn tuổi nhưng còn khỏe mạnh, biết một ít chữ Việt. Theo lời ông kể lại, thư viện này thời Pol Pot bị biến
thành chỗ nuôi heo, sách vở quý hiếm của quốc gia bị đốt bỏ hoặc bị liệng ra ngoài đường. Ông thoát chết
trong thời Pol Pot nhưng phải chịu cảnh lao động khổ sai trong trại cải tạo. Thư viện quốc gia Cam Bốt là
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một dinh thự bề thế, mang nét kiến trúc thời thực dân Pháp. Chung quanh thư viện là khu vườn mát nhiều
bóng cây và bông hoa. Mỗi tuần, lúc rảnh rỗi sau giờ dạy học, tôi thường đi bộ tới thư viện tìm mượn sách
đọc. Có lúc mang sách về nhà trọ, nhưng có khi nhìn thấy không gian yên tĩnh chung quanh thư viện gợi
nhiều hứng thú, nên tôi lấy sách ra ngoài khu vườn cây, tìm lấy một băng đá ngồi đọc.
Tình cờ một hôm, khi tới thư viện mượn sách, tôi thấy nhiều người nước ngoài tới thăm thư viê ̣n,
nhìn thấy họ là người da trắng nhưng không biết rõ ở quốc gia nào, Pháp hay Liên xô hay mô ̣t nước Đông
Âu nào đó. Khi tôi đang ngồi ở góc sân bên cạnh tượng đá, cúi đọc từng trang sách, bỗng nghe tiếng động
trước mặt, ngước lên gặp ngay người khách nước ngoài đang cầm máy ảnh chụp cảnh tôi đang ngồi đọc
sách. Tôi cười và chào vị khách tình cờ, nhưng khách hơi lúng túng vì có ý chụp lén lại bi ̣bắt gặp.
Có thể lúc ấy, người chụp ảnh nhìn thấy tôi đang ngồi đọc một cách bình yên, chăm chú là mô ̣t
hình ảnh khá khác thường ở đất nước vừa thoát khỏi cơn đa ̣i nhân họa. Cũng có thể khách không biết tôi là
một người Việt vì hoàn cảnh mà phải trôi nổi qua xứ chùa tháp.
Sách trong thư viện nghèo nàn, những người đến tìm đọc thường là học sinh, sinh viên người
Khmer, rất ít người Việt đến đây. Thế nhưng sách ở đây phần nhiều là sách của Hà Nội tặng cho nhà nước
Cam Bốt. Sách nước ngoài lại hiếm, nếu có thì phần nhiều được viết bằng Pháp ngữ. Ngoài vài cuốn tiểu
thuyết viết về “chiến tranh chống Mỹ” của bộ đội Hà Nội, còn lại là sách mang nội dung tuyên truyền cho
chế độ.
Tôi có lúc ôm mấy cuốn trong “Tuyển Tập Lê Nin” về nhà trọ nằm đọc, vì nghe nói Lê Nin là
“thiên tài cách mạng”, thì chắc sẽ có nhiều bổ ích trong quyển sách do một thiên tài viết. Nhưng đọc đi, đọc
lại cũng không hiểu gì. Sự khô khan nhàm chán không kích thích nổi sự tò mò của trí tuệ thanh niên vốn
luôn háo hức tìm cái mới lạ trong bể kiến thức mênh mông của con người.
Đời có nhiều hội ngộ ngoài ý muốn. Năm 1982, thư viện quốc gia Cam Bốt là nơi tôi thường lui tới
trong những ngày chờ vượt thoát ra nước ngoài. 20 năm sau, khi vượt tù cải tạo, tôi lại đến xứ chùa tháp, đi
ngang khung cảnh cũ của thư viện, tôi bùi ngùi nhớ lại khoảng thời gian ngày trước. 20 năm với biết bao
thay đổi, tôi từ một thanh niên nhiều uớc vọng, nay trở thành một trung niên với lòng trĩu nặng vì tình đời,
tình người!!! Đứng trầm ngâm trước những chậu bông do vài người Việt bày bán ở bên ngoài cổng thư viện,
tôi chưa muốn nhìn vào nơi cũ vì sợ lòng mình dấy lên nỗi buồn mênh mang. Nhưng rồi vì muốn xem khung
cảnh cũ thay đổi bao nhiêu sau 20 năm, tôi cố ngó vào bên trong để tìm lại dấu vết ngày xưa. Chắc chắn
người quản thủ thư viện tốt bụng năm xưa không còn ở đây nữa. Ông đã đi khỏi nơi trần gian buồn phiền
nầy, hay là đang sống cho những ngày còn lại ở một góc nhỏ nào đấy, trên xứ sở chùa tháp nghèo nàn lắm
tai ương. Khung cảnh cũ hầu như không thay đổi mấy, cũng khu vườn chung quanh thư viện, cũng mặt tiền
dinh thự mang nét kiến trúc kiểu thời thực dân. Và cái sân nhỏ phía trước tràn đầy ánh nắng vẫn vắng lặng
yên tịnh như năm nào tôi tới đây!!!
Ngoài thư viện quốc gia Cam Bốt, thành phố Nam Vang lúc đó có lác đác mấy tiệm sách nằm trên
đại lộ chính. Các tiệm sách đều là của nhà nước, nhưng sách ở đây mới hơn và có nhiều sách bằng Anh ngữ.
Thời gian này đã xảy ra cuộc chiến tranh biên giới giữa Hà Nội và Bắc Kinh. Tình nồng thắm “đất liền đất,
sông liền sông” đã qua đi, thay vào đó là sự cấu xé nhau. Đây có phải là chân lý muôn đời?
Sách Anh ngữ ở đây đa phần nói về tình hình nội bộ đảng cộng sản Trung Quốc. Rất nhiều chi tiết
thú vị đã được giữ kín trong thời kỳ hai đảng còn đoàn kết, nay không còn cần gìn giữ nữa, nên đem ra bêu
xấu nhau và nói tốt cho đảng mình.
Tôi có đọc về lịch sử đảng cộng sản Trung Quốc trong thời gian thành lập và giai đoạn mở cuộc
trường chinh về căn cứ địa Diên An. Chắc rằng họ Mao là con người thủ đoạn, sâu độc qua những hành động
trong việc sắp xếp hội nghị đảng với tên gọi ”Tuân Nghĩa”, nhằm mục đích thâu tóm quyền lực trong đảng
qua hàng loa ̣t cuô ̣c thanh trừng đồ ng chı́ mı̀nh, vừa phải đố i phó với quân quố c gia, giữa lúc đạo quân “cách
mạng” đang trên đường trường chinh. Nhưng qua ngòi bút tuyên truyền của đảng anh em, họ Mao không
những thủ đoạn, tàn ác, còn là người đa tình tham lam quyền lực. Những điều này không lạ trong một thế
giới mở rộng thông tin (chuyện trong phòng kín của một vị tổng thống cũng có thể bị công luận đàm tiếu,
nếu tác phong của người đại diện dân cử không xứng đáng), nhưng sẽ rất lạ trong thế giới cộng sản khi lãnh
tụ luôn được coi như “thần thánh” không bao giờ sai phạm và người dân bị nghiêm cấm nói đến đời tư của
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lãnh tụ mặc dù họ cũng “người” như mọi người dân khác.
Khả năng Anh ngữ của tôi không xuất sắc gì, hồi ở trung học, một tuần theo quy định của Bộ giáo
dục ở Sài Gòn, chúng tôi chỉ được học 6 giờ một tuần. Giáo sư Anh văn là người Việt và học trò học đọc,
viết, nói một cách căn bản. Nhưng giờ học quá ít và không có điều kiện đàm thoại trực tiếp với người nước
ngoài, vì vậy khả năng Anh ngữ cũa học sinh trung học thường bị giới hạn. Sau khi miền Nam bị sụp đổ, tôi
không còn dịp nào tới trường nữa, nhưng lòng hiếu học không mất, do đó đi đến đâu, tôi cũng kiếm sách học
thêm. Không có trường, không có thầy, tôi tự học. Việc học như thế phải kiên nhẫn, nhiều tự tin trong nhiều
hoàn cảnh dễ gây chán nản lòng người.
Cho tới năm 44 tuổi, sau hơn 8 năm ra khỏi tù, dĩ nhiên tôi không nói thành thạo Anh ngữ, song với
cố gắng tự học liên tục, tôi có thể tra cứu các tài liệu bằng Anh ngữ, đặc biệt là các bản văn chính trị. Nhờ
đó mà công việc viết lách sau này gặp nhiều thuận lợi.
Vượt biển đi Thái
Nghề thầy giáo không hẹn lại gặp, đã tạo nên nhiều cái vui buồn đáng nhớ trong cuộc đời. Tôi đi
dạy từ giữa năm 1982 tới tháng 9/1983. Trong năm 1983, có một gia đình người Khmer gốc Tàu biết nói
chút đỉnh tiếng Việt, thuê tôi đến nhà dạy vài câu chữ Anh cho con cháu họ.
Gia đình này có ý định rời Nam Vang đi ra ngoài sinh sống từ lâu nhưng vẫn giữ kín. Tôi may mắn
biết tin họ sẽ ra đi, chỉ vài ngày trước khi cuộc khởi hành bắt đầu là do người học trò cho biết. Lúc đó phong
trào bỏ xứ ra đi của người Cam Bốt đã lan rộng. Ngoài việc sử dụng đường bộ vượt ngang biên giới Thái Kampuchea để vào các trại tị nạn dọc theo biên giới, những người có tiền hơn còn tham dự vào các chuyến
vượt biển từ các tỉnh miền Nam Cam Bốt nằm ven vịnh Thái Lan. Những hoạt động vượt biển này do một
số người Cam Bố t lai Việt tổ chức.

Mục đích tôi đến Cam Bốt chỉ để mượn đường đi qua Thái tìm tự do. Nhưng thực tế đời sống nơi
đây buộc tôi phải dừng lại chưa thể thực hiện ý định. Khi biết được tin này tôi rất mừng, nhưng tiền đâu để
thực hiện ý định, bởi vì nghe bà mẹ người học trò nói những kẻ tổ chức chuyến vượt biển đòi mỗi người từ
vài lượng vàng trở lên tùy theo sự quen biết với chủ ghe. “Ngộ biến phải tùng quyền”, vì thời gian còn quá
ít, tôi không thể chạy đâu ra số tiền lớn như thế, nhưng nếu có đủ thời giờ, tôi cũng bất lực, vì một thầy giáo
nghèo rớt mồng tơi như tôi lại không quen biết nhiều ở xứ sở này thì đào đâu ra vài cây vàng. Để không bị
lỡ cơ hội tôi đã phạm tội nói dối, đúng hơn là tội lường gạt người - mặc dù kẻ bị tôi lường gạt đang có ý định
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lường gạt những người khác!!!
Sau nhiều suy nghĩ, tôi nhờ người học trò nói lại với bà mẹ anh ấy là tôi muốn thưa chuyện với bà.
Vì qua bà, tôi có thể nói chuyện và tạm thời tạo tin cậy ban đầu với những người tổ chức chuyến vượt biển.
May mắn trong thời gian dạy học tại gia đình này tôi tạo được cảm tình, nên mẹ anh học trò đồng ý nói dùm
là tôi sẽ giao vàng cho những người tổ chức sau khi được cho lên ghe và đã rời khỏi bờ sông một đoạn. Dĩ
nhiên tôi giấu không cho mọi người biết là tôi không có vàng. Do nể lời gia đình người học trò nên chủ ghe
đồng ý cho tôi đi cùng. Có thể chủ ghe nghĩ rằng tôi có liên hệ bà con với chủ nhà hoặc là vì nhóm tổ chức
đã trúng mối lớn nên không chấp chi những thiệt hại nhỏ nếu có. Hơn nữa, chủ ghe hơi ngại nếu không đồng
ý nhận lời cho tôi đi “thiếu”, có thể tôi sẽ làm lộ chuyện. Thật ra đây là cái may khó nói được, bởi vì trong
chỗ làm ăn mua bán, tiền trao thì cháo múc, chứ làm gì có chuyện dễ tin như thế. Nhưng dù sao nó cũng đã
xảy ra đối với tôi.
Khi viết đến cảnh ngộ biến phải tùng quyền của tôi trong chuyến vượt biển tháng 9/1983, tôi lại nhớ
tới đề thi vào trường Võ Bị Quốc Gia Đà Lạt vào những năm 1971, 1972, mà tôi đọc được trong một tạp san
Đa Hiệu của trường. Đề thi viết rằng: Bạn nghĩ thế nào về câu nói: “Cứu cánh biện minh cho phương tiện”,
nội dung đại khái là như thế, tôi không còn nhớ là có thêm chi tiết nào nữa không, nhưng ở đây tôi chỉ muốn
nhắc tới câu: Cứu cánh biện minh cho phương tiện. Lúc đầu đọc đề thi trong tạp san, tôi chưa hiểu hết ý
nghĩa của câu nói này, tuy nhiên phải nhìn nhận rằng, đây là một đề thi hay.
Câu nói “Cứu cánh biện minh cho phương tiện” xét trong trường hợp của tôi khi thực hiện hành
động lường gạt người chủ ghe, xem ra “có vẻ hợp lý”. Vì tôi là anh thầy giáo nghèo, lương thiện, chỉ muốn
rời Cam Bốt đi tìm tự do, không muốn làm hại ai. Sự lương thiện của cá nhân tôi được gia đình người học
trò làm chứng, như vậy mục đích của tôi là tốt, mặc dù phương tiện nhắm tới mang bản chất xấu, nhưng cái
xấu này có thể biện minh bởi cứu cánh tốt đẹp?!
Thế nhưng câu nói này từ lâu đã dẫn tới nhiều hành động phi đạo đức trên một bình diện đáng sợ vì
các phương tiện thực hiện tốt (chỉ ít) hay xấu đã chui vào núp kín đáo dưới lớp áo dày “cứu cánh” để rồi
không cần biết đến hậu quả của hành động thực hiện. Đôi khi cứu cánh không bao giờ đạt tới nhưng lại có
quá nhiều những phương tiện xấu, và chính điều đấy đã nói lên một mục đích xấu rồi. Nhưng kẻ thực hiện
vẫn không bao giờ chấp nhận mình đang đeo đuổi một mục tiêu xấu! Ở đây chỉ dựa vào kinh nghiệm đã xảy
ra để lượng định giá trị của câu nói. Khi xét về mặt luận lý, có thể lúc ban đầu, câu nói này chưa gây ra
những hậu quả tồi tệ!? Hoặc có thể một nhà luận lý học (hay nhà chính trị) nào đó đã dùng câu nói này để
mở đường cho những vi phạm đạo đức có hệ thống. Hoặc câu nói đã được đúc kết hay được khai sinh từ
thực tế với không ít xương máu bị đổ xuống.
Luận lý trên, không chỉ xét trong phạm vi những người cộng sản, mà nó cũng đã diễn ra thật phổ
biến trong phạm vi con người nói chung. Nhất là về lĩnh vưc chính trị, một lĩnh vực luôn chi phối đời sống
con người, mặc dù nhiều người không muốn can dự vào đời sống chính trị, nhưng vẫn bị nó chi phối, ảnh
hưởng.
… Các khách đi vươ ̣t biên, được chủ sắp xếp di chuyển từ Nam Vang về tỉnh lỵ Kam Pot, một tỉnh
ở miền Nam Cam Bốt nằm ven vịnh Thái Lan, sát cạnh tỉnh Hà Tiên, sau đó khách được “ém” vào một ngôi
xóm nhỏ yên lặng gần bờ biển. Khi nhá nhem tối, từng nhóm nhỏ vài người khách từ vài địa điểm khác nhau
ở gần đó được dẫn ra nơi ghe đậu, rồi lần lượt lên ghe, chuẩn bị cho chuyến hành trình xa. Cách tổ chức khá
chu đáo, vì người của họ có mặt tại nhiều địa phương và hẳn nhiên có ăn chịu, nhưng không rõ đường dây
như thế nào. Khi tôi di chuyển từ tỉnh lỵ Kam Pot về con xóm nhỏ thì bị du kích địa phương chận lại, trong
số các khách hàng thì chỉ có tôi là có nước da trắng và không nói tiếng Khmer rành. Nhưng lại thêm may
mắn, vì nhóm đưa đi vẫn theo chúng tôi từ xa, khi nhìn thấy du kích chận đường, và có thể nhận thấy chưa
có gì nghiêm trọng, nên họ đã nhanh chóng đến cứu giúp.
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Chuyến ghe tôi đi có tất cả 30 người, đa số là người
Khmer gốc Hoa (hình có tính cách minh họa). Người tổ chức
không đi, sau khi thu vàng, ông ta, một người Cam Bố t gốc
Chàm, đã giao ghe lại cho anh tài công người Khmer. Ở đây xin
nói thêm một chi tiết, chủ ghe đi trên chiếc ghe nhỏ hơn với
những người cùng nhóm, gọi là ghe taxi. Tính toán như thế, chủ
ghe có thể dễ trốn một khi ghe chở khách bị bắt. Hai là vì chủ
không muốn vượt biển vì còn ở lại tổ chức nhiều vụ làm ăn hái
ra vàng, nên dùng ghe nhỏ chạy theo để thu hết số vàng còn lại
của khách còn thiếu, rồi trở lại bờ.
Tài công dẫn vợ và một đứa con còn nhỏ vượt biên, anh từng lái ghe đi buôn trên tuyến đường
Kampot - Kohkong - Trat (Trat là một tỉnh miền biển của Thái Lan, nằm sát cạnh Cam Bốt). Anh được chủ
cho đi không, vì có công lái chiếc ghe này. Mặc dù quen đường, nhưng trong chuyến đi đó tài công đã lạc
đường. Đúng ra tuyến đường chạy từ Kampot đến tỉnh Trat chỉ một hai ngày, nhưng ghe chúng tôi đã lênh
đênh trên biển hơn 5 ngày.
Ghe chúng tôi đi cũng đụng hải tặc Thái như bao chiếc ghe khác của đồng bào Việt Nam rời quê
hương đi tìm tự do sau ngày 30/4/1975. Nhưng đây không phải là “hải tặc chính hiệu”. Các tên cướp biển
mà tôi gặp trong chuyến vượt biển này là các ngư phủ Thái, nhưng khi “cơ hội” đến, dân đánh cá đã biến
thành các tên cướp biển một cách dễ dàng. Chỉ tộ̣i cho những người ra đi tìm cuộc sống khác ở ngoài quê
hương, đã trở thành những nạn nhân ngon lành cho những tên cướp tham lam không có lòng nhân.
Vụ cướp trên chiếc ghe có tôi đi trong đó, diễn ra khá êm thấm vì không có sự chống cự nào. Khi
ghe chạy được tới ngày thứ ba của cuộc hành trình, tôi quan sát thấy khu vực chung quanh có nhiều đảo nhỏ,
chứng tỏ ghe đang đi trong vùng biển không xa bờ mấy, điều này hợp lý, vì lúc rời bến tôi nghe tài công nói
anh chỉ chạy cặp theo bờ biển để vào đất Thái. Trong lúc ghe đi lạc thì anh tài công lại bị bịnh, anh có thân
hình to cao nhưng lại mau ngã bịnh vì mưa nắng, gió sương trong mấy ngày lênh đênh trên sóng nước. Buổi
chiều hôm đó, ghe chúng tôi gặp một tàu đánh cá Thái không lớn lắm, chúng tôi vẫy tay ra hiệu xin cứu
giúp, tàu Thái chạy quanh quan sát, sau đó họ quăng dây qua ghe và ra hiệu cột dây vào đầu ghe để họ kéo
đi. Lúc đó tàu Thái cũng chuyền theo dây qua ghe một vài thùng (bằng nhựa chừng 20 lít) nước uống cho
đỡ khát. Những giúp đỡ ban đầu này làm cho mọi người trên ghe mừng rỡ, nghĩ rằng có thể cặp bến ở đất
Thái để xin tị nạn.
Ghe chúng tôi được tàu đánh cá Thái kéo đi một đổi, nhân lúc ấy, một vài thanh niên trên ghe phụ
nhau tát nước ra khỏi ghe. Đáy ghe bị lủng mấy lỗ và nước tràn vào, tuy không nhiều, nhưng để lâu có thể
làm chìm ghe. Và cũng nhân lúc được tàu Thái kéo giúp, anh tài công cố gắng sửa lại máy ghe, vì lúc bị lạc
đường, ghe bị hư máy.
Trong lúc ghe có nhiều việc phải đối phó và đa số khách trên ghe là thường dân, nên họ lo sợ cho
tính mạng, tài sản của gia đình thân nhân họ đang đi trên ghe, một không khí hoảng hốt bao trùm, mặc dù
chưa tuyệt vọng, nhưng nhìn mỗi người ai cũng lộ vẻ lo lắng. Giữa lúc ấy, tôi vẫn theo dõi chiếc tàu Thái
đang kéo chiếc ghe đi, và nhận thấy lộ trình tàu đi không nhất định, dường như đang dò tìm địa điểm. Điều
này làm tôi ngạc nhiên, vì đây là vùng đánh cá tuy có hơi xa bờ, nhưng chưa phải ở tận ngoài hải phận quốc
tế. Và ít gì họ cũng đã quen thuộc lối đi đường về, như vậy tại sao lại phải đi dò đường? Thứ nữa, tôi thấy
xuất hiện trên tàu Thái những gã có dáng điệu hung dữ, có người đang rút ra một khẩu súng ngắn, chưa biết
có ý định gì. Tất cả những hình ảnh này tôi đã không thấy khi chiếc tàu này chạy quanh chiếc ghe chúng tôi
để quan sát trước khi quăng giây cột kéo.
Khi mặt trời lặn và màn đêm buông xuống nhanh, làm cho không gian chung quanh tıñ h mịch một
cách đáng sợ, tàu Thái kéo ghe chúng tôi vào trong một cụm đảo nhỏ, lúc ấy không còn trông thấy rõ nữa
hình ảnh xanh đậm của rừng cây bao phủ quanh đảo, giờ nhường lại cho một hình ảnh đen xù xì phía trước
qua ánh đèn vàng duy nhất trên chiếc tàu tỏa ra. Ở nơi đây khá kín đáo vì ít có ghe tàu đánh cá khác đi lại
như tôi thấy vào ban ngày. Lúc vào sâu trong cái vịnh nhỏ này, chiếc tàu đánh cá ngưng lại và rút dây cho
ghe chúng tôi cặp sát vào đuôi tàu. Lúc đó, bọn họ mới ra tay. Ba tên khỏe mạnh, mặt mày hung ác, nhảy
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xuống chiếc ghe, trong đó có một tên cầm một cây súng ngắn và một tên cầm cái chỉa ba, cây chỉa này chắc
hàng ngày để xúc hay đâm cá.
Những tên cướp phất tay ra hiệu mọi người ngồi im, chúng đi từ đầu ghe tới cuối ghe tìm kiếm, sau
đó ra lịnh cho một người đàn bà và một thiếu nữ còn rất trẻ, cô gái đó độ 16 tuổi, đi qua ghe chúng. Mặt
khác, bọn cướp dí súng và chỉa ba bắt mọi người phải nộp tiền, vàng và các thứ mà chúng cần. Có tên lấy cả
sợi dây nịt của một thanh niên, khiến tôi tự nghĩ ở Thái không lẽ không có, và không lẽ các tên cướp này
nghèo tới độ đó hay sao!? Chưa đủ, chúng còn chui xuống hầm ghe để lục lạo thêm, nhưng trong cái hầm
ghe nhỏ chỉ có một ít than và gạo. Trong bóng đêm lờ mờ, tôi thấy ông thân sinh của anh học trò đang quì
xuống van lạy bọn cướp tha mạng cho ông. Vì quá sợ bị giết, ông đã lần tay vào trong cái sà rong dùng làm
khăn đang quấn quanh mình, lấy ra 1 lượng vàng dâng nộp cho chúng.
Phần hai phụ nữ bị bắt qua tàu - trên ghe của tôi có 5 phụ nữ nhưng chỉ có hai người còn trẻ bị bắt
- tôi thấy chúng đưa hai người này đến một tên có vẻ là chủ tàu, hay đàn anh của chúng. Sau đó hai nạn nhân
bị dẫn vào trong khoang tàu. Hơn một tiếng đồng sau, người đàn bà và cô gái được đưa trở lại ghe, lúc ấy
tàu Thái nổ máy chạy sau khi ném lại cho chúng tôi một cái mỏ lết để sửa máy ghe, cái mỏ lết này có được
là do tài công xin bọn chúng.
Sau này khi đã lên tới trại tị nạn Sikhiu, tôi được biết cô gái trẻ nhất tìm lên văn phòng cao ủy trình
bày lại sự việc cô bị hành hung và làm xấu ở dưới tàu. Công việc này, cao ủy tiến hành kín đáo và tế nhị, vì
có nhiều người do lòng e ngại hay xấu hổ đã không muốn những người sống cùng trại biết được chuyện
riêng tư của họ khi còn trên ghe, bởi vì những sự việc đó có thể sẽ đeo đuổi, ám ảnh họ trong suốt cuộc đời
tị nạn ở nước ngoài. Còn người đàn bà thứ hai độ hơn 20 tuổi, đã có chồng, một người đàn ông làm nghề
bán vàng tại Chợ Lớn, đi cùng ghe với vợ. Người phụ nữ này có chút đỉnh nhan sắc, khi mới lên ghe tại Kam
Pot, cô đã khéo léo cải trang thành một phụ nữ mặt mày lem luốc để tránh những tên háo sắc, nhưng cố gắng
của cô không thành công. Những trường hợp phụ nữ bị hãm hiếp trên đường vượt biển là một câu truyện
dài, lắm thương tâm. Mỗi một thành công đều có cái giá của nó. Đây có phải là một đánh đổi với giá quá
cao cho sự trốn chạy tìm tự do? Cũng có rất nhiều người đã bị hải tặc làm nhục rồi bị giết trên đảo hoang
hay bỏ xác trên biển cả.
Chính những người cộng sản Việt Nam tạo nên những thảm cảnh này khi chúng dồn những người
dân Việt trốn chạy khỏi quê hương để tìm sự tự do cho bản thân và gia đình. Và mặc dù Thái Lan đã dung
chứa không ít người Việt trên đường trốn chạy, thế nhưng bọn cướp biển người Thái, dù là bọn cướp biển
rặt ri hay đám cơ hội, cũng góp phần làm cho chương sử vượt biên, vượt biển của người Việt thêm bi thảm.
Đó là chưa nói chuyện số người Thái phục vụ trong các trại tị nạn và những người Thái có liên hệ tới công
việc này đã làm giàu thêm vì sự ăn chận, ăn bớt tiền của Cao Ủy tị nạn giúp đỡ cho người Việt Nam! Đây là
mặt trái hiển nhiên của lòng nhân đạo con người, đây là điều không thể tránh khỏi trong cuộc sống, đây cũng
là quy luật hành xử trên quan điểm quyền lợi của từng quốc gia. Chỉ buồn rằng dân Việt lại là nạn nhân trong
cái quy luật thực tế và cay đắng đó!!!
Sau vụ ghe bị cướp chừng một ngày, chúng tôi tấp vào bờ trong một đêm chủ Nhật. Nơi ghe cặp
bến là một cảng cá thuộc quận Laem Ngop, tỉnh Trat của Thái. Khi ghe chạy từ từ vào cảng, dưới bóng đèn
bến cảng, tôi thấy có vài công nhân làm ca đêm, chính những người này đã thông báo cho cảnh sát địa
phương đến tạm giữ chúng tôi. Sau đấy tất cả 30 người được cảnh sát đưa về trú tạm tại nhà xe của cơ quan
cảnh sát quận. Khá nhanh chóng, chỉ hơn ngày sau, đại diện Cao Ủy Tị Nạn từ thủ đô Băng Cốc đã xuống
tới. Liền theo đó, thực phẩm như gạo, thịt hộp, rau, cá hộp, thuốc men, mùng mền được phân phát cho từng
người từng gia đình.
Viên cảnh sát trưởng của quận Laem Ngop là một sĩ quan trẻ, trong ghe chỉ có mình tôi lấp bấp,
lõm bõm mấy câu tiếng Anh, nhưng nó lại đem cho tôi nhiều cơ hội làm quen và người quen đầu tiên của
tôi tại đất Thái là anh sĩ quan trẻ này. Anh sĩ quan cảnh sát chỉ định tôi làm “thông dịch” cho số người trên
ghe với cơ quan cảnh sát quận. Trong mấy ngày tạm trú tại Laem Ngop, có một phái đoàn các quân nhân
Thái đang đi tu nghiệp gần đó, nghe tin có những nạn nhân tị nạn cộng sản Việt Nam hiện có mặt tại quận
nhà, nên họ kéo nhau tới thăm nhân ngày nghỉ làm việc. Trong đoàn có một quân nhân tuổi độ hơn 40, chức
vụ có lẽ là thượng sĩ, anh biết khá nhiều tiếng Anh. Nghe giới thiệu tôi biết chút đỉnh tiếng Anh trong nhóm
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người tị nạn, nên anh đến trò chuyện. Anh quân nhân này trình bày rõ lập trường chống cộng của anh, thái
độ rất nồng nhiệt. Đây có thể là người đầu tiên và duy nhất mà tôi gặp trên đất Thái có thái độ tích cực như
vậy.
Tôi và anh quân nhân đó ngồi nói chuyện về một tương lai sắp sụp đổ của thế giới cộng sản, không
biết tôi và người lính đó dựa vào dữ kiện nào mà có một quyết tâm khẳng định như vậy giữa lúc khối cộng
đang bành trướng thế lực của họ trên khắp thế giới, hay là chỉ vì một niềm tin trong lòng nên phát ra những
lời nhằm tạo sự cân bằng về tâm lý mà thôi. Chúng tôi khẳng định chỉ trong vòng 10 năm nữa, khối cộng sẽ
tan rã vì lòng dân không theo. Trong lúc đó, viên sĩ quan cảnh sát quận đi ngang qua nghe chúng tôi nói như
thế đã cười lớn và phủ nhận. Vị sĩ quan khoát tay và nói câu “one hundred years more”. Ý anh muốn nói
phải đợi một trăm năm nữa thế giới cộng sản mới sụp đổ.
Nhưng chỉ không đầy 8 năm sau, con người trên quả đất này chứng kiến sự rung chuyển dữ dội của
cách mạng Đông Âu và sự nổi dậy của người dân Liên sô - đưa gần hết khối cộng đi tới chỗ tan rã nhục nhã!
Không phải tôi và người lính bình thường nhưng nồ ng nhiê ̣t với lý tưởng tự do tại quận Laem Ngop
năm nào là hai “nhà tiên tri” hay “dự báo chính trị” hoặc là các phân tích gia “tiên đoán thời cuộc”, nhưng
sự sụp đổ của khối cộng vào những năm 1989-1990 là hậu quả tự nhiên, tấ t nhiên, phải đến của một hệ thống
phản luận lý, không luôn thích nghi với quy luật đa dạng, thường xuyên biến đổi mô ̣t cách năng đô ̣ng của
cuộc sống con người. Nó chết vì nó không thực tế, nó chết vì nó không bao giờ đáp ứng được nguyện vọng
bình thường của người dân, nó phải chết vì trong nó không chứa sự sống tự nhiên.
Không biết khi xảy ra sự kiện Đông Âu và kế đó là sự sụp đổ của đế quốc cộng sản Liên Sô, vị sĩ
quan cảnh sát ở quận Laem Ngop có còn nhớ tới buổi nói chuyện vào tháng 9/1983, giữa tôi và người lính
Thái, ở khu nhà xe của văn phòng cảnh sát quận hay không? Còn tôi, sinh ra và lớn lên trong một quê hương
bất hạnh triền miên, lúc ấy đang bị giam cầm trong trại T. 82 tại Sài Gòn, chờ ngày bị đưa đi ra trại cải tạo
ở miền Trung xa xôi, cằ n cỗi, dù thân đang bị nhốt trong ngục, nhưng niềm tin vào ngày tươi sáng hơn trên
quê hương chưa bị mất.
Trong những ngày ở Laem Ngop, hai vợ chồng tốt bụng của viên sĩ quan cảnh sát đã giúp đỡ cho
đám người tị nạn khá nhiều. Có lúc thực phẩm cung cấp của Cao Ủy Tị Nạn cạn và hàng phân phối chưa tới
kịp, vị sĩ quan vui vẻ bỏ tiền túi ra mua giúp cho chúng tôi ít rau tươi. Nhìn thấy cuộc sống hạnh phúc của
hai vợ chồng vị sĩ quan cảnh sát, tôi đâm thèm thuồng một cách thầm kín không khí ấm cúng gia đình đó.
Laem Ngop cũng để lại trong tôi những hình ảnh đầu tiên về nước Thái, như con đường quê tráng
nhựa, thẳng tắp chạy ngang cơ quan cảnh sát với những hàng quán sạch sẽ ngăn nắp. Hàng hóa thực phẩm
không dồi dào lắm nhưng nhiều và hấp dẫn hơn thành phố Nam Vang, dù chỉ là một quận lỵ nhỏ mà thôi.
Ngôi trường tiểu học khang trang với những em học sinh vóc hình khỏe mạnh, quần áo gọn gàng, tóc hớt
cao, ngày hai buổi đến trường trong khung cảnh thanh bình của xã hội Thái không có chiến tranh từ lâu. Sau
khu vực nhà xe cảnh sát là những cánh đồng lúa với những hàng dừa xanh um. Dừa ở đầy nhiều quá, tôi thấy
rụng đầy nhưng lại ít ai lượm. Vài thanh niên trong nhóm chúng tôi đã xin cảnh sát đi lượm dừa rụng về đập
ra lấy nước uống còn cùi dừa thì nhai ăn chơi. Không khí trong lành, nếp sinh hoạt yên tĩnh của một địa
phương nhỏ như Laem Ngop gây cho tôi một cảm giác yêu mến miền quê vùng biển này. Và lòng ước ao
quê mình cũng được như thế để tôi không phải rời quê hương đi kiếm sống ở xứ người. Thế nhưng đó chỉ là
mơ ước mà thôi, tiếc thay!
Ngày tôi rời Nam Vang đi xuống tỉnh lỵ Kam Pot nhằm ngày 3/9/1983, sau hơn 5 ngày đêm lênh
đênh trên sóng nước, ghe chúng tôi cặp vào bờ biển của Thái Lan. Bị giữ tại quận Laem Ngop thuộc tỉnh
Trat ở miền Nam Thái hết 11 ngày đêm. Sau cùng cảnh sát quận Laem Ngop đã chuyển giao cho chúng tôi
tới trại tị nạn Sikhiu thuộc tỉnh Nakhon Ratchasima hay còn gọi là tỉnh Kho - Rạt ở hướng bắc đông bắc của
thủ đô Băng Cốc, Thái Lan.
Ngày 10/5/2001.
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PHẦN II
TRẠI TỴ NẠN SIKHIU & LỰ C LƯỢ NG ĐÔNG DƯƠNG
KHÁNG CHIẾN
Một Nề n Tảng Chı́nh Tri ̣ Mới?
Cho Dân Tộc Viê ̣t Nam Nhân Ái Ưa Chuộng Tự Do - Hòa Bın
̀ h

CHƯƠNG 5
TRẠI TỴ NẠN SIKHIU - THÁI LAN
Thực Trạng Đời Số ng Người Viê ̣t
Trong Một Trại Tỵ Nạn Tránh Họa Độc Tài Hà Nội.
Hãy “Chửi” Chính Mình!
Một Phê Phán Triê ̣t Để Hiê ̣n Thực Xã Hội Viê ̣t Nam Hiê ̣n Đại.

(Bắt đầu viết vào ngày thứ ba 15/5/2001)

Sau hơn nửa ngày xe chạy với tốc độ nhanh, qua những đoạn đường đèo, rừng núi, dường như (nói
là dường như vì lúc đó tôi có cố nhướng mắt coi đường, coi cảnh nhưng do không rõ địa hình của nước Thái
nên chẳng biết xe chạy đi đâu) xe chạy đường vòng từ miền đông nam Thái lên hướng bắc. Buổi trưa, đoàn
xe hai chiếc ghé vào nghỉ tạm trong một khu du lịch của địa phương, đám người tị nạn được cảnh sát phát
cho ít bánh mì và thịt gà. Gần tới chiều, chúng tôi được đưa vào một trại tị nạn lớn hơn, như đã nghe nói khi
mới bắt đầu rời khỏi khu nhà xe của cảnh sát ở quận Laeng Ngơp, đó là trại tị nạn Sikhiu. Trại nằm khá xa
đường cái lớn, chung quanh được che kín bởi những tấm thiếc (ở Việt Nam người ta thường dùng để lợp
nhà) và nhiều dây kẽm gai. Gần đấy có nhiều dân cư, đa số có quen biết với những người Thái đang làm
việc ở Trại.
Sự thực là nhiều năm sau, khi chuẩn bị viết quyển hồi ký này, tôi mới có dịp tìm lại những tài liệu
nói tới vị trí trại tị nạn Sikhiu thuộc tỉnh Kho Rat. Hay còn gọi là tỉnh Nakhon - Ratchasima nằm ở mạn bắc
đông bắc thủ đô Băng cốc, chứ hồi sống trong trại cũng như thời gian ở Thái, tôi không rõ địa điểm chính
xác của trại tị nạn nổi tiếng này.
Khi mới vào trại, cảnh tượng đầu tiên làm cho tôi ngạc nhiên khi thấy quá nhiều người đứng, ngồi
hay chồm lên từ phía sau bức hàng rào làm bằng những tấm lưới B.40 (lưới dầy, chắc, dùng để chống sức
công phá của hỏa tiễn cầm tay B.40 của bộ đội cộng sản Việt Nam dùng trong cuộc chiến tranh ở Việt Nam
trước đây) để ngó, nhı̀n chúng tôi. Sự ngạc nhiên ban đầu vì hai lý do: tại sao có quá nhiều người tập họp
chỉ để nhìn kẻ mới tới (sau này biết ra là người cũ kiếm coi trong đám người mới tới có ai quen hay không
mà thôi). Thứ hai, tấm lưới B.40 ngăn cách giữa số đồng bào với chúng tôi, như ngầm bảo cho tôi biết rằng,
cuộc sống mới ở trại sẽ có các giới hạn của nó, chứ không có tự do nhiều như tôi nghĩ lúc còn ở đất Cam
Bốt.
Xe chúng tôi ngừng lại ở cổng chính của trại, sau đó làm thủ tục nhập trại và nói lời chia tay với
viên sĩ quan cảnh sát quận Laem Ngơp (thuô ̣c tı̉nh Trat ở miề n Đông - Nam Thái Lan sát với tı̉nh Koh Kong
của Cambodia). Lúc đó chúng tôi mới thấy vị sĩ quan trẻ này có chút tình cảm với người đàn bà bị hải tặc
bắt. Gọi là bà vì phụ nữ này đã có chồng - chồng bà ấy lúc nào cũng đi bên cạnh - nhưng hãy còn trẻ đẹp, vì
thế có lẽ anh cảnh sát quận đem lòng thương thầm chăng. Dù sao người sĩ quan này cũng đa tình, vì vợ ông
ta là một người đàn bà Thái lai Tàu, đẹp và luôn ăn mặc đúng mốt. Sau đó, đoàn chúng tôi được chia thành
hai nhóm, nhóm tôi chỉ có vài người được đưa về khu B, phần lớn số người trên ghe còn lại được đưa về khu
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C.
Trại lúc ấy có chừng 23 tòa nhà (Building), tức những dãy nhà cất tạm để chứa người tị nạn, đồng
bào mình quen gọi từng dãy nhà là “B”. Khi đứng từ cổng trại Sikhiu ngó vào, phía bên tay trái là các khu
A, C. Bên khu này gồ m có văn phòng trại với đa số là người Thái với một ít nhân viên người Việt (lựa từ
người tị nạn), một nhà thờ, một ngôi chùa, một trung tâm nhỏ cho trẻ em mồ côi, trạm y tế, một văn phòng
làm việc của ban đại diện trại, nơi hội họp của hội cựu quân nhân trong trại và một nhà tù.
Khu B nằm phía bên tay phải, khu này nhỏ hơn, có 4 Building, gồ m B.7, B.8, B.9 và B.10. Trong
khu có một sân đá banh, mô ̣t vườn hoa nhỏ, một văn phòng làm việc của đại diện Cao Ủy Tị Nạn LHQ. Sát
cạnh khu B có một trại giam tù chính trị của Thái, trong đó có một số người Việt sống tại Thái, có liên hệ
với Thái cộng.
Tôi được đưa về Building 8 tức B.8 ở khu B. Buổi chiều gần tối ở khu B thật nhộn nhịp, vui vẻ, vì
đêm đó nhằm rằm Trung Thu, nhằ m vào tháng 9 năm 1983. Nhiều anh chi em
̣ trong khu thấy chúng tôi mới
nhập trại nên kéo nhau tới hỏi thăm, trò chuyện sôi nổi, hào hứng. Nhưng đêm đầu tiên do B quá đông người,
ông trưởng B 8, một cựu sĩ quan Đa ̣i Ú y không quân, chưa sắp xếp xong chỗ ngủ cho nhóm mới tới. Nên
chúng tôi phải ngủ đỡ ở căn nhà dùng làm nơi chia gạo trong khu.
Căn nhà này, gọi là nhà chứ thực sự chỉ là một nền xi măng trên có một mái thiếc, chung quanh
trố ng rỗng không có vách hay tường gı̀ cả, lại nằm sát bên dãy cầu tiêu, cầu tắm công cộng của B.8. Suốt
đêm đó, những lúc trở mình thức giấc vì lạ chỗ và vì niềm vui đã tới bến bờ tự do, chúng tôi bị tấn công tới
tấp bởi mùi khai nồng nặc xông ra từ dãy nhà vệ sinh nằm sát bên nách.
Những ngày đầu tôi mới vào trại, số người trong trại đông có đến chừng 10.000 người. Ở B.8, gồm
hai dãy nhà, dưới đất và trên gác, chật ứ người. Chỗ ngủ mỗi người chỉ chừng 4 tấc bề ngang. Thời gian
ngắn sau, khi đã có từng đợt người rời trại Sikhiu đến một trại chuyển tiếp có tên Phanatnikhon ở tỉnh
Chonburi, phía nam Băng Cốc, trước khi qua Mỹ, thì chỗ ngủ có phần rộng rãi hơn.
Trong trại Sikhiu vào tháng 9/1983, lúc tôi sống ở đó, phần đông là người Việt. Số còn lại là người
Hoa ở Việt Nam hay ở Cam Bốt, cũng có một ít người Khmer và Lào. Người Việt thường đi từ các cửa biển
ở miền Nam Việt Nam, ghe họ thường bị tấp vào bờ biển Indonesia, hay phía Nam Thái, lúc ấy trại tị nạn
lớn nhất ở miền nam Thái là trại Songkla. Những người tị nạn ở Songkla một thời gian ngắn, sau đó được
chuyển về Sikhiu. Người Việt hay Cam Bố t đi thuyền từ vùng biển ở miền nam Cam Bốt để tới đất Thái như
chúng tôi không nhiều so với quá nhiều người tấp vào vùng biển phía nam Thái Lan. Người Việt thì không
chấp nhận sống với cộng sản nên ra đi tìm tự do, còn người Hoa ở Việt Nam, lý do ra đi có thể bao gồm cả
hai: kinh tế và chính trị. Họ đã từng bỏ Hoa Lục để đi xuống phía Nam là Việt Nam. Và nay đất Việt không
còn sống được, họ lại tiếp tục di cư ra hải ngoại để tạo cuộc sống mới.
Sống ở trại, tôi không còn phải lo tìm việc để kiếm cơm hàng ngày. Nơi đây, gạo và rau cải, thịt cá
đã có Cao Ủy giúp đỡ. Không dồi dào lắm, nhưng ít ra cũng không thiếu thốn. Nhiều người trong trại có
thân nhân gởi tiền, có thể tự chăm chút thêm cuộc sống cho cá nhân và gia đı̀nh mı̀nh, như gởi người Thái
mua thêm thức ăn, thực phẩ m, đồ dùng hàng ngày ở bên ngoài. Có người dư tiền, không muốn ăn gạo của
trại cấp, vì gạo này không ngon như gạo bán ngoài chợ. Nhờ vậy, những người tị nạn không có thân nhân
gởi tiền như tôi, thỉnh thoảng được cho thêm một chút gạo nấu ăn.
Đời sống trong trại khá phẳng lặng, người ta chỉ chờ đợi ngày được Cao Ủy phỏng vấn và nhận
“accepted” để rời trại tới một nước thứ ba. Hàng ngày vào 7 giờ sáng, bất kể mưa, gió lạnh, mọi người đều
phải ra sân chào cờ Thái, chiều vào lúc 5 giờ. Đôi khi mưa lớn quá, vị cảnh sát trực thông cảm cho người tị
nạn đứng trong mái hiên chào cờ. Hàng ngày các cột cờ trong trại tị nạn chỉ treo có cờ Thái, chỉ ngày Tết
Việt Nam, trại mới cho thượng cờ vàng ba sọc đỏ của Việt Nam Cộng Hòa lên. Nhưng vị trí hai lá cờ không
bằng nhau, lá cờ Việt Nam lúc nào cũng bị cho treo thấp hơn một chút!
Chào cờ là một quy định rất nghiêm ngặt trong trại. Bất cứ người tị nạn nào vi phạm không chào
cờ đúng giờ hoặc trốn chào cờ, đều bị cảnh sát trại phạt rất nặng như: cạo đầu rồi nhốt trong một căn phòng
kín. Căn phòng này trước là một ga ra xe, sau được biến thành phòng giam người tị nạn nào vi phạm kỷ luật
trại. Vị trí của nó chỉ nằm ngay sau văn phòng làm việc của người Thái.
Người bị nhốt tuy được cho ăn uống không đến nổi thiếu thốn, nhưng xét về mặt tinh thần, khi bị
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người Thái cạo đầu đã là một cái nhục. Có những thanh niên trốn ra bên ngoài trại mua rượu vào bán kiếm
lời, khi bị bắt, ngoài việc bị cạo đầu, còn phải bị còng tay, ngồi phơi nắng ngay ở cổng ra vào giữa hai khu
A và B, cho mọi người đi ra, đi vô, đi qua, đi lại ngó một chút. Nhưng phần đông người Việt lại không muốn
ngó cảnh đó, vì ngó đồng bào mình chịu hình phạt như vậy chắc ai cũng phải cảm thấy bị nhục lây.
Riêng tôi, mỗi lần đi ngang cổng khu A, nếu có người bị phạt ngồi đó, tôi chỉ liếc khéo coi kẻ bị
phạt có phải là người quen với mình không, sau đó cúi đầu vội vã đi, cố tránh cái ấm ức gì đó trong lòng.
Lối hình phạt của cảnh sát Thái trong trại đã ít nhiều gây đụng chạm tới lòng tự trọng của người Việt, nhưng
điều trên đây chỉ đúng đối với những người tị nạn còn giữ được sự tự trọng, và không phải tất cả người tị
nạn đều có lòng tự trọng.
Người tị nạn trong trại hầu như không có gì để làm, ngoài việc phải chào cờ ngày hai buổi và tham
gia công việc dọn vệ sinh, như quét dọn cầu tiêu, cầu tắm trong khu mình đang ở. Việc làm này nhẹ nhàng,
vì được chia ca, cứ ba, bốn ngày mới tới phiên một lần. Phần lớn thời giờ còn lại trong ngày thuộc về sinh
hoạt cá nhân, hoàn toàn tự do trong phần đất nhỏ xíu của trại tị nạn, và đóng khung trong các quy định của
trại, như không đánh bài, uống rượu, đánh lộn.
Vấn đề sinh hoạt chính trị, Thái không cấm, nhưng đã có không ít phức tạp trong một cộng đồng
dân cư lưu vong đang manh nha - thực sự chỉ là tái hiện - những bất đồng nội bộ. Tựa như những đứa con
đã rời mái ấm gia đình và giờ đây tự dành cho mình quyền quyết định cuộc sống ở tương lai. Tuy vậy, cũng
đã là hạnh phúc lắm so với thời gian sống trong nước đầy cực khổ lại mất tự do.
Tôi nhận thấy nhiều gia đình người Việt có nề nếp đã không phung phí thời giờ ở trại. Cha mẹ giữ
gìn con cái trong khuôn khổ của gia đình người Việt và sắp xếp giờ giấc cho chúng học hành. Phần nhiều là
học Anh ngữ, nhằm chuẩn bị cho tương lai. Những thanh niên độc thân, không gia đình đi theo như tôi, nếu
biết kiềm chế thì có thể tự học thêm, nhưng phần nhiều tôi thấy các thanh niên bỏ thời giờ vào quán nghe
nhạc hay đánh cờ hoặc ngồi tán dóc.
Trong số người tị nạn ở trại, có không ít những đồng bào quê quán ở miền tây Nam phần, nghề
nghiệp trước khi vượt biển thường là nông ngư dân hoặc binh lính Việt Nam Cộng Hòa. Khi nhập trại, nhiều
người chăm chỉ kiếm chuyện làm để có thêm thu nhập. Công việc thường là chạy bàn (như bưng dọn, chùi
rửa, tiếp khách v.v…) trong các quán cà phê, quán cơm, hủ tiếu. Các chủ tiệm này cũng là người tị nạn,
nhưng có chút đỉnh tiền hoặc do thân nhân họ ở nước ngoài giúp đỡ nên mới có tiền mở quán.
Người nào biết trồng cấy thì xin B trưởng dọn một miếng đất nhỏ gần mương nước để trồng rau
cải, nghề này dễ kiếm tiền và độc lập hơn so với nghề chạy bàn, lại có rau cải tươi ăn mỗi ngày. Nhờ những
miếng đất trồng rau này và công chăm sóc tưới, bón hàng ngày của những nông dân chăm chỉ làm cho phần
đất nhỏ trong khu B đẹp thêm với màu xanh mát mắt. B Trưởng là người đứng đầu một tòa nhà (Building)
và thường là cựu quân nhân. Người đứng đầu một B cũng là thành viên trong Ban Đại Diện Trại, phần đông
là cựu sĩ quan trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa trước đây.
Việc đi lại trong trại, như từ khu A qua khu C hay khu B được tự do nhưng phải theo giờ giấc. Cổng
ngăn cách giữa khu A, C và khu B đươ ̣c cho mở trong 5 hay 10 phút đầu mỗi giờ vào ban ngày, tối thì cấm
qua lại. Người từ khu này qua ngủ đêm ở khu khác được tự do nhưng phải nói với người trưởng B một tiếng.
Vào những đêm có chiếu phim công cộng, cửa các khu được mở để mọi người tự do qua lại coi
phim. Khoảng nửa tháng, hoặc có thể lâu hơn, trại cho chiếu phim một lần, và mọi người được coi suốt đêm
với nhiều bộ phim dài trên màn ảnh rộng. Các loa khuyếch đại âm thanh được chất hai bên màn ảnh, cao
trên 3 thước, gây nên tiếng vang náo động. Có nhiều người thích ngồi sát màn ảnh để “coi cho rõ” (tuy hình
ảnh rộng lớn đủ rõ khi ngồi từ xa), và dù cho lỗ tai bị ù ù, lùng bùng. Vì thế, sau một đêm chiếu phim, sáng
ra hầu hết những người đi coi đều bải hoải và phải ngủ bù lại. Và có ngủ suốt ngày cũng không sao, nhưng
phải nhớ tới giờ chào cờ, không thôi lại bị người Thái cạo đầu và bắt phơi nắng. Thường từ chiều, khi có xe
phim vào trại, có người đã đem chiếu ra trải ở một góc sân nào đó gần nhà thờ để dành chỗ trước. Chiếu
phim là chương trình hấp dẫn đối với hầu hết dân tị nạn trong trại, vì đây là lúc giải trí cũng như để mở tầm
mắt ra thế giới bên ngoài.
Nhưng phim ảnh tự do cũng có tác dụng hai mặt. Nhiều thanh thiếu niên (kể cả những người trung
niên) vừa coi phim xong đã có những thực tập tại chỗ. Trong trại không thiếu gì cảnh các cô các cậu mới lớn
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đã lén lút ăn nằm rồi bị chửa hoang. Có cô gái đang ở trong tuổi “minor” - theo quy định trại, đây là những
trẻ vị thành niên được chăm sóc đặc biệt - nhưng “minor” lại mang bầu mà tác giả thì vô danh. Tối tới, những
góc khuất trong trại là nơi hẹn hò của nhiều đôi nhân tình. Các phương pháp “tân kỳ”, để thỏa mãn đòi hỏi
bản năng trong xã hội phương Tây, lọt vào trại qua phim ảnh trên màn hı̀nh xi nê (những người đi lựa phim
đem vào chiếu trong trại cũng có người của ban đại diện trại) đã được không ít người tị nạn “ứng dụng”
trong những cuộc hẹn hò nồng nàn nhưng không kém phần hoang dại về đêm ấy.
Sự chung đụng giữa người Việt với nhau trong khung cảnh đó tạo nên phiền toái và càng phiền
phức, khó nói hơn, khi có mặt người Thái kế bên. Các dãy nhà tắm cộng cộng, đặc biệt là nơi nữ giới tắm,
đã là điểm chú mục của nhiều người. Tối tới, có những thanh niên hay đàn ông mò đến đây chỉ để ngó lén.
Có anh liều lĩnh nhào vô nhà tắm “làm đại” với một cô gái nào đó mà mình thương thầm. Chuyện “làm đại”
này cũng xảy ra với một người Thái, ông này là viên cảnh sát phó trại, mang cấ p bâ ̣c Đa ̣i Ú y. Dân tị nạn
quen gọi ông là “Phó Kiếng”, vì cặp kính trắng trên mặt ông.
Dù bị cận không nhe ̣, nhưng mô ̣t tối nọ, khi đi rảo gần khu nhà tắm nữ (mà ông này thường đi dạo
gần khu vực) không biết tối ấy đa ̣i úy Phó Kiếng đi tuần hay đi rình, nhưng sau đó thảm kịch xảy ra. Phó
Kiếng xông vào buồng tắm của một cô gái, ép cô gái này phải cho ông ta thỏa mañ . Ở dưới biển đã gặp hải
tặc Thái, lên bờ vào trại tị nạn, phụ nữ Việt tiếp tục là nạn nhân khố n na ̣n của bọn dâm tặc Thái, không loa ̣i
trừ số người Viê ̣t có tiề n, ăn rồ i ngủ, không có gı̀ làm hoă ̣c lười biế ng, nên luôn râ ̣m rựt, đô ̣ng cỡn, háo hức
chuyê ̣n xác thit.̣ Sau này, người tị nạn làm ùm lên vụ cưỡng dâm thô bạo này nên Phó Kiếng bị thuyên
chuyển đi nơi khác.
Xã hội Thái là xã hội chịu ảnh hưởng nặng bởi Phật giáo, nhưng trong những năm Việt Nam lún
sâu vào nội chiến, thì Thái yên bình phát triển và mở cửa ra với thế giới bên ngoài, vì thế nếp sống dân Thái
có nhiều thay đổi. Hẳn nhiên lối sống người Thái trong trại có ít nhiều tác động tới người tị nạn, vì đây là
các hình ảnh từ thế giới tự do bên ngoài trực tiếp đập vào mắt người Việt lúc đang bị nhốt kín trong trại hàng
năm trời.
Trong số người Thái trực tiếp điều hành trại, ngoài viên thiếu tá trưởng trại, người từng là một quân
nhân Thái phục vụ tại miền Nam Việt Nam trong thời chiến tranh, còn có một nữ đại úy phó trại, bà này có
người tình làm nhân viên tiếp phẩm cho trại. Công việc của người nhân viên này là hàng ngày đi chợ cho
trại vì số lượng yêu cầu về thực phẩm rất nhiều từ những hàng quán trong trại, và vì người ti nạn
không được
̣
phép rời khỏi trại khi không có phép của người Thái, cho nên công việc đi chợ hàng ngày phải giao cho
người Thái, và dĩ nhiên chuyện ăn chận tiền chợ là không thể tránh.
Công việc của người tình bà phó trại không có gì đáng chú ý hay gây ngạc nhiên, nhưng sự việc đổ
bể ra (break of scandal) do người tình này lại là một cô gái! Chuyện tình giữa người đàn bà gần 40 tuổi
không chồng con, cùng với một thiếu nữ trên 20 diễn ra êm đềm, nhiều mặn nồng, cho tới buổi trưa nọ, cặp
tình nhân không bình thường này đã bị một người tị nạn đang làm việc sửa chữa trong trại bắt gặp. Dĩ nhiên
đây là chuyện vô tình nhìn thấy và hai kẻ này cũng không biết chuyện quá nồng nàn của mình bị một người
tị nạn ngó thấy.
Việc hai người nữ yêu nhau rồi lấy nhau thời đó là chuyện lạ, đã gây nhiều tiếng đồn trong trại. Và
chắc phải tác động tới suy nghĩ, hành động của không ít người tị nạn thời đó. Nhưng giờ đây, sau gần 20
năm, việc tự do luyến ái là việc bình thường. Và nó thuộc về quyền tự do cá nhân, dù đó là một cặp nam hay
cặp nữ.
Trại tị nạn là xã hội thu nhỏ, đã là xã hội, nó không tránh khỏi những phức tạp cố hữu trong đời
sống. Thế nhưng, cuộc sống trong trại tị nạn có đặc điểm của một xã hội đang cố tập họp lại sau khi miền
Nam bị tan ra,̃ vì thế nó càng phức tạp hơn. Và để duy trì sự ổn định trong mối quan hệ con người nơi đây,
không có gì khác hơn là phải tìm về các giá trị cũ đã có năng lực hình thành và phát triển xã hội mà người tị
nạn vừa từ đó ra đi. Tuy vậy, không phải ai cũng muốn nhớ, muốn giữ, muốn tìm về nguồn quá khứ cũ nơi
mình được nuôi dưỡng lớn lên.
Trong xã hội nào lại không có giai cấp mặc dù cùng cảnh ngộ tị nạn. Nếu chỉ đứng từ bên ngoài
quan sát, người ta có thể thấy một cách chung chung rằng người tị nạn là những kẻ khốn khổ đang cần được
cứu giúp. Nhưng sống trong một tập thể lưu vong đó, mới thấy, mới hiểu cái thực tế tốt xấu của nó. Những
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người tị nạn không phải lúc nào cũng u sầu, trăn trở về quê hương đất nước mình.
Trong trại, thỉnh thoảng tôi được thấy những buổi tập họp “xem phim đặc biệt” chỉ dành cho giới
“tai mắt”, như những vị làm việc cho ban đại diện trại hay có quen biết với người Thái, hoặc là các cựu sĩ
quan có uy tín trong trại. Những buổi chiếu phim như thế chỉ dành riêng cho những người được chọn lựa.
Sau khi coi phim, có thể có những tiết mục khác như nhảy đầm, tiệc tùng chè chén v.v... Và để chuẩn bị cho
việc hội nhập vào cuộc sống mới sắp tới được dễ dàng, thuận lợi hơn, các lớp dạy và học khiêu vũ được mở
ra ở những dãy nhà trong tra ̣i tị nạn. Đôi khi sàn nhảy đơn giản chỉ là nền xi măng của một nhà bếp trong B
nào đó, vào ban tối ít có ai nấu nướng.
Thành phần ưu tiên trong trại tị nạn thời ấy, không ai khác hơn là thành phần cựu quân nhân. Đặc
biệt là những sĩ quan trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Thế là giai cấp đã thu hút hết phần lớn những
người ưu tú ở miền Nam vào đấy do cuộc chiến tranh chống cộng ở miền Nam tạo ra - Hẳn nhiên cũng bao
gồm những người lạm dùng bộ quân phục để thăng quan tiến chức, để nuôi tham vọng, để kết bè kéo cánh,
để cấu kết với những thế lực bên ngoài chính quyền Việt Nam Cộng Hòa nhằm lũng đoạn miền Nam và để
rồi góp phần làm cho miền Nam tự do sụp đổ - nay lại tiếp tục giữ vai trò thay mặt cho những người tị nạn.
Và ảnh hưởng này còn tiếp tục duy trì trong xã hội người Việt tị nạn ở hải ngoại trong gần 20 năm sau.
Trong trại tị nạn, ngoài văn phòng trại của người Thái lo việc điều hành công việc của trại, bên
dưới đó phải kể tới Ban đại diện trại gồm đa số là cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa. Người đứng đầu ban
đại diện này là một cựu sĩ quan, và luân phiên nhau. Các trưởng B, như có nói ở trên là các cựu sĩ quan đồng
thời là thành viên trong ban đại diện. Văn phòng người Thái thông qua ban đại diện này để quản trị trại tốt
hơn và đáng tin cậy hơn, trong một trại tị nạn bao gồm những thành phần chạy trốn sự áp bức của chế độ
cộng sản.
Thành phần ban đại diện và hội cựu quân nhân trong trại là những người đã có mặt trực tiếp trong
cuộc chiến ở miền Nam trước đây, chỉ khác nhau về mức độ thời gian tham gia cuộc chiến. Vì thế sự từng
trải, kinh nghiệm sống trong tập thể là đương nhiên. Kinh nghiệm này có thể coi như đồng nghĩa với bản
lĩnh đối phó với nhiều tình huống trong đời sống. Cũng như tın̉ h táo xem xét trước khi đưa ra một chọn lựa
sao cho có lợi cho bản thân mình hơn, so với những thanh niên nhiều nhiệt tình và nhìn đời bằng cặp mắt lý
tưởng như chúng tôi. Đây cũng là nguyên nhân dẫn tới những ý kiế n khác nhau giữa số trẻ trong trại tị nạn
và thành phần cựu quân nhân trong vấn đề PHỤC QUỐC thời đó.
Thời điểm năm 1975, tôi là một thanh niên 18 tuổi, mới trưởng thành. Tôi nhận được gì từ thế đàn
anh đi trước, khi họ đã để lại một miền Nam sụp đổ!? Và rồi khi đến trại tị nạn, là một thanh niên 26 tuổi,
tôi lại phải nghĩ gì về thế hệ cha anh đi trước, khi đứng trước một hiện thực dấn thân lên đường tìm lại một
quê hương vừa mất!?
Nơi tôi ngủ là dãy lầu của B.8, nói là lầu cho sang chứ thực ra nó chi là cái gác dài và lớn. Toàn bộ
dãy nhà của B.8 đều đóng bằng cây, nhưng rộng và cao ráo. Tôi nhập trại Sikhiu vào tháng 9 /1983, tháng
này cũng nhằm vào mùa mưa bên Thái. Dứt tháng mưa, trại Sikhiu đón nhận từng cơn gió lạnh run người.
Nghe nói Sikhiu nằm trên một vùng đồi núi cao. Thực ra, khi mới tới đất Thái, cơ thể tôi chưa từng quen với
khí hậu nơi đây, mặc dù Thái cũng chỉ là xứ nhiệt đới, không khác gì với Việt Nam và Cam Bốt bao nhiêu.
Mùa lạnh nơi đây quá lạnh (có lẽ chỉ đúng với những người đã quen sống trong không gian nhiều ánh nắng)
tôi mắc bịnh ho liên tục về đêm, có những đêm tới 12 giờ tôi vẫn chưa ngủ được do cứ ho lên từng cơn.
Thời ấy, chỗ tôi ngủ nằm cạnh hai anh em bạn. Anh Nguyễn Văn Quang, người bạn học cũ lúc ở
Sài Gòn và Nguyễn Văn Hoàng, một thanh niên nhỏ hơn tôi chừng 5 tuổi. Hoàng là một nông dân quê ở tận
Giá Rai, Ba ̣c Liêu, anh vuợt biển tới Thái từ năm 1982. Học ít, nhưng nhiều tình cảm với quê hương. Thấy
chúng tôi mới tới B.8, hiền lành, đời sống đơn giản lại hay nói về chính trị, nên Hoàng muốn kết bạn và kéo
tới ngủ gần cho vui. Mặc dù 3 anh em bạn nằm sát với nhau để truyền hơi ấm, nhưng mỗi người phải quấn
thêm hai cái mền tị nạn, song vẫn chưa thấm vào đâu, vì mền do Cao Ủy cấp hơi mỏng và nhỏ. Những người
có tiền thường không xài mền Cao Ủy, họ bỏ tiền túi ra mua loại mền bông dầ y, ngoài chợ Thái bán, vừa
đẹp lại vừa ấm hơn nhiều.
Tôi chưa có quyết định dứt khoát sẽ đi định cư, sau khi biết được các hoạt động chính trị phục quốc
hiện diện trong trại tị nạn. Mặc dù lúc ấy tôi có nhận được một lá thư của Ba tôi gởi từ Sài Gòn qua, khuyên
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tôi nên đi định cư ở nước thứ ba, hầu cứu giúp cuộc sống gia cảnh quá đỗi khó khăn.
Ý nghĩ muốn tham gia phong trào Phục Quốc và trở lại Việt Nam hoạt động, tất nhiên xuất phát từ
nỗi nhiệt tình, can đảm của tuổi thanh niên. Sự nhiệt tình này đã được cũng cố thêm chỉ một thời gian ngắn,
sau khi nhìn thấy cuộc sống chú trọng nhiều đến quyền lợi cá nhân của không ít người tị nạn, nếu không
muốn nói là hầu hết ai cũng muốn bỏ quê hương tới một nước thứ ba để có cuộc sống mới. Đầu tiên là tự
do, thứ đến là an lành, sung sướng hơn!!!
Tôi cũng không nghĩ rằng sẽ có những thủ đoạn vặt vãnh chào đón mình - chỉ vì tôi nồng nhiệt quá
trong việc kêu gọi nhiều thanh niên trong trại lên đường dấn thân - do những kẻ tự hào là có quá trình, lập
trường chống cộng tích cực, tạo nên. Đây có phải là điều mâu thuẫn hay không?

Rước cờ tại Sikhiu.

Ngày 29/4/1983, Lễ Quốc Kháng được 8.000 đồng bào
tổ chức long trọng tại trại tỵ nạn Sikhiu.

Do hay nói đến các vấn đề chính trị cũng như đôi lúc có niềm hãnh diện đặt không đúng lúc, đúng
chỗ của người thanh niên quen sống tự lập và có cá tính độc lập khá mạnh, nên tôi đã trở thành nạn nhân của
chuyện “ma cũ bắt nạt ma mới”, hay nói cho chính xác hơn tôi sớm được làm quen với chuyện bị chụp mũ
trong trại tị nạn. Và những anh “chủ hàng nón” này lại không xa lạ gì với người tị nạn!
Thời đó, phong trào tị nạn chống cộng ở trại lên rất cao, nhà cầm quyền Thái cũng ủng hộ nên mới
có những buổi lể kỷ niệm 30/4 rất lớn.

Quốc Kháng ngày 29/4/1983.
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Câu chuyện xảy ra trong văn phòng làm hồ sơ “form”, đây như là thủ tục làm lý lịch cho những
người mới nhập trại. Làm hồ sơ, một thứ tờ khai, rất quan trọng. Vì trong đó, người tị nạn phải minh xác quá
khứ bản thân hầu giúp cho Cao Ủy Tị Nạn xúc tiến thủ tục trong tiến trình lập hồ sơ tái định cư ở quốc gia
đệ tam cho đương sự ấy.
Hôm những người trong ghe chúng tôi lên văn phòng trại làm “Form”, tôi nhớ không lầm thì vào
khoảng cuối tháng 9/1983, ngoài những người Thái, vài người còn lại là thông dịch viên người Việt. Làm
thông dịch cho nhóm chúng tôi hôm đó có một nam, một nữ. Người nữ này là cô gái Việt gốc Hoa. Còn nam
là một trung niên độ hơn 30, dáng anh ốm, mặt xương và đeo kính trắng.
Tôi và anh bạn đi cùng ghe thì không biết chút gì về người đàn ông Việt Nam đó, nhưng có lẽ anh
ấy biết chúng tôi trước, vì là người cũ và có làm việc cho ban đại diện trại, nên dĩ nhiên phải biết những kẻ
mới tới. Trong hồ sơ viết bằng tiếng Việt mà tôi nộp cho văn phòng trại, có ghi bản thân hành nghề thầy
giáo dạy tư gia. Còn anh bạn học thì ghi là thanh niên xung phong. Khi người Thái hỏi chúng tôi làm nghề
gì, tôi trả lời đúng như trong bản khai đầu tiên. Thế nhưng người thông dịch lại chuyển ngữ thành:
“communist soldiers”.
Khi nghe câu dịch trả lời này, tôi nổi nóng và không còn bình tĩnh được nữa. Tôi đứng dậy, bất
chấp nguyên tắc làm việc trong phòng làm “Form”, cự ngay anh thông dịch: Tại sao anh nói với họ rằng
chúng tôi là bộ đội cộng sản? Người đàn ông này nói: Thì theo lời khai của mấy anh trong bản lý lịch viết
bằng chữ Việt. Tôi mới nói tiếp, trong bản khai chỉ có một mình anh bạn tôi khai là thanh niên xung phong,
anh là người Việt từ trong nước đi ra, chắc anh đã hiểu thanh niên xung phong là gì rồi, đây chỉ là những
thanh niên bị cộng sản cưỡng bức lao động, phục vụ không công cho chế độ, nó khác xa với bộ đội, như vậy
tại sao anh dịch chữ thanh niên xung phong là “communist soldiers”?. Và tôi hỏi tiếp: như vậy anh có ý gì
khi nói với người Thái rằng chúng tôi là lính cộng sản, anh định hại chúng tôi phải không?
Cuộc phỏng vấn nhóm người trên ghe chúng tôi phải tạm ngưng lại. Thay vào đó là lời qua tiếng lại
giữa tôi và anh thông dịch. Thời thanh niên tôi rất nóng tính, nhất là khi binh vực cho lẽ phải.
Từ buổi cự cãi trên văn phòng làm Form đó, tôi không còn chú ý tới việc khai lý lịch với văn phòng
trại, và tôi cũng không để ý tới hồ sơ cá nhân của tôi trong đống hồ sơ lưu trữ của trại, nhưng chắc chắn
người Thái tin người đàn ông đó hơn chúng tôi.
Chỉ thời gian ngắn sau, nhiều anh em quen cho biết rằng, người thông dịch ấy tên Toàn, một cựu
trung úy trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, anh từng bị tù cải tạo và nghe nói, nhưng không chính xác,
Toàn từng tốt nghiệp trường Võ Bị Đà Lạt!
Có thể Toàn có quan điểm chống cộng tích cực do những năm tháng bị tù cải tạo, và chúng tôi,
những thanh niên trẻ nhiều nhiệt tình, đã trở thành nạn nhân của sự chống cộng tích cực đó!? Không biết sau
này khi nghe tin và thấy tôi cùng với nhiều thanh niên khác rời trại tị nạn lên đường vào khu chiến, Toàn có
nghĩ rằng mình đã phát biểu sai về những thanh niên thuộc thế hệ đi sau hay không? Hay vẫn nghĩ tiếp,
chúng tôi là những tình báo viên cộng sản được gài vào hoạt động trong một tổ chức đấu tranh!?
Lối suy nghĩ, lối chụp mũ này còn tiếp tục phát triển sâu rộng trong cộng đồng Việt Nam hải ngoại
đến hai mươi năm sau. Và không biết tới bao giờ bị chấm dứt!? Và chưa chắc những anh “bán nón” là những
người chống cộng thật sự. Có khi đó là một anh cộng sản nằm vùng, hoặc là những anh chỉ đứng ngoài hò
hét, lớn miệng chứ không có can đảm xăn tay áo nhảy vô hành động! Đây có phải là phần nào trong nếp
sống, văn hóa của người Việt? Nhưng dẫu sao, đó cũng là một trong những hậu quả không kém phần đau
đớn trong nội bộ dân tộc Việt do cuộc chiến Quốc - Cộng để lại.
Lịch sử Việt Nam đã có hai cuộc di cư lớn, đều là chạy nạn công sản. Năm 1954, 800.000 người
dân đất Bắc đi vào Nam tìm tự do. Và sau năm 1975, 3 triệu người Việt lại tiếp tục di cư ra hải ngoại tạo
dựng cuộc sống mới. Cuộc di cư năm 1954, may mắn hơn, vì chỉ bỏ một miền đất quê hương ở phía Bắc để
đến một miền đất khác cũng nằm trong lãnh thổ Việt Nam. Tại mảnh đất miền Nam, những người di cư tiếp
tục sống trong cộng đồng dân tộc với nền văn hóa Việt nam. Và vẫn còn hy vọng miền Nam đứng vững để
có riêng một phần đất quê hương tự do cho người Việt.
Cuộc di cư năm 1975 đã khác hẳn, người Việt bỏ xứ ra đi tới vùng đất bên ngoài quê hương mình,
và niềm hy vọng trở lại mong manh hơn trước đây. Dĩ nhiên sự trở lại phải được hiểu là trong tự do, thanh
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bình của quê hương. Chứ không phải trở lại trong muối mặt, quì lụy những kẻ đã từng là nguyên nhân khiến
ta phải bỏ nước ra đi.
Và đã có ai đưa ra một giải pháp khác với sự lựa chọn ra đi? Nếu không ra đi, người Việt ở lại sẽ
làm gì với một chế độ đàn áp? Dân ta liệu có đủ can đảm đồng lòng quâ ̣t khởi, đứng lên chống lại sự thống
trị của bộ máy đàn áp cộng sản hay không? Và liệu ra đi hàng loạt như cuộc di cư sau năm 1975 có phải là
một cách giải quyết - sự lựa chọn duy nhất hay không?
Thông thường nhà cháy thì phải chạy. Và thông thường ai cũng phải lo giữ mạng cho mình và gia
đình mình. Thêm nữa, khi những người lãnh đạo ươn hèn, thối nát làm cho vận nước suy vi cùng cực thì sao
lại phải bắt dân tiếp tục hy sinh cho một đất nước đã tan rã. Và khi lãnh đạo quố c gia bất tài, khiế p nhươ ̣c,
còn dân thı̀ ı́ch kỷ, vo ̣ng ngoa ̣i, mòn mỏi ý chí, thì mệnh nước sẽ ra sao đây? Trong mô ̣t thế giới luôn biế n
đổ i, phát triể n năng đô ̣ng, không có thời giờ chờ đơ ̣i bấ t cứ quố c gia nhươ ̣c tiể u, chia re,̃ suy nhươ ̣c nào.
Tấ t cả những dữ kiêṇ ghi bên trên, trong chương sách này, đã diễn ra vào cuố i năm 1983 đầ u
năm 1984, khi tác giả còn số ng trong tra ̣i ti na
̣ ̣n Sikhiu - Thái Lan.
Hơn 20 năm sau, vào cuố i năm 2005, cách hành sử của người Viêṭ chúng ta đố i với vâ ̣n ma ̣ng
u buồ n của quê hương - đă ̣c biêṭ là những người đã từng bỏ phiế u bằ ng chân, bỏ nước ra đi bằ ng
nhiề u hın
̀ h thức để bày tỏ ý hướng chố ng la ̣i chế đô ̣ đô ̣c tài Hà Nô ̣i? - có thay đổ i gı ̀ không?

Hãy “Chửi” Chính Mình!
Mô ̣t Phê Phán Triêṭ Để Hiêṇ Thực Xã Hô ̣i Viêṭ Nam Hiêṇ Đa ̣i.
Trần Bình
Gửi các bạn ở hải ngoại: Các bạn chửi Cộng Sản 30 năm nay chưa thỏa lòng sao? Đã hơn 30 năm
từ ngày “giải phóng”, các bạn cứ tiếp tục chửi bới, và chế độ hà khắc ở VN vẫn tiếp tục tồn tại. Hiện nay,
ngay từ trong nước, đã có nhiều nhà dân chủ đứng lên bất chấp nguy hiểm để đấu tranh, điều này đã bộc lộ
rõ những nhượng bộ và yếu kém của chế độ. Nhưng sao đến giờ vẫn chưa có một phong trào dân chủ đủ
mạnh để thách thức chế độ.
Câu trả lời: bao năm qua, ta cứ mãi lo “địch vận”: Nói xấu, chửi bới chế độ hoặc kêu gọi chế độ
tự thay đổi, mà không lo “dân vận”: Củng cố sức mạnh dân chủ của cộng đồng hải ngoại để thúc đẩy “dân
vận” trong nước và bước cuối cùng là tạo nên một sức mạnh toàn dân buộc chế độ phải thay đổi.
Như vậy, rõ ràng là thất bại không phải là do “địch” mạnh, mà do “ta” yếu. Nói rõ hơn, dân trí
Việt Kiều, nhất là trong số những người hay về VN, quá yếu kém nên đã không thể thúc đẩy một phong trào
dân chủ toàn dân ở trong nước. Người trong nước thì bị bưng bít thông tin nên mù mờ về khái niệm dân chủ
pháp trị đã đành, còn người Việt nước ngoài, những người đã định cư ở những xứ có nền dân chủ pháp trị
cao nhất trên thế giới, thì sao? Một sự thật đáng buồn: ngoại trừ một số ít trí thức hiếm hoi (tỉ lệ cao hơn ở
các nước Châu Âu) có thể viết lách, lý luận và còn chút ưu tư đất nước, còn lại đa số Việt Kiều mặc dù đã
tiếp cận với nền văn minh dân chủ Phương Tây đã lâu nhưng đã chẳng học hỏi được gì, bởi đa số họ vốn
xuất thân từ một lối sống èo uột nửa Tây nửa phong kiến, khi ra được nước ngoài (dù là vượt biên, HO, con
lai hay diện ODP) đều chỉ biết có một mục tiêu duy nhất là đồng tiền chứ không biết trau giồi tri thức (lười
đọc sách, chỉ nghe nhạc hoặc xem Video)…
(Xin xem đầy đủ bài Hãy Chửi Chính Mình của Trần Bình trong phần Tài Liệu ở cuối sách)
PhnomPenh - Cambodia, năm 2001.
(Năm 2005 có bổ sung).
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CHƯƠNG 6
LIÊN LẠC VÀ THAM GIA HOẠT ĐỘNG
MẶT TRẬN QUỐC GIA THỐNG NHẤT GIẢI PHÓNG VIỆT NAM
TRONG TRẠI TỴ NẠN SIKHIU.
Hoài Bão Cao Đẹp Về Một Tân Quố c Gia Viê ̣t Nam
Tự Do Trong Tương Lai.
Bố i Cảnh Lực Lượng Kháng Chiế n Đông Dương
Một Nề n Tảng Chın
́ h Tri ̣ Mới?
Cho Dân Tộc Viê ̣t Nam Nhân Ái Ưa Chuộng Tự Do - Hòa Bı̀nh
LIÊN LẠC VÀ THAM GIA HOẠT ĐỘNG
MẶT TRẬN QUỐC GIA THỐNG NHẤT GIẢI PHÓNG VIỆT NAM
TRONG TRẠI TỴ NẠN SIKHIU.
Những ngày mới đến trại tị nạn Sikhiu, tôi đã được nghe nói về các sinh hoạt chính trị trong trại, và
sau đó được chứng kiến các sinh hoạt tự do này. Những vấn đề chính trị được đem ra bàn thảo dưới nhiều
hình thức, nhưng phần nhiều là “hội thảo bàn tròn” trong các quán cà phê, trong các buổi họp mặt thân hữu,
hay trong các sinh hoạt liên gia đình, họp mặt dịp tết v.v... Nhìn chung thì tự do, và nội dung thường là về
hiện tình đất nước, về chế độ độc tài cộng sản. Đây hầu như là việc tất nhiên, bởi vì tập thể người Việt tị nạn
đã từng là những nạn nhân cay đắng dưới chế độ hung hiểm này.
Ở trong trại hồi ấy có khá nhiều hội đoàn, đúng là trăm hoa đua nở, trăm nhà đua tiếng. Nào là
hội cựu quân nhân, hội ái hữu, gia đình Hải quân, hội Tương tế, tổ chức Hướng đạo sinh, gia đình Phật tử,
gia đình Không quân, gia đình Nhảy dù v.v... Nhưng tôi chú ý nhiều đến một tài liệu chính trị có tầm vóc
nhất hồi ấy ở trong trại, đó là Cương Lĩnh Chính Trị của Mặt Trận (từ đây chúng tôi sẽ viết tắt chữ Mặt
Trận hay MT thay cho các chữ Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam).
Sự chú ý của tôi đến từ ba lý do.
Thứ nhất, nội dung bản văn chính trị này súc tích, với phần dẫn nhập nêu lên khái quát vấn nạn đau
lòng của quê hương Việt Nam, và đề ra được đường hướng lâu dài cho công cuộc đấu tranh lật đổ bạo quyền
Việt Cộng nhằm khôi phục lại một đất nước Việt Nam dân chủ - tự do. Sự vạch rõ đường lối đấu tranh ở
từng giai đoạn cụ thể - cứu nước rồi dựng nước - với sự liên tục đó chứng tỏ tổ chức mới này có quyết tâm
lâu dài trong chiến lược hành động. Chính yếu tố này thu hút được nhiều thanh niên trẻ muốn lên đường dấn
thân như chúng tôi.
Thứ nhì, bản văn chính trị của tổ chức đấu tranh mới với cơ cấu nhân sự, theo dự định, có tính canh
tân. Cũng liên quan tới vấn đề nhân sự, nhiều nhân vật lãnh đạo Mặt Trận lên đường dấn thân và họ đang
sống trong rừng núi khu chiến.
Thứ ba, theo lời giới thiệu, tổ chức đấu tranh này được lãnh đạo bởi một Tướng lãnh có uy tín, có
tiếng trong sạch và còn trẻ, trong hàng ngũ Tướng lãnh vốn không ít người mang tai tiếng tham nhũng - đồi
bại - ích kỷ - phe cánh - của chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Đó là Phó Đề Đốc Hải quân Hoàng Cơ Minh.
Tên tuổi những nhân vật lãnh đạo, Tướng lãnh trong chế độ miền Nam trước đây, tôi không biết
nhiều, nhớ nhiều. Riêng trong binh chủng Hải quân, những nhân vật mà tôi nghe nói tới trước đây là các ông
Trần Văn Chơn, Chung Tấn Cang. Còn ông Hoàng Cơ Minh thì trước 1975 tôi không nghe nói tới tên chứ
đừng nói tới chuyện biết mặt, có lẽ lúc ấy ông đang nhận trọng trách ở vùng hai chiến thuật. Song, chính
danh xưng Hải quân của Quân lực Việt Nam Cộng Hòa và lá cờ vàng ba sọc đỏ quá quen thuộc đã tạo niềm
tin nhanh chóng với tôi. Nói cho đúng, chính thực thể dân tộc - quốc gia- tự do- dân chủ - canh tân con
người và đấ t nước VN trong mô ̣t thời kỳ mới - đã là lời hiệu triệu, thu hút mạnh mẽ tôi về với Mặt
Trận.
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Bản Cương Lĩnh Chính Trị của Mặt Trận được phân phát không nhiều ở trong trại. Người đưa bản
văn này cho tôi đọc là anh bạn mới quen tên Nguyễn Đình Hòa. Hòa ngụ tại B.7 nằm trước mặt B.8, khi tính
từ cổng khu đi vô. Hòa tới trại trước tôi một hai năm, anh vượt biển tới Songkla và sau đó lên trại Sikhiu.
Hồi còn ở Sài Gòn, theo như lời Hòa kể lại cho tôi biết, anh là sinh viên học dở dang đại học. Nhà Hòa cũng
khá hơn so với gia đình tôi, chuyến vượt biển của Hòa là do gia đình thu xếp chứ không mạo hiểm như tôi.
Dáng cân đối, gương mặt mang cặp kiếng trắng với độ khá cao, Hòa trẻ hơn tôi một hai tuổi, năm
ấy tôi vừa 26 tuổi đời. Sau một thời gian ngắn, tôi biết thêm Hòa bị bịnh yếu bao tử. Là thanh niên nhiệt
tình, không muốn ngồi khoanh tay với thực trạng đau lòng của đất nước. Hòa đã tham gia hoạt động cho Mặt
Trận trong những ngày anh sống trong trại.
Cùng hoạt động cho Mặt Trận trong những ngày ấy với Hòa có Lưu Tuấn Hùng. Hùng cũng người
Sài Gòn, có quen biết với Hòa trong chốn anh em học sinh, sinh viên. Hùng lớn hơn tôi vài tuổi, dáng tầm
thước, đẹp trai, ăn nói lưu loát, sống nhiều về hình thức và thiếu tính nhẫn nại. Giữa Nguyễn Đình Hòa và
Lưu Tuấn Hùng, thì Hùng muốn tạo thái độ chỉ huy hơn (mặc dù trong thực tế, Hùng khó làm được). Vì thế
trong những ngày mới quen biết hai người này, tôi thấy Hùng đi đâu, thường đi cùng một đám người, chứ ít
đi một mình.
Vì cùng ở tuổi thanh niên, nên chúng tôi làm quen khá nhanh. Trong nhóm trẻ này, chỉ có tôi, Quang
và Hoàng là sống tự lập. Nhận gạo, thực phẩm do Cao Ủy cấp rồi tự nấu lấy; đôi lúc Hoàng phải chạy mượn
thêm thực phẩm và tôi lại phải dạy một ít học trò để kiếm thêm tiền. Còn Hòa nhờ một anh bạn quen ở bên
khu A nấu ăn giùm vì anh bị bịnh đau bao tử. Riêng Hùng có cuộc sống khá nhất trong bọn chúng tôi, anh
bỏ tiền túi mướn người nấu cơm tháng, đây là tiêu chuẩn khá cao so với người tị nạn nghèo.
Hùng có đời sống riêng tư khá phóng túng, anh có nhiều bạn gái trong trại, dư luâ ̣n trong tra ̣i nói
anh cũng bị tai tiếng trong vụ “tìm bạn bốn phương” và có lăng nhăng tới chuyện tiền bạc. Trước đấy không
lâu, trong trại tị nạn Sikhiu rộ lên “phong trào tìm bạn bốn phương” với những người Việt đã định cư ở hải
ngoại. Nhiều người ở trại lợi dụng trò chơi này để lường gạt tiền bạc người bên ngoài. Thí du, một anh Việt
kiều ở Mỹ muốn tìm một cô bạn gái hãy còn kẹt trong trại Sikhiu, và sau này có thể tiến tới hôn nhân một
khi cô gái rời trại qua Mỹ định cư. Nắm được yếu tố tâm lý này của người Việt bên ngoài, có anh trong trại
là đực rựa 100%, nhưng khi viết thư kết bạn tâm tình, lại nhận mình là con gái. Sau đó kiếm chuyện xin tiền
người yêu xài cho sướng tay, khi có người trong trại viết thư kể sự thật đầu đuôi cho người bên Mỹ thì người
trong trại mới chịu bỏ ngang mối tình đực rựa đó. Dù sao thì Việt kiều kia cũng đã mất vài trăm đô có khi
tới ngàn đô một cách lảng xẹt, vì cuộc tình tìm bạn bốn phương.
Hùng sống bên khu A, nhưng lại có một người cháu họ nằm cạnh chúng tôi mấy thước, anh này tên
Lưu Lý Nhi, sau 1984 đã đinh
̣ cư ta ̣i Ú c. Chỗ ngủ của người cháu Hùng treo hàng chục bộ đồ may theo
“mốt” và bằng loại vải mắc tiền, tất cả đều là của Lưu Tuấn Hùng dùng để ăn mặc trong trại. Không biết tại
sao Hùng không chịu cất quần áo ở khu của mình đang ở, chắc là vì để tránh tiếng phung phí chăng? Những
bộ đồ hợp thời trang này so với hai ba bộ đồ rẻ tiền lại không đủ kích thước (nhỏ và ngắn) mà tôi đang mặc,
do Cao Ủy cấp, thì quả là cách biệt quá xa. Nhưng chuyện ăn mặc đối với tôi không quan trọng lắm và tính
tôi không muốn lệ thuộc vào chuyện này, mặc dù thỉnh thoảng cũng cần chút hình thức, chứ bề ngoài nghèo
nàn quá sẽ bị người đời coi khi.
Chính Lưu Tuấn Hùng và Nguyễn Đình Hòa là hai thanh niên trẻ hoạt động cho Mặt Trận trong
những ngày tháng chúng tôi mới vào trại. Chı́nh vı̀ điể m này, nên lời nói và hành đô ̣ng của Hùng thường
đươ ̣c công luâ ̣n trong tra ̣i thời đó “chăm sóc”. Hai anh có dịp tiếp xúc với đại diện Mặt Trận từ bên ngoài
vào, muốn tuyển mộ thanh niên vô khu chiến. Lúc đó tôi tự hỏi, một cá nhân như Lưu Tuấn Hùng tại sao lại
được chọn làm người thay mặt cho MT ở trong trại?
Nếu không phải là người đại diện chính thức, mà là do Hùng nhận đại hay người của MT ở bên
ngoài không biết được hành vi của Hùng hoặc là vì chỉ cần Hùng một giai đoạn, nhưng sử dụng người như
thế thì cũng bị mang tai tiếng rồi. Và tại sao Hòa lại tiếp tục đi với Hùng? Đúng ra Hòa là người tế nhị, thứ
nữa anh là bạn của Hùng, anh có khuyên can Hùng nhiều lần nhưng vì thái độ tự mãn, chủ quan nên Hùng
bỏ ngoài tai những lời khuyên của bạn. Chính thái độ tự mãn này nên về sau Hùng nhận hậu quả khôn lường
cho bản thân!
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Vì tı́nh cách của Hùng như thế, nên những hoạt động cho Mặt Trận trong trại của Hùng và Hòa đã
bị nhiều khó khăn. Đặc biệt có một số ı́t cựu quân nhân đã tìm cách giới hạn sự đi lại của Hùng làm ảnh
hưởng tới hoạt động của Mặt Trận. Sau này khi chúng tôi gia nhập nhóm Hùng, Hòa, cũng bị lây cái khó
khăn này.
Tôi và anh bạn học, Quang, được đọc bản Cương Lĩnh Chính Trị, và sau này Hòa còn cho chúng
tôi nghe thêm một băng ghi âm giọng nói của ông Hoàng Cơ Minh tại buổi lễ Công Bố Cương Lĩnh Chính
Trị tại khu chiến, ngày 8/3/1982. Lần đầu tiên nghe được giọng nói của Tướng Minh, tôi có nhiều ngạc nhiên
rồi xúc động kèm theo phấn khởi. Phấn khởi vì lời lẽ của ông đanh thép mang nhiều quyết tâm, vı̀ tiề n đồ tổ
quố c VN. Còn ngạc nhiên một chút vì giọng nói của ông không trầm, rõ mà lại có âm thanh hơi cao, khi nói
lớn.
Hôm đó, chúng tôi gồm Hòa, Quang, tôi và vài thanh niên nữa mà tôi không còn nhớ tên, ngồi trong
quán cà phê nhỏ nằm trong góc của B.9 tại khu B, nghe băng ghi âm này. Trước khi mở băng ghi âm, Hòa
phải nói trước với chủ quán, vì đây là quán nhạc có bán cà phê, và cũng phải chờ cho quán vắng khách một
chút. Đây là một biểu hiện nếp sinh hoạt tự do trong xã hội, vì dù chúng tôi rất muốn nghe, nhưng còn những
người khách khác khi vô quán. Họ chỉ muốn nghe nhạc và uống cà phê mà thôi!
Khi chủ quán đồng ý cho Hòa mượn máy mở băng ghi âm có giọng nói ông Hoàng Cơ Minh, tôi
thấy thái đô ̣ anh chủ quán khá niềm nở, nhưng không giấu được ít e dè. Thái độ nầy cũng dễ tìm thấy ở trong
trại những ngày ấy, bởi vì nhiều người khi tới trại chi chăm chú làm ăn rồi chờ ngày xuất trại đi định cư. Hai
là tâm lý ngao ngán chuyện chính trị nhưng bên ngoài vẫn giữ thái độ đồng tình. Một kiểu yêu nước lấy lệ!?
Sau khi trong tay đã có bản văn “Cương Lĩnh Chính Trị” và băng thu âm giọng nói Chủ tịch Mặt
Trận, ông Hoàng Cơ Minh, chúng tôi tự nguyện tiến hành công tác tuyên truyền, kêu gọi thanh niên trong
trại nên lên đường tham gia Mặt Trận để cứu nước. Tôi, Quang, Hòa, Hoàng cùng nhau đi từ khu B sang
khu A, C. Và từ B này sang B khác. Gặp các nhân vật có chút tiếng tăm trong trại để kêu gọi lên tiếng ủng
hộ Mặt Trận. Tất nhiên đây là công việc rất khó khăn, vì lòng người Việt trong trại không phải lúc nào cũng
đồng tâm. Thứ hai, những người lớn tuổi đã có chút ít chức phận trong xã hội miền Nam trước đây, nay chạy
đến trại tị nạn, mặc dù lòng vẫn hướng về quê hương nhưng thường có thái độ dè dặt với chính trị, thủ thân.
Thứ ba, chúng tôi còn quá trẻ để nói về chính trị với những người lớn tuổi, mặc dù rất nhiệt tình.
Lúc đầu do Hòa giới thiệu, về sau đi nhiều thì cũng quen nhiều, tôi và Quang lần lượt dò ra nhiều
nhân vật ẩn mình trong trại. Họ có một kiến thức rộng rãi, một tầm nhìn xa, những lúc trao đổi về hiện tình
đất nước. Những bậc đàn anh này giúp chúng tôi học hỏi thêm về cung cách, thái độ khi phải tiếp xúc với
đám đông.
Hầu như toàn thì giờ sống trong trại của tôi vào lúc ấy dồn cho những hoạt động của Mặt Trận. Nơi
ở của chúng tôi trên cái sàn gác của B.8 trở thành địa điểm tụ họp, thảo luận. Hòa kiếm được một bức vẽ có
hình lá cờ vàng ba sọc đỏ và dòng chữ Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam đem về treo
trên đầu giường nằm của chúng tôi, tạm coi như chỗ này là một “văn phòng lâm thời”.
Chúng tôi hoạt động rất hăng say và hoàn toàn tự nguyện. Vì không ai ra lệnh, hay xúi giục hoặc
hứa hẹn thù lao gì cả. Tất cả anh em trẻ đồng tâm làm chỉ vì nhiệt tình yêu quê hương của tuổi đôi mươi.
Hoạt động một thời gian, tôi mới biết mặt anh Nguyễn Kim (Hườn), lúc ấy còn giữ vai trò Ủy Viên phụ trách
khu vực Đông Nam Á - Tổ ng Vu ̣ Hải Ngoa ̣i của MT. Việc gặp cũng tình cờ, hôm đó anh Kim vào trại kiếm
gặp Lưu Tuấn Hùng để nắm biết thêm về tình hình những người muốn tham gia Mặt Trận.
Lúc đó hẳn nhiên Mặt Trận đang rất cần nhân sự, nhất là những người gia nhập để trở thành kháng
chiến quân trong khu chiến, vì dạng nhân sự này chỉ tuyển được từ trong những trại tị nạn. Còn những người
đang ở hải ngoại ít muốn quay trở lại, vì đời sống trong khu chiến nhiều gian nan, không phải ai cũng có thể
chịu đựng được. Trong lúc anh Kim ngồi đợi Hùng tại địa điểm gặp gỡ (vì người trong trại muốn tiếp xúc
với người bên ngoài đều phải theo quy định của trại), tôi đi ngang trông thấy anh, hình ảnh đầu tiên mà tôi
biết về anh Kim là một người đàn ông dáng khỏe mạnh, đẹp trai, đeo kính đen và có bộ râu mép.
Từ đó cho tới khi rời trại, tôi không còn dịp thấy anh Kim vô trại, nhưng tôi có tiếp xúc được với
nhân vật thứ hai đại diện cho Mặt Trận vào trại tuyển người, đó là anh Lộc. Sau này tôi mới biết thêm tên
thật của anh là Trương Tấn Lạc tức Lộc. Ngày đó anh Lộc được quyền đi lại trong trại rộng rãi hơn anh Kim,
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dáng anh trông trí thức với cặp kính cận, và giọng nói nhỏ nhẹ lịch sự. Anh cùng chúng tôi đi vào các khu
nói chuyện với nhiều thanh niên. Điều này cho thấy thời gian đó, chính quyền Thái có chính sách ủng hộ
Kháng Chiến Việt Nam, bởi vì trong trại không phải là không có tai mắt của Hà Nội. Viêc đại diện tổ chức
chống cộng mới đươ ̣c thành lâ ̣p ở hải ngoa ̣i, ra vào trại một cách ngang nhiên sẽ tạo phản ứng từ Hà Nội,
cũng như chế độ Cộng Sản sẽ có kế hoạch bám theo những hoạt động kháng chiến sau này.
Chỉ có những anh em thanh niên trong trại là thành phần đồng tình mạnh mẽ với lời kêu gọi tham
gia Mặt Trận của chúng tôi. Từ nhóm ban đầu có 3,4 anh em, dần dần chúng tôi đã có thêm nhiều bạn hữu
như Nguyễn Văn Cơ, Nguyễn Văn Hòa, Ngô Tấn Nghiêm, Lê Văn Nguyên, Nguyễn Xuân Lượng (Điền),
Trần Bá Thanh, Nguyễn Văn Sỹ, Nguyễn Hữu Nam, Nguyễn Văn Tài, Bùi Ngọc Hiển, Võ Tấn Hồng, Võ
Kỳ Phát, Nguyễn Vĩnh Lộc, Nguyễn Thọ v.v...
Có một hình ảnh đáng nhớ trong thời gian hoạt động cho Mặt Trận ở trại Sikhiu, và hình ảnh này
cũng đã tạo xúc động cho những người chứng kiến. Hôm ấy, tôi còn nhớ là ngày mùng một Tết âm lịch (năm
1983 bước sang năm 1984), khoảng 8 giờ sáng, như đã hẹn, nhóm anh em chúng tôi chừng hơn 10 người,
tập họp nhau lại rồi đi tới bàn thờ ở B.8 để làm lễ tưởng niệm những anh hùng vị quốc vong thân. Ngày Tết
mỗi B thường lâ ̣p một bàn thờ cúng tổ tiên, một cách tượng trưng, đặt ở vị trí công cộng trong khu vực B
mình, trên bàn thờ chỉ có chậu bông nhỏ và cái lư hương đơn giản. Chúng tôi phải làm lá cờ tổ quốc bằng
giấy đem tới treo bên trên bàn thờ trong thời gian hành lễ.
Buổi lễ diễn ra đơn giản nhưng trang nghiêm, chúng tôi xếp hàng đứng nghiêm chỉnh trước bàn thờ,
một đại diện nhóm tiến đến gần lư hương đốt nhang và khấn vái. Sau đấy cả nhóm cùng hát bài quốc ca Việt
Nam “Này công dân ơi! đứng lên đáp lời sông núi. Đồng lòng cùng đi hy sinh tiếc gì thân sống...”. Sau bài
quốc ca là một phút mặc niệm anh linh tiền nhân Việt Nam.
Ngày Tết truyền thống của dân tộc được biến thành ngày ghi nhớ công đức tổ tiên và các vị anh
hùng vô danh, cùng lời thề nguyện phải gắng công đền đáp cho núi sông Việt Nam. Nhiều người gốc Hoa
đang ngụ tại B.8 và những người tị nạn khác thấy chúng tôi ăn mặc nghiêm chỉnh và tự động tổ chức buổi
lễ chân thành như vậy, nên tỏ thái độ xúc động. Có những người Việt không dấu nỗi tự hào ra mặt vì có
những thanh niên trẻ biết hy sinh nhiều thú vui để hướng lòng đến việc chung, trong lúc tổ quố c còn trong
cơn hoa ̣n na ̣n.

Bức hı̀nh này đươ ̣c chu ̣p trong tra ̣i ti ̣na ̣n Sikhiu vào năm 1983. Pha ̣m Hoàng Tùng đứng bên trái, ở giữa là
Nguyễn Tho ̣, bên phải là Nguyễn Văn Quang. Bức hı̀nh này tác giả tım
̀ la ̣i đươ ̣c khi Hồ i Ký HTNĐCN ra
mắ t ta ̣i Sanjose – California vào cuố i tháng 9 năm 2006, anh Nguyễn Tho ̣ lúc đó đang số ng ta ̣i San Jose có
trưng hıǹ h ra trước báo chı́, nhắ c tới các kỷ niê ̣m xưa lúc còn số ng ta ̣i tra ̣i ti ̣na ̣n với Pha ̣m Hoàng Tùng.
Tác giả rấ t cảm kı́ch tấ m lòng của người ba ̣n cũ Nguyễn Tho ̣ đã hơn 20 năm
trôi qua mà vẫn còn giữ tấ m hı̀nh kỷ niê ̣m!!!
Anh em chúng tôi thường xuyên đến hội họp, nói chuyện về tình hình đất nước và sẵn sàng lên
đường sau khi Mặt Trận đã lo xong thủ tục rời trại. Về sau này, ban an ninh trại thấy chúng tôi tụ tập đông
đảo, nên cấy người giả dạng là muốn tham gia Mặt Trận, song chỉ nhằm theo dõi các hoạt động của chúng
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tôi. Vì thế có một số anh em ngại bị người Thái làm khó dễ trong thời gian sống trong trại, nên tự động giảm
bớt việc gặp gỡ nhau, thay vào đó, chỉ liên lạc một cách kín đáo.
Ban an ninh trại, đúng ra được gọi là ban trật tự trại. Người đứng đầu ban trật tự của khu B ở trại
Sikhiu trong thời gian tôi ở trại là ông T. Q. L, một đại úy Biệt Động Quân, dáng thấp mập, có hàng râu mép
tăng thêm phần oai vệ trên gương mặt, luôn mặc cái áo khoác bên ngoài màu xanh có dòng chữ “security” ở
trước ngực. Lúc đấy tôi hay thấy ông lai vãng qua B.8 với một cô gái còn nhỏ độ 18 tuổi, tên Th. Mặc dù
tuổi trẻ, nhưng tướng dáng Th. trông như thiếu phụ. Không rõ đó là dấu vết trác táng trong thời gian ở tra ̣i
hay là do những trận hành ha ̣ của hải tặc Thái khi bi bắ
̣ t trên biển, có điều là cô gái này đi cùng ghe với Lưu
Tuấn Hùng, chính điều này làm ra chuyện. Không biết lúc thỏa thuận chuyện tiền bạc, vàng vòng trước khi
xuống ghe ở Việt Nam ra sao. Nhưng khi tới trại, Th. đâm đơn kiện lên ban trật tự là Hùng lường gạt cô
chuyện tiền bạc, vàng vòng khi vượt biển.
Có người lại nói rằng, Hùng và Th. có liên hệ tình cảm với nhau từ hồi ở trại Songkla, khi lên tới
Sikhiu, mối tình tạm bợ này như diều đứt dây. Và Th. lại tới lui với ông L., đêm cũng như ngày, vì thế, có
thể ông L. xếp đặt chuyện cho Th. tố cáo Hùng để làm vừa lòng người yêu Th., hoặc để mối tình mới suôn
sẻ mặn nồng hơn. Cũng có người nói rằng: vì Hùng hoạt động cho Mặt Trận nhưng lại thiếu tư cách, lại còn
mạnh tiếng chỉ trích giới cựu quân nhân trong trại là không tiên phong dấ n thân, nên hẳn nhiên đã tạo nhiều
thù hiềm về phía mình.
Vì thế, cá nhân Hùng và những hoạt động Mặt Trận có mặt Hùng trong ấy đã thu hút sự chú ý của
ban trật tự trại. Ngoài việc gài người bám vào chúng tôi để theo dõi các hoạt động xây dựng lực lượng Mặt
Trận trong trại, Ban Trật Tự trong thời gian này đã làm lớn chuyện giữa Hùng và Th..
Hùng bị gọi lên ban trật tự khu B “làm việc”, đúng ra là bị điều tra, vì đương sự Th. đâm đơn kiện
tại khu B, nơi cô đang trú ngụ. Sau nhiều lần làm việc, đối chất với sự có mặt của các nhân chứng trong
chiếc ghe mà Hùng vượt biên từ Việt Nam, cuối cùng, với tội danh lường gạt đồng hương và không có tiền
trả. Lưu Tuấn Hùng bị trật tự trại, qua sự điều động của cựu đại úy T. Q. L., tống giam vô cái ga-ra xe của
trại. Đây là phòng biệt giam như có giới thiệu sơ qua ở trên.
Vụ hạ nhục Lưu Tuấn Hùng trong cộng đồng người tị nạn Sikhiu, và rồi giam Hùng một thời gian
dài trong cái nhà tù nhỏ của một nhà tù lớn hơn là trại tị nạn, cho thấy sự phức tạp của vấn đề. Dĩ nhiên
không ít cựu quân nhân hả hê khi thấy Hùng bị đốn ngã, vì cho rằng một thằng thanh niên chưa “ráo máu
đầu” lại vô tư cách mà lại lớn giọng phê bình thế hệ đàn anh khi họ thụ động trước lời kêu gọi lên đường
kháng chiến của MT, “Như vậy cho mầy chết trong tù Thái cũng là đáng!!!”
Hẳn nhiên vụ án Lưu Tuấn Hùng làm khựng lại nhiều hoạt động cho Mặt Trận trong trại. Vì từ đó
loan truyền nhiều nguồn tin cho rằng, Hùng lấy tiền Mặt Trận cung cấp cho các hoạt động ở trại, để tiêu xài
phung phí trong sinh hoạt cá nhân. Điều này không sai sự thực là bao nhiêu. Tuy nhiên, cá nhân tôi và Quang
không có dính líu gì với chuyê ̣n tiề n ba ̣c của Hùng. Nên chúng tôi vẫn kiên trì những hoạt động đã dự trù và
cố gắng duy trì tinh thần những anh em có lòng muốn rời trại lên đường vào khu chiến.
Lúc ấy tôi còn nhớ một nhân vật cũng làm việc cho Ban trật tự trong trại, hắn tên là Nguyễn T. A.
dáng dấp khỏe mạnh, da ngâm đen, giọng nói nhiều hăm dọa, thái độ khá hung hăng, cực đoan. Chính
Nguyễn T. A. đã lớn tiếng chỉ trích Mặt Trận một cách nặng nề. A. đã dùng nhiều ngôn từ hạ cấp để chưởi
các vị lãnh đạo Mặt Trận, như nói rằ ng: “Có người qua Băng Cố c phung phı́ tiề n ba ̣c ở những chỗ sa đo ̣a
v.v...” Lúc ấy tôi không rõ tại sao Nguyễn T. A. lại có thái độ quá hằn hộc với Mặt Trận. Y là người quố c
gia chống cô ̣ng, không đồ ng ý với đường lố i của Mặt Trận, hay y là người của Hà Nô ̣i gài vào dòng người
ti ̣na ̣n để quấ y nhiễu cô ̣ng đồ ng ti ̣na ̣n?
Sau này, nghe nói khi T. A. chuyển trại đến Phanat Ni Khom, y bị một nhóm anh chị khác ở trại
này, có biệt danh là “Thập Tam Thái Bảo”, cái tên mang hơi hướng Tàu trong các truyê ̣n kiế m hiê ̣p của tiể u
thuyế t gia Kim Dung, đánh cho gẫy răng, chảy máu mặt. Không biết đó là đối đầu giữa các tay anh chị người
Việt hay là một lý do nào khác.
Hoài Bão Cao Đep̣ Về Mô ̣t Tân Quố c Gia Viêṭ Nam Tự Do
Trong Tương Lai
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Ngoài việc đi gặp gỡ, nói chuyện, hay tập họp trong các quán cà phê để thảo luận về tình hình đất
nước, tôi còn được anh em trong nhóm cử viết bài tuyên truyền cho Mặt Trận. Sự thực, hồi còn ở trung học,
số điểm trong môn luận văn của tôi không xuất sắc gì đối với bạn bè trong lớp. Nhưng tôi lại thích đọc sách.
Lúc này, do nhu cầu và do cảm hứng sáng tác, tôi đã viết nhiều bài tuyên truyền cho Mặt Trận. Giấy viết chỉ
là một cuốn tập học trò, các bài viết xong đem ra thảo luận với anh em trong nhóm, hoặc lấy ý đó để đi nói
chuyện với các bạn trẻ trong trại. Tất cả những bài viết trong thời gian ở trại, tôi đều lưu giữ trong quyển vở
học trò đó. Và để đánh dấu những ngày đầu cầm bút, tôi ký tên là Phạm - Phan để tỏ lòng thương nhớ về
ba má và gia đình anh chị em tôi, lúc ấy còn sinh sống khổ nhu ̣c ở Sài Gòn.
Sau này khi vào khu chiến, tôi có mang các bài viết này đi theo. Trong thời gian học khóa kháng
chiến quân căn bản, tôi có trình lên anh Lộc các bài viết đó. Có lẽ các bài viết tuy trình bày còn thô sơ những
ý tưởng về hiện tình đất nước nhưng không hề thiếu nhiệt tình đó, đã khiến chiến hữu chủ tịch Mặt Trận chú
ý, vì sau khóa học căn bản, tôi được rút về đài Phát Thanh Việt Nam Kháng Chiến của Mặt Trận. Và bài có
tựa đề “Gởi Bạn”, tôi viết rất nhiều cảm hứng, nhằm kêu gọi thanh niên Việt Nam lên đường đấu tranh chống
lại chế độ độc tài, đã được đài phát thanh sử dụng.
Những lần đi nói chuyện với những người thuộc thế hệ đàn anh cũng để lại trong chúng tôi nhiều
hồi ức khó quên. Trong khu chúng tôi ở hồi ấy có một nhân vật tiếng tăm trong trại, đó là cựu trung tá ngành
thanh tra quân lực Việt Nam Cộng Hòa, ông Trần Quốc Toàn. Viên trung tá này sống tại B.9 với vợ và hai
con. Đến chỗ ông trú ngụ, chúng tôi thấy gia đình ông sống nề nếp, đầm ấm. Cựu trung tá Toàn vừa là thông
dịch viên cho văn phòng Cao Ủy, lại vừa được giới cựu quân nhân tín nhiệm trong vai trò đại diện hội cựu
quân nhân ở trại. Về nhận xét cá nhân, tôi thấy ông sống có tư cách tố t của mô ̣t cựu sı ̃ quan quân lực Việt
Nam Cộng Hòa.
Chính vì điều này, Nguyễn Đình Hòa giới thiệu ông với chúng tôi, nhằm quen biết thêm một cựu
quân nhân có uy tín. Trong một buổi nói chuyện, có lẽ đáng ghi nhớ nhất, vì bốn người chúng tôi gồm trung
tá Toàn, Hòa, Quang và tôi, ngồi trong góc nhỏ của một quán cà phê ở B.9, từ khoảng 8 giờ tối đến gần 1
giờ đêm. Cuộc nói chuyện, đúng ra là tranh luận về phương thức đấu tranh giữa hai thế hê ̣. Lý luâ ̣n chúng
tôi binh vực cho chủ trương nên tiến hành cuộc đấu tranh mới theo quan điểm Mặt Trận có diễn giải trong
Cương Lĩnh Chính Trị, đó là tiến hành cuộc kháng chiến toàn dân, vừa dùng tuyên vâ ̣n, vừa dùng quân sự,
tuy nhiên chiế n lươ ̣c tuyên vâ ̣n là chı́nh, lấy sức dân làm chính và chấp nhận cuộc đấu tranh lâu dài với chế
độ Việt Cộng, nếu tình hình đòi hỏi. Vì còn trẻ, chúng tôi dễ dàng chấp nhận cái mới hơn, và không bị quá
khứ nặng nề trì kéo. Hẳn nhiên đấy chỉ là những kiến thức ban đầu của chúng tôi về cuộc đấu tranh, và nhiệt
tình cần có thời gian để học hỏi thêm kinh nghiệm.
Còn phần vị cựu trung tá, ông chủ trương liên kết với quốc tế, sử dụng một lực lượng quân đội từ
bên ngoài, đánh như vũ bão vào Việt Nam để làm sụp đổ nhanh chóng chế độ cường quyền.- Không rõ lúc
đó có cường quốc quân sự nào sẵn lòng giúp cho lực lượng Kháng chiến Việt Nam về mặt quân sự, khi ngay
cả Mỹ cũng bỏ cuộc ở miền Nam và lúc đó cũng không có một lực lượng nào có thực lực đáng kể của người
Việt ở bên ngoài, ngoài Mặt Trận đang trong thời kỳ thành lập.
Hai bên tranh luận không ngã ngũ, không ai thuyết phục được ai, nhưng vẫn giữ hòa khí. Ông vẫn
mến chúng tôi vì là những thanh niên trẻ có chí khí, can đảm lên đường dấn thân. Chúng tôi mến ông vì là
người thuộc thế hệ đi trước còn giữ được tư cách của người cựu sĩ quan, nhất là trong thời gian ở trại tị nạn.
Quan điể m của vi ̣trung tá Toàn tiêu biể u cho những người chiụ ảnh hưởng từ quân đô ̣i, giải quyế t
ma ̣nh ba ̣o, nhanh chóng, để đáp ứng tı̀nh hı̀nh bế tắ c của VN, đồ ng thời sẵn sàng kế t hơ ̣p với thế lực quân
sự bên ngoài.
Quan điể m tiế n hành đấ u tranh giải thể chế đô ̣ đô ̣c tài Hà nô ̣i của MT, rút từ kinh nghiê ̣m của dân
tô ̣c Viê ̣t trong lich
̣ sử, khi phải đố i đầ u với cường quyề n hung ba ̣o hơn, phải sử du ̣ng thế trâ ̣n rô ̣ng khắ p, biế n
ảo khôn lường của nhân dân, phát huy thế chı́nh nghıã của dân tô ̣c, tránh vế t xe đã đổ của chế đô ̣ VNCH và
Hà nô ̣i, khi dựa vào ngoa ̣i bang đ̣ ể xây dựng chế đô ̣.
Thâ ̣t sự, từ khi thành lâ ̣p MT cho đế n hơn 20 năm sau. MT cũng không thể phát đô ̣ng mô ̣t chiế n
dich
̣ quân sự nào bên trong nô ̣i điạ để hỗ trơ ̣ cho tuyên vâ ̣n. Chı̉ sau này, khi ma ̣ng lưới toàn cầ u internet
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phát triể n, Tổ ng Vu ̣ Hải Ngoa ̣i MT mới thực hiê ̣n đươ ̣c công tác tuyên vâ ̣n trên ma ̣ng, tấ t nhiên những lý
thuyế t đấ u tranh ban đầ u đã đươ ̣c điề u chı̉nh cho thı́ch hơ ̣p với tı̀nh hı̀nh mới.
Trong tı̀nh hı̀nh của thâ ̣p niên 1980, viê ̣c MT đề ra chiế n lươ ̣c đấ u tranh như thế là hơ ̣p lý, thế nhưng
khó trở thành hiê ̣n thực vı̀ sự tàn ba ̣o khôn lường đươ ̣c của chế đô ̣ Hà nô ̣i, vı̀ sự khủng bố tinh thầ n tràn lan
trong xã hô ̣i VN qua hê ̣ thố ng công an tri ̣khắ c nghiê ̣t, dã man, xảo quyê ̣t. Điể m này cho thấ y, chıń h quyề n
vừa là hổ báo, cáo chồ n, vừa là loa ̣i heo lơ ̣n có thú tı́nh hay ăn ta ̣p.
Sau cùng, trong gần nửa năm sống và hoạt động trong trại tị nạn Sikhiu. Từ tháng 9/1983 tới tháng
2/1984, với nhiều nỗ lực, nhưng chúng tôi chỉ thu hút được hơn vài mươi thanh niên lên đường dấn thân! Có
nhiều thanh niên đồng ý tham gia, song họ muốn chúng tôi lên đường trước, để xem hư thực thế nào rồi mới
ra đi sau đó. Cũng có anh em tán đồng chủ trương tranh đấu của Mặt Trận, nhưng vì hoàn cảnh riêng, họ chỉ
đứng bên ngoài tiếp tay chứ không thoát ly đi vào khu chiến.
Trong trại hồi ấy có khi nhân số lên gần đến 10.000 ngàn người, khi có nhiều đợt chuyển trại, dân
số tị nạn giảm xuống còn lại chừng độ 6.000 hay 7.000 người, như vậy ít ra cũng có trên dưới chừng 1.000
thanh niên, thế nhưng, tìm người có nhiệt tình, có tinh thần hy sinh cho quốc gia dân tộc thật hết sức khó
khăn, đủ để thấy tình trạng người Việt ở trại tị nạn lúc đó phân tán, ngại khổ, sơ ̣ hy sinh cho quố c gia đến
chừng nào.
Từ những ngày sống ở trại, tôi có nghe nói về khu chiến Mặt Trận ở miền biên giới Thái - Cam Bố t.
Tôi không ngạc nhiên nhiều về vị trí khu chiến, bởi vì là người từ trong nước mới ra đi, tôi biết không ít về
khó khăn bên trong, nhất là những hoạt động chống đối lại chế độ CS sẽ rất khó tìm được một địa bàn hoạt
động, nói gì tới tạo được địa bàn, chỉ cần manh nha ý tưởng tập họp, đứng lên chống lại chế độ là chúng có
thể phát hiện ngay. Còn nếu thành lập một tổ chức, có lực lượng võ trang, có một cơ cấu nhân sự lãnh đạo
và cán bộ cơ sở, thì làm sao tránh được sự theo dõi, đánh phá của chế độ. Và cần ghi nhớ nằm lòng rằng độc
tài cộng sản sẽ không tiếc bất cứ gì để đập nát tổ chức “phản động”, không để những tổ chức “phản đô ̣ng”
này cùng với người dân Viê ̣t có dịp tı̀m cách đánh đổ chế đô ̣ phản đô ̣ng nhấ t - đô ̣c tài Hà Nô ̣i - trong lich
̣ sử
tiế n hóa của dân tô ̣c Viê ̣t, với hơn 4000 năm dựng nước.
Trong hoàn cảnh của Việt Nam sau 1975, việc hình thành khu chiến nằm bên ngoài lãnh thổ Việt
Nam là hợp lý, nếu chúng ta không muốn bị tiêu diệt tàn nhẫn, tan nát ngay trong trứng nước. Trong lich
̣ sử,
thời ho ̣ Ma ̣c soán ngôi nhà Hâ ̣u Lê, có lúc, lực lươ ̣ng phù Hâ ̣u Lê phải xây dựng căn cứ, lâ ̣p doanh điề n ở
đấ t Lào. Không thể so sánh việc lập khu chiến thời kháng chiến chống Pháp với việc xây dựng khu chiến
thời chống độc tài cộng sản. Thực dân hung bạo, nhưng độc tài cộng sản còn gian ngoan, tàn độc hơn nhiều
lần. Thứ nữa, sau nhiều chục năm chiến tranh, lòng dân đã mỏi mệt, phân tán, khó mà huy động được sức
dân như thời chống Pháp, vì sức dân thời đó đã bị cộng sản núp dưới cái áo Việt minh lạm dụng đau đớn, để
rồi công sức dân tộc bị đổ sông đổ biển khiến người dân ít nhiều đã mất lòng tin.
Thêm nữa, sau 1975, không phải chỉ một lãnh thổ Việt Nam bị kiềm chặt bởi chế độ cộng sản độc
quyền, mà nước láng giềng còn lại là Lào và Cam Bốt cũng chung số phận hẩm hiu, đau buồn này. Do vậy
địa điểm lý tưởng nhất để thiết lập một vùng đất làm bàn đạp tiến sâu về Việt Nam thời đó, không có nơi
nào khác hơn ngoài vùng biên giới Thái - Kampuchea - Lào.
Điều quan trọng là chúng ta có lực lượng, và duy trì lực lượng đó để tiếp tục phát triển trong cuộc
đấu tranh giành lại tự do dân chủ cho quê hương.
Trong bối cảnh năm 1983, chỉ mới 8 năm sau ngày miền Nam thất thủ, một số người lãnh đạo miền
Nam trước đây vẫn còn nuôi ý tưởng khôi phục miền Nam bằng đường lối quân sự. Con người ít nhiều đều
bị chi phối bởi hoàn cảnh xã hội. Những người từng giữ vị trí quan trọng ở miền Nam, nay khi tiến hành các
hoạt động đấu tranh thì cũng đượm ít nhiều màu sắc cũ. Và trong bối cảnh thế giới ngày ấy, phong trào đấu
tranh vì dân chủ nhân quyền ngoài con đường võ trang chưa lan rộng, phổ biến như những năm giữa thập kỷ
1990.
Tuy nhiên trong đường lối Mặt Trận đề ra vào đầu những năm 1980, có nói rõ, cuộc đấu tranh mang
mục tiêu giải thể chế độ cộng sản Hà Nội do Mặt Trận chủ trương sẽ bao gồm hai lĩnh vực song song được
phối hợp chặt chẽ: Vận dụng và Quân sự. Trong đó lấy vận dụng làm chính, quân sự là hỗ trợ. Vận dụng
theo cách giải thích trong những tài liệu Mặt Trận, có ý nghĩa rộng lớn hơn chính trị. Đấu tranh vận dụng đa
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dạng, phổ quát hơn, gần như bao trùm và mang ý nghĩa chỉ đạo cho mo ̣i hoạt động đấu tranh giải phóng đất
nước Việt Nam khỏi ách độc tài. Tuy nhiên cũng trên cái nền chính trị, nghĩa là các hoạt động không quân
sự.
Những người trưởng thành từ thời chống Pháp chắc sẽ không lạ gì đường lối đấu tranh này, bởi vì
lúc ấy dân tộc ta đã kết hợp chủ trương này trong cuộc kháng chiến. Nói cho sâu xa, từ trong quá khứ lịch
sử chống ngoại xâm, ông cha ta từng áp dụng đối sách linh hoạt này khi đứng trước kẻ thù hùng mạnh hơn,
trong khi chúng ta cần phải xây dựng lực lượng từ không đến có, từ nhỏ đến lớn và phải tranh thủ nhân tâm
để tạo lực lượng kháng chiến lớn ma ̣nh.
Tôi cũng như nhiều thanh niên khác, khi lên đường tham gia Mặt Trận, không phải chỉ là hành động
tòng chinh bình thường: Vào quân đội. cầm súng làm một người lính thời tổ quốc lâm nguy. Trái lại, chúng
tôi ý thức rằng, người thanh niên không thể trốn tránh bổn phận của mình, không thể tìm nơi an nhàn cho
bản thân, gia đình mình - mà vốn được nhiều người che đậy bằng nhiều loại lý luận- khi dân tộc Việt còn
nhiều tủi nhục, ưu phiền. Do vậy, lên đường nhập cuộc là góp công sức tìm ra con đường cứu nguy cho đất
nước. Và hẳn nhiên phương thức đấu tranh trong giai đoạn đó phải chịu ảnh hưởng bởi tình hình chung. Vì
thế từ một thanh niên mang hoài bão đóng góp cho quê hương Việt đươ ̣c tự do, cho đến đời sống kháng
chiến quân Việt Nam sau này, như là kết hợp tự nhiên của thời cuộc, mà thân phận thanh niên chúng tôi an
nhiên chấp nhận như một hành động tạ ơn cùng núi sông Việt Nam vô cùng thân yêu!
Bố i Cảnh Lực Lươ ̣ng Kháng Chiế n Đông Dương.
Mô ̣t Nề n Tảng Chı́nh Tri Mơ
̣ ́ i.
Cho Dân Tô ̣c Viêṭ Nam Nhân Ái Ưa Chuô ̣ng Tự Do - Hòa Bın
̀ h.
Thời điểm năm 1983 tại Đông Dương có nhiều biến chuyển phức tạp. Làn sóng người tị nạn Đông
Dương đổ xô đến Thái Lan, Nam Dương càng ngày càng nhiều. Cạnh đó, việc Hà Nội xâm chiếm Cam Bốt
đã thúc đẩy việc ra đời Lực Lượng Liên Hiệp Kháng Chiến Cam Bốt ở vùng biên giới Thái-Cam Bố t. Tiếp
theo đó, những người Lào yêu tự do cũng không khuất phục trước chính quyền đảng trị của Lào cộng đang
núp dưới cái bóng che chở của đàn anh Hà Nội. Và Thái lan đứng trước tình hình căng thẳng ở Đông Dương
sẽ chọn thái độ đối phó như thế nào? Những biến chuyển trong vùng hồi ấy đều có ảnh hưởng ít nhiều tới
Mặt Trận, bởi vì bộ phận đầu cầu của Mặt Trận được đặt tại Thái Lan và khu vực khu chiến nằm trên vùng
biên giới Thái - Cam Bố t - Lào.
Đầu tiên xin được tìm hiểu về chính tình Thái Lan vào những năm đó.
CÁC NÉT CHÍNH VỀ CHÍNH TÌNH THÁI LAN
VÀO NHỮNG NĂM 1980.
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Thái Lan có tổng diện tích 513.115 km vuông, thủ đô là Băng Cốc có 10 triệu dân (tính đến năm
2000). Dân số có 62 triệu người (tính tới năm 1999), trong đó 89% là người Thái còn lại 11% thuộc các sắc
tộc khác. Về tôn giáo, Phật giáo chiếm 95%, Hồi giáo chiếm 4%. Ngôn ngữ chính: Thái ngữ, Anh ngữ là
ngôn ngữ thứ nhì trong xã hội. Về mặt chính quyền, lãnh thổ Thái được chia ra làm 76 tỉnh. Thái theo chế
độ đa đảng, nhưng đảng cộng sản bị ngăn cấm.
Hậu bán thế kỷ 20 là thời kỳ xảy ra những khó khăn nội bộ nghiêm trọng trong lịch sử Thái. Vào
năm 1947, phe quân đội chiếm giữ chính quyền, sau đấy nền độc tài bị lật đổ vào năm 1951. 7 năm sau, quân
đội tiếp tục làm cuộc đảo chính mới, dẫn đến hậu quả hiến pháp Thái bị đình chỉ thi hành. Trong suốt những
năm 1960, các quyền tự do chính trị được hồi phục chậm chạp trong triển vọng sẽ thoát khỏi sự kiềm chế
của những tướng lãnh Thái, thế nhưng đến năm 1971, quân đội lên nắm quyền trở lại. Vào năm 1973, các
cuộc biểu tình do sinh viên học sinh lãnh đạo đã dẫn tới việc một chính quyền dân sự ra đời, nhưng sau đấy,
trong suốt thập kỷ 1980 và đầu những năm 1990, Thái Lan tiếp tục rơi vào những bất ổn chính trị.
Vào ngày 29/2/1980, chính quyền của Tướng Kriangsak vì không giải quyết được cuộc khủng hoảng
do người tị nạn Cam Bốt mang lại cho Thái, nên vị Thủ tướng Kriangsak đã từ chức.
Ngày 12/3/1980, Tướng Prem Tinsulanonda, cựu Bộ Trưởng Quốc Phòng và là đương kim Tư Lịnh
quân đội Thái, lên làm Thủ tướng Thái. Ông này có chủ trương cứng rắn chống lại cộng sản Việt Nam và
theo đuổi một chính sách tài chính, kinh tế mà sau này trở thành nền tảng cho sự phát triển kinh tế vượt bậc
của Thái trong những năm 1980. Tướng Prem rất thân cận với Hoàng Gia Thái, và do sự tiếp cận của ông
trong các vấn đề chính trị cũng như những xung đột trong chính quyền với tư cách vị cha già trong gia đình,
nên ông được mọi người gọi là Pa Pa Prem, mặc dù ông độc thân. Trong thời gian chính quyền Prem tồn tại
cũng là thời gian kháng chiến Việt Nam có đất đứng tại Thái.
Ngày 23/6/1980, đã diễn ra một trận đánh kéo dài hơn 24 giờ tại tỉnh Aranyaphratet của Thái, khi
khoảng 300 bộ đội Hà Nội từ đất chùa tháp vượt ngang biên giới đi vào lãnh thổ Thái và xâm chiếm 3 ngôi
làng. Trong trận đánh này, phía Thái bị thiệt hại 60 binh sĩ còn phía Hà Nội là 75.
Vào ngày 1/4/1981, một nhóm sĩ quan trẻ, sau này được gọi là nhóm Turks trẻ đã dùng những đơn
vị quân đội có trong tay, đánh chiếm các cơ quan chính quyền tại thủ đô Băng cốc. Nhóm sĩ quan trẻ này
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đưa ra lời phê bình về sự thất bại của các chính quyền quân sự trong quá khứ và tuyên bố sẽ ủng hộ dân chủ.
Tuy nhiên, có nhiều ý kiến cho rằng số sĩ quan này thực chất chỉ thèm khát quyền lực. Khi xảy ra cuộc đảo
chính, Thủ tướng Prem đã trốn chạy về tỉnh Khorat (hay còn gọi là tỉnh Nakhon Rachasima, nơi có trại tị
nạn Sikhiu, nằm ở hướng đông bắc thủ đô Băng cốc). Quân đảo chính chiếm giữ vài cơ sở trọng yếu của
chính quyền ở Băng Cốc trong thời gian 3 ngày. Lúc ấy Hoàng Gia Thái cũng bỏ chạy về Khorat, và tỏ thái
độ ủng hộ Thủ tướng Prem, qua bài diễn văn của Hoàng Hậu Sikirit trên đài phát thanh. Nhờ vào sự ủng hộ
này, nên Tướng Prem tái tập họp được lực lượng trung thành với ông và sau đó quay trở lại thủ đô.
Ngày 3/4/1981, quân đảo chính được lãnh đạo bởi Tướng San Chipatima đã mất hy vọng chiếm
được quyền lực. Chipatima và các lãnh đạo khác trong cuộc đảo chính tìm cách bỏ chạy khỏi Thái. Sau đó
một tháng, tất cả những kẻ tham dự vào cuộc nổi dậy thất bại được hoàng gia Thái tha tội vì lòng nhân từ.
Giữa năm 1982, quân đội Thái có sáng kiến thành lập một chương trình mới chống lại quân du kích
cộng sản đang bám vào nông thôn. Theo kế hoạch, chính quyền Thái sẽ cấp đất nông nghiệp cho những
người đi khai phá đất có võ trang, với ý định bảo vệ những khu vực này. Khi sáng kiến này được xúc tiến,
quân du kích Thái cộng đã rút khỏi vùng đất dọc theo biên giới Lào. Cùng năm này, đài phát thanh Tiếng
Nói Nhân Dân Thái ủng hộ Thái cộng, ngưng hoạt động trên đất Trung quốc.
Ngày 16/7/1982, viên thượng sĩ Amornsak thực hiện cuộc mưu sát Thủ tướng Prem, khi ông đang
đi thăm viếng cơ sở pháo binh tại Lopburi. Viên hạ sĩ quan này dùng hỏa tiễn chống xe tăng bắn vào đoàn
người có mặt Tướng Prem, nhưng may mắn, hỏa tiễn chỉ trúng vào đọt cây gần đó, không có ai bị thương.
Vụ ám sát hụt này được giữ bí mật gần một năm. Vào ngày 2/6/1983, viên thượng sĩ Amornrsak bị kết án
25 năm tù giam.
Vào ngày 1/12/1982, tại vùng đông bắc Thái, hơn 1.000 quân du kích Thái cộng có võ trang ra đầu
hàng tập thể với chính quyền, đại diện chính quyền trong buổi lễ này là Tổng tư lịnh quân đội Thái, Tướng
Arthit Kamlangek. Sự kiện này coi như đánh dấu chấm dứt thời kỳ hoạt động của phong trào phiến quân
cộng sản tại Thái. Được biết ngày 1/12/1941 là ngày thành lập đảng cộng sản Thái Lan, sau gần đúng 40
năm hoạt động, mối đe dọa chính quyền Thái từ lực lượng du kích Thái cộng không còn nữa.
Tháng 1/1983, quân đội chính quyền Cam Bốt với sự giúp đỡ của các đơn vị bộ đội Hà Nội mở
cuộc tấn công quy mô vào những đơn vị thuộc phe Liên Hiệp kháng chiến Cam Bốt. Trận đánh diễn ra trên
đất Thái, và sau đó, hơn 47.000 người tị nạn Cam Bốt bỏ chạy qua Thái Lan.
Ngày 16/3/1983, trong cuộc bỏ phiếu không định trước, quốc hội Thái đã phản đối lần nữa một
điều khoản dành cho quân đội vai trò quan trọng trong chính quyền.
Ngày 18//3/1983, bộ đội Hà Nội mở đợt bắn phá căn cứ Khmer Đỏ nằm trên lãnh thổ Thái, khiến
Thái phải tổ chức phòng ngự. Sau đấy tro ̣ng pháo hai bên bắn qua bắn lại gây cho 30 thường dân thiệt mạng,
300 người khác bị thương. Sau trận này đánh này, ước lượng gần 22.000 dân Cam Bốt bỏ chạy vào đất Thái.
Vào ngày 18/4/1983, cuộc bầu cử quốc hội Thái diễn ra với 14 đảng phái tham dự, nhưng không
có đảng nào chiếm đa số phiếu cần thiết trong 324 ghế đại biểu quốc hội. Do lời mời của 4 đảng chính trị
lớn nhất trong quốc hội, Tướng Prem, mặc dù không phải là đại biểu quốc hội, đã đứng ra thành lập chính
phủ mới.
Ngày 11/3/1984, một khối lượng lớn chất nổ đã san bằng khu tư dinh của viên tướng Trung Hoa
Quốc Dân đảng Li wen Huan ở Chiangmai, vụ nổ này phá hủy thêm 40 căn nhà khác nằm gần đó. Vụ mưu
sát bằng bom này được tin rằng do quân đội Thống Nhất Shan của tay trùm thuốc phiện Khun Sa gây ra,
nhằm cố gắng tiêu diệt tàn dư Trung Hoa Quốc Dân Đảng. Lực lượng Trung Hoa Quốc Dân Đảng sau khi
thua trận ở Hoa Lục đã bỏ chạy vào Miến Điện năm 1949, và rồi đi vào đất Thái năm 1960.
Ngày 11/5/1984, đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị đã thực hiện chuyến viếng thăm Băng Cốc hai
ngày, nhân dịp này ngài tới thăm người tị nạn đang ở dọc theo biên giới Cam Bốt.
Ngày 20/7/1984, quân đội Thái mở cuộc đột kích vào nơi ẩn náu của cộng sản Thái ở Băng cốc,
bắt giữ được 16 cán bộ cao cấp Thái cộng và thu được số tiền mặt là 131.000 Mỹ kim, cùng nhiều xe hơi,
võ khí.
CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI CỦA THÁI LAN
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TỪ NĂM 1977 TỚI 1983.
Từ năm 1977, chính quyền Thái dưới thời Thủ tướng Kriangsak đã tìm kiếm mối quan hệ hữu nghị
với các quốc gia Đông Dương cộng sản. Nhiều hiệp định thương mại và quá cảnh được ký với Lào trong
năm 1978. Vào tháng 9 cùng năm, Phạm Văn Đồng, Thủ tướng cộng sản Hà Nội viếng thăm Băng Cốc và
đưa ra bảo đảm rằng, chính quyền ông sẽ không ủng hộ quân nổi dậy Thái cộng trong phạm vi lãnh thổ Thái.
Tuy nhiên những rắc rối xảy ra trên biên giới Thái - Cambodia, kể cả việc lực lượng Khmer Đỏ tấn công
những ngôi làng Thái ở gần biên giới, khiến Thái vẫn còn gián đoạn liên hệ với Kampuchea Dân chủ.
Sự xâm lược của Hà Nội đối với Kampuchea Dân chủ vào tháng 12/1978 đã tạo ra một cuộc khủng
hoảng mới, và không lâu sau đấy, bộ đội công sản Hà Nội chiếm đóng Nam Vang vào tháng 1/1979 và thành
lập chính quyền Cộng Hòa Nhân Dân Kampuchea, một vệ tinh bé nhỏ của Hà Nội. Sự kiện này khiến cho
Cam Bốt rơi vào vị trí “khu đệm” giữa Thái và Việt Nam. Lúc ấy lực lượng Thái và bộ đội Hà Nội đối diện
với nhau qua biên giới chung: Cam Bốt. Và bộ đội Hà Nội thường xuyên mở các cuộc tấn công vào lãnh thổ
Thái. Thêm nữa, người tị nạn từ Cam Bốt tràn vào đất Thái tạo nên căng thẳng lớn đối với nguồn tài nguyên
giới hạn của Thái, mặc dù lúc đó các quốc gia bên ngoài có viện trợ khẩn cấp cho Thái.
Trong cuộc khủng hoảng Cam Bốt, Thái cùng với những thành viên Asean khác, và Liên Hiệp
Quốc, Trung Quốc đòi hỏi Hà Nội phải rút quân khỏi Cam Bốt. Vào tháng 6/1982, chính quyền Thái mở
rộng sự giúp đỡ đối với phe Liên Hiệp kháng chiến Cam Bốt do Hoàng thân Sihanouk, Khieu Samphan
(Khmer Đỏ) và SonSann (nhà lãnh đạo Cam Bốt không cộng sản) thành lập. Một lợi ích không tiên đoán
trước được trong cuộc khủng hoảng Cam Bốt là sự cải thiện to lớn mối quan hệ giữa Trung Quốc và Thái,
vì cả hai nước này đã tìm thấy sự tương đồng trong cuộc đối đầu với Hà Nội. Vào năm 1983, Trung Quốc
cắt giảm nghiêm trọng viện trợ và giúp đỡ cho quân Thái cộng cùng với những phong trào phiến quân cộng
sản khác ở châu Á. Đây được coi như là một phần của chính sách mới của Bắc Kinh nhằm cải thiện mối liên
hệ trong phạm vi vùng.
NHỮNG ĐE DỌA TIỀM TÀNG CHO THÁI LAN
TRONG NHỮNG NĂM 1980.
Sau khi kiểm soát được phiến quân Thái Cộng ở trong nước, vào đầu những năm 1980, Thái bắt
đầu quay sang bảo vệ quốc gia đối với những lực lượng xâm lược bên ngoài. Mặc dù bộ đội Hà Nội ở Cam
Bốt được xem như là mối đe dọa chính yếu đối với Thái, song căng thẳng biên giới do đường biên không
chính xác cũng gây nhiều phiền phức cho Thái và Lào và giữa Thái - Miến.
Do coi trọng đường lối ngoại giao, nên Thái tránh được các sức ép từ bên ngoài cũng như giảm tối
thiểu những hành động quân sự, thế nhưng việc thôn tính Cam Bốt của Hà Nội đã tạo một căng thẳng lâu
dài trên vùng biên giới Thái - Kampuchea. Lúc đó Hà Nội đồn trú 140.000 quân dọc theo vùng biên giới
này, cộng với 30.000 quân của Cộng Hòa Nhân Dân Kampuchea do Hà Nội huấn luyện, tổ chức và chỉ huy.
Sự hiện diện nhiều sư đoàn bộ đội cộng sản Việt Nam được trang bị nặng và có khả năng tác chiến đã củng
cố thêm quyết định của Thái trong việc cải thiện mối quan hệ với Bắc Kinh. Vào tháng 1/1979, Thủ tướng
Thái, Tướng Kriangsak Chomanand và những nhà lập chính sách ở Bắc Kinh gặp nhau bí mật tại căn cứ
không quân Utapao-Thái lan nhằm thuơng lượng về một chính sách hợp tác Hoa - Thái. Cuộc họp quan trọng
này dẫn tới kết quả, Bắc Kinh chấm dứt giúp đỡ cho đảng cộng sản Thái và coi Thái Lan là đia điểm trung
gian để Bắc Kinh đổ viện trợ vào cho Khmer Đỏ thuộc phong trào kháng chiến Cam Bốt.
Thái Lan đã triển khai một số đơn vị cấp trung đoàn tới dọc theo biên giới nhằm có thể giải quyết
những đe dọa đến từ bộ đội Hà Nội. Hẳn nhiên biên giới giữa Thái - Cam Bốt đã có xích mích lâu dài do
vấn đề sắc tộc, đường biên không rõ ràng từ thời thực dân Pháp, cũng như việc buôn lậu đi ngang biên giới,
tuy nhiên sự căng thẳng lên cao là do sự hiện diện của bộ đội cộng sản Hà Nội trên miền đất biên giới này.
Mặt khác những cố gắng của Hà Nội nhằm tiêu diệt Lực Lượng kháng chiến Cam Bốt khiến cho những nạn
nhân chiến tranh là người dân Khmer vô tội đã phải bỏ chạy sang đất Thái. Số lượng dân tị nạn Khmer ồ ạt
chạy qua đất Thái gây cho Thái hai khó khăn. Thứ nhất làm cho Thái rơi vào tình trạng căng thẳng về nguồn
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dự trữ vốn eo hẹp, thứ hai Thái phải đối phó với sự xâm nhập của tình báo cộng sản đang đi vào đất Thái
qua dòng người tị nạn đông đảo, bằng cách ăn mặc giống như người tị nạn, bộ đội Hà Nội và bộ đội chính
quyền Cam Bốt tìm cách thâm nhập vào đất Thái. Lực lượng an ninh Thái cố gắng chận bắt bọn này, giải
giới, rồi giao trả lại Cam Bốt.
Thái Lan đã có những ủng hộ cho phe kháng chiến Cam Bốt ngay khi nhận thấy Hà Nội mở rộng
quy mô xâm lược xứ chùa tháp từ năm 1979. Phe kháng chiến Khmer có 3 bộ phận và hợp thành chính
quyền Liên Hiệp Kampuchea Dân chủ. Kháng chiến Cam Bốt có nhiều căn cứ quan trọng nằm sâu bên trong
lãnh thổ Thái, cho phép Thái kiểm soát đáng kể lực lượng này cùng những hoạt động của họ ở bên trong
lãnh thổ xứ chùa tháp, ngược lại, chính vì điểm này, đất Thái cũng trở thành mục tiêu tấn công của bộ đội
Hà Nội. Thái xem xét rằng sự giúp đỡ cho phong trào kháng chiến Cam Bốt là cần thiết cho nền an ninh
quốc gia. Cạnh đó, những thành viên Asean khác gia tăng các vận động quốc tế cho người tị nạn và lực
lượng kháng chiến Cam Bốt. Đáp lại sự vận động này, nhiều giúp đỡ đã đến từ Trung quốc, Hoa Kỳ, và các
nước khác.
Từ năm 1979 đến năm 1984, xung đột giữa Thái và Hà Nội tại vùng biên giới Thái - Cambodia diễn
ra theo một khuôn mẫu như sau: vào mùa khô hàng năm, Hà Nội đưa lực lượng tấn công quân kháng chiến
Cam Bốt, đến mùa mưa, bộ đội Hà Nội rút về củng cố các vị trí ở bên trong lãnh thổ xứ chùa tháp.
Hà Nội lặp đi lặp lại với Thái và các nước Asean rằng họ không có ý định xâm lăng Thái. Thời gian
này diễn ra những liên lạc lẻ tẻ giữa các bên nhằm tìm ra một giải pháp chính trị cho vấn đề Cam Bốt. Hà
Nội phát biểu với thế giới rằng, họ muốn rút lực lượng chiếm đóng ra khỏi Cam Bốt trong năm 1990, sau
khi huấn luyện, trang bị cho quân đội Cộng Hòa Nhân Dân Kampuchea đủ sức bảo vệ được chế độ bù nhìn
này. Tuy nhiên tới giữa năm 1987, nhiều nhà quan sát nhận thấy rằng quân đội bù nhìn này không có khả
năng đảm nhận gánh nặng về quốc phòng do Hà Nội để lại, ngay cả nếu Hà Nội thực hiện đúng lới hứa do
họ tự đưa ra là sẽ rút quân vào năm 1990. Nhưng sau khi rút quân, Hà Nội tiếp tục cài lực lượng ở lại nhằm
“cố vấn” cho quân đội bản xứ cũng như để gìn giữ những quyền lợi của Hà Nội tại đây.
VẤN ĐỀ NGƯỜI TỊ NẠN ĐÔNG DƯƠNG
Vấn đề người tị nạn Đông Dương đến Thái vì lý do chính trị hay kinh tế đã là điều thường xảy ra
trong suốt 200 năm của triều đại Chakkri. Gần đây nhất dòng người tị nạn đổ xô tới Thái bắt đầu vào năm
1975, khi Cam Bốt, Việt Nam rồi tới Lào lần lượt rơi vào tay cộng sản (Lào bị cộng sản chiếm vào tháng
12/1975). Theo các số liệu chính thức của Thái đưa ra, từ năm 1975 tới 1978 có 228.000 người tị nạn tới
Thái, trong đó đa số là người Lào. Trên lãnh thổ Thái có 15 trại tị nạn và 4 trung tâm tạm giam được tài trợ
và điều hành bởi chính quyền Thái, Cao Ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc (UNHCR) và nhiều cơ quan cứu trợ quốc
tế khác. Mãi tới tháng 10/1977, chính quyền Thái mới thừa nhận người tị nạn Đông Dương một cách tổng
thể với lượng định rằng họ sẽ ở lại đất Thái trong thời gian chờ đợi hồi hương hoặc được định cư ở quốc gia
đệ tam.
Khi vấn đề người tị nạn ở Đông Phi và Trung Mỹ nhận được thêm sự chú ý từ cộng đồng thế giới
trong những năm 1980, Thái lại trở nên ưu tư hơn vì nghĩ rằng, số lượng lớn người tị nạn Đông Dương, nhất
là người tị nạn Cam Bốt, có thể sẽ trở thành vấn đề riêng của Thái. Vì thế vào năm 1987, chính quyền Thái
chính thức đóng cửa trại tạm cư Khao-I-Dang, ở gần thành phố đông bắc Aranyaprathet thuộc tỉnh Prachin
Buri (từ năm 1975 tới tháng 1/1987 đã có 221.000 người Khmer được định cư ở nước ngoài). Việc đóng cửa
trại Khao-I-Dang trong chủ ý của Thái nhằm lôi kéo sự chú ý trở lại vấn đề người tị nạn Đông Dương từ
cộng đồng quốc tế. Khi thông báo đóng cửa trại tạm cư này, ông Prasong Soonsiri, Tổng thư ký của Thủ
tướng Thái phát biểu rằng, các trại tị nạn trên đất Thái đã trở thành một “yếu tố lôi kéo”, đã khuyến khích
thêm nhiều người khác bỏ chạy vào đất Thái xin tị nạn. Khi được hỏi về số phận của những dân tị nạn tại
trại Khao-I-Dang, một giới chức cao cấp thuộc phong trào kháng chiến Cam Bốt nói vào tháng 12 năm 1986
là: “trại bị đóng cửa chứ không đóng trại”.
Theo số liệu của chính quyền Thái, vào tháng hai năm 1986 hãy còn 127.817 người tị nạn trong các
trại tị nạn trên đất Thái. Trước đó đã có 500.000 người tị nạn được cho đi định cư ở quốc gia đệ tam. Sau
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năm 1981, số lượng người tị nạn được cho đi định cư bị giảm sút nghiêm trọng (tới 2/3). Vào năm 1982, chỉ
có 33.090 người so với con số 102.564 người đi vào năm 1981. Sự giảm sút này không chỉ vì quốc tế đã bớt
chú ý về vấn đề người tị nạn ở Đông Nam Á, mà là còn vì các quốc gia nhận người tị nạn đã đặt thêm tiêu
chuẩn chọn lựa và thủ tục chặt chẽ hơn, trước khi nhận họ.
Sau Thái Lan, xin được điểm qua những nét chính về tình hình Lào Quốc.
NHỮNG NÉT CHÍNH VỀ TÌNH HÌNH LÀO
Lào giành được độc lập từ tay người Pháp vào ngày 19/7/1949. Dân số tính tới đến năm 1991 ước
chừng 4,25 triệu người. Là một quốc gia bị bao bọc chung quanh bởi đất đai, rừng núi, Lào không có một
cảng biển nào. Tổng diện tích của Lào độ khoảng 236.800 km vuông. Lào có 5.083 km đuờng biên giới với
các láng giềng, trong đó có đường biên chung với Miến Điện là 235 km, với Cam Bốt là 541 km, với Trung
Quốc là 423 km, với Thái Lan là 1.754 km, với Việt Nam là 2.130 km. Hầu hết đường biên giới ở phía Tây
Lào được phân ranh bởi dòng sông Mékong.
Từ 1968 tới 1974, cuộc chiến giữa Lực lượng võ trang của Pathet Lào và quân đội Hoàng Gia Lào
đã leo thang. Lực lượng người sắc tộc Hmong dưới sự lãnh đạo của Vàng Pao chiến đấu chống lại Pathet
Lào và bộ đội cộng sản Bắc Việt. Năm 1972, đại hội đảng Nhân Dân Lào lần thứ nhì được tổ chức, đảng
Nhân Dân Lào được cải tên thành đảng Cách Mạng Nhân Dân Lào. Năm 1972, Pathet Lào và chính quyền
Hoàng gia Lào bắt đầu thương thuyết cho một hiệp định ngừng bắn. Cuộc thương thảo này dẫn tới kết quả
Hiệp định Vientiane được ký vào tháng 2/1973, cuộc ngừng bắn được công bố, Hoa Kỳ chấm dứt việc ném
bom trên đất Lào. Một nghị định thư về việc thành lập chính quyền liên hiệp thứ ba được ký vào tháng
9/1973, và sắc luật Hoàng gia vào tháng 4/1974, đã tạo cho chính quyền một vai trò như là chính quyền Liên
hiệp quốc gia lâm thời.
Quân Đội Giải Phóng Nhân Dân Lào là tên gọi chính thức của lực lượng võ trang Pathet Lào, thông
dụng hơn, người ta thường biết đây là đạo quân du kích cộng sản. Quân đội giải phóng nhân dân Lào đầu
tiên xuất phát từ những đơn vị độc lập, được thành lập vào tháng giêng năm 1949 bởi Kayson Phomvihan,
dần dần về sau, lực lượng này gia tăng đông đến 8.000 du kích vào năm 1960. Và từ năm 1960 đến 1972 số
lượng du kích quân đã lên tới 48.000 người.
Từ tháng 8/1974 tới tháng 11/1975, cuộc chiến Quốc - Cộng tại Lào lại tiếp tục. Khi phe cô ̣ng sản
Lào trên đà thắ ng thế , để tránh bi ̣ tiêu diê ̣t. Vàng Pao bỏ chạy đến Thái Lan, các tướng lãnh và những bộ
trưởng cao cấp của cánh hữu cũng bỏ chạy qua đất Thái. Quân đội giải phóng nhân dân Lào “giải phóng”
các tỉnh và thủ đô Vientiane. Những trại cải tạo hay còn được gọi là trại “hội thảo” được thành lập. Chính
quyền “cách mạng” lên nắm chính quyền, các cuộc bầu cử hội đồng nhân dân địa phương được tổ chức.
Vào tháng 12/1975, chính quyền Liên Hiệp Quốc Gia Lâm Thời bị giải tán, Vua Lào Savang
Vatthana thoái vị. Nước Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào được công bố thành lập. Souphanouvong trở
thành Chủ tịch đầu tiên của nước cộng sản Lào, và cầm quyền tới năm 1991, một đồng chí của
Souphanouvong là Kayson Phomvihan lên làm Thủ tướng đầu tiên.
Tháng 5/1977 ủy ban trung ương đảng cách mạng nhân dân Lào thông qua nghị quyết số 3, vạch rõ
hướng phát triển của Lào bằng con đường cách mạng xã hội chủ nghĩa.
Tháng 7/1977, Lào rơi sâu vào vòng tay của Hà Nội qua Hiệp ước hữu nghị - hợp tác 25 năm giữa
Việt Nam và Lào.
PHONG TRÀO KHÁNG CHIẾN LÀO
Sau tháng 12/1975, nước Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào mới vừa thành lập đã phải đối diện với
việc giải giới và trung lập thành phần cảnh sát và các cựu chiến binh phe hữu trước đây nhằm chống lại cố
gắng kháng cự của những kẻ đã bỏ chạy qua Thái hay những người ở lại nhưng thuộc thành phần ủng hộ chế
độ cũ. Thứ nữa, chế độ mới cũng nhắm vào việc ngăn chận láng giềng Thái can thiệp vào các diễn biến chính
trị tại Lào.
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Tuy nhiên, hành động này không ngăn chận được sự ra đời và hình thành một Phong Trào Kháng
Chiến Lào tại vùng biên giới Thái - Lào. Khu vực nằm bên kia sông Mékong trong phần đất Thái có chiều
dài 1.000 km, đã là nơi ẩn náu kín đáo cho lực lượng quân kháng chiến Lào. Lúc đó, Thái với một chính
quyền mới vững mạnh, chống cộng mạnh mẽ đã cung cấp cho quân kháng chiến nhiều trang bị và dữ kiện
tình báo.
Quân kháng chiến Lào được lãnh đạo phần lớn bởi những cá nhân từng giữ vai trò quân sự trong
cuộc chiến tranh trước đây tại Lào. Thỉnh thoảng tổ chức đánh đột kích vào những cơ sở quân sự như đồn
lính, bót cảnh sát, phá cầu, phục kích các đoàn xe, và khóa đường, sử du ̣ng chiế n thuâ ̣t “gâ ̣y ông đâ ̣p lưng
ông” để chố ng la ̣i nhà cầ m quyề n mới.
Lực Lượng Võ Trang Kháng Chiến bí mật này không thể tạo thêm những thành quả kháng chiến
lớn hơn ngoài việc chỉ tạo những chướng ngại nhỏ gây khó chịu cho chế độ, bởi vì quân đội cộng sản Lào
với sự phối hợp chặt chẽ của gần 50.000 bộ đội cộng sản Hà Nội đang có mặt trên đất Lào, giúp cho chế độ
đủ khả năng chống lại những mối đe dọa an ninh ở cấp độ tương đối, cạnh đó chính quyền cộng sản Lào thắt
chặt thêm kiểm soát các phương tiện truyền thông.
Trong tình trạng bị lệ thuộc bởi lực lượng cộng sản Bắc Việt, chính quyền Lào thường tổ chức
những chiến dịch quân sự với ý định kiểm soát những thành phần chống đối chế đô ̣, đặc biệt là các tổ chức
được thành lập bởi những bộ tộc sống trên núi cao. Các bộ tộc này đã có quá khứ lâu dài trong việc chiến
đấu chống lại Lào cộng và bộ đội Bắc Việt. Các chiến dịch quân sự này cùng với sự suy thoái và những nỗ
lực của chính quyền mới nhằm tạo một kiểm soát chặt chẽ tình hình chính trị trong nước, đã khiến cho vào
đầu thời kỳ cai trị của đảng cộng sản Lào, nhiều người Hmong và các bộ tộc sống trên núi cao phải rời bỏ
quê hương chạy qua Thái lánh nạn.
Chừng 10% dân số, tức khoảng 300.000 ngàn dân đã chạy bỏ khỏi Lào để tới các trại tị nạn nằm
dọc theo biên giới Thái - Lào. Tại đây nhiều người đã được cấp quy chế tị nạn, sau đó định cư tại Mỹ, Pháp,
Úc và nhiều quốc gia khác. Những người tị nạn còn ở lại trong các trại tị nạn Thái Lan đã là nguồn cung cấp
nhân lực cho phong trào kháng chiến. Phong trào này được tài trợ bởi những người Lào hoặc thân nhân họ
đang định cư ở hải ngoại. Trong thời kỳ này, các hoạt động kháng chiến đã bung ra khỏi vùng biên giới đi
vào những địa phương nằm bên trong lãnh thổ Lào. Công việc tuyển mộ nhân lực cho lực lượng kháng chiến
được tiến hành trong những trại tị nạn cũng gây khó khăn cho việc hồi hương, vì chính quyền Lào nghi ngờ
lý lịch của những người trở về này. Việc thành phần Lào Tự Do xây dựng khu chiến ở dọc theo đường biên
giới Thái - Lào khiến cho người ta nhớ lại trước đây lực lượng cộng sản Pathet Lào đã chọn đất Việt Nam
làm nơi trú thân trong thời kỳ phát động cuộc chiến du kích chống lại chính quyền quân chủ lập hiến Lào.
Tình trạng chính trị suy thoái giữa chı́nh quyề n cô ̣ng sản Lào và Trung Quốc vào năm 1980 đã tạo
thêm lợi thế cho phe kháng chiến Lào. Tiếp theo đó, khi cuộc chiến biên giới Việt Nam - Trung Quốc bùng
ra, khiến cho Bắc Kinh chú ý thêm đến lực lươ ̣ng kháng chiến Lào bằng cách cung cấp nơi ẩn náu, huấn
luyện quân sự, và trang bị cho nhiều thành phần kháng chiến khác nhau, kể cả lực lượng trung lập do KongLe
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chỉ huy. Vào ngày 9/8/1960, KongLe đại diện cho phe muốn trung lập Lào, thực hiện cuộc đảo chính thành
công chống lại chính quyền phe hữu của Hoàng thân Somsanith. Tướng Phoumi Nosavan thành lập ủy ban
chống đảo chính ở tỉnh Savanakhet và tuyên bố tình trạng thiết quân luật. Sau đó KongLe chuyển giao quyền
lực lại cho chính quyền thứ ba do Souvanna Phouma lãnh đạo. Đến tháng 12 năm 1960, Tướng Phoumi
Nosavan tiến chiếm thủ đô Vientiane, không quân Sô viết bắt đầu không vận cho Kongle và quân Pathet
Lào.Tháng giêng năm 1961, chính quyền Souvanna Phouma được công nhận bởi khối cộng, còn chính quyền
Vientiane của Hoàng thân Boun Oum được phương Tây công nhận. Từ đó cuộc chiến bùng lên dữ dội và
quân đội cộng sản Bắc Việt thêm cớ can thiệp sâu vào nội tình Lào quốc.
Việc Trung Quốc can thiệp vào các hoạt động kháng chiến Lào có hai mục đích. Thứ nhất gây khó
khăn cho quân cộng sản Hà Nội đang đồn trú trên đất Lào, thứ nhì qua mạng lưới kháng chiến, Bắc Kinh sẽ
nắm thêm những tin tức tình báo về các hoạt động quân sự của bộ đội Việt Nam đóng dọc theo biên giới.
Cạnh đó Bắc Kinh cũng ủng hộ hoạt động của những thành phần Lào lưu vong và thiết lập nhiều trại huấn
luyện cho lực lượng kháng chiến Lào tại tỉnh Vân Nam Trung Quốc. Ước lượng có chừng 3.000 quân kháng
chiến Lào được huấn luyện tại những trại này.
Mặc dù được Bắc Kinh trang bị và huấn luyện, song Lực Lượng Võ Trang Kháng Chiến Lào đã
không có trận đánh đáng kể nào với quân chính quyền cộng sản hay bộ đội Hà Nội đang trú quân trên đất
Lào. Thay vào đó quân kháng chiến Lào hạ thấp những hoạt động bằng cách thực hiện những hoạt động phá
hoại các phương tiện vật chất của chế độ và gia tăng những cuộc tấn công vào những đơn vị nhỏ của chính
phủ. Vào năm 1986, khi có những hoạt động nhằm chuẩn bị việc bình thường hóa mối quan hệ giữa Lào và
Trung Quốc thì Bắc Kinh đã cắt đứt sự giúp đỡ cho phe kháng chiến Lào.
Trong năm 1985, phe kháng chiến gia tăng các hoạt động quân sự chống lại chính quyền. Các nhóm
kháng chiến ẩn náu trên đất Thái tuyên bố rằng lực lượng của họ lên tới 7.000 hoặc 8.000 tay súng. Những
nhóm này đã có các hoạt động tích cực trong chiến thuật du kích chiến như phá rối đường chuyển vận, phá
hoại những kho chứa quân sự, đánh bom vào phi cảng Wattai ở Vientaine trong năm 1985. Vào tháng 4 năm
1985, có tin nói rằng quân du kích đã bắn rơi một trực thăng của chính quyền, giết chết vài sĩ quan cao cấp
Lào cộng, 3 cố vấn Liên sô, 2 tướng lãnh Hà Nội. Tuy nhiên vào tháng 11 năm 1985, cái chết trong lưu đày
của Tướng Phoumi Nosavan ở đất Thái, đã để lại khoảng trống lãnh đạo quan trọng. Điều này tạo ra sự thoái
bộ nghiêm trọng cho phong trào kháng chiến Lào từ đó.
TỔ CHỨC GIẢI PHÓNG SẮC TỘC CỦA LÀO

Tổ Chức Giải Phóng Sắc Tộc của Lào là tổ chức đối lập lớn nhất ở Lào từ khi quốc gia này bị cộng
sản thống trị sau năm 1975.
Tổ chức này phát triển từ nhóm Kháng Chiến Hmong, còn có tên gọi Chao Fa, tức “Môn đệ của
Thượng Đế”. Chao Fa được thành lập vào năm 1975 bởi Zhong Zhua Her hay còn gọi là Pa Kao Her. Ông
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là một lãnh đạo kháng chiến đã nhận giúp đỡ từ Hoa Kỳ trong cuộc chiến đấu chống lại Pathet Lào và lực
lượng chiếm đóng Việt Nam.
Vào cuối những năm 1970, Chao Fa tự cho rằng họ có hơn 20.000 thành viên. Tuy nhiên, thực sự
tổ chức này chỉ có từ 2.000 tới 4.000 chiến sĩ có võ trang, và tới giữa những năm 1980, Chao Fa cũng chỉ có
4.000 tay súng. Vì tổ chức đối lập võ trang này là mục tiêu thường xuyên của những cuộc tấn công từ quân
chính quyền Lào cộng và bộ đội cộng sản Hà Nội nên nhóm kháng chiến này bị phân tán và phải chạy lánh
trên đất Trung Quốc.
Vào cuối năm 1984, dưới sư giúp đỡ của Bắc Kinh, các nhóm kháng chiến Lào vuợt qua biên giới
trở lại lãnh thổ Lào.Trong năm 1985, Zhong Zhua Her tái tổ chức lực lượng Chao Fa dưới tên gọi là Tổ Chức
Giải Phóng Sắc Tộc Lào, thiết lập căn cứ kháng chiến tại tỉnh Xaignabouri ở sát biên giới Thái. Từ căn cứ
bàn đạp này, lãnh tụ kháng chiến Zhong Zhua Her cố gắng tổ chức các phần tử kháng chiến Lào ở Bắc Lào
với dự định thành lập miền đất tự trị cho sắc tộc Hmong.
Người Hmong là một trong những sắc tộc chính yếu tại Lào, họ thường sống trên những vùng núi
cao 1.000 thước. Sinh kế chính yếu là trồng lúa, bắp, cây thuốc phiện và chăn nuôi gia súc. Nhiều triệu người
Hmong cũng sinh sống ở Thái, Trung Quốc và Việt Nam. Người Hmong thường có truyền thống bảo vệ kiểu
sống độc lập của họ một cách quyết liệt, chính vì vậy hay xảy ra đụng chạm với chính quyền trung ương.
Trong suốt thể kỷ 20, sắc tộc Hmong đã duy trì truyền thống nổi dậy của họ. Vào năm 1920, cuộc
nổi dậy thành công của người Hmong chống lại chính quyền thực dân Pháp ở miền đông bắc Lào buộc chính
quyền thực dân phải thương thảo với họ. Sau đấy, Pháp đã dùng người Hmong để khuất phục những người
bất đồng chính kiến khác ở vùng đồng bằng nước Lào.
Đến giữa những năm 1960, Hoa Kỳ công nhận khả năng chiến đấu kiên cường cùng sự hiểu biết
đáng khâm phục về địa hình rừng núi của sắc tộc Hmong nên đã sử dụng họ trong những đơn vị đặc biệt để
chống lại quân cộng sản Pathet Lào.
SỰ HIỆN DIỆN CỦA ĐẠO QUÂN NGOẠI NHẬP TẠI LÀO
Từ sau năm 1975, Lào duy trì mối quan hệ đặc biệt với Hà Nội qua việc chính thức hóa hiệp ước
Hữu Nghị - Hợp Tác trong 25 năm được ký vào tháng 7/1977. Điều 1 của Hiệp ước này phát biểu rằng: Hai
bên triển khai mọi cố gắng, để bảo vệ và phát triển tình hữu nghị giữa Lào và Việt Nam, để củng cố sự tin
cậy, đoàn kết hỗ tương, để giúp đỡ, hợp tác lẫn nhau trong lâu dài trên mọi lĩnh vực với tinh thần quốc tế vô
sản. Điều 4 của bản hiệp ước cũng quy định rằng: Hai phía xác định quyết tâm xây dựng biên giới Việt Lào thành một biên giới hữu nghị, anh em lâu dài.
Tuy nhiên trong thực tế, nội dung bản hiệp ước bị khai thác một chiều, vì Hà Nội đã giành toàn
quyền hành động can thiệp vào nội tình Lào quốc, đặc biệt trong lĩnh vực quân sự. Bộ đội Hà Nội đã hiện
diện liên tục trên lãnh thổ Lào từ những năm 1961. Trong giai đoạn 1975 đến 1983, quân số ngoại nhập này
đã gia tăng lên đến 50.000 quân. Riêng số cố vấn Bắc Việt vào cuối năm 1987 lên tới vài trăm. Tháng
11/1988, bộ ngoại giao Lào thông báo là quân cộng sản Việt Nam đã rút hết khỏi đất Lào, điều này phù hợp
với tình hình biên giới Việt - Trung được cải thiện và nhiều hiệp định thương mại giữa Trung Quốc và Việt
Nam được ký kết.
Quân cộng sản Hà Nội khi ở trên đất Lào đã thực hiện nhiều nhiệm vụ. Họ chiến đấu cùng với quân
cộng sản Pathet Lào trong cuộc chiến nhằm lật đổ chính quyền Hoàng gia Lào. Cùng với Liên sô, bộ đội Bắc
Việt huấn luyện và trang bị cho quân du kích Lào cộng. Trong cuộc chiến chống lại chính quyền Hoàng gia
Lào, các cán bộ đảng của Hà Nội giữ vai trò chính yếu, như cố vấn, chỉ huy các đơn vị du kích Lào cộng.
Lực lượng bộ đội Hà Nội còn giữ vai trò tuần tra, canh phòng biên giới, bảo vệ phi cảng, các địa phương bị
mất an ninh cùng những tuyến đường huyết mạch trên đất Lào. Bộ đội Hà Nội còn phối hợp diễn tập quân
sự với bộ đội Lào cộng dọc theo biên giới Cambodia, Trung Quốc và Thái nhằm chứng tỏ mối hợp tác quân
sự vững mạnh giữa Việt - Lào trong thời kỳ xảy ra những căng thẳng trên vùng biên giới Việt, Lào và những
láng giềng chung quanh.
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Sau khi điểm qua một số nét chính về tình hình kháng chiến của Lào quốc, giờ xin được nói tới
Lực lượng Liên Hiệp Kháng Chiến Cam Bốt, một tổ chức chính trị đối lập có tầm vóc tại Đông Dương trong
giai đoạn những năm 1980. Tổ chức này đã đạt được những thành công đầu tiên so với hai lực lượng kháng
chiến còn lại ở Đông Dương là Việt Nam và Lào.
LIÊN HIỆP KHÁNG CHIẾN CAM BỐT
Ngay sau khi Hà Nội xâm lược Cam Bốt vào năm 1978, nhiều người Khmer đã kêu gọi thống nhất
các lực lượng yêu nước chống lại quân xâm lược Hà Nội. Tuy nhiên, chỉ một số ít đáp ứng lại với lời kêu
gọi của Khmer Đỏ về sự thống nhất dưới quyền lãnh đạo của Kampuchea Dân Chủ. Điều này dễ hiểu, bởi
vì người dân Cam Bốt không muốn đất nước Cam Bốt mới, bị cai trị bởi chế độ Kampuchea Dân Chủ hoặc
là kiểm soát từ phía Việt Nam. Sihanouk và Son Sann không vui gì với việc liên kế t cùng Khmer Đỏ. Nhưng
một Mặt Trận đoàn kết chống lại Hà Nội sẽ rất mong manh, dễ đổ gẫy nếu không có lực lượng Khmer Đỏ,
vì đây là nhóm mạnh nhất trong các nhóm chống lại Hà Nội vào lúc ấy.
Vào tháng 1/1979, ông Sihanouk - người bị Khmer Đỏ tố cáo vì ông đã đưa trường hợp của Khmer
Đỏ ra trước diễn đàn LHQ - phá vỡ mối quan hệ với những kẻ từng che chở ông trước đây để đòi hỏi Khmer
Đỏ phải bị khai trừ khỏi ghế hội viên LHQ vì tội tàn sát dân tộc Khmer khi chúng cai trị Cam Bốt. Vào đầu
năm 1980, ông Sihanouk lại than phiền khối ASEAN vẫn tiếp tục công nhận Kampuchea Dân Chủ. Ông
cũng phê bình viện trợ quân sự của Bắc Kinh đổ vào cho Khmer Đỏ. Và Sihanouk không quên tố cáo Thái
nhắm mắt làm ngơ việc chuyển vận vũ khí bằng đường biển của Bắc Kinh cho Khmer Đỏ. Vào tháng 6/1980,
với thái độ chán nản, Hoàng thân Sihanouk tuyên bố rút lui khỏi chính trường.
Trong khi đó, ông Son Sann, người đã không có những tiếp xúc trực tiếp với Pol Pot từ tháng
11/1979, thông báo rằng, ông sẽ thành lập Mặt Trận Liên Hiệp với Khmer Đỏ chống lại Việt Nam nếu lãnh
đạo nhóm này đồng ý bước xuống và từ bỏ quyền lực của họ và để tổ chức mới đảm nhận vai trò lãnh đạo
công cuộc kháng chiến. Ông đưa ra đề nghị có thể thành lập chính phủ lâm thời với Khmer Đỏ mà không
cần sự hợp tác của ông Hoàng Sihanouk.
Khieu Samphan, nguyên chủ tịch đoàn chủ tịch nhà nước của chế độ Kampuchea Dân Chủ quá
vãng, đề nghị Son Sann liên hiệp với lực lượng Khmer Đỏ trên cương lĩnh chính trị bình thường. Từ năm
1979 đến 1980 có tin cho rằng, dưới sức ép của Bắc Kinh, Khmer Đỏ đồng ý thương thảo về Mặt Trận Liên
Hiệp dưới sự lãnh đạo của Sihanouk hay Son Sann. Các quốc gia Asean đề nghị rằng Khmer Đỏ nên đặt
hình ảnh nhuốm máu của nó lại phía sau và để các phe kháng chiến không cộng sản, đại diện cho Liên Hiệp
Kháng Chiến trong công cuộc chống quân xâm lược Hà Nội. Cạnh đó LHQ thông tin cho Khmer Đỏ biết
rằng, nếu chế độ đã bị đánh đổ này muốn giữ chiếc ghế của nó tại diễn đàn LHQ, cần phải hành xử theo
phương thức mới.
Ý kiến về Mặt Trận Liên Hiệp được khởi sự chậm chạp vào năm 1981. Tháng 2/1981, Hoàng thân
Sihanouk đổi ý kiến về việc từ bỏ chính trường, thay vào đó ông chứng tỏ thiện ý sẽ đứng ra lãnh đạo Mặt
Trận nếu Bắc Kinh và Khmer Đỏ ủng hộ điều kiện tiên quyết của ông là những viện trợ quân sự và tài chính
của Bắc Kinh phải được dành cho tất cả các nhóm kháng chiến Cam Bốt chứ không phải chỉ cho riêng Khmer
Đỏ. Ngoài ra, còn phải giải giới các nhóm kháng chiến sau khi Hà Nội rút quân ra khỏi Cam Bốt. Ông
Sihanouk nhấn mạnh, sự giải giới là chính yếu, bởi vì nó giúp ngăn chận Khmer Đỏ thiết lập trở lại chế độ
đẫm máu cũng như tránh được cuộc nội chiến mới.
Hoàng thân Sihanouk muốn rằng một lực lượng gìn giữ hòa bı̀nh của quốc tế sẽ đến Cam Bốt sau
khi Hà Nội ra đi. Sự trung lập của Cam Bốt phải được quốc tế nhìn nhận. Và Cam Bốt nên dành sự ủy nhiệm
cai trị cho LHQ trong thời gian từ 5 đến 10 năm.
Ngoài ra Hoàng thân yêu cầu đặt tên chính thức cho quốc gia là Cam Bốt thay vì là Kampuchea Dân
Chủ. Việc đổi tên nước nhằm cố gắng phá hủy tình trạng pháp lý của chế độ Pol Pot.
Quan điểm của ông Sihanouk là như thế, còn hai nhân vật lãnh đạo hai nhóm kháng chiến còn lại
thì sao? Ông Son Sann không chú ý lắm tới quan điểm của ông Sihanouk. Riêng Khieu Samphan lại có ý
định hòa giải và tuyên bố: đảng cộng sản Kampuchea (KPC) giải thể nếu cần thiết. Cùng lúc ấy, ông thừa
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nhận rằng, chế độ Kampuchea Dân Chủ đã phạm sai lầm nghiêm trọng khi cố gắng phát triển quốc gia “quá
nhanh”.
Sự hấp tấp, vội vàng này gây thiệt hại hơn 1 triệu nhân mạng Khmer. Khieu Samphan tố cáo “việc
tiến hành cuộc chiến tranh đặc biệt và diệt chủng” của Hà Nội khiến cho 2,5 triệu người Cam Bốt phải bị
thiệt mạng. Khieu Samphan cho là nước Cam Bốt mới sẽ không phải là một nước xã hội chủ nghĩa, quốc gia
mới sẽ tôn trọng quyền tư hữu tài sản, và sẽ hợp tác trên bình diện rộng lớn với phương tây. Ông thêm là
Kampuchea Dân Chủ sẵn sàng gia nhập vào khối Asean bất cứ lúc nào.
Sihanouk và Khieu Sampham tổ chức cuộc nói chuyện nhằm tìm kiếm giải pháp Liên Hiệp lần đầu
tiên tại thủ đô Bình Nhưỡng vào ngày 10, 11/3/1981 mà không có sự hiện diện của Son Sann. Trong lúc đó
ông Son Sann lại cho rằng cả hai ông Sihanouk và Khieu Samphan đều không đại diện cho dân tộc Cam Bốt.
Tuy nhiên việc thương thảo trên bị lộ ra, bởi vì Khieu Samphan phản đối đòi hỏi của Sihanouk về việc giải
giới các bộ phận kháng chiến trong tương lai.
Sihanouk mưu cầu sự hợp tác từ phía Son Sann, đặc biệt là tìm kiếm những trang bị vũ khí từ Bắc
Kinh và Hoa Kỳ. Tuy nhiên Hoàng thân nhận thức rằng Bắc Kinh sẽ không hậu thuẫn cho lực lượng chỉ có
2.000 tay súng của phe ông. Đến tháng 4 /1981, Sihanouk tuyên bố từ bỏ ý định đòi giải giới quân Khmer
Đỏ để đánh đổi lại việc Bắc Kinh viện trợ cho lực lượng võ trang của FUNCINPEC (ANS, Armée Nationale
Sihanoukiste).
Phần ông Son Sann đã phản ứng một cách thận trọng đối với những cuộc nói chuyện tay đôi
Sihanouk - Khieu Samphan vì ông không tin vào chuyện hợp tác với Khmer Đỏ cho tới khi sức mạnh quân
sự của Mặt Trận Giải Phóng Dân Tộc của Nhân Dân Khmer (KPNLF, Khmer People’s National Liberation
Front.) có đủ khả năng đối đầu với bộ phận cộng sản này. Tuy nhiên ông vẫn để ngỏ việc có thể có hợp tác
trong tương lai, như việc trích dẫn một hiệp định ngừng bắn giữa Khmer Đỏ và cánh quân sự của Mặt Trận
vào đầu năm 1980. Bên cạnh đó, ông Son Sann cũng công khai việc ông đã lờ đi 4 cố gắng của Hoàng thân
Sihanouk về hợp tác chiến thuật từ năm 1979.
Vào tháng 8/1981, những cuộc thương thảo về sự hình thành Mặt Trận Liên Hiệp dường như đang
đi tới chỗ sụp đổ do điều kiện tiên quyết của phe Son Sann và Khmer Đỏ đưa ra. Phía ông Son Sann vẫn giữ
lập trường cứng rắn khi cho rằng: lãnh tụ Khmer Đỏ với tội ác to lớn đối với dân tộc Khmer, nên đi sống lưu
vong ở Bắc Kinh thì hay hơn. Đồng thời ông muốn Mặt Trận Liên Hiệp Kháng Chiến tương lai nên được
lãnh đạo bởi Mặt Trận Giải Phóng Dân tộc của Nhân Dân Khmer. Về phía Khieu Samphan, ông kêu gọi các
đối thủ của Khmer Đỏ không nên phá hoại quyền tự trị cũng như “tính hợp pháp” của Khmer Đỏ.
Và sau đó, cả ba nhà lãnh đạo 3 phe kháng chiến đồng ý phá vỡ những bế tắc, với giúp đỡ từ khối
Asean. Kết quả này dẫn tới hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa ba nhóm được tổ chức từ ngày 2 tới ngày 4
tháng 9/1981 tại Singapore. Tại cuộc họp quan trọng này, ba phía đạt tới hiệp định 4 điểm. Thứ nhất, hình
thành chính quyền liên hiệp của Kampuchea Dân chủ. Thứ nhì, thành lập ủy ban đặc biệt nhằm xây dựng dự
án hoạt động cho Liên Hiệp. Thứ ba, bày tỏ ủng hộ nghị quyết của Hội nghị quốc tế lần thứ nhất về
Kampuchea được tổ chức từ 13 đến 17/7/1981 ở New York cũng như các nghị quyết khác liên hệ về
Cambodia. Thứ tư, kêu gọi quốc tế dành sự giúp đỡ cho Liên Hiệp.
Tại hội nghị ở Singapore, ba phe kháng chiến quyết định không tuyên truyền xuyên tạc lẫn nhau
cũng như tránh những cuộc chạm súng trên chiến trường trong suốt thời kỳ thực hiện hiệp định Liên Hiệp.
Hầu hết các nhà quan sát xem thỏa thuận vừa đạt được như là một khai thông quan trọng, giúp cho Khmer
Đỏ tiếp tục giữ chiếc ghế của nó tại Liên Hiệp Quốc. Cạnh đó, thỏa hiệp cũng gia tăng triển vọng về những
trợ giúp quân sự sẽ được đổ vào cho hai phe kháng chiến của Hoàng thân Sihanouk và cựu Thủ tướng Son
Sann.
Tại cuộc họp báo chung sau đó, vào ngày 4 tháng 9, cả ba phe đều không nhắc tới những dị biệt.
Son Sann làm thinh về đòi hỏi thay đổi giới lãnh đạo Khmer Đỏ. Khieu Samphan phác họa hình ảnh của
Kampuchea Dân Chủ mới với sự khiêm nhường như: sẽ tôn trọng quyền tự do cá nhân, tôn trọng quyền tư
hữu. Còn Sihanouk thông báo rằng cả ba phe kháng chiến sẽ duy trì riêng rẽ các đơn vị quân sự của họ nhưng
một bộ tham mưu liên hợp và một hội đồng quân sự sẽ mau chóng được thành lập.
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Nhưng tại cuộc họp báo riêng rẽ sau đó, Sihanouk lại đưa ra cái nhìn lướt qua về sự khác nhau
trong Liên Hiệp. Ông tiết lộ cho báo chí thấy sự miễn cưỡng của cá nhân ông trong việc tham gia vào Liên
Hiệp gồm những “lãnh đạo kinh doanh chiến tranh”. Hoàng thân Sihanouk hy vọng rất ít về giải pháp quân
sự cho cuộc chiến tại quê hương. Ông nhấn mạnh rằng Trung Quốc, Liên Bang Sô Viết, Hoa Kỳ nên giúp
đỡ cho cuộc khủng hoảng Cam Bốt nếu có thể giải quyết bằng giải pháp hòa bình.
Sihanouk đưa ra nhận xét có tính cách tiên đoán rằng người Cam Bốt không phải chỉ đạt tới thỏa
thuận với phía Hà Nội mà còn nên tìm ra phương thức hòa giải bao quát trong nội bộ dân tộc Cam Bốt kể cả
với chế độ bù nhìn PhnomPenh do Hà Nội dựng nên.
Mặc dù đã có cuộc họp thượng đỉnh tại Singapore, nhưng coi ra, tương lai chính quyền Liên Hiệp
kháng chiến chưa được ổn định lắm. Thời gian giữa ngày 13/9 tới 14/11/1981, ủy ban đặc biệt được thành
lập theo hiệp ước Singapore đã gặp nhau tới 9 lần và đồng ý trên nguyên tắc chia sẻ quyền lực bình đẳng
cho ba phía, việc quyết định dựa trên cơ sở đồng thuận, và dùng khuôn khổ pháp lý của chế độ Kampuchea
Dân Chủ như là một căn bản cho chính quyền Liên Hiệp tương lai. Trong khi đó, Sihanouk và Son Sann cảm
thấy không an tâm, vì cho rằng Khmer Đỏ có thể khai thác “dự án chính trị Liên Hiệp” theo cách của họ.
Việc không tin tưởng này có những chứng cứ của nó khi Khieu Samphan cho rằng chính quyền Liên Hiệp
là một bộ phận không thể thiếu của Kampuchea Dân Chủ.
Trong cố gắng dường như muốn làm thay đổi lợi thế hiện có của Khmer Đỏ, Son Sann làm sống lại
những yêu sách trước đây, như đòi hỏi các thủ lĩnh Khmer Đỏ phải bị khai trừ ra khỏi chính quyền Liên
Hiệp, đồng thời ông cũng yêu cầu Mặt Trận Giải Phóng Quốc Gia phải được dành cho những Bộ chính yếu
trong chính quyền Liên Hiệp. Phía Khmer Đỏ gọi những đòi hỏi của lãnh tụ Son Sann là không có lý do.
Vào giữa tháng 11, ông Son Sann thông báo tách ra khỏi kế hoạch Liên Hiệp.
Vào ngày 22 và 23/11, Singapore nhảy vào can thiệp với sự giúp đỡ của Thái Lan và một số nước
khác trong Hiệp Hội Asean, với việc đề nghị thành lập một “chính quyền Liên Hiệp mềm”. Theo công thức
Singapore, Kampuchea Dân Chủ đóng vai trò là thành viên ngang hàng với hai thành viên còn lại trong dự
án chính trị Liên Hiệp. Hoàng thân Sihanouk ca ngợi công thức mới của Singapore, coi đây là hợp đồng tốt
hơn đối với các nhóm kháng chiến không cộng sản. Hẳn nhiên Khmer Đỏ phản đối công thức mới do
Singapore đề nghị. Phe Khmer đỏ khẳng định rằng chính quyền Liên Hiệp “mềm” sẽ không thay mặt hợp
pháp cho “chính quyền Kampuchea Dân Chủ”. Vào ngày 7/12/1981, Khmer Đỏ chỉ trích Sihanouk và Son
Sann đã cố gắng cô lập và làm suy yếu Khmer Đỏ, một lực lượng duy nhất, theo cách lượng định của họ, là
có đủ khả năng chiến đấu và đẩy Hà Nội vào chỗ bế tắc trong cuộc chiếm đóng xứ chùa tháp.
Vào tháng 2/1982, Sihanouk và Khieu Samphan lại gặp nhau tại Bắc Kinh mà không có mặt của
Son Sann nhằm dọn sạch những điểm còn mơ hồ. Một điểm đáng chú ý trong cuộc họp này là sự thay đổi
trong quan điểm của phe Khmer Đỏ. Cụ thể hơn, Khmer Đỏ không đặt vấn đề liên kết pháp lý giữa
Kampuchea Dân chủ với chính quyền Liên Hiệp dự định. Đây được coi là nhượng bộ mới từ phía Khmer
Đỏ. Phần Khieu Samphan đã chi tiết hóa sự thay đổi này như sau: phía Khmer Đỏ sẽ không cố gắng thu tóm
các bộ phận kháng chiến khác vào trong định chế của Kampuchea Dân chủ. Tuy nhiên, Khieu Samphan nhấn
mạnh rằng: các nhóm kháng chiến khác phải chấp nhận và bảo vệ địa vị pháp lý của Kampuchea Dân Chủ
như là quốc gia thành viên của LHQ.
Sihanouk và Son Sann cũng tìm cách giải quyết những khác nhau với Khieu Samphan để cùng gia
nhập Liên Hiệp. Đến tháng 5/1982, Son Sann dịu giọng trong lập trường chống Khmer Đỏ và bày tỏ thái độ
sẵn sàng hợp tác với những bộ phận khác theo kế hoạch do Thái Lan đề nghị. Theo đó, Hoàng Thân Sihanouk
chiếm địa vị nguyên thủ quốc gia, Son Sann làm Thủ Tướng chính phủ, còn Khieu Samphan làm Phó Thủ
Tướng.
Một chế độ với bộ máy kềm kẹp chặt chẽ và lấy chuyện tàn sát đồng bào mình làm chính sách quốc
gia như Kampuchea Dân Chủ, đã bị đánh đổ bởi một cựu đồng chí, nhưng tại sao chế độ Pol Pot vẫn giữ
được ghế đại diện tại diễn đàn Liên Hiệp Quốc? Về mặt ngoại giao và chính trị quốc tế thì cái ghế đại diện
của Khmer Đỏ quả là cần thiết trong một giai đoạn, theo tính toán của các siêu cường. Điều này cũng nói
lên quan điểm hành xử vì quyền lợi của những quốc gia lớn trong cộng đồng thế giới. Xét về mặt đạo đức
con người, thì đây là hành động không thể chấp nhận được. Vì chế độ Kampuchea Dân chủ lấy tư cách gì
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để ngồi ở ghế đại diện cho dân tộc Khmer? Thế nhưng đạo đức con người không phải lúc nào cũng được
vinh danh. Và khi nhân phẩm con người chỉ là món hàng hay lơ ̣i nhuâ ̣n trao đổi trên căn bản quyền lợi quốc
gia thì các cường quốc nhân danh lý tưởng cao đe ̣p nào để phục vụ cho cuộc sống con người trên quả đất
này?
CẤU TRÚC CỦA LIÊN HIỆP KHÁNG CHIẾN CAM BỐT

Từ trái qua: các ông Son Sann (thứ 1), Shihanouk (thứ 2)
và Khieu Samphan (thứ 4) ký kết lập Chính Phủ Liên Hiệp
ngày 14/6/1982 tại Singapore.
Sau cùng 3 nhà lãnh đạo của 3 phe đặt bút ký một thỏa thuận về hình thức Liên Hiệp tìm kiếm từ
lâu. Vào ngày 22/6/1982 tại thủ đô Kuala Lumpua, Mã Lai Á. Hoàng thân Sihanouk cam kết sẽ là thành viên
trung thành và tôn trọng Hiệp định. Son Sann ca ngợi chính quyền Liên Hiệp là chính quyền hợp pháp và
đáng tin cậy. Còn Khieu Samphan lên tiếng hy vọng rằng, chính quyền Liên Hiệp sẽ tồn tại lâu dài, ngay cả
sau khi Hà Nội rút quân. Mă ̣c dù đa ̣i diê ̣n ba bên đã ký vào thỏa thuận Liên Hiệp. Trong thực tế , lại không
nhìn nhận các tổ chức của mỗi bên, vì ông Son Sann không công nhận tổ chức FUNCINPEC của Hoàng thân
Sihanouk. Điều này hàm chứa rạn nứt ngấm ngầ m của thế Liên Hiê ̣p trong tương lai.
Thỏa ước tháng 6 không làm dịu đi nỗi nghi ngờ của Khmer Đỏ đối với hai phe kháng chiến không
cộng sản vì Sihanouk và Son Sann không chịu để cho tổng hành dinh chính quyền Liên Hiệp nằm trên vùng
đất do Khmer Đỏ kiểm soát. Và chỉ vài ngày sau khi ký bản hiệp định, Hoàng thân Sihanouk cho Singapore
và Malaysia biết là hai nhóm kháng chiến không cộng sản đã hòa nhập vào nhau trong cố gắng cải thiện lập
trường của họ đối với Khmer đỏ. Tuy nhiên, ông Son Sann lại phản đối ý kiến này. Thêm nữa, khi ông
Sihanouk dự định thông báo vào ngày 12/7 tại Băng Cốc về sự kiện thỏa thuận đã được ký giữa ba bên,
nhưng vào ngày 11/7, đài phát thanh bí mật của Kampuchea Dân Chủ cho phát đi nguyên văn bản hiệp định
này. Thái độ trịch thượng của Khmer Đỏ làm cho sự thù oán giữa phe này và Hoàng thân Sihanouk ngày
càng bị đào sâu thêm.
Mục đích chính quyền Liên Hiệp như được phát biểu trong bản hiệp ước tháng 6 là: “động viên tất
cả mọi cố gắng vào cuộc đấu tranh chung nhằm giải phóng Kampuchea khỏi ách xâm lược Việt Nam” và
“dẫn đến việc thực hiện Tuyên ngôn của Hội nghị Quốc tế về Kampuchea và những nghị quyết liên hệ khác
của đại hội đồng LHQ”. Sau khi Hà Nội rút quân, người dân Cam Bốt sẽ quyết định tương lai của họ thông
qua một cuộc bầu cử phổ thông, tự do và kín dưới sự giám sát của LHQ.
Chính quyền Liên Hiệp Kampuchea Dân chủ (CGDK) thực hiện chức năng trong “khuôn khổ pháp
lý của quốc gia Kampuchea Dân Chủ”. Và ba phía chia sẻ quyền lực một cách bình đẳng, tạo quyết định trên
căn bản đồng thuận. Mỗi bên cũng có quyền tự do ở mức độ và quyền tự trị về chính trị và tổ chức của phe
họ. Chính vì điều này, khiến cho chính quyền Liên Hiệp khó hoạt động.
Cơ quan cao nhất của chính quyền Liên Hiệp là hội đồng bộ trưởng hay còn gọi là nội các kín.
Trong đó, Hoàng thân Sihanouk làm Tổng thống Kampuchea Dân chủ, Khieu Samphan làm phó Tổng thống
kiêm ngoại giao, còn ông Son Sann làm Thủ tướng. Nội các này sẽ hội họp đều đặn bên trong lãnh thổ Cam
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Bốt, nhằm biểu lộ sự hiện hữu của chính quyền Liên Hiệp. Những cuộc họp như thế để thảo luận về chính
sách quốc nội và quốc ngoại cũng như những khác nhau trong Liên Hiệp. Bên dưới nội các này là sáu ủy
ban điều phối, như vậy mỗi bên có 2 đại diện trong 6 ủy ban này. 6 ủy ban hay là 6 Bộ gồm có: Kinh tế - Tài
chính, Quốc phòng, Văn hóa - Giáo dục, Y tế công cộng và Sự vụ xã hội, Quân vụ, Báo chí và Thông tin sự
vụ.
CHIẾN LƯỢC CỦA LIÊN HIỆP KHÁNG CHIẾN
Chính quyền Liên Hiệp đã thiết lập quan hệ ngoại giao cấp đại sứ với những quốc gia như:
Bangladesh, Trung Quốc, Ai Cập, Malaysia, Bắc Hàn, Pakistan, Senegal, Somalia, Sudan, và Liên Bang
Nam Tư (vào cuối năm 1987). Quan hệ ngoại giao giữa chính quyền Liên Hiệp với Trung Quốc và Bắc Hàn
được chú ý từ những năm 1980. Quan hệ với Bắc Kinh vì vai trò của nó như là một nước cấp viện chính yếu
về vật chất và quân sư cho chính quyền Liên Hiệp. Còn mối quan hệ ngoại giao với Bình Nhưỡng vì ông
Sihanouk vẫn duy trì một dinh thự riêng của ông tại thủ đô Pyongyang. Dinh thự này được Chủ tịch Bắc
Hàn Kim Nhật Thành (Kim Il Sung) xây cho Sihanouk từ những năm 1970.
Băng Cốc được nhắc nhở thường xuyên trong quan hệ ngoại giao của chính quyền Liên Hiệp. Bởi
vì nơi đây đứng ra tổ chức những cuộc họp giữa chính quyền Liên Hiệp với các viên chức Bắc Kinh, và
những viên chức Thái có trách nhiệm về vấn đề Đông Dương. Thủ đô Băng Cốc còn là nơi đặt văn phòng
đại diện cá nhân cho ông Sihanouk trông coi về những vấn đề Cambodia và châu Á. Văn phòng này do con
trai ông, tức Hoàng tử Ranariddh điều hành. Nơi đây cũng được xem như là tòa đại sứ chính thức của Hoàng
thân Sihanouk.
Chính quyền Liên Hiệp có sứ mệnh thường trực, gồm những đại diện từ ba phe đối với LHQ ở New
York. Tuy nhiên, trong các cuộc thảo luận chính thức tại đại hội đồng LHQ, trưởng đoàn đại biểu của phe
Khmer Đỏ vẫn giữ vai trò đại diện cho chính quyền Liên Hiệp. Bởi vì theo hiệp định tháng 6/1982 về Liên
Hiệp phát biểu rằng: đặc sứ ngoại giao của Kampuchea Dân chủ sẽ tiếp tục vai trò đại diện cho đất nước
Cam Bốt tại diễn đàn LHQ.
Nhiệm vụ ngoại giao trở nên tích cực vào mỗi tháng 9 hàng năm trong suốt khóa họp khai mạc của
đại hội đồng LHQ. Các đại diện ngoại giao của chính quyền Liên Hiệp tìm kiếm sự tái xác nhận của nghị
quyết tháng 9/1979 của LHQ, về việc kêu gọi rút quân vô điều kiện của bộ đội Hà Nội và quyền tự quyết
của dân tộc Cam Bốt về sự tự do thoát khỏi kiềm chế từ bên ngoài.
Vào năm 1979, 91 quốc gia ủng hộ nghị quyết này, 21 nước phản đối và 29 quốc gia vắng mặt.
Trong năm 1987, mặc dù có tới 117 quốc gia tái xác nhận nghị quyết này nhưng số quốc gia phản đối nó
tiếp tục không thay đổi. Một vài quốc gia, như Hoa Kỳ, ủng hộ nghị quyết nhưng lại không công nhận
Kampuchea Dân chủ, chính quyền Liên Hiệp hay chính quyền Cộng Hòa Nhân Dân Kampuchea, tức chính
quyền bù nhìn ở PhnomPenh lúc đó. Còn Anh và Úc thì riêng rẽ từng nước đã rút lại sự công nhận
Kampuchea Dân chủ vào tháng 12/1979 và tháng 10/1980. Tuy nhiên hai quốc gia này lại ủng hộ những cố
gắng của chính quyền Liên hiệp trong việc kêu gọi Hà Nội rút quân khỏi xứ chùa tháp và dân tộc Cam Bốt
có quyền xác định một cách tự do tương lai của họ dưới sự giúp đỡ của LHQ.
MẶT TRẬN GIẢI PHÓNG QUỐC GIA
CỦA NHÂN DÂN KHMER
Ngay từ khi thành lập vào tháng 10 /1979. Mặt Trận Giải Phóng Quốc Gia, một tổ chức cánh hữu,
ủng hộ phương tây được cựu Thủ tướng Son Sann lãnh đạo, một người nổi tiếng vì đạo đức và sự cứng rắn.
Tổ chức này được coi như là một nhóm kháng chiến không cộng sản mạnh nhất của Cam Bốt. Những nhân
vật lãnh đạo then chốt của tổ chức này là những người đã giữ vai trò nổi bật trong thời Sihanouk hay chính
quyền Lon Nol trước đây. Những người tị nạn Cam Bốt đang sống trong những trại tạm cư trên đất Thái
nằm sát cạnh biên giới Thái - Cam Bố t là thành phần ủng hộ Mặt Trận của Son Sann, một tổ chức có nguồn
gốc chống Khmer Đỏ từ những năm 1960.
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Mặt Trận Giải Phóng Quốc Gia của Nhân Dân Khmer do cựu Thủ tướng Son Sann lãnh đạo, kiểm
soát được chừng 160.000 dân, giới hạn trong một địa điểm gọi là “khu vực 2”. Đây là trại tị nạn chỉ cách
biên giới Cam Bốt vừa vặn một cây số. Hầu hết những người dân sống trong trại tị nạn này là những kẻ may
mắn sống sót sau thời kỳ diệt chúng Pol Pot. Và do đó, nơi này trở thành nguồn dự trữ về mặt nhân lực cho
Mặt Trận tuyển mộ quân kháng chiến.
Tình hình lúc đó không làm khác hơn được, bởi vì bên trong nội địa, dưới sự điều động của đám
chuyên gia Hà Nội, chính quyền bù nhìn Heng Samring kiểm soát chặt chẽ dân số trong nước. Thanh niên
nếu không đi bộ đội thì cũng chật vật với miếng ăn, cuộc sống, đói rách quá làm cho người ta hèn và ngu đi,
nhưng điề u này cũng sẽ gây mầ m mố ng bấ t mañ chố ng chế đô ̣ ma ̣nh mẽ hơn hơn bao giờ hế t.
Trong cuộc tấn công mùa khô 1984 - 1985, bộ đội Hà Nội gây thiệt hại cho gần 1/3 lực lượng của
Mặt Trận Son Sann, cộng thêm với số quân bỏ ngũ sau trận chiến năm đó. Tổng số quân kháng chiến năm
ấy là 15.000 quân. Sự thoái lùi này được quy cho là do Son Sann đã can thiệp vào nhiều hoạt động quân sự
của Mặt Trận, ta ̣o phiền phức thêm cho những xung đột cá nhân đã có lịch sử lâu dài trong nội bộ Mặt Trận.
Một số thành viên trong Mặt Trận chỉ trích thái độ lãnh đạo cứng rắn và có khuynh hướng dân tộc của Chủ
tịch Son Sann.
Và trong nội bộ Mặt Trận cũng đặt vấn đề về thái độ lãnh đạm của Son Sann đối với đề nghị xây
dựng tổ chức võ trang hợp nhất với phe Sihanouk. Sự chỉ trích gia tăng khi có những báo cáo nói về các viên
tư lịnh quân sự trong Mặt Trận dính dáng tới buôn bán trái phép cũng như các hoạt động tham nhũng khác.
Thêm nữa, những tố cáo về vi phạm nhân quyền đối với người tị nạn trong các trại tạm giam do Mặt Trận
Giải Phóng Quốc Gia của Son Sann kiểm soát khiến cho mối bất hòa trong nội bộ phe kháng chiến này ngày
càng mở rộng ra.
Vào tháng 12/1985, một bộ phận bất đồng trong Mặt Trận vì muốn giới hạn vai trò của Chủ tịch
Son Sann trong phạm vi lễ nghi ngoại giao nên đã thông báo thành lập Ủy Ban Cứu Nguy Trung Ương Lâm
Thời. Cơ quan này có thể được xem như là ủy ban hành pháp của Mặt Trận. Nhóm mới này khẳng định họ
chiếm quyền lực từ Chủ tịch Son Sann, nhằm kết thúc các xung đột nội bộ Mặt Trận. Các thành viên của bộ
phận bất đồng này gồm: phó Chủ tịch Mặt Trận, Tướng Sak Sutsakhan, ông này là cựu Tổng tham mưu
trưởng dưới thời Lon Nol. Nhân vật thứ hai là Tướng Dien Del, ông này là Tư lịnh kiêm Tổng tham mưu
trưởng Lực Lượng Võ Trang Kháng Chiến của Mặt Trận Son Sann. Và những nhân vật nổi bật khác bao
gồm: Abdul Gaffar và Hing Kuthol, cả hai đều là ủy viên hành pháp của Mặt Trận, mà đã bị Chủ Tịch Son
Sann khai trừ trước đây. Người thứ năm là ông Huy Kathoul, nguyên cựu Phó Thủ Tướng.
Về phía Lãnh tụ Son Sann, ông chống lại việc thành lập tân ủy ban chỉ đạo quân sự dưới quyền điều
hành của Tướng Prum Vith. Tuy nhiên, ông nói Tướng Sak vẫn tiếp tục là Tư lịnh của Lực Lượng Liên Hiệp
quân sự của Mặt Trận Sonn Sann và Sihanouk, được thành lập vào tháng giêng 1986. Qua sự kiện này có
nguồn tin cho rằng: Son Sann đã nhượng bộ phía bất đồng.
Qua thỏa hiệp được thảo ra bởi phe thứ ba trong Mặt Trận, Tướng Sak nắm lại quyền kiểm soát Lực
lượng võ trang Mặt Trận vào tháng 3/1986. Và Son Sann lúc ấy đã 74 tuổi, rút lại lời đe dọa sẽ từ chức Thủ
tướng chính quyền Liên Hiệp. Vào đầu năm 1987, sự thống nhất trong Mặt Trận Son Sann phục hồi, và lãnh
tụ Son Sann lại đảm nhiệm chức vị Chủ tịch Mặt Trận, trong khi đó, Tướng Sak nắm quyền kiểm soát toàn
bộ Lực lượng võ trang Mặt Trận.
Trong cuộc cải tổ quan trọng hàng ngũ tư lịnh quân sự, Tướng Sak bị thay thế bởi viên phó của
mình là Tướng Diel Del, lúc đó đang chịu trách nhiệm về vấn đề chống tham nhũng. Nhu cầu cải cách sâu
rộng trong Mặt Trận trở nên thiết yếu khi tinh thần quân kháng chiến xuống thấp tới mức đã có hàng trăm
kháng chiế n quân bỏ hàng ngũ Mặt Trận Son Sann, để về với Mặt Trận Sihanouk.
LỰC LƯỢNG VÕ TRANG KHÁNG CHIẾN
CỦA MẶT TRẬN GIẢI PHÓNG QUỐC GIA
Lực lượng võ trang kháng chiến của Mặt Trận Son Sann là bộ phận cấu thành nên Mặt Trận. Lực
lượng võ trang này được thành lập vào tháng 3/1979, từ nhiều nhóm chống cộng khác nhau tập trung tại
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vùng biên giới Thái - Cam Bố t, mà trước đó đã bị chống đối bởi chế độ Pol Pot. Một số trong nhóm này biến
thành sứ quân địa phương, can dự vào những hoạt động mua bán hay tàn sát nhau hơn là thực hiện cuộc
chiến đấu có lý tưởng tự do nhằ m mu ̣c đıć h chống cộng, chố ng quân xâm lươ ̣c. Nhưng, sau này họ được
thống lĩnh bởi Tướng Diel Del, một sĩ quan chuyên nghiệp thời Cộng Hòa Lon Nol, và rồi trở thành Tổng
Tham Mưu Trưởng Lực Lượng Võ Trang Kháng Chiến.

Kháng chiến quân Cam Bốt dùng mìn đánh tan 1 chiến xa PT-76.
Lực lượng võ trang này trung thành với Lãnh tụ Son Sann, cựu bộ trưởng dưới thời ông Sihanouk,
và là người thành lập phong trào chính trị mang tên Mặt Trận Giải Phóng Quốc Gia. Do uy tín chống cộng
của ông Son Sann, lực lượng võ trang kháng chiến này như là một sự lựa chọn cho những ai không muốn đi
theo Hà Nội hay Khmer Đỏ. Và tổ chức này nhanh chóng trở thành một lực lượng chống cộng lớn nhất tại
Cam Bốt lúc ấy. Vào giữa năm 1981, với quân số 7.000 người có võ trang, lực lượng võ trang này có khả
năng bảo vệ những trại tị nạn Cam Bốt và đôi khi mở những cuộc đột kích vào bên trong lãnh thổ xứ chùa
tháp.
Do những tranh chấp trong hàng ngũ lãnh đạo quân sự như đã nói ở trên, nhiều đơn vị quân kháng
chiến đã quay trở lại vùng biên giới để chờ xem kết quả những cuộc đấu tranh nội bộ ở thượng tầng lãnh đạo
kháng chiến. Nhiều người bỏ ngũ và kỷ luật đoàn quân kháng chiến bị giảm sút nghiêm trọng. Lúc này xảy
ra những nghi ngờ rằng quân kháng chiến Cam Bốt tấn công vào những đoàn xe dân sự Thái Lan, đôi khi
bắt cóc đòi tiền hay gây phiền phức khác cho hành khách trên xe.
Để phù hợp với việc tuyển mộ và kế hoạch tái tổ chức, lực lượng võ trang kháng chiến Son Sann
phân chia Cam Bốt thành 9 quân khu, hay 9 khu vực hoạt động quân sự. Hệ thống lãnh đạo quân sự có cấu
trúc như sau: các viên Tư lịnh vùng được lãnh đạo bởi viên Tướng tổng tư lịnh. Hồi năm 1987, viên Tổng
chỉ huy lực lượng là Tướng Sak. Ở dưới ông có viên Tổng tham mưu trưởng, viên tướng này có trách nhiệm
báo cáo công việc quân sự cho Tổng Tư lịnh. Dưới Tổng tham mưu trưởng có 4 Tổng tham mưu phó. Bốn
vị Tổng tham mưu phó này đứng đầu 4 Tổng cục: Tổng cục quản trị, Tổng cục hậu cần, Tổng cục kế hoạch
và Tổng cục Tâm lý chiến. Các đơn vị võ trang kháng chiến được biên chế ra như sau: cấp tiểu đoàn, cấp
trung đoàn và cấp lữ đoàn. Những đơn vị chiến đấu theo báo cáo, đã đi sâu vào lãnh thổ Cam Bốt tại ba tỉnh
miền Tây Cam Bốt như: Battambang, Siem Riệp và Pouthisat. Pouthisat là cứ địa cũ của Khmer Đỏ. Do đó
có người cho rằng việc lực lượng võ trang kháng chiến Son Sann đi vào tỉnh này hoạt động là điều khó tin.
Giống như lực lượng võ trang của Mặt Trận Sihanouk, Lực lượng võ trang của Mặt Trận Giải Phóng
Quốc Gia nhận được giúp đỡ về quân sự phần lớn đến từ Trung Quốc. Một số giúp đỡ quân sự và huấn luyện
thì đến từ những nước trong Hiệp Hội Các Quốc Gia Đông Nam Á, đặc biệt từ Singapore và Malaysia. Vào
cuối năm 1986, Bắc Kinh chuyển vận những tàu quân sự mang đến cho lực Lượng võ trang kháng chiến phe
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Son Sann những hỏa tiễn chống tăng. Đ
̣ ây là lần đầu tiên, lực lượng này được trang bị thứ vũ khí tối tân như
vậy.
Về trang phục, các chiến binh trong Mặt Trận Son Sann ăn mặc lè phè. Lúc thì thấy họ ăn mặc quần
áo ngụy trang, chân mang giầy ống cao quá mắ t cá, có giây buô ̣c, thứ trang phục thường thấy ở những quân
đội thuộc phe tự do. Nhưng đôi khi họ lại ăn mặc quần áo trong trại tị nạn, vai lại không đeo cấp bậc, hay
phù hiệu gì cả. Thế nhưng, dễ nhận diện nhất là trước ngực các chiến binh này thường đeo một túi nhỏ có
gắn hình lãnh tụ Son Sann và một lá cờ Cam Bốt Tự Do.
MẶT TRẬN LIÊN HIỆP QUỐC GIA
VÌ ĐỘC LẬP - HÒA BÌNH - TRUNG LẬP VÀ HỢP TÁC CAMBODIA
Tổ chức chính trị của hoàng thân Sihanouk có tên gọi là Mặt Trận Liên Hiệp Quốc Gia Vì Độc Lập
- Hòa Bình - Trung Lập và Hợp Tác Cambodia được thành lập vào năm 1981. Gọi theo tiếng Pháp là: Front
Uni National pour un Cambodge Indépendent Neutre, Pacifique et Coopératif. Vì thế mới có từ ngữ
FUNCINPEC để nói tới phe kháng chiến Sihanouk, danh xưng FUNCINPEC là viết tắt của những chữ Pháp
bên trên. Mặt Trận này từ năm 1987 đã trở thành một nhóm kháng chiến được nhiều ủng hộ, thu hút được
cảm tình từ người Khmer ở hải ngoại.
Về tài sản của Mặt Trận FUNCINPEC có những chi tiết đáng chú ý: Hoàng thân Sihanouk còn giữ
những tư dinh của ông tại thủ đô Pyongyang ở Bắc Hàn và tại Mougis, một địa điểm ở miền Nam nước Pháp.
Ngoài ra ông còn có một biệt thự tại Bắc Kinh.
Con trai ông ta, Hoàng tử Ranariddh, là phát ngôn viên có thẩm quyền duy nhất đại diện cho Hoàng
thân Sihanouk. Vị Hoàng tử này còn giữ vai trò trưởng văn phòng của FUNCINPEC tại thủ đô Băng Cốc.
Bên cạnh đó, Hoàng tử Ranariddh có nhiều cộng sự viên tin cậy như các ông: Nhek Tioulong, bộ trưởng bộ
thủ tướng dưới thời ông Sihanouk, Bour Hel, người anh em bà con của Hoàng thân Sihanouk, Chak Saroen,
Tổng thư ký đảng FUNCINPEC, In Tam, cựu Thủ Tướng dưới thời Sihanouk, nay trong thời kháng chiến,
ông giữ chức vụ Phó Chủ Tịch Ủy Ban Hành Pháp Mặt Trận và kiêm Tổng Tư Lịnh lực lượng quân sự của
Mặt Trận FUNCINPEC. In Tam được coi như là nhân vật chính yếu, trung thành với đảng Bảo Hoàng.
Nhưng In Tam đã từ chức vào tháng 3/1985 sau những tranh cãi với Hoàng tử Ranariddh.
Nội bộ Mặt Trận FUNCINPEC cũng có những vấn đề của riêng nó. Sau khi In Tam ra đi, Hoàng
Tử Ranariddh bãi nhiệm những người ủng hộ In Tam. Và Ranariddh lên nắm giữ tạm thời chức vụ Tổng Tư
Lịnh lực lượng võ trang kháng chiến FUNCINPEC. Vào tháng 1/1986, Sihanouk thực hiện cuộc cải tổ trong
hàng ngũ tư lịnh lực lượng võ trang. Ông chính thức bổ nhiệm Hoàng tử Ranariddh nắm giữ chức vụ Tổng
tư lịnh kiêm Tổng tham mưu trưởng lực lượng võ trang.
Mặt khác Hoàng thân Sihanouk cũng bãi nhiệm Tướng Teap Ben, người từng giữ chức vụ Tổng
Tham Mưu Trưởng từ năm 1981 vì tội biển lận quĩ của người tị nạn và sự bất trung. Sau đó, Tướng Teap
Ben bị hạ tầng công tác với chức vụ trên danh nghĩa: Tư Lịnh Phó Lực Lượng Liên Quân Kháng Chiến.
Đến tháng 5/1986, Sihanouk chỉ trích Hoàng tử Ranariddh ôm đồm công việc, và dự tính bổ nhiệm
viên Tướng Toan Chhay làm tân Tổng Tham Mưu Trưởng của lực lượng võ trang. Tuy nhiên cho tới cuối
năm 1987, người con trai của ông Sihanouk vẫn tiếp tục giữ hai chức vụ quan trọng cùng một lúc.
Những trang trên ghi lại các biến chuyển trong khu vực có liên hệ ít nhiều tới tình hình Việt Nam
và phong trào kháng chiến Việt Nam ở giai đoạn những năm 1980. Cũng trong thời gian đó, tôi đang sống
ở trại tị nạn Sikhiu với nỗi mong chờ xuất trại, lên đường đi vào khu chiến…
Viết xong hai chương 5 - 6
vào ngày 18/7/2001 tại Nam Vang.
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Không Ảnh Khu Chiến

Khu Chiến Mặt Trận QGTNGPVN ở khu vực Bang Ban,
sát biên giới Thái - Lào, phía Nam ngã 3 sông Mekong.
Ở mạn Bắc, đường biên giới Thái - Lào nằm ngay ở phía Tây
(tả ngạn) sông Mekong,
nhưng từ mạn Đông khu vực Bang Ban thì tách rời nhau,
đường biên giới đi thẳng xuống phía Nam,
còn sông Mekong chảy về phía Đông - Nam, đi qua Cam Bốt,
vào Việt Nam rồi đổ ra biển.
Vì vậy, như chiến dịch Đông Tiến II lần 1 tháng 9/1986,
đi về hướng Đông - Nam,
vào đất Lào rồi mới chuẩn bị vượt sông Mekong ở Pak Xế.
Còn chiến dịch Đông Tiến II lần 2 tháng 7/1987,
đi về hướng Bắc tới Nam Theeng rồi quẹo qua hướng Đông,
vượt sông Mekong rồi mới vào đất Lào.

CHƯƠNG 7
RỜI TRẠI TỴ NẠN… LÊN ĐƯỜNG
Tự Nguyê ̣n Tham Gia Mă ̣t Trâ ̣n Tại Khu Chiế n.
Bài Thơ “Phản Chiế n” Của Bùi Minh Quố c
- Nhà Thơ Đố i Kháng Chế Độ Đảng Quyề n.
(Bắt đầu viết từ ngày 6/8/2001 tại Nam Vang - Cam Bốt.)
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Hành trình 12 năm (1982 - 1993) gian nan.
Sau những dài lâu của chờ đợi rạo rực và chứa đựng niềm tin tương lai, ngày ra đi đã đến, nhưng
không đến trọn vẹn như chúng tôi nghĩ. Sau cái Tết năm 1983 - 1984, tôi đã sống trong trại tị nạn Sikhiu
được hơn 4 tháng. 4 tháng ấy là thời gian ngắn ngủi so với nhiều người tới đây trước tôi, song đó lại là thời
gian đáng nhớ trong cuộc đời tôi. Khoảng gần giữa tháng 2 năm 1984, anh Lộc, người đại diện Mặt Trận,
vào trại gặp chúng tôi. Lần này anh được phép đi lại tự do từ văn phòng - nằm ngay trung tâm - tới những B
có anh em ghi tên tham gia Mặt Trận. Lúc ấy, Nguyễn Đình Hòa thay mặt anh em tiếp xúc với anh Lộc, và
hướng dẫn anh đi vào các khu chứa người tị nạn.
Thời gian trước khi anh Lộc vào, thì anh em trong trại qua hướng dẫn của Lưu Tuấn Hùng, gởi vào
khu chiến một danh sách tuyển mộ lên đến gần 100 người. Không biết Hùng làm thế nào để có bản danh
sách đông người như vậy. Sau này khi Hùng bị nhốt tù, chúng tôi có làm danh sách khác, chỉ có vài mươi
anh em. Đây là danh sách thực tế bởi vì chúng tôi đi nói chuyện với từng người, vạch ra một số mặt của vấn
đề như những khó khăn và thuận lợi, đồng thời cổ vũ tinh thần yêu nước của anh em thanh niên. Và chỉ sau
khi nhận được đồng ý của người đó chúng tôi mới ghi tên vào.
Nhưng chỉ thời gian ngắn trước lúc anh Lộc vào trại, Mặt Trận lại dùng danh sách của Hùng gởi
trước đây để liên hệ với người Thái, gọi tên những người này lên văn phòng trình diện và rời trại đi theo Mặt
Trận. Việc kêu tên qua loa phóng thanh lên văn phòng trại trình diện đã tạo ra không khí hoảng hốt cho
không ít người.
Sự hoảng sợ này được giải thích như sau: có nhiều người không thực tâm đi theo kháng chiến,
nhưng “bị ghi tên” vào danh sách. Việc này có thể là Hùng muốn cho danh sách dài ra nhằm lấy “điểm”
hoặc kiếm tiền xài!? Hay là vì kiểu làm việc của Hùng nên có người muốn ghi tên chơi chơi nhằm kiếm vài
ly cà phê trong lúc nhàn rỗi ở trại? Do vậy, một số anh khi nghe kêu tên mình trên loa phóng thanh bèn bỏ
chạy trốn trong các B, vì nghĩ rằng người Thái bắt họ ra khỏi trại đi lính cho Thái. Hoặc là có người ghi tên
thật, nhưng có thể vì Mặt Trận thiếu chuẩn bị cho anh em có thời giờ lên đường, nên anh em không chịu ra
đi vào lúc đó. Tiếp nữa là những người có ghi tên trước đây, nay đến thời điểm lên đường bỗng thấy nao
núng, và không tin vào Mặt Trận, nên bỏ trốn không lên văn phòng trình diện như đã dự tính trước đây.
Trong đợt đó, danh sách có tới trên 75 người (không có tên chúng tôi vì danh sách này Hùng thành
lập trước khi tôi nhập trại), nhưng sau cùng vào đến gần tối, chỉ có một người hiện diện. Đó là anh Nguyễn
Vĩnh Lộc, một thanh niên chừng 25 tuổi, dáng người ốm nhỏ, quê ở Hà Tiên. Lộc lên đường có một mình.
Nguyễn Vĩnh Lộc thản nhiên, can đảm ra đi trước lời từ biệt của thân nhân, bạn bè.
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Việc Nguyễn Vĩnh Lộc ra đi cô đơn nhưng quả cảm đã gây xúc động mạnh cho người ở lại! trong
đó có chúng tôi. Nhưng chỉ một ngày sau, Nguyễn Vĩnh Lộc trở lại trại cùng với anh Trương Tấn Lạc (thường
được gọi là Lộc), đại diện Mặt Trận như có nói tới đầu chương. Chắc vì Mặt Trận muốn đánh tan nghi ngờ
của người trong trại, và cũng nhằm tạo điều kiện cho các anh em thực lòng muốn nhập cuộc có cơ hội thực
hiện ước mong của họ.
Lần này, ngoài đại diện Mặt Trận vào tận nơi thăm hỏi nói chuyện, cùng với Nguyễn Vĩnh Lộc
bằng xương bằng thịt vừa từ trong khu chiến về đã tạo được không khí phấn chấn, tin cậy trong anh em
chúng tôi.
Anh Lộc vào trại từ hồi trưa ngày 14/2/1984, tôi được Nguyễn Đình Hòa nhắn tin nên vội thông báo
với tất cả anh em có tên trong danh sách chuẩn bị lên đường. Tôi không có gì ràng buộc nhiều, vì không có
thân nhân ở trại, lại mới đến nơi này chỉ có chừng 5 tháng, nên cũng không quen biết bạn bè nhiều, ngoài
những anh em tự nguyện lên đường. Nhưng trong số các anh em rời trại ra đi với tôi đã xảy ra cảnh chia tay
cảm động.
Điền tức Nguyễn Xuân Lượng, với cặp lông mày rậm, hàm râu nằm ở môi trên cứng, mọc nhanh
và nhiều, có dáng đi với cái lưng hơi khom, tướng người khỏe mạnh của một chiến binh. Anh là một cựu
lính hải quân Việt Cộng, Điền cướp tàu bộ đội hải quân rồi vượt biển từ đảo Phú Quốc đến Songkhla - Thái
Lan. Sống trong trại từ vài năm nay, Điền nghèo túng vì không thân nhân, anh chỉ có người yêu nhỏ ngồi
bán hàng rong trong trại kiếm thêm thu nhập. Ngày tôi đến gặp cho biết anh hãy sửa soạn lên đường, Điền
vội chia tay với người yêu, cô nàng lúc đó khóc sướt mướt khi hay tin Điền cương quyết lên đường. Có thể
thời gian trước đó, Điền không cho người tình biết tin anh tham gia Mặt Trận ở trong trại.
Không phải vì Điền quên mối tình của nàng dành cho anh, song vì lý tưởng dấn thân, anh cố gạt đi
mối tình nồng nàn. Lúc chia tay, có mặt tôi ở đấy (vì thời giờ còn ít, tôi phải đứng đó chờ Điền cho biết
quyết định sau cùng). Tôi thấy Điền gần mủi lòng vì tiếng khóc người yêu, tôi không biết nói sao với tình
huống cảm động này. Tôi đứng lặng yên nhìn hai người, tình người trìu mến, thiêng liêng quá. Phải chi trên
cuộc đời này đừng có cảnh xa nhau, kẻ ở người đi. Thế nhưng quê hương Việt Nam còn nhiều phiền muộn,
nên đời sống thanh bình, hạnh phúc còn lắm xa vời với tuổi trẻ chúng tôi!
Điền có thoáng do dự, nhưng sau cùng anh khuyên người yêu quay về chỗ trú tại khu C, chờ ngày
đi định cư lập cuộc đời mới, xin đừng nhớ đến anh, vì con đường anh chọn còn nhiều gian nan trước mặt.
Với Nguyễn Văn (Hữu?) Tài, một thanh niên hơn 20 tuổi, quê ở Cà Mau, thì không cảm động quyến
luyến như Nguyễn Xuân Lượng. Tài trắng trẻo, đẹp trai, nên được một người đàn bà trên 30 tuổi yêu mến.
Người phụ nữ này đã có một con, không có mă ̣t chồ ng chi ̣ở tra ̣i, không biế t đã chế t hay ra hải ngoa ̣i? Lúc
chuẩn bị rời trại, người tình của Tài luyến tiếc chạy theo anh đến cổng, nhét lẹ vào tay anh một tờ giấy 100
baht. Hành động của chị có vẻ e thẹn, nhưng không tránh được nhiều cặp mắt đang ở gần đấy. Chắc chắn
Tài không vướng bận gì với mối tình phù du này, anh mạnh mẽ lên đường vì lòng yêu tổ quốc, và những
tháng ngày ân ái đó như ghi lại thời vụng dại, lầm lỡ của tuổi trẻ thường mắ c phải.
Đối với người bạn trẻ Nguyễn Văn Sỹ thì không như thế. Nhiều năm ở trại tị nạn Sikhiu là những
năm làm thuê, ở mướn cho một số người tị nạn có tiền đang làm chủ các hàng quán trong trại. Sỹ quê ở tận
đảo Phú Quốc (cùng quê với chiế n hữu Võ Hoàng ở Mỹ về , vı̀ cùng quê và tı́nh tı̀nh hiề n lành giố ng nhau,
nên hai anh em này rấ t mế n nhau.) một vùng đất ở cực tây nam Việt Nam, còn quá trẻ, mới ngoài 20. Sỹ tính
tình nhỏ nhe ̣ và có đôi chút lãng mạn, anh yêu các bài ca đậm đà tình quê hương dân tộc, nhấ t là bài ca “Nó
Và Tôi”. Sau này vào khu chiến, trong những phiên gác đêm, thın̉ h thoảng tôi vẫn nghe Sỹ ca bài hát buồ n
đó.
“Ở đây làm mướn, rồi ra nước ngoài chắc cũng làm mướn thôi anh Tùng ơi! Đi theo kháng chiến
có danh dự hơn”. Đó là lời tâm tình của Nguyễn Văn Sỹ với tôi trong những lúc gặp nhau bàn bạc chuyện
ra đi theo Mặt Trận cứu nước. Tình cảm của những thanh niên lớn lên ở miền quê Nam Việt chất phác, hiền
hậu nhưng hào hùng.
Không phải chỉ có một mình Sỹ nồng nhiệt với việc lên đường. Tôi nhớ tới Lưu Nguyễn Kỳ Thụy,
nhỏ hơn Sỹ vài tuổi. Kỳ Thu ̣y là con một viên đại úy Bộ Binh đã tự sát tại chiến trường, khi miền Nam đang
trong tháng ngày lung lay - mong manh, vì cơn binh lửa hừng hực oán thù của đạo quân “cách mạng ” từ
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miền Bắc đói nghèo tràn xuống. Kỳ Thụy đến trại như một trẻ mồ côi, và em được chuyển trại (ưu tiên)
trước ngày chúng tôi ra đi. Chỉ còn một ngày nữa là chuyển trại, Kỳ Thụy đến gặp anh em chúng tôi hỏi ý
kiến và định ở lại chờ ngày lên đường vào khu chiến chung với anh em. Lúc đó, thấy Kỳ Thụy còn nhỏ và
ngày lên đường chưa biết chính xác, nên khuyên em nên đi chuyển trại, chờ một dịp khác tham gia đấu tranh.
Tuy nhiên tình cảm của Kỳ Thụy dành cho việc chung thật đáng khen ngơ ̣i và đáng kı́nh tro ̣ng, mặc dù em
lúc ấy còn quá trẻ để vào khu chiến.

Chú thı́ch: Từ trái qua: chiến hữu Bùi Đức Trọng, Chủ Tich
̣ Hoàng Cơ Minh, chiế n hữu Nguyễn
Trọng Hùng và Trương Tấ n La ̣c tự Lô ̣c (thường ra vào tra ̣i ti na
̣ ̣n Sikhiu - Thái Lan vào những năm
1983 - 1984 để tuyể n mô ̣ thanh niên vào khu chiế n). Anh Lô ̣c cũng là người phu ̣ trách công tác tiế p
vâ ̣n cho toàn bô ̣ khu chiế n trong gầ n mô ̣t thâ ̣p niên từ 1981 - 1990, mô ̣t công viêc̣ rấ t hê ̣trọng và nă ̣ng
nề . Chiế n hữu Trương Tấ n Lạc rấ t nghiêm chın
̣ của MT
̉ h và thực hành đúng chı́nh sách tiế t kiêm
trong công tác tiế p vâ ̣n cho kháng chiế n. Hın
h
đươ
chu
lu
c
ca
c
chiế
n
hư
u
la
n
h
đa
MT
rời khu
̣c
̣p
̣o
́
́
̃
̃
̀
chiế n tới Hoa Kỳ tham dự các Đa ̣i Hô ̣i Đồ ng Tâm ngày 16/4/1983 tại Garden Grove với 5.000 người
tham dự, Cali. Hın
̀ h trı́ch từ báo Kháng Chiế n.
Trước giờ rời trại, nhiều đồng bào hay tin, kéo ra sân trại để coi cảnh các thanh niên hăng hái tự
nguyện lên đường tham gia Kháng Chiến cứu nước, một cảnh tượng hiếm thấy trong trại tị nạn. Thấy có hai
vợ chồng viên trung tá Trần Quốc Toàn đứng gần đấy, tôi tiến đến gần và chúc họ ở lại khỏe mạnh. Bà vợ
viên trung tá cám ơn và chúc chúng tôi lên đường bình yên, nhưng gương mặt bà không dấu được vẻ ái ngại
cho người ra đi. Lúc ấy, có một cựu quân nhân trong B.8, mà tôi không còn nhớ tên, hay tin này, anh vội
vàng đến bắt tay và chúc đoàn người thượng lộ bình an.
Danh sách đợt ra đi vô khu chiến ngày đó thật ngắn ngủi, so với danh sách chuyển trại đi định cư
từ đợt này đến đợt khác.
1- Nguyễn Văn Cơ, thời Việt Nam Cộng Hòa, anh là một địa phương quân, quê ở Rạch Giá.
Lúc sống trong trại anh làm cho Ban cung cấp nước ở B. 7, Khu C.
2- Nguyễn Văn Hoàng, quê ở Giá Rai - Ba ̣c Liêu, một nông dân. Người mập, cục mịch, cặp
mắt nhỏ, khi Hoàng cười, người đứng gần như hết thấy đôi mắt anh. Nhưng Hoàng là người
tốt bụng với anh em, rất hăng hái lên đường.
3- Nguyễn Văn Hòa, anh ruột của Cơ, Hòa là cựu binh sĩ trong binh chủng Thủy Quân Lục
Chiến của quân lực VNCH.
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4- Võ Tấn Hồng, tôi không nhớ Hồng quê ở tỉnh nào, nhưng chắc ở miền tây Nam phần, dáng
hình anh to lớn, có sức khỏe. Lúc ở trại Sikhiu, anh ngụ tại khu A.
5- Nguyễn Văn Hồng, quê ở Thừa Thiên - Huế. Tıń h anh trầ m lă ̣ng. Đế n tra ̣i có mô ̣t mı̀nh.
Số ng hòa mı̀nh với anh em. Rấ t nhiê ̣t tı̀nh.
6- Nguyễn Hữu Nam, quê Sài Gòn, trong trại Nam làm nghề thợ bánh mì, có một biệt tài là
đánh cờ tướng rất giỏi. Nam thông minh, yêu đời, tính tình vui vẻ.
7- Ngô Tấn Nghiêm, một cựu quân nhân trong lực lượng địa phương quân ở vùng 4 chiến
thuật. Nghiêm lớn tuổi hơn những anh em trong toán. Anh còn gia đình ở lại miền Nam, vì
thế đó cũng là một trong những lý do Anh muốn lên đường trở về cứu quê hương.
8- Lê Văn Nguyên, cũng là một cựu quân nhân trong lực lượng địa phương quân ở miền tây
Nam phần. Người to lớn, đôi mắt lớn hơi lộ, có sức khỏe, tính tình thẳng thắn. Nguyên đến
trại có hai anh em. Người em của Nguyên ở lại chờ ngày đi định cư.
9- Võ Kỳ Phát, dáng mập, không thấp lắm. Anh quê ở Sài Gòn. Phát có nghề chiên bánh “dầu
cháo quẩy” trong trại (loại bánh này thường ăn với món cháo huyết, hay ăn điểm tâm với
cà phê cũng ngon, bánh này có nguồn gốc của người Hoa).
10- Nguyễn Văn Quang, người bạn học của tôi ở Sài Gòn. Anh là con thứ hai của một cựu thiếu
tá trong quân lực VNCH. Trước 30/4, thân phụ anh làm việc tại bộ Tổng tham mưu.
11- Nguyễn Xuân Lượng, tự Điề n.
12- Nguyễn Văn Sỹ, quê ở Phú Quốc.
13- Nguyễn Văn Tài, người tı̉nh Minh Hải, Cà Mau.
14- Trần Văn Tám, quê ở miền tây Nam phần, tôi không nhớ ở tỉnh nào. Tám có giọng nói ấm
áp tạo cho anh có giọng hát hay nhất trong nhóm chúng tôi.
15- Trần Bá Thanh, quê ở vùng Tôn Đản, quận 4 Sài Gòn. Thanh quen nhiều người trong giới
giang hồ ở Sài Gòn lúc chưa vượt biển. Tính khí phách, ngay thẳng. Anh có tật một bên chân
(tôi không nhớ là chân bên nào). Nhưng điều này không ngăn cản việc anh nhập cuộc dấn thân.
16- Phạm Hoàng Tùng (tác giả).
Nguyễn Đình Hòa không lên đường, vì như lời nói của anh ban đầu khi tham gia làm việc cho Mặt
Trận, anh chỉ đóng góp ở tuyến sau, do sức khỏe Hòa không cho phép. Anh bị cận khá nặng, bao tử yếu,
răng của anh phần nhiều là răng giả. Việc Hòa ở lại phát triển thêm thành viên Mặt Trận bên trong trại là
điều cần thiết. Có người ra tiền phương thì cũng cần người ở hậu phương lo công việc. Sau đợt chúng tôi đi,
còn có thêm vài đợt tiếp tục lên đường. Và trong những tháng ngày đó, tìm được người có tấm lòng lo cho
việc chung như Hòa thật đáng quý trọng!
Sau khi thông báo với anh em xong và cảnh chia tay diễn ra ngắn ngủi, 16 anh em chúng tôi lên
văn phòng trại, chờ người Thái cho phép xuất cổng. Lúc đó anh Lộc đang đợi chúng tôi ở một điểm không
xa cổng trại là bao. Việc anh Lộc không trực tiếp hướng dẫn chúng tôi ra ngoài chứng tỏ người Thái và Mặt
Trận còn e dè “tai mắt” ở trại, có thể là luật pháp Thái không cho phép làm như thế, cũng có thể việc lấy
người đi như vậy là không đúng, vì nhiều anh em đã làm xong hồ sơ (form), tức đang dưới sự quản lý của
Cao Ủy Tị Nạn Liên Hiệp Quốc.
Việc tổ chức đưa người đi còn thiếu sót, lúc đó người Thái cho viên đại úy phụ trách công tác an
ninh trong trại dùng chiếc xe tải 4 bánh chở rác hàng ngày của Ban Vệ Sinh để đưa chúng tôi ra khỏi cổng.
Mục đích chỉ tránh sự dòm ngó của người chung quanh, vì nếu có ai hỏi thì người Thái có thể nói rằng, họ
mang chúng tôi ra khỏi trại làm vệ sinh ở khu vực hàng rào bao quanh trại, điều này vẫn thường xảy ra. Mặc
dù hôm đó, ngày 14/2/1984, cả trại đã biết việc lên đường của chúng tôi rồi.
Hình ảnh hơn chục thanh niên tự nguyện lên đường dấn thân cứu quốc, lại bị cho vào thùng sau của
xe chở rác (tạm sạch sẽ, vì nó được chùi rửa hàng ngày, nhưng người ta vẫn kêu nó là chiếc xe chở rác) trong
ngày nhập ngũ tòng quân thì quả là một hình ảnh kém thẩm mỹ đối với nhiều người đang đứng coi tại đó.
Đối với anh em chúng tôi thì không nề hà gì, vì chúng ta đã mất thêm một nửa quê hương miền Nam vào
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ngày 30/4/1975 vào tay những người cộng sản điêu ngoa, như vậy còn sá gì tới chuyện hình thức. Quan
trọng là việc làm của chúng ta, cũng như mục đích mà anh em đang theo đuổi nhắm khôi phục lại quê hương.
17 anh em chúng tôi (kể luôn anh Lộc Vĩnh) leo lên chiếc xe rác với những gói hành trang đơn giản,
thường thì trong đó chỉ có vài bộ quần áo và ít vật dụng. Thật ra, những thứ này khi vào tới khu chiến, không
còn cần thiết cho đời sống trong đó. Còn nhớ hôm ấy, tôi mặc chiếc áo sơ mi màu xanh nước biển và cái
quần jean cũ. Cái quần thì do Nguyễn Đình Hòa cho tôi trước đây. Còn chiếc áo này đã đi theo tôi trên
chuyến vượt biển cách đây năm tháng, và nay nó lại theo tôi vào khu chiến của Mặt Trận. Hồi ở Nam Vang,
tôi đặt người học trò may chiếc áo này. Tiền công may được bù lại bằng tiền học phí tháng đó khỏi đóng, tôi
chỉ bỏ tiền mua vải. Xã hội xứ chùa tháp quá nghèo, thầy trò nương nhau mà sống vậy.
Khi chiếc xe rác chạy gần tới cổng, bổng anh em chúng tôi thấy Lưu Tuấn Hùng đứng chờ sẵn ở
đấy. Tôi ngạc nhiên, tại sao Hùng lại ra tới chỗ này được, vì anh đang bị nhốt trong ga-ra xe, ai lại báo tin
cho Hùng ra đứng đợi chúng tôi ở đây? Chưa tìm được câu trả lời thì Hùng đã giơ tay lên nói lớn: “Tôi đi
theo anh em luôn.”.
Vừa nói xong, Hùng nhảy lên xe. Đoàn người trong xe không khuyến khích cũng không cản ý định
bất ngờ của Hùng. Mỗi người đều phải chịu trách nhiệm về quyết định của bản thân mình. Trước đó Hùng
có cuộc sống phóng túng, biết đâu khi vào khu chiến, anh có thể thay đổi nếp sống. Có anh cùng lên đường,
nhóm chúng tôi tăng lên thành18 đoàn viên.
18 anh em chúng tôi bao gồm nhiều thành phần trong xã hội như : cựu chiến binh trong quân lực
Việt Nam Cộng Hòa; Học sinh, sinh viên ở miền Nam; Những bộ đội trẻ bị bắt đi nghĩa vụ sau 1975; Nông
dân. Và người cao tuổi nhất trong đoàn chưa đến 40. Đây có thể coi ước nguyện trở lại quê hương để giải
trừ chế độ độc tài là ý nguyện chung của nhiều người, trong đó giới trẻ chiếm đa số.
Cả một đại cuộc đấu tranh lớn lao, quá nhiều gian nan trong buổi đầu làm lại: việc giành lại tự do
cho tổ quốc. Thế mà những người con Việt ra đi vì lý tưởng chung cao đẹp đó, rất rải rác, thưa thớt. Chắc
mọi người Việt đều không thể nào quên được, nhiều trăm ngàn binh lính trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa
đã chiến đấu can trường, khổ nhọc, nhưng không thể chiến thắng được giặc cộng. Dĩ nhiên ở đây, chưa nêu
lên lý do của thất bại đó là sự bội phản sâu đô ̣c của đồng minh, đã trút lên những tấ m thân quá nho ̣c nhằ n
của người lính chiế n Việt Nam Cộng Hòa, mô ̣t cách vô đa ̣o. Nhìn vào khối lượng to lớn nhân sự của quá
khứ, và giờ đây chưa tới 20 thanh niên lên đường, thử hỏi anh em chúng tôi tha thiế t với lý tưởng như thế
nào!
Chiếc xe rác lăn bánh từ từ ra khỏi cổng trại tị nạn Sikhiu. Gần nửa năm sống trong trại, đây là lần
đầu tiên tôi được ra khỏi nơi này. Xe quẹo phải một đoạn, tôi thấy gần đấy có chiếc xe hơi nhỏ, cạnh bên có
người đàn ông trung niên, dáng tầm thước, trên mặt có cặp kính trắng: Anh Lộc đang đứng chờ viên đại úy
an ninh người Thái tới bàn giao người.
Tất cả anh em chúng tôi nhảy ra khỏi chiếc xe rác, và leo lên chiếc xe hơi của Mặt Trận. Sau phút
bàn giao ngắn ngủi giữa người Thái và anh Lộc, đoàn người chúng tôi lên đường.
Chuyến đi này mở đầu cho một cuộc hành trình kéo dài 10 năm trong gian lao - vất vả - hào hùng
- kiên cường. Và cũng không thiếu tủi nhục, cùm gông trong đời thanh niên của tôi, của các ba ̣n tôi giữa thời
buổ i tổ quố c Viê ̣t Nam suy tàn vı̀ nề n cai tri ̣bấ t nhân của mô ̣t chı́nh quyề n tàn ác, gian trá tựa như hổ báo,
cáo chồ n và tham lam tựa như loài heo lơ ̣n có thú tıń h chuyên ăn ta ̣p.
Các anh đi,
ngày ấy,
quá mươi người!
Quê hương mình,
sao mãi,
buồn hẩm hiu!
Phương đông,
bừng nắng,
Không lối về.
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Trời tây,
“bóng xế”,
Ùn ùn người đi!
Pha ̣m Hoàng Tùng.

Đọc Bài Thơ “Phản Chiế n”
Của Nhà Thơ
Đố i Kháng Chế Độ Đảng Quyề n
Bùi Minh Quố c.
PHẢN CHIẾN
Tổ quốc trong anh máu thắm tận nguồn
Tổ quốc chúng gào đầu lưỡi
Hãy cảnh giác!
Khi anh đắm mình máu mê trận ma ̣c
Chúng đưa con du học nước ngoài
Rúc kín lâu đài du hí trên ngai
Hãy cảnh giác!
Bọn mặt bự dẻo mồm
Thời nào chẳng nhân danh Tổ quốc
Cao giọng hùng hồn không tiếc máu xương
Lấy xương lầy đỏ nghiệp đế vương
Hãy cảnh giác!
Sau chiến tranh chúng lại chiến tranh
Cuộc chiến tranh một phía
Người sống sót trở về oằn lưng sưu thuế
Chúng lấy máu đúc vàng
Độc quyền ngự trị nghênh ngang
Độc quyền nghĩ
Độc quyền nói
Độc quyền ráo trọi
Dân đen chỉ một quyền được... đói
Và thêm nữa là quyền sợ hãi
Triền miên...
Hãy cảnh giác!
Dân đen
Cảnh giác!
Lòng ta yêu vô cùng Tổ quốc
Chúng luôn moi làm bẫy đánh lừa
Sập lại chính đời ta
Vào kiếp chó
Canh túi vàng chúng nó.

Bùi Minh Quốc.
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Viết xong ngày 14/8/2001 tại Nam Vang
(Thời gian sau có bổ sung).
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PHẦN III
KHU CHIẾN HOÀNG CƠ MINH
CHƯƠNG 8
ĐƯỜNG VÀO KHU CHIẾN
(Bắt đầu viết vào ngày 29/8/2001).

Khu chiến Mặt Trận do chiến hữu Chủ Tịch Hoàng Cơ Minh, Lê Hồng (Đặng Quốc Hiền)…
hướng dẫn bắt đầu thành lập vào năm 1981, ở phía đông tỉnh U Bon của Thái Lan, gần sông Mekong
(Cửu Long), phía bắc ngả 3 biên giới Thái - Lào - Cam Bốt. Từ đó Mặt Trận tiến về phía Đông, mở
đường vào Việt Nam nên các cuộc hành quân gọi là chiến dịch Đông Tiến, gồm Đông Tiến I năm 1985,
Đông Tiến II năm 1986 - 87 và Đông Tiến III năm 1989.
Tất cả anh em chúng tôi đều ngồi ở phần sau xe, anh Lộc vừa là tài xế vừa là người toán trưởng. Đây
là loại xe du lịch nhỏ ở xứ Thái, đúng ra là xe vận tải của các gia đình tiểu thương, dùng để đi chơi cũng
được hoặc chuyên chở 5, 7 thùng hàng cũng không khó gì. Phần trước dành cho người lái, bên cạnh bác tài
có thêm một chỗ ngồi. Phía sau là thùng xe không có mui. Loại được ưa chuộng ở xứ Thái vào thời ấy. Khởi
hành vào khoảng 4 giờ chiều, ngồi trên xe chúng tôi vui vẻ trò chuyện, vì anh nào cũng vừa mới thoát khỏi
không gian chật chội, tù túng của trại tị nạn. Độ chừng 7 giờ tối, khi xe đã chạy được một quãng đường khá
xa, anh Lộc ngừng trước một quán cơm dọc theo đường, trước khi vào quán dùng cơm, anh dặn chúng tôi
không được nói tiếng Việt lớn ở trong quán. Lý do được anh đưa ra là: người Thái ở đây không thích người
Việt.
Lời dặn này khiến tôi ngạc nhiên, nhưng chấp hành không ý kiến, vì đây là ngày đầu tiên bước vào
cuộc sống mới trong một tổ chức đấu tranh mới. Nhưng ngạc nhiên này khiến cho tôi cảnh giác rằng: việc
có mặt của người Việt trên đất Thái sẽ là vấn đề không đơn giản mà chúng tôi không lường trước được (chưa
biết tốt, xấu thế nào).
Quán cơm khá sạch sẽ dù không lớn, khung cảnh quán vào lúc tối gợi cho tôi đến những hàng quán
ở Việt Nam mà trong quá khứ tôi đã có dịp ghé qua. Thấy cảnh quán ban tối êm ấm tại một tỉnh lẻ ở Thái,
khiến tôi tiếc nuối cho quê mình. Tôi thường có lối so sánh không thực tế như vậy, chắc vì trong lòng lúc
nào cũng hằng mong sống lại được trên quê nhà với một cảnh sống quen thuộc, sung túc như thuở còn đi
học.
Điểm đầu tiên tôi nhận xét về anh Lộc là vừa phải. Nhóm thực khách chúng tôi gần 20 người, nhưng
các món ăn anh kêu dọn lên bàn chỉ là các món đơn giản, không bày biện, ồn ào. Ăn xong, ngồi nghỉ một
chút, chúng tôi ra xe đi tiếp cuộc hành trình. Tất cả anh em chỉ biết là đi vào khu chiến, chứ chưa biết khu
chiến nằm ở đâu. Nhưng chắc chắn phải là một vùng đất nằm gần biên giới .
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Trời càng về khuya, xe càng chạy sâu về hướng Đông - hướng biên giới Thái - Lào. Đường phố
đông người qua lại hồi chập tối giờ đây nhường chỗ cho các thị trấn biên địa vắng lặng. Đường phố như ngủ
yên theo giấc ngủ của con người. Đèn đường vàng vọt, lờ mờ. Một làn sương mỏng vây quanh làm tôi cảm
thấy hơi lành lạnh. Xe vẫn chạy đều đều, bỏ thị trấn nhỏ hiu quạnh ở lại phía sau, chúng tôi bắt đầu đi vào
các con đường đất hẹp, quanh co, gồ ghề, với hai hàng cây nhỏ do ̣c hai bên đường. Lúc này xe cứ như nhảy
lên, xốc chúng tôi từng nhịp một. Rừng cây lưa thưa, mờ mờ, bắt đầu xuất hiện trước mắt và chung quanh.
Chúng tôi đang đi vào miền biên giới thực sự rồi đây.

Sau cùng, xe ngừng lại trước một cổng gác, cổng này dẫn vào một khu trại nhỏ được bao bọc bởi
vòng rào làm bằng cây rừng, trông tựa như khu rào chắn chung quanh một trang trại nhỏ. Hình ảnh này
không xa lạ gì với tôi, khi nhớ đến những ngày đi cắm trại ở trang trại chăn nuôi cừu và dê của anh rể một
người bạn học lớp đệ ngũ (lớp 8 trung học) ở vùng ngoại ô thành phố Biên Hòa. Người bạn cũ đó tên Nguyễn
Sĩ Bùi, anh là con thứ của họa sĩ Tú Duyên nổi tiếng vẽ tranh trên lu ̣a ở Sài Gòn vào những năm trước 1975.
Gia đình anh Bùi di cư vào Nam sau 1954. Nhà anh ở đường Nguyễn Công Trứ, gần chợ Cũ ở Sài Gòn. Sau
chuyến đi cắm trại ở Biên Hòa chừng hai năm, tôi đổi trường (từ Văn Hóa Quân Đội qua Trung Tâm Lớp
Đêm Võ Trường Toản), nên không còn dịp học chung với Sĩ Bùi nữa. Từ đó đến hằng hai mươi năm sau,
chúng tôi vẫn chưa gặp lại nhau.
Chạy ra mở cổng cho xe vào là một thanh niên tóc hớt cao, mặc bộ quân phục gọn gàng. Vì trời tối
tôi không thấy rõ màu sắc của bộ quân phục, nhưng thoáng trông tác phong anh lanh lẹ, chắc hẳn có sắp xếp
trước, nên sự tiếp đón ban đầu trông chu đáo. Sau đó xe tiếp tục chạy sâu vào trong khu trại chừng vài chục
thước rồi ngừng lại trước những dãy nhà tranh được xây dựng đơn giản ngăn nắp.
Anh Lộc bước xuống xe và nói với chúng tôi đi theo anh thanh niên ban nãy về phía một căn nhà
tranh không xa chỗ xe đậu. Bây giờ tôi mới có dịp ngó kỹ người ba ̣n mới. Anh còn trẻ, chắc độ tuổi tôi, dáng
nhỏ gọn, hay cười nhưng ít nói. Nhận xét sơ khởi đến với tôi: anh là một người kỷ luật. Tên anh là Lắm, sau
này trong khu chiến, tôi biết thêm, anh thường đươ ̣c anh em quen miê ̣ng go ̣i là Ba Lắm, quê ở Hốc Môn,
ngoa ̣i ô Sài Gòn. Lắm bị bắt đi nghĩa vụ quân sự, đóng ở biên giới Cam Bốt - Thái Lan. Sau đó vượt biên
vào trại tị nạn đường bộ, và rồi tham gia Mặt Trận trước chúng tôi .
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Lắm đưa nhóm chúng tôi tới dãy nhà tranh nhỏ, để tạm đồ đạc tại đây. Chúng tôi được Lắm cho
biết: “Các chiến hữu” chờ một chút sẽ ăn thêm buổi cơm khuya cho chắc bụng trước khi đi “lên núi”. Từ
ngữ “chiến hữu” mà Lắm gọi anh em, lâu lắm tôi mới nghe lại được. Vào thời trước 1975, khi coi truyền
hình, tôi nghe những vị lãnh đạo quân đô ̣i miền Nam dùng từ ngữ này trong các buổi lễ. Còn hai chữ “lên
núi” tôi mới nghe lần đầu từ miệng Lắm trong một khung cảnh hoàn toàn bỡ ngỡ.
Trong lúc chờ cơm chín, tôi đi ra ngoài mấy bước, không dám đi xa vì chỗ lạ và nhất là không có
lịnh. Từ ánh đèn dầu trong một căn nhà sàn nhỏ hắt ra, tôi thấy anh Lộc đang ngồi dưới ánh đèn ghi chép gì
đó. Tôi nghĩ chắc anh đảm trách một công tác quan trọng trong Mặt Trận.
Chừng nửa tiếng đồng hồ sau, Lắm dọn cơm ra và mời anh em quây quần lại ăn. Buổi ăn đơn giản,
gồm có canh bầu và ít cá chiên, cơm canh nóng hổi thật ngon, nhưng tôi không ăn được nhiều vì đi đường
khá mệt, vả lại đang trong tâm trạng nôn nao vì chuyến đi lên núi trong chừng một giờ nữa. Trong buổi cơm
quá nửa đêm, lúc trò chuyện, có anh hỏi: trong rừng sao lại có bầu và cá tươi để nấu ăn ngon như vậy? Anh
Lắm cho biết bầu này là do anh em tại căn cứ trồng còn cá thì hỏi mua dân Thái ngoài làng. Tuy nhiên, Lắm
cho biết là vào mùa mưa, anh em trong khu chiến có thể kiếm cá tươi dưới suối rừng để bữa ăn hàng ngày
có thêm chất dinh dưỡng và ngon miệng.
Cũng lần đầu tiên tôi nghe hai chữ căn cứ. Thì ra địa điểm chúng tôi đang đặt chân vào là một căn
cứ của Mặt Trận. Sau này tôi mới biết rõ đó là căn cứ 84 hay còn gọi là Bình Thủy, gần bản Na Nol, một
căn cứ đầu cầu nối liền khu chiến ở sâu trong núi với những thị trấn nhỏ nằm trên miề n biên giới của đất
Thái. Căn cứ 84 mang nhiệm vụ là một căn cứ tiếp vận cho những căn cứ khác.
Hơn 17 năm sau, khi ngồi yên lặng trước máy điện toán (computer), hồi tưởng lại chuyến hành trình
vào khu chiến để viết từng dòng hồi ký này, tôi mới rõ lộ trình của chuyến xe đêm đó. Khởi đi từ trại tị nạn
Sikhiu ở tỉnh Nakhon Ratchasima hay còn gọi là tỉnh Khorat đi về hướng đông đến biên giới Thái - Lào. Xe
đã chạy qua các tỉnh như: Buriram - Surin - Sisaket - và rồi đến tỉnh Ubon Rachathani nằm sát biên giới của
Lào, là địa điểm có khu chiến của Mặt Trận.
U Bon nằm chênh lệch ở hướng bắc và nam vĩ tuyến 15 với tỉnh Xa La Van và Chăm Pa Xak (có
tỉnh lỵ là Pak Xế) của Lào cũng như hai tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi của Việt Nam chúng ta.
Cơm nước xong xuôi thì trời đã hơn 1 giờ khuya, anh Lắm thông báo cho tất cả chúng tôi sửa soạn
lên núi. Trước đấy chừng nửa ngày đã có một toán công tác từ trên núi xuống căn cứ 84 đợi chúng tôi. Nhiệm
vụ của những anh em này là hướng dẫn chúng tôi đi sâu vào khu chiến. Khi bước vào căn cứ đầu cầu 84 là
chúng tôi đã đặt chân vào khu chiến rồi, tuy nhiên đây mới chỉ là cửa ngõ. Toán dẫn đường gồm 3, 4 chiến
hữu. Lâu quá tôi không còn nhớ rõ là những chiến hữu nào, song có một anh đến giờ tôi vẫn nhớ, đó là chiến
hữu Châu Văn Sáng. Sáng người thiểu số Khmer ở vùng 4, anh còn là cựu quân nhân trong quân lực Việt
Nam Cộng Hòa, dáng người vạm vỡ, khỏe mạnh, nước da đen sậm, đôi mắ t sáng tinh khôn.
Về sau này, khi sống lâu trong khu chiến, tôi còn biết anh có một biệt danh khác do anh em đặt cho
để tạo thêm không khí thoải mái trong sinh hoạt khu chiến, đó là Châu Đình Sáng. Vì anh Sáng họ Châu,
cùng họ với nhạc sĩ Châu Đình An, người viết bản nhạc: “Người Về Từ Khu Chiến”, mà anh em thường ca
trong khu chiến. Nhạc sĩ Châu Đình An lúc đó có viết một, hai bản nhạc ngợi ca kháng chiến, nhưng anh
không có mặt trong khu chiến, vì thế chắc anh em đặt tên cho anh Sáng như để chứng tỏ thiện cảm với nhạc
sĩ này.
Tạm chia tay với anh Lộc và Lắm, căn cứ 84 lúc ấy còn nhiều chiến hữu nữa, nhưng anh em đang ở
vòng tuyến ngoài làm nhiệm vụ an ninh và những công việc thường nhật ở căn cứ. Toán dẫn đường do anh
Sáng làm toán trưởng. Chúng tôi được dặn dò một số hiê ̣u lịnh trong khi di chuyển, tất cả đều đi hàng dọc,
người này cách người kia chừng một thước. Vì đường rừng có lối hẹp và trong đêm tối, chúng tôi phải di
chuyển theo ánh đèn pin của các chiến hữu dẫn đường .
Rời khỏi căn cứ 84 một hồi lâu, đoàn người bắt đầu di chuyển trên một cao độ, tôi đoán chừng đang
đi trên một sườn núi, lối đi ngày càng hiểm trở. Có những đoạn chúng tôi phải vượt qua lòng các con suối
khô cạn, từng tảng đá lớn nằm ở lòng suối xen kẽ với các hố nhỏ có những cành cây khô rơi rụng rải rác
quanh đó. Cây rừng mọc chằng chịt, mặc dù đây là lối đi quen thuộc của anh em kháng chiến quân, nhưng
nó vẫn còn là chướng ngại cho người đi đường. Các cành cây cọ xát vào tay, vào mặt, vào thân mình, nếu
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không chịu khó quan sát để luồn lách theo ánh đèn pin trong đêm. Toán dẫn đường quen di chuyển trong địa
hình rừng núi dù là đêm, trong khi ấy, anh em chúng tôi mới làm quen với việc di hành như thế này trong
đêm nay, nhấ t là cá nhân tôi, do đó, thỉnh thoảng chiế n hữu Sáng quay lại quan sát đoàn người để coi có ai
bị rớt lại đàng sau hay không. Có những đoạn, chúng tôi phải vượt qua một trảng trống, lúc này không khí
thoáng hơn, bầu trời trên cao lung linh ngàn va ̣n ánh sao đêm. Nhưng ở địa hình này chúng tôi được lịnh đi
nhanh hơn, vì người di hành dễ bị quan sát từ đối phương.
Sau hơn 3 tiếng đồng hồ di chuyển, những anh em mới đến từ trong trại tị nạn đã thấm mệt. Vì vừa
leo dốc núi, vừa đi trong đêm lại vừa len lỏi trong những cánh rừng đầy dây leo, gai chi chít. Có anh đuối
sức vì chưa quen nên ngồi xuống thở mệt. Thấy vậy toán trưởng Châu Sáng ra hiệu tìm chỗ nghỉ tạm. Gần
đấy có địa điểm khá kín đáo, chung quanh là vách núi, chiến hữu Sáng cho lịnh đoàn người dừng chân. Vị
trí nghỉ tạm được phối trí như các vị trí ẩn núp, và được chia ra thành hai vòng tuyến. Vòng trong là toán
anh em mới, và vòng ngoài là các anh kháng chiến quân dẫn đường. Chúng tôi ngả người trên đất đầy lá
rừng hay trên các tảng đá nằm ngủ một chút trước khi tiếp tục lên đường vào căn cứ đóng trên núi .
Sau giấc ngủ ngắn ngủi, chập chờn, nhưng cũng có anh ngủ thật say, khoảng một giờ đồng hồ sau
đó, chúng tôi được toán dẫn đường báo thức, rời khỏi giường ngủ - bằng đá nằm ven bờ hay dưới lòng suối
đã khô nước về mùa nắng - đoàn người tiếp tục lên đường. Lúc này trời đã gần sáng, tôi đoán biết vì nghe
tiếng gà rừng gáy ở mé rừng đâu đấy. Và một ít ánh sáng đang hé dần giữa cảnh rừng đêm như đang ôm ấ p,
che chở, ngắ m nhı̀n chúng tôi.
Đi thêm đoạn đường nữa thì trời sáng dần, dưới ánh hồng ban mai của ngày mới, tôi nhìn kỹ nơi
đoàn người đang đi. Đấy là một đỉnh núi với rừng cây bao bọc, chung quanh đó rải rác các ngọn núi khác.
Xa xa bên dưới là các cánh rừng trải dài, nhấp nhô ẩn hiện trong làn sương mù. Từ ngọn núi này chúng tôi
được đưa đi vào khu rừng um tùm gần đấy.

Lễ Công Bố Cương Lĩnh ngày 8/3/1982 tại khu chiến.
Ghi chú: hın
̀ h và câu văn ngay bên dưới hın
̀ h đươ ̣c trı́ch từ thư viêṇ ảnh của Viêṭ Tân www.viettan.org.
Thời gian này (1981 - 1982) tác giả chưa vào số ng trong khu chiế n nên không đươ ̣c tham dự cũng
như không biế t rõ buổ i lễ này. Theo kinh nghiê ̣m số ng sau này trong khu chiế n vi ̣trı́ này có thể ở căn cứ 81
hay 83, vı̀ nơi đây có nhiề u núi đá và rừng râ ̣m. Đây là nỗ lực của lañ h đa ̣o MT, đă ̣c biê ̣t là của chiế n hữu
Chủ Tich
̣ MT, chı̉ sau hơn 5 năm ngày miề n Nam bi cươ
̣ ̃ ng chiế m bởi cô ̣ng sản Hà nô ̣i, ông đã cố gầ y dựng
lên mô ̣t lực lươ ̣ng kháng chiế n hòng cứu vực nề n tự do đã bi ̣vây ham
̃ , xiế t chă ̣t.
Dưới cánh rừng này có một căn cứ của lực lượng kháng chiến Việt Nam. Nơi đầu tiên chúng tôi
được toán kháng chiến quân dẫn đường đưa vào là địa điểm tuyên thệ để trở thành tân kháng chiến quân
Việt Nam. Địa điểm này là cái trảng nhỏ (khoảng đất trống nằm lọt vào giữa các khu rừng), một bàn thờ tổ
quốc được dựng lên đơn sơ nhưng nghiêm trang. Phía sau cái bàn thờ làm bằng cây rừng là lá cờ vàng ba

117

sọc đỏ rất quen thuộc của chế độ Việt Nam Cộng Hòa, được treo không cao lắm, vừa với tầm nhìn lên của
nhóm người đứng trước bàn thờ. Trước bàn thờ là cái sân mới dọn sơ sài vừa đủ cho vài chục người tụ tập.
Khi đến nơi, tôi đã thấy hai kháng chiến quân khác mặc bộ quần áo bà ba đen và quanh cổ có quấn
khăn rằn, đứng đợi sẵn ở đấy. Hai kháng chiến quân này hướng dẫn chúng tôi đứng vào vị trí quy định để
chào cờ. Sau phần chào cờ là một phút mặc niệm những Chiến Sĩ Vị Quốc Vong Thân. Sau đấy, một trong
hai kháng chiến quân điều hành buổi lễ. Sau này tôi biết tên anh là Phan Thanh Phương, thay mặt cho Mặt
Trận tại buổi lễ, tuyên bố ngắn gọn: “Kể từ giờ phút này trở đi 17 chiến hữu thực sự trở thành kháng chiến
quân của Mặt Trận.” (Nguyễn Vĩnh Lộc đã tuyên thệ trước chúng tôi).
Sau các nghi thức đón nhận các tân kháng chiến quân, chúng tôi đứng dọc hai bên bàn thờ, lấy bàn
thờ tổ quốc làm điểm trung tâm, chụp hình lưu niệm. Kế đến, đồ đạc mang theo trong các túi xách của chúng
tôi được chiến hữu Phương bảo giao lại cho phía hậu cần. Vì từ ngày hôm nay, những hành trang đó không
còn cần thiết cho đời sống trong khu chiến. Các vật dụng mới thích hợp hơn sẽ được cung cấp tùy theo nhu
cầu sau này.
Ngay bữa sáng hôm đó, chiến hữu Phan Thanh Phương và chiến hữu (Pha ̣m Thanh) Bình (người đi
cùng với chiến hữu Phương, lâu quá tôi không còn nhớ họ anh này) đưa chúng tôi tới một tiền đồn mang tên
Hải Vân, nằm không xa vị trí tuyên thệ. Trong khu chiến, danh từ tiền đồn để gọi một chốt nhỏ nằm ở tuyến
ngoài của một căn cứ lớn hơn. Một căn cứ có thể có nhiều tiền đồn chung quanh để yểm trợ cho nhau. Tiền
đồn được trú đóng bởi một Dân Đoàn có 12 hay 13 chiến hữu hoặc do một Toàn (tương đương với một tổ
hay nhóm) đảm nhận, chừng 3 chiến hữu. Tại tiền đồn Hải Vân, chiến hữu Phương, người phụ trách công
tác đời sống ở khu vực huấn luyện Hải Vân, cho chúng tôi biết: nhóm tân kháng chiến quân sẽ trú ở Hải Vân
trong thời gian học hành về những quy định căn bản của người kháng chiến quân Việt Nam và đời sống
trong khu chiến.
Chúng tôi được cấp phát mỗi người hai bộ quần áo bà ba màu đen còn mới tinh, một cái khăn rằn
mới, hai quần đùi, một cái nón rằn ri hơi rộng vành, một đôi dép có tên là dép “kháng chiến”. Đôi dép này
mới trông qua hao hao như đôi dép “râu” có 4 quai, hai quai trước và hai quai sau của Việt Cộng. Nhưng
không phải, chắc nó được làm theo kiểu của ông cha ta ngày xưa trong thời kỳ toàn dân kháng Pháp. Trong
khu chiến, những anh em khéo tay đã dùng các vỏ và ruô ̣t xe hơi cũ (do căn cứ 84 mua từ ngoài chợ Thái)
để cắt thành những đôi dép kháng chiến. Dép kháng chiến rất tiện lơi khi di chuyển trong địa hình rừng núi,
mặc dầu trông chúng rất đơn sơ. Cạnh đó chúng tôi cũng được cấp nhiều trang bị khác cho một kháng chiến
quân trong khu chiến như: bình nước, chén, đũa tre, mùng, mền, kem đánh răng, khăn mặt, thuốc hút (thuốc
rê, thỉnh thoảng có thuốc điếu thơm như “Samit” mua từ chợ Thái ở ngoài) v.v…
Chiến hữu Phương sắp xếp nơi ngủ cho từng người, đó là những căn chòi nhỏ bằng cây rừng, cất đơn
sơ. Chòi chỉ gồm hai mái lá nhỏ ở trên, bên dưới là gường tre vừa cho một người nằm, chung quanh là 4 cây
rừng lớn gần bằng bắp chân làm cột chống đỡ cho chòi và không có mành che chắn gì. Chòi thường cất gần
một lùm cây hay vách đá hay ở những điểm khó quan sát để ngụy trang chỗ ngủ cho kháng chiến quân.
Vì đây là một nơi thường được dùng để huấn luyện cho tân kháng chiến quân, nên những chòi này
được bố trí nằm ở vòng tuyến ngoài cùng vòng tuyến của những kháng chiến quân đang làm công tác bảo
vệ nơi huấn luyện. Tuyến trong gồm chỗ ngủ của cán bộ huấn luyện, địa điểm sinh hoạt, một nhà bếp, một
nhà ăn tập thể, tất cả đều bằng tre và được ngụy trang kín đáo. Kháng chiến quân ngày thì học, đêm thay
phiên nhau (khu vực huấn luyện có vài chiến hữu bảo vệ) canh gác khu vực huấn luyện. Bên ngoài vòng
tuyến của những tân kháng chiến quân là những bãi tre ngầm, được cắm dày đặc chung quanh. Xa hơn nữa
là rừng cây xanh um tùm, dường như bất tận. Thiên nhiên như đang che chắn, nuôi dưỡng những người con
Việt lên đường cứu lấy quê hương!!!.
(Xin xem thêm Viêc̣ Thành Lâ ̣p Mă ̣t Trâ ̣n QGTNGPVN trong phầ n Tài Liê ̣u ở cuố i sách.)
----Viết xong chương 8 vào cuối tháng 9/2001, tháng xảy ra cuộc tấn công khủng bố (11/ 9) vào
hai tòa nhà chọc trời ở trung tâm thương mại New York và một phần của Ngũ Giác Đài. Cuộc khủng
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bố tai hại này đặt nước Mỹ vào trong tình trạnh "chiến tranh" thường trực trong nhiều năm, nó cũng
làm đảo lộn nhận thức của người Mỹ về sự an toàn 100% của đất nước Mỹ.
Dân Mỹ đã biết khóc vì tai họa không khác gı ̀ chiến tranh ngay trên quê hương ho ̣.
Người Việt ở Mỹ lo lắng cho tình hình an ninh của họ trên quê hương thứ hai nhiều hơn, vı ̀
nơi đây có nhiề u quyề n lơ ̣i thiế t thân đố i với người ti ̣na ̣n hơn là quê hương nguồ n cô ̣i. Suốt khoảng
thời gian xảy ra khủng bố, tin tức về Việt Nam bị lu mờ.
PhnomPenh, ngày 24/ 9/2001.
(Năm 2006 có bổ sung).
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CHƯƠNG 9
ĐÊM ĐẦU TIÊN TRONG LÒNG KHU CHIẾN
Đọc Lời Giới Thiê ̣u Tâ ̣p Hồ i Ký
Của Tác Giả Trầ n Vàng Sao.
Người Đã Bỏ Phố Thi ̣ Miề n Nam, Lên Rừng,
Vào Khu Chiế n, Ở Thâ ̣p Niên 1960,
Cùng Bao Đổ Vỡ Nhâ ̣n Thức Về Cuộc Cách Mạng!!!
(Bắt đầu viết vào ngày 25/9/2001. Tháng 9 là tháng mưa gió bão bùng ở đất chùa tháp này. Nói tới
mưa trên xứ này, tôi cha ̣nh nhớ về Sài Gòn quê tôi. Năm này là năm thứ 8 tôi đến Cam Bốt...)
Ngày 15/2/1984 ở căn cứ Hải Vân được coi là ngày đầu tiên tôi sống trong khu chiến của Mặt Trận.
Ngày hôm trước không kể đến, vì là ngày bước vào căn cứ ngoại vi và cũng là thời gian luôn di chuyển. Nay
mới thực sự sống trong lòng khu chiến. Ngày đầu tiên ở Hải Vân, chúng tôi chưa thực sự bắt đầu việc học
hành vì còn được sắp xếp thời khóa biểu trong thời gian thu ̣ huấ n, sinh hoạt và nghỉ ngơi sau một ngày một
đêm di chuyển liên tục từ thành phố vào chốn rừng núi biên giới .
Sau buổi cơm chiều tại khu nhà ăn Hải Vân, các tân kháng chiến quân được chiến hữu Phương thông
báo ai nấy về chỗ ngủ của mình nghỉ sớm vì mọi người đều mệt và cũng để sửa soạn cho ngày học đầu tiên
vào sáng mai. Theo thông báo, có thể có cán bộ Mặt Trận đến thăm anh em tân kháng chiến quân.
Trở về căn chòi nhỏ ở tuyến ngoài, nói là tuyến ngoài chứ thực sự ra, ở ngoài xa và chung quanh
chúng tôi còn có những chiến hữu bảo vệ tiền đồn đang chia nhau thức gác - ngày đầu tiên chúng tôi không
được chia phiên gác - tôi nằm ngã người trên chiếc giường tre. Sau nhiều năm xa nó, nay tôi lại trở về với
người bạn cùng khổ năm xưa, khi gia đình tôi trôi nổi lên cái đất Bảo Chánh ở miề n Đông kiếm sống lúc Sài
Gòn đổi chủ. Đó là những kỷ niệm buồn hiu hắt, xót cay của tuổi thanh niên nhiều mộng mơ, thıć h nuôi hoài
baõ như tôi.
Những lúc cùng đường bí lối trong cuộc sống, dường như thiên nhiên lại gần gũi với ta hơn bao giờ
hết. Những tháng ngày long đong vất vả ở miệt rẫy rừng Long Khánh, gia đình tôi đã bám vào thiên nhiên
để sinh tồn, khi con người, kể cả bà con họ hàng khi ấy đều không muốn giúp, đúng hơn không còn có cách
nào giúp nhau tồn tại trong cuộc sống khốn cùng tâ ̣n ma ̣t dưới thời cộng sản! Tre, đất rừng, cây rừng, con
suối nhỏ sau miếng rẫy của gia đình chúng tôi là nguồn sống, là nguồn lợi tức cho gia đình hàng ngày, hàng
tháng và rồi quanh năm.
Tôi còn nhớ một buổi chiều, tôi cùng em trai tôi là Tân, đi xuống một cái ao nước thiên nhiên nhỏ
nằm gần khoảnh ruộng èo uột của gia đình - èo uột vì cấy lúa hàng năm nhưng không đủ lúa cho gia đình ăn
- để câu cá, kiếm thêm một ít chất tươi cho gia đình. Buổi chiều hôm ấy trời mưa buồn vời vợi, mênh mông,
quá nhớ Sài Gòn, nhớ tuổi ấu thơ trong thanh bình chốn thành thị, hai anh em tôi câu được hai con cá trê
nhỏ bằng hai ngón tay, nhưng cả hai mừng lắm.
Khi đem hai con cá về nhà, tôi thấy ba má tôi đang đứng dưới những tàu lá chuối phía sau căn nhà
lá cũ ky,̃ đợi hai anh em tôi về ăn cơm chung luôn. Lúc ấy trời đã chập choạng tối và đang mưa râm râm.
Tôi thấy mừng vui pha lẫn thoáng nuối tiếc cuộc sống của gia đình ngày xưa khi còn ở đất Sài Gòn, khi ba
má tôi còn đi làm ngày hai buổi và anh chị em chúng tôi chỉ có việc cắp sách đến trường, miệt mài học hành,
chăm chút cho tương lai. Quá khứ như ẩn hiện trong tôi ở mọi nơi mọi lúc, tình cảm gia đình đầm ấm, quý
báu quá!!!
Cái giường tre ở tiền đồn Hải Vân trong khu chiến không khác mấy với mấy cái giường tre ọp ẹp,
nằm ngủ ê cả lưng của gia đình chúng tôi ở đất Bảo Chánh năm xưa. Duy có điều cái giường tre ở Hải Vân
nhỏ, gọn và đẹp hơn. Giờ đây tre rừng, núi rừng ở Thái, chứ không phải ở Bảo Chánh - Long Khánh quê tôi,
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đang che chở cho tôi, cho các chiến hữu, cho các kháng chiến quân trong Mặt Trận, cho lực lượng đấu tranh
vì một Việt Nam tự do, dân chủ, phú hòa.
Rừng núi khu chiến Ngàn Trươi, Vu ̣ Quang hay núi rừng khu chiế n Yên Thế , Đầ m Da ̣ Tra ̣ch...
những căn cứ điạ của các lực lươ ̣ng yêu nước kháng Pháp, kháng ngoa ̣i xâm phương Bắ c. Những khu chiến
của nhân dân Viê ̣t Nam chố ng la ̣i quân xâm lươ ̣c. Khu chiến đã trở nên mô ̣t từ ngữ, mô ̣t hı̀nh ảnh quen thuô ̣c
của dân Viê ̣t trong tiế n trı̀nh dài đấ u tranh giành quyề n sinh tồ n với ngoa ̣i xâm, với lực lươ ̣ng thố ng tri ̣tàn
đô ̣c .

Ghi chú: Mô ̣t khóa ho ̣c chı́nh tri ̣của những kháng chiế n quân ta ̣i căn cứ 81. Người ngồ i thứ ba bên
phải, tay trái đang chố ng lên phı́a mă ̣t là chiế n hữu Tha ̣ch Kim Ca, anh là đồ ng bào sắ c tô ̣c Khmer
Nam Bô ̣. Chiế n hữu ngồ i kế anh Ca là anh Hùng đang mă ̣c áo hoa Dù tay dài. Anh em trong khu chiế n
thường quen miêng
̣ go ̣i anh Hùng là chiế n hữu Hùng Bắ c, để phân biêṭ với nhiề u anh em mang tên
Hùng. Lời chú thı́ch là của tác giả. Hın
̀ h ảnh trı́ch từ trang nhà của MT hay Viêṭ Tân.
Thế nhưng vào thâ ̣p niên 1950, 1960, 1970, khu chiến đã bi ̣ la ̣m du ̣ng, bi ̣ bô ̣i phản. Những người
cô ̣ng sản Viê ̣t Nam, chư hầ u của cô ̣ng sản quố c tế , đã biế n khu chiến thành nơi nương náu, ẩ n trú của lực
lươ ̣ng phá hoa ̣i, cưỡng chiế m, tiêu diê ̣t nề n tự do phôi thai (đang bấ p bênh dưới móng vuố t đô ̣c tài của các
tướng lıñ h quân phiê ̣t) ở miề n Nam Viê ̣t Nam. Bằ ng chiêu bài dân tô ̣c ngu ̣y ta ̣o. Đảng cô ̣ng sản Viê ̣t Nam
đã ru ngủ, lừa mi ̣(để rồ i phản bô ̣i trắ ng trơ ̣n, điêu ngoa) mấ y thế hê ̣ thanh niên miề n Bắ c và miề n Nam, lầ n
lươ ̣t tùng quân vào khu chiến để hy sinh xương máu cho đảng thố ng tri.̣ Tự do, dân chủ chı̉ là đầ u môi chót
lưỡi, cái bánh vẽ vı ̃ đa ̣i mà dân tô ̣c Viê ̣t thấ m thı́a, ngán ngẩ m, quyế t xa lánh nó muôn đời. Xương máu của
mấ y thế hê ̣ thanh niên Viê ̣t Nam ở hai miề n Nam - Bắ c đổ xuố ng chı̉ để đổ i lấ y sự nghèo khó, khổ nhu ̣c, suy
hèn của dân tô ̣c. Còn đảng trở thành đô ̣c tôn, đô ̣c quyề n.
Tấ t nhiên với truyề n thố ng yêu nước ngàn đời, thanh niên Viê ̣t Nam không quản nga ̣i hy sinh lên
đường tòng chinh cứu quố c. Khi quố c gia biế n loa ̣n, ho ̣ chấ p nhâ ̣n cuô ̣c số ng kỷ luâ ̣t trong khu chiế n như là
mô ̣t hành đô ̣ng mă ̣c nhiên vı̀ luôn đă ̣t quyề n lơ ̣i tổ quố c lên trên hế t, cao hơn hế t. La ̣m du ̣ng truyề n thố ng
dân tô ̣c để xây dựng sức ma ̣nh thố ng nhấ t cho riêng đảng. Bóc lô ̣t tinh vi khố i nhân lực quý giá của dân tô ̣c,
đô ̣c tài Hà Nô ̣i đã biế n đảng cô ̣ng sản trở thành mô ̣t tổ chức hoa ̣t đô ̣ng trong kỷ luâ ̣t sắ t máu.
Với nô ̣i dung kỷ luâ ̣t sắ t máu đươ ̣c xây dựng trên nề n tảng của mô ̣t đảng vô sản Mác- xı́t. Dân tô ̣c,
quố c gia, cá thể chı̉ là phương tiê ̣n cho đảng đa ̣t đế n cứu cánh. Cứu cánh của đảng cô ̣ng sản chı̉ là đô ̣c chiế m
quyề n lực vô ha ̣n đô ̣, maĩ maĩ . Đảng cô ̣ng sản Viê ̣t Nam quyế t không từ bỏ cứu cánh, dù có thay đổ i, khai
thác, vấ t bỏ bao nhiêu phương tiê ̣n. Trên đường hướng đó, quyề n số ng cá nhân của dân Viê ̣t trở thành vâ ̣t
hy sinh không tiế c nuố i cho sự số ng, sự phát triể n của đảng cầ m quyề n. Mô ̣t cách tuầ n tự, vâ ̣n ma ̣ng, tương
lai của dân tô ̣c và quố c gia Viê ̣t Nam này phải bi ̣hy sinh để đảng tồ n ta ̣i trong kiêu ngu, xa xı̉.
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Với mô ̣t chı́nh đảng đươ ̣c xây dựng trên hê ̣ thố ng kỷ luâ ̣t sắ t máu ngay từ thời ẩ n náu trong khu
chiến. Mo ̣i chiế n sı,̃ đảng viên trong đó trở thành mô ̣t công cu ̣ ngoan ngoản (mù - câm - điế c) phu ̣c vu ̣ cho
mu ̣c tiêu thố ng nhấ t tuyê ̣t đố i của sự lañ h đa ̣o đảng. Từ mô ̣t thanh niên yêu nước, mô ̣t người Viê ̣t yêu nước.
Ho ̣ tự dưng bi ̣ biế n thành công cu ̣ phu ̣c vu ̣ cho đảng và có thể bi ̣ tế thầ n, bi ̣ khảo tra tinh thầ n, hành hı̀nh
trong khu chiế n bấ t cứ lúc nào khi đảng xét thấ y cầ n. Hẳ n nhiên đảng tinh khôn, trá ngu ̣y luôn núp dưới
chiêu bài dân tô ̣c, tổ quố c, yêu nước là yêu xã hô ̣i chủ nghıã .
Với mô ̣t kỷ luâ ̣t sắ t máu, sự thố ng nhấ t tuyê ̣t đố i dưới quyề n lañ h đa ̣o của đảng, con người chı̉ là
con số không, như là công cu ̣ ngây da ̣i, con người bi ̣ tước quyề n suy nghı ̃ đô ̣c lâ ̣p. Cuô ̣c số ng trong khu
chiế n chứa đựng nhiề u rủi ro do chı́nh những kẻ lâ ̣p ra khu chiến giăng bẫy, ta ̣o ra những hiể m nguy cho
chiế n hữu, đồ ng chı́ mı̀nh. Tự do cá nhân bi ̣vây ham
̃ triê ̣t tiêu ngay từ thời còn trong khu chiế n. Khái niê ̣m
tự do, dân chủ đã giaỹ chế t đành đa ̣ch, oan ức. Khu chiế n trở thành nơi những người yêu nước, tự nguyê ̣n
dấ n thân phu ̣c vu ̣ tổ quố c Viê ̣t Nam tự do, bi thanh
toán, trừng pha ̣t, thủ tiêu, ha ̣ sát, tàn sát thảm thiế t. Những
̣
hành đô ̣ng man mo ̣i đó đã bô ̣c lô ̣ mầ m mố ng phi nhân quyề n, phi dân chủ, phản tự do, ngu ̣y tự do cho mô ̣t
chế đô ̣ sắ p đinh
̣ hı̀nh ở tương lai. Xây dựng nề n đô ̣c tài .
Kẻ cầ m quyề n không lố i thoát. Khi xây dựng lực lươ ̣ng dân tô ̣c thố ng nhấ t đánh Pháp giành lấ y
quyề n số ng, quyề n tự do cho dân tô ̣c Viê ̣t, đảng cô ̣ng sản đã sử du ̣ng những phương tiê ̣n hàm chứa sự triê ̣t
tiêu mầ m số ng cá nhân, mầ m tự do của dân tô ̣c. Cách ma ̣ng tự biế n thành tên thực dân, kẻ đô ̣c tài nhanh
chóng... khi có quyề n. Thố ng tri,̣ áp bức trên chı́nh đầ u cổ nhân dân mı̀nh, những người vừa giúp đảng chiế m
đươ ̣c quyề n lực. Thực tế ho ̣ còn hung hiể m hơn cả thực dân đế quố c. Từ ngữ cách ma ̣ng từ đó trở thành la ̣m
phát (trở thành vô nghıã ) đố i với người Viê ̣t Nam, không phân biê ̣t cô ̣ng sản hay quố c gia, đô ̣c tài hay dân
chủ - tự do. Người ta thường xuyên sử du ̣ng từ ngữ cách ma ̣ng, mă ̣c dù kẻ cầ m quyề n mới, thực chấ t chı̉ là
bo ̣n phản cách ma ̣ng cực nguy hiể m.
Và liê ̣u rằ ng người quố c gia chố ng cô ̣ng, đã và đang cố gắ ng tâ ̣p ho ̣p lực lươ ̣ng trở la ̣i, sau cơn su ̣p
đổ hầ u như toàn diê ̣n khi xe tăng cô ̣ng sản phương bắ c tràn vào thủ đô Sài Gòn trưa ngày 30/4/1975, người
Viê ̣t tự do, lực lươ ̣ng dân chủ VN đã ho ̣c đươ ̣c bài ho ̣c đáng nhớ này. Hay miê ̣ng thı̀ mê ̣nh danh là cách
ma ̣ng, là dân chủ, tự do. Nhưng vẫn tiế p bước con đường sai lầ m của đô ̣c tài cô ̣ng sản. Khi xây dựng lực
lươ ̣ng quố c gia dân tô ̣c, lực lươ ̣ng dân chủ tự do chố ng la ̣i hê ̣ thố ng cầ m quyề n đô ̣c tài của cô ̣ng sản Viê ̣t
Nam.
Trong thâ ̣p kỷ 1980, với khu chiế n ta ̣i vùng biên giới Thái Lan - Lào - Cam Bố t. Mă ̣t Trâ ̣n Quố c
Gia Thố ng Nhấ t Giải Phóng Viêṭ Nam với mô ̣t lực lươ ̣ng cách ma ̣ng phôi thai, non yế u. Không gian ha ̣n
he ̣p, khả năng giới ha ̣n. Để duy trı̀ khu chiế n trong mô ̣t tıǹ h hıǹ h như thế , lañ h đa ̣o MT phải sử du ̣ng phương
thức điề u hành khu chiế n như thế nào - nhân tri,̣ đức tri ̣hay kỷ luâ ̣t thép - để tránh sự đổ vỡ ban đầ u, đồ ng
thời không gây tổ n ha ̣i nghiêm tro ̣ng đế n mu ̣c tiêu là xây dựng mô ̣t xã hô ̣i Viê ̣t Nam tương lai tự do, dân
chủ, tôn tro ̣ng nhân quyề n!?
Đêm khu chiến không một ánh đèn, nếu có cũng đã được ngụy trang rất khó nhìn thấy. Các chiến
hữu gác đêm sử dụng đèn pin đều giảm bớt ánh sáng tối đa. Mặt kiếng đèn pin được bọc giấy màu và chỉ soi
một lỗ nhỏ bằng đầu đũa cho ánh sáng lọt ra ngoài. Tôi vẫn chưa chợp mắt, màn đêm yên tịnh, không khí
chung quanh mát mẻ, pha lẫn nỗi băn khoăn, lo nghĩ, là mô ̣t ı́t rộn ràng niềm vui.
Đọc Lời Giới Thiê ̣u Tâ ̣p Hồ i Ký Của Tác Giả Trầ n Vàng Sao.
Người Đã Bỏ Phố Thi ̣ Miề n Nam, Lên Rừng, Vào Khu Chiế n,
Ở Thâ ̣p Niên 1960, Cùng Bao Đổ Vỡ Nhâ ̣n Thức
Về Cuộc Cách Mạng!!!
(Xin xem bài viết Hồi Ức Của Một Người Tù Không Bị Giam Vào Ngục của Lữ Phương trong
phần Tài Liệu ở cuối sách)
Nam Vang, 3/10 /2001.
(Năm 2005 có sửa chữa).
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PHẦN IV
KHÁNG CHIẾN QUÂN VIỆT NAM!!!
CHƯƠNG 10
HUẤN LUYỆN QUÂN SỰ
Thời Gian Được Huấ n Luyê ̣n Tại Tiề n Đồn Hải Vân.
(Bắt đầu viết vào ngày 3/10/2001).
Hải Vân là một tiền đồn nhỏ nằm về hướng bắc của căn cứ 81, nơi đặt bản doanh chỉ huy của Lực
Lượng Võ Trang Kháng Chiến VN. Ở hướng Đông căn cứ 81 có tiền đồn Bạch Mã, hướng Nam có tiền
đồn Hồng Lĩnh và hướng Tây có tiền đồn Tây Đô. Để che chở mặt hậu Hải Vân, một tiền đồn mang tên
Non Nước được lập ra, nằm ở phía sau Hải Vân không xa, độ chừng 10 phút đi bộ theo đường mòn nhỏ
hẹp, quanh co trong rừng núi. Sau này có dịp ghé qua Non Nước, tôi mới thấy đây là một tiền đồn nhỏ,
nằm khuất trong góc rừng kín mít, um tùm đến độ khó tìm ra ít ánh nắng ngay vào ban ngày. Non Nước
nổi tiếng ở 81 vì nơi đây có cây vải rất ngon nhưng không phải dễ leo vì cây khá cao. Tuy nhiên vải ngon
vẫn tới miệng kháng chiến quân đều đều trong mùa vải, vì có những kháng chiến quân leo cây giỏi. Trong
khóa chúng tôi có Nguyễn Văn Sỹ, người đảo Phú Quốc, ở quê anh, người ta thường trồng cau để mưu
sinh, mà cau thì không thấp chút nào. Do leo bẻ cau trong vườn đã quen, nên Sỹ có tài trèo cây, nghề này
vào khu chiến lại có lợi điểm.
Căn cứ 81 nằm ở trung tâm và trên ngọn núi, được vây quanh bởi các tiền đồn. Mặc dù giữ vị trí
tiền đồn, nhưng nhiệm vụ của Hải Vân có tầm quan trọng so với những tiền đồn khác trong các căn cứ của
Mặt Trận vào thời kỳ đó. Nhiệm vụ của Hải Vân trong suốt giai đoạn Mặt Trận ra sức tuyển mộ tân kháng
chiến quân là nơi được dùng để huấn luyện chương trình căn bản cho những người mới tham gia Mặt Trận.
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Gọi là nơi huấn luyện căn bản cho tân kháng chiến quân để dễ hình dung ra nhiệm vụ của Hải
Vân, nhưng về thực chất, Hải Vân không lớn, cũng không được trang bị một số phương tiện như ở các
Trung Tâm huấn luyện Quang Trung hoặc Dục Mỹ v.v… của thời kỳ Việt Nam Cộng Hòa. Còn về mặt ý
nghĩa đấu tranh trong giai đoạn 1980, Hải Vân cũng không đơn thuầ n là trung tâm đào tạo tân binh cung
cấp cho cuộc chiến tranh quy ước thuần túy. Vì thế, tuy gọi là khóa học căn bản nhưng trong khóa có vài
bài giảng do các chiến hữu đảm nhiệm trách vụ cao cấp trong Mặt Trận đến hướng dẫn khóa sinh. Chi tiết
này chứng tỏ Mặt Trận đánh giá cao về yếu tố con người trong thời kỳ ban đầu. Nhân lực, cán bộ giữ vai
trò then chốt để thực hiện những chính sách của Mặt Trận.

Mặc dù là khóa học ban đầu có tính cách căn bản, thế nhưng công tác đào tạo mang nội dung mới
có tính canh tân. Các tân kháng chiến quân được học về lịch sử Việt Nam trong giai đoạn từ đầu thế kỷ 20
đến khi miền Nam bị rơi vào tay cộng sản. Dĩ nhiên các giai đoạn được dạy nhấn mạnh ở mỗi thời điểm
quan trọng. Chính yếu là sự đấu tranh của người Việt quốc gia với ngoại xâm Pháp, bên cạnh luôn luôn đối
phó với kẻ nội thù là cộng sản đội lớp dân tộc. Các tân kháng chiến quân được tìm hiểu đại cương về hệ
thống giá trị mới, trong đó, một định chế chính trị - xã hội mới sẽ được khai sinh sau khi chế độ độc tài
cộng sản bị đánh đổ. Hệ thống giá trị mới dựa trên các khái niệm dân tộc - quốc gia - tự do - dân chủ canh tân con người, canh tân quố c gia, xuất phát từ những điểm căn bản trong Cương Lĩnh Chính Trị của
Mặt Trận. Đó là cuộc kháng chiến chống Hà Nô ̣i đô ̣c tài hiện nay được khởi đi từ sức mạnh của dân tộc,
một dân tộc đang bị kềm kẹp bởi cường quyền lấy đảng trị làm quốc sách.
Trong cuộc đấu tranh mới, hầu như mọi việc đều phải do người Việt tự lực tiến hành dù cho cô
đơn, gạt bỏ sự ỷ lại, dựa dẫm vào ngoại bang. Tuy nhiên cuộc đấu tranh mới không tiến hành trong tinh
thần tự cô lập. Hợp tác quốc tế là điều cần thiết, nhưng dựa vào sức của dân Việt ta là chiến lược căn bản,
để nuôi dưỡng và phát triển cuộc đấu tranh đến giai đoạn tươi sáng, thành công.
Việc đặt tên cho các căn cứ, tiền đồn, các đơn vị võ trang trong khu chiến và các chiến dịch, các
hoạt động của Mặt Trận v.v... đều dùng những địa danh trên quê hương Việt Nam hay tên các anh hùng
dân tộc như: “Thất Sơn”, “Bắc Bình”, “Lê Lợi”, “Bình Thủy”, “Hồng Lĩnh”, “Tây Đô”… như là một
thường trực gợi nhớ cho các kháng chiến quân ý thức về nguồn.
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Ý thức dân tộc - tự lực tự cường - trong cuộc kháng chiến do Mặt Trận khởi động, được lập đi lập
lại trong mỗi bài học trong suốt khóa kéo dài chừng một tháng. Và tiếp tục được nhấn mạnh trong suốt thời
kỳ sinh hoạt chính trị trong khu chiến, như trong các cuộc chính huấn hàng chu kỳ. Đây có thể coi là
những bài học rách da xé thịt mà giới lãnh đạo Mặt Trận đã rút tỉa được từ kinh nghiệm lịch sử trước đây.
Cụ thể là từ bối cảnh chính trị ở miền Nam trước 1975, mà hầu hết các nhân vật lãnh đạo Mặt Trận hiện
thời (1980 - 1987) đều là những người có can dự vào giai đoạn trên.
Điều đó còn cho thấy, Mặt Trận chủ trương đề cao sự tuyên truyền, vận dụng, gọi tắt: tuyên vận
là công tác hàng đầu nếu không muốn nói là ưu tiên. Qua những bài học mang trọng tâm chính trị, các tân
kháng chiến quân như được hồi tưởng, soi ro ̣i lại nỗi đau thất bại do thế hệ đi trước đã phạm sai lầm khi tổ
chức cuộc chiến phòng ngự ở miền Nam, chống lại dã tâm thôn tính của Hà Nội. Và giờ đây, khi bắt đầu
một cuộc hành trình dựng lại nước, mọi kháng chiến quân phải hằng ghi nhớ trong lòng, đây là công việc
gian nan bắt đầu từ con số không, nhưng vẫn phải làm nếu không muốn cả dân tộc Việt đi đến chỗ tự hủy,
điêu tàn vô cùng thảm ha ̣i!!!

Học tập chính trị ngoài trời.
Lý thuyết chính trị được chuyển vào thực tế. Trong mỗi bữa ăn, các tân kháng chiến quân được
cán bộ đời sống khu chiến nhắc nhở phải ngồi nghiêm chỉnh trong bàn ăn. Quần áo bà ba phải ngay ngắn,
các nút áo phải đươ ̣c gài đầ y đủ. Hai bàn chân mang đôi dép kháng chiến phải xỏ đủ 2 quai trước 2 quai
sau. Không đươ ̣c xố c xế ch, luộm thuộm. Các anh em phải biết trân trọng từng hột gạo, chén cơm vì đây là
của cải do người dân dành dụm đóng góp cho kháng chiến, chứ không phải do đồng minh phe Tự Do viện
trợ ồ ạt như thời trước 30/4/75. Tiết kiệm và tận dụng sáng kiến cá nhân trong các hoạt động kháng chiến
được Mặt Trận đề cao cổ võ.
Ngay từ những ngày đầu tham gia hoạt động cho Mặt Trận ở trại tị nạn Sikhiu, chúng tôi đã đọc
bản Cương Lĩnh Chính Trị, trong đó có nói tới bổn phận của kháng chiến quân Việt Nam. Cương Lĩnh ghi
rằng: kháng chiến quân Việt Nam sẽ hoạt động vô vụ lợi trong suốt thời gian tiến hành cuộc kháng chiến
giải phóng dân tộc. Người kháng chiến quân chỉ có quyền lợi duy nhất là được danh dự phục vụ đất nước,
tuy nhiên, Mặt Trận sẽ đãi ngộ các kháng chiến quân một khi cuộc đấu tranh đạt được thắng lợi sau cùng,
tức là ngày đất nước Việt Nam thoát khỏi sự kềm kẹp của bạo quyền Việt Cộng. Một điều cụ thể trong
chính sách đãi ngộ của Mặt Trận, đối với những kháng chiến quân, là anh em sẽ nhận được số lương bổng
trong thời gian tham gia kháng chiến qua hình thức truy lĩnh.
Đây là chủ trương rõ ràng của Mặt Trận trong giai đoạn kháng chiến, chứ kỳ thực đối với hầu hết
các kháng chiến quân, không ai nghĩ tới việc đi kháng chiến để lãnh lương tháng. Và cũng không ai mong
mau giải phóng đất nước để được truy lĩnh lương bổng. Tuy nhiên anh em đồng lòng hay đúng hơn là rất
nóng lòng mong sao cho mau giải phóng đất nước. Giữa lúc mệnh nước lâm nguy đến độ thập tử nhất sinh
thì ai còn lòng dạ nghĩ đến quyền lợi bản thân gia đình. Ai còn mong lo cho gia đình bản thân mình được
sống ấm êm, ha ̣nh phúc, giàu sang, thăng tiế n một cách ích kỷ khi vận nước quá đổi suy kiệt. Thực tế đó
chứng tỏ tinh thần kháng chiến quân thời ấy đáng trân tro ̣ng, đ̣ áng quý đến độ nào. Đó là chưa nói tới hiểm
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nguy trong đời sống bất thường của khu chiến mà anh em phải thường trực đối diện và đối phó. Như khí
hậu rừng núi khắc nghiệt; sinh hoạt hàng ngày thiế u thố n kham khổ; phải chịu đựng các áp lực về tâm lý
như xa gia đình thời gian dài; cách ly với xã hội. Và khép mình trong một kỷ luật sắt một cách tự giác để
trui rèn tư cách kháng chiến quân VN.
Mọi kháng chiến quân được Mặt Trận cho biết đời sống trong khu chiến là đời sống bất thường.
Tức là một cuộc sống không bình thường như người ngoài đời đang sống. Và chỉ có quyết tâm của những
con dân Việt khi nhìn thấy hiện tình quê hương mình bị phá tan nát không thương tiế c bởi đám tham
quyền, mới có thể chấp nhận hy sinh đời sống cá nhân thường nhật, kéo dài nhiề u năm, để khép mình vào
trong đời sống phi thường của khu chiến cách mạng, với mục tiêu theo đuổi lý tưởng đấu tranh cho dân
chủ - tự do.
Các tân kháng chiến quân được học về thủ tục chào kính. Mỗi kháng chiến quân gặp nhau trong
khu chiến đều phải thể hiện sự tôn kính lẫn nhau qua thái độ chào kính (các cán bộ lãnh đạo Mặt Trận cũng
là một kháng chiến quân, nhưng khác với một kháng chiến quân bình thường là do trách vụ họ đang giữ.
Và các trách vụ trong Mặt Trận được luân phiên đảm trách bởi những kháng chiến quân có khả năng và
đạo đức). Lối chào kính gồm những động tác: đứng nghiêm chỉnh, nắm chặt bàn tay phải thành một nắm
đấm kiên quyết và giơ cánh tay lên khỏi đầu theo chiều thẳng đứng. Rồi hô lớn: “Giải Phóng”. Còn người
được chào kính phải đáp lại hai tiếng: “Việt Nam”. Tác phong khi đáp lại cũng phải nghiêm trang, tức là
đứng nghiêm và giơ nắm tay phải lên trời. Thực hiện cách chào kính này, Mặt Trận muốn nhắc nhở toàn
thể kháng chiến quân trong khu chiến cũng như về sau này lên đường về công tác tại quốc nội là luôn luôn
nhớ tới quyết tâm phải giải phóng đất nước khỏi sự kềm kẹp của bạo quyền Việt Cộng.
Trong thời gian thụ huấn khóa căn bản của người kháng chiến quân Việt Nam, chúng tôi cũng
được làm quen với sinh hoạt theo chu kỳ trong khu chiến. Chu kỳ sinh hoạt, học hành, công tác, nói chung
là tất cả những hoạt động trong khu chiến đều áp dụng chu kỳ này. Trong khu chiến không bắt đầu bằng
ngày Thứ Hai và kết thúc vào ngày Chủ Nhật như xã hội bên ngoài. Trái lại, chu kỳ làm việc trong khu
chiến dài đến 8 ngày và ngày nghỉ là ngày thứ chín. Ngày đầu tiên trong chu kỳ có tên Anh Dũng, ngày thứ
hai là Bắc Bình, ngày thứ ba: Cải Cách, ngày thứ tư: Duy Tân, ngày thứ năm: Đống Đa, ngày thứ sáu: E
Dè, ngày thứ bảy: Gay Go, ngày thứ 8: Hồng Hà, và ngày thứ 9 tức ngày cuối cùng trong chu kỳ sinh hoạt
của khu chiến thời ấy là ngày Im Lặng. Ngày này là ngày nghỉ ngơi, bồi dưỡng sau 8 ngày làm việc, học
hành hay công tác, đúng là ngày Im Lặng, bởi vì ngày đó mọi sinh hoạt tạm ngừng.
Thật sự khi có công tác khẩn cấp, kháng chiến quân vẫn tiến hành, và các lãnh đạo khi có công tác
quan trọng vẫn đi công tác chứ không nghỉ, sau đó có thể được nghỉ bù nếu công việc không còn thôi thúc
nữa. Và ngày “Im Lặng” được coi là ngày cuối tuần, ngày chủ nhật của mọi kháng chiến quân ở khu chiến
Mặt Trận thời ấy.
Thứ tự trong bộ chữ cái A, B, C v.v… của chữ Việt chúng ta được sử dụng để đặt tên cho mỗi
ngày trong chu kỳ. Thí dụ như ngày Anh Dũng bắt đầu bằng chữ A, ngày Bắc Bình bắt đầu với chữ B,
ngày Cải Cách bắt đầu bằng chữ C… Và việc đặt tên cho từng ngày cũng mang ý nghĩa trong đời sống ở
khu chiến. Thí dụ như ngày đầu tiên trong chu kỳ là ngày bắt đầu trong suốt một chu kỳ. Do đó, dùng tên
Anh Dũng nhằm mục đích động viên tinh thần hăng hái, thi đua nhau trong công tác, làm việc cũng như
học hành của tấ t cả kháng chiến quân.
Trước khóa của chúng tôi đã có những khóa học được tổ chức nơi đây, những người tốt nghiệp từ
Hải Vân, nay đã là những kháng chiến quân kỳ cựu trong khu chiến Mặt Trận. Khóa học của mười mấy
anh em chúng tôi được Mặt Trận đặt tên là Khóa C.2. Trong khóa C.2, ngoài những anh em từ trại tị nạn
Sikhiu, sau này có bổ sung hai chiến hữu ở hải ngoại về. Đó là các anh Phạm Thành Nghiệp ở Tây Đức và
anh Lê Văn Long ở Canada. Anh Nghiệp là cựu sĩ quan bộ binh, nghe nói anh xuất thân từ trường Sĩ Quan
Thủ Đức, vượt biển từ năm 1978 ở bãi biển Vũng Tàu. Còn anh Long là một sĩ quan Dù cấp Úy. Cả hai
anh đều bị cải tạo nhiều năm trước khi vượt biển.
Trước khóa C.2 là những khóa: C.1, B.3, B.2, B.1, và sau khóa chúng tôi có những khóa như: C.2
bis, A.21… Việc đặt tên các khóa học đều lấy bí số. Khóa B.1 được coi là khóa đầu dành cho những kháng
chiến quân được tuyển mộ từ những trại tị nạn.
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Thực ra những kháng chiến quân tham gia vào những ngày đầu khi mới thành lập khu chiến
(khoảng các năm 1981 - 1982) sau khóa học căn bản, còn được Mặt Trận huấn luyện thêm những khóa cao
hơn mang tên như: khóa Lê Lợi (khóa lãnh đạo chỉ huy). Có thể Mặt Trận ưu tiên cho những anh em tham
gia ban đầu và dùng số nhân sự này làm nồng cốt để phát triển nguồn cán bộ sau này. Về sau, khi có nhiều
anh em từ các trại tị nạn vào khu chiến, Mặt Trận có nguồn cung cấp về mặt nhân sự một cách tương đối.
Thực tế cũng còn rất ít so với nhu cầu (theo dự tı́nh trong kế hoa ̣ch tổ ng quát) mở rộng cơ sở đấu tranh ở
trong nước. Từ đó Mặt Trận tuyển chọn những kháng chiến quân có một số điểm tích cực để cho theo học
các khóa huấn luyện cao hơn, nặng về chính trị như khóa Quân Chính Sơ Cấp, khóa Kháng Quản.
Những ngày đầu khóa học của kháng chiế n quân cơ bản, từng người được chụp hình để làm hồ sơ
lưu trữ bởi một kháng chiến quân có dáng đi nhanh nhẹn, trên mặt có hàm râu rậm không đen lắm. Anh
mặc bộ đồ dù đẹp mắt, gọn gàng, hai chân mang đôi dép kháng chiến cắt bó sát bàn chân. Nghe chiến hữu
Phương giới thiệu là anh Hải, cán bộ Tâm Đoàn từ căn cứ 81 xuống Hải Vân chụp hình làm hồ sơ cho các
tân kháng chiến quân. Một tấm vải trắng được căng giữa hai thân cây để làm màn. Từng anh em mặc bộ
quần áo bà ba đen còn mới tinh, lần lượt ngồi vào cái ghế được cưa từ thân cây rừng đặt trước tấm vải để
cho anh Hải chụp. Anh Hải còn có tên là Nguyễn Quang Phu ̣c, ở Nhâ ̣t về . Anh có liên hê ̣ với tổ chức
Người Viê ̣t Tự Do ở Nhâ ̣t.
Sau đấy một ngày, chiến hữu Phương giới thiệu một cán bộ Mặt Trận từ căn cứ 81 xuống thăm và
nói chuyện với các tân kháng chiến quân. Từ bản doanh 81 đi xuống triền núi chừng 15 phút đường mòn
ngoằn ngoèo là đến các tiền đồn chung quanh căn cứ 81. Cán bộ này được chiến hữu Phương cho biết tên
là Nguyễn Huy (Nguyễn Trọng Hùng ở tiể u bang Hawaii, Mỹ, là cựu sı ̃ quan tı̀nh báo ở quân đoàn 2),
Kháng Đoàn Trưởng Kháng Đoàn Thất Sơn. Anh Huy cũng mặc một bộ đồ Dù bạc màu, trước ngực, chỗ
túi áo bên phải của anh, tôi thấy có một miếng vải đỏ hình chữ nhật nhỏ bằng ngón tay cái. Đây có thể là
dấu hiệu tượng trưng cho các cấp bực trong lực lượng võ trang kháng chiến.
Sau này tôi thấy vài anh em cán bộ cấp Dân Đoàn đeo một miếng vải màu nâu đất cùng kích thước
với miếng vải màu đỏ thẳm của anh Huy trước đây. Và về sau nữa, trong khu chiến, những quy định này ít
được quan tâm tới. Một số miếng vải màu tượng trưng cho mỗi cấp bực đã phai màu, cũ nhạt, còn dính lại
một cách vô tình hay thờ ơ trên các tấm áo sờn rách của vài chiến hữu. Có lẽ còn nhiều việc quan tro ̣ng
phải làm trước, hơn là việc định đoạt ngôi thứ, chức vụ trong một tổ chức đấu tranh mới ban đầu dựng cờ
chính nghĩa.
Tay anh Huy cầm một cây gậy ngắn, biểu tượng cho quyền chỉ huy. Chiến hữu Nguyễn Huy có
dáng tầm thước, gọn gàng, râu anh không rậm bằng râu anh Hải, gương mặt còn đọng lại dấu vết của
những cơn sốt rừng, nét da xanh tái của anh chứng tỏ anh đã sống nhiều năm trong rừng già khu chiến.
Buổi nói chuyện của anh Huy được sắp xếp trong khung cảnh đơn giản nhưng nghiêm chỉnh. Anh
Huy ngồi trên cái ghế, đúng ra là cái đôn, một khúc thân cây cao chừng 4 tấc, có đường kính chừng bằng
mặt cái ghế đẩu. Ở trong rừng lúc ấy, ghế ngồi trong các căn cứ thường là đôn. Còn chúng tôi ngồi xếp
bằng trên mặt đất trước mặt chiến hữu Huy.
Chiến hữu Huy có giọng nói hoạt bát, lập luận chặt chẽ, anh nói về lý tưởng đấu tranh. Anh cho
rằng tình cảm đấu tranh không phải nảy sinh từ bốc đồng lãng mạn nhất thời, trái lại nó phải sinh ra từ hiểu
biết về hoàn cảnh đất nước. Có thế, tình cảm đấu tranh, lý tưởng đấu tranh của anh em mới bền lâu, kiên
trì. Có một điểm anh Huy nhấn mạnh trong buổi nói chuyện, nhưng lúc đó tôi chưa hiểu hết ý của chiến
hữu Huy, đó là khu chiến không có nhà tù. Mọi kháng chiến quân phải tự khép mình vào khuôn khổ kỷ
luật tự giác cao độ để xây dựng sức mạnh cho lực lượng võ trang kháng chiến.
Thời gian học hành những bài học cơ bản trong khu chiến tại Hải Vân diễn ra đều đặn. Tờ mờ
sáng thức dậy, vệ sinh cá nhân xong, tôi không bao giờ quên tập thể dục mỗi sáng, các tân kháng chiến
quân tập họp tại nhà ăn của tiền đồn Hải Vân để ăn sáng. Thức ăn thường là món xôi đậu phộng hoặc là
xôi đậu đen ăn với đường cát trắng. Đường cát trắng mua từ chợ Thái vào, hột đường trắng đẹp. Xôi nấu từ
nếp đươ ̣c MT mua la ̣i từ nông dân điạ phương trồng trên đất Thái hay Lào. Nếp của Thái, Lào thật là ngon,
dẻo, thơm. Vào Hải Vân tôi được biết thêm qua các kháng chiến quân gia nhập trước, về thói quen ăn nếp
thay gạo của người dân Lào và của những người Thái sống dọc theo biên giới Thái - Lào.
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Đôi khi món xôi sáng được thay đổi bằng cơm trắng ăn với cá khô chiên chấm với nước tương
hoặc nước mắm. Hai loại nước chấm này đều do Thái Lan sản xuất. Dĩ nhiên hương vị của chúng không
thơm ngon và quen thuộc như nước tương và nước mắm của Việt Nam làm ra trước đây. Nhưng dù sao
hình ảnh những chai nước chấm này hiện diện trong đời sống khu chiến vẫn làm cho những kháng chiến
quân xa nhà, đỡ nhớ quê hương khi phải sống trong rừng núi mịt mù ở miền biên giới Thái – Lào, và cá
khô là món ăn thường trực trong khu chiến thời ấy. Tôi không biết cá khô đó là loại cá gì, được cung cấp
nhiều, lớn độ ba ngón tay. Tiền đồn nào cũng thủ vài bao cá khô, nó là món ăn thường nhật của kháng
chiến quân.
Món ăn sáng với xôi đậu này quả là trúng ý đối với riêng tôi, vì từ hồi nhỏ, sống trong gia đình
với cha mẹ, anh chị em, không biết tại sao tôi rất khoái món xôi nếp, bánh nế p. Những ngày Chủ Nhật
hoặc Thứ Bảy, tôi hay nói với má tôi nấu xôi ăn. Còn mỗi dịp Tết về, thì thôi khỏi phải nói, món khoái
khẩu nhất đối với tôi là những đòn bánh tét bắt mắt quá hấp dẫn. Bánh tét ăn với món dưa chua được làm
từ củ cải trắng hay củ kiệu trộn với tôm khô rất ngon. Nhắc tới món củ kiệu làm chua là những hình ảnh
thân thương, trı̀u mế n của những ngày Tết nhộn nhịp trong xóm nhỏ Nguyễn Trung Ngạn lại hiện về. Còn
chừng nửa tháng Tết sẽ tới, khu xóm tôi hầu như nhà nào cũng phơi kiệu làm chua. Kiệu được sắp nằm đều
quanh cái mâm thiếc hay cái nia tre đặt phơi trước miếng sân nhỏ. Phơi trên mái nhà, phơi cạnh đường đi,
mùi kiệu phơi nắng bốc lên thơm phảng phất làm tôi dễ chịu biết bao. Chưa hết, màu trắng vàng của kiệu
dưới ánh nắng càng làm cho tôi rạo rực vì ngày Tết đến gần kề. Ôi! Thời ấu thơ hồn nhiên, nhiều mộng mơ
tinh khiế t và quê hương thanh bình còn đâu nữa!
Trong ba ngày Tết, có bánh trái, các loại mứt ngọt như: mứt me, mứt dừa, mứt khoai lang, mứt
hột sen, mứt bí, mứt mãng cầu, kẹo, đậu phộng lăn bột rồi chiên, bánh bông lan. Và chưa hết còn dưa hấu,
nước xá xị, “si rô”, thịt gà, thịt vịt, thịt heo kho, cơm, cháo… ê hề, nên bánh tét ít được đụng tới. Dĩ nhiên
chỉ có mình tôi trong nhà là “thăm” món khoái khẩu này mỗi sáng trước khi đi chơi. Nhưng vẫn không
“tiêu thụ” hết, vì mỗi dịp Tết má tôi gói hai, ba chục đòn bánh tét, lớp để ăn trong nhà, lớp gởi biếu cho bà
con dòng ho ̣, hàng xóm, có cả bánh dành cho khách khứa ba ngày Tết. Vì vậy, số bánh dư, qua tới mùng
ba hay mùng bốn Tết, má tôi lại đem cắt thành từng khoanh tròn bỏ lên chảo chiên cho nóng rồi ăn… Tuy
nhiên tôi lại không thích món bánh tét chiên lắm.
Và nay khi ngồi ăn món xôi sáng nơi rừng già trên núi cao trong khu chiến ở biên giới Thái - Lào,
ký ức lại đưa tôi trở về căn nhà cũ ấm êm ở Sài Gòn, với quá nhiều kỷ niệm đầm ấm, đầy tình thương
trong gia đình thời thơ ấu. Hiện tại - quá khứ đan chen lẫn nhau chằ ng chit,̣ như để vun xới ước mộng
tương lai…
Nói là ăn sáng, chứ thật ra các tân kháng chiến quân được báo thức lúc chưa rạng đông. Đêm mờ
sáng của rừng núi còn đọng sương lạnh, chúng tôi ngồi vào hai dãy ghế tre dài dọc theo bàn ăn cũng bằng
tre, cao hơn ngực. Ở gần hai đầu bàn còn đặt hai cái đèn dầu, tim đèn được vặn nhỏ bằng đầu đũa để ánh
sáng không tỏa ra nhiều. Ăn xong thì trời sáng dần, mọi người tập họp đi theo đội hình hàng dọc do chiến
hữu Phương dẫn đầu, hướng đến một hội trường khá lớn tại địa điểm có tên là Bãi Dâu. Buổi trưa tạm nghỉ
và quay trở lại Hải Vân dùng cơm trưa. Sau bữa cơm trưa anh em lại leo dốc núi tới Bãi Dâu học tiếp.
Chiều lại quay về Hải Vân ăn cơm với món thường nhật là cá khô chiên hoặc cá mòi đóng hộp. Thỉnh
thoảng có ít rau tươi do anh em đi tải từ căn cứ 84 đem về.
Gạo trong căn cứ được cung cấp đầy đủ, mỗi buổi ăn, các anh em được ăn no để giữ sức khỏe.
Duy chỉ có thực phẩm tươi nhiều chất dinh dưỡng như ở thành phố thì không có sẵn, vì kháng chiến còn
quá non trẻ. Mọi người phải chịu đựng, hy sinh một chút. Các gia vị như bột ngọt, muối, dầu ăn, ớt, tỏi,
hành củ, nước mắm, nước tương chắc mua từ Thái, vì tôi thấy nhãn hiệu viết bằng chữ Thái. Tối đến, mọi
người phải đi ngủ sớm, và chia nhau các ca gác từ 6 giờ tối đến 5 giờ sáng.
Chiến hữu Phương và chiến hữu Bình là hai người trực tiếp điều hành các hoạt động hàng ngày tại
khu vực huấn luyện Hải Vân. Ngoài ra, hai chiến hữu này còn phụ trách vài bài giảng trong khóa căn bản
của người kháng chiến quân. Phụ việc cho hai cán bộ đời sống trên còn có chiến hữu Đỗ Xuân Trường,
một thanh niên còn đọng nét thư sinh trên gương mặt, người Sài Gòn, tính tình hiền lành, chăm chỉ và kỷ
luật. Anh vượt biên qua trại đường bộ ở biên giới Thái – Cam Bố t và sau đó tham gia Mặt Trận.

128

Trong toán phụ việc cho cán bộ phụ trách công tác đời sống khu chiến tại Hải Vân, tôi còn nhớ có
một chiến hữu với thân hình hơi gầy, hay mặc quần bà ba đen cũ và cái áo hoa Dù bạc màu chỉ xăn lên quá
cổ tay. Đó là chiến hữu Lê Phụng, người miền Trung, tôi không nhớ anh thuộc tỉnh Quảng Nam hay
Quảng Ngãi. Phụng là sinh viên năm thứ nhất, sau đó nghe nói bị đưa đi nghĩa vụ quân sự, đóng quân ta ̣i
Kampuchea. Và khi có cơ hô ̣i, anh bỏ trốn sang trại tị nạn đường bộ, trước khi tham gia Mặt Trận. Lúc ở
Hải Vân, chiến hữu Phụng làm công tác trực bếp, lo chuyện nấu cơm nước hàng ngày cho các khóa sinh.
Anh Phụng tính hiền lành, siêng năng, chấp hành kỷ luật tốt. Thời gian sau, khi rời khỏi Hải Vân chừng
hơn một năm, tôi có gặp lại chiến hữu Phụng một lần trên đường đi tải rồi thôi. Sau này nghe tin anh chết
vì bị sốt rét nặng, xác anh được chôn cất tử tế trong nghĩa trang ở khu chiến.
Xin đươ ̣c chia buồ n cùng gia đı̀nh chiế n hữu Lê Phu ̣ng. Hy vo ̣ng quı́ quyế n anh Lê Phu ̣ng đo ̣c
đươ ̣c những giòng chữ này, để biế t tin về thân nhân của mı̀nh, mô ̣t người con yêu của Tổ Quố c Viê ̣t Nam
Tự Do, sau mô ̣t thời gian dài xa cách. Kı́nh tiễn.
Nấu cơm ở khu chiến khá vất vả với chuyện đi lấy nước. Mùa mưa thì dễ lấy nước vì suối nào
cũng đầy tràn, nhưng về mùa nắng thì phải gánh nước từ ngoài xa về nhà bếp. Xa cũng chưa phải mệt lắm,
đàng này vừa mang đôi gánh trên vai lại vừa leo dốc núi với những con đường nhỏ hẹp, quanh co. Có con
đường nhiều đá tảng lớn nhỏ, đủ kích cỡ nằm rải rác hai bên lối mòn, nên vừa mang hai cái thùng nước
trên vai lại vừa phải cố gắng tránh đá dọc theo con dốc cao. Một ngày có thể gánh hai ba lần, và một lần
không phải chỉ có một hay hai đôi nước mà thôi. Do đó trong toán trực bếp phải có hai ba anh.
Lúc học ở Hải Vân, để phụ việc cho chiến hữu Phụng, cán bộ đời sống khu chiến còn phân công
một hai chiến hữu đang làm công tác bảo vệ khu vực huấn luyện thay phiên nhau đi gánh nước. Vì mùa đó
vào tháng 2, tháng 3 là mùa khô trong rừng, chỉ còn những suối lớn hay những hốc nước ngầm mới còn ít
nước. Loại nước này không nên uống sống vì xác lá cây đọng đầy ở đáy hố hay suối.
Có những chỗ, nước không còn màu trắng trong nữa mà đã ngả sang màu đục như nước trà đã
qua hai lần pha. Như thế vẫn còn tốt, vì không còn tìm được nguồn nước nào khác trên các ngọn núi cao.
Và từ những điểm nước hiếm hoi như vậy, kháng chiến quân có thể khoét sâu, đào xuống để tìm mạch
nước, nhằm sử dụng trong mùa nắng trên núi cao rừng sâu. Mặc dù đã nấu chín, dùng những viên thuốc lọc
nước, khi phải uống sống trên đường di hành, hay công tác xa khu chiến, nhưng kháng chiến quân vẫn mắc
phải bịnh sốt rét do khí rừng biên giới quá độc hại. Bốn chữ: “thâm sơn, cùng cốc” mà thời trung học tôi
biết được khi say mê đọc truyện kiếm hiệp, Phong Thần, Hán Sở Tranh Hùng, Tam Quốc Chí, Tây Du Ký,
Mạt Đường, Nhạc Phi, Tiết Nhơn Quý v.v… của Tàu, nay khi sống trong khu chiến mới “tận hưởng hương
vị” của nó một cách thực sự.
Dĩ nhiên khi ở lâu trong khu chiến, kháng chiến quân đã nghĩ tới việc phải đào giếng gần nơi trú
quân. Thế nhưng không phải nơi nào cũng đào giếng được, vì đây là đất đồi núi nằm trên một địa hình cao.
Nếu có đào được thì cũng ít và phải đào thật sâu mới giữ được nước trong mùa khô. Trong các địa hình khi
lựa chọn để đào giếng lấy nước dùng, thì chỉ có ở căn cứ 84 tức Bình Thủy là dễ đào nhất. Vì đây là vùng
đất cát trắng nằm ven rừng, xa chân núi. Nước giếng ở căn cứ 84 trong vắt và đáy giếng không sâu, vùng
đất tương tự như ở khu kinh tế mới Đồng Hiệp ở tỉnh Đồng Nai thuộc miền đông nam bộ mà tôi từng đi
qua trong những năm 1975 - 1978, khi lang thang kiếm sống trong tâm trạng buồn chán cô đơn sau những
năm đất nước “được giải phóng”. Được sống trong “hòa bình”. Đất ở căn cứ 84 là loại đất cát mềm, dễ đào
giếng nhưng khi trồng trọt lại không có chất dinh dưỡng nhiều. Đất này chỉ thích hợp với khoai mì, khoai
lang, đâ ̣u phô ̣ng mà thôi.
Trong lúc thụ huấn chương trình đào tạo căn bản cho người kháng chiến quân Việt Nam, anh em
chúng tôi còn được cán bộ khu chiến hướng dẫn bài “Mưu Sinh Thoát Hiểm”. Với những kinh nghiệm
sống động diễn ra hàng ngày trong khu chiến, và với những bài học thực tế từ những chuyến công tác
"xâm nhập" dài ngày ở những nơi xa khu chiến. Bài học mưu sinh thoát hiểm chỉ dẫn cho kháng chiến
quân cách thức tìm các loại thức ăn, nước uống, cách trú ẩn, khi di hành trong rừng sâu, núi cao trong lúc
đi công tác xa căn cứ hay lúc bị lạc đơn vị trong rừng mà không có mang đủ lương thực thực phẩm. Đây là
bài học quý giá và rất thực tế đối với đời sống của người kháng chiến quân trong hiện tại, và sau này khi
tham gia các hoạt động kháng chiến tại quốc nội trong điều kiện phải tự lực là chính.
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Thực tế trong đời sống khu chiến, mặc dù có tiếp liệu (không đầy đủ), nhưng kháng chiến quân
vẫn tháo vát tìm thêm thực phẩm ngay trong những cánh rừng chung quanh căn cứ của khu chiến, để kiếm
thêm chất dinh dưỡng cho đời sống hàng ngày. Thời ấy, anh em thường nói giỡn với nhau rằng: con gì
nhúc nhích đều có thể ăn được, trừ con bù lon. Câu nói vui này bộc lộ kinh nghiệm sống trong rừng sâu
của những kháng chiến quân. Thực tế với những năm tháng ở khu chiến Mặt Trận QGTNGPVN, rừng núi
có rất nhiều thức ăn nuôi sống con người nếu chúng ta chịu khó tìm tòi, để ý.
Từ những lá cây rừng, thân cây chuối rừng, nhiều loại rau rừng, đọt cây, lá dây leo bám theo bờ
suối hoặc mọc chìm dưới mặt nước suối, các loại nấm mọc trên đất hay trên cây mục, các loại củ mọc dài
từ rễ cây như củ mài, củ chụp. Loại củ này có bột như củ mì tinh nhưng không ngon bằng. Tuy nhiên khi
gặp cơn đói giữa rừng già mà đào được một vài củ chụp, củ mài ăn thì ngon tuyệt và nhất là không chết
đói. Củ có thể dùng nấu canh ăn với cơm hay luộc hoặc xào nấu thêm gia vị cho dễ ăn. Và cũng không
phải dễ đào vì củ mọc khá sâu dưới đất (có khi gặp đất có đá bên dưới) chừng nửa thước trở lên. Người
đào giỏi thường phân biệt được củ lớn, nhỏ dựa trên dây và lá của củ mọc bám trên thân cây rừng. Cạnh đó
có các loại trái cây như gùi, dâu rừng, trường, vải, măng cụt rừng, măng le, măng tre mọc đầy trong rừng
tre. Đến những động vật như rắn, cắc kè, kỳ nhông, kỳ đà, rùa, cua đinh, chồn, chàng hiu, ếch, nhái, cóc,
bù tọt, chim rừng, nai, mểnh, heo rừng, gà rừng, mật ong, cá dưới suối...
Ngoài ra trong thời gian thụ huấn tại Hải Vân, chúng tôi còn được đón tiếp một số cán bộ giảng
dạy đến từ những nơi khác. Địa điểm chính để học hành trong thời gian được huấn luyện cơ bản về người
kháng chiến quân Việt Nam là Bãi Dâu. Cái tên này, theo giải thích của những kháng chiến quân phụ trách
công tác đời sống cho khóa C.2, khi phá rừng để cất hội trường anh em thấy có nhiều dâu rừng, một món
trái cây khoái khẩu đối với các kháng chiến quân trong khu chiến. Chỉ vì khi bị sốt rét anh em rất thèm
chua, vì thế từ đó anh em trong khu chiến đặt luôn cho hội trường này cái tên là hội trường Bãi Dâu.
Đây là một hội trường lớn, từ Hải Vân đến đây phải vượt qua đoạn dốc núi gần như thẳng đứng.
Bãi Dâu nằm ở giữa đường từ tiền đồn Bạch Mã đi qua Hải Vân. Từ Bãi Dâu còn có một đường mòn đi tắt
về Bản Doanh tức căn cứ 81. Mọi vật liệu xây dựng ở đây đều bằng cây rừng, dây rừng, lá rừng. Bàn ghế
trong hội trường được làm bằng tre, cây. Nhìn thấy dãy nhà hình chữ nhật, cao và rộng rãi, có mái lợp bằng
tranh chứa được chừng 50 người bên trong, mới thấy công sức của anh em đi trước bỏ ra khá nhiều để tạo
nên một nơi học hành, hội họp, sinh hoạt chính trị, hay sinh hoa ̣t văn nghệ khá tươm tất, chu đáo, nằm lọt
trong khu rừng già im lặng.
Bãi Dâu ghi lại nhiều kỷ niệm cho các kháng chiến quân khóa C.2. Tại đây, chúng tôi được các
chiến hữu cao cấp trong Mặt Trận tận tình hướng dẫn những bài học chính trị quan trọng. Chiến hữu Đặng
Quốc Hiền tức Lê Hồng, Tư Lịnh Lực Lượng Võ Trang Kháng chiến đã đến lớp giảng cho chúng tôi bài:
Việt Nam - Lịch sử 100 năm cận đại, lấy cột mốc từ 1975 trở về trước. Chiến hữu Hiền phân tích những
chặng đường lịch sử Việt Nam. Với thái độ cứng rắn, ông đã phê phán một số lãnh đạo miền Nam thời
trước 1975 là bất tài khiến cho miền Nam rơi vào tay cộng sản.
Lần đầu tiên nghe cán bộ đời sống khu chiến giới thiệu và gọi chiến hữu Tư Lịnh Lực Lượng Võ
Trang là anh Hiền, tôi thấy có sự thân mật với vị lãnh đạo này. Và anh thường được gọi với một bí số
“246". Anh Hiền dáng người nhỏ gọn, cặp mắt tinh sắc, bộc lộ sự thông minh và quyết đoán của người có
kinh nghiệm chỉ huy quân sự. Anh có lối nói chuyện bình dân và thái độ ân cần với kháng chiến quân cấp
dưới nhất. Trong bài giảng đầu tiên mà chúng tôi được học, tôi nhận thấy anh Hiền hay lặp đi, lặp lại hai
chữ “biết điều”.
Lúc đầu tôi cho là cách sử dụng từ bình thường do thói quen của một cá nhân trong khi nói
chuyện hay lúc giảng bài. Nhưng anh Hiền cứ nhắc đi nhắc lại nhiều lần hai chữ “biết điều” trong bài
giảng và sau này cả trong các buổi nói chuyện về tình hình Việt Nam hay về thời sự, do đó tôi nghĩ có thể
đây là sự bộc lộ về cách hành xử của cá nhân anh, nếu không muốn nói đó là chủ trương hành động của
anh Hiền.
“Biết Điều”, nghe qua người ta nhận biết nghĩa rất bình thường của hai chữ này, nhưng nghĩ cho
kỹ, “Biết Điều” mang một triết lý thâm sâu của người Việt. Mọi việc cư xử trong đời nên lấy chữ vừa phải
làm chuẩn, tránh tham lam, vô độ hay không cân xứng, mất quân bình, tránh chuyên quyền, ôm đồm, đô ̣c
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tài khi bàn đến lĩnh vực chính trị. Với quan điểm “Biết Điều”, mọi người trong xã hội có thể sống an hòa
với nhau, tránh đươ ̣c thói tương tranh, tương diê ̣t, tương tàn. Đây cũng là cách sống nhân ái trong lố i hành
xử giữa con người với nhau. Và tuy đơn giản, nôm na, thế nhưng rất khó thực hiện trong đời sống khi ta
coi trọng ta mà coi nhẹ người, khi ta lấy ta làm chính mà không để ý tới người. Hay khi coi quyền lợi của
phe nhóm, đảng mình là trên hết mà bỏ quên quyền lợi của đồng bào, dân tộc và đất nước. Chiến tranh
triền miên, quê hương Việt Nam nghèo đói là vì lãnh đạo coi trọng quyền lợi của lãnh đạo, đảng phái coi
quyền lực của đảng là tối thượng nên quyền của dân đen mới bị chà đạp. Phải chăng vì chúng ta sống
không biết điều với nhau, không biết điều với đồng bào, không biế t điề u với tổ quố c, với đa ̣i đa số dân
nghèo, nên quê hương chúng ta ngày nay mới xơ xác, đói nghèo, châ ̣m tiế n, nhục hèn so với các lân quốc!?
Buổi đầu tiên gặp anh Hiền tại hội trường Bãi Dâu khi anh lên lớp giảng bài: “100 Năm - Lịch Sử
Việt Nam Cận Đại”, tôi thấy anh mặc bộ quân phục màu đen, áo bốn túi bỏ ngoài, chân mang giày “bốt đờ
sô” của các sĩ quan thời VNCH thường mang. Quần áo anh mặc trông đơn giản nhưng nghiêm chỉnh. Đầu
anh đội một nón lưỡi trai cũng màu đen, tay anh mỗi lúc đi đâu thường cầm một cây gậy ngắn, biểu tượng
cho quyền lãnh đạo. Sau này, những lần có dịp lên căn cứ 81 công tác hay có dịp gặp anh ở những căn cứ
khác, tôi vẫn thấy anh mặc bộ đồ đen đó, có khi thay vào là bộ bà đen giống như những kháng chiến quân
khác.
Anh là sĩ quan cấ p tá thuô ̣c mô ̣t Lữ Đoàn Dù của quân đô ̣i Việt Nam Cộng Hòa ngày trước, thế
nhưng hầu như không thấy anh mặc quân phục Dù trong khu chiến. Mặc dù chân anh mang giày ống cao,
nhưng anh vẫn leo núi nhanh nhẹn khi trên đường công tác. Lúc đó anh Hiền, tức Lê Hồng, vẫn chưa gọi là
già, anh khoảng 47 tuổi. Tuy nhiên sự nhanh nhẹn mà anh Hiền có được khi lặn lội trong núi cao rừng già
khu chiến chắn chắc là do sự chịu khó rèn luyện thể lực cũng như chịu khó gìn giữ, không bừa bãi rượu
thịt, vì cũng có nhiều người tuổi ngang anh nhưng lại hay đau yế u hoặc không trèo núi khỏe, đi đường xa
la ̣i mau thấm mệt hơn anh.
Một vị lãnh đạo khác mà anh em trong khóa chúng tôi có dịp đón ông đến Bãi Dâu giảng bài, đó
là chiến hữu Dương Văn Tư, trong khóa căn bản người kháng chiến quân. Chiến hữu Dương Văn Tư với
kinh nghiệm chiến đấu ngoài trận mạc ở vùng 4 ngày xưa, từng là sĩ quan chỉ huy cấp trung đoàn bộ binh,
vì thế ông đã chỉ dẫn cụ thể anh em một số chiến thuật quân sự, được điều chỉnh để áp dụng trong giai
đoạn kháng chiến hiện nay. Tôi còn nhớ chiến hữu Tư dạy bài phục kích và phản phục kích, ông cũng chỉ
dẫn kinh nghiệm di hành trong các địa hình, cách sắp xếp đội hình cho những đơn vị nhỏ, cung cách chỉ
huy v.v…
Trong cuộc đấu tranh mới, chiến trận tuyên vận, dùng công tâm là chính. Lực lượng đấu tranh sẽ
khai thác bản chất phi chính nghĩa của chế độ toàn trị để lôi cuốn sức mạnh của người dân về với chính
nghĩa đấu tranh. Tất nhiên không tránh khỏi sự đụng đầu về mặt quân sự khi chế độ cộng sản Hà Nội dùng
bộ máy quân đội, công an để đàn áp, lùng diệt các đơn vị võ trang kháng chiến. Vì thế sử dụng tiềm năng
du kích chiến, dùng trận thế di động để chống lại cái trận địa vốn đã định hình sẳn của giặc là thượng kế
của lực lượng đấu tranh. Tuy nhiên cũng không tránh khỏi gian nan, khốn đốn với một kẻ thù gian xảo,
nhiều kinh nghiệm và nắm nhiều tiềm năng trong tay do cưỡng chế được bằng hệ thống kềm kẹp sắt máu
và sẳn sàng phóng tay hành động mà không kể gì đến chữ nhân, miễn sao nắm mãi được quyền lực trong
tay đảng.
Chiến hữu Dương Văn Tư ôn hòa, vui tính, vóc dáng ông mập mạp, chậm rãi, nhưng khi hữu sự
tác phong nhà binh lại đến nhanh chóng trong con người ông. Sự giản dị thân tình khiến cho kháng chiến
quân trong khu chiến thời ấy quý mến, nể trọng ông. Có anh em kêu ông bằng chú, có người kêu bác vì
nhiều chiến hữu tuổi còn rất trẻ đáng con cháu ông. Ông Tư đã lớn tuổi, nhưng lại can đảm gia nhập kháng
chiến vì lòng yêu nước. Ngay từ còn học ở Hải Vân, chúng tôi được biết chiến hữu Tư sau khi ra khỏi trại
tù cải tạo ở miền bắc xã hội chủ nghĩa, ông về lại miền Nam thăm gia đình, sau đó vượt biên bằng đường
bô ̣. Rời Việt Nam, băng ngang xứ chùa tháp rồi đến đất Thái. Tại trại tị nạn đường bộ dọc biên giới Thái Cam Bố t, vị sĩ quan cấp Tá này lại một lần nữa lên đường, gia nhập Mặt Trận. Tiếp tục con đường cứu
quốc của một quân nhân nặng lòng với non nước Việt.
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Bài Du Kích Chiến có thể được coi là một trong những bài học quan trọng trong khóa căn bản
người kháng chiến quân. Bài học này, sau được chiến hữu chủ tịch Mặt Trận, ông Hoàng Cơ Minh, giảng
dạy cặn kẽ hơn trong một khóa học đặc biệt để các kháng chiến quân hiểu thêm về lý thuyết và rút tỉa kinh
nghiệm của những thế hệ đi trước. Cũng như các bài học lịch sử do cha ông để lại khi đối phó với giặc
ngoại xâm hung bạo, vượt trội về ưu thế binh lực, hỏa lực, phương tiện tác chiến, nhưng lại không nắm
được lòng dân.
Bài Di Hành rất thích hợp cho kháng chiến quân, vì trong cuộc đấu tranh mới, lực lượng võ trang
ban đầu của Mặt Trận sẽ tránh chạm địch tối đa, phát huy tiềm lực của những đơn vị võ trang tuyên vận.
Cạnh đó, khi sống trong rừng già, núi non hiểm trở, sông dài suối sâu, việc di chuyển lúc tải gạo, công tác,
học hành, xây dựng khu chiến v.v... tất cả đều phải sử dụng đôi bàn chân khỏe mạnh, dẻo dai của con
người. Với tình thế đấu tranh được khởi nguồn từ sức mạnh yêu tự do của dân Việt, chúng ta làm lại từ đầu
bằng hai bàn tay trắng, thì sức người phải được tận dụng thích hợp. Giờ đây, không còn cảnh hành quân
bằng trực thăng vận, thiết xa vận hay từng đoàn “công voa” dài hàng trăm chiếc hoặc những máy bay vận
tải quân sự hạng nặng tối tân. Giờ đây chỉ có những đôi bàn chân bằng thịt da mảnh khảnh, mềm yếu của
những chàng trai yêu nước, lên đường với tấm lòng khát khao ngày quê hương bừng mở cuộc sống Tự Do.
Cũng như nhiều bài học khác, bài di hành trên nhiều địa hình phức tạp phần nào đã được ứng dụng
hiệu quả trong đời sống khu chiến hàng ngày và kéo dài trong thời gian kháng chiến quân lưu trú tại khu
chiến nằm ở miền biên giới Thái - Lào. Học và hành đã đi đôi một cách thú vị và nhanh chóng, chắc không
đâu có môi trường huấn luyện bài di hành, bài mưu sinh thoát hiểm v.v... bằng môi trường khu chiến nhiều
sinh động và thử thách cho con người, cho kháng chiến quân.
Chỉ một chuyện nhỏ thôi là đi từ khu vực huấn luyện Hải Vân đến hội trường Bãi Dâu, anh em
khóa C.2 chúng tôi được áp dụng ngay chiến thuật di hành theo lịnh của cán bộ đời sống khu chiến. Đi cho
đúng đội hình hàng dọc, thưa và đều. Giữ im lặng trong khi di chuyển để tránh sự theo dõi của đặc công
Việt Cộng. Đi nhanh khi qua rừng thưa, trảng trống, bám chặt đội hình khi leo dốc núi hay di chuyển vào
đêm tối. Đi không để lại dấu vết trên đường rừng, đi phải tạo dấu vết riêng (bẻ cò) để tránh bị lạc trong
rừng sâu. Khi nghỉ mệt phải giữ đội hình cho kín đáo và trong tư thế sẳn sàng tác chiến khi bị địch tấn
công bất ngờ v.v...
Trong khóa kháng chiến quân căn bản, chúng tôi còn được sinh hoạt 5 quy định căn bản của Mặt
Trận. Đó là quy định “NĂM KHÔNG”: Không Nghe - Không Thấy - Không Biết - Không Nói - Không
Hỏi. Các quy định này nằm trong bài học “Bảo Mật”, chứa đựng nội dung tuyệt đối bảo vệ bí mật khu
chiến, tuyệt đối bảo vệ các yếu nhân Mặt Trận, tuyệt đối bảo vệ thành quả của công cuộc đấu tranh vì Tự
Do - Dân Chủ, từ thời kỳ trứng nước cho đến khi tiến đến giai đoạn vững mạnh và thành công, tuyệt đối
bảo vệ các hoạt động, công tác, sinh hoạt, tổ chức, các đơn vị, và tin tức liên quan đến nội bộ của kháng
chiến quân.
Những quy định bảo mật này được thực hiện nghiêm ngặt trong khu chiến với mục đích chuẩn bị
cho một định chế chính trị, quân sự mới - Kháng Chiến Việt Nam - được tồn tại trên căn bản vững mạnh
đủ sức đương đầu với chế độ cộng đảng. Sau khi đã rút tỉa được từ những bài học hớ hênh, chủ quan,
không cẩn trọng hoặc có những lúc ngây thơ đến mức dại dột về chính trị, lầm tin Việt Cộng là ái quốc là
dân tộc, là dân chủ để rồ i sẳn sàng tiếp tay với bọn phá hoại đất nước… từ thời trước 1975. Môi trường ấy
đã khiến tình báo cộng sản có thể chui vào ở tầ ng cao của hệ thống tổ chức chính trị - quân sự, kinh tế, văn
hóa, xã hội, ngoại giao v.v… ở miền Nam ngày trước nhằm lũng đoạn, phá hoại và làm tan rã hoàn toàn
chế độ Việt Nam Cộng Hòa vốn hiện diện trên thực tế từ ngày 20/7/1954, trên bình diện công pháp quốc tế
và nhất là trong lòng 17 triệu người dân miền Nam thời ấy.
“Năm Không” đã đi vào đời sống các kháng chiến quân vào giai đoạn 1980 như là những nhật
tụng. Đây là những rút tỉa và vận dụng cần thiết cho bước khởi đầu một định chế mới, nếu muốn nó vững
mạnh và không bị sâu bọ đục khoét. Năm Không chỉ ra cho các kháng chiến quân biết rằng: bổn phận ai
nấy làm trong tinh thần trách nhiệm của người kháng chiến quân Việt Nam. Không nên tò mò, không nên
hỏi tới, không nên để mắt đến những công việc mà mình không được phân công, không nên nói nhiều, nói
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nhiều thì sẽ nói hớ, nói những cái không hoặc chưa cần nói. Thế nhưng lại phải cẩn trọng trong tinh thần
bảo vệ khu chiến, bảo vệ chiến hữu mình, bảo vệ chiến hữu lãnh đạo.
Điều này cũng dạy cho những anh ba hoa một bài học: nên kín miệng khi làm những việc hệ
trọng. Không đem chuyện quốc gia thủ thỉ với vợ con, không mang chuyện nước ra giải bày trên bàn tiệc,
mâm nhậu, mâm trà, bàn cà phê hoặc trên giường ngủ với vợ hay tình nhân. Các hành vi của lãnh đạo
kháng chiến càng không nên thọc miệng, không nên dò hỏi. Việc đấu tranh giữa muôn trùng khó khăn, đâu
đâu cũng có tai mắt cộng sản, nếu không bảo mật công việc kháng chiến thì tình báo cộng sản tinh ranh,
cuồng tín sẽ đánh hơi dò tìm ra và rồi thất bại đớn đau của quá khứ lại tái diễn.
Việc học các quy định bảo mật như “Năm Không” trong khóa kháng chiến quân căn bản, đã nhắc
nhở anh em chúng tôi luôn phải giữ gìn lời ăn tiếng nói, luôn giữ gìn hành vi, công tác, việc làm cho thận
trọng để không vi phạm kỷ luật khu chiến. Việc áp dụng sự bảo mật được nhắc nhở thường xuyên, vì nhiều
thành phần xuất thân, nhiều cá tính khác nhau và nhất là thói quen sinh hoạt của anh em ở ngoài đời vốn tự
do, không quen khép mình vào nguyên tắc.
Tất nhiên sự tuyệt đối khó tồn tại trong đời sống con người, nế u có tồ n ta ̣i chı̉ tồ n ta ̣i trên mă ̣t lý
thuyế t. Chủ nghĩa cộng sản là một lý thuyết mang ý nghĩa tuyệt đối - cũng có thể nhấn mạnh là: vô cùng
tuyệt đối. Nó buộc thật chặt con người bởi các quy định giả tạo và các quy định này lại được áp dụng phân
biệt: chỉ dân đen mới bị kềm kẹp bởi luật lệ thật hà khắc, quái đản và vô nghĩa, còn đảng viên cộng sản,
nhất là lãnh đạo đảng từ cấ p tı̉nh ủy đế n bô ̣ chı́nh tri,̣ thì rất tự do, không bị quy định đảng ràng buộc! Ho ̣
sống hoàn toàn tự do, xa xỉ, phóng đãng hơn vua chúa phong kiến. Đây là những hôn quân thời hiện đại,
các hôn quân mặc đại cán (nay đã thay đổ i bằ ng Âu phu ̣c) thay cho long bào.
Và sự tuyệt đối do đảng áp đặt như: đảng hoàn toàn sáng suốt, đảng là đỉnh cao của trí tuệ, chủ
nghĩa Mác - Lê bách chiến bách thắng, quân đội ta trung thành tuyệt đối với sự lãnh đạo của đảng, đảng
giữ vai trò lãnh đạo tuyệt đối, vĩnh viễn, mãi mãi, muôn đời, không chấp nhận đa nguyên đa đảng, đảng
không có sai lầm, đảng bách chiến bách thắng. Cái gì nhất nhất, tuyệt tuyệt là thuộc về đảng cộng sản Việt
Nam, đó là nội dung chuyên chính tức chuyên chế, rất độc đoán của lý thuyết cộng sản. Những tuyệt đối
này được sống còn bởi sự hỗ trợ của bộ máy công an đảng, ngu dốt và trung thành, bởi kềm kẹp, bởi bı́t
bùng, ngăn châ ̣n thông tin, bởi chính sách trị nước bằng cách xiết chặt bao tử, bởi chế độ hộ khẩu... Thực
ra, nó chỉ mang giá trị tương đối và phải thay đổi theo thời gian hoặc bị đào thải khi xã hội xét thấy không
cần sự hiện diện của nó trong cuộc sống vạn biến không lường luôn thay đổi để tồn tại, hướng lên.
Do vậy khi Mặt Trận muốn áp dụng “Năm Không” vào đời sống của kháng chiến quân trong khu
chiến, là muốn gìn giữ nguyên tắc bảo vệ sức mạnh đấu tranh lúc còn non trẻ, trong tình thế phải luôn đối
đầu với sức phá hoại không thương tiếc của bộ máy đàn áp cộng sản. Tuy nhiên, như có nói bên trên, đây
chỉ là cố gắng của Mặt Trận nhằm bảo vệ lực lượng đấu tranh, chứ thực ra khi các quy định, nguyên tắc
trong một tổ chức hay xã hội đi ngược lại với bản chất tự nhiên của đời sống thì khó mà giữ được lâu. Đây
cũng là cái khó của đấu tranh.
Chúng ta vẫn biết cấu trúc mô ̣t thể chế , bao gồm tư tưởng và các định chế tổ chức hình thành nên
một xã hội. Thể chế hiện nay do cộng sản Việt Nam cưỡng lập tại nước Việt ta đi ngược lại với bản chất
nhân sinh, bản chấ t của đời số ng. Chúng ta hướng đến tiến bộ của đời sống, nên không bao giờ chấp nhận
đô ̣c tài dưới bất cứ màu sắc nào.
Nhưng khi chống lại nó, chúng ta lại đi vào, đề ra, thiế t lâ ̣p những quy định, nguyên tắc mang tính
phản lại tự nhiên, nếu không muốn nói là đụng chạm, vi pha ̣m tới các quyền căn bản, những nguyện vọng
tự do chính đáng, chân thành của con người. Có thể vào lúc đó MT phải lựa cho ̣n giải pháp này, chứ không
thể khác hơn đươ ̣c. Nhưng chıń h vı̀ thế , chúng ta, những người Viê ̣t tự do thuô ̣c tổ chức MT đã cho ̣n sai
phương tiê ̣n? Phương tiê ̣n như thế có thể biện minh cho cứu cánh của chúng ta chăng?. Đây quả là cái
vòng lẩn quẩn của nhân sinh và dân tô ̣c Viê ̣t vı̀ sự sinh tồ n, hưng thinh,
̣ tấ t nhiên phải tı̀m ra đường hướng
mới, nhân bản, tiế n bô ̣, dân chủ, tự do hơn.
Chu kỳ học hành tại Hải Vân diễn ra đều đặn, sau buổi học tại hội trường, chúng tôi lại được chia
ra thành từng tổ thảo luận đề tài vừa học do cán bộ đời sống khu chiến hướng dẫn. Tổ nào có những anh
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em có chút trình độ thì bài học được mổ xẻ sôi nổi, cũng có những lúc buổi thảo luận kém phần hứng thú,
vì đề tài chính trị thường khô khan.
Thế rồi ngày tháng thụ huấn cơ bản của khóa học đầu tiên trong rừng già khu chiến cũng đến ngày
kết thúc. Và Hải Vân, một địa danh quen thuộc trong hồi ức, trong quá khứ miền Nam ngày trước, giờ đây
lại nằm trên mảnh đất xa lạ, chuẩn bị tiễn đưa chúng tôi về các tiền đồn khác trong khu chiến. Đèo Hải
Vân, một địa danh nằm tận ngoài Đà Nẵng - Huế. Thời trước 1975 và ngay sau khi miền Nam mất, tôi
chưa từng có dịp đi đến Hải Vân, có chăng là tôi được lướt đi trên những trang sách học trò để đến những
địa danh nặng tình yêu thương của mỗi miền quê hương tôi: Việt Nam. Thế nhưng từ lúc đất nước chìm
sâu trong tăm tối bởi họa - cộng, tôi lại có dịp sống tại Hải Vân trong tâm thức những người con Việt
muốn về lại quê hương trong ánh sáng Tự Do.
Khi chúng ta đã mất quê hương và chưa tìm lại được, thì việc tạo ra những vùng đất giả tưởng bên
ngoài quê hương, nhưng mang những địa danh Việt Nam như là một động thái hướng đến cân bằng tâm lý.
Đó cũng là nỗi đau của những người Việt xa quê hương, mất quê hương, nhưng không muốn đầu lụy bạo
quyền để tìm lại nó. Do vậy mà giữa đất trời xa lạ lại mọc lên những địa danh thân mật, trìu mến, thân
thương của đất Việt. Hải Vân mà tôi đã sống, Hải Vân nơi chứa dung tôi trong những năm đầu thập kỷ
1980 là thế!
Trong khóa học, kháng chiến quân được hướng dẫn thêm một số bài ca đấu tranh do các nhạc sĩ
trong khu chiến sáng tác. Lúc đó, các bài nhạc của nhạc sĩ Trần Thiện Khải thường được anh em ưa thích,
như bài: Bài Ca Đông Tiến, Trăng Chiến Khu, Kháng Chiến Quân Việt Nam Hành Khúc…
Sau này khi được phân bổ về các tiền đồn, trong mỗi kỳ chính huấn, kháng chiến quân được học và
ca những bài ca đấu tranh được các nhạc sĩ trong khu chiến sáng tác, rất là hào hùng.
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Nam Vang - Cam Bốt, ngày 16/1/2002.
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CHƯƠNG 11
GIÁO - VŨ KHÍ ĐẦU TIÊN
CỦA KHÁNG CHIẾN QUÂN VIỆT NAM
(Bắt đầu viết vào ngày 17/01/2002.)
Trong mấy ngày đầu tiên của khóa Căn Bản Kháng Chiến Quân, cán bộ đời sống khu chiến đã chỉ
chúng tôi cách thức tạo ra vũ khí đầu tiên để bảo vệ chính mình, và luôn cầm nó bên mình để khi cần thiết
thì sử dụng trong suốt khóa học. Vũ khí đầu tiên rất đơn sơ, đó là cây giáo được đẽo gọt từ những thân cây
rừng cỡ cườm tay. Mỗi khóa sinh tự tìm lấy cây rừng ở ngay trong khu vực Hải Vân, sau đó, nhân bữa trưa
có chút rảnh rỗi, anh em lấy dao chặt, đẽo, gọt cho ra hình thù cây giáo. Đầu giáo phải nhọn, thân giáo dài
bằng thân người và được gọt cho láng để khi cầm tay không bị sướt rách da, có chiề u cao khoảng 1,6 mét
hay 1,7 mét.
Sau khi được đẽo go ̣t xong, coi như mỗi kháng chiến quân đã có một vũ khí trong tay rồi. Trong
suốt khóa học, giáo luôn túc trực bên mỗi người. Sáng sớm, khi tập hợp điểm danh để chuẩn bị rời Hải Vân
đi lên hội trường Bãi Dâu, mỗi anh phải cầm giáo bên người, sau đó đoàn người nối nhau trèo dốc đến Bãi
Dâu với cây giáo cầm trên tay hay đặt trên vai. Đi dọc đường, giáo lại trở thành cây gậy giúp anh em chống
trên đất, đá để leo núi cho vững vàng. Tối đến, khi vào căn chòi nhỏ ngủ, cây giáo quen thuộc lại được dựng
ngay bên cạnh đầu nằm của mỗi kháng chiến quân như mô ̣t vũ khı́ duy nhấ t che chở cho kháng chiế n quân
trong màn đêm âm u, lắ m thú dữ.
Vũ khí ban đầu bằng cây giáo trông đơn sơ, và chắc không thể chống lại súng AK.47 của Việt Cộng
khi chúng xâm nhập vào khu vực Hải Vân, nhưng nó lại có ý nghĩa quan trọng. Khi chỉ dẫn cho tân khóa
sinh cách thức chế tạo vũ khí cho mình, cán bộ đời sống khu chiến đã nói với chúng tôi rằng: “Võ khí giáo
làm bằng cây rừng này có một ý nghĩa quan trọng, nó gieo ý thức tự lực cho mỗi kháng chiến quân Mặt Trận
từ những ngày đầu tiên gia nhập lực lượng đấu tranh. Chúng ta không dựa vào ai, không chờ đợi ai, không
đòi hỏi phải có vũ khí tối tân hiện đại rồi mới đấu tranh, kháng chiến. Vũ khí của người kháng chiến quân
là do kháng chiến quân tự tìm lấy, tự làm ra và nó có ở mọi nơi, do sáng kiến của cá nhân mình. Chính cây
giáo hay nói cho đúng hơn tinh thần tự lực là vũ khí đầu tiên, là sức mạnh của kháng chiến quân, là sức
mạnh của Mặt Trận, là sức mạnh của công cuộc đấu tranh mới.”.
Đây không phải là điều dễ dàng cho mọi người trong khu chiến, vì nếu không phải là cựu quân nhân
của thời Việt Nam Cộng Hòa thì kháng chiến quân cũng là người lớn lên ở miền Nam trong thời kỳ chinh
chiến tràn lan trên quê hương. Cũng có một số anh em đến từ hàng ngũ miền Bắc, nhưng không dễ thuyết
phục họ chấp nhận sức mạnh tạo thành công cho kháng chiến với khởi đầu từ một cây giáo đơn sơ, mong
manh, dễ gãy, dễ bị mối mọt gặm.
Những người ở miề n Nam thì ai cũng quen, biế t, nghe nói ít nhiều với những hình dáng các khí cụ
chiến tranh đủ kích cỡ, dĩ nhiên không thiếu loại vũ khí hiện đại có tầm sát hại con người hàng loạt do Hoa
Kỳ đổ vào miền Nam để trang bị cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Đó là chưa kể ra các vũ khí hiện đại
khác do khối cộng viện trợ thừa mứa cho miền Bắc cộng sản để xâm lấn cưỡng chiếm miền Nam.
Không dễ tin là đúng, vì so cây giáo bằng cây rừng, chı̉ lớn bằng cổ tay người lớn với những vũ khí
nhiề u chủng loại hiện đại, quả là hai hình ảnh của hai thái cực: vũ khí thời cổ đại và thế kỷ 20. Đó là cái khó
khăn nhấ t phải chịu đựng vượt qua, chứ không còn cách gì khác. Vạn sự khởi đầu nan, giá trị làm lại từ đầu
là vô cùng gian nan. Đã mất tất cả và không muốn để mình lệ thuộc vào ngoại bang nữa thì chỉ còn cách tự
lực là chính, chúng ta không làm lấy thì ai nhảy vào đây làm giúp?
Trong khu chiến thời ấ y, vẫn có số ı́t sı ̃ quan, quân nhân từ hải ngoa ̣i hay trong tra ̣i ti na
̣ ̣n tự nguyê ̣n
tham gia MT đã từng cầ m những cây giáo như đã nói. Chı́nh sách tự lực tiế n hành đấ u tranh để giải thể chế
đô ̣ đô ̣c tài Hà Nô ̣i của MT thời đó là đúng, khi người Viê ̣t chúng ta rút tı̉a đươ ̣c bài ho ̣c bằ ng máu, nước mắ t,
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sự tủi nhu ̣c, tan nát mô ̣t hai thế hê ̣ tài hoa chính vı̀ sự lê ̣ thuô ̣c, nô lê ̣ ngoa ̣i bang trong thời chiế n tranh Viê ̣t
Nam.
Ngoài giáo, chúng tôi còn được cán bộ đời sống khu chiến giúp chỉ cách chặt tre rừng, cưa thành
từng lóng nhỏ sau đó vạt thành từng cây chông dài hơn ba tấc với đầu nhọn có ngạnh. Hàng trăm hàng ngàn
cây chông như thế được kháng chiến quân trong khu chiến làm ra bằng những nguyên liệu thiên nhiên tại
chỗ. Chông tre được cắm rải rác tại những địa hình cần bảo vệ để đặc công cộng sản đang đóng quân trên
đất Lào gần đó khỏi mò vào khu chiến.
Sau này, khi MT-VT chia re,̃ tan vỡ vào cuối năm 1984, đầu 1985 và biến đổi lột xác vào năm 2004
rồi lại tan vỡ một lần nữa năm 2006... chế đô ̣ đô ̣c tài vẫn còn kề m ke ̣p, vây ham
̃ dân tô ̣c trong vòng tù ngu ̣c.
Những phong trào yêu nước, tiế n hành các hoa ̣t đô ̣ng phu ̣c hoa ̣t dân chủ, tự do cho Viê ̣t Nam ở trong và
ngoài Viê ̣t Nam vẫn tiế p tu ̣c nở rô ̣, hầu hết theo phương châm đấ u tranh tự lực cánh sinh, tự mı̀nh cứu nước
mı̀nh là chı́nh. Đây là chı́nh nghıã đấ u tranh, là ý thức ái quố c, dân tô ̣c tự tro ̣ng của những người, các nhóm
lên đường đấ u tranh. Tấ t nhiên cần kế t hơ ̣p với vâ ̣n đô ̣ng quố c tế qua lıñ h vực nhân quyề n, tự do thông tin
cùng những biế n chuyể n thời cuô ̣c, khi khố i cô ̣ng đang trên đà tan ra,̃ giaỹ chế t nhu ̣c nha.̃
Sự tự cải ta ̣o suy tư, ý thức cho bản thân mı̀nh không phải là mô ̣t tiế n trıǹ h lô ̣t xác, cải tâm đơn giản.
Chế đô ̣ đô ̣c tài Hà Nô ̣i đã âm thầ m, lén lút tự nhâ ̣n thức đươ ̣c sai lầ m, tô ̣i ác của ho ̣ đố i với dân tô ̣c Viê ̣t Nam
sau hơn 60 năm cướp rồ i nắ m quyề n bı́nh, ngồ i trên đầ u trên cổ nhân dân Viê ̣t Nam, ho ̣ đã biế n Viê ̣t Nam
trở thành mô ̣t quố c gia la ̣c hâ ̣u nhấ t vùng Đông Nam Á. Thế nhưng ho ̣ vẫn muố i mă ̣t, không chiụ từ bỏ quyề n
lực, chấ p nhâ ̣n sinh hoa ̣t dân chủ đa nguyên, hay giải thể cô ̣ng đảng, vấ t bỏ điề u 4 hiế n pháp vào xó rác. Chı̉
vı̀ bản chấ t tham quyề n cố hữu của con người Viê ̣t Nam (bi ạ ̉ nh hưởng bởi nề n văn hoá tiêu cực, chia re,̃ tủn
mủn: mô ̣t người làm quan cả ho ̣ nhờ, đèn nhà ai nấ y ra ̣ng, ăn cỗ đi trước, lô ̣i nước đi sau...), chı̉ vı̀ lòng ı́ch
kỷ của phe đảng, chı̉ vı̀ con người nắ m quyề n say sưa hưởng thu ̣, không màng gı̀ đế n lơ ̣i ı́ch quố c gia và dân
tô ̣c.
Phı́a người Viê ̣t tự do, ở mô ̣t số tổ chức, cá nhân cũng không dễ gı̀ chiụ thay đổ i cách nhı̀n khi sử
du ̣ng phương tiê ̣n tiế n hành công cuô ̣c phu ̣c hoa ̣t dân chủ, phu ̣c hưng quố c gia, vẫn còn chờ quố c tế bâ ̣t đèn
xanh (mô ̣t quan điể m la ̣c hâ ̣u thiế u lòng tự tro ̣ng dân tô ̣c). Chı̉ lý thuyế t, rồ i la ̣i lý thuyế t mà không bắ t tay
hành đô ̣ng. Quá nă ̣ng gánh gia đıǹ h cỏn con, coi thường tiề n đồ to lớn, hê ̣ tro ̣ng của tổ quố c, tương lai dân
tô ̣c, coi tro ̣ng phe nhóm, thı́ch làm lañ h tu ̣, sứ quân cát cứ, thiế u sự hơ ̣p quầ n ta ̣o nên sức ma ̣nh. Hay nhân
danh tự do, dân chủ, nhưng la ̣i không thực hành trong tổ chức mı̀nh trước. Họ coi trọng tự do cho lañ h đa ̣o,
người có vai vế trong tổ chức, thế nhưng nhanh chóng ra tay hoă ̣c sẳ n sàng trù yế m, đàn áp, ngươ ̣c đaĩ , khinh
thường, cô lâ ̣p, hăm do ̣a, quấ y nhiễu tự do hay ý nguyê ̣n đươ ̣c tự do của thành viên trong tổ chức. Miê ̣ng
nói, tay viế t, cương lıñ h ghi tự do, dân chủ, canh tân, nhân quyề n nhưng la ̣i ngầ m chứa phương tiê ̣n đô ̣c tài,
bảo thủ, phi nhân quyề n, phản dân chủ. Đây là mô ̣t lố i làm, cung cách hành đô ̣ng trá ngu ̣y, vô văn hóa đã
gây tổ n ha ̣i nghiêm tro ̣ng đế n thanh danh, uy tı́n của những người đang miê ̣t mài quên mı̀nh, quên gia đı̀nh,
lên đường dấ n thân, hy sinh hoa ̣t đô ̣ng vı̀ lý tưởng tự do chân chıń h, cao cả.
Điề u này phản ảnh mô ̣t sự thực, mô ̣t tê ̣ tra ̣ng trong đời số ng dân Viê ̣t ở khắ p nơi, đã khiế n cho dân
tô ̣c chúng ta trở nên yế u hèn, gian xảo, ı́ch kỷ, chỉ maĩ mê thu ̣ hưởng cho bản thân và gia đıǹ h mı̀nh. Rất
nhiều người dửng dưng ngồ i khoanh tay, đứng nhı̀n tổ quố c Viê ̣t Nam từ từ chı̀m xuố ng đáy giòng sông bầ n
cùng, lắ m tai ương.
Chố ng cô ̣ng, chố ng đô ̣c tài, dứt điể m nhà cầ m quyề n Hà Nô ̣i thố i nát, bấ t công chı̉ là mô ̣t khởi đầ u,
trong tiế n trı̀nh canh tân đı́ch thực con người và tổ quố c Viê ̣t Nam. Chúng ta phải thành tâm, kiên quyế t,
nuôi chı́ sửa đổ i nế p số ng, nế p nghı,̃ phương thức hành đô ̣ng, phải gô ̣t rửa, xóa bỏ thứ văn hóa tiêu cực đang
ẩ n núp trong truyề n thố ng tố t đe ̣p của dân tô ̣c. Chı̉ với lòng thành cải tâm như thế , chúng ta mới chung sức
nhau la ̣i xây dựng mô ̣t Viê ̣t Nam dân chủ, tự do, phú cường. Mo ̣i người có cơ hô ̣i đóng góp bı̀nh đẳ ng cho
quố c gia, không bi ai
̣ nhân danh tổ quố c, đa ̣i cuô ̣c, tự do hay bấ t cứ thứ nhân danh gı,̀ ở đâu để đàn áp, khủng
bố tâm lý, tinh thầ n ai, không ai phải số ng trong lo sơ ̣ vı̀ bi ̣đố i sử phân biê ̣t.
PhnomPenh - Cambodia.
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Viết xong ngày 29/01/2002 tại Nam Vang, gần ngày bầu cử hội đồng địa phương tại xứ chùa tháp,
một diễn biến chính trị không có từ hai thập kỷ qua (ngày bầu cử: 3/2).
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CHƯƠNG 12
TIỀN ĐỒN BẠCH MÃ
NƠI ĐƯỢC GẶP CHIẾN HỮU CHỦ TỊCH
LẦN ĐẦU TIÊN TRONG KHU CHIẾN
Tı̀m Hiể u Sự Nghiê ̣p Của Phó Đề Đố c Hoàng Cơ Minh
Trong Cuộc Chiế n Bảo Vê ̣ Tự Do Cho Miề n Nam Viê ̣t Nam
Trước 30/4/1975
Qua Bài Viế t Của Cựu Sı ̃ Quan Hải Quân Phan Lạc Tiế p.
(Bắt đầu viết ngày 30/01/2002.)
Sau khi hoàn thành khóa học Căn Bản Kháng Chiến Quân Việt Nam, tất cả
các khóa sinh được Mặt Trận phân bố về các tiền đồn chung quanh căn cứ 81. Các
anh em chúng tôi chưa được điều động đi xa vì còn mới quá, nhưng chung quanh căn
cứ 81 thôi vẫn còn nhiều điều cần biết và học hỏi, cũng như nhiề u công tác cầ n thiế t
khác đang đón chờ chúng tôi.
Tôi đã được điều về tiền đồn Tây Đô nằm ở hướng Tây căn cứ 81. Tiền đồn
Tây Đô do chiến hữu Lâm Vĩnh Thuận làm Toàn trưởng (Toàn: là một đơn vị thấp
nhất trong hệ thống tổ chức các đơn vị võ trang của Mặt Trận thời ấy). Anh Thuận
chịu trách nhiệm chỉ huy tiền đồn này, và tại đây chỉ có ba anh em, Thuận, Sĩ (người
từ trại Sikhiu đi vào khu chiến với 17 anh em chúng tôi như có nói ở trên) và tôi.
Chiến hữu Lâm Vĩnh Thuận tốt nghiệp khóa B.1, trước chúng tôi mấy khóa. Anh là một đồng bào
Khmer ở miền Tây Nam Phần, nhưng nhìn hình dáng bên ngoài, ai cũng lầm anh là dân tộc Kinh vì trông
anh lúc nào cũng tươm tất, bóng bẩ y, đẹp trai và nói tiếng Việt thật rành. Chiến hữu Thuận từng phục vụ
trong đơn vị Lôi Hổ ở miền Nam ngày trước. Anh đã bị bắt và bị nhốt tù trước năm 1973 khi thực hiện nhiệm
vụ nhảy toán vào mật khu cộng sản. Anh được thả ra sau khi có hiệp định Hòa Bình Paris năm 1973. Chiến
hữu Thuận tham gia Mặt Trận khi đang ở trại đường bộ dọc biên giới Thái - Cam Bố t. Nghe nói anh đã vượt
biên qua ngã đường miền tây - Nam Vang - và đến biên giới Thái - Cam Bốt trong khoảng thời gian 19811982.
Cái tên Tây Đô gợi nhớ cho tôi về miền Tây Nam Việt những ngày trước 1975. Tôi chưa hề đến
Cần Thơ, nơi được coi như là chốn phồn hoa đô thị, đẹp người đẹp đất của Vùng 4 chiến thuật ngày trước,
song rất nhiều hình ảnh về miền đất này được ghi nhận trong ký ức tuổi thơ tôi qua phim ảnh, sách báo,
chuyện kể, câu ca, tiếng hát, giọng hò, hay những câu vọng cổ ngọt ngào, mát rượi gợi tình quê hương.
Chỉ bao nhiêu đó thôi mà Cần Thơ - Tây Đô đã đi vào tâm trí tôi khiến tôi nhớ mãi đến sau này. Có
lẽ vì Tây Đô là một phần máu thịt của quê hương Việt Nam, cho nên hầu như mỗi con người Việt Nam đều
quyến luyến, nhớ thương và khắc ghi mãi trong tâm trí chăng?
Tây Đô ngày nay trong khu chiến tôi đang sống là một tiền đồn nhỏ, vắng lặng. Vắng lặng là vì nó
không phải là một tiền đồn nằm trên ngã đường có nhiều đơn vị di chuyển ngang qua khi di hành giữa các
căn cứ trong khu chiến của Mặt Trận. Mặc dù nhỏ nhưng Tây Đô sạch sẽ gọn gàng (nhưng gọn gàng quá đã
làm mất đi sự ngụy trang cần thiết trong khu chiến), vì chiến hữu Thuận là người chu đáo ngăn nắp.
Nói là tiền đồn, nhưng ở Tây Đô chỉ có một nhà bếp, bên cạnh là một bàn ăn được đóng bằng tre và
những thân cây rừng. Ở xa hai đầu của tiền đồn có hai chòi gác nhỏ, nơi đó mỗi tối cả ba chiến hữu giữ tiền
đồn thay nhau canh gác, nhưng không được ngồi gác ở một điểm cố định. Trước nhà bếp có cái sân nhỏ lúc
nào cũng được quét sạch lá cây rừng. Vào ban ngày, nếu không đi công tác ở căn cứ 81, chúng tôi vẫn đổi
nhau phiên gác và trực bếp ở tiền đồn.
Khi mới về Tây Đô được vài ngày, tôi được chiến hữu Hùng, anh tên thật là Trầ n Văn Hùng - nhưng
vì có vài cái răng sún, nên anh em đặt cho anh cái tên là Hùng Sún - từ căn cứ 81 xuống bảo tôi đi đến tiền
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đồn Bạch Mã có việc cần. Theo chân chiến hữu Hùng, tôi từ Tây Đô leo dố c, đi lên căn cứ 81, sau đó lại rẽ
về hướng tiền đồn Bạch Mã nằm ở hướng đông của bản doanh 81.
Hùng dáng người gọn gàng lanh lợi, anh cũng dân Sài Gòn và ở độ tuổi tôi, nhưng tham gia Mặt
Trận trước tôi vài khóa. Hùng bị bắt đi nghĩa vụ quân sự rồi bị đưa qua chiến trường “K” tức là đất
Kampuchea. Sau đó anh rời hàng ngũ bộ đội Việt Cộng và vượt biên đến đất Thái.
Chiến hữu Hùng dẫn tôi xuống tiền đồn Bạch Mã. Sau khi vào cổng chính của khu vực tiền đồn
này, người đi phải bước trên những lóng cây có đường kính chừng 5 phân và bề dài chừng 4 tấc, chúng được
xếp chen vào nhau, nằm sát trên mặt đất, tạo thành một lối đi khá đẹp mắt nhưng tốn không ít công phu.
Lối đi dẫn vào Bạch Mã uốn lượn từ trên cao xuống thấp, bởi vì căn cứ 81 nằm trên đỉnh núi và tiền
đồn Bạch Mã nằm nơi triền núi. Và từ đây, nếu muốn xuống chân núi còn phải vượt qua đoạn đường dài gai
góc rất khó di chuyển. Thời gian để xuống tới chân núi mất đến nửa ngày. Việc xây dựng nhà cửa trong mỗi
tiền đồn là do sáng kiến và sự đóng góp của từng cá nhân chỉ huy tiền đồn, trong mỗi thời gian khác nhau,
nhưng dựa trên quy định bảo mật chung của bản doanh. Dĩ nhiên, vị trí của từng tiền đồn nằm nơi nào trong
khu chiến phải do Mặt Trận sắp xếp.
Khi xuống đến những bậc cây cuối cùng, tôi thấy một dãy nhà nhỏ, chắc là khu hội họp của tiền
đồn. Gần đó về phía tay phải tính từ lối đi ban nãy, có nhà bếp và bàn ăn của những anh em canh giữ tiền
đồn. Chiến hữu Hùng sún dặn tôi ngồi ở dãy nhà họp vì lát nữa sẽ có người từ căn cứ 81 xuống gặp nói
chuyện. Ngoài hai chúng tôi, tôi cũng có thấy vài chiến hữu đang làm nhiệm vụ an ninh ở vòng đai tiền đồn.
Ngồi chưa được bao lâu, tai tôi nghe tiếng người nói lao xao vọng từ trên cổng xuống, chỉ ít phút
sau, trên lối đi mà tôi vừa xuống ban nãy có mô ̣t toán kháng chiế n quân vũ trang đi xuố ng, nhanh chóng tỏa
ra các vi ̣trı́ canh gác chung quanh tiề n đồ n. Kế tiế p, tôi thấ y hai người đàn ông khoảng độ tuổi 40, 50, một
người đi trước thì tôi nhận ra ngay là anh Hiền, hôm đó anh mặc bộ quân phục kháng chiến màu đen, đi sau
anh vài bước là một người tôi chưa từng gặp trong khu chiến. Ông có vóc dáng khỏe mạnh, cao và lưng hơi
khòm, gương mặt nổi bật qua hàm râu rậm. Người này vận bộ bà ba đen, hai ống tay xăn lên tới khuỷu tay
và quanh cổ có quấn một khăn rằn màu xanh trắng.
Vừa thấy hai chiến hữu lãnh đạo MT đi xuống, chiến hữu Hùng bước nhanh ra khỏi dãy nhà họp.
Đứng thẳng người, cánh tay phải giơ cao và bàn tay nắm chặt lại theo đúng quân cách trong khu chiến, miệng
anh hô lớn: “Giải Phóng”. Tôi cũng đã vội thực hiện động tác chào kính trên khi nghe chiến hữu Hùng nói
nhỏ “chuẩn bị”. Hai chiến hữu lãnh đạo vội đáp lại: “Việt Nam”.
Sau đó, anh Hiền bước tới trước nói với tôi rằng, đây là chiến hữu Chủ Tịch Hoàng Cơ Minh, hôm
nay xuống các tiền đồn thăm hỏi các kháng chiến quân mới hoàn thành khóa học căn bản. Tôi vui mừng vì
không ngờ mình lại có dịp may gặp chiến hữu Chủ Tịch MT trong lúc này. Chưa kịp dằn nỗi xúc động, ông
Hoàng Cơ Minh đã bước đến bắt tay hỏi thăm thân mật. Sau đấy 3 người chúng tôi gồm anh Hiền, Chủ Tich
̣
Hoàng Cơ Minh và tôi bước vào dãy nhà họp và ngồi trên hai ghế tre nói chuyện. Lúc đầu tôi ngại không
dám ngồi, nhưng anh Hiền thân mật bảo tôi ngồi đối diện với chiến hữu Chủ Tịch để nghe ông nói chuyện.
Trong buổi nói chuyện hôm ấy, ngoài những lời đầu hỏi thăm về tình hình học tập trong khóa căn
bản kháng chiến quân và sức khoẻ của các anh em, phần lớn thời giờ chừng hơn một tiếng đồng hồ, chiến
hữu Chủ Tịch nói nhiều về bối cảnh đất nước sau 1975 và nhiệm vụ của MT ngày nay trong cuộc đấu tranh
lật đổ bạo quyền cộng sản. Ông ăn nói lưu loát, lập luận vững vàng, tôi thấy ông có khả năng lý luận thuyết
phục được người nghe, có lối dùng từ đơn giản tùy theo đối tượng đang nghe nói.
Ngày đầu tiên gặp chiến hữu Chủ Tịch MT tại tiền đồn Bạch Mã, ngồi gần ông, tôi thấy gương mặt
ông hồng hào, tươi tắn, trẻ trung hơn so với độ tuổi của ông lúc ấy. Nhưng chỉ một thời gian sau, cũng tại
khu chiến, nét mặt ông già đi nhanh. Có thể vì khí hậu rừng núi khắc khổ, đời số ng khu chiế n đa ̣m ba ̣c và
cũng vì công việc MT ngày càng nặng nề phức tạp, gian lao khó khăn hơn.
Trong buổi nói chuyện, chiế n hữu Chủ Tich
̣ MT tạo ra không khí thoải mái. Ông đặt vấn đề và hỏi
ý kiến, sau đó, ông đưa ra ý của ông và giải thích thêm với nhiều dữ kiện, làm cho phần lập luận trở nên chặt
chẽ, súc tích. Anh Hiền hôm đó ít xen vào câu chuyện, chắc có sự sắp xếp trước. Coi như đây là buổi nói
chuyện của chiến hữu Chủ Tịch MT với từng kháng chiến quân, nhằ m tı̀m hiể u thêm sự lıñ h hô ̣i của mỗi
người sau khi thu ̣ huấ n khóa ho ̣c căn bản.
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Cuối buổi nói chuyện, chiến hữu Chủ Tịch và anh Hiền đứng dậy. Bất ngờ chiến hữu Chủ Tịch giơ
nắm tay phải lên hô lớn: “Giải Phóng”, tôi nhanh miệng đáp lại: “Việt Nam”. Sau đó, ông bước lại gần tôi,
vỗ vào vai, nói rằng: “Chiến hữu Tùng trông hồng hào, đẹp trai lắm.”. Lời khen của ông làm tôi lúng túng
vì thấy thái độ ân cần, chú ý của lãnh đạo MT đối với mình, khiến cho tôi thầm nghĩ phải cố gắng thêm trong
đời sống khu chiến.

Ghi Chú: chiế n hữu Chủ Tich
̣ Hoàng Cơ Minh, người đứng cầ m tờ giấ y trắ ng, giơ lên ngang mă ̣t,
đang gă ̣p gỡ và nói chuyêṇ với anh em kháng chiế n quân ta ̣i mô ̣t khu vực ngoài trời thuô ̣c căn cứ
81. Kháng chiế n quân đứng đố i diêṇ với chiế n hữu Chủ Tich
̣ là chiế n hữu Đinh Văn Bé. Thời gian
diễn ra sự kiêṇ này, có thể là vào năm 1985. Hın
h
a
nh
trı
c
h
̉
̀
́ từ trang nhà của MT.
Sau khi tiễn anh Hiền và chiến hữu Hoàng Cơ Minh ra khỏi cổng tiền đồn Bạch Mã, tôi và chiến
hữu Hùng trở lại Tây Đô. Buổi gặp gỡ Chủ Tịch Mặt Trận Hoàng Cơ Minh hôm ấy còn lưu lại trong tâm trí
tôi một cách sâu đậm về sau này. Đó là một trong những kỷ niệm trong đoạn đời thanh niên của tôi trên con
đường đi cứu nước.
Trong lich
̣ sử Viê ̣t Nam hiê ̣n đa ̣i, đă ̣c biê ̣t trong thời kỳ quố c - cô ̣ng tương tranh, tương tàn, tương
hủy, các nhân vâ ̣t đươ ̣c go ̣i là lañ h tu ̣, lañ h đa ̣o có thể đươ ̣c kể ra như sau: Hồ Chı́ Minh, Ngô Đı̀nh Diê ̣m và
Nguyễn Văn Thiê ̣u. Sau khi miề n Nam bi ̣ cưỡng chiế m bằ ng ba ̣o lực quân sự vào tháng 4/1975, số lươ ̣ng
người Viê ̣t muố n tı̀m cuô ̣c số ng tự do đã bỏ cha ̣y ra hải ngoa ̣i. Từ đó đã hı̀nh thành nên mô ̣t cô ̣ng đồ ng người
Viê ̣t lưu vong tại hải ngoa ̣i, số ng rải rác khắ p nơi trên thế giới.
Vào thời điể m 1980, ông Hoàng Cơ Minh đươ ̣c coi như là mô ̣t vi ̣lañ h đa ̣o mới, tiêu biể u cho khát
vo ̣ng của cô ̣ng đồ ng người Viê ̣t lưu vong là: Muố n thấ y quê hương Viê ̣t Nam đươ ̣c giải phóng khỏi ách cai
tri ̣của ba ̣o quyề n đô ̣c tài Hà Nô ̣i.
Nhân vâ ̣t Hồ Chı́ Minh đã hı̀nh thành nên đảng Cô ̣ng Sản Viê ̣t Nam, đã cướp chı́nh quyề n qua viê ̣c
tuyên truyề n và lơ ̣i du ̣ng lòng ái quố c của nhân dân Viê ̣t Nam, sau đó thành lâ ̣p đươ ̣c nước Viê ̣t Nam Dân
Chủ Cô ̣ng Hòa ở miề n Bắ c vào năm 1945. Từ nề n tảng đó, những người thừa kế Hồ Chı́ Minh sau này đã
mở rô ̣ng vây cánh đảng cô ̣ng sản Viê ̣t Nam trên khắ p đấ t Bắ c. Sau đó chiế m thêm đươ ̣c miề n Nam, đưa cả
nước quy về mô ̣t mố i dưới sự cai tri ̣chuyên chế của đảng.
Sau khi Viê ̣t Nam thố ng nhấ t, từ 1975 cho đế n hơn 25 năm sau, Viê ̣t Nam vẫn là mô ̣t quố c gia nghèo
nàn, châ ̣m tiế n, thố i nát, bấ t công, tham nhũng vẫn còn đầ y dẫy. Con người Viê ̣t Nam không đươ ̣c số ng trong
tự do, nhân phẩ m, đa ̣o lý vì đảng luôn luôn chủ quan, he ̣p hòi, thố ng tri ̣ tuyê ̣t đố i về chı́nh tri,̣ văn hóa, tư
tưởng.
Với mô ̣t hiê ̣n thực tồ i tê ̣ như thế , lich
̣ sử đã khẳ ng đinh
̣ đươ ̣c ông Hồ có đươ ̣c nhân dân Viê ̣t Nam
coi như là mô ̣t lañ h tu ̣ giỏi, đa ̣o đức đã mang la ̣i sự phồ n vinh, ha ̣nh phúc, dân chủ, tự do cho dân tô ̣c Viê ̣t
hay không.
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Nhân vâ ̣t Ngô Đı̀nh Diê ̣m cai tri miề
̣ n Nam từ 1955 đế n trước tháng 11/1963 trong bố i cảnh 17 triê ̣u
nhân dân miề n Nam nỗ lực nhằ m chống cự la ̣i chủ trương cùng công cuô ̣c cô ̣ng hóa, nô lê ̣ hóa miề n Nam
của tâ ̣p đoàn cai tri ̣ đô ̣c tài Bắ c Viê ̣t. Tổ ng Thố ng Ngô Đı̀nh Diê ̣m dựa trên căn bản ý chı́ dân tô ̣c đô ̣c lâ ̣p,
quyế t chố ng la ̣i cô ̣ng sản Bắ c Viê ̣t, tay sai của cô ̣ng sản quố c tế , vừa vô thầ n, vừa là hung thầ n.
Ông Ngô Đıǹ h Diê ̣m là mô ̣t lañ h tu ̣ không hoàn thành đươ ̣c sự nghiê ̣p vı̀ bi bô
̣ ̣i phản bởi đồ ng minh
Hoa Kỳ và những tướng lıñ h nhiề u tham vo ̣ng, bấ t tài, bấ t trung dưới quyề n. Trong thời gian cầ m quyề n,
ông Diê ̣m còn bi mang
tai tiế ng vı̀ đã để cho gia đıǹ h dòng ho ̣ tham chı́nh quá nhiề u, không giải quyế t đươ ̣c
̣
tê ̣ tra ̣ng bè phái, phe đảng, tham nhũng trong guồ ng máy công quyề n, khiế n chế đô ̣ Ngô Đı̀nh Diê ̣m bi ̣lich
̣
sử quy kế t là chế đô ̣ đô ̣c tài gia đıǹ h tri.̣
Tổ ng Thố ng Nguyễn Văn Thiê ̣u đã lañ h đa ̣o miề n Nam từ giai đoa ̣n 1965 (chı́nh thức làm Tổ ng
Thố ng vào năm 1967) đế n khi miề n Nam suy vi tâ ̣n cùng rồ i thấ t thủ vào tay cô ̣ng sản năm 1975. Nhân vâ ̣t
Nguyễn Văn Thiê ̣u nổ i tiế ng vı̀ sự khôn ngoan, thủ đoa ̣n, đô ̣c tài quân phiê ̣t, có lâ ̣p trường quố c gia chố ng
cô ̣ng triê ̣t để . Trong gầ n 10 năm cầ m quyề n bı́nh, Nguyễn Văn Thiê ̣u đã để xẩy ra lắm cảnh hỗn loa ̣n, tham
nhũng tràn lan, kế t bè gây đảng, xã hô ̣i sa đo ̣a, ta ̣o cơ hội cho cô ̣ng sản khai tử chế đô ̣. Sự su ̣p đổ mau le ̣,
nhu ̣c nha,̃ thố ng hâ ̣n của chế đô ̣ Viê ̣t Nam Cô ̣ng Hòa, mô ̣t nề n tự do phôi thai, cũng làm rõ thêm tı́nh bô ̣i
ước của đồ ng minh Hoa Kỳ đố i với dân tô ̣c Viê ̣t Nam.
Nhân vâ ̣t Hoàng Cơ Minh nổ i tiế ng trong cô ̣ng đồ ng người Viê ̣t lưu vong, đă ̣c biê ̣t là ta ̣i Hoa Kỳ
vào đầ u thâ ̣p niên 1980. Ông Hoàng Cơ Minh là mô ̣t tướng trẻ nhiề u tài năng và có tiế ng thanh liêm vào
trước 1975. Sau này, ông đã có công phố i hơ ̣p với những người Viê ̣t yêu nước ở hải ngoa ̣i để cho ra đời Mă ̣t
Trâ ̣n Quố c Gia Thố ng Nhấ t Giải Phóng Viê ̣t Nam vào năm 1980, chính thức là năm 1981. Ông cùng các
chiến hữu từ Hoa Kỳ về Thái Lan lập khu chiến, Tổ ng Vu ̣ Hải Ngoa ̣i chiụ trách nhiê ̣m điề u khiể n toàn bô ̣
hoa ̣t đô ̣ng của MT ở bên ngoài do cựu Đại Tá Phạm Văn Liễu phụ trách. Ông cũng là người đă ̣t nề n tảng
cho Viê ̣t Nam Canh Tân Cách Ma ̣ng Đảng năm 1982.
Trong hoàn cảnh miề n Nam bi ̣ cưỡng chiế m mới hơn 5 năm, trong bố i cảnh xảy ra xung đô ̣t quân
sự trên biên giới Viê ̣t - Hoa giữa cô ̣ng sản Tàu và cô ̣ng sản Việt vào năm 1979, ca ̣nh đó là cuô ̣c đóng quân
sa lầ y của bô ̣ đô ̣i viễn chinh Hà Nô ̣i trên đấ t Cam Bố t, lại chiụ ảnh hưởng bởi quan điể m cứng rắ n của mô ̣t
người xuấ t thân từ môi trường quân sự, ông Hoàng Cơ Minh vào lúc đó, không thể làm khác hơn là phải
cho ̣n Thái Lan làm bàn đa ̣p chuyể n lực lươ ̣ng đấ u tranh về nước, chuẩ n bi ̣ cho cuô ̣c tổ ng nổ i dâ ̣y của toàn
dân Viê ̣t để phá bỏ sự kề m ke ̣p của chế đô ̣ Hà Nô ̣i .
Cuối năm 1984, ông Hoàng Cơ Minh đã bay về Mỹ để giải quyết khủng hoảng nội bộ, loại trừ ông
Phạm Văn Liễu. Sau đó, ông quay trở về khu chiến chuẩn bị chiế n dich
̣ Đông Tiế n II xâm nhâ ̣p Viê ̣t Nam,
lần 1 vào tháng 9/1986 và lần 2 vào tháng 7/1987, Tổ ng Vu ̣ Hải Ngoa ̣i mới do ông Nguyễn Kim Hườn đứng
đầu.
Trong giai đoa ̣n sau, khi đổ vỡ lần đầu năm 1985, rồi từ 1987 cho đế n khi giải thể vào năm 2004,
MT đã tự đánh mấ t niề m tin của công đồ ng người Viê ̣t lưu vong, vı̀ tranh chấp nội bộ, không minh ba ̣ch một
số sự kiê ̣n trong khu chiế n, không công khai tài chı́nh thu được trước quố c dân đồ ng bào trong tinh thầ n dân
chủ, tự do, trong sáng, trong sa ̣ch như có ghi rõ ràng trong những bản văn chıń h tri ̣của MT.
Mô ̣t vài nhân vâ ̣t lañ h đa ̣o MT có quan hê ̣ ho ̣ hàng thân tô ̣c với ông Hoàng Cơ Minh ở Tổ ng Vu ̣ Hải
Ngoa ̣i có tác phong se sua vâ ̣t chấ t, lao đầ u miê ̣t mài, ngâ ̣p sâu vào trò chơi tầ m thường, trầ n tu ̣c muôn thuở:
truy đuổ i không mỏi mê ̣t, không ngừng nghı̉ với đồ ng Mỹ kim. Họ không xứng đáng với sự hy sinh vô cùng
cao quı́ cho tổ quố c của những kháng chiế n quân bỏ ma ̣ng trong rừng núi oan khúc ở khu chiến, đã bi ̣hành
ha ̣, đã chế t trong trong lao tù quá đày đo ̣a của chế đô ̣ Hà Nô ̣i sau 1987, đã và đang bi ̣lao đao khố n đố n, bi ̣
khủng bố tinh thầ n, bi ̣ngươ ̣c đaĩ chıń h tri ̣bởi chı́nh những người luôn ma ̣nh miê ̣ng, viế t hay, văn giỏi, lớn
tiế ng, to gio ̣ng nhân danh tự do, cổ võ cho nhân quyề n, dân chủ?
Và vı̀ thế , dân tô ̣c Viê ̣t Nam, sau cái chế t u uấ t của nhà ái quố c cao thươ ̣ng như cu ̣ Phan Châu Trinh
năm 1926 hay cu ̣ Phan Bô ̣i Châu, trong cảnh an trí ở Huế năm 1940, chúng ta, những người Viê ̣t Nam yêu
quê hương tự do, vẫn chưa tı̀m ra mô ̣t vi ̣ lañ h đa ̣o tài năng đức đô ̣, để đưa quê hương này vào kỷ nguyên
phát triể n, tiế n bô ̣, văn minh, nhân ái.
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Tım
̀ Hiể u Sự Nghiêp̣ Của Phó Đề Đố c Hoàng Cơ Minh Trong Cuô ̣c Chiế n Bảo Vê ̣ Tự Do Cho Miề n
Nam Viêṭ Nam Trước 30/4/1975
Qua Bài Viế t Của Cựu Sı ̃ Quan Hải Quân Phan La ̣c Tiế p.
(Xin xem bài viế t trong phầ n Tài Liê ̣u ở cuố i sách)
Nam Vang, ngày12/6/2002.
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CHƯƠNG 13
ĐI TẢI
(Bắt đầu viết ngày 12/6/2002).

Đi tải là công việc rất nặng nề và nhiều gian truân.
Đi tải là hoạt động thường xuyên và rất cần thiết trong đời sống khu chiến thời đó. Tải tức là vận
chuyển, mang hàng hóa từ địa điểm này đến một địa điểm khác. Thông thường ngoài xã hội, phương tiện
vận chuyển hàng hóa có lúc là xe, ngựa, tàu... nhưng phương tiện chính yếu để vận chuyển hàng hóa các loại
trong khu chiến, chỉ là sức lực đặt trên đôi vai, đôi chân và cái lưng của kháng chiến quân.
Tải gạo, tải thực phẩm, tải thuốc men, tải quân nhu, quân dụng, tải xăng phục vụ cho đài Phát Thanh
Việt Nam Kháng Chiến, tải những thứ cần thiết cho đời sống của lực lươ ̣ng kháng chiến trong khu chiến.
Nói chung là tải những thứ hàng hóa phục vụ cho nhu cầu đấu tranh. Tải từ căn cứ tiền trạm vào những căn
cứ nằm sâu bên trong. Gạo là loại hàng được tải nhiều nhất và cũng là những chuyến tải huy động nhiều
kháng chiến quân nhất, vì gạo được tiêu thụ nhanh và thường xuyên, còn phải được dự trữ nhiều và lâu dài
để phòng ngừa bất trắc có thể xảy đến trong đời số ng khu chiế n, gạo cũng cần cho các hoa ̣t đô ̣ng xâm nhâ ̣p,
do thám con đường Đông Tiế n tương lai, ta ̣o mô ̣t hành lang chiế n lươ ̣c biên giới Thái - Lào - Viê ̣t.
Ngoài nhu cầu vận chuyển các loại hàng cần thiết vào sâu trong khu chiến để sử dụng, tiêu thụ và
dự trữ dài lâu, đi tải còn là một hoạt động nhằm mục đích rèn luyện thực tế sức khỏe dẻo dai, bền bỉ cho mọi
kháng chiến quân, để trước mắt có thể chịu đựng cuộc số ng gian khổ về mặt vật chất trong khu chiến, và sự
khác thường về mặt tâm sinh lý. Trong khu chiến lúc ấy không có phái nữ, mà đàn ông sống lâu trong rừng
núi dễ bị ức chế sinh lý, nên sự hoạt động thân thể thường xuyên giúp cho kháng chiến quân bớt đi nỗi trống
trải, cô đô ̣c lúc thiếu vắng đời sống gia đình. Khu chiến lúc ấ y không có nữ kháng chiế n quân, có lẽ không
có phái nữ xung phong vào khu chiế n (nhưng cô ̣ng sản khi xây dựng khu chiế n, có rấ t nhiề u người nữ tham
gia) hoặc MT không muố n thu nhâ ̣n nữ phái hoa ̣t đô ̣ng trong khu chiến vı̀ có nhiề u bấ t tiê ̣n, mă ̣c dù ở hải
ngoa ̣i có nhiề u đoàn viên nữ hoa ̣t đô ̣ng toàn thời hay lúc rảnh rỗi, sau công viê ̣c mưu sinh ở xứ người.
Về lâu dài, hoạt động đi tải còn là chủ trương của Mặt Trận. Thứ nhất, nhắc nhở thường xuyên các
chiến hữu rằng cuộc đấu tranh hiện nay là do sức ta tự lực, sức người giúp chỉ là phụ thôi. Khi muốn ăn,
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chính ta phải đi vác, đi mang, đi khiêng gạo về nấu, chứ không có ai làm giúp. Ý nghĩa đơn giản này có tầm
quan trọng chiến lược của Mặt Trận, và nó cũng không phải dễ nhận vì thói quen lâu dài của sự ỷ lại. Nhưng
dựa vào người là cầm cái chết chắc trong tay như lịch sử kháng cộng ở miền Nam Việt Nam trong giai đoạn
1954 - 1975 đã chứng minh một cách cay đắng và đau buồn rồi.
Thứ nhì, việc đi tải thường thường xuyên và lâu dài sẽ giúp cho kháng chiến quân một cơ hội tốt để
chuẩn bị đôi chân của mình cho những chuyến Đông Tiến vượt biên giới Lào và Cam Bốt để về lại Việt
Nam gieo mầm đấu tranh ngay tại quê hương. Chỉ có vượt rừng núi mới có thể về lại quê hương thân yêu,
vì mọi ngả đường quốc lộ trên hai xứ Kampuchea - Lào đã bị bộ đội Hà Nội chận bít. Và để vượt rừng núi
nghìn trùng hiểm trở đó, chỉ có sức đôi chân của người thanh niên Việt nặng tình với quê hương dân tộc mới
có thể vươ ̣t qua mà thôi.
Đi tải là công tác quen thuộc, hầu như xảy ra hàng ngày cho các kháng chiến quân, nhưng lại là công
tác mới mẻ, nhiều hứng thú đối với anh em vừa xong khóa kháng chiến quân căn bản. Ngày chúng tôi trong
khoá C.2, được điều về các tiền đồn để trở thành những kháng chiến quân thực thu ̣ của khu chiến, công tác
đầu tiên và đầy thử thách là những chuyến đi tải xa căn cứ.

Băng rừng lội suối.
Thông thường trước khi có công tác đi tải, anh em trong tiền đồn chỉ nhận được có một lịnh ngắn
gọn từ chiến hữu phụ trách tiền đồn: “Anh em chuẩn bị sáng sớm ngày mai đi tải.”. Chứ không biết là sẽ tải
hàng gì và sẽ tải từ căn cứ nào đến căn cứ nào. Mọi công tác đều giữ bí mật. Hiệu lịnh, khẩu lịnh ngắn gọn,
rõ ràng, giới hạn trong phạm vi công tác và trách nhiệm người thi hành phận sự. Khi đi tải, có khi đi hết 3
chiến hữu trong Toàn (cấp thấp nhất trong Lực Lượng Võ Trang Kháng Chiến). Nếu tiền đồn lớn, thì một
Dân Đoàn có 12 chiến hữu, sẽ đi hơn 2/3. Và để lại chừng hai chiến hữu giữ tiền đồn, lo cơm nước cho anh
em đi công tác.
Vào ngày đi tải, anh em phải thức sớm trước 4 giờ sáng, vệ sinh cá nhân xong, phải tập họp tại nhà
bếp tiền đồn ăn sáng. Thức ăn sáng có khi là cơm, có khi là xôi. Sau này, khu chiến ít dự trữ nếp như những
ngày chúng tôi mới vào, có thể do vì anh em không quen ăn xôi nếp hàng ngày thay cho cơm như người
Lào, Thái ở miền biên giới. Cơm sáng thường ăn với cá khô chiên chấm nước mắm hay nước tương có ít ớt
cay. Ớt có được là do anh em trồng hay mua tận nơi xa, như ngoài chợ Thái rồi để khô, có khi dùng ớt bột.
Nếu vào mùa mưa, anh em có thêm món măng chua hay măng kho, hấp dẫn nhiều kháng chiến quân.
Các tiền đồn vì đóng sâu trong rừng nên chỉ cần len lỏi trong những rừng tre độ nửa buổi là có một bồng
măng mang về kho, xào hoặc phơi khô dự trữ.
Khi ăn sáng, anh em phải ăn no vì đường khá xa và phải dùng nhiều sức lực. Ăn xong mỗi người
phải bỏ vào balô hay bồng tải phần ăn trưa, do anh trực bếp nấu sẵn, phân phát cho mỗi chiến hữu đi tải cả
ngày.
Ăn sáng xong một chút thì đã nghe tiếng chim rừng gọi nhau chiu chít lúc trời mới rạng đông. Anh
em ngồi uống trà nóng, hút thuốc rê của Thái sản xuất, thuốc rê được đóng gói thành từng gói nilong nhỏ,
có nhãn hiệu bao bì gọn gàng đẹp mắt. Ngồi trò chuyện chút đỉnh, anh em nhận được lịnh lên đường. Những

146

ngày đầu khi tôi còn ở căn cứ 81, mỗi khi có công tác đi tải, tôi chứng kiến cảnh, hầ u như nhân sự ở các tiền
đồn đề u tập trung về sân tập họp của Bản Doanh - cơ quan đầu não của Lực Lượng Võ Trang - để được phân
chia đội hình đi tải.
Thường thì một chiến hữu cấp Dân Đoàn hoặc Quyết Đoàn sẽ được Căn Cứ Trưởng (một căn cứ có
thể có một Quyết Đoàn hay bán Quyết Đoàn gồm hai Dân Đoàn) chỉ định làm công tác trưởng trong chuyến
đi tải đó. Những chuyến đi tải đông có thể lên đến vài mươi anh em trong một căn cứ.
Trước giờ xuất quân, chiến hữu công tác trưởng nhắc nhở các toán trưởng (một đội hình đi tải được
phân chia thành nhiều toán nhỏ để dễ điều động) kiểm tra lại đồ trang bị của từng kháng chiến quân trong
toán của mình gồm súng đạn, bồng tải, dă ̣n dò anh em luôn nhớ hiệu lịnh khi di chuyển trên đường là im
lặng, ngụy trang, giữ đúng đội hình, luôn chấp hành kỷ luật di hành.

Đi tải để tích trữ lương thực, vũ khí, chuẩn bị cho các chiến dịch.
Bồng (bao) tải là cái bao nilong hay vải được may hoặc lấy bao gạo chế lại, tựa như cái balô đơn
giản. Bồng tải không có nhiều ngăn như balô, nó chỉ suôn đuột từ miệng bao đến đáy bao. Khi đổ gạo hay
nếp vào đáy bồng tải, phải cột dây ngang miệng bồng cho chặt. Có những chuyến công tác sau này, anh em
phải dùng bồng để tải nước lên đồi, núi để nấu cơm hay uống cho đỡ khát khi bị địch bao vây. Sức chứa của
bồng độ chừng 20 tới 30 kí lô gạo. Bồng giống balô ở chỗ là nó có hai mốc từ hai góc bên ngoài của đáy
bồng, hai đầ u dây bồ ng đươ ̣c nố i vào hai mố c này, đoa ̣n giữa dây bồ ng đươ ̣c cô ̣t vào miê ̣ng bồ ng. Đây là ba
điể m tựa của chiế c bồ ng. Khi bồ ng đã đươ ̣c bỏ đầ y hàng bên trong, kháng chiế n quân cứ xỏ hai tay vào hai
dây bồ ng rồ i nhấ c bồ ng lên lưng và di chuyể n. Dây bồng dài chừng 4 tấc đến nửa thước. Khi mang bồng
trên lưng đừng để dây bồng chật quá hay rộng quá, để dễ di chuyển. Chật quá sẽ làm cho hai vai bị sây sát
khi đi xa, hoặc ngực bị ép khiến khó thở. Còn rộng quá thì đáy bồng sệ xuống đụng vào hai mông, khiến
người mang bồng không thể di chuyển nhanh.
Di chuyển trong rừng núi, phải lên đồi, lên núi, xuống suối, băng ngang đèo, vượt rừng thưa. Kháng
chiến quân vừa đi, hai tay phải cầm súng, cặp mắt phải luôn quan sát đội hình. Do đó mang một cái bồng ở
sau lưng có thể sẵn sàng chiến đấu khi gặp địch, lại vừa mang vác những thứ cần thiết mà không vướng bận
hai tay là bao nhiêu.
Hai dây bồng đôi khi là dây do các thợ may (cũng là kháng chiến quân) trong khu chiến may để
cung cấp cho kháng chiến quân đi tải. Đôi khi anh em có sáng kiến bằng cách dùng cái khăn rằn để làm dây
bồng. Khăn rằn được MT chọn cho kháng chiến quân sử dụng trong khu chiến được coi như là biểu tượng
cho người kháng chiến quân VIỆT NAM xuất phát từ trong lòng dân tộc Việt: mộc mạc - bình dị - gần gũi
với người dân nghèo. Cái khăn rằn trong khu chiến thật đa hiệu.
Hàng ngày, khăn được dùng để tắm giặt, đêm có thể dùng làm gối kê đầu, mùa đông, quàng khăn
ngang cổ cho ấm. Khăn có bề ngang chừng 4 tấc, bề dài chừng một thước hai, mỗi kháng chiến quân đều
được MT cấp phát một cái khăn rằn, khi khăn rách được thay cái mới. Nếu là khăn rằn của người Thái hay
Kampuchea sử dụng hàng ngày, thì có khổ lớn hơn và khá tốt. Người Khmer thường gọi khăn rằn là “Kàma”.
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Như đã nói ở trên, khi đi tải, khăn rằn được anh em dùng làm hai dây bồng. Đi vừa êm hai vai lại
vừa chắc không thua gì hai dây đai balô. Khi dùng khăn rằn làm dây cột bồng tải cũng phải cần học, vì cột
không chắc, khi đi tải xa, do sức nặng của bồng, dây bồng có thể bị sứt ra và gạo sẽ rơi rớt dọc đường, gây
bất tiện cho toán đi tải. Và nếu điều này lặp lại trong những chuyến đi công tác xa căn cứ nhiều ngày thì rất
nguy hiểm, do vậy, cách cột khăn rằn làm dây bồng khi đi tải, trông thì đơn giản nhưng phải cẩn thận. Có
vài anh em sơ ý, khi lên đường đi công tác đã làm chậm lại sự di chuyển của đoàn quân, chỉ vì bị sứt dây
bồng.
Sau khi quy tụ về sân tập họp của Bản Doanh trên căn cứ 81, mỗi anh em di chuyển theo đội hình
của toán mình, dần dần rời khỏi căn cứ 81. Theo hướng tây, đi lần xuống núi. Căn cứ 81 đóng trên một đỉnh
núi cao nhất trong địa hình khu chiến. Thường thường điểm đến cho các toán tải là căn cứ 84 hay còn có
một tên gọi khác là Bình Thủy, vì nơi đây ở gần làng Thái, tiện cho việc vận chuyển hàng hóa vào cất giữ.
Đường đi từ căn cứ 81, địa đầu khu chiến, đến Bình Thủy phải mất vài tiếng đồng hồ băng rừng, lội suối.
Đó là khi di chuyển nhẹ, không mang vác gì theo mình. Những con đường nối liền các căn cứ trong khu
chiến, được các chiến hữu tiền phong khi khởi công xây dựng khu chiến, tạo ra nhiều tuyến đường ngang
dọc, xuôi ngược, vòng vèo hay cắt nhau, nhằm để giữ bí mật từng căn cứ trong khu chiến, cũng làm cho căn
cứ này thông với căn cứ kia, và làm cho việc tiến thoái trong toàn bộ khu chiến được an toàn nhịp nhàng.
Từ căn cứ 81, theo hướng tây, đi chừng 20 phút đường núi hẹp, quanh co, ẩn kín giữa các cánh rừng
già âm u, đoàn quân đi tải vượt vòng quanh căn cứ 83. Căn cứ này chỉ khi nào ai có nhiệm vụ mới được vào
trong, còn bất cứ toán công tác khác không có nhiệm vụ liên hệ tới căn cứ 83, đều phải đi vòng quanh nó
theo một tuyến đường được chỉ định, để tiến xuống căn cứ 84. Sau này, có một căn cứ mới được xây dựng,
nằm trên tuyến đường giữa căn cứ 83 và 84. Khi rời xa căn cứ 83, đường mòn rộng dần và chỉ còn gặp phải
những cánh rừng thưa. Đất gần căn cứ 84 là loại đất cát trắng, đi mềm chân và dễ bị lún. Tại nơi này, các
toán đi tải đôi khi gặp những nông dân Thái hay Lào đang đi rừng hay thả bò nhai cỏ dại. Có khi anh em lại
thấy được vài cô gái Thái - Lào ở miền biên giới, các cô đi chăn trâu, bò nhưng thích trang điểm son phấn
lòe loẹt, làm cho khung cảnh rừng núi yên lạnh, quạnh hiu như được sưởi ấm bởi những bóng hồng xa la ̣
nhưng cũng không kém nét thân thương vì dáng hình yểu điệu, hơi e thẹn của các cô khi gặp những chàng
trai Việt chưa quen, trầm mặc, lại mang quân phục nơi chốn núi rừng u tịch!!!
Sau gần một buổi sáng di hành vượt nhiều núi non, rừng, khe suối, đến gần trưa, các cánh quân đi
tải đã hội tụ về căn cứ Bình Thủy để nhận hàng. Từng đoàn đi tải tiến vào căn cứ 84 trong trật tự. Vài anh
em trong một Dân Đoàn đi tải được phân công làm nhiệm vụ canh gác, giữ gìn an ninh quanh căn cứ 84, còn
các đơn vị khác lần lượt vào kho nhận hàng theo thứ tự do thủ kho và công tác trưởng sắp xếp. Khi tải gạo,
gạo được đổ vào bồng tùy theo sức tải của mỗi kháng chiến quân. Nhưng anh em nào cũng có tinh thần cao,
xung phong nhận số lượng nhiều để động viên nhau và cũng là để có dịp tập luyện dần cho những chuyến
công tác nhập biên sau này. Thường thì mỗi bồng tải chứa chừng hơn 20 kí đến 25 kí gạo, nó không nhẹ quá
cũng không nặng quá khi đi xa.
Sau khi hàng cho vào bồng xong, anh em trong đoàn tải, được nghỉ ngơi chút đỉnh để dùng cơm trưa.
Có khi được anh Lộc, người phụ trách tiếp vận cho khu chiến thời ấy, khoản đãi một bữa cơm trưa có chút
thịt heo kho hay xào, hoặc cá, rau tươi và một ít bánh trái. Điều này làm ấm lòng anh em, vì ở sâu trong
rừng, thỉnh thoảng ra được căn cứ 84, quanh cảnh tựa như vùng đồng bằng, nên tâm tình khuây khỏa đôi
chút.
Ngoài các đoàn tải bình thường, còn có những toán tải đặc biệt dành cho căn cứ 83, nơi có đài Phát
Thanh Kháng Chiến và cũng là nơi trú, làm việc của chiến hữu Chủ Tịch MT. Các món hàng đặc biệt có thể
là sách báo phục vụ cho đài phát thanh, tài liệu của lãnh đạo MT, tài liệu huấn luyện, học hành, thư từ các
nơi chuyển về cho MT.
Khi hàng đã được cho vô bồng xong, những toán tải ở xa sẽ được lịnh di chuyển trước. Còn các toán
tải ở những căn cứ, tiền đồn gần thì sẽ di chuyển ở đội hình sau. Anh em ở căn cứ 81 được coi là nơi xa nhất,
tính từ căn cứ 84, nên khi thi hành công tác tải gạo, luôn được ưu tiên, như hàng được cho vô bồng sớm và
lên đường trước các đơn vị khác. Chuyến về khá mệt, vì trên lưng mỗi anh em là 20 kí lô gạo hoặc 25 kí, rồi
còn nào là bình nước, giáo, những anh em đã tuyên thệ trước thì cầm súng và cơ số đa ̣n.
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Đoàn quân đi tải không còn đi nhanh như lúc sáng, phần vì gạo nặng, phần vì nắng trưa nóng hoặc
mưa dầm, phần vì đã di hành hết một buổi sáng rồi. Tuy nhiên đội hình vẫn di chuyển liên tục và im lặng.
Chiến hữu công tác trưởng ngoài bồng gạo trên lưng, anh phải lanh lẹ quan sát hết đội hình, xem coi anh nào
mệt đi chậm thì đến giúp đỡ, khi đến điểm nghỉ thì ban lịnh cho đoàn quân tạm dừng, rồi phân công nhau
quan sát.
Chuyến tải về khá mệt, anh em nào lưng cũng đẫm mồ hôi, nhưng ai cũng cố gắng đi đúng đội hình
và giúp đỡ lẫn nhau. Đoạn đường từ 84 về 83 khá bằng phẳng, chỉ có đoạn sắp tới 83 phải lên dốc núi, tuy
không cao bằng dốc núi từ 83 về đến 81, nhưng đó cũng là đoạn đường đẫm mồ hôi và nhiều thử thách cho
kháng chiến quân trong những chuyến tải gạo bò lên núi. Dốc núi cao và uốn lượn, hiểm trở, anh em phải
bước từng bước một, bồng tải nặng, đoạn đường đã qua thì dài, nên đã thấm mệt, nay lại phải vượt dốc cuối
trước khi leo tới đỉnh 81. Lưng như bị kéo xuống, chân dường như cứng lại, hơi thở dồn, nhưng anh em vẫn
lầm lũi bước đi cho tới đích. Về chuyê ̣n leo dố c, nhiề u anh em đã sáng tác những câu hò lên dố c. Lời văn,
câu ca, tiế ng hát mô ̣c ma ̣c, nhưng đầy chân tıǹ h, thiế t tha của người trai Viê ̣t dấ n thân. Câu hò nào cũng ngu ̣
ý sự khó khăn của thiên nhiên không ngăn đươ ̣c tấ m lòng kiên chı́, bề n gan của người kháng chiế n quân Viê ̣t
Nam, nguyê ̣n lên đường cứu sông núi Viê ̣t Nam.
Những chuyến đi tải rất bổ ích, nó thường xuyên rèn luyện thể chất kháng chiến quân. Về tới 81 thì
trời đã chiều tối, anh em mang gạo tới kho 81 để giao cho thủ kho, một phần gạo được chuyển về trực tiếp
cho tiền đồn. Về đến tiền đồn, anh em tắm giặt, nằm nghỉ và chuẩn bị dùng cơm tối. Đi tải thường mất một
ngày, mệt nhọc nhưng vui, sảng khoái. Vì được đi xa và gặp nhiều chiến hữu ở những tiền đồn khác.
Trong các chuyến đi tải, mệt nhất là những chuyến tải xăng phục vụ cho căn cứ có đài Phát Thanh
Việt Nam Kháng Chiến. Những chuyến tải như thế đã có từ trước, khi tôi chưa vào khu chiến. Sau này, tôi
không có mặt trong những toán tải xăng do làm công tác khác, chỉ nghe lại từ anh em trực tiếp tham gia
những chuyến tải xăng không thôi, đã thấy công sức anh em đổ ra, để bảo đảm công tác phát thanh được ổn
định ngày đêm là rất nhiều, rất xứng đáng được ca ngợi.
Xăng được chuyển từ căn cứ Bình Thủy về căn cứ 83, nơi có đặt đài Phát Thanh Việt Nam Kháng
Chiến. Anh Lộc chịu trách nhiệm mua xăng từ ngoài đất Thái, có lẽ là từ tỉnh lỵ U Bon. Sau đó dùng xe vận
tải cỡ nhỏ chuyển các thùng phi xăng vào căn cứ tiền trạm là Bình Thủy. Xăng được cất giữ trong nhà kho
ở căn cứ 84. Những toán tải từ căn cứ 83 sẽ di chuyển xuống căn cứ 84 bằng những xe ba bánh cọc cạch,
được anh em kháng chiến quân tự chế với một ít phụ tùng xe mua từ những chợ ở vùng biên giới Thái.
Mỗi xe ba bánh đóng bằng cây, chỉ tải một, hai thùng phuy xăng chừng 200 lít xăng, và phải cần
đến 6 chiến hữu khỏe mạnh đi kèm để thay phiên nhau đẩy một xe xăng trên đường đất khô (hay lầy lội vào
mùa mưa), vượt rừng thưa, băng ngang suối. Mệt nhất là lúc qua suối vào mùa mưa, nước chảy mạnh, có
đoạn suối sâu có sức chảy xiết, có thể cuốn trôi người đi, tai nạn sẽ xảy đến nếu thân người bị đập vào đá
ngầm hay cành cây ở bờ suối. Do vậy, kháng chiến quân thường đánh dấu những khúc suối sâu để tránh né
vào mùa mưa lũ. Và để tránh việc tải xăng nhiều trong mùa mưa rất khó khăn, anh em phải tải bù vào mùa
nắng. Nhưng gay go nhất là đẩy xe xăng leo dần lên dốc núi cao, quanh co. Đường núi chật hẹp, dốc đứng
và có đá to, đá nhỏ, thế mà anh em gồng sức đẩy chiếc xe xăng nhích từng thước một, vừa đẩy xe lại vừa
dùng đá chẹn bánh để xe không bị tuột dốc. Phía trước xe có một người, vai được choàng một dây cao su
hay khăn rằn được cột ở hai càng trước của xe. Anh này vừa đi vừa kéo chiếc xe xăng nhích tới trước.
Toán tải xăng là những kháng chiến quân có sức khỏe hơn bình thường. Và một lần tải xăng, cần
tới 3 hay 4 xe ba bánh để chuyể n 4 thùng xăng vào căn cứ 83. Xăng phục vụ cho đài phát thanh phải được
tải nhiều để dự trữ phòng ngừa lúc bất trắc. Có vài anh em tay chân bị mang thẹo khi tải xăng, vì bị bánh xe
tải nghiến tay hay kẹt chân hoặc ngã té khi mải lo đẩy xe xăng vượt núi.
Xăng được chuyển về căn cứ rồi, anh em phải dùng sức khiêng, lăn từng thùng xăng vào trong kho.
Kho đụn trong núi phải kín đáo và tránh được mưa, nên di chuyển được nhiều thùng phuy xăng vào cất trong
kho phải tốn nhiều công sức lắm. Nói chung những chuyến tải xăng là công tác cực nhọc vất vả đối với
kháng chiến quân. Nhưng vì lý tưởng cao thượng phục vụ cho công tác đấu tranh, vì tương lai của đất nước
một khi thoát khỏi cái họa độc tài, khiến anh em luôn nỗ lực ngày đêm không tiếc công sức.
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CHƯƠNG 14
CĂN CỨ 84
Còn Gọi Là Căn Cứ Bình Thủy
Một Hậu Trạm - Tiền Trạm Trong Khu chiến Hoàng Cơ Minh.
(Bắt đầu viết ngày 27/6/2002).

- Mặt Trận với khoảng 220 Kháng Chiến Quân, đã tổ chức 2 chuyến xâm nhập ngả Cam Bốt
và 3 chiến dịch Đông Tiến ngả Lào, 100 Kháng Chiến Quân đã hy sinh, mất tích thật anh dũng, bi
hùng, thương tâm!!!
- Các Kháng Chiến Quân đã phải sống trong hoàn cảnh cực kỳ khó khăn, gian khổ, chiến đấu
bằng lý tưởng, nhưng cũng trong tuyệt vọng. Để rồi khi lên đường xâm nhập về nước cũng là lúc hy
sinh tính mạng!!!
- Các Kháng Chiến Quân là tổng lực có được của người Việt ở hải ngoại..., là cuộc đấu tranh
kiên cường, oai hùng nhất, sau khi nhà cầm quyền miền Nam sụp đổ năm 1975!!!
- Mặt Trận phải đối đầu với vô vàn khó khăn, lại đổ vỡ vì độc tài, phe phái, gia đình… nên
không quy tụ được tinh anh và sức mạnh của dân tộc, do đó đã dẫn đến thất bại!!!
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Như tôi đã nói ở những phần trên, căn cứ 84 là đầu cầu để đi sâu vào khu chiến của MT thời kỳ đầu
những năm 1981. Đây là vùng đất thấp so với những căn cứ bên trong, nhưng nó vẫn cao hơn khi so với
những vùng đất nông nghiệp của cư dân Thái - Lào quanh đó. Vùng đất nơi đặt căn cứ 84 nằm sát ven rừng,
vị trí từ đó có thể đi sâu vào khu vực biên giới Thái - Lào.
Nhân đây, trước khi nói chi tiết về căn cứ tiền trạm của MT, tôi muốn kể thêm về khu vực đất đai
được chọn để xây dựng khu chiến của MT. Sự thực tất cả những chi tiết này cho đến thời điểm tôi viết quyển
hồi ký “Hành Trı̀nh Người Đi Cứu Nước”, vẫn chưa được công bố minh bạch. Đây chỉ là cố gắng của cá
nhân tôi nhằm ghi lại những sự thực của một giai đoạn đấu tranh vừa qua, có sự đóng góp xương máu, công
sức của nhiều con dân nước Việt chúng ta. Trên quan điể m của cá nhân tôi, lich
̣ sử phải đươ ̣c phơi bày sáng
tỏ, công khai, không lấ p liế m, không che dấ u sự thực. Bấ t cứ hành đô ̣ng chı́nh tri gian
trá nào nhằ m phu ̣c vu ̣
̣
cho mô ̣t cứu cánh tố t đe ̣p đề u làm cho cứu cánh đó trở nên xấ u xa và bi ̣dân tô ̣c xa lánh.
Do không có được những chi tiết trong bản kế hoạch cũng như không biết chủ định của những người
lập kế hoạch xây dựng khu chiến từ những năm 1981, nên tôi tìm lại vị trí các căn cứ của khu chiến thời đó
là qua bản đồ cộng với hồi ức cá nhân mà thôi.
Tỉnh U Bon Ratchathani, hay còn được gọi tắt là U Bon nằm ở vùng đông-nam Thái Lan. Phía nam
tỉnh này là tỉnh Sisaket của Thái, sau đó là các tỉnh cực bắc của Cam Bốt như Preah Vihear, Oudor
MeanChay, Siem Riệp, Battambang. Phía đông tỉnh U Bon gồm những tỉnh Xalavan, Champaxac của Lào.
Tính theo đường thẳng (nằm ở vĩ tuyến 15) thì từ U Bon khi vượt ngang đất Lào sẽ về tới địa phận tỉnh
Quảng Nam, Kum Tum của Việt nam. Khu vực này có thể gọi là vùng ba biên giới, vì nó đi xuống Cam Bốt
gần và vượt qua đất Lào cũng không bao xa. Từ vị trí U Bon, sau này MT đã tổ chức cho những đoàn cán
bộ kháng quản xâm nhập, tìm một con đường về lại quê hương. Anh em kháng chiến quân đã cải trang được
đưa về các trại tị nạn đường bộ dọc biên giới Thái - Cam Bố t. Sau đó, với sự cộng tác của kháng chiến Cam
Bốt, anh em vượt biên giới đi vào đất chùa tháp ở ngã Battambang và về Nam Vang, rồ i hướng về Việt Nam.
Vị trí được chọn xây dựng khu chiến có thể ở khu vực đông nam của tỉnh U Bon, nằm gần địa
phương mang tên Bang Ban, sát bên đất Lào, vì thời kỳ ở khu chiến, chúng tôi nghe anh em đi công tác xa
thuật lại, có lần anh em đã đi dò đường ở tận vùng Bản Hiên. Coi trên bản đồ Thái - Đông Dương, thì Bản
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Hiên nằm ở phía Nam Đông - Nam của Bang Ban, và thuộc tỉnh Champaxac của Lào. Bản Hiên nằm sát
đường biên giới Thái - Lào. Và khi từ Bản Hiên đi vào đất Thái sẽ đụng tỉnh Sisaket ở phía nam tỉnh U Bon.
Ở dọc biên giới giữa tỉnh U Bon với đất Lào kế bên, vị trí Bang Ban thuận tiện hơn các vị trí khác.
Vì Ban Bang nằm bên trên tỉnh lỵ Pắc Xế của tỉnh Cham Paxac không bao xa khi vượt biên giới đi vào đất
Lào. Thứ nhì, Bang Ban tiện trên đường đi về tỉnh lỵ của U Bon để giúp cho công tác tiếp vận, cũng như
tiện cho việc di chuyển đến Băng Cốc trong quan hệ ngoại vận. Thứ ba, từ đây dễ tiến xuống hướng nam
giáp biên giới Thái - Cam Bố t để bắt tay với lực lượng kháng chiến Cam Bốt, nhằm phối hợp hoạt động
kháng chiến trong vùng biên giới Đông Dương.
Giờ xin trở lại các căn cứ trong khu chiến, lấy căn cứ 84 tức Bình Thủy làm cửa ngõ cho khu chiến,
chúng ta sẽ đi dần vào trong với căn cứ 27, sau đó là căn cứ 83 và rồi đến căn cứ 81 ở sâu bên trong. Đường
từ căn cứ 84 đi dần vào trong khu chiến cứ cao dần, độ cao núi non ở đây không cao trên 1.000 mét, mùa
lạnh cũng khá lạnh. Chung quanh căn cứ 81 là những tiền đồn nhỏ. Từ vị trí căn cứ 81, khi tiến về phía Đông
vào đất Lào, phải xuống những dốc núi, anh em ở khu chiến quen gọi là vực 9 cấp. Dốc núi ở đây gần như
thẳng đứng, rất nguy hiểm, trước khi đến vùng đồng bằng nhỏ nằm gần bờ sông Mekong.
Căn cứ 84, theo tên gọi có thể nó được xây dựng và phát triển mạnh từ năm 1984, mặc dù trước đấy
đã có rồi, nhưng có thể khi các chiến hữu tiền phong từ hải ngoại về thiết lập khu chiến chỉ ghé 84 trong
chốc lát, lúc ấy chỉ là vài chòi tranh nhỏ, trước khi dấn bước vào sâu bên trong miền biên giới Thái - Lào,
nhằm tiến hành công việc xây dựng căn cứ 81 là giai đoạn đầu tiên trong kế hoạch thiết lập khu chiến MT
của những vị lãnh đạo. Sau này khi nhu cầu đấu tranh mở rộng thêm, căn cứ 84 trở nên cần thiết hơn và từ
đó MT bỏ công xây dựng cho nó thêm hoàn chỉnh như là một căn cứ tiếp vận hay đầu cầu của khu chiến.
Căn cứ 84 còn có một cái tên khác là Bình Thủy. Hai chữ Bình Thủy gợi cho ta nhớ lại vùng 4 chiến
thuật ngày trước của miền Nam Việt Nam. Có thể khi chọn địa danh Bình Thủy để đặt cho căn cứ 84, lãnh
đạo MT muốn nhắc nhở với kháng chiến quân rằng: đây là hậu phương nhỏ của khu chiến. Căn cứ 84 là cái
lưng còn căn cứ 81 là địa đầu giới tuyến. Hai là địa danh Bình Thủy mang tác dụng như một số địa danh
khác trong khu chiến là luôn nhắc nhở kháng chiến quân về đất nước Việt Nam thân yêu.
Từ đầ u năm 1984, khi chúng tôi mới đặt chân đến khu chiến trong bóng đêm lờ mờ, hình ảnh đầu
tiên đập vào mắt chúng tôi là những căn nhà bằng tranh, lá cất rải rác ở chung quanh, thế nhưng tổ ng quát,
đó là một cơ sở có quy củ.
Sau này, trong những chuyến đi tải, đi nhận thư hay đón những đoàn cán bộ cấp cao của MT đi công
tác ở hải ngoại về khu chiến, chúng tôi có dịp đến căn cứ 84 vào ban ngày, và có thời gian ở lại lâu hơn. Có
độ tôi bị sốt rét nặng được cho phép về đây nằm dưỡng bịnh và bồi dưỡng sức khỏe, lúc đấy tôi biết được
thêm về căn cứ này với dãy nhà kho chứa gạo, nếp, hàng hóa thực phẩm khô. Nhà được cất bằng cây, tre, có
mái hay vách được lợp bằng tranh hay lá, trông giống như những căn nhà ở miền núi của dân Thái - Lào,
cũng không khác mấy so với những căn nhà tranh, lá ở Việt Nam chúng ta. Kho chứa gạo thì phải có sàn
cao ráo để tránh sự ẩm thấp hay nước mưa tràn vào, nên được anh em đốn cây rừng để làm, trông chắc chắn
tuy thô sơ. Ngoài các nhà kho, trong căn cứ có một số nhà ở dành cho kháng chiến quân đang làm nhiệm vụ
trú đóng canh gác căn cứ này. Công việc này được luân phiên giữa các đơn vị trong khu chiến.
Không xa dãy nhà kho có một miếng đất nhỏ để anh em trồng khoai lang, khoai mì, rau muống, rau
thơm, cung cấp cho bữa ăn hàng ngày thêm ngon miệng. Đất ở khu vực căn cứ 84 đào giếng khá dễ so với
nhiều nơi trong khu chiến, vì nó ở vùng đất thấp, có ít đá ngầm và là loại đất cát có màu hơi trắng, mềm,
xôm xốp. Nước giếng ở 84 trong vắt và dồi dào, hầu như rất ít cạn nước cho dù vào mùa nắng. Nhờ giếng
này, kháng chiến quân trú tại căn cứ có thể trồng trọt và chăn nuôi thêm, góp phần vào chương trình tự túc
của MT đề ra.
Cạnh miếng đất trồng trọt là trại gà nhỏ, căn cứ 84 đã thực hiện kế hoạch chăn nuôi gà để cung cấp
thịt tươi cho cả khu chiến. Ngoài thịt, trứng gà dùng dành cho anh em yếu sức vì bị sốt rét. Trông nom trại
gà này có vài kháng chiến quân bị tàn tật hay già yếu. Lúc đó có ông Hùng, ông Tỷ và bé Tiề n thường xuyên
công tác ở tra ̣i gà này. Những người nói trên ở tra ̣i ti ̣na ̣n đường bô ̣ và rồ i tham gia MT. Vì chủ trương toàn
dân kháng chiến, nên bất cứ người dân Việt nào muốn tham MT đều được đón nhận và tùy theo khả năng
sức khỏe của từng người mà MT phân công tác cho họ.
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Không xa miếng đất trồng trọt là căn nhà bếp tập thể và những bàn ăn cũng được đóng đơn giản,
gọn gàng từ những bàn tay không chuyên, nhưng nhiều thiện chí của kháng chiến quân. Nhà bếp ở 84 thỉnh
thoảng cũng rộn ràng, vui nhộn, vì có những đoàn đi tải ghé đến dùng cơm, hay lúc lễ lạc như Tết nhất trong
khu chiến. Căn cứ 84 đảm nhận phần nấu bánh tét và vài món ăn khác để cung cấp cho cả khu chiến vào dịp
Tết cổ truyền của dân tộc. Những ngày đó anh em được phân công gói bánh tét thay phiên nhau đi kiếm lá
chuối, thường thì phải gởi mua vì ở rừng khó có được lá chuối nhà.
Thịt heo, đậu xanh cũng vậy. Nếp thì có trong kho. Bánh tét do anh em gói không tròn trịa dễ coi
như các bà nội trợ làm. Tuy nhiên nó làm ấm lòng người đi đấ u tranh trong thời điểm Tết dân tộc về giữa
chốn không gian chỉ toàn một màu lá cây xanh cùng núi đá im lìm.
Mặc dù là căn cứ tiếp vận nằm khá xa địa đầu giới tuyến, nhưng 84 cũng được xây dựng chu đáo
về mặt an ninh. Vòng đai chung quanh căn cứ được đào giao thông hào để phòng khi có biến là anh em có
nơi ẩn nấp, chống trả các cuộc đột kích bất ngờ có thể xảy đến. Chung quanh căn cứ được ngụy trang bởi
cây rừng, và những tiếng động bên trong căn cứ đều phải giảm bớt tối đa. Quan trọng nhất là sự cẩn thận,
luôn cảnh giác đề phòng của từng chiến hữu. Song song bên đó, khu chiến thường có những buổi sinh hoạt
về sự đề cao cảnh giác và ngụy trang, nhằm sẵn sàng chống trả bất cứ cuộc phá hoại hay đột nhập nào vào
căn cứ kháng chiến do đặc công cộng sản từ biên giới Lào lén lút thâm nhập thực hiện.
Anh Lộc hay Trương Tấn Lạc là người thường có mặt tại Bình Thủy. Lúc đó theo sự hiểu biết của
anh em chúng tôi, anh được MT giao công tác tiếp vận cho khu chiến. Vì là người trông coi nguồn tiếp vận
chuyển vào căn cứ 84, nên anh hay đi ra ngoài tỉnh U Bon. Hẳn nhiên công việc của anh quan trọng vì phải
trông nom đường dây huyết mạch của cả khu chiến trông một tình thế kín đáo. Và dĩ nhiên phải có liên lạc
với đồng bào hải ngoại và người Thái để nuôi sống cùng giữ vững mạch máu ban đầu này. Anh Lộc với cặp
mặt kiếng trắng luôn gắn trên gương mặt hiền hòa, giọng nói ôn tồn, nhẹ nhàng, khiến anh em khi đối diện
với anh, đều thấy ít bị câu thúc về vai vế. Anh không trực tiếp điều động kháng chiến quân, nhưng với công
tác tiếp vận mà MT giao cho, cộng với tính tình cẩn trọng, thái độ làm việc nghiêm chỉnh nhiều trách nhiệm,
làm cho đa số kháng chiến quân trọng nể anh Lộc.
Nghe nhiều anh em truyền miệng với nhau thì anh Lộc trước đây là cựu sĩ quan Hải quân VNCH.
Anh đã đến Mỹ và sẵn sàng xa mái ấm gia đình, hy sinh trở về khu chiến để tham dự công cuộc đấu tranh
cho Tự Do vào những giờ phút ban đầu quá gian nan. Nói thì nghe dễ, lúc đó có mấy người như anh (và đã
đếm được bao nhiêu người cho đến về sau này). Can đảm từ bỏ cuộc sống an lành, nhiều hưởng thụ và cám
dỗ vật chất chốn đô thị của một cường quốc bậc nhất thế giới chı̉ để chui vào khu rừng già mênh mông ở
miền nhiệt đới quá nhiều gian khó, để sống và nung nấu chí cứu quốc!
Anh Lộc có lối sống cần kiệm, đơn giản, tính tình lại ít nói, thích hợp với người làm công tác có
liên hệ nhiều đến tiền bạc. Tôi nhận thấy anh Lộc có tác phong làm việc nghiêm chỉnh, mặc dù tôi đã biết
anh từ những ngày hoạt động cho MT trong trại tị nạn Sikhiu. Chính vì điều này mà sau này khi sống trong
khu chiến, mỗi lần có dịp gặp anh tại căn cứ 84, tôi có đến chào hỏi nhưng cũng ít có dịp trò chuyện, một là
vì thấy anh bận rộn, hai là cũng hơi ngại.
Cung cách làm việc của anh Lộc trong khu chiến được coi là gương mẫu để anh em noi theo. Mỗi
lần vào sâu các căn cứ bên trong gặp chiến hữu chủ tịch MT để báo cáo công việc, anh chỉ mặc bộ bà ba đen
mộc mạc, đơn giản hay mặc cái áo lính Dù bạc màu, ngắ n và hơi châ ̣t so với tướng người anh, mà anh mượn
tạm một buổi của chiến hữu nào đó đang trú đóng tại căn cứ 84, để đi công tác. Còn lúc làm việc tại 84 anh
mặc bộ thường phục giản dị, đây là điểm nổi bật còn giữ trong trí nhớ tôi về anh Lộc đến nhiều năm về sau.
Anh hiền lành, nghiêm chỉnh làm việc với tinh thần trách nhiệm. Tuy nhiên đức tính hiền lành này,
đôi khi không thích hợp với một cán bộ lãnh đạo MT đòi hỏi phải xử lý công việc nhạy bén, quyết đoán độc
lập, mạnh dạn trong các tình huống có thể ảnh hưởng đến sinh mạng của nhiều kháng chiến quân, và tác
động tới tình hình chung.
Ngoài anh Lộc chịu trách nhiệm tiếp vận chính từ đất Thái đến căn cứ 84, tôi còn thấy có anh Lưu
Minh Hưng và anh Nguyễn Văn Đẩu. Hai anh này từ Nhật trở về khu chiến tham gia đấu tranh, có liên hê ̣
với Tổ chức Người Viê ̣t Tự Do ở Nhâ ̣t vì các anh Phùng Tấn Hiệp, Hải, Hưng, Đẩ u và Hoàng Nhâ ̣t (Ngô
Chı́ Dũng) đã biế t nhau từ lúc ở Nhâ ̣t. Lúc đó, hai anh Hưng và Đẩu tuổi tác chừng như tôi, anh Lộc thì lớn
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hơn chúng tôi độ 10 tuổi. Anh Hưng có dáng to cao, lanh lẹ, trông bề ngoài hiền hậu nhưng rất quyết tâm,
nghe nói quê ở tỉnh Gò Công, đã vượt biển qua tới Nhật, sau đó hy sinh cuộc sống tự do, sung túc trên đất
Nhật để trở về tham gia kháng chiến. Anh Đẩu người Phan Rang, Phan Thiết, là ngư dân, hơi thấp, tay chân
chắc nịch như một võ sĩ, ít nói nhưng cũng khá vui tính. Anh chấp hành kỷ luật tốt nên được cấp trên tín
nhiệm. Anh Đẩu thường thay mặt anh Lộc quản lý các kho dự trữ tại căn cứ 84, còn anh Hưng thì phụ cho
anh Lộc trong việc tìm kiếm, giao dịch, chuyên chở hàng hóa từ đất Thái vào căn cứ 84.
Ngoài anh Hưng và anh Đẩu phụ việc cho anh Lộc tại căn cứ 84 còn một chiến hữu căn cứ trưởng,
thường là một kháng chiến quân cấp Quyết Đoàn. Theo nguyên tắc tổ chức của MT thời đó, người đứng đầu
một căn cứ là căn cứ trưởng. Chiến hữu này chịu trách nhiệm về mặt quân sự và chính trị trong căn cứ và
thường thì lực lượng võ trang bổ nhiệm một cán bộ trong Ban Chỉ Huy Quyết Đoàn làm Căn Cứ Trưởng.
Trong căn cứ dĩ nhiên có những cán bộ cấp cao của MT trú đóng và làm việc, nhưng điều động trực tiếp các
kháng chiến quân trong căn cứ hàng ngày là do sự chỉ huy của chiến hữu Căn Cứ Trưởng.
Vì căn cứ 84 là cửa ngõ đi vào khu chiến, và cũng là nơi giao thông với thế giới bên ngoài, nên nơi
đây cũng đã diễn ra các cuộc tiếp đón những đoàn cán bộ từ hải ngoại về thăm khu chiến, hay những anh em
của những tổ chức đấu tranh trong nước vượt biên ra đến trại tị nạn đường bộ ở dọc biên giới Thái Kampuchea, sau đó tìm đến MT bàn chuyện kết hợp đấu tranh. Có lúc tôi nghe tin, có nhóm võ trang của
đồ ng bào Thươ ̣ng ở cao nguyên Trung Phầ n muố n bắ t liên la ̣c với MT. Nhưng khi MT cử người đế n tiế p
xúc thì nhóm vũ trang hơn 150 người Thươ ̣ng này chı̉ muố n đi đinh
̣ cư ở quố c gia đê ̣ tam, nên MT đã chı̉
đường cho nhóm này đế n tra ̣i ti na ̣n. Với nguyên tắc bảo mật tối đa vào lúc đó, khi có những cuộc tiếp đón
như thế diễn ra tại căn cứ 84, chỉ những chiến hữu có mặt tại 84 mới biết tin, còn anh em ở những căn cứ
khác thì rất lờ mờ về các sự kiện này. Nếu tò mò muốn hỏi thì cũng không dám hỏi công khai, chỉ nháy mắt,
ra hiệu hoặc nói nhỏ lén lút mà thôi, đây là thói quen của người Việt chúng ta, mặc dù quân lịnh MT trong
khu chiến rất nghiêm ngặt.
Căn cứ 84 cũng là nơi thường diễn ra các cuộc đưa đón cán bộ lãnh đạo MT rời khu chiến lên đường
ra hải ngoại công tác và sau đó trở về. Những lúc ra đi, lãnh đạo MT phải di chuyển từ các căn cứ bên trong
xuống 84 với sự bảo vệ an ninh của vài đơn vị võ trang. Sau đó từ 84, anh Lộc sẽ dùng một chiếc xe hơi nhỏ
chở các chiến hữu lãnh đạo ra đất Thái với thường phục giống với cách ăn mặc ngoài xã hội Thái thời đó. Ở
ngoài tỉnh U Bon hay ở Băng Cốc, MT còn một số cơ sở thường trực để phục vụ cho nhu cầu tiếp vận, giao
dịch, di chuyể n ra hải ngoa ̣i. Đây chỉ là theo sự ghi nhâ ̣n, hiểu biết của tôi, chứ thực ra, trong nhiều năm
sống tại khu chiến, tôi cũng như phần lớn các kháng chiến quân khác chưa bao giờ được MT cho ra tỉnh U
Bon hay Băng Cốc.
Viê ̣c rời khu chiế n đi công tác ở ngoài tı̉nh Thái hay đi xa hơn chı̉ dành cho những chiế n hữu ở hải
ngoa ̣i, thuô ̣c thành phầ n lañ h đa ̣o. Đây đươ ̣c coi như là mô ̣t đă ̣c quyề n dành cho riêng mô ̣t nhóm người đươ ̣c
MT tin câ ̣y có tính cách đố i xử phân biê ̣t, nhằ m giữ bı́ mâ ̣t tuyê ̣t đố i? Sau này, khi tôi vươ ̣t thoát khỏi tra ̣i
A.20 ở tın̉ h Phú Yên, miề n Trung Viê ̣t Nam, và đế n Cambodia tı̀m nơi ti na
̣ ̣n chıń h tri va
̣ ̀ o tháng 3 năm 1993,
tôi có liên lạc với MT, nhưng MT dường như rấ t nga ̣i, cố ý né tránh trách nhiê ̣m trong viê ̣c giúp đỡ cho tôi
đươ ̣c tự do đi la ̣i hay tự do cư trú chı́nh tri,̣ để tránh chế đô ̣ Hà Nô ̣i ngươ ̣c đaĩ chıń h tri,̣ đã bi ̣giam giữ hơn
5 năm 6 tháng trong các tra ̣i tù cô ̣ng sản, trong khi MT vẫn luôn kêu gào chế đô ̣ Hà Nô ̣i đô ̣c tài phải tôn
tro ̣ng quyề n tự do của dân tô ̣c Viê ̣t Nam. Mô ̣t đa ̣i mâu thuẫn hay mô ̣t sự lường ga ̣t của những người làm
chı́nh tri ̣đố i với người dân Viê ̣t?
Phần trên có nói về hai chiế n hữu công tác ta ̣i tra ̣i gà thuô ̣c căn cứ 84, đó là chiế n hữu Tỷ và Hùng,
ca ̣nh đó có bé Tiề n. Chiế n hữu Hùng tham gia MT từ tra ̣i ti na
̣ ̣n đường bô ̣. Ông già cả la ̣i hay binh
̣ hoa ̣n, nên
đươc thu xế p công tác ta ̣i căn cứ 84, chı̉ lo chăm sóc đàn gà, coi viê ̣c chăn nuôi cho MT. Cho đế n về sau
này, chúng tôi cũng hiế m thấ y ông đế n các căn cứ khác. Sau tháng 7/1987, khi tấ t cả những căn cứ của MT
giải tán để Đông Tiế n, không biế t ông ̣đi đâu, hay là MT thu xế p cho về la ̣i tra ̣i ti ̣ na ̣n để đi đinh
̣ cư ở hải
ngoa ̣i?.
Còn chiế n hữu Tỷ, ông bi ̣tâ ̣t nguyề n, chân bi ̣hư gân, đi cà nhắ c, châ ̣p cha ̣m. Có lúc ông đươ ̣c đưa
về căn cứ 81 chı̉ để ngồ i gác ngày hai buổ i. Sau này ông có tâ ̣p đi tải, nhưng chı̉ mang rấ t nhe ̣. Sau cùng thı̀
ông Tỷ về công tác ta ̣i căn cứ 84, làm thầ y da ̣y ho ̣c cho bé Tiề n.
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Bé Tiề n là trường hơ ̣p khá đă ̣c biê ̣t trong khu chiế n. Ba của bé là chiế n hữu Nguyễn Văn Nghi, hai
cha con quê ở vùng Biể n Hồ của xứ chùa tháp, vươ ̣t biên qua tra ̣i đường bô ̣, rồ i tham gia MT. Vào khu chiế n
mô ̣t thời gian, không rõ vı̀ lý do gı̀, anh Nghi chán nản và muố n bỏ trố n. Chiế n hữu Nghi cùng chiế n hữu
Tố ng Văn Sơn, cũng người Biể n Hồ , dắ t bé Tiề n vươ ̣t rừng bỏ khu chiế n, không may 3 người bi ̣ bắ t la ̣i.
Theo luâ ̣t đinh
̣ bảo vê ̣bı́ mâ ̣t khu chiế n: không cho thông tin trong khu chiến bi lo
̣ ̣t ra ngoài, khu chiến không
có nhà tù, và 3 kẻ vi pha ̣m kỷ luâ ̣t sẽ bi ̣ xử kỷ luâ ̣t rấ t nă ̣ng. Nhưng hô ̣i đồ ng kỷ luâ ̣t lúc đó, trên tinh thầ n
nhân đa ̣o, xét thấ y 3 người chı̉ vı̀ lầ m lỡ, không cố tıǹ h, và bé Tiề n còn quá nhỏ, MT không muố n cho em
số ng trong cảnh mồ côi quá sớm, nên MT không thi hành án tử hı̀nh những người bỏ trố n khỏi khu chiế n
này. Từ lúc đó, chiế n hữu Nghi phải số ng xa con, chuyể n đế n mô ̣t căn cứ khác công tác, còn bé Tiề n ở la ̣i
căn cứ 84 ho ̣c hành. Lúc đó em chı̉ mới chừng 6 tuổ i. Bé Tiề n khá thông minh, cái đầ u em to hơn bı̀nh
thường, tı́nh em la ̣i gan da ̣, lı̀ lơ ̣m. Thı̉nh thoảng, em đươ ̣c phép đi thăm ba em.
Sau này đi Đông Tiế n, chiế n hữu Nghi giao con la ̣i cho MT chăm nom. Sau đơ ̣t Đông Tiế n I vào
năm 1985, chiế n hữu Nghi cùng nhiề u chiế n hữu khác bi ̣ bắ t và bi ̣ tù đày. Tôi không nhớ anh Nghi bi ̣ kêu
án mấ y năm, vı̀ anh ở tra ̣i Z.30D, khác với tra ̣i giam tôi ở. Còn anh Tố ng Văn Sơn, tham dự chiế n dich
̣ Đông
Tiế n II vào năm 1987, bi ̣ kêu án hơn 3 năm. Sau ngày ra tù, hai anh la ̣i trở về Biể n Hồ sinh số ng. Riêng
trường hơ ̣p cháu Tiề n, sau này tôi nghe nói MT có đưa cháu ra tra ̣i ti ̣na ̣n và cháu đã đươ ̣c đi đinh
̣ cư ở hải
ngoa ̣i, không biết thực hư ra sao? Không biế t đã gầ n 20 năm trôi qua, tı́nh từ năm 1985. Hai cha con của
anh Nghi đã gă ̣p lai nhau chưa. Tấ t nhiên, MT phải có trách nhiê ̣m đa ̣o lý trong vấ n đề giúp gia đı̀nh anh
Nguyễn Văn Nghi đoàn tu ̣.

PhnomPenh, 6/7/2002.

155

CHƯƠNG 15
LỄ TRAO SÚNG
(Bắt đầu viết vào ngày 10/7/2002, trời đang vào mưa ở Nam Vang.
Lại một mùa mưa, tôi đếm thử đã tới 10 mùa mưa đến trên xứ
chùa tháp bình dị, nghèo nàn tựa như quê hương không xa của tôi!)

Quyết tâm giải phóng quê hương.
Sau khi hoàn tất về mặt lý thuyết của khóa học Kháng Chiến Quân Căn Bản, giai đoạn sau cùng của
tân kháng chiến quân, trước khi trở thành kháng chiến quân thực thu ̣, là được tham dự Lễ Trao Súng tại căn
cứ 81, để nhận võ khí của MT giao cho. Buổi lễ này đánh dấu giai đoạn quan tro ̣ng trong đời người kháng
chiến quân, vì từ đây trách nhiệm của tổ quốc đặt nặng trên vai anh em.
Một buổi sáng tháng 5/1984 trên căn cứ 81, tất cả những anh em đã xong khóa học C.2 đang được
phân công tác ở rải rác những tiền đồn chung quanh căn cứ 81 để thực tập, đều được lịnh tập trung về một
cái sân nhỏ nằm không xa phía sau dãy nhà chính của bản doanh 81. Khu vực nhỏ trống trải này nằm lọt
giữa đám cây rừng. Nói là sân, nhưng thực tế đây là một mặt phẳng vừa đủ cho vài mươi người. Nền của nó
gồm những tảng đả nho nhỏ nằm gần nhau tạo nên cái nền đá khá bằng phẳng, thực ra nó hơi lổm chổm, lồi
lõm một chút.
Anh em trong khóa C.2 chúng tôi theo khẩu lịnh của chiến hữu điều khiển nghi thức buổi Lễ Trao
Súng: Đứng yên lặng, nghiêm chỉnh trên sân đá. Khi chiến hữu đại diện Lực Lượng Võ Trang Kháng Chiến
tiến vào vị trí trước mặt hàng quân, một tiếng hô lớn từ miệng chiến hữu điều khiển buổi lễ: “Tất cả, nghiêm.”.
Mọi người đứng thẳ ng, thái đô ̣ trang nghiêm, hai bàn tay nắm chặt thành quả đấ m, để cặp hai bên hông.
Không khı́ yên lă ̣ng chờ đơ ̣i. Chiến hữu đại diện Lực Lượng Võ Trang (tôi không còn nhớ tên họ), đứng
nghiêm, đôi mắt nhìn thẳng về phía trước, anh nắm chặt bàn tay phải, giơ thẳng lên trời. Cùng lúc miệng anh
quát một tiếng ngắn gọn, không kém phần uy lực: “Giải Phóng”. Tất cả anh em đồng thanh đáp lại rất kiên
quyết, đúng theo thủ tục chào kính trong khu chiến: “Việt Nam”.
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Tuyên thệ trước khi nhận súng.
Sau phần chào kính là nghi thức đơn giản về hình thức nhưng thật trang trọng, thiêng liêng để chào
quốc kỳ tổ quốc Việt Nam vô cùng thân yêu. Lá cờ vàng ba sọc đỏ từng tung bay kiêu dũng ở miền nam
Việt Nam trước 1975, được kéo lên từ từ theo sợi dây móc vào một nhánh cây rừng bên trên. Tất cả anh em
có mặt tại sân chào cờ đứng thẳ ng, cung kı́nh, hướng mặt lên cao, nơi có lá quốc kỳ dấu yêu đang vẫy nhẹ,
đong đưa theo từng cơn gió rừng và cùng hát bài quốc ca Việt Nam. Vì phải bảo mật, nên tất cả kháng chiến
quân chỉ cất tiếng ca vừa đủ để âm thanh không vang động đến nơi khác, nhưng lời ca hùng tráng vẫn mang
đủ cường độ để khích lệ tinh thần anh em giữa núi rừng ngàn năm im vắng.
Phần kế tiếp theo trong chương trình hành lễ, chiến hữu đại diện Lực Lượng Võ Trang nói đến ý
nghĩa của buổi Lễ Trao Súng do MT quy định cho mọi kháng chiến quân Việt Nam, khi bắt đầu cầm vũ khí
bảo vệ người dân, và tiến hành cuộc đấu tranh không cân xứng giữa người dân bị trị với tầng lớp cộng đảng
đang cầm quyền thống trị.
Tôi còn nhớ ý nghĩa của buổi lễ này qua lời vị đại diện hôm đó: “Cây súng mà từng anh em kháng
chiến quân nhận được từ MT là do người dân đóng góp. Vũ khí này không phải đến tay chúng ta với khối
lượng khổng lồ, ồ ạt, liên tục, tân tiế n do ngoại bang trợ giúp như thời chiến tranh VN trước đây, chính vì
thế, anh em kháng chiến quân phải luôn nghĩ đến việc giữ gìn súng như giữ gìn sinh mạng mình, như giữ
gìn tài sản của người dân, không được lãng phí, không được cẩu thả. Và súng chỉ để bảo vệ sinh mạng người
dân Việt chứ không phải để bắn giết dân, bắn phá tài sản của dân chúng, hay dùng súng uy hiếp thường
dân.”.
Như để nhắc nhở anh em luôn nhớ đến những khó khăn trước mắt trong cuộc đấu tranh chố ng đô ̣c
tài, giành tự do, dân chủ, ngay sau khi chiến hữu đại diện Lực Lượng Võ Trang dứt lời, anh em chúng tôi
được chiến hữu điều khiển cuộc lễ, bảo quỳ xuống mặt sân được lót đá rừng để chờ chiến hữu đại diện trao
súng tâ ̣n tay từng kháng chiế n quân.
Hôm đó tôi mặc bộ quân phục màu tro, áo ngắn tay, quần bó, hai chân mang dép kháng chiến, đầu
đội cái nón dù có vành chung quanh. Vành nón không rộng, chỉ hơi che mát đầu khi đi nắng. Tuy nhiên,
trong khu chiến kháng chiến quân thường di chuyển nhiều trong rừng núi với cây cao che khuất ánh nắng,
cho nên đội nón có mục đích ngụy trang nhiều hơn là tránh nắng. Và đây cũng là thói quen của kháng chiến
quân, đi đâu cũng phải có đầy đủ: nón, súng, bình nước, ba lô, dây đạn, dép kháng chiến hay giày, mì khô
dự trữ…
Loại quân phục tôi mặc hôm ấy, khoảng thời gian 1984 được cấp phát có một dạo và sau này không
còn thấy nữa. Quân phục này nghe nói là do Nhật Bản giúp đỡ? Cũng có loại quân trang chúng ta tìm mua
từ đồng tiền do đồng bào đóng góp. Nói chung trong khu chiến, với quan điểm toàn dân kháng chiến, và
chúng ta đang hoạt động quân sự trong môi trường thiếu nhiều thuận lợi, lại mới bắt đầu xây dựng lực lượng
võ trang kháng chiến, thế nên, cấp lãnh đạo chưa quy định kháng chiến quân phải mặc đồng phục loại nào,
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như một quân đội chính quy đang hoạt động trong một lãnh thổ, mà chúng ta có chủ quyền và được quốc tế
nhìn nhận.
Có lúc kháng chiế n quân mặc áo bà ba đen, còn quần là quần lính Dù rằn ri. Cũng có khi anh em
mặc áo hoa dù với cái quần bà ba đen mong manh, bình dị. Có lúc kháng chiến quân mặc nguyên bộ đồ màu
hoa dù đẹp hào hùng, nhưng lại mang đôi dép kháng chiến với lớp cao su cũ mòn, hoặc đôi giày bata, hay
một loại giày vải đơn sơ nhờ anh Lộc mua từ ngoài chợ Thái. Trong khu chiến, tôi chỉ thấy có vài đôi giày
lính thật sự, còn phần lớn là giày dân sự đủ kiểu, tốt có, xấu có.
Cũng có lúc các chiế n hữu mặc bộ quân phục màu xanh lá cây rừng như quân nhân phục vụ trong
các sư đoàn bộ binh thời VNCH, có lúc lại ăn mặc thường phục như áo sơ mi tay dài, tay ngắn với các màu
xanh, vàng, ca rô… Quần là thứ quần jean bạc màu và vai lại mang cây súng AK.47, với chiếc ba lô màu
xanh, sau này là màu nâu đất, nằm ở đàng sau lưng. Còn chân lại xỏ đôi dép hai quai, thứ dép mà người ta
mang đi trong nhà, ngoài chợ, trên đồng...
Được lịnh quỳ trên sân, chúng tôi chấp hành nghiêm chỉnh, mau lẹ. Đây là thói quen tuân thủ kỷ
luật của kháng chiến quân. Tuy nhiên, tôi cũng như nhiều chiế n hữu trong khóa bắt đầu nhận thấy giá trị của
buổi Lễ Trao Súng, khi địa điểm tiến hành lễ được các cấ p lãnh đạo chọn tại bãi đá này. Hai đầu gối mỗi
người đặt trên mă ̣t đá gồ ghề trong vài phút thì được, nhưng quỳ một gối bên phải và chờ trên 10 phút để bắt
đầu nhận súng là vấn đề bị thử thách về mặt chịu đựng cái đau da thịt cùng sự chịu khó, nhẫn nại của kháng
chiến quân.
Đầu gối tôi bắt đầu thấy ê ê, một chút cảm giác rát đau từ từ đến, tư thế quỳ nghiêm, thẳng người
không còn được giữ nguyên như lúc mới quỳ. Thân hình tôi hơi run một chút vì phải cố gắng xoay nhẹ cái
đầu gối bên phải để bớt đau. Tuy nhiên có xoay đi đâu thì đầu gối vẫn chạm trên mặt đá. Và cái ê do da, thịt,
xương bị cấn trên mặt đá cứ tăng dần, vài giọt mồ hôi bắt đầu rịn trên trán tôi, nhưng lòng vẫn cố bảo chính
mình phải cố gắng không để bị té.
Khóa C.2 gồm mười mấy chiến hữu, tôi hôm ấy được xếp quỳ ở hàng chót, cạnh tôi là chiến hữu
Ngô Tấn Nghiêm. Anh trước đây là quân nhân phục vụ trong lực lượng Địa Phương Quân ở miền tây Nam
Phần. Dù là một quân nhân bình thường trong chức vụ thời chiến tranh trước 1975, nhưng lòng yêu nước
của anh thật cao đáng khen ngợi, khi hiên ngang từ bỏ quyền lợi đi định cư lúc đang sống trong trại tị nạn
Sikhiu, để vào rừng cùng với nhiều chàng trai Việt xây dựng khu chiến cho một Việt Nam ngày mai tươi
sáng hơn trong tự do, dân chủ.
Từng cây súng với vài kiểu loại nhưng đa phần là cũ, do chiến hữu điều khiển cuộc lễ lấy ra từ cái
giá gác súng làm bằng cây rừng, dựng bên góc địa điểm hành lễ, trao đến tay chiến hữu đại diện Lực Lượng
Võ Trang kháng chiến. Rồi chiến hữu đại diện cầm hai tay nâng thẳng trước mặt giao đến từng chiến hữu
đang quỳ nhận súng.

Chiến hữu Nguyễn Quang Phục (tức Hải Xăm bên phải)
trao súng cho tân kháng chiến quân, chiế n hữu này tên Hà Văn Lâm, mô ̣t toàn viên trong Toàn
thiế u nhi kháng chiế n.
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Việc sắp xếp vị trí cho từng chiến hữu trong khóa, quỳ chờ nhận súng đều do cán bộ cấp trên thực
hiện. Những anh em quỳ ở hàng đầu khi nhận súng xong được phép đứng lên nhưng vẫn trong tư thế nghiêm.
Tôi quỳ ở hàng chót với vài chiến hữu nên phải chờ hơi lâu mới đến phiên mình và cố gắng chịu đựng cơn
đau. Bài học này nhắc nhở anh em phải nhớ lâu dài về giá trị cây súng mà mình nhận được từ MT.
Vài chục khẩu súng được phân phát hôm đó bao gồm súng AK.47, Carbine, M.16 có cả súng CKC
tức súng trường bá đỏ của du kích Việt Cộng. Loại súng này trước đây đám du kích thường dùng để bắn tỉa
lính Việt Nam Cộng Hòa. Súng thì có vài kiểu, không nhiều, nhưng nhìn chung đều cũ, vì mua lại từ Thái
và chúng ta không có tiền nhiều. Chính yếu lúc đó theo chủ trương MT, đấu tranh vận dụng là chính, còn
đấu tranh quân sự chỉ là mặt trận phụ trong cuộc kháng chiến trường kỳ.

Thề chiến đấu cho quê hương.
Chiế n hữu quỳ ở phía trước hàng quân là Nguyễn Văn Hồ ng,
chiế n hữu quỳ ở góc phải là Hoàng (không nhớ ho ̣, anh có tâ ̣t ở tay). Cả hai anh đề u tham dự đoàn
cán bô ̣ kháng quản đơ ̣t 2 năm 1985.
Với những cây súng cũ kỹ và có xuất xứ khá đa dạng, súng từ phe tự do cũng có, khối cộng sản
cũng có, cho thấy với khả năng giới hạn (tài chính, tiếp vận, ngoại vận) của lực lượng đấu tranh cho tự do.
MT chủ trương không phân biệt nguồn nhận, chính yếu là làm tăng sức mạnh đấu tranh và vẫn giữ vững
quan điểm tiến hành đấu tranh của chúng ta.
Nguồn cung cấp võ khí có thể từ Thái, nghe anh em nói MT mua lại từ quân đội Thái. Thời đó Bắc
Kinh đổ viện trợ súng đạn vào cho lực lượng kháng chiến Cam Bốt, chính yếu là cho thành phần Khmer Đỏ,
một trong ba thành phần hợp thành Kháng chiến Cam Bốt. Do đó một số ít võ khí đã lọt ra ngoài. Công việc
tìm kiếm nguồn cung cấp võ khí dĩ nhiên cũng do anh Lộc đảm nhận như: giao dịch, lấy hàng, chuyên chở
vào căn cứ 84, trữ vào kho và rồi phân phát lại cho kháng chiến quân.
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Tân kháng chiến quân tập bắn súng.
Ngoài súng, chúng ta còn mua đạn, các phụ tùng thay thế khi võ khí hư hỏng và dầu mỡ để lau chùi,
bảo trì súng ống. Sau này, khi chuẩn bị cho những công tác quan trọng, tôi thấy kháng chiến quân còn được
MT trang bị súng phóng lựu cá nhân như M.79, lựu đạn nhiều kiểu để gài trên cây rừng, chôn dưới đất, mìn
claymore, loa ̣i hỏa tiễn cầ m tay B.40, súng ngắn cho cấp chỉ huy và máy liên lạc trong phạm vi chừng 3 cây
số để liên lạc giữa các cánh quân trên đường Đông Tiến.
Với vài chủng loại cùng thời gian sản xuất xưa cũ của số lượng võ khí mà MT hiện có lúc ấy phân
phát cho kháng chiến quân, chúng ta mới thấy quyết tâm của những người tham gia đấu tranh trong thời gian
đầu những năm 1980. Nhưng đại cuộc của dân tộc không thể được thực hiện bởi một nhúm người, hoặc được
trao phó cho một nhóm, một phe đảng. Đó là chuyện của mọi người dân, của toàn dân Việt. Công việc to
lớn, hệ trọng đó đòi hỏi thái độ hiểu biết, sự hy sinh, trách nhiệm của từng con dân Việt. Không một tập thể
nào tự nhận cho mình là có trách nhiệm cứu nước hay dựng nước. Và cũng không người dân nào hèn yếu,
nhu nhược, ích kỷ, nhỏ mọn đến độ phó mặc cho người khác yêu nước, giữ nước, còn ta thì tìm nơi yên thân
lánh nạn, giả điếc, giả mù với vận nước đang lao đao tột cùng.
Khẩu súng đầu tiên tôi nhận được trong khu chiến là một khẩu Carbine cũ. Cây súng này đi theo
tôi trong thời gian gần hai năm. Sau này khi rời đài Phát Thanh Việt Nam Kháng Chiến để về một đơn vị võ
trang kháng chiến, tôi được cấp một khẩu AK.47 cũ do Trung Quốc chế tạo trước đây.
Cất giáo, mang súng.
Đoàn người oai dũng.
Lấy rừng làm nhà, chọn núi làm nơi nung chí.
Ôi! chỉ vì ta không quê hương, không tấc đất!
Xây mộng đời trong đêm tối âm u.
Lòng sầu nặng chợt nhớ về quê cũ.
Phố vắng từ lâu.
Bằng hữu đâu hỡi!
Xóm nhỏ, sương khuya.
Mẹ chưa yên giấc.
Mấy mùa nắng mưa, vẫn ráng đợi con về!!!
PhnomPenh, ngày 22/7/2002
Nhân sinh nhật lần thứ 45.
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CHƯƠNG 16
CĂN CỨ 81
BẢN DOANH LỰC LƯỢNG VÕ TRANG KHÁNG CHIẾN
Chiế n Hữu Lê Hồ ng Tức Đă ̣ng Quố c Hiề n,
Tư Linh
̣ Lực Lượng Võ Trang Kháng Chiế n.
(Bắt đầu viết vào ngày thứ hai 22/7/2002)

Căn cứ 81 là căn cứ lâu năm nhất so với sự thành lập những căn cứ khác trong khu chiến. Gọi là lâu
năm bởi vì khi các chiến hữu lãnh đạo Mặt Trận từ hải ngoại về vùng biên giới Thái - Lào trong những năm
đầu của thâ ̣p niên 1980 để chuẩn bị mở đường tiến về Việt Nam thì căn cứ 81 là nơi lãnh đạo MT dừng chân
đầu tiên để xây dựng khu chiến, củng cố lực lượng. Ngoài đặc điểm lâu năm, căn cứ 81 còn là nơi đặt đầu
não của Lực Lượng Võ Trang Kháng Chiến. Đây cũng là nơi trú ngụ của cán bộ lãnh đạo, chỉ huy nhiều cấp
trong Lực Lượng Võ Trang.
Căn cứ này mang tên 81 vì nó được thành lập vào năm 1981, cạnh đó có một điểm dễ gây chú ý cho
người ta, đó là hai số 8 và 1 khi cộng lại thành con số chín. Con số 9 theo không ít người Việt Nam thì đó là
số hên.
Tất nhiên, việc đặt tên một căn cứ, đơn vị cho thành số 9, cũng một phần khởi đi từ ước mong về
một sự thành công tốt đẹp. Kinh nghiệm cuộc sống cho thấy, khi dân tộc ta đã thất bại, khổ đau, tang tóc
nhiều rồi, thì ai nấy đều muốn có một khởi đầu mới tốt đẹp hơn, tốt đẹp một cách thật sự, và hậu vận của nó
phải thành công viên mãn. Đây là tâm lý thông thường mà thôi. Hẳn nhiên điều quan trọng là quyết tâm hành
động của lãnh đạo cùng đường lối tổ chức đấu tranh.
Căn cứ 81 còn có những đặc điểm khác như: nằm trên một đỉnh núi cao nhất trong khu chiến. Mùa
đông sương vây phủ, lạnh lẽo. Nguồn nước hiếm, phải tìm cách dự trữ. Căn cứ 81 còn là nơi tiếp giáp với
biên giới Lào. Tại đây, chỉ cần hơn nửa ngày đi xuống dốc núi thẳng đứng, hiểm hóc là kháng chiến Việt
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Nam sẽ đi vào vùng đất địch, nơi đây có các đơn vị bộ đội cộng sản Việt Nam cùng bộ đội Lào cộng trú
đóng. Còn những khu dân cư người Lào dưới chân núi hay rải rác gần đấy thì cũng có du kích xã, ấp do Việt
Cộng huấn luyện và sử dụng trong mục tiêu chiếm đóng, thống trị đất Lào của chế đô ̣ Hà Nội.
Vì là trên đỉnh núi, căn cứ 81 phải được bao bọc chung quanh 4 tiền đồn ở bốn hướng Đông, Tây,
Nam, Bắc, theo chiến thuật liên hoàn, để hỗ trợ về mặt quân sự khi xảy ra chuyện lùng sục hay tấn công lén
của đặc công Việt Cộng với sự chỉ đường dẫn lối của Lào cộng. 4 tiền đồn vây quanh là Hải Vân, Tây Đô,
Hồng Lĩnh và Bạch Mã. Tiền đồn Bạch Mã nằm ngay hướng chính Đông của căn cứ 81. Tiền đồn này làm
nhiệm vụ che chắ n mặt Đông cho 81, khi đi từ dưới phía vực sâu nằm sát biên giới Lào để lên đỉnh núi. Từ
Bạch Mã muốn lên 81 phải vượt một đoạn đường rừng quanh co. Trong cách cấu trúc các căn cứ và tiền đồn.
MT tạo ra những hướng đi - về, tạo thuận lợi cho việc tiến thoái và liên lạc với nhau.
Bộ phận quan trọng nhất của căn cứ 81 nằm trên chót núi. Diện tích bằng phẳng trên đỉnh núi dố c
cao không có bao nhiêu. Khu vực tạm gọi là bằng phẳng này lại quanh co, uốn lượn, cao thấp, ẩn khuất trong
cây rừng hay hốc đá, mô đất, một phần do địa hình thiên nhiên, một phần do sự chỉnh trang của cấp chỉ huy
căn cứ, nhằm ngụy trang cho kín đáo để tránh né sự sục sạo của đặc công cộng sản.
Ở mặt Bắc của căn cứ 81, trên đường từ hội trường Bãi Dâu tiến vào - Bãi Dâu nằm ở đoa ̣n giữa tiền
đồn Bạch Mã và Bản Doanh - có một giao thông hào chạy dài, vòng quanh và sâu ngang ngực, che chắn
sườn phía Bắc cho 81. Đất trên đỉnh 81 là loại đất đỏ cứng lại có nhiề u đá ong nằm bên dưới, nên rất khó
đào, xới. Công lao này do kháng chiến quân quần quật nhiều ngày dài để kiến tạo nơi phòng thủ. Ở hướng
Nam, trên đường tiến xuống tiền đồn Hồng Lĩnh, có một nhà bếp của căn cứ. Dưới đó không xa là bãi tắm
cho kháng chiến quân. Bãi tắm này nằm dưới một cái đập chắn ngang con suối lớn. Đập này dùng để giữ
nước. Nhưng thực ra, vì ở độ cao, nên mùa nắng dù có đập, nước vẫn cạn, anh em kháng chiến quân lúc đó
phải sử dụng những nguồn nước ở xa hơn.
Cái đâ ̣p nước ở ngay căn cứ 81, đươ ̣c coi là lớn trong khu chiế n và khá quy mô, tố n nhiề u công sức
của các kháng chiế n quân. Anh em tı̀m kiế m những tảng đá xanh không nhỏ, không lớn, nằ m đâu đó rải rác
ở các tiề n đồ n, sau đó khiêng vác, mang về đı̉nh 81, rồi chấ t chồ ng lên nhau như bức tường đá. Xi măng mua
từ ngoài Thái, đươ ̣c tải vào căn cứ 81, để làm chắ c chắ n thêm bức tường đá xanh này của con đâ ̣p. Mùa mưa,
đứng trên bờ suố i, trông thấ y nước ngấ p nghé mă ̣t đâ ̣p. Dưới lòng con suố i, chỗ nằ m ca ̣nh bức tường của
đâ ̣p nước 81, xác lá rừng ứ đầ y. Thı̉nh thoảng có mô ̣t kháng chiế n quân đươ ̣c phân công vớt lá dưới lòng
con suố i.
Sau này khi được giao nhiệm vụ đi tuần tra ở khu vực này hàng ngày, tôi được anh em trong toán
chỉ cho biết một cái đập nước khác do chiến hữu Võ Hoàng đứng ra hướng dẫn anh em làm. Đập nước thứ
2 này cách đập nước cũ khoảng 2 cây số đường rừng, trên tuyến đường phụ từ Bạch Mã đánh vòng về bản
doanh theo hướng tây. (Ở chỗ này xin được mở ngoặc, sau khi rời căn cứ 81, tôi về công tác tại đài Phát
Thanh Việt Nam Kháng Chiến đặt tại căn cứ 83. Hơn một năm sau, tôi mới trở lại 81. Trong thời gian đó thì
chiến hữu Võ Hoàng từ Hoa Kỳ về khu chiến tham gia kháng chiến. Lúc thụ huấn tại căn cứ 81, anh đã cùng
anh em trong khóa học đắp cái đập nhỏ nói trên do anh nghĩ ra và đôn đốc anh em thực hiện)
Kiểu đập cũng thông thường, nói là đập nước, thực ra nó giống như một bờ đấ t khá lớn, chắ c chắ n,
có tác du ̣ng ngăn bớt dòng nước chảy. Trên mặt đâ ̣p làm đuờng mòn đi lại. Nước con suố i rừng này để dự
trữ dùng trong mùa khô, nhưng thực ra, khi hết mưa, chẳng bao lâu thì nước cũng cạn hết, vì ở trên núi cao,
khó giữ được nước lâu dài. Cái đập nhỏ trên được làm từ các vật liệu như bao cát, đá rừng và cây rừng, dây
rừng. Nhưng công trình nho nhỏ này làm phấn khích anh em vì tinh thần sáng tạo, tự lực để phục vụ cho nhu
cầu sử dụng nước hàng ngày của kháng chiến quân.
Cách căn nhà bếp căn cứ 81 không xa là một khu vực chung quanh được che kín bằng cây lá ngụy
trang. Khu vực này có hai lối ra vào, tiện cho việc di chuyển đến những tiền đồn hoặc các căn cứ ở dưới núi.
Bên trong khu vực này là một số nhà ở, bằ ng tranh hay lá, dành cho các chiến hữu lãnh đạo Lực Lượng Võ
Trang. Từng căn nhà riêng rẽ, cách xa, và tất cả được ngụy trang cẩn thận. Ngay cả lối đi nối giữa những
căn nhà này với nhau cũng được che khuất kín đáo đối với những ai mới đặt chân vào trong đó.
Đây được coi là khu vực riêng biệt, rất giới hạn, vì vấn đề an ninh của những chiến hữu lãnh đạo.
Đối với riêng tôi, suốt thời gian công tác tại 81, rấ t hiế m khi đặt chân vào khu vực này. Và hẳn nhiên không
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phải chỉ có cá nhân tôi mà rất nhiều kháng chiến quân không bao giờ được đặt chân đến đây, vì không có
nhiệm vụ liên hệ đến vị trí này để bảo mật chỗ trú ngụ của những chiến hữu lãnh đạo. Chỉ những kháng
chiến quân có công tác liên hệ đến những chiến hữu lãnh đạo mới có dịp đến đây, và chỉ một số ít mà thôi.
Mặc dù là khu vực giới hạn, song nhà cửa cất bên trong không khác gì mấy so với những căn nhà
khác trong khu chiến. Nhà ở (go ̣i là chòi cũng đươ ̣c) lúc đó thường được cất nhỏ, vừa cho một cá nhân trú,
gồm một cái gường tre và cái bàn cây nhỏ để làm việc. Mái nhà thường lợp bằng tranh. Tranh trong rừng
khá ít, muốn kiếm tranh phải đi xa và chờ sau mùa mưa tranh mới mọc tốt. Thiếu tranh lợp nhà, lợp vách,
anh em có sáng kiến dùng lá cây rừng.
Trong rừng ở miền biên giới có một loại lá cây, nghe anh em kêu là lá “Bồ Quân”. Lá này bề ngang
chừng 3 ngón tay chặp lại và dài chừng một gang tay. Anh em bẻ ngang lá, nối ngọn với cuống lại và dùng
một mảnh tre nhỏ bằng nửa cây tăm để xỏ ngang chỗ nối, sau đó, dùng một cây rừng được chuốt hơi láng để
xâu liền nhiều lá lại với nhau, giống như từng tấm lá dừa ở miền tây Nam Phần. Xong đâu đấy, từng tấm lá
Bồ Quân được dùng để lợp nhà trong khu chiến. Trên mái nhà, kháng chiến quân còn phủ những cành cây,
hay lá cây khô để tránh máy bay do thám. Nhờ lá Bồ Quân mọc đầy trong rừng, nên mái nhà qua vài mùa
mưa bị hư, anh em lại đi kiếm lá khác về xâu xỏ để thay mái nhà mới hay vách mới.
Thời gian khi tôi chưa vào khu chiến, nghe nói Chiến Hữu Chủ Tịch MT từng trú ngụ tại đây để
công tác, làm việc và sinh hoạt hướng dẫn anh em kháng chiến quân ở một, hai khóa đầu tiên trong khu
chiến. Sau này khi xây dựng thêm căn cứ 83 để lập đài Phát Thanh Việt Nam Kháng Chiến, Chiến Hữu Chủ
Tịch dời về căn cứ 83, ở sâu bên trong phần đất Thái hơn so với căn cứ 81.

Từ trái qua phải, các ông Hoàng Cơ Minh, Lê Hồng
và Nguyễn Chí Trung
(chụp khoảng năm 1981 - 1982, giai đoạn chuẩn bị lập khu chiến).
Vào lúc tôi hoàn thành khóa học Kháng Chiến Quân Cơ Bản, thì tại căn cứ 81 có những chiến hữu
lãnh đạo như: chiến hữu Đặng Quốc Hiền (Lê Hồng), Tư lịnh Lực Lươ ̣ng Võ Trang, Dương Văn Tư, Phó
Tư lịnh Lực Lượng Võ Trang, Nguyễn Huy, Kháng Đoàn Trưởng Kháng Đoàn Thất Sơn, Lê Phú Sơn, Kháng
Đoàn Phó Kháng Đoàn Thất Sơn, Hải, Tâm Đoàn Trưởng, cùng nhiều cán bộ chỉ huy cấp Quyết Đoàn và
Dân Đoàn như chiế n hữu Lê Trường Dũng, cán bô ̣ Tâm Đoàn, Pha ̣m Chiế n Công, cán bô ̣ tác chiế n Tâm
Đoàn, Dương Thanh, cán bô ̣ Quyế t Đoàn. Chiế n hữu Dương Thanh người dân tô ̣c Khmer, anh sau này tham
dự công tác xâm nhâ ̣p trong đoàn cán bô ̣ kháng quản, bi ̣ bắ t và bi ̣ giam ta ̣i nhiề u tra ̣i tù. Ta ̣i tra ̣i tù A.20 ở
Phú Yên vào năm 1992, chiế n hữu Dương Thanh đã tổ chức vươ ̣t thoát tra ̣i mô ̣t cách tài tı̀nh. Ngoài ra còn
chiế n hữu Bùi Xuân Thinh,
̣ Trầ n Đế , Nguyễn Ngo ̣c Cường, Đinh Văn Bé, Pha ̣m Thanh Bı̀nh.
Bên ca ̣nh có những kháng chiế n quân khác như Danh Sang. Sang tıń h hiề n lành, ăn nói nhỏ nhe ̣, còn
nhỏ tuổ i, người dân tô ̣c Khmer. Sau này Sang tham gia chiế n dich
̣ Đông Tiế n 1 hoặc kháng chiế n quân Danh
Đen, Lâm Văn Đen, Hùng đầ u ba ̣c. Tôi không biế t ho ̣ anh Hùng, vı̀ anh có mái tóc ba ̣c, nên anh em trong
khu chiế n tă ̣ng cho anh cái tên Hùng ̣đầ u ba ̣c. Kháng chiế n quân Tha ̣ch Chen, ông lớn tuổ i và là mô ̣t cựu
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quân nhân trong binh chủng quân cảnh. Kháng chiế n quân Lý Hổ , ông là mô ̣t y tá, người dân tô ̣c Khmer.
Kháng chiế n quân Tha ̣ch Ka Ra, ông là người dân tô ̣c Khmer. Sau này ông đươ ̣c tin câ ̣y và về công tác nấ u
ăn cho đơn vi ̣ bảo vê ̣ an ninh cho chiế n hữu Chủ Tich
̣ Hoàng Cơ Minh. Kháng chiế n quân Nguyễn Văn
Dung, công tác nấ u bế p ta ̣i căn cứ 81. Anh em ta ̣i căn cứ 81 hay go ̣i anh Dung là Khổ ng Dung, tôi không
biế t vı̀ sao có cái tên này. Chiế n hữu Khổ ng Dung sau này tham dự chiế n dich
̣ Đông Tiế n 1. Kháng chiế n
quân Nguyễn Tấ n Khỏe. Chiế n hữu Khỏe cùng con là chiế n hữu Nguyễn Tấ n Phát và người em vơ ̣ là chiế n
hữu Trương Văn Phong, từ quâ ̣n Nhà Bè - Sài Gòn, vươ ̣t biên đế n tra ̣i ti ̣na ̣n đường bô ̣. Sau đó cả ba cùng
tham gia kháng chiế n. Kháng chiế n quân Trầ n Văn Đực, quê ở Tây Ninh. Năm 1981 - 1982. Anh rời quê
nhà, ra đi khỏi nước vào mô ̣t đêm khuya. Trong buổ i chia ly vô ̣i vàng, kı́n đáo đó, anh lén nhı̀n đứa con đang
ngủ say mà lòng quă ̣n đau. Anh không muố n ra đi, phải giã từ cảnh gia đı̀nh êm ấ m tuy bầ n hàn, nhưng vı̀
không chiụ nổ i cảnh số ng kề m ke ̣p, thế là anh can đảm quyế t đinh
̣ lên đường. Anh Đực cùng người ba ̣n đồ ng
quê là Lê Văn Nhı́ đa ̣p hai chiế c xe đa ̣p với hai gói hành trang đơn giản, vươ ̣t biên giới đi vào xứ chùa tháp.
Và từ đó hai anh vươ ̣t biên đế n đấ t Thái rồ i tham gia MT.
Ta ̣i căn cứ 81, anh em còn nhớ ông già Sự, quê ở vùng đồ ng bằ ng sông Cửu Long, thuô ̣c dân tô ̣c
Khmer. Ở căn cứ 81, ông già Sự đảm nhâ ̣n công viê ̣c chăn nuôi đàn bò gồ m mấ y con của khu chiến. Ông Sự
thường thả bò trong khu vực phı́a nam của 81, gầ n tiề n đồ n Hồ ng Lıñ h. Nhờ đàn bò này, thı̉nh thoảng khi
khu chiến cầ n thiṭ khao quân, có thể mổ bò đaĩ kháng chiế n quân. Mô ̣t người lớn tuổ i khác là ông già Sinh,
Nguyễn Văn Sinh. Ông Sinh có chòm râu khá dài. Trong khu chiến có hai người đươ ̣c để râu dài, đó là ông
Sinh và ông Huỳnh Văn Tiên. Chıń h vı̀ bô ̣ da ̣ng với chòm râu dài trên gương mă ̣t của ông Sinh nên khi ông
tham dự chiế n dich
̣ Đông Tiế n 2, đich
̣ nhiề u lầ n nhắ m súng bắ n lầ m vào ông, dù không trúng vı̀ rừng dầ y
đă ̣c cây, vı̀ đich
̣ nghı ̃ đây là chiế n hữu Chủ Tich
̣ Hoàng Cơ Minh.
Các chiến hữu lãnh đạo Lực Lượng Võ Trang Kháng Chiến tuy trú ngụ trong từng căn nhà lá nhỏ ở
khu vực giới hạn tại trung tâm căn cứ 81 nhưng lại có những sinh hoạt gần gũi với anh em. Thí dụ như, từng
chiến hữu lãnh đạo luân phiên nhau dùng cơm với anh em cấp dưới để dễ hòa đồng với kháng chiến quân.
Các chiến hữu thường xuyên đi thăm tiền đồn để hướng dẫn, chỉ dạy và trò chuyện động viên anh em cấp
dưới.
Anh Hiền tức chiến hữu Tư Lịnh Lực Lượng Võ Trang có lối lãnh đạo tích cực, đi sát từng kháng
chiến quân. Anh nói chuyện với anh em thân tình nhưng cũng kiên quyết giữ vững kỷ luật khu chiến. Có
những câu chuyện nói về anh do các kháng chiến quân truyền miệng nhau như để tỏ lòng mến mộ người
lãnh đạo bình dị, hòa đồng này. Vào những buổi phát cơm trong bản doanh. Anh Hiền đôi khi rất bất ngờ,
đi xuống nhà bếp 81 hoặc bàn ăn của kháng chiến quân để kiểm tra, xem coi các khẩu phần được phân chia
có đồng đều không. Mâm cơm của những chiến hữu chỉ huy và lãnh đạo tại căn cứ 81 phải giống như phần
ăn của anh em cấp dưới. Bữa nào anh Hiền nhận được hai con cá khô chiên nhỏ bằng hai ngón tay trên mâm
cơm, thì tất cả anh em trong căn cứ 81 cũng phải có hai con khô, chứ không thể nhận được ít hơn.
Chiến hữu trực bếp nào phân chia phần ăn thường ngày không đồng đều giữa chiến hữu lãnh đạo và
kháng chiến quân, tức thời sẽ nhận được lời nhận xét tại chỗ của anh Hiền. Chính vì lối sống chân tình, đồng
cam cộng khổ này của anh Hiền nên kháng chiến quân công tác tại căn cứ 81 rất quý trọng và kính nể chiến
hữu Tư Lịnh.
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Bữa ăn đạm bạc và vội vã nơi ven rừng của các kháng chiến quân.
Tôi không được sống và công tác lâu tại căn cứ 81. Tuy nhiên khi nói về 81 là tôi lại nhớ đến không
khí lạnh lẽo và những tàng cây um tùm che kín ánh mặt trời. Khiến cho căn cứ 81 lúc nào cũng vắng lặng,
âm u, kín đáo, như ít người lai vãng. Thực ra, ngay trên bản doanh, vào ban ngày, các kháng chiến quân đều
đi công tác. Nên sân tập hợp, nhà ăn, nhà ở đều vắng bóng người. Chỉ chiều về, anh em quây quần tắm giặt
ở dưới suối hay đến nhà bếp trò chuyện chút đỉnh, sau đó ai nấy phải trở về tiền đồn hay vị trí của mình khi
tối đến. Những ai không quen với sinh hoạt khu chiến đôi khi cảm thấy cô đơn. Nhưng khi đã chấp nhận hy
sinh vì nghĩa lớn, thì chúng ta cũng dễ dàng hòa nhập vào cuộc sống thiếu thốn và kỷ luật này.
Thời gian sống tại căn cứ 81, tôi thấy có vài đơn vị kháng chiến Lào đến đây sinh hoạt chung với
anh em kháng chiến Việt Nam. Như kháng chiến quân Lào Tự Do, đi tuần chung với kháng chiến Việt Nam,
chiều đến, các anh em lại đến bãi tắm ở con suối thuộc căn cứ 81 để giặt giũ, tắm rửa. Thời gian đó, ở hướng
Nam căn cứ 81, cách xa tiề n đồ n Hồ ng Lıñ h, có một căn cứ của kháng chiến Lào. Một lần tôi cùng đi công
tác phát gạo và quần áo cho dân Lào đang sống trong căn cứ, đoàn công tác do chiến hữu Hải dẫn đầu. Sau
này, khi rời căn cứ 81 để nhận công tác khác, khi trở lại thăm 81, tôi không còn thấy kháng chiến quân Lào
đâu nữa. Chắc họ đã di chuyển đến những địa điểm khác trên miền biên giới Thái - Lào, hoặc rút hơi sâu
vào trong đất Thái.
Việc tự tiện tiếp xúc, nói chuyện với các chiến hữu bạn - kháng chiến quân Lào - mặc dù không có
lịnh ngăn cấm công khai, nhưng nếu điều này diễn ra, chắc chắn sẽ bị giới hạn và có biện pháp phòng ngừa,
vì nó cũng thuộc về nguyên tắc bảo mật khu chiến. Có một lần, vì vui miệng, khi đang tắm dưới suối, tôi có
trò chuyện với một anh bạn Lào, tên Charles. Nghe nói là từ Pháp về tham gia kháng chiến (không biết có
thực hay không, hay nói chỉ để cho người ngoài thấy kháng chiến Lào có sự tham gia đông đảo?). Tôi nói
vài câu tiếng Anh với anh bạn Lào này, mặc dù tiếng Anh của tôi rất sơ sài, đây chỉ là trao đổ i cho vui miệng
trong chỗ anh em cùng đi công tác, thế thôi. Nhưng từ đó, tôi không còn thấy kháng chiến quân Lào được
cho phép đến khu vực kháng chiến Việt Nam sinh hoạt nữa. Không biết đây có phải là kết luận theo cảm
tính riêng tôi hay không? Nhưng từ đấy, tôi thầm nghĩ phải cẩn thận hơn, vì khu chiến không phải là nơi
sống tùy tiện theo lối tự do cá nhân của mình. Đây là môi trường cách mạng, kỷ luâ ̣t thép.
Chắc chắn căn cứ 81 là nơi đọng đầy kỷ niệm của những kháng chiến quân còn sống sót sau nhiều
chông gai của cuộc đấu tranh. Bởi vì căn cứ 81 là căn cứ tiền tiêu trong khu chiến, nơi đây sẵn sàng đón
nhận tất cả những nguy hiểm từ đất Lào đem đến vì thời đó có vài sư đoàn bộ binh hùng hậu của cộng sản
trên biên giới Lào - Thái. Kế nữa, căn cứ 81 còn là nơi chứa đầy sơn lam chướng khí, nhiều anh em đã mắc
bịnh sốt rét nặng và đã ra đi từ đây.
Tại một khu đất nhỏ nằm gần tiền đồn Hải Vân, trên đường đi xuống vực sâu, có vài nấm mộ kháng
chiến quân. Có người hy sinh trong một trận chống đột kích ban đêm, có người chết vì bịnh sốt rừng. Sau
này, khi tôi được phân công về làm Dân đoàn phó của Dân Đoàn 861 đóng tại Hải Vân, theo lịnh của Quyết
Đoàn, mỗi sáng, toán đi tuần tra của đơn vị 861 phải đến khu nghĩa trang nhỏ này thắp vài nén nhang cho
chiế n hữu đã nằm xuống yên nghỉ ngàn thu nơi đây.
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Căn cứ 81 còn là nơi đáng nhớ đối với hầu hết kháng chiến quân, vì nơi đây là căn cứ huấn luyện
các khóa học từ sơ cấp đến trung cấp về mặt chính trị và những khóa quân sự cơ bản. Chiến hữu chủ tịch
MT dù đã về ở căn cứ 83, nhưng sau này khi tham dự giảng dạy cho những khóa học tại căn cứ 81, ông cũng
thường đến với một Dân đoàn bảo vệ để làm công việc. Do vậy, sau này đi công tác ở những căn cứ khác,
anh em vẫn nhớ về căn cứ 81 như là cái nôi đào tạo kháng chiến quân của Mặt Trận trong những năm đầu
thập niên 1980.
Căn cứ 81 còn là nơi Mặt Trận tổ chức các đoàn công tác đặc biệt - Đoàn Đặc Nhiệm - xuống núi đi
về biên giới Lào - Việt với kế hoạch mở một hành lang Đông - Tây, từ biên giới Thái về Việt Nam. Công
tác này được chuẩn bị, tiến hành bền bỉ trong nhiều năm mặc dù điều kiện tiến hành khó khăn vì địa hình
hiểm trở, vì phương tiện nghèo nàn, khó khăn nhất là sự bao vây của cộng quân, gồm Lào Cộng và chủ của
nó là Hà Nội. MT chỉ có ưu thế là ý chí của anh em vượt qua mọi gian khổ, trở nga ̣i. Nên nhớ rằng khi xuống
núi tiến vào đất Lào là kháng chiến quân đã đi vào đất thù với muôn trùng hiểm nguy, tựa như đi vào hang
hùm, ổ sói.
Việc tìm cách khai thông hành lang chiến lược Đông - Tây bằng những chuyến công tác thám sát dò
đường để từ đó chuẩn bị cho những đợt Đông Tiến sau này, là một nỗ lực tối đa, một quyết tâm chiến
lược của MT. Tôi không trực tiếp tham dự những chuyến công tác dài ngày đi sâu về vùng biên giới LàoViệt, nhưng chính mắt thấy anh em đi công tác về và nghe anh em kể lại trong các buổi trò chuyện hoặc
tham dự những khóa chính huấn có sự trình bày của các chiến hữu chỉ huy từng tham dự vài chuyến công
tác “xuống núi”.
Có chuyến đi, các chiế n hữu đã đến gần vùng biên giới Gia Lai- Komtum, thuộc cao nguyên Trung
Phần, lãnh thổ Quân Khu 2 cũ thời Việt Nam Cộng Hòa, nhưng không tiến thêm được phải quay trở lại, vì
hết lương thực, vì đuối sức, vì sự phá rối của địch, vı̀ trở nga ̣i do thiên nhiên ta ̣o ra. Có chuyến kháng chiế n
quân bị lạc đường, phải lẩn trốn trong rừng sâu nhiều tháng mới tìm được đường trở về căn cứ 81. Trong
thời gian bị lạc đường, kháng chiến quân phải đào củ rừng để ăn qua ngày, khi anh em khi trở về căn cứ 81,
trông người nào cũng tiều tụy, ốm đói, tóc râu dài, quần áo tả tơi. Chính những chuyến di hành thám sát, mở
đường thông hành lang nhiều gian nan này mới thực là bổ ích cho kháng chiến quân, vì nó giúp cho anh em
thấy rõ con đường đấu tranh một cách thực tế. Đây cũng còn là bài học chỉ đạo cho cấp lãnh đạo MT. Thế
nhưng sự kiện đó cũng chỉ ra rằng, thực lực chúng ta còn rất yếu.
Chính trong những chuyến vượt rừng núi Lào tìm đường về lại Việt
Nam, một số chiến hữu đã hy sinh trên đường công tác, trong đó nổi bật nhất
là kháng chiến quân Phùng Tấn Hiệp, bị tử thương vào tháng 12/1983. Ngay
sau 30/4/1975, anh đã cùng với Hải Xăm tức Nguyễn Quang Phục hoạt động
phục quốc tại Đồng Bò, miền Trung Việt Nam, cùng vượt biển đến Nhật và
cùng về khu chiến... là những người vào khu chiến trong giai đoạn đầu.
Trong một chuyến đi công tác, khi chỉ mới cách bản doanh chừng
một ngày đường rừng, anh Hiệp bị trúng mìn do giặc cộng gài trên đường
mòn. Xác anh được các anh em đi cùng đem về chôn cất tại căn cứ 81, gần
bản doanh. (hình trái: Chiến hữu Phùng Tấn Hiệp).
Có lần tôi theo anh Hải vào thăm mộ anh Hiệp. Tôi thấy anh em sửa
sang khu đất chung quanh khang trang, đầy lòng thành kính. Tấm bia mộ khá
lớn làm bằng cây cẩm rất tốt, được đặt nằm hơi nghiêng trước mặt mộ, trông bề thế và vững chải. Trên mặt
bia có ghi vài dòng tiểu sử anh Hiệp bằng chữ Hán.
Ngày 17/12/1983, Hội Đồng Kháng Chiến Toàn Quốc đã ra tuyên dương kể từ ngày 26/12/1983,
chiế n hữu Phùng Tấn Hiệp là “Anh Hùng Đông Tiến” để động viên tinh thần đấu tranh vì một nền Tự Do
Việt Nam mai hậu cho tất cả kháng chiến quân còn lại. Có nhiều bài ca, bài thơ, bài viết, lời nói, hình ảnh
ca ngợi chiến hữu Phùng Tấn Hiệp. Sau này, nhiều khóa học tập cán bộ Mặt Trận ở hải ngoại cũng đã mang
tên anh.
Lúc đầu, khi vào khu đất nhỏ, kín đáo, gần bản doanh 81 để thăm mộ anh Hiệp, đứng trước tấm bia
mộ và trông thấy những dòng chữ Hán được khắc hơi sâu và sơn màu nâu đỏ trên tấm bia gỗ, tôi hơi ngạc
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nhiên, tự hỏi tại sao MT lại không ghi lên bia mộ anh Hiệp bằng chữ Việt. Sau này tôi tự tìm giải đáp cho
mình, chỉ có khắc lên bia gỗ bằng chữ Hán mới tránh được sự phá phách của bọn cướp cộng. Hơn nữa, những
năm đầu xây dựng khu chiến, lãnh đạo MT không chủ trương “định cư” ở vùng biên giới Thái - Lào mà phải
kéo toàn lực về Việt Nam xây dựng và phát triển lực lượng đấu tranh, do vậy càng bảo mật khu vực khu
chiến càng nhiều càng tốt.

Chiến hữu Phùng Tấn Hiệp (hàng đầu, từ bên trái, thứ 2)
cùng các đồng đội. Chiế n hữu ngồ i ở góc phải là Dương Thanh, tham dự đoàn cán bô ̣ kháng quản
đơ ̣t 1 n ăm 1985. Chiế n hữu ngồ i ở góc trái có gương mă ̣t trẻ là Đỗ Xuân Trường.
Ba kháng chiế n quân ngồ i ở hàng sau, người đầ u tiên là chiế n hữu
Tha ̣ch Ka Ra (xin đo ̣c thêm chương 26). Người ngồ i thứ nhı ̀ (sau
lưng chiế n hữu Hiêp)
̣ là Lê Đın
̀ h Bảy tức Lê Bảo, Quyế t Đoàn
Trưởng 7687, đi giữa đô ̣i hın
̣ trong Đông Tiế n II lầ n 2.
̀ h chiế n dich
Và việc làm tấm bia mộ anh Hiệp bằng loại cây gỗ thật tốt để có thể trơ mặt chịu đựng với thời gian,
không phải đơn giản. Công sức này do những kháng chiến quân làm nghề mộc trong khu chiến tạo nên. Để
làm việc này, anh em phải vào rừng tìm cây Cẩm, loại gỗ nổi tiếng, có thể dùng lâu năm. Sau đó cưa cắt,
chặt đẽo, luân phiên vác mang, kéo từ khu rừng ở xa dưới núi về căn cứ trên đỉnh núi. Rồi anh em lại phải
đục đẽo, cưa xẻ cho ra hình dáng tấm bia, cùng với những hàng chữ Hán được khoét sâu trên mặt gỗ. Một
kháng chiế n quân có tài làm mô ̣c là ông Sáu, còn có tên là Hoàng công binh, ông có tâ ̣t ở chân, nhưng khỏe
ma ̣nh và nhiê ̣t tı̀nh công tác. Chiế n hữu Sáu thơ ̣ mô ̣c là người đóng góp nhiề u công sức vào công tác đóng
bàn ghế , làm nhà, xây cấ t hô ̣i trường trong khu chiến. Sau này, ông Sáu đươ ̣c phân công tham dự chiế n dich
̣
Đông Tiế n 1, do chiế n hữu Dương Văn Tư và chiế n hữu Huỳnh Tro ̣ng Hà chı̉ huy. Chiế n dich
̣ khởi sự vào
gầ n cuố i mùa mưa năm 1985.
Lúc anh Phùng Tấn Hiệp tử trận trên đường công tác vì mìn, thì tôi chưa vào khu chiến, nên tôi
không biết mặt anh. Nhưng về sau có thấy được vài tấm hình của anh trong khu chiến. Có một tấm hình chụp
bán thân đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ, trong đó lộ ra một gương mặt thanh niên còn trẻ, cương nghị, đầu đội
một cái nón bê rê, với cái áo màu hoa Dù, cổ có quàng cái khăn rằn kháng chiến.
Sau này nghe nhiều anh em kể lại thì anh Hiệp quen biết khá thân thiết với anh Hải, có lẽ hai người
là anh em kết nghĩa trrước đây, thân nhau từ những ngày hoạt động phục quốc ở miền Trung Việt Nam. Anh
Hải quê ở Phú Yên, cả hai anh đều vượt biển đến Nhật và cùng tham gia phong trào đấu tranh Tự Do cho
Việt Nam tại Nhật do một số anh em sinh viên, thanh niên chủ trương, vì lòng nhiệt thành với tiền đồ tổ
quốc. Sau đó, hai anh cùng với một số anh em khác cùng lên đường về khu chiến tham gia MT. Trong thời
gian thi hành công tác do Mặt Trận giao phó, chiến hữu Phùng Tấn Hiệp là cấp trên của chiến hữu Hải. Vào
năm 1984, tôi mới 27 tuổi, anh Hải độ tuổi trên 30, như vậy anh Hiệp cũng trạc tuổi đó. Thanh niên Việt
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Nam vốn nhiều nhiệt tình, mang nặng ơn núi sông, hào khí bất khuất này đã nuôi sống tinh thần quật khởi,
không chịu sống nhục của giống nòi Việt Nam chúng ta.
Hàng năm vào ngày giỗ anh Hiệp, anh Hải thường đi với vài kháng chiến quân vào thăm mộ anh
Hiệp. Trong thời gian ở khu chiến, kháng chiến quân rất quen thuộc với bài ca “Anh Hùng Đông Tiến” ca
ngợi lòng hy sinh cho quốc gia Việt Nam của chiến hữu Phùng Tấn Hiệp. Sau này, khi bộ phận đầu não của
MT tại vùng biên giới Thái - Lào tan vỡ, Lực Lượng Võ Trang kháng chiến không còn nữa, khu chiến cũng
mất dạng, từ đấy hầu như ít còn nghe ai nhắc đến những anh hùng Đông Tiến nữa!
Nhưng sự thực vẫn còn đó, chứng nhân của một thời kỳ đấu tranh chông gai gian khổ, nhiều thử
thách hy sinh vẫn còn đó. Lịch sử Việt nam vẫn đang chuyển động. Và sẽ còn nhiều hoạt động tı̀m đường
vươn lên cho dân tô ̣c Viê ̣t, chúng ta không quên khắc ghi những tấm gương dấn thân, quên mình cho một
ngày mai của tổ quốc Việt Nam Tự Do - Giàu Mạnh!!!
PhnomPenh, 16/8/2002.
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CHƯƠNG 17
LỰC LƯỢNG VÕ TRANG KHÁNG CHIẾN
(Bắt đầu viết vào ngày 19/8/2002.)

Ba chiến hữu lãnh đạo MT:
Dương Văn Tư, Hoàng Cơ Minh và Lê Hồng.
Hình chụp ngày 26/12/1983, nhân Lễ Bế Mạc Đông Tiến được coi là khởi sự từ ngày 1/6/1981 với
mục tiêu bắt tay với trong nước qua các toán mở đường, được tổ chức tại căn cứ 88.
Dịp này, Đại Tá Dương Văn Tư đã được thăng cấp Thiếu Tướng
đảm trách Tư Lệnh Phó Lực Lượng Võ Trang Kháng Chiến.
(Các cuộc xâm nhập võ trang sau từ năm 1985 gọi là
Chiến Dịch Đông Tiến I, II, III).
Từ khi quân đội Việt Nam Cộng Hòa - một quân đội lúc được khai sinh có mục đích chiến đấu chống
lại sự xâm lược của quân đội vô thần ở miền Bắc xã hội chủ nghĩa, để gìn giữ sự Tự Do cho miền Nam - bi ̣
khai tử sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, thì cho đến bây giờ đây, tức là trong thời điểm năm 2002 khi tác giả
viết đến chương sách này, chúng ta, những người Việt yêu Tự Do, ở trong và ngoài Việt nam, vẫn chưa hình
thành được một quân đội mới, mang chính nghĩa phục vụ cho nền Tự Do của dân tộc và đất nước Việt Nam
ngàn đời thân yêu. Vì chúng ta chưa lập được nước mới. Thứ nữa, vì phong trào đấu tranh của người Việt
cho một quốc gia Việt Nam không cộng sản độc tài, hiện nay đang thiên về vận động Dân Chủ, Nhân Quyền,
Dân Quyền, Dân Sinh qua các hình thức nghị trường, hội họp, ngoại vận, tập họp biểu tình phản đối ôn hòa,
mở rộng thông tin vào trong nước, thực hiê ̣n sự chuyể n đổ i cơ chế chıń h tri đương
thời không thông qua sức
̣
ma ̣ng võ trang. Nhưng không thể tiên liê ̣u trước đươ ̣c lòng phẫn hâ ̣n của quầ n chúng, có thể dùng ba ̣o lực
trong ba ̣o loa ̣n lâ ̣t đổ chıń h quyề n.
Các tổ chức đấu tranh trước đây cũng không lập ra được một Lực Lượng võ trang để bảo vệ tổ chức
đấu tranh và yểm trợ cho quần chúng đứng lên đòi hỏi các quyền tự do căn bản vô cùng thiết yếu cho cuộc
sống người dân Việt. Bởi vì thực lực chúng ta còn yếu. Bởi vì tính cường bạo của tập đoàn cố bám quyền ở
Hà Nội. Bởi vì chúng ta chưa đoàn kết. Bởi vì chúng ta ngại hy sinh. Và bởi vì người Việt chúng ta thường
nghĩ đến lợi ích cỏn con của cá nhân và gia đình dòng họ chúng ta, trước khi nghĩ đến quyền lợi tối thượng
của quốc gia và dân tộc Việt Nam!!!
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Ghi Chú: Kháng chiế n quân trong các đơn vi ̣ võ trang tân lâ ̣p thuô ̣c Lực Lươ ̣ng Võ Trang Kháng
Chiế n đươ ̣c huy đô ̣ng đế n tham dự Lễ Công Bố Cương Lĩnh trong khu chiế n ngày 8/3/1982.
Điểm lại một cách tổng quát, thực lực đấu tranh của người Việt Tự Do từ năm 1975 đến năm 2002,
có thể nói là chỉ có Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam đã hình thành được các bước căn
bản cho một quân đội mới. Như tên gọi, Lực Lượng Võ Trang Kháng Chiến có cơ cấu tổ chức, sự hoạt động
của những đơn vị võ trang, chương trình đào luyện chiến sĩ và cán bộ quân sự, kế hoạch mở rộng nhân sự.
Và quan trọng hơn là xây dựng nền tảng tinh thần cho cán bộ chiến sĩ như phải có hoài bảo, lý tưởng cao
đẹp khi cầm súng tranh đấu cho quê hương Việt thoát khỏi đô ̣c tài, áp bức, nghèo đói, lạc hậu.
Từ những năm đầu tiên, khi mới đặt chân về khu chiến Thái - Kampuchea – Lào, các chiến hữu lãnh
đạo MT đã nghĩ ngay đến công tác khẩn thiết và lâu dài là xây dựng một đội ngũ võ trang để bảo vệ thành
quả đấu tranh, kháng chiến trong bước đầu còn quá non trẻ. Vào năm 1981, vài đơn vị nhỏ, rời rạc mang tên
gọi Đơn Vị Võ Trang Tân Lập được thành lập trong lòng khu chiến cách mạng. Những thành viên trong các
đơn vi nhỏ bé, ít ỏi này được thu nhận từ một số thanh niên trong các trại tị nạn và những anh em từ hải
ngoại về.
Đây là giai đoạn căn bản thật quan trọng để thành hình một tổ chức võ trang kháng chiến có tên gọi
chính thức sau này: Lực Lượng Võ Trang Kháng Chiến. Trong giai đoạn đấu tranh chống độc tài, bạo quyền
cộng sản Hà Nội vào thời điểm đó, những người Việt Nam yêu Tự Do không làm gì khác hơn là phải xây
dựng cho dân tộc một đội ngũ mang chức năng chống trả lại sự đàn áp, tiêu diệt bằng mọi giá của lực lượng
thố ng tri ̣ chuyên chế vô thần. Và đồng thời Lực Lượng Võ Trang này còn có nhiệm vụ bảo vệ sinh mạng
quyền lợi của đồng bào trong nước, sẵn sàng yểm trợ hữu hiệu khi đồng bào ý thức, can đảm, ồ ạt, đồ ng loa ̣t
ma ̣nh như baõ táp đứng lên đòi hỏi các quyền sống căn bản, vốn đã bị bạo quyền cộng sản Hà Nội kiềm kẹp,
chà đạp và tước đoạt hết sức bất công, oan ức.
Lực Lượng Võ Trang Kháng Chiến theo nguyên tắc tổ chức của MT gồm các đơn vị từ thấp đến
cao:
Toàn.
Dân Đoàn.
Quyết Đoàn.
Tâm Đoàn.
Kháng Đoàn.
Chiến Đoàn.
Sáu cấp trong Lực Lượng Võ Trang được hình thành dựa trên một câu nói mang chủ trương chiến
lược của MT vào thời đó là: TOÀN DÂN QUYẾT TÂM KHÁNG CHIẾN.
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Hào khí nam nhi dâng cho quê hương.
Toàn là cấp thấp nhất nhưng căn bản nhất, vì trong đơn vị nền tảng này mọi kháng chiến quân Việt
Nam đều phải bước qua để được trui rèn thử thách về mặt quân sự, chính trị, tác phong, kỷ luật, lý tưởng
tham gia đấu tranh vı̀ mô ̣t nề n tự do mới. Một Toàn có 3 kháng chiến quân, và cũng được coi là 3 cán bộ vận
dụng chính sách của MT đến quần chúng trong tương lai. Người đứng đầu đơn vị Toàn là chiến hữu Toàn
Trưởng. Có thể coi là đơn vị căn bản, nồng cốt: Toàn là một tổ công tác, một đội võ trang tuyên vận gồm 3
cá nhân. Nhưng ý nghĩa đấu tranh của Toàn thật quan tro ̣ng, vì Toàn sẽ thực hiện các lệnh công tác, nhiệm
vụ về quân sự và tuyên vận từ cấp trên chı̉ thi xuống.
Lê ̣nh công tác sẽ không hiệu quả khi Toàn yếu, kỷ luật
̣
kém hoặc không hoạt động. Đơn vị Toàn còn là nơi huấn luyện kháng chiến quân, từ đây có thể tìm ra được
những cán bộ quân sự có khả năng chỉ huy hoặc những kháng chiến quân có đạo đức, có tinh thần đấu tranh
cao. Nhiều cán bộ giỏi sau này của MT, hoặc những kháng chiến quân dũng cảm đã trưởng thành từ cấp đơn
vị Toàn hay những chiến hữu Toàn Trưởng xuất sắc.
Trên cấp Toàn là Dân Đoàn, một Dân Đoàn có 11 kháng chiến quân. Đứng đầu Dân Đoàn gồm hai
chiến hữu: Dân Đoàn Trưởng và Dân Đoàn Phó. Mỗi một Dân Đoàn có 3 Toàn, sinh hoạt chính trị, học tập,
công tác được thảo luận dân chủ và bàn bạc phân công theo lịnh từ trên xuống. Cấp Dân Đoàn trong Lực
Lượng Võ Trang Kháng Chiến không được hiểu như là một cấp Trung Đội như ngày xưa hoặc trong một
quân đội chính quy. Việc biên chế nhân sự trong một Dân Đoàn ngoài ý nghĩa quân sự, nó còn mang ý nghĩa
chính trị. Vì mỗi một chiến hữu trong Dân Đoàn sẽ còn là một cán bộ tuyên vận, một cán bộ chỉ đạo tình
hình đấu tranh tại một địa phương, hoặc là một cấp chỉ huy trong tương lai khi Lực Lượng Võ Trang phát
triển theo nhịp độ đấu tranh toàn diện ở quốc nội.
Trên cấp Dân Đoàn là Quyết Đoàn. Ở cấp Quyết Đoàn, Lực Lượng Võ Trang thành lập Bộ Chỉ
Huy Quyết Đoàn. Trong Bộ Chỉ Huy, ngoài chiến hữu Quyết Đoàn Trưởng, còn có hai Quyết Đoàn Phó,
một phụ trách Tuyên Vận cho Quyết Đoàn, một phụ trách công tác Tác Chiến. Trong Bộ chỉ Huy Quyết
Đoàn còn có thêm hai hoặc ba kháng chiến quân làm nhiệm vụ tiếp liệu, thông tin, phụ việc cho các chiến
hữu chỉ huy. Đôi khi có những kháng chiến quân hay những cấp chỉ huy ở những đơn vị khác, vì bị lỗi lầm
trong công tác nên bị thuyên chuyển về Bộ Chỉ Huy Quyết Đoàn một thời gian ngắn. Trong thời gian bị lưu
lại đây, kháng chiến quân trên không giữ nhiệm vụ gì trong Quyết Đoàn, mà được coi như là nhân sự trừ bị,
sẵn sàng được điều động cho nhiều công tác.
Mỗi Quyết Đoàn có 3 Dân Đoàn, như vậy quân số cho mỗi Quyết Đoàn là khoảng 40 nhân sự.
Thường thì cấp Quyết Đoàn chịu trách nhiệm an ninh cho một căn cứ tại khu chiến. Thời đó do hạn chế nhân
sự tham gia kháng chiến tại vùng biên giới Thái - Lào, nên MT chỉ có thể phát triển được 4 Quyết Đoàn.
Lúc ấy Lực Lượng Võ Trang đã quy định ám số cho 4 Quyết Đoàn trú đóng tại khu chiến Thái - Lào như
sau: Quyết Đoàn 7684 (ám danh là Anh Dũng), Quyết Đoàn 7685 (ám danh là Quang Trung), Quyết Đoàn
7686 (ám danh là Cải Cách) và Quyết Đoàn 7687 (ám danh là Bắ c Bı̀nh). Với tổng số 4 Quyết Đoàn, Lực
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Lượng Võ Trang Kháng Chiến vào những năm 1984 có được 12 Dân Đoàn và 36 đơn vị Toàn. Điều này còn
cho thấy, sự giới hạn nhân lực gây ra bởi lòng quyết tâm của dân Việt đến với đại cuộc còn yếu kém.
Về võ khí trang bị cho mỗi cấp Quyết Đoàn lúc đó chỉ có những loại võ khí nhẹ, thô sơ, nói chung
là thiếu nhiều. Số võ khí cho từng Quyết Đoàn gồm có: 3 đến 4 hỏa tiễn cầm tay loại B.40 và B41, vài khẩu
M. 72, mô ̣t số quả mìn claymore, vài súng ngắn cho cấp chỉ huy, còn phần lớn là AK. 47 cũ kỹ của Trung
Quốc hay của Tiệp Khắc. Những khẩu súng này mua lại được từ thị trường súng đạn trôi nổi tại vùng biên
giới Thái - Cam Bố t - Lào. Các vũ khí trên được phân bổ đều cho từng Dân Đoàn. Thí dụ như mỗi một Dân
Đoàn có được một khẩu B. 40, chừng vài trái mìn claymore và nhiều súng tiểu liên AK.
Chuyện đóng quân của các Quyết Đoàn, trước Đông Tiến 1, cả 4 Quyết Đoàn thay phiên nhau đóng
tại 4 căn cứ theo chu kỳ vài tháng hoán chuyển một lần. Trước Đông Tiến 2 lần 1 chừng vài tháng, Quyết
Đoàn 7687 đóng tại căn cứ 27, Quyết Đoàn 7684 đóng tại căn cứ 81, Quyết Đoàn 7686 đóng tại căn cứ 83,
còn căn cứ 84 chỉ có 1 Dân Đoàn, và Dân Đoàn này là do 3 Quyết Đoàn nói trên thay phiên nhau phân công.
Cán bộ chỉ huy Quyết Đoàn thường được lãnh đạo Lực Lượng Võ Trang tuyển chọn từ những kháng
chiến quân đã tham gia trong những ngày đầu thành lập khu chiến, những người đã qua thử thách thực tế, đã
chứng tỏ quyết tâm dấn thân, có phong cách chỉ huy mới, phù hợp với tình thế đấu tranh mà sức mạnh chính
yếu là dựa vào lòng dân.
Nói đến tác phong chỉ huy mới, phải được hiểu là khác nhiều từ nề nếp, tác phong, thói quen của thế
hệ sĩ quan chỉ huy, lãnh đạo của miền Nam trước 1975. Do tinh thần cách mạng, chiến hữu Chủ Tịch MT,
chiến hữu Tư Lịnh Lực Lượng Võ Trang, nói chung là cấp lãnh đạo MT và đường lối đấu tranh của MT thời
ấy có nhiều phê phán về tác phong chỉ huy, lãnh đạo trong quân đội VNCH, mặc dù họ từng là những sĩ
quan chỉ huy hay cấp Tướng Lĩnh có tài trong quân đội đó. Vì muốn làm một sự thay đổi, canh tân dứt khoát
để tiến lên, những vị lãnh đạo MT đã không thể nhân nhượng, luyến tiếc cái cũ. Dĩ nhiên, phong cách chỉ
huy của thế hệ sĩ quan VNCH cũng có nhiều điểm cần tiếp nhận như tinh thần dũng cảm, hy sinh, kiến thức
rộng, đã có nhiề u kinh nghiê ̣m chı̉ huy trong cuô ̣c chiế n tranh quy mô, có vũ khı́ hiê ̣n đa ̣i, công tác tı̀nh báo
phức ta ̣p, công tác tiế p vâ ̣n quy mô, công tác kế hoa ̣ch đa da ̣ng, tinh vi...
Giữa hai tập thể vừa đề cập bên trên có những điểm khác nhau: Quân đội VNCH là một quân đội
chính quy, có truyền thống chiến đấu anh hùng và đã hy sinh nhiều trong vài thập niên, được hợp pháp hóa
trong một chế độ chính danh, được công pháp quốc tế nhìn nhận. Và quan trọng nữa là có sự giúp đỡ huấn
luyện, hoạt động, tiếp vận, kỹ thuật, thông tin liên lạc, tổ chức hơ ̣p đồ ng chiến đấu... từ nhiều đồng minh tự
do trên thế giới.
Còn Lực Lượng Võ Trang Kháng Chiến của MT là một Lực Lượng Tân Lập, không hợp pháp, không
có lãnh thổ quê hương để triển khai các đơn vị bao gồm nhiều thành phần. Việc huấn luyện không qua trường
lớp chuyên nghiệp có bằng cấp, học vị. Không có nguồn tiếp vận từ đồng minh. Không có sự phối hợp tham
chiến của các quân đội đồng minh. Nhân sự phần lớn là tập hợp đa dạng từ khối quần chúng nhiề u thành
phầ n do quyết tâm yêu nước của nhân dân. Và điểm then chốt rất quan trọng là cán bộ chiến sĩ trong Lực
Lượng quân sự mới luôn tự trang bị cho mình lý tưởng phục vụ dân tộc quê hương trong hoàn cảnh nước
mất, nhà tan, vô cùng bi đát.
Như đường lối đấu tranh của MT đề ra trong thời buổi đó, MT chủ trương một cuộc cách mạng xã
hội, mang tự do, phú cường, chấm dứt nền cộng sản độc tài trên quê hương Việt Nam. Với chủ trương đầy
quyết tâm và canh tân như thế nên sinh hoạt trong tập thể Võ Trang Kháng Chiến cũng tổ chức theo nội dung
đó. Các chiến hữu trong Lực Lượng không xưng hô với nhau theo cấp bậc mà chỉ xưng hô một cách thống
nhất là “Chiến Hữu” với nhau.
Trong mối quan hệ mới, trong một tập thể võ trang của những người đã bị mất nước, số ng lưu vong,
anh em kháng chiến quân Việt nam không đối xử với nhau bằng quan hệ đàn anh - đàn em hay sĩ quan
và thuộc cấp, thượng cấp và binh sĩ, quan và lính như trong quân đội ngày trước. Trái lại các kháng chiến
quân cư xử với nhau trong tinh thần những người cùng đi kháng chiến, người bạn chiến đấu trong hoàn cảnh
nước mất, nhà tan cực kỳ khó khăn gian khổ. Các kháng chiến quân đều bình đẳng trên phương diện nhân
quyền, họ chỉ khác nhau về trách vụ do MT giao phó. Và trách vụ chỉ huy, lãnh đạo này được luân phiên
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đảm nhận bởi những kháng chiến quân có khả năng, có tài, có đạo đức thực sự, chứ không được quyết định
bởi đút lót, bởi quan hệ bạn bè, anh em, dòng họ và không bởi vì vây cánh, đảng phái, phe nhóm.
Ngay từ buổi đầu tân lập, Lực Lượng Võ Trang kiên quyết xóa bỏ thói hư, tật xấu, một lối sống đã
làm suy kiệt tinh thần chiến đấ u của quân đội VNCH: “thăng quan tiến chức” nhờ vào vây cánh hay bợ
đỡ thượng cấp hoặc bất tài vô dụng nhưng giỏi luồn cúi cấp lãnh đạo nên được đề bạt, cất nhắc vào
những vị trí “quan trọng”. Hay là thói trốn tránh trách nhiệm, tìm nơi yên ấm để che thân. Tệ hại hơn
nữa là thái độ vô liêm sĩ không biết nhục, không biết tự trọng tối thiểu của những tướng lãnh, lãnh đạo
chỉ biết ăn hối lộ, tham nhũng, làm giàu cho cá nhân cùng gia đình dòng họ mình trong khi quân lính
chiến đấu khổ cực, sống chết như đường tơ kẽ tóc ngoài mặt trận vang rền súng đạn của quân thù.

Kháng chiến quân trẻ tuổi nhất, anh Trương Văn Lên, người làm công tác thơ ̣ ba ̣c trong khu chiế n,
anh có nhiêm
các chuyế n xâm nhâ ̣p và
̣
̣ vu ̣ cắ t các thỏi vàng thành từng khoen nhỏ, chuẩ n bi cho
Đông Tiế n sau này (về sau có vài tân kháng chiế n quân như Huỳnh Ngo ̣c Hùng, Hà Văn Lâm,
Nguyễn Tấ n Phát trẻ hơn, nên từ đó chiế n hữu Lên không còn đươ ̣c coi là
người trẻ nhấ t trong khu chiế n).
Người ngồ i bên trái mă ̣c đồ Dù là chiế n hữu Lâm Thành Tông.
Người ngồ i sau chiế n hữu Tông, đang cúi xuố ng, mang kiế ng trắ ng, đầ u hói là chiế n hữu Lý Hổ , ông
Lý Hổ phu ̣ trách công tác y tá
trong Chiế n Dich
̣ Đông Tiế n II lầ n 2.
Trên cấp Quyết Đoàn là Tâm Đoàn, như đã nói, chúng ta chỉ có vài đơn vị căn bản. Một số đơn vị
chỉ có vài cán bộ nồng cốt, thiếu quân số, còn chờ phát triển nhân lực để bổ sung. Ở cấp Tâm Đoàn thời ấy
chỉ có chiến hữu Hải (tôi không nhớ tên họ, một phần vì bảo mật, nên tên họ thật của nhiều chiến hữu chỉ
huy, lãnh đạo ít được công khai cho anh em biết). Anh Hải còn có bí số 250, tôi thường thấy một số cán bộ
lãnh đạo được MT quy định cho một ám số để sử dụng trong công tác. Anh Hải hay còn được anh em trong
khu chiến gọi là Hải Xăm, vì anh có xăm trên cánh tay, hay trên ngực (tôi không nhớ rõ) 4 chữ “Trung Can
Nghĩa Khí”, mặc dù là cán bộ cấp Tâm Đoàn, tôi thấy anh Hải thường thay mặt cho lãnh đạo Lực Lượng Võ
Trang Kháng Chiến để giải quyết nhiều công việc trong nội bộ lực lượng.
Phụ việc cho chiến hữu 250 là chiến hữu Lê Trường Dũng, chiến hữu Dũng, ở độ tuổi tôi, trưởng
thành từ cấp Quyết Đoàn. Anh nhỏ con nhanh nhẹn, gốc người Bình Định, giỏi võ. Đôi khi anh chỉ cho các
chiế n hữu trong đơn vị do anh chỉ huy vài đường quyền Bình Định. Tôi không rõ chiến hữu Dũng là bộ đội
bỏ ngũ và tham gia kháng chiến, hay anh là dân vượt biên đang sống tại trại tị nạn vùng biên giới Thái Cambodia rồi lên đường vào khu chiến.
Trên cấp Tâm Đoàn là Kháng Đoàn, lúc ấy Kháng Đoàn chỉ có vài cán bộ lãnh đạo, chứ chưa có
nhiều nhân lực. Cán bộ Kháng Đoàn chỉ có chiến hữu Nguyễn Huy (tên thật là Nguyễn Trọng Hùng, và lúc
ấy dường như chỉ có một mình anh Huy là từ tiểu bang Hawaii - Hoa Kỳ về tham gia kháng chiến) và chiến
hữu Lê Phú Sơn. Chiến hữu Nguyễn Huy hơi thấp người, gọn gàng, mặt có hàm râu mép lợt, tăng thêm nét
duyên dáng trên gương mặt đẹp trai, gió sương của anh. Nghe nói anh trước đây là sĩ quan tình báo ở quân
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khu 2, thời VNCH. Anh Huy có nhiều khả năng, ngoài tác phong quân sự, hành động nhạy bén, anh còn có
lý luận chính trị và sự hiểu biết rộng rãi. Năm đó, anh Huy ở độ tuổi chừng ngoài 30.
Phụ tá cho chiến hữu Huy lúc ấy có chiến hữu Lê Phú Sơn. Anh Sơn có dáng người hơi thấp, nét
mặt khắc khổ, chịu đựng. Da mặt anh hơi tái vì bịnh sốt rừng liên tục. Làn da tai tái cộng với các nếp nhăn
quanh khóe miệng và hai bên mắt trên gương mặt của anh Lê Phú Sơn khiến đôi khi gợi cho tôi nhớ lại
những nét mặt của những cán bộ trong Mặt Trận Nguyễn Hữu Thọ nhập thành sau 30/4/1975. Đây là sự
giống nhau vì xuất phát từ một chứng bịnh sốt rét của những người sống lâu năm trong rừng hay là nhận xét
nhạy bén của tôi khi đối diện với một người khác? Tôi cũng không rõ. Vì mọi việc sẽ phơi bày theo thời
gian.
Tính anh Sơn ít nói và hiền lành, một mẫu người thừa hành nghiêm chỉnh. Đôi khi có vẻ nhẫn nhục
khó hiểu. Tôi không rõ anh Sơn từ trong trại tị nạn rồi đi theo kháng chiến hay anh từ hải ngoại về khu chiến.
Anh Sơn, nghe nói là sĩ quan cấ p Thiế u Tá Biệt Động Quân thời VNCH. Chi tiết này không biết có chính
xác hay không, vì tôi chỉ nghe nói chứ không có gì làm bằng chứng cụ thể. Anh ở độ tuổi gần 40. Nghe
giọng nói anh trong những buổi chính huấn, tôi có thể biết anh là người sinh trưởng ở miền Nam.

Chiến hữu Lê Hồng tức Tướng Đặng Quốc Hiền (người ngồi góc trái),
Tư Lịnh Lực Lượng Võ Trang Kháng Chiến,
kế đó là Chủ Tịch Hoàng Cơ Minh đeo kính.
Trên cấp Kháng Đoàn là Chiến Đoàn, nhưng thực tế do không đủ quân số, nên trong khu chiến thời
đó không thấy có cấp chỉ huy Chiến Đoàn. Lãnh đạo toàn bộ Lực Lượng Võ Trang Kháng Chiến lúc đó có
hai chiến hữu, đó là chiến hữu Đặng Quốc Hiền, hay còn có tên là Lê Hồng, được MT phong làm Tướng Tư
Lịnh Lực Lượng Võ Trang Kháng Chiến. Chiến hữu Tư Lịnh Lực Lượng là một Trung Tá chỉ huy cấp Lữ
Đoàn Dù trong quân đội VNCH thời trước 1975. Anh từ Hoa Kỳ về với một quyết tâm sắt son khôi phục
nền Tự Do cho dân tộc Việt. Trong trách vụ mới do MT giao phó, chiến hữu Đặng Quốc Hiền đã được MT
vinh thăng lên hàng Tướng Lĩnh trong một đạo quân tân lập nhỏ nhoi nhưng chứa đựng tiềm năng. Dù về
sau này, đạo quân đó chết non do sự đàn áp của cường quyền, nhưng quá trình hoạt động trong phôi thai của
nó đã đi vào sử sách đấu tranh vı̀ Tự Do của dân tộc Việt.
Chiến hữu Tư Lịnh Phó Lực Lượng Võ Trang Kháng Chiến là chiến hữu Dương Văn Tư. Chiến hữu
Tư thời còn phục vụ trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa là một sĩ quan chỉ huy cấp trung đoàn Bộ Binh
của một Sư Đoàn Bộ Binh thiện chiến thuộc vùng 4 chiến thuật. Tôi không nhớ chiến hữu Tư phục vụ ở
Trung Đoàn nào của một trong 3 Sư Đoàn Bộ Binh trấn đóng ở Quân Khu 4, đó là Sư Đoàn 7, Sư Đoàn 9
và Sư Đoàn 21 Bộ Binh.
Sau biến cố quốc phá gia vong tháng 4/1975, ông bị giặc cộng bắt đi “cải tạo” với bao đồng đội ở
miền Bắc - thiên đường xã hội chủ nghĩa. Ra tù, về lại miền Nam sau năm 1980, ông Tư vượt biên bằng ngả
đường bộ, sang Cam Bốt và vào trại tị nạn ở dọc biên giới Thái - Cambodia. Tại đây, ông đã có một quyết
định hào hùng đầy hy sinh, khi ông lại tiếp tục con đường chiến đấu cho nền tự do - bị yể u mê ̣nh vì sự sụp
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đổ của miền Nam - đó là tham gia MT và lên đường vào khu chiến, gạt bỏ mọi thụ hưởng yên ấm dành cho
ông, nếu ông chờ ngày lên đường định cư như nhiều sĩ quan cấp Tá khác khi vượt biên, vượt biển, đến các
trại tị nạn trong vùng Đông Nam Á thời đó.
Có những câu chuyện do kháng chiến quân kể cho nhau nghe trong những lúc đổi phiên gác đêm,
hay ngồi nghỉ chân trong cánh rừng thưa ven bờ vực thẳm, giữa các chuyến tuần tra giữ an ninh cho căn cứ.
Chuyện kể rằng: những ngày mới tham gia kháng chiến, chiến hữu Dương Văn Tư như bao kháng chiến
quân khác, phải học từ khóa căn bản cho tất cả kháng chiến quân khi mới bắt đầu đời sống trong khu chiến.
Ông đã chấp hành mọi quy định như những kháng chiến quân trẻ tuổi khác, không nệ hà mình là một cựu sĩ
quan cấp Tá, một sĩ quan chỉ huy cấp Trung đoàn Bộ Binh và vì thế phải được biệt đãi hơn những anh em
khác.
Ông cũng thay phiên gác với những chiến hữu trong khóa học khi đêm về, cũng đi tải gạo, cũng học
hành trong một hội trường cất bằng cây rừng. Và cũng một bộ bà ba kháng chiến màu đen đơn sơ, bình di.̣
Đó là những đức tính khiêm tốn, nhún nhường, tự thắng để chỉ huy. Đó cũng là biểu hiện cho một
tinh thần mới trong đội ngũ võ trang kháng chiến. Đúng ra, đó là bước khởi đầu cho công cuộc canh tân
trong một tập thể võ trang, nhằm thắt chặt tinh thần đồng cam cộng khổ của những người cùng cầm súng
chiến đấu cho lý tưởng tự do.
Với dáng người cao, to mập, mái tóc luôn cắt ngắn rất tiêu chuẩn, đây là thói quen của ông từ những
ngày còn phục vụ trong quân ngũ VNCH. Gương mặt ông hiền hậu hay nở nụ cười khi trao đổi với người
đối diện. Có tin là ông được phong tướng, đi đâu, chiến hữu Tư cũng cầm một cây gậy bên tay phải, một
biểu hiện cho quyền chỉ huy của những Tướng Lĩnh. Chiến hữu Dương Văn Tư tính tình giản dị, bình dân
rất được lòng kháng chiến quân. Ông có lối nói chuyện vui nhộn nhưng sâu sắc, mang dáng dấp, phong thái
của một ông già nông dân miền Nam chân chấ t tố t bu ̣ng. Mỗi câu chuyện ông kể hay bài giảng chính trị
trước hàng quân đều thấm đậm lời khuyên, lời nhắn nhủ của một cá nhân thuộc thế hệ đi trước nhiều kinh
nghiệm, muốn truyền lại cho anh em trẻ tuổi có nhiệt tình nhưng còn ít kinh nghiệm đời cũng như trong lĩnh
vực quân sự.
Vào khu chiến sống và sinh hoạt rồi thấy những sĩ quan lớn tuổi thuộc thế trước đây cũng sống như
bao anh em khác trong rừng rậm khu chiến, tôi mới thấy sự hy sinh của họ thật cao cả và hết sức khâm phục.
Nếu đời sống đất nước chúng ta thanh bình, tự do, nhân ái, người Việt chúng ta biết chan hòa tình thương
với nhau, biết đùm bọc thương yêu nhau, biết đoàn kết vì lợi ích duy nhất, tối thượng của tổ quốc Việt Nam
thì chúng ta đâu phải lặn lội vào rừng núi để sống khổ cực và hy sinh bao thứ khác trong đời sống bình
thường phải có. Nhưng thực tế không cho chúng ta làm như thế. Buồn thay cho đất nước cùng giống nòi
Việt Nam!!!
Sau này, vào khoảng cuối năm 1985, MT đưa ra chủ trương “Đảng Hóa MT” tức xây dựng bên
trong hàng ngũ MT, nhất là bộ phận MT tại khu chiến, một đảng chính trị làm nồng cốt. Đó là Việt Nam
Canh Tân Cách Mạng Đảng còn gọi tắt là Đảng Việt Tân. Các kháng chiến quân lúc đó được kết nạp vào
đảng hết, người trước kẻ sau là tùy vào thành tích, khả năng công tác và tư cách của từng kháng chiến quân.
Qua chủ trương này, từng đơn vi võ trang đều có cấp bộ đảng. Và theo điều lệ đảng, mỗi Dân Đoàn có một
chi bộ đảng, đứng đầu là chiến hữu bí thư chi bộ. Mỗi Quyết Đoàn có Đảng Bộ. Và các cấp đảng trong Lực
Lượng Võ Trang đều phải được tổ chức đại hội đảng bộ để bầu chọn. Thường thì Bí Thư đảng bộ Quyết
Đoàn là kháng chiến quân Quyết Đoàn Trưởng, và Phó Bí Thư đảng bộ Quyết Đoàn là chiến hữu Quyết
Đoàn Phó Tuyên Vận. Các Ủy Viên trong đảng bộ Quyết Đoàn bao gồm những chiến hữu Dân Đoàn Trưởng
hoặc phó.
Mặc dù lãnh đạo MT có nêu lên tầm quan trọng của vai trò đảng trong tổ chức Lực Lượng Võ Trang,
tuy nhiên kháng chiến quân vẫn chưa quen sinh hoạt đảng và còn ảnh hưởng nhiều cách sinh hoạt của hệ
thống bên Lực Lượng Võ Trang.
Việc tổ chức hệ thống đảng chính trị trong tổ chức võ trang rõ ràng là có ảnh hưởng từ cách thức
tổ chức, cơ cấu chính trị ở miền Nam trước đây. Và sinh hoạt này cũng có nét tượng tự đối với hệ thống
đảng ủy lãnh đạo quân đội của quân đội cộng sản, mặc dù khác nhau về bản chất: một bên là đảng chính trị
tự do, còn một bên là cộng đảng. Tuy nhiên vẫn chưa biết nó sẽ mang lại tác động tích cực hay tiêu cực.
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Quyết định này đến từ thượng tầng lãnh đạo MT chứ chưa có sự thăm dò, lắng nghe ý kiến của tất cả kháng
chiến quân trong khu chiến thời đó, cũng như chưa dành thời giờ đủ cho anh em quyết định. Song trong tình
thế đấu tranh đầy khó khăn, nguy hiểm tứ bề đã không cho phép chúng ta thực hiện những sinh hoạt dân chủ
đầy đủ. Chính điều này tạo cho chúng ta nhiều mâu thuẩn đối với chủ trương kháng chiến là giành quyền tự
do dân chủ cho dân tộc chúng ta.
Lực Lượng Võ Trang Kháng Chiến Việt Nam dù trẻ tuổi và tuổi thọ không cao, công việc do tổ
chức này tạo nên không nhiều, song đã gây nên những tiếng vang không nhỏ. Điều vô cùng quan trọng là
Lực Lượng Võ Trang Kháng Chiến đã đi vào lịch sử đấu tranh của dân tộc Việt như là một đội quân hào
hùng, bất khuất trong công cuộc góp phần giành lại quyền sống cho dân tộc chúng ta sau khi đất nước chìm
đắm trong cùm gông, trong đói khổ, nhục hèn, dưới sự cai trị chuyên chế phi nhân của cộng đảng Hà Nội.
Thời ở khu chiến Thái - Lào, tất cả chiến hữu tham gia MT trong khu chiến đều được sắp xếp vào
trong các đơn vị của Lực Lượng Võ Trang. Cách tổ chức này giúp cho cán bộ, đoàn viên MT có cơ hội tốt
được rèn luyện nếp sống tập thể có kỷ luật, có lý tưởng. Chính trong môi trường rất thử thách này, từng cá
nhân được đào luyện đa diện để trở thành những nhân sự hữu dụng cho xã hội, cho tổ chức và cho quốc gia
mai hậu.
Công việc xây dựng đội ngũ quân sự mới, bên cạnh nỗ lực kiên trì trong công tác thiết lập khu chiến
tại vùng biên giới này, khi một số nhân vật lãnh đạo MT từ hải ngoại về Thái Lan không phải chỉ có bắt
nguồn từ nhu cầu hết sức cấp thiết là phải giải phóng đất nước khỏi sự cai trị khắc nghiệt, tàn nhẫn của nhà
cầm quyền vô tâm ở Hà Nội, mà còn một yếu tố thời cuộc vào lúc đó mà ai quan tâm đến tình hình cũng
không thể quên. Đó là cuộc chiến tranh giữa hai đồng chí láng giềng anh em - núi liền núi, sông liền sông trong khối cộng đang có những rạn nứt dẫn đến suy vong sau này. Chính yếu tố trên - cuộc chiến tranh “đầy
xấu hổ” cho cái gọi là “thế giới đại đồng” - góp phần thúc đẩy mạnh thêm quyết tâm của lãnh đạo MT mau
sớm về Đông Nam Á, để chuẩn bị mở những con đường đông tiến hướng về quê hương. Đây có thể coi là
chiến lược chụp bắt thời cơ, ra tay hành động nhanh để mau rút ngắn con đường giải phóng quê hương của
lãnh đạo MT, theo cái nhìn vào thời điểm đó.
Nhìn lại những diễn biến thời cuộc liên quan đến tình hình Việt Nam cho chúng ta thấy, cộng sản
Hoa Lục ngày càng áp đặt nhiều thách thức nghiêm trọng hơn đối với nền an ninh của quốc gia cộng sản đàn
em là Việt Nam. Kể từ sau cuộc chiến tranh Đông Dương lần thứ nhì. Nhất là khi Trung cộng tiến hành cuộc
chiến tranh 29 ngày xảy ra vào tháng hai năm 1979. Theo sự tuyên truyền từ những cái loa phóng thanh đồng
nhất do chính trị bộ cộng đảng Hà Nội chỉ đạo, thì cuộc chiến tranh do Trung cộng tiến hành là một sự tiếp
tục của cuộc chiến tranh phá hoại đa diện “multifaceted war of sabotage”.
Sự xâm lược của tên đàn anh tham lam đối với thằng đàn em láu cá, theo cách nói của cộng sản Tàu
là nhằm đáp trả lại những hành động khiêu khích và chính sách nghiêng bên này, ngả bên kia của Hà Nội.
Khi nói đến chính sách không thủy chung này của Hà Nội, đàn anh Tàu muốn ám chỉ thằng đàn em Việt
Cộng đã quá thân mật với cộng sản Liên Sô nên có lối đối xử tệ bạc với các Hoa kiều đang sống trên đất
Việt. Bên cạnh đó, Tàu Cộng còn ganh ghét, không ưa thái độ trịch thượng, ngạo mạn một cách ngu nuội
của Việt Cộng khi nuôi giấc mơ nhiều tham vọng: làm bá quyền ở vùng Đông Nam Á. Ngoài ra, Hà Nội còn
đòi Bắc Kinh phải hồi hương số Hoa kiều ở Việt Nam về lại đất Tàu.
Giận dữ vì cách cư xử phản bội của cộng đảng Hà Nội, tên đàn anh Trung Quốc thâm hiểm, nhiều
thủ đoạn gian manh quyết định ra tay hành động. Để giáo huấn hoặc có thể “cải tạo” gã sư đệ đồng môn một
bài học thấm thía cho đến tận cái đời cộng sản lọc lừa của nó.
Rạng đông ngày 17/2/1979, quân Trung Cộng ào ạt tấn công vào các tỉnh dọc biên giới Việt - Hoa.
Hỏa lực các cỡ như: bộ binh, thiết giáp, trọng pháo được tung vào trận đánh chớp nhoáng, vào thời điểm đó
và kéo dài cho đến hết cuộc chiến, Bắc Kinh không triển khai sức mạnh không lực. Chỉ trong một ngày đầu
tiến công, quân Tàu Cộng đã tiến sâu đến 8 cây số trong lãnh thổ Việt Nam ở miền biên giới. Kế tiếp, bước
tiến quân chậm lại và gần như ngừng hẳn vì sự phản công quyết liệt của bộ đội Việt Cộng.
Yếu tố thứ hai khiến cho quân phương Bắc tiến quân chậm sau khi vào sâu được 8 cây số là do hệ
thống hậu cần của Trung Quốc gặp khó khăn. Ở điểm này chúng ta thấy, sau cuộc xung đột biên giới với Ấn
Độ vào năm 1960 - 1961, đến năm 1979, tức gần hai mươi năm sau, quân đội của đàn anh cộng sản này vẫn
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chưa cải tiến bao nhiêu. Với thuận lợi về mặt địa dư, nằm sát Việt Nam, thế mà hệ thống tiếp vận vẫn gặp
khó khăn, nếu quân Tàu cộng vào sâu trong lãnh thổ Việt Nam thì chắc sẽ rước lấy thất bại thảm hại.
Vào ngày 21/2, quân Tàu Cộng tiếp tục hướng tiến quân về Cao Bằng và Lạng Sơn. Quân phương
Bắc đi vào tỉnh lỵ Cao Bằng vào ngày 27/2, tức 10 ngày sau khi mở đợt tiến công trên khắp tuyến biên giới
Việt Nam. Tuy nhiên đến ngày 2 tháng 3, tỉnh lỵ Cao Bằng mới bị quân Tàu Cộng chiếm giữ hoàn toàn. Sau
đó hai ngày tỉnh lỵ Lạng Sơn lại rơi vào tay quân phương Bắc. Đến ngày 5/3, Bắc Kinh nói rằng: cuộc ra
quân trừng phạt Việt Nam như vậy đã đủ và thông báo chiến dịch quân sự vùng biên giới đã kết thúc. Và
vào ngày 16/3, Bắc Kinh hoàn tất việc rút hết các Phương Diện Quân về bên kia biên giới.
Hà Nội, tên đàn em khốn khổ vừa được một bài học chí lý trong mố i quan hê ̣ đồng chí xã hội chủ
nghĩa anh em, miêu tả cuộc chiến tranh biên giới vừa qua là một thoái bộ quân sự từ phía Trung Quốc, nếu
không không muốn nói là quân Tàu cộng đã thất bại hoàn toàn khi phát động chiến tranh xâm lấn Việt Nam.
Tuy nhiên, điều đó đã cảnh báo tập đoàn cầm quyền ở Hà Nội rằng: đồng chí phương Bắc không phải là
người anh em tốt, đáng tin cậy, đáng dựa dẫm trong cái thế giới cộng sản với cái màu hồng hình thức, trái
lại phải thật cảnh giác, vì đàn anh Tàu là một mối đe dọa. Thực ra, Trung Quốc vốn là kẻ thù truyền kiếp mà
dân tộc Việt Nam phải canh cánh bên lòng để ý và sẵn sàng chống trả khi chúng xâm lược, như cha ông
chúng ta đã chỉ dạy từ bao thế hệ trước đây rồi.
Theo nhận định của Quân Ủy Trung Ương Hà Nội, quân giải phóng nhân dân Trung Quốc có thể
trở lại Việt Nam lần nữa. Và lần này chúng sẽ không dừng chân trên rừng núi Cao - Bắc - Lạng, mà có thể
sẽ tiến sâu vào Hà Nội. Vào năm 1987, Bắc Kinh đã đồn trú 9 Phương Diện Quân, tương đương với 400.000
quân sĩ, ở vùng biên giới Hoa - Việt, bao gồm cả vùng duyên hải hai nước. Bắc Kinh cũng gia tăng các tàu
đổ bộ và thực hiện những cuộc diễn tập quân sự bao gồm Hải quân và Lục quân ở ngoài khơi đảo Hải Nam,
như ngầm báo sẽ có khả năng nổ ra một cuộc tấn công tương lai từ ngoài biển.
Biến cố chính trị - quân sự trong khối cộng sản ở vùng Đông Nam Á vào năm 1979 giúp cho kháng
chiến Việt Nam tin tưởng vào cục diện có cơ đổi mới. Quyền lợi quốc gia là trên hết, là tối thượng, là cao
cả, là đứng trên mọi đảng phái, mọi chủ thuyết (ở đây cần phân biệt rõ, cộng đảng đã làm cho nhân dân hiểu
sai lầm rằng quyền lợi cộng đảng là quyền lợi của quốc gia. Thật ra cộng đảng Việt Nam đã bán đứng quyền
lợi quốc gia dân tộc để giữ vững quyền lợi ích kỷ, nhỏ mọn, hẹp hòi của đảng cô ̣ng sản) và không có mối
tình đồng chí nào sắt son, bền vững hơn khi cùng nhau bảo vệ quyền lợi quốc gia.
Dưới sự kềm kẹp chặt chẽ, tinh ranh, sắt máu của nhà cầm quyền Hà Nội, cục diện Việt Nam cũng
khó chuyển đổi theo ý muốn của những người đi kháng chiến thời 1980.
Mùa mưa Cam Bốt, 11/9/2002.
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CHƯƠNG 18
LỄ TUYÊN THỆ
RỜI CĂN CỨ 81 ĐỂ VỀ LÀM VIỆC
CHO ĐÀI PHÁT THANH VIỆT NAM KHÁNG CHIẾN
(Bắt đầu viết vào ngày 14/9/2002).

Một lời thề son sắt cùng núi sông.
Trong suốt thời gian dài sống và sinh hoạt tại khu chiến của MT, tôi có hai khoảng thời gian đáng
nhớ khi sống tại căn cứ 81. Lần đầu tiên khi vào khu chiến, thụ huấn khóa Kháng Chiến Quân căn bản. Và
lần sau cùng khi toàn thể Lực Lượng Võ Trang Kháng Chiến của MT chuẩn bị lên đường Đông Tiến, tiến
về Việt Nam thân yêu!
Thời gian ở căn cứ 81 lần đầu tiên của tôi được chấm dứt vào khoảng tháng 8 năm 1984. Sau hơn 5
tháng vào sống trong khu chiến. Vào một buổi tờ mờ sáng trời đầy sương mù vây quanh bản doanh, khi
đứng tập hợp để chờ phân công như thông lệ hàng ngày tại hàng quân của một đơn vị võ trang thuộc căn
cứ 81, bỗng có chiến hữu trực ban tại căn cứ đến chỗ chúng tôi chờ tập họp, báo cho chiến hữu công tác
trưởng rằng: có lịnh trên xuống bảo tôi phải đi nhận công tác khác. Tôi đang ngạc nhiên vì chưa biết có gì
thay đổi trong sinh hoạt hàng ngày hay không.
Sau đó chiến hữu trực ban đưa tôi vào bên trong khu vực hạn chế đi lại của Bản doanh 81. Đây là
lần đầu tiên tôi bước chân vào đây từ khi về căn cứ 81 sống và công tác. Thực sự thì bên trong khu vực
“giới hạn đi lại” (gọi như vậy vì nơi đây chỉ dành cho những chiến hữu có trách nhiệm đặc biệt), không có
gì đặc biệt. Nó cũng có những căn nhà chòi của các chiến hữu lãnh đạo, tương tự như bao cái nhà chòi đơn
giản ở những căn cứ khác trong khu chiến. Tuy nhiên tôi vẫn có một cảm giác hồi hộp và một chút đỉnh
muốn khám phá, cộng với những tò mò mà chúng tôi thường tự đặt ra về khu vực hạn chế đi lại này. Mặc
dù nơi đây không cách xa khu nhà bếp 81 và sân tập họp, nhưng vì đây là lần đầu tiên tôi được phép bước
vô. Các lối đi bên trong được kháng chiến quân trực phiên hàng ngày quét dọn sạch lá rừng, khung cảnh
im lặng, trật tự. Các căn nhà chòi được ngụy trang kín đáo bằng những tàng cây, nhánh lá.
Qua cổng vào, sau đó vượt lên một đường mòn nhỏ quanh co, tôi cùng chiến hữu trực đến một hội
trường ngăn nắp. Tại đây, tôi gặp chiến hữu Lê Trường Dũng, một cán bộ cấp Quyết Đoàn. Đôi khi anh
cũng đươ ̣c phép thay mặt cán bộ lãnh đạo tại căn cứ 81 để giải quyết một số việc trong căn cứ. Với bộ
quân phục rằn ri, do bô ̣ phâ ̣n tiế p vâ ̣n trong khu chiế n mua lại của quân đội Thái, chân mang dép kháng
chiến, cổ anh quấn một khăn rằn để che ấm, gương mặt ốm xanh, nhưng cặp mặt lộ ra nét cứng rắn. Dáng
dấp anh khiến cho tôi phải đoán anh đã trải nhiều năm trong khu chiến với những cơn sốt triền miên, rấ t dễ
gây chết người.
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Chiến hữu Dũng mời tôi ngồi trên bàn đầu của hàng ghế trong hội trường vắ ng lă ̣ng, lúc ấ y, chiến
hữu trực ban đã rời đi khỏi. Còn lại hai người, chiến hữu Dũng bảo tôi sửa lại y phục cho tề chı̉nh và chuẩn
bị làm Lễ Tuyên Thệ. Tôi ngạc nhiên chưa biết sẽ phải tuyên thệ những gì và công tác mới mà tôi nhận sẽ
là công tác gì?
Tuy nhiên đã quen với kỷ luật khu chiến, tôi nghiêm chỉnh chấp hành. Chỉ có hai người nhưng
không khí buổi Lễ Tuyên Thệ diễn ra đúng quân cách và thật nghiêm trang. Chiến hữu Lê Trường Dũng
đứng sau một bục nhỏ bằ ng cây, có da ̣ng hı̀nh tru ̣, đặt phía góc trái của hội trường khi đứng dưới nhìn lên.
Trên bu ̣c có mô ̣t tâ ̣p hồ sơ mỏng đă ̣t trước mă ̣t chiế n hữu Dũng, mặt chính của hội trường treo một lá cờ
vàng ba sọc đỏ ngay ngắn.
Bắt đầu tiến hành buổi Lễ Tuyên Thệ, chiến hữu Dũng hô lớn: “Nghiêm - Chuẩn bị chào quốc
kỳ.”. Cả hai đều đứng nghiêm và hướng lên lá quốc kỳ đang nằm im lặng trên vách tre cũ kỹ của hội
trường. Sau đó chiến hữu Dũng cho biết lý do của buổi Lễ Tuyên Thệ, đó là tôi được MT phân công về
công tác tại căn cứ 83, nơi có đặt đài Phát Thanh Việt Nam Kháng Chiến. Theo quy định của MT trước khi
được đưa về đây nhận công tác mới, quan trọng, tôi phải làm Lễ Tuyên Thệ trung thành và bảo đảm bí mật
các công việc liên quan đến đài Phát Thanh Kháng Chiến.
Khi tuyên thệ, tôi phải đến vị trí trước bàn thờ tổ quốc đặt ngay dưới lá cờ vàng và trong tư thế quỳ
một chân phải. Mỗi lần chiến hữu Lê Trường Dũng đọc xong một điều phải tuyên thệ, tôi lại hô to: “Xin
Thề”. Khi hô lớn tôi phải giơ tay mă ̣t thẳ ng lên trời, bàn tay nắ m chă ̣t la ̣i thành quả đấ m gân guố c, cứng
rắ n, thể hiê ̣n quyế t tâm cao đô ̣. Và lập lại nhiều lần tư thế đó, cho đến khi chiến hữu Dũng đọc xong một số
điều cần tuyên thệ của một kháng chiến quân khi được MT giao nhiệm vụ mới.
Đây được coi là ngày đầu tiên tôi đến với Đài và nó đã gắn liền với tôi trong nhiều năm tháng khi
sống tại khu chiến cách mạng. Đây có thể coi là kết quả từ những bài viết của tôi khi còn hoa ̣t động cho
MT tại trại tị nạn Sikhiu. Những bài viết đầy nhiệt tình thanh niên đối với vận mệnh tổ quốc, đã được tôi
chuyển cho anh Lộc khi mới bước vào khu chiến. Và anh đã khen đây là những bài viết mở đầu cho những
đề tài “nóng và lớn”.
Có thể vài chiến hữu lãnh đạo MT hay những anh em có trách nhiệm tại đài Phát Thanh Việt Nam
Kháng Chiến đã đọc những bài viết không đầy100 trang giấy học trò này, một quyển tập mà anh em trong
trại mua giúp cho tôi. Tôi viết như là một công tác tuyên vận mà một thanh niên trẻ nhiệt tình tham gia,
đóng góp vô điều kiện. Mặc dù trong kinh nghiệm của người viết văn chính luận, thì những quan điểm và
cách viết của tôi vào lúc đó chỉ mới là mở đầu cho một khả năng có thể cầm bút. Tuy nhiên trong hoàn
cảnh khu chiến thời ấ y, việc tìm ra một khả năng mới trong hàng ngũ kháng chiến quân xuất thân từ nhiều
tầng lớp xã hội của Việt Nam, là một niềm vui cho khu chiến vì “cây nhà lá vườn”. Anh Hiền vẫn thường
căn dặn kháng chiến quân: “Tài không đợi tuổi, nhưng kinh nghiệm phải có thời gian.”. Câu nói chí lý của
những người từng trải là bài học máu xương cho những chiế n hữu trẻ tuổi như chúng tôi.
Sau này suy nghĩ lại những lời tuyên thệ do MT tạo ra cho những người được chọn về làm việc tại
đài Phát Thanh không đúng lắm với tinh thần tự do phục vụ trong ngành truyền thông. Nhưng nó đúng
trong những ngày tháng ấy, khi tình hình theo dự kiến của MT, chỉ là sự đối đầu giữa hai lực lượng cộng
sản và MT. Trong lời tuyên thệ, MT quy định kháng chiến quân chỉ được tuân thủ trung thành làm việc
cho đài Phát Thanh của MT, chứ không được phục vụ cho bất kỳ đài phát thanh nào khác. Tuy nhiên trên
MT còn có tổ quố c và dân tô ̣c Viê ̣t Nam. Thế mới thấy rằng, lý thuyết, nguyên tắc có thể chỉ là lẽ phải
trong một giới hạn về thời gian và không gian. Và nó cần phải đươ ̣c điều chỉnh, bổ sung liên tục, nếu
không muốn bị lạc hậu.
Nhìn lại thời gian đó, lấy mốc là miền Nam sau 30/4, những người Việt yêu tự do phải nhìn nhận
rằng đài Phát Thanh Việt Nam Kháng Chiến là bước mở đầu cho lực lượng đột phá màn đêm do thông tin
một chiều của chế độ cộng sản tạo ra, nhằm bịt mắt, bịt tai đồng bào trong nước và củng cố cho chế độ
vững chắc thêm.
Tuy nhiên, chúng ta - người Viê ̣t tự do - cũng có thể hay đã đi theo bước độc tài (la ̣c hâ ̣u) của cộng
sản khi xây dựng cho mình vị trí độc quyền phát thanh, đô ̣c quyề n lañ h đa ̣o. Thế nhưng sự vô tư, khách
quan không có chỗ đứng trong chính trị. Nhất là môi trường chính trị một sống một chết như thời kỳ ban
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đầu còn quá non yếu của lực lượng kháng chiến VN phải nương dựa vào rừng núi xứ người nhằm xây
dựng trận thế đấu tranh mới. Vì thế Nhân Đạo Học phải là môn học cơ bản cho chính trị học, cho các chính
trị gia và người lãnh đạo chính trị.
Sự thực vẫn là sự thực, hãy nhìn thẳng vào sự thực. Nhưng cũng rất khó để làm việc không kém
phức tạp đó khi chúng ta phải đối phó với một chế độ rất ư hung hiểm, gian trá, không tiếc thủ đoạn tàn
bạo để hại người lương thiện, để ha ̣i nhân dân và quá tham vọng bám quyền để xây dựng mô hình xã hội
cô ̣ng sản hoang tưởng! Xã hô ̣i cô ̣ng sản, xã hô ̣i chủ nghıã (có đinh
̣ hướng?), nó chỉ có ở bên kia thế giới
hiện thực của con người! Chỉ có những bộ não đầy sình bùn mới nghĩ rằng nó là hiện thực, sẽ trở thành
hiê ̣n thực!!!
PhnomPenh - Cambodia, tháng 9/2002.

180

PHẦN V
ĐÀI PHÁT THANH
VIỆT NAM KHÁNG CHIẾN
CHƯƠNG 19
ĐƯỜNG VỀ CĂN CỨ 83
Chiế n Hữu Dương Văn Tư,
Tư Linh
̣ Phó Lực Lượng Võ Trang Kháng Chiế n.
(Bắt đầu viết ngày 17/7/2003.)

Sau Lễ Tuyên Thệ, tôi được lịnh lui ra khu vực bên ngoài chờ. Ngồi chơi ở nhà bếp căn cứ 81 được
một lát thì có tin báo cho tôi biết chuẩn bị đi công tác. Chưa biết đi đâu, nhưng chiến hữu trực ban dặn là tôi
sẽ tháp tùng với chiến hữu Dương Văn Tư đi xuống căn cứ 83. Hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Đối
với những chiến hữu khóa trước tôi, thì có lẽ không lạ với chuyện đi công tác. Vì anh em đã tham dự bao
nhiêu chuyến công tác trong khu chiến rồi. Nhưng tôi vẫn là anh kháng chiến quân mới ra trường còn nóng
hổi, cho nên rất nhiều việc trong khu chiến còn quá bỡ ngỡ đối với cá nhân tôi.
Từ ngày vào khu chiến, tôi chỉ biết có hai căn cứ. Một là căn cứ 84 tức Bình Thủy, nơi tiếp nhận
những tân kháng chiến quân mới vào lãnh thổ khu chiến. Hai là căn cứ 81, nơi giáp với vùng địch. Giờ đây,
tôi nghe báo là sẽ đi về căn cứ 83, nơi có đặt đài Phát Thanh Việt Nam Kháng Chiến, tôi không nghĩ ra đươ ̣c,
chuyê ̣n một đài phát thanh sao lại có thể được xây dựng trong vùng rừng núi để hoa ̣t động. Tuy nhiên, tin
vào khả năng của MT và nhìn vào những hoạt động lúc ấy, tôi mong muốn nhiệt tình rằng: lực lươ ̣ng tranh
đấ u cho tự do, dân chủ phải lớn mạnh, để ngày thành công mau đến. Thế nên tôi nghĩ rằng đó là sự thực.
Được phân công tháp tùng công tác với chiến hữu Dương Văn Tư, tôi rất nga ̣i ngùng vì ông là một
lãnh đạo trong khu chiến. Mặc dù tôi có ngồi trong lớp để nghe ông giảng dạy khi còn thụ huấn khóa kháng
chiến quân cơ bản, song đi với ông thì chưa bao giờ.
Trong chuyến đi lần thứ nhất về căn cứ 83 vào tháng 7/1984, có 3 người. Chiến hữu Dương Văn Tư,
chiến hữu Phạm Chiến Công và tôi. Đây chỉ là chuyến đi công tác, sau chuyến đi này, tôi có trở lại căn cứ
81 một thời gian ngắn. Kế đế n mới đươ ̣c thuyên chuyển về sống và làm việc tại căn cứ 83 luôn.
Với trang phục bộ đồ rằn ri tương tự với trang phục của binh chủng Nhảy Dù, nhưng chân mang dép
kháng chiến, đầu đội một nón màu hoa dù với vành tròn, tay cầm khẩu M.16 cũ. Chiến hữu Phạm Chiến
Công, nhanh nhẹn, khỏe khoắ n, dẫn đầu toán công tác. Sinh trưởng ở miền tây Nam phần, từng phục vụ tại
quân khu 4 trước 30/4/1975. Chiến hữu Công vượt biên qua đất Thái tìm tự do và trú tại trại tị nạn đường
bộ. Sau đó anh vào khu chiến để tiếp tục cuộc chiến mà một số lãnh đạo miền Nam tạm lên nắm quyền trước
ngày 30/4/1975 đã khai tử oan ức, trong mô ̣t đinh
̣ mê ̣nh đen tố i dành cho miề n Nam, dành cho Viê ̣t Nam.
Lớn hơn tôi một con giáp, vóc dáng anh cân đối sung mañ , cặp mắt anh sắc, lanh lẹ. Điều này như
nói lên một khả năng ứng phó hữu hiệu của một kháng chiến quân sẳn sàng lăn lóc trong rừng núi khu chiến,
hay có thể thực hiện các hoa ̣t động du kích chiến chống lại một đội quân chuyên nghiệp rất quỉ quyệt khi
đàn áp, thống trị người dân mấ t tự do.

181

Chi chú: Chiế n hữu Chủ Tich
̣ Hoàng Cơ Minh nói chuyêṇ thân mâ ̣t với chiế n hữu Phó Tư Linh
̣
Dương Văn Tư, nhân dip̣ anh em kháng chiế n quân đón Tế t cổ truyề n của dân tô ̣c trong rừng núi
khu chiế n (năm 1983). Sau lưng chiế n hữu Chủ Tich
̣ và trước mă ̣t chiế n hữu Tư linh
̣ Đă ̣ng Quố c
Hiề n, có mô ̣t kháng chiế n quân đứng nghiêm, tóc hớt cao, đó là chiế n hữu Pha ̣m Chiế n Công.
Chiến hữu Dương Văn Tư - Tư Lịnh Phó Lực Lượng Võ Trang Kháng Chiến, mặc bộ quân phục
xanh lá cây đã cũ nhưng gọn gàng, chững chạc trong tác phong một quân nhân lãnh đạo, tay ông cầm một
cây gậy được gọt bóng từ cây rừng, đầu ông để trần. Còn tôi mang trên mình bộ bà ba đen đã giặt vài nước,
đầu đội một nón màu hoa Dù vành tròn, ngắn, chung quanh vành nón có nhiều lỗ nhỏ để cắm các nhánh cây
nhỏ ngu ̣y trang. Tay luôn cầm một khẩu súng Carbin cũ với vài băng đạn dự phòng. Trừ chiến hữu Tư, tôi
và chiến hữu Công, bên hông mỗi người có mang theo một bình nước uống.
Toán công tác chúng tôi hướng đến mặt phı́a tây của căn cứ 81 và đi dần xuống núi theo một đường
mòn nhỏ quanh co, rất hiểm, đầy cây và dây leo dọc hai bên lối đi. Mặc dù đây là đường mòn đã dọn sẳn để
kháng chiến quân di chuyển thường xuyên, nhưng vì yếu tố bảo mật điạ hình khu chiến, nên con đường được
giữ la ̣i tối đa những chi tiết thiên nhiên chung quanh nó để khó có thể bị nhận dạng khi đặc công địch xâm
nhập vào khu vực bên trong của khu chiến.
Có những đoạn đường núi, kháng chiến quân phải cột dây rừng dọc theo những thân cây lớn để người
đi trên đường mòn có thể bám dây mà đi, mà trèo cho khỏi trơn té vào mùa mưa, hay những lúc đang đi tải
những hàng hóa nặng trên lưng. Căn cứ 81 nằm trên đỉnh núi cao nhất trong một dãy căn cứ tại khu chiến,
nên khi đi về 83 là đi xuôi về hướng tây và cao độ thấp dần.
Chiến hữu Công đi đầu, chiến hữu Tư đi giữa và tôi đi sau cùng. Ba người không đi quá xa nhưng
cũng không quá gần. Cả ba im lặng tiến bước, có lúc tạm ngừng để chiến hữu Tư có những lời chỉ dẫn mà
ông thấy cần thiết trên đường đi. Con đường mòn này nằm trong khu vực an toàn, và đây cũng là lối đi dành
cho những chiến hữu lãnh đạo hay kháng chiến quân có trách nhiệm đi công tác về căn cứ 83 hoặc di chuyển
lên căn cứ 81.
Cũng trên con đường mòn quanh co này, chiến hữu Chủ Tịch MT, chiến hữu Đặng Quốc Hiền, Tư
Lịnh Lực Lượng Võ Trang và nhiều lãnh đạo MT, khi đi công tác giữa hai căn cứ 81 - 83, đã liên tục di
chuyển, qua lại nơi đây trong nhiều năm trời. Con đường mòn này, nếu đi từ hướng căn cứ 81 về 83, thì
người đi chỉ cẩn thận trong những đoạn đường đổ dốc quanh co chứ không mệt vất vả như người vượt đường
mòn từ căn cứ 83 lên 81.
Sau này khi trên đường vượt rừng núi Lào, tiến về Việt Nam chúng tôi mới thấy con dốc 81 trong
khu chiến MT, chẳng thấm vào đâu so với những dốc núi cao cheo leo nơi xứ Lào buồn tẻ, miṭ mùng rừng
núi, những bản làng thưa thớt, mâ ̣p mờ, ẩ n hiê ̣n trong sương mù. Những lúc vượt dốc núi, chúng tôi không
đi mà cố gắng trèo. Chân bước lên, hai tay phải bám cây vì núi cao và lưng trĩu nặng hành lý, lương thực,
tài liệu đấu tranh. Và khi xuống dốc, anh em phải ngồi bẹp dưới đất, hai tay bám cây hay dây leo ở hai bên
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để tuột dần xuống núi trong lúc mưa tầm tã. Có lúc phải di chuyển như thế trong màn đêm, bụng đói, thân
lạnh. Đó chỉ là một phần gian nan của những người con đấ t Việt lên đường cứu nước trong le lói hy vọng.
Vì đường mòn được xẻ xuyên cánh rừng già âm u, nên lối đi rợp bóng mát. Rấ t khó tìm được ánh
nắng trọn vẹn chụp lên khoảng đất rừng nào dọc đường đi hay nằm bên cạnh đường mòn, khiến cho không
gian quanh đó thêm trầm lắng. Có một khúc đường mòn với vài gốc tre rừng, nghiêng mình bên mạch nước
nhỏ nhắn, róc rách chảy ra từ một hốc đá cạnh đó. Khung cảnh này khiến tôi chợt nhớ đến khu xóm nhỏ ở
miền quê Gò Công năm xưa, với tre làng, ruộng lúa, những mái nhà tranh hiền hòa, đơn sơ, nằm bên cạnh
các mương nhỏ dẫn nước chảy vào ruộng.
Đến gần một gốc xoài rừng ven đường mòn, chiến hữu Tư bảo chiến hữu Công lần theo những bụi
rậm quanh đó tìm một ít trái xoài rừng rớt ru ̣ng ăn chơi. Mỗi người được một trái xoài xanh nhỏ, chua chát.
Lúc ấy, tôi liếc nhìn chiến hữu Tư đứng gần đấy, trông ông ung dung và vui vẻ. Vừa đứng ăn xoài, ông vừa
hỏi chuyện tôi, sau đó cả ba lại tiếp tục hướng đến căn cứ 83.
Đường mòn ăn thông giữa hai căn cứ quan trọng của khu chiến MT thời ấy, không xa bao nhiêu.
Chúng tôi đi độ 30 phút đã tiến gần đến vành đai bên ngoài căn cứ 83. Những cọc tre cắm kín đáo chung
quanh hàng rào vành đai cho biết đã tới sát căn cứ. Tại cổng gác chận ngay lối đường mòn từ căn cứ 81
xuống, chúng tôi thấy có một chiến hữu mặc bộ bà ba đen đang gác. Trạm gác được ngụy trang quá khéo,
tôi không nhìn thấy chiến hữu ngồi gác bên trong. Chỉ khi nghe tiếng chào “Giải Phóng” của chiến hữu Công
cùng tiếng đáp lại “Việt Nam” của chiến hữu trực gác, tôi mới biết mình đang đứng gầ n một chòi gác nhỏ
ẩn kín. Tất cả súng ống của của toán chúng tôi đều bỏ lại cổng gác này và cả ba được cho qua cổng. Sau đó
theo một đường mòn nhỏ sạch sẽ hơn để tiến sâu vào căn cứ 83.
Đây là chuyến công tác đầu tiên của tôi với chiến hữu Phạm Chiến Công, sau này tôi về công tác đài
phát thanh, còn anh thì vẫn công tác tại Bản Doanh 81. Chiến hữu Phạm Chiến Công từng giữ các chức vụ
Toàn Trưởng, Dân Đoàn Phó, Dân Đoàn Trưởng và rồ i phu ̣ trách công tác tác chiế n cho Quyế t Đoàn, sau
này anh về làm công tác bảo vệ cho yếu nhân MT.
Mãi hơn một năm về sau, khi tôi đang làm việc tại căn cứ 83, có nghe tin chiến hữu Phạm Chiến
Công bị sốt rét nặng. Anh em trên căn cứ 81 có đưa anh ra vùng giáp đất Thái để tìm bịnh viện chữa trị. Mặc
dù trong khu chiến lúc nào cũng có nhiều thuốc tốt trị sốt rét, được mang về từ hải ngoa ̣i, nhưng vì sốt quá
nặng, nên phải đưa anh ra ngoài khu chiến. Lúc mang anh đi, anh em phải đặt anh nằ m trên một cái võng
dù, dùng một cây rừng chắc, xỏ ngang hai sợi dây cột ở đầu võng. Rồi 4 kháng chiế n quân khỏe mạnh thay
phiên nhau khiêng anh theo đường rừng mà đi. Nhưng ra chưa đế n căn cứ hậu cần Bình Thủy thì anh qua
đời. Khu chiến đã mai táng chiến hữu Phạm Chiến Công ở một nơi mà tôi không rõ, có thể gần căn cứ Bình
Thủy.
PhnomPenh, tháng 7/2003.
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CHƯƠNG 20
CĂN CỨ 83
Nơi Đă ̣t Đài Phát Thanh Viê ̣t Nam Kháng Chiế n
Lầ n Đầ u Tiên Gă ̣p Anh Ngô Chı́ Dũng,
Một Thành Viên Sáng Lâ ̣p Tổ Chức Người Viê ̣t Tự Do
Ở Nhâ ̣t Bản Vào Tháng 11/1975
Và Nhạc Sı ̃ Trần Thiê ̣n Khải Tức Trầ n Khánh.
(Bắt đầu viết ngày 15/8/2003).
Một cách tổng quát, căn cứ 83, nơi có đặt đài Phát Thanh Việt Nam Kháng Chiến, là một căn cứ
quan trọng của MT. Căn cứ 83 được thành lập sau căn cứ 81 trong quá trình hình thành dãy căn cứ liên hoàn
của khu chiến MT. Và nó nằm sâu vào hướng tây hơn so với căn cứ 81.
Được bố trí nằm trên một đỉnh núi thấp hơn đỉnh núi thuộc căn cứ 81, căn cứ 83 có hai vòng tuyến
chạy bọc chung quanh. Vòng ngoài gồm một tuyến đường mòn nhỏ hẹp, dọc theo tuyến đường mòn này có
rải rác những căn nhà chòi nhỏ kín đáo trong rừng cây, vừa là nơi canh gác, vừa là nơi trú ngụ của những
kháng chiến quân thuộc Dân Đoàn bảo vệ căn cứ 83. Các Dân Đoàn thuộc các Quyết Đoàn trong khu chiến
thay phiên nhau đến căn cứ 83 làm nhiệm vụ bảo vệ. Các chiến hữu làm nhiệm vụ bảo vệ tuyến ngoài, ngoài
công tác canh gác khu vực vành đai ngày lẫn đêm, anh em còn thực hiện những chuyến tuần tra mỗi ngày ở
khu vực rộng hơn quanh đó.
Tuyến ngoài của căn cứ 83 nối với hai con đường. Ở mặt tây căn cứ, có đường mòn thứ nhất, đi về
căn cứ 84 cách đó hơn 10 cây số đường rừng. Sau này có một căn cứ mới, mang tên 27, nằm ở đoạn giữa
căn cứ 83 và căn cứ tiếp vận Bình Thủy tức 84.
Tuyến ngoài của căn cứ 83 cũng nối với một đường mòn thứ hai chạy lên hướng bắc đông bắc,
đường mòn này đâm về tiền đồn Lạng Sơn. Trước khi đến Lạng Sơn, đường mòn này cắt thẳng góc với một
lối mòn khác từ căn cứ 81 tiến thẳng về hướng căn cứ 84, không qua căn cứ 83.

Nơi Đă ̣t Đài Phát Thanh Viê ̣t Nam Kháng Chiế n.
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Như vậy chúng ta thấy, từ căn cứ 81 - địa đầu của khu chiến, sát biên giới Lào - có hai ngã đường
đâm về căn cứ 84: một phải qua căn cứ 83, một đi vòng căn cứ 83, bọc phía sau căn cứ Lạng Sơn. Sau này,
chı́nh tôi khi đi công tác ở nhiề u tiề n đồ n, mới khám phá ra có mô ̣t con đường mòn thứ ba, từ căn cứ 81 bo ̣c
xuố ng hướng nam, vươ ̣t ngang tiề n đồ n Hồ ng Lıñ h, hướng về căn cứ 84. Ở tuyế n đường này, có đoa ̣n khá
rô ̣ng và xe tải nhỏ có thể mang hàng hóa vào gầ n Hồ ng Lıñ h đươ ̣c.
Lạng Sơn là một tiền đồn cheo leo bên ngoài căn cứ 83, án ngữ từ xa ở hướng Bắc - Đông Bắc cho
căn cứ 83. Từ Lạng Sơn cũng có một lối mòn về lại tiền đồn Chi Lăng nằm bảo vệ mặt sườn, từ xa cho căn
cứ 81. Chi Lăng là tiền đồn nhỏ nằm ẩn sâu trong khu rừng già với sương mù phủ kín, tre rừng đặc kín chung
quanh. Từ Chi Lăng có đường đi về căn cứ 81. Trú đóng tại Lạng Sơn có khi là một Dân Đoàn hoặc hai
Toàn. Nhưng trú đóng tại Chi Lăng, thường chỉ có một Toàn 3 người.
Tóm lại, chung quanh các căn cứ chính thường có tiền đồn nhỏ bao quanh để bảo vệ, và có nhiều lối
mòn ăn thông nhau để giữ liên lạc và tiến thoái kín đáo.
Vòng trong của căn cứ 83, tính từ xa đến tâm điểm, gồm một hội trường và sân tập họp để các đơn
vị kháng chiến quân đóng tại đây sinh hoạt, học tập chính trị, chào cờ. Không xa đó, ẩn dưới những lùm cây
rừng là một hố nước của một con suối chảy từ đỉnh 83 xuống. Nơi này là chỗ tắm giặt của chiến hữu Chủ
Tịch. Xa ở mé dưới núi, nằm gần cổng gác chính của tuyến ngoài căn cứ 83, có mô ̣t suố i lớn khác uố n lươ ̣n
vòng quanh, đây là một địa điểm để anh em kháng chiến quân lấy nước nấu ăn (gánh từ dưới suối lên núi)
và tắm giặt.
Từ hội trường leo lên gần đỉnh núi, tức tiến sâu vào tâm điểm của vòng trong là khu nhà bếp căn cứ
83. Nhà bếp này là nơi nấu ăn và dùng cơm của chiến hữu Chủ Tịch MT cùng vài chiến hữu phụ trách đài.
Nơi đây cũng là nơi họp mặt trong các buổi cơm sáng trưa chiều của các kháng chiến quân canh gác, làm
việc ở vòng tuyến trong. Gần khu nhà bếp có nhiều tảng đá cao lớn nằm cạnh nhau, xen kẽ với những cụm
cây rừng. Ẩn kín trong các ngách đá lớn là nơi MT đặt đài Phát Thanh Việt Nam Kháng Chiến và khu vực
làm việc cũng như chỗ ở của chiến hữu Chủ Tịch MT và vài chiến hữu phụ trách đài và căn cứ 83.
Ở gần hang đá nơi đặt các máy phát thanh có khu vực đặt máy phát điện nhỏ và kho trữ xăng. Cạnh
đó là dãy nhà tranh cho các biên tập viên của đài làm việc, như theo dõi tin tức qua các đài phát thanh VOA,
BBC, ngay cả theo dõi tin tức qua đài phát thanh Hà Nội để biết thêm tình hình trong nước. Anh em cũng
viết các bài phục vụ cho các chương trình phát thanh hàng ngày từ dãy nhà tranh này.
Vì tất cả những cơ sở tại 83 được bố trí trên dốc núi với địa hình rừng cây dầy đặc và nhiều đá lớn
(có tảng đá cao lớn như một ngôi nhà gạch) nằm rải rác. Cho nên vòng ngoài bao bọc một khu vực lớn chung
quanh căn cứ, chạy dài từ đỉnh núi đến chân núi. Còn vòng trong lại nằm trên lưng chừng núi, cũng kéo dài
từ cao đến thấp. Nếu đi từ căn cứ tiếp vận Bình Thủy đến căn cứ 83 thì người ta phải leo dần lên núi, trái lại
từ căn cứ 81 xuống 83 thì cứ thả theo triền núi mà đi.
Thực sự những điều tổng quát trên đây chỉ có thể biết được sau một thời gian sống và làm việc tại
căn cứ 83. Ngày đầu tiên khi đến căn cứ này với chiến hữu Dương Văn Tư, sau khi chiến hữu Tư được vào
khu vực trong để báo cáo công tác sau này tôi mới biết là ông vào gặp chiến hữu Chủ Tịch MT, còn tôi được
một chiến hữu bảo vệ yếu nhân MT dặn phải ngồi đợi một chút. Chiến hữu này tên Lê Văn Nhí, người tỉnh
Tây Ninh, có vóc dáng khỏe mạnh, ăn nói lễ phép, sau đó chiến hữu Nhí được lịnh đưa tôi ngược lên khu
vực có một nhà bếp nhỏ, có thể là nơi nấu nướng của một Toàn, nằm ở tuyến ngoài để gặp hai chiến hữu
phụ trách đài Việt Nam Kháng Chiến lúc đó.
Lầ n Đầ u Tiên Gă ̣p Anh Ngô Chı́ Dũng, Mô ̣t Thành Viên Sáng Lâ ̣p
Tổ Chức Người Viêṭ Tự Do Ở Nhâ ̣t Bản Vào Tháng 11/1975
Và Nha ̣c Sı ̃ Trầ n Thiêṇ Khải Tức Trầ n Khánh.
Tiến vào dãy nhà ăn đơn sơ bằng cây và tre rừng, dưới bóng mát của rừng cây che khuất ánh nắng
quanh năm, tôi thấy hai người đàn ông độ trên 30 tuổi đang ngồi nói chuyện. Nhìn thoáng qua, tôi thấy cả
hai đều mặc bộ bà ba đen. Một mập trắng, một ốm gân guốc và da mặt hơi tái xanh.
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Sau khi chiến hữu Nhí rời đi, tôi được chiến hữu có dáng hơi gầy, gương mặt có hàm râu mép,
không rậm lắm, tự giới thiệu là chiến hữu Khánh, mời ngồi đối diện. Sau đó anh Khánh giới thiệu với tôi,
chiến hữu có dáng mập mạp, nước da trắng nổi bật, có mái tóc cứng, ngồi cạnh anh, là chiến hữu Hoàng.
Chiến hữu Khánh hút thuốc và chiến hữu Hoàng thì không. Anh Khánh có rút một điếu thuốc Samit, loại
thuốc thơm nổi tiếng của Thái Lan thời đó, mời tôi, nhưng tôi từ chối vì không biết hút
Đây là công việc chính yếu của tôi ngày hôm đó khi rời căn cứ 81 xuống căn cứ 83 với chiến hữu
Phó Tư Lịnh Lực Lượng Võ Trang Kháng Chiến, Tướng Dương Văn Tư, đó là để cho hai chiến hữu phụ
trách đài Phát Thanh Việt Nam Kháng Chiến gặp biết mặt và hỏi han về cá nhân, cũng như để lượng định
về khả năng một cách tổng quát trước khi tôi được chính thức đưa về căn cứ 83 làm việc tại đài phát thanh.
Trong buổi nói chuyện, chiến hữu Khánh chủ động nhiều hơn, điều này chứng tỏ, có thể anh giữ
trách vụ cao hơn chiến hữu Hoàng, theo hiểu biết của tôi vào lúc đó. Anh Khánh nói giọng hơi pha miền
Trung, sau này tôi biết rõ anh người Phan Thiết, từng là một sĩ quan Hải quân trẻ. Trong biế n cố 30/4/1975,
anh Khánh di tản qua Mỹ, vài năm sau anh tham gia MT và về khu chiến. Còn chiến hữu Hoàng nói giọng
Bắc, khi đã sống lâu tại căn cứ 83, tôi mới biết thêm anh Hoàng từng du học tại Nhật (vì vậy mà anh em
trong khu chiến quen gọi anh là Hoàng Nhật và cũng để phân biệt với anh Võ Hoàng từ Mỹ về sau này, quê
ở đảo Phú Quốc - Hà tiên, cũng công tác tại đài phát thanh), rồi sau đó theo Tướng Minh về khu chiến công
tác. Sau này vào khoảng năm 1999, tức gầ n 15 năm sau, khi đo ̣c quyể n hồ i ký “Mô ̣t Đời Người” của cu ̣
Pha ̣m Ngo ̣c Lũy, tôi mới biế t anh Hoàng tên thâ ̣t là Ngô Chı́ Dũng, là một trong bốn người thành lập tổ chức
Người Viê ̣t Tự Do ở Nhâ ̣t Bản vào tháng 11/1975.

Ghi chú: Người ngồ i đầ u bàn, phı́a sau lưng có hai lá cờ là Chủ Tich
̣ Hoàng Cơ Minh. Người ngồ i mă ̣c
áo bà ba đen, quay lưng la ̣i, là chiế n hữu Trầ n Thiện Khải (Trần Khánh). Điạ điể m gă ̣p mă ̣t này có
thể nằ m ngoài khu chiế n, thuô ̣c tın
̣ ́ này đi vào khu chiế n khoảng nửa
̉ h U Bon trên đấ t Thái. Từ vi trı
ngày. Hın
̀ h trı́ch từ trang nhà của MT hay Viêṭ Tân.
Buổi gặp gỡ giữa ba người kéo dài không lâu, sau đó tôi được lịnh đi xuống khu vực có nhà ăn của
Dân Đoàn bảo vệ căn cứ 83. Ở đây tôi dùng cơm trưa với các chiến hữu trong Dân Đoàn trong thời gian chờ
chiến hữu Tư làm việc xong, rồi cùng quay về căn cứ 81 luôn thể.
Nhà ăn của Dân Đoàn bảo vệ căn cứ 83 nằm trong vùng ít cây, nơi có nhiều ánh nắng rọi vào, trông
khoan khoái, dễ thở hơn. Nơi đây tôi được chiến hữu Dân Đoàn Trưởng Khu Xuân Hưng mời dùng cơm với
anh em trong đơn vị. Chiến hữu Hưng lúc đó trẻ hơn tôi chừng vài tuổi, nhưng vóc dáng anh cao ráo, khỏe
mạnh. Chiến hữu Hưng quê ở Sóc Trăng. Anh đã từng đi công tác thám sát đường ở đất Lào với chiế n hữu
Phùng Tấ n Hiê ̣p, Nguyễn Quang Phu ̣c. Do nhiều thiện chí và hoàn thành công tác xuất sắc, nên anh được
các chiến hữu lãnh đạo khu chiến tin cậy và thương mến.
Sau này chiến hữu Khu Xuân Hưng được thăng cấp Quyết Đoàn Trưởng Quyết Đoàn Anh Dũng 7684. Có thể nói rằ ng anh Khu Xuân Hưng là mô ̣t trong những chiế n hữu trẻ đươ ̣c thăng cấ p mau và có
nhiề u khả năng chı̉ huy, vı̀ lòng trung thành, tác phong, cách cư cử với anh em kháng chiế n quân. Trong
chiến dịch Đông Tiến II, chiến hữu Hưng dẫn một Quyết Đoàn đi chận hậu trong đội hình Đông Tiến - tiến
về Việt Nam.
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CHƯƠNG 21
ĐÀI PHÁT THANH VIỆT NAM KHÁNG CHIẾN
Nơi Ở Của Chiế n Hữu Chủ Tịch Hoàng Cơ Minh.
Đă ̣c Công Viêṭ Cô ̣ng Đô ̣t Kı́ch Tiền Đồn Hải Vân
Hãy Nhớ La ̣i “Lời Me ̣ Dă ̣n” Của Nhà Thơ Bấ t Tử - Phùng Quán.
(Bắt đầu viết ngày 25/8/2003).

Sau Tết 1984, tôi rời trại tị nạn Sikhiu đi vào khu chiến. Tháng 7, 8/1984, tôi đến làm việc tại căn
cứ 83, nơi có đặt đài Phát Thanh Việt Nam Kháng Chiến, ngày phát 5 lần, mỗi lần 1 giờ đồng hồ trên làn
sóng 30 và 49 mét hay 10.300 và 7.000 kilô chu kỳ, phủ sóng 1/2 lãnh thổ Việt Nam. Trong lich
̣ sử thành
lâ ̣p, ngày 27/12/1983 được coi như là ngày thành lập đài. Đây là kết quả sau những ngày tháng cố gắng của
lãnh đạo MT nhằm xây dựng cho lực lượng kháng chiến Việt Nam một tiếng nói nêu cao chính nghĩa Tự
Do, Dân Chủ Chống Độc Tài Cộng Sản - nêu cao tinh thần đấu tranh giành Tự Do, Dân Chủ cho quê hương
Việt Nam. Sau này, vào những năm 2000, tại thủ đô Nam Vang- xứ chùa tháp, khi tra cứu các tài liệu của
MT trên mạng (net) tôi được biết, đài kéo dài hoạt động trên đất Thái tới tháng 8 năm 1991. Tức là 4 năm
sau, khi các chiến dịch Đông Tiến thất bại trong đau buồn cho những người yêu nước Việt Tự Do - Phú
Cường - Nhân Ái.
ĐÀI PHÁT THANH VIỆT NAM KHÁNG CHIẾN.
Có thể chia hoạt động đài Phát Thanh VNKC ra làm hai thời kỳ. Thời kỳ thứ nhất từ ngày 27/12/1983
đến tháng 6/1986. Giai đoạn này, đài được đặt trong khu chiến và hoạt động dưới ám số: "căn cứ 15". Lúc
đó, câu nói thường nhật trong mỗi buổi phát thanh trên đài là "Đài Phát Thanh Việt Nam Kháng Chiến được
truyền đi từ căn cứ 15 của MTQGTNGPVN.". Trong thời kỳ thứ nhất này, đài cũng di chuyển một lần từ căn
cứ 83 đến căn cứ 27, sau khi đặc công Việt Cộng mò lên đỉnh căn cứ 81 tấn công ngay khu vực huấn luyện
tân kháng chiến quân tại tiền đồn Hải Vân.
Thời kỳ thứ hai, tính từ tháng 6/1986 đến tháng 8/1991. Vào gầ n giữa năm 1986, lúc toàn bộ chủ
lực MT từ các cán bộ lãnh đạo khu chiến đến hầu hết các kháng chiến quân đều lên đường tham dự chiến
dịch Đông Tiến 2, đài phát thanh la ̣i được di chuyển lần nữa nhằm tìm an toàn cho các hoạt động phát thanh
của một tổ chức đấu tranh chống lại chế độ độc tài Hà Nội. Lần này di chuyển ra sâu trong đất Thái hơn, chứ
không còn đặt trong rừng núi vì khu chiến vùng biên giới Thái - Cam Bốt - Lào trong thời gian đó sẽ vắng
bóng kháng chiến quân. Vị trí mới của đài Phát Thanh Việt Nam Kháng Chiến trong giai đoạn này, tôi không
rõ, vì không còn làm việc, chỉ biết có tên gọi mới là “căn cứ 16”, thuộc khu vực tỉnh U Bon - Thái Lan.
Có thể sau khi các đơn vị kháng chiến quân tham dự chiến dịch Đông Tiến đã lên đường hết, đài
còn hoạt động ta ̣i đất Thái thêm một thời gian khá lâu, gần 5 năm, từ những tháng cuối năm 1986 đến tháng
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8/1991. Sau này không còn nghe tin tức gì liên hệ đến chuyến đi của chiến hữu Chủ Tịch MT cùng kháng
chiến quân hiện diện trong đoàn quân Đông Tiến 2, nếu có nghe, chỉ có thể theo dõi tin từ Hà Nội, dĩ nhiên
rất hạn chế và bị bóp méo sao có lợi nhất cho chế độ Hà Nội.
Hầu hết lãnh đạo MT hoạt động trong khu chiến đã hy sinh hay tự sát trên đường Đông Tiến, còn
phần lớn kháng chiến quân đã bị bắt và bị đày nhục khổ trong các trại cải tạo từ Nam ra Bắc để trả ơn cho
nước Việt, dân tộc Việt. Nên có thể do áp lực của Thái hay do những người lãnh đạo Tổng Vụ Hải Ngoại
thấy không còn cần thiết đặt đài Phát Thanh Việt Nam Kháng Chiến tại Thái Lan nữa. Và cũng đã qua rồi
giai đoạn sử dụng Thái Lan làm bàn đạp Đông Tiến - hướng về Việt Nam bằng lực lượng võ trang hay bằng
các đoàn xâm nhâ ̣p của cán bô ̣ kháng quản theo ngã đường Thái - Cam Bố t, vì lúc đó Thái đã thay đổi chính
sách với Hà Nội: Phối hợp làm ăn kinh tế chứ không còn đối đầu. Cụ thể hơn, sau này, các nhà lãnh đạo
Thái cho thực hiện chủ trương "Biến Đông Dương từ chiến trường thành thị trường.". Lúc đó Hà Nội đã rút
quân khỏi Cam Bốt, không phải tự nguyện mà vì sự suy yếu của nội bộ khối cộng sản quốc tế do hệ thống
lý thuyết cộng sản sai lầm, không phù hợp với thực tế xã hội con người, không thỏa mãn với bản chất nhân
tính luôn chuộng tiến bộ, khai phá, tự do của nhân loại.
Tình hình Đông Dương lúc đó thay đổi nhiều so với đầu những năm 1980, vì vậy đài dọn về tiểu
bang California - Hoa Kỳ với tên mới là đài Phát Thanh Chân Trời Mới. Đây có thể coi như mở đầu một
thời kỳ hoạt động mới của đài cũng như của MT (phần lớn chỉ còn lại Tổng Vụ Hải Ngoại).
Trên đây là những điều tổng quát của quá trình sinh trưởng một cơ chế tuyên vận mà vào thời đó,
MT coi như lực lượng chính yếu trong chiến lược đấu tranh vận dụng để lật đổ chế độ độc tài Hà Nội.
Thời gian đầu khi tôi về làm việc cho đài VNKC, mấy ngày đầu còn đang thử việc, cấp trên giao
cho tôi mấy trang trong tạp chí “Học tập,” sau này đổi ra là tạp chí “Cộng Sản”, bảo tôi dịch thử sang tiếng
Anh.
Sau đó, các chiến hữu công tác tại đài trước tôi, chỉ cho tôi các kỹ thuật căn bản, đơn sơ trong việc
in các tài liệu học tập trong khu chiến. Các kỹ thuật in và photo tài liệu này rất thủ công, anh em có thể tự
làm lấy. MT hướng dẫn anh em làm cách này nhằm tạo cho kháng chiến quân quen cách làm độc lập, tiện
và đơn giản trong môi trường kháng chiến bí mật sau này tại những phố thị Việt Nam. Điều này có thể học
kinh nghiệm từ thời hoạt động chống Pháp của dân Việt. Nó cũng thích hợp với chủ trương tự lực của MT
trong tiến hành đấu tranh. Những ai từng quen với sự chi viện dồi dào, ào ạt của đồng minh trong chiến tranh
Việt Nam trước 1975, có thể sẽ rất mau ngã lòng với công việc bắt đầu mô ̣t tiế n trıǹ h hết sức thủ công như
trên.

Ghi chú: Đây là kháng chiế n quân Pha ̣m Hoàng Tùng? vı ̀ người chu ̣p hın
̀ h đứng từ phı́a sau, nên
không rõ mă ̣t chiế n hữu này. Tuy nhiên qua hın
h
da
quen
thuô
ta
c
gia
̣ng
̣c,
̉ đoán là chı́nh tác giả vào
́
̀
năm 1984 - 1985 đang làm viêc̣ ta ̣i đài Phát Thanh Viêṭ Nam Kháng Chiế n. Những người chu ̣p hın
̀ h
có thể đã hy sinh ta ̣i khu chiế n, đã chế t trên đường Đông Tiế n hay bi tu
̣ ̀ đày sau đó ta ̣i Viêṭ Nam, hoă ̣c
còn số ng ta ̣i hải ngoa ̣i. Hın
̀ h chu ̣p lúc sinh hoa ̣t, làm viêc̣ của anh em kháng chiế n quân trong khu
chiế n đươ ̣c gởi ra Tổ ng Vu ̣ Hải Ngoa ̣i hay cho lãnh đa ̣o đảng Viêṭ Tân số ng ở My.̃ Dı ̃ nhiên những
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người còn số ng chı̉ trưng ra hın
̀ h ảnh nào cầ n thiế t, theo suy nghı ̃ của những người này và không có
tham khảo ý kiế n kháng chiế n quân còn số ng ta ̣i Viêṭ Nam hay ở các nơi khác, mă ̣c dù đây là tài sản
chung, không những của MT mà còn là của quố c gia, bởi vı ̀ đây là ghi nhâ ̣n đóng góp của con dân Viêṭ
trong tiế n trın
̀ h cứu nước Viêṭ trong thâ ̣p niên 1980.
Kế đến, tôi được phân công nghe tin tức hàng ngày qua các chương trình Việt Ngữ đài BBC, VOA
để theo dõi tin tức. Mỗi anh em làm công việc này được cấp trên giao cho cái radio nhỏ, nhưng máy radio
chỉ được cất giữ tại khu vực làm việc, nơi đây là căn nhà sàn lợp lá. Gọi là nhà sàn, nhưng “phòng theo dõi
tin” này chỉ cao hơn mặt đất chừng 5 cm. Vì nhà cất ven vách núi, nên không có mặt phẳng. Do vậy kháng
chiến quân phải làm một nhà có sàn tre để cho các chiế n hữu trong Ban biên tập làm việc. Trong gian phòng
này có một bàn tre dài và một kệ tre để băng cassette, giấy tập v.v...
Anh em khi về chòi nghỉ, ngủ, không được phép mang radio theo. Thực sự, dần dần sau đấy, tôi
được phân công nghe đài Hà Nội nhiều hơn để nắ m bắ t tin tức trong nước. Lúc này tôi chưa được giao công
việc viết bài. Nhưng khi nghe các chương trình phát thanh, tôi có nghe được bài của tôi viết kêu gọi anh em
trẻ nên lên đường cứu nước, với tựa đề: “Gởi Bạn”. Bài này tôi viết lúc còn sống trong trại tị nạn Sikhiu.
Khi mới về đài làm việc, chiến hữu Trần Khánh (Trầ n Thiê ̣n Khải) có đến nói chuyện và hỏi tôi nên
sử dụng bút danh gì khi viết bài sau này, vì lúc viết bài trong trại tị nạn, tôi có lấy tên Phạm Phan (có lần tôi
định viết cho vài tờ báo của người Việt ở Mỹ để kiếm thêm tiền sinh sống khi đang ở trại tị nạn, nhưng khi
tiếp xúc với một nhà báo ở trại, tôi không còn nhớ rõ tên họ, dường như ông ta tên là Khu Ban Lâm thì phải,
thấy không trôi chảy, nên từ bỏ ý định viết báo để kiếm sống.). Phạm Phan là nối kết giữa hai họ Ba và Má
tôi, nhắc nhở cho phải luôn nhớ đến gia đình đang sống trong nghèo khổ, nhục nhằn ở quê hương!
Chiến hữu Trần Khánh có ý muốn tôi thay đổi bút danh. Khi biết ý định này qua cuộc nói chuyện,
tôi nói với anh là tùy cấp trên, muốn chọn bút danh nào đặt cho tôi cũng được, còn việc tôi chọn bút danh
Phạm Phan lúc còn ở ngoài trại tị nạn là do ý riêng. Sau đó, chắc có lẽ đã thảo luận trước với vài anh em phụ
trách đài, anh Khánh cho biết từ đây về sau, tôi sẽ mang tên “Mai Anh” khi viết bài cho đài Việt Nam Kháng
Chiến.
Bút danh Phạm Phan, mãi về sau, đến tận tháng 3/2000, khi bắt đầu viết cho chương trình Việt Ngữ
Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp - RFI (Radio France International), do anh Đỗ Thông Minh giới thiệu, tôi
mới sử dụng trở lại. Việc quen biết với anh Đỗ Thông Minh cũng qua chuyện viết sách từ một buổi chiều tối
năm 1999, trong phòng trọ chật hẹp, nghèo nàn, thiếu ánh sáng, tại thủ đô Phnompenh (Từ tháng 3/1993 tôi
lại ghé đến PhnomPenh như một sắp xếp của tạo hóa. Đây là lần thứ nhì, tôi đến PhnomPenh trú ngụ, sau
khi rời khỏi trại cải tạo A.20 tỉnh Phú Yên ở miền Trung Việt Nam) tôi nhận được cú điện thoại lạ. Người
bên kia đầu giây xưng là Đỗ Thông Minh, đang ở miền đông Hoa Kỳ. Anh Minh nói biết tôi qua lời giới
thiệu của Giáo Sư Nguyễn Ngọc Bích, lúc ấy là Giám Đốc đầ u tiên của chương trình Việt Ngữ Đài Á Châu
Tự Do - RFA. Thời gian đó tôi đang là cộng tác viên của Đài RFA tại Phnompenh - Cam Bốt, với tên Lý
Đinh
̣ Phát hay Ly Tea Hout (tên Kampuchea khi ti ̣na ̣n chı́nh tri ̣ta ̣i đây).
Số là anh Minh đang dự định xuất bản quyển 2 trong Bộ sách "Vòng Quanh Thế Giới - Người Việt
Hải Ngoại", trong quyển hai này có phần nói về đất nước Cam Bốt. Khi ở Washington DC, do liên hệ công
việc, thăm hỏi anh Bích vì là chỗ quen nhau, khi biết Ban Việt Ngữ / RFA có một cộng tác viên tại Cam Bốt,
anh Minh đã ngỏ ý muốn nhờ tôi viết phần Cam Bốt cho quyển sách của anh. Phía anh Bích khi giới thiệu,
cũng muốn giúp tôi tìm thêm việc làm quan hệ đến việc viết lách phù hợp với khả năng của tôi. Nguyện
vọng này, tôi có trình bày với Giáo Sư Nguyễn Ngo ̣c Bích trước đây.
Tôi nhận lời anh Minh, viết chương Cam Bốt, hầu kiếm thêm thu nhập cho gia đình đang túng thiếu.
Để viết phần nói về đất nước Cam Bốt, tôi phải làm việc ở cái sân nhỏ, sát mái hiên trên lầu hai căn nhà trọ
vì nhà trọ bình dân chật hẹp, không có chỗ đặt bàn. Phòng trọ nhỏ, chật chội, chỉ vừa đủ cho hai vợ chồng
chúng tôi kê một tấm nệm mỏng trên nền gạch bông cũ, cạnh đó là cái lò dầu nấu ăn. Phòng không tối lắm
nhưng thiếu ánh sáng để viết.
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Tôi miệt mài viết trên cái bàn nhỏ, thấp. Chỗ ngồi là cái ghế nhựa nhỏ, mỏng manh, màu vàng. Bộ
bàn ghế này giá 4 đô la, được dành cho trẻ em tiểu học ngồi học bài. Vợ tôi kiếm mua ngoài chợ giúp tôi có
nơi ngồi làm việc.
Và sau này, chính trên cái bàn nhỏ xíu, và từ căn phòng trọ tăm tối nhưng ấm cúng tình gia đình
này, sau nhiều suy tư, trằn trọc, tưởng nhớ đến những chiến hữu hy sinh trên đường Đông Tiến, tôi đă ̣t bút
viết các trang đầu tiên cho quyển hồi ký “Hành Trình Nổi Dậy” sau đổ i la ̣i thành “Hành Trı̀nh Quâ ̣t Khởi”
và rồ i là “Hành Trı̀nh Người Đi Cứu Nước”.
Căn phòng nhiều kỷ niệm này, vợ chồng chúng tôi trú đến gần 5 năm. Ở đây tôi đã tiếp anh Phan
Dũng tức Đinh Quang Anh Thái khi anh từ Mỹ qua văn phòng PhnomPenh/RFA làm việc, tiện đó ghé thăm
chúng tôi. Lúc đó vào buổi tối khi anh Dũng ghé thăm, cũng trên cái bàn nhỏ chỗ tôi thường ngồi viết đó,
chúng tôi ngồi uống vài chai bia Angkor, tâm tình chuyện đất nước, quê hương.
Cũng tại căn phòng này, chúng tôi có tiếp bà Debbie Krisher, Trưởng Văn Phòng Tokyo đài Á Châu
Tự Do, một người có cha Mỹ, mẹ Nhật. Bà ghé thăm chúng tôi để biết cảnh sống cùng nơi lưu trú. Sau này
vào tháng 12/2001, Giáo Sư Nguyễn Ngọc Bích từ Hoa Kỳ về Cam Bốt công tác cho RFA, cũng đến nơi
này. Trong căn phòng nhỏ, vừa là phòng khách, vừa là phòng ngủ, vừa là nhà bếp, phòng ăn, phòng làm
việc, anh Bích bùi ngùi tâm tình nhiều chuyện với chúng tôi.
Qua việc viết sách, từ đó tôi biết anh Minh là một trong ba người sáng lập nên MT. Khi đọc ở trang
bìa sau quyển 1 “Vòng Quanh Thế Giới - Người Việt Hải Ngoại” (do anh Minh gởi tặng để dựa theo đó biết
cách viết cho phần Cam Bốt trong quyển 2. Theo ý anh Minh lúc đó, chỉ viết nhiều về kinh tế, văn hoá…)
tôi thấy có giới thiệu bộ hồi ký của cụ Phạm Ngọc Lũy, người đã đảm nhận chức vụ Chủ Tịch Phong Trào
Quốc Gia Yểm Trợ Kháng chiến thuộc MT ở hải ngoại.
Ông Lũy viết bộ “Hồi Ký Một Đời Người”, cuốn 2 đa phần liên hệ đến MT tại hải ngoại. Trong thời
gian sống trong khu chiến, anh em chúng tôi không được biết tin tức gì về những biến cố làm cho MT suy
yếu ở hải ngoại. Vì muố n biết thêm dữ kiện thời đó tại hải ngoại, tôi có hỏi mua qua nhà xuất bản của anh
Minh bên Nhật, nhưng anh Minh đã gởi theo đường bưu điện về Nam Vang tặng cho tôi hai cuốn hồi ký của
cụ Phạm Ngọc Lũy.
Sau này khi cộng tác với chương trình Việt Ngữ đài Phát Thanh SBS tại Úc (Special Broadcast
Service, do anh Đinh Quang Anh Thái giới thiệu) và đài BBC, cũng như khi viết cho nguyệt san Mekong do
anh Đỗ Thông Minh bên Nhật chủ biên, tôi cũng lấy tên Phạm Phan.
Ban biên tâ ̣p của đài VNKC có bí danh là Ban ABC. Anh em trong Ban biên tập lúc đó có 5 chiến
hữu (chưa kể các chiến hữu lãnh đạo MT tham gia viết bài) gồm: chiến hữu Trầm Vi Thiện, Phạm Hoàng
Lê, Nguyễn Văn Chí, Tạ Hoàng Thiện và tôi, tân binh ABC. Ngoài 5 anh em chúng tôi thường làm việc
chung hàng ngày, toán chúng tôi bị điều động cả từ hai phı́a. Về công tác trong ban ABC, thì chiến hữu Trần
Khánh và chiến hữu Hoàng Nhật điều động. Thực sự sau này tôi mới biết anh Hoàng Nhật là Trưởng Đài.
Tuy nhiên, về mặt quân số của đơn vị võ trang, đôi khi chúng tôi chịu sự chi phối từ chiến hữu Nguyễn Ngọc
Cường. Chiến hữu Cường là Dân Đoàn Phó bảo vệ khu vực đài phát thanh cùng căn cứ 83, anh làm phó cho
chiến hữu Khu Xuân Hưng. Về mặt liên hệ với chiến hữu Cường, đôi khi ngoài công tác viết lách, phát
thanh, chúng tôi cũng phải canh gác bảo vệ vòng đai căn cứ 83, phải đi tuần, phải đi tải hay xây dựng, sửa
chữa nhà, hầm hố trong căn cứ. Và học hành cùng với anh em trong đơn vị võ trang đang công tác tại căn
cứ 83. Những công tác này, do chiến hữu Cường điều động.
Chiến hữu Cường quê ở Hóc Môn, ngoa ̣i thành Sài Gòn, anh từng là bộ đội đi nghĩa vụ, đóng tại
Cam Bốt, sau đó bỏ trốn sang đất Thái. Tại đây anh tham gia MT và lên đường vào khu chiến. Anh dáng
người cao ráo, khỏe mạnh, miệng luôn ngậm điếu thuốc rê bự, trà “quạu” mới uống, trà lạt anh chê, bình
dân, vui tính nhưng kiên quyết, anh là một cán bộ giỏi của MT. Anh Cường cũng có khiế u viế t văn. Chı́nh
anh sau này đã soa ̣n những câu “ca dao” kháng chiế n (gọi là “ca dao” vì muốn sau này phổ cập trong quần
chúng), rấ t mô ̣c ma ̣c, bı̀nh di,̣ nhưng sâu sắ c tı̀nh ruô ̣ng vườn, xóm làng miề n Nam. Nô ̣i dung ca dao kháng
chiế n còn thúc giu ̣c kháng chiế n quân hăng hái làm viê ̣c vı̀ ngày mai của quê hương. Chiế n hữu Nguyễn
Ngo ̣c Cường trung thành, kiên quyế t nên đươ ̣c MT tı́n nhiê ̣m cử vào những chức vu ̣ chı̉ huy cao cấ p.
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Trong Ban biên tập ABC, người cao tuổi nhất là chiến hữu Trầm Vi Thiện. Trong khu chiến anh em
thường gọi chiến hữu Thiện là bác Thiện. Đôi khi anh em gọi với nhau là ông Thiện già. Dáng gầy gò, luôn
luôn khoác bên ngoài chiếc áo ấm lớn, dài tay, có dây kéo từ trên cổ áo xuống quá bụng, 4 túi áo có nắp,
màu xanh nhạt, loại trang phục của quân đội VNCH. Chiếc áo la ̣nh nhà binh dày này, như để che chở cho
ông bớt đi cái lạnh núi rừng, hay cơn lạnh của những cơn sốt rừng có thể kéo đến bất kỳ lúc nào cho mỗi
kháng chiến quân. Và cũng để anh em chung quanh không nhận cái thân thể gầy gò của ông. Thực sự, thì
khi tắm dưới suối, các chiế n hữu trong đơn vị vẫn nhìn thấy thân mình ốm yếu của chiến hữu Thiện.
Song tinh thần bác Thiện thật đáng khâm phục. Lớn tuổi, đã qua 5 năm cải tạo trong nhà tù cộng
sản, nhưng ông vẫn tiếp tục lên đường tranh đấu cho nước nhà. Ngoài chiếc áo cũ kỹ này, ông có thói quen
hút thuốc lá, uống trà. Đi đâu cũng đội cái nón vải màu đen cũ mèm ở trên đầu, tay xách một lon “gi gô” bị
nám khói đen dầy cộm ở đít lon. Đây là bình trà của ông hàng ngày lẫn chiều tối trước khi ngủ. Những thứ
đó chung quanh ông là hình ảnh quen thuộc hàng ngày, hàng tháng, nhiề u năm trong Ban biên tập ABC.
Thời gian công tác tại ABC (kéo dài đến ngày lên đường Đông Tiến), anh em từng tháng được MT
cung cấp chừng 5 gói thuốc rê (một gói nhỏ bằng 3 ngón tay). Tôi lúc ấy vẫn chưa biết hút thuốc, hầu như
phần thuốc lá của tôi dùng để tặng lại cho bác Thiện.
Trước khi tham gia Ban ABC, chiến hữu Thiện từng phụ trách công tác tiếp vận tại căn cứ 81. Là
cựu sĩ quan cấp Thiếu Tá trong quân đội VNCH, sau khi cải tạo 5 năm, ông trở về nhà tại Sóc Trăng, sau đó
vượt biên bằng đường bộ qua Thái. Và khi biết MT, chiến hữu Thiện đã nhiệt tình tham gia.
Về công tác, chiến hữu Thiện phụ trách việc đọc một số bài bình luận hay xã luận. Giọng miền Nam
chững chạc, chậm rãi rất hay, thu hút người nghe Đài. Chiến hữu Thiện cũng đảm nhận việc viết bài và theo
dõi tin cho Ban ABC. Đôi khi các anh Khánh, Hoàng hay chiế n hữu Chủ Tich
̣ MT vẫn trao đổi với ông để
nghe những ý kiến cố vấn từ kinh nghiệm của người chiến binh già.
Khi tôi về công tác tại Đài, lúc đầu được sắp xếp chỗ ngủ gần với chiến hữu Thiện. Đấy là một căn
chòi nhỏ không xa chỗ làm việc. Trong nhà chòi có hai giường tre cao chừng hơn đầu gối. Nơi đầu nằm có
một bàn tre nhỏ để hai chúng tôi để những món lặt vặt như bình nước, băng đạn, nón, ba lô…
Việc sắp xếp tôi trú chung một chòi với chiến hữu Thiện cũng là do ý anh em cấp trên. Là người
lớn tuổi, từng là sĩ quan được đào tạo chính quy, chiến hữu Thiện rất nguyên tắc trong làm việc, trong chấp
hành lịnh và trong chỉ huy, thêm nữa, ông khó tính. Những lúc tôi lên cơn sốt về đêm, vì chịu lạnh - lạnh từ
trong xương lạnh ra - không nổi khi sốt hành, tôi thường rên khi lên cơn, có khi ói mửa vào giờ đêm. Những
lúc này, chiến hữu Thiện bị mất ngủ và ông hơi cằn nhằn. Có thể vì lý do đó, sau này tôi được đổi sang chỗ
ngủ khác. Trong khu chiến, chỗ ngủ cũng là vị trí tác chiến khi hữu sự. Do vậy, từng cá nhân trong mỗi đơn
vị đều phải rõ vị trí của người nằm gần mình, để không bắn lầm và dễ nhận diện địch khi chúng trà trộn vào
căn cứ.
Một người thâm niên thứ hai trong đơn vị ABC khi tôi mới về đây công tác là chiến hữu Nguyễn
Văn Chí. Chí lớn hơn tôi chừng hai tuổi. Anh người gốc Huế, từng là cựu sinh viên sĩ quan cảnh sát, nghe
nói khóa học của anh bị dở dang khi miền Nam mất. Chiến hữu Chí vượt biên theo ngã đường bộ đến Thái
và sau đó tham gia MT trước tôi mấy khóa. Anh thích nhạc và có soạn vài bản nhạc hùng để kháng chiến
quân hát khi sinh hoạt chính huấn. Những bài ca do anh sáng tác trong khu chiến cũng được sử dụng trong
các chương trình phát thanh. Anh Chí có tham gia viết bài và đọc bài trên Đài. Lúc còn công tác trong lực
lươ ̣ng võ trang ở căn cứ 81. Chiế n hữu Chı́ từng tham dự công tác xâm nhâ ̣p dò đường về Viê ̣t Nam, từng
giữ chức vu ̣ Dân Đoàn Phó.
Người thứ ba trẻ hơn tôi, đó là chiến hữu Tạ Hoàng thiện, Thiện là bộ đội nghĩa vụ đóng tại xứ chùa
tháp, sau đó bỏ trốn qua đất Thái, rồi tham gia MT. Chiến hữu Thiện quê ở Quâ ̣n Bình - Thạnh (Bıǹ h Hòa Tha ̣nh Mỹ Tây) - Sài Gòn. Nghe anh giới thiệu, thân phu ̣ anh là nhạc sĩ vọng cổ nổ i tiế ng, ông bị mù hai
mắt. Thiện có tính tình dễ thương và hòa đồng, không phách lối, hách dịch, mặc dù có lúc anh cũng hơi ba
hoa, nhưng như thế lại vui, làm cho đời sống khu chiến bớt cứng ngắc. Chiến hữu Ta ̣ Hoàng Thiện được anh
em thích gần gũi.
Hoàng Thiện yêu nhạc, anh đã sáng tác nhiều bài nhạc ca ngợi đời sống anh hùng, gian truân, hy
sinh cao thươ ̣ng vı̀ tự do dân chủ của kháng chiến quân, có những bài nói lên sự khổ sở, lầ m than, mấ t tự do,
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vô vo ̣ng không ngày mai của người dân Việt sống dưới chế độ độc tài đảng trị, và hô hào những người yêu
nước can đảm đứng lên đập tan họa độc tài cộng đảng.
Luôn mặc trên người bộ bà đen, Thiện rất lười tắm giặt. Trong đơn vị, anh em đôi khi nói giỡn với
nhau là bắt Hoàng Thiện đi tắm hay mang Hoàng Thiện xuống dưới suối! Thiện rất nhiệt tình, giọng nói anh
quen thuộc với những ai từng nghe đài VNKC hàng ngày thời đó. Anh là xướng ngôn viên thường nhật của
các chương trình phát thanh. Giọng miền Nam, là dân Sài Gòn, tiếng nói chiến hữu Thiện ấm, trong, dễ
nghe. Thiện được giao cho công tác thực hiện các băng ghi âm sẵn các chương trình phát thanh mỗi ngày,
tức là anh lo việc thu giọng cho những bài viết được viết trong khu chiến hay bài viết, tài liệu được chuyển
từ hải ngoại vào khu chiến, sẽ được đọc trong ngày. Rồ i kế đế n là điều chỉnh âm thanh, chọn các bài nhạc
đươ ̣c sắ p xế p xen kẽ giữa các bài viế t trong chương trı̀nh. Sau đó làm thành một băng cassette ghi âm một
chương trình phát thanh của một ngày đã được thu sẳn. Thời đó, việc đọc bài, thu thanh, giới thiệu chương
trình phải làm xong vào buổi chiều. Tối đến, chiến hữu Thiện vào phòng ghi âm làm việc.
Theo chỉ thị của anh Hoàng Nhật, chiến hữu Hoàng Thiện sắp xếp bài nào phát trước, bài nào phát
sau trong chương trình phát thanh, nhắc nhở người đọc bài (lúc làm công việc thu giọng) sao cho có âm
thanh tốt, không lớn quá, không nhỏ và luôn rõ ràng, chọn bản nhạc nào trong các băng nhạc được tuyển lựa
rồi để đưa vào chương trình phát thanh. Lúc đó, bài ca “Tiếng Nước Tôi” được chọn làm bài hát dạo đầu
trước khi chính thức đi vào chương trình phát thanh hàng ngày. Và bài ca “Việt Nam Minh Châu Trời Đông”
được chọn làm bài hát mở đầu cho các chương trình phát thanh.

Ghi chú: Kháng chiế n quân Ta ̣ Hoàng Thiêṇ đang làm viêc̣ trong phòng kỹ thuâ ̣t đài Phát Thanh Viêṭ
Nam Kháng Chiế n ở căn cứ 83. Thời gian này là vào cuố i năm 1984. Lời chú thı́ch của tác giả. Hın
̀ h
ảnh trı́ch từ trang nhà MT hay Viêṭ Tân.
Bài “Tiếng Nước Tôi” buồn, đậm đà tình quê hương dân tộc. Những đêm gần sáng, hay lúc ngồi
gác ở tiền đồn, tôi nghe bài này mà lòng buồn mêng mang. Nhớ Việt Nam, thương quê hương nghèo nhục,
nhớ gia đình không lời nào tả hết được!!!
Khi chiến hữu Hoàng Thiện làm xong băng ghi âm sẳn chương trình phát thanh cho một ngày, anh
phải trình lên chiến hữu Hoàng Nhật nghe lại coi có lỗi về kỹ thuật âm thanh hay có đúng với chỉ thị không.
Sau đó băng thu sẳn chương trình phát thanh này được phát vào chương trình đầu tiên của ngày mai vào lúc
5 giờ sáng.
Lúc đó, đài có 5 buổi phát thanh mỗi ngày trên làn sóng ngắn. Ăng ten (antenna) là một thân cây
rừng dài gần 20 chục thước, đường kính bằng bắp tay, được gọt cành lá, gai góc. Đầu thân cây có cột một
dây, kéo dài kín đáo đến tận phòng phát thanh gần dưới đó. Ăng ten bằng cây rừng này được chắp nối vào
một ngọn cây cao trên đỉnh núi tại căn cứ 83. Chiến hữu Lê Văn Nhí, thuộc Dân Đoàn bảo vệ yếu nhân là
người khỏe mạnh, leo trèo giỏi, gan dạ, nên được giao cho việc đặt hay thay ăng ten trên ngọn cây cao, với
sự góp sức của nhiều chiến hữu khỏe mạnh khác đang công tác ở căn cứ 83.
Lúc ấy, các buổi phát thanh hàng ngày gồm: sáng từ 5 giờ đến 6 giờ. Gần trưa, từ 10 đến 11 giờ.
Trưa từ 1 giờ đến 2 giờ. Chiều từ 5 giờ đến 6 giờ. Tối từ 8 giờ đến 9 giờ. Đôi khi vì nhu cầu, sẽ có buổi phát
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thanh phụ trội, như thế một ngày có thể có trên 6 buổi phát thanh. Thường thường, chiến hữu Thiện làm việc
đến khuya mới xong việc, do đó đôi khi anh được miễn canh gác đêm. Thỉnh thoảng anh vẫn bị trục trặc, chỉ
là lỗi nhỏ, do vì bận rộn hay quên, như: lộn cách sắp xếp thứ tự trong chương trình ấn định sẵn hay trục trặc
máy móc ghi âm, lỗi về âm thanh v.v…, và anh Hoàng phải giúp anh làm lại.
Các bài đọc được thu riêng rẽ rồi chuyển sang một băng thứ hai (là băng chính dùng cho chương
trình phát thanh) thường được làm nhờ những máy móc Nhật. Phòng thu âm không xa phòng phát thanh.
Phòng phát nằm trong hang đá hẹp (đi không khéo sẽ bị đụng đầu vào vách đá bên trên) vừa đủ cho việc đặt
một bàn tre cứng để các máy phát, máy trợ giúp gia tăng cường độ phát sóng. Và một cái ghế dài đối diện
để hai người ngồi theo dõi và điều khiển máy khi trực ca phát.
Việc trực trong lúc phát thanh thường có hai chiến hữu. Người trưởng và phó phải chịu trách nhiệm
với lãnh đạo về diễn biến trong buổi phát thanh do mình trực. Hai chiến hữu này có nhiệm vụ ngồi theo dõi
trong phòng phát thanh để điều chỉnh kịp thời những trục trặc máy móc, như âm thanh lớn nhỏ, thay băng.
Một chương trình phát được thu sẳn trong hai băng cassette, mỗi băng có độ dài gần 30 phút, có bản nhạc
chuyển mục lúc chương trình phát được nửa giờ.
Buổi sáng sớm là ca trực quan trọng, anh Hoàng thường trực với chiến hữu Nguyễn Hoàng Nam.
Trong ca này, nếu nghe có gì sơ sót, chiến hữu lãnh đạo sẽ có chỉ thị điều chỉnh lại chương trình, để buổi
sau đó không bị sơ sót.
Nam cũng là người trong Ban ABC, anh nhỏ tuổi nhất, tay bị tật bẩm sinh, một tay lớn, một tay nhỏ.
Chiến hữu Nam có khiếu về sửa chữa dụng cụ máy móc như radio, máy cassette, nên anh được điều về đài
phụ giúp anh em trong công tác kỹ thuật phát thanh. Tính tình dễ thương, ham học hỏi, nên Nam được anh
Hoàng Nhật yêu mến, chỉ bảo. Là người Sài Gòn, Nam vượt biên bằng đường bộ đến đất Thái, sau đó biết
được MT lập khu chiến, anh tự nguyện đi theo. Mặc dù tay có tật, không lành lă ̣n như các anh em khác,
nhưng mỗi lần đi tải gạo, chiến hữu Nam vẫn hăng hái nhận phần gạo ít hơn và cùng anh em tải gạo về căn
cứ. Nam rất nhiệt tình, không ngại gian khổ để vào khu chiến sống và tranh đấu một nền Tự Do cho nước
nhà. Ý chí của một thanh niên trẻ chừng hơn 20 tuổi như Nam thật đáng khen ngợi.
Không xa phòng lấy tin là nhà máy phát điện, trong có hai máy loại cỡ trung, sử dụng khi đến giờ
phát thanh. Nhà máy này cũng cung cấp điện cho chiến hữu Chủ Tịch làm việc vào ban đêm. Thực ra thì
ông chỉ dùng một bóng đèn nhỏ để đọc tài liệu hay viết bài. Cách làm nhà chứa máy phát điện công phu, tất
cả bằng sức lao động và sáng kiến kháng chiến quân. Anh em đốn cây rừng làm một gian nhà chứa máy phát
điện. Hai máy phát điện nằm ở vị trí trung tâm của nhà máy, một máy chính, một máy dự phòng. Bên ngoài
nhà máy, dĩ nhiên đã ngụy trang cành lá cây cho khuất tầm nhìn từ ngoài xa hay từ trên cao, mặc dù vị trí
đặt nhà máy phát điện cho đài phát thanh cũng đã kín đáo rồi. Chung quanh nhà máy phát điện có hai lớp
vách, mỗi lớp vách được đóng thành khung cây hình chữ nhật cao đụng đến nóc. Rồi đất được đổ đầy trong
cái khung cây, sau đó ém đất cho cứng, chung quanh khung vách này được bọc lớp bao bố dày để ngăn cản
âm thanh lọt ra ngoài. Như vậy, nhà máy được bao bọc bởi hai lớp tường đất dày.
Hai chiến hữu trực một ca phát thanh phải lo coi xăng có đủ không và cho máy nổ trước đầu mỗi
giờ phát thanh chừng 5 phút, phòng khi máy thứ nhất trục trặc thì cho nổ máy thứ hai nhằm bảo đảm 5 buổ i
phát thanh trong một ngày được liên tục ổn định.
Cũng trong khu vực đài phát thanh, có một kho xăng với trên 10 thùng phuy xăng, xăng này để chạy
máy phát phục vụ cho đài. Kho xăng lúc nào cũng phải có đủ xăng cho công tác phát thanh. Những lúc phát
chương trình phụ trội, xăng càng cần nhiều hơn. Để có một kho xăng lúc nào cũng cung cấp đầy đủ cho đài
hoạt động, kháng chiến quân phải thực hiện công tác tải xăng liên tục từ căn cứ Bình Thủy về căn cứ 83.
Các chiếc xe tải xăng là xe cây tự tạo, giống như một xe kéo hai bánh với hai càng phía trước, để
một người đi trước vừa đi vừa nắm hai càng xe kéo đi tới. Đôi khi người kéo xe phải chạy rướn lên khi xe
lên dốc hoặc phải dùng hai chân tấn lại khi xe xuống dốc. Lúc đấy hai (có khi ba) chiến hữu đi sau phải phụ
kéo lùi lại để xe không tuột dốc quá nhanh gây nguy hiểm. Xe chuyển xăng với 2 thùng phuy trên xe là tối
đa.
Nhưng xe tải xăng nặng, nên kháng chiến quân thường móc thêm một sợi dây (lấy vỏ xe đạp cũ làm
dây) thật chắc, cột ở hai góc, nơi càng xe thẳng góc với thùng xe. Khi kéo, máng sợi dây này chéo qua vai
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để làm lực kéo hay lực hãm phụ. Bánh xe đôi khi bị nổ cũng gây cản trở cho việc tải xăng. Đôi khi anh em
dùng bánh xe cây, ngoài có bọc thêm lớp cao su. Loại bánh cây này không xı̀ hơi nhưng di chuyển chậm
hơn. Đường rừng lúc gặp bãi cát dầy, lúc lại lầy lội, lúc thì đá lồi lỏm, lúc hẹp lúc rộng, cây hai bên đường
hẹp cọ sát, quẹt vào người anh em. Vất vả nhất là khi đẩy xe lên dốc núi cao.
Mỗi chuyến tải xăng gồm hai đến ba chiếc xe, và mỗi chiếc cần có bốn anh em khoẻ mạnh hay hơn.
Một người kéo, ba người đẩy. Người kéo luân phiên thay đổi. Việc đẩy, kéo xe đã mệt, nhưng không được
lơ là cảnh giác dọc đường đi. Súng lúc nào cũng trên vai. Mỗi chuyến xe đi chừng nửa ngày, anh em phải
nghỉ giải lao dọc đường một hai lần trước khi đưa được xe xăng lên căn cứ trên núi, rất mệt nhọc.
Sau này, khi đài chuyển về căn cứ 27 có đường rừng khá rộng và bằng phẳng, xe hơi có thể vào
đường gần nơi đặt đài, nên việc tải xăng bớt phần nào cực nhọc trong công việc tải xăng phục vụ cho hoạt
động đài phát thanh..
Gần phòng phát thanh là nhà bếp, chỗ này dành cho anh em làm công tác bảo vệ yếu nhân dùng
cơm, các chiế n hữu trong ban biên tập ABC cũng dùng cơm nơi đây. Và các chiến hữu lãnh đạo cũng ăn
cơm nơi này với kháng chiến quân. Giờ ăn được phân chia cho thích hợp với công việc. Thường thì anh em
làm công tác bảo vệ ăn cơm trước, giờ sáng, trưa, chiều gì cũng vậy. Kế đến là anh em trong ban biên tập
ABC. Giờ cơm chót trong các buổi cơm tại nhà bếp này dành cho chiến hữu lãnh đạo.
Ở phıá sau nhà bếp là một bàn tròn thấp nhỏ với 4, 5 cái ghế bằng những khúc cây rừng tròn, cao
chừng tới đầu gối người. Đây là bàn trà của kháng chiến quân. Nơi đây tập họp các anh em trong Dân Đoàn
bảo vệ uống trà, trao đổi chuyện trong ngày sau giờ cơm. Bàn trà này cũng là nơi tập họp các chiến hữu
thường dùng cơm ở nhà bếp thuộc khu trung tâm căn cứ 83. Cái bàn đơn sơ này cũng là nơi anh em ngồi
chờ đến phiên toán mình vào nhà bế p ăn cơm. Vì nhà bếp chỉ có thể dọn 4 mâm một lúc, một mâm cơm với
khẩu phần ăn dành cho 4 chiến hữu. Cơm thì ăn no, nhưng thức ăn hạn chế và thường anh em phải tìm kiếm
thức ăn từ rừng núi như măng, nấm, thịt rừng v.v… Thế nên đôi khi anh em làm xong công tác và kéo về
một lúc thì phải ngồi đợi nhau tại cái bàn này.
Người lo việc nấu cơm cho bếp ăn 83 là chiến hữu Thạch Ka Ra. Ông là người Việt gốc Khmer,
sinh trưởng tại tỉnh Bạc Liêu thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long, từng tham gia quân đội VNCH ở vùng
4 chiến thuật trước lúc mất miền Nam. Có tinh thần chống cộng sản độc tài kiên định, chiến hữu Thạch Ka
Ra sau khi vượt biên thành công đến đất Thái vào đầu những năm 1980. Ông quyết định lên đường dấn thân
cứu nước khi nghe tin Tướng Minh lập khu chiến chuẩn bị tiến về Việt Nam giải phóng đất nước khỏi ách
độc tài cộng sản.
Đã trên 50 tuổi, có nước da đen của đồng bào Khmer Nam bộ, dáng mập mạp chậm rãi, nhưng chiến
hữu Ka Ra có sức khỏe ngang với thanh niên. Ông lo việc nấu cơm và mỗi ngày Dân Đoàn bảo vệ căn cứ
83 vẫn phải phân công một chiến hữu khác phụ bếp cho ông. Chiến hữu phụ bếp lo việc gánh nước từ dưới
suối lên, phục vụ viê ̣c nấu ăn cho trên hai chục người và rửa chén, mâm, phụ làm thức ăn. Đôi khi, căn cứ
thiếu người vì anh em đi công tác xa, ông Ka Ra tự lo việc gánh nước.
Ông vui tính, lúc nào trên miệng cũng ngậm một điếu thuốc rê bự bằng ngón tay cái. Hút thuốc là
niềm vui của ông Ka Ra trong khu chiến. Và trò chuyện khôi hài với đồ ng đô ̣i là dịp ông giải sầu khi xa quê
hương, xa gia đình, trong lúc làm nhiệm vụ chung. Ngoài công tác nấu bếp tại 83, chiến hữu Thạch Ka Ra
vẫn tham dự công tác khác thuộc Dân Đoàn bảo vệ yếu nhân, như khi đưa chiến hữu Chủ Tịch đi công tác
đến những căn cứ khác trong khu chiến, chiến hữu Thạch Ka Ra tháp tùng theo, bảo vệ chiến hữu Chủ Tịch.
Nội dung các chương trình phát thanh thời đó, 1983 - 1990, thiên nhiều về Tuyên Vận. Điều này
phù hợp với chủ trương MT vào lúc ấy. Trong đường lối đấu tranh MT vạch ra vào những năm đầu 1980,
lấy dân tộc làm sức mạnh căn bản và phương thức đấu tranh nghiêng hẳn về tuyên truyền vận dụng. Dùng
chính nghĩa dân tộc: Cả nước bị mất tự do, quyền sống căn bản bị đàn áp - Sự khao khát tự do, dân chủ Nhu cầu thật bức thiết phải xóa bỏ chính thể độc tài Hà Nội - Khơi động lòng ái quốc thương nòi luôn tiề m
tàng trong mỗi người dân Việt - Hướng dẫn cách thức chống lại áp bức, tìm cách thoát khỏi sự kiểm soát
tuyệt đối của đảng - Xóa bỏ tệ trạng giai cấp lãnh đạo đảng đô ̣c quyề n, cán bộ đảng, đảng viên quá nhiều
đặc quyền vô lý ta ̣o ra đầ y dẫy bấ t công trong xã hô ̣i.
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Những mục tiêu trên làm nền tảng cho vận động tuyên truyền, đưa đường lối chính sách của MT
thâm nhập xã hội, để lý thuyết, chủ trương chính trị trở thành hiện thực. Cán bộ MT là người chỉ đường dẫn
lối và toàn dân Việt trên ba miền đất nước yêu thương là nhân lực quyết định tối hậu cho đường lối giải
phóng đất nước khỏi ách độc tài.
Những bài viết phục vụ các chương trình phát thanh trong thời gian dài ở khu chiến, hầu như xoay
quanh chủ điểm trên. Và đó cũng là mục tiêu chính trong cuộc đấu tranh vừa được khởi dựng trong bối cảnh
khó khăn có một không hai trong lịch sử nước nhà, quốc phá gia vong. Đa số những người yêu nước có khả
năng tiến hành đấu tranh mà không bị cộng sản kiềm chế, thao túng thì phải lưu vong xa xứ. (không tuyệt
đối, vì ngày nay, tình báo cộng sản ở hải ngoại đã có mặt - đa da ̣ng - trong cộng đồng VN lưu vong. Và cô ̣ng
đồ ng này đang chuyển đổi thành tình trạng mới: cộng đồng Mỹ gốc Việt!)
Còn người trong nước muốn tiến hành đấu tranh rất khó khăn, như thiếu điều kiện liên lạc, thiếu tài
chính, bị hệ thống công an ác ôn chế độ kiểm tra nghiêm ngặt, không có đất để xây dựng lực lượng, khu
chiến. Chưa nói đến yếu tố nhân tình có dấu hiệu mỏi mệt, ngán ngẩ m, e nga ̣i, cảnh giác, bàng quan với
chính trị, hay sợ hãi cường quyền vì bị trấn áp, kề m ke ̣p, đ̣ e do ̣a, tù ngu ̣c lâu năm. Hoặc tâm lý sống nhanh
hưởng thụ gấp, do thấy xã hội quá bất công, khi đám cán bộ đảng viên cùng con cháu, dòng ho ̣, phe đảng trở
nên giàu su ̣, biế n da ̣ng thành tầ ng lớp đa ̣i tư sản mới, ăn chơi phóng túng, tru ̣y la ̣c.
Về những tổ chức đấu tranh hải ngoại, như MT thời ấy, cách làm tốt nhất là sử dụng phương pháp
tuyên truyền vận dụng. Thích hợp cho một tổ chức thiếu khả năng triển khai quân sự, chưa nói đến phương
pháp quân sự không còn thích hợp trong hiện tại bấy giờ hoặc chưa đến lúc trong một tương lai không thể
xác định hoặc không có điều kiện tiến hành. Tổ chức hải ngoại cũng chưa có cơ sở trong nội địa nhiều, vì
chế độ đô ̣c tài áp dụng chế độ hộ khẩu, công an tri,̣ theo dõi dòm ngó chặt chẽ từng gia đình, từng cá nhân.

Truyền tin là phương tiện tối trọng yếu trong việc liên lạc.
Vào giai đoa ̣n 1980, liên lạc trong ngoài còn nhiều hạn chế, đi lại khó khăn, từ VN qua đến đất Thái
phải vượt qua nhiều lớp rào kiểm soát tinh vi của Hà Nội. Sau năm 1975, đấ t Lào đươ ̣c coi như là mô ̣t Little
Hà Nô ̣i. Còn ở Cam Bố t, sau 1979, có cả trăm ngàn bộ đội đóng dày đặc trên đất này, chưa kể đến mạng
lưới tình báo trên đất Cam Bốt do Hà Nội xây dựng. Do vậy tin tức, bài viết của người trong nước hay tình
hình đấu tranh tự phát của cá nhân, tổ chức, gởi chuyển đến khu chiến từ nội địa là điều rất hạn chế, hiế m
hoi. Những liên lạc bằng email, internet phải chờ đến giữa những năm 1990, lúc đó thì khu chiến MT đã tan
rã. Các căn cứ, tiề n đồ n bi rư
̣ ̀ ng cây dày đă ̣c phủ kıń , đıù hiu hoang vắ ng giữa chố n thiên nhiên nghıǹ năm u
tich.
̣ Thế nhưng lúc có Liên Mạng (Internet), thì chế độ độc tài Hà Nội cũng thành lập đội quân công an Liên
Mạng, xây dựng bức tường lửa, theo dõi, ngăn cấ m người sử dụng, tham gia xa lô ̣ tin ho ̣c hiê ̣n đa ̣i, trong
tinh thầ n tự do, dân chủ, khai phóng nhân bản.
Do sự bưng bít thông tin tuyệt đối của chế độ, và do khó khăn trong sự liên lạc giữa Hải Ngoại Quốc Nội vào thời đài VNKC còn hoạt động trên đất Thái, nên khó có thể đưa ra hay tìm được số liệu thống
kê cho thấy: bao nhiêu phần trăm dân chúng trong nước bắt nghe được đài VNKC. Và sự phá sóng của Hà
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Nội ở cường độ nào. Những ngày đó, chúng tôi cũng không đươ ̣c nghe nhiều ý kiến từ người nghe đài, thích
hay không thích, góp ý phải thay đổi chương trình như thế nào cho phù hợp với thực tế của tình hình bên
trong. Chúng ta cần phải biết ý kiến người nghe đài, vì họ là đối tượng chính, là mục tiêu cho chương trình
phát thanh. Nếu người nghe đài chiếm một tỉ lệ lớn trong dân chúng, điều đó cho thấy, có nhiều người chú
ý đến đài. Nhưng chưa chắc rằng tất cả những người đó đều thích hết. Chúng ta cần nghe lời phê bình, góp
ý, phê phán đúng đắn từ thính giả. Nếu không chúng ta rơi vào trường hợp: một mình một chợ, ta nói ta
nghe, mô ̣t đường lố i dẫn đế n phản tác dụng.
Vì người lãnh đạo đài hay người lãnh đạo MT và biên tập viên đều không trực tiếp sống tại quốc
nội, tuy có những cây viết được tuyển từ khu chiến đã nhiều năm sống tại VN sau khi cộng sản cưỡng chiếm
miền Nam, nhưng kiến thức về xã hội VN không được cập nhật hóa vì ở trong khu chiến lâu năm và không
đươ ̣c quyề n di chuyể n ra khỏi không gian ha ̣n he ̣p này, nên định hướng đấu tranh tuyên vận trong từng giai
đoạn, đề ra các kế hoạch phát thanh, những dữ kiện để viết bài, đều dựa vào thông tin trên báo chí, tài liệu
lịch sử. Hoặc theo phán đoán, suy luâ ̣n, dựa vào thông tin được tiết lộ rất hạn chế và có chủ ý từ hệ thống
thông tin một chiều có chỉ đạo, giám sát chă ̣t chẽ tuyê ̣t đố i của chế độ Hà Nội.
Và vì thế chương trình phát thanh được thực hiện mỗi ngày, với tiền của, nhân lực, công sức đấu
tranh, nhưng tiếng dội lại để đo lường kết quả thì chúng ta thu được hạn chế. Tình hình như thế tồn tại trong
những năm tháng có khu chiến MT và đài PTVNKC vào giữa thâ ̣p niên 1980. Sau này, ngay cả khi người
Việt hải ngoại có nhiều đài phát thanh rồi, có phương tiện liên lạc bằng mạng lưới thông tin toàn cầu, người
Việt trong - ngoài, có thể ngồi tại máy điện toán đă ̣t trong phòng làm viê ̣c hay nhà riêng, để liên lạc với nhau
mà không cần phải di chuyển hàng ngàn cây số, nhưng chúng ta vẫn bị cộng sản chủ động khống chế phần
lớn tin tức từ bên ngoài đưa vào trong nước. Chưa hết, chế đô ̣ còn hăm dọa người nghe đài, bắt bớ người sử
dụng Liên Mạng (Internet) nhằm triệt tiêu bất cứ thành phần dân chúng trong nước muốn liên lạc với hải
ngoại hay đón nhận những thông tin trung thực, hoặc ít nhất muốn nghe những tiếng nói khác, chứ không
phải là tiếng nói đảng cộng sản.
----Quan điểm lấy sức mạnh dân tộc làm căn bản, lấy nội lực dân tộc làm chính yếu để khởi động - tiến
hành - dứt điểm chế độ độc tài, hại dân hại nước. MT và nhiều tổ chức đấu tranh thấy ra điều hệ trọng này
sau thất bại của chế độ VNCH, chỉ biết dựa vào ngoại bang trong khi tiến hành cuộc chiến chống cộng.
Quan điểm trên là đúng. Ít nhất về mặt lý thuyết, lý luận chính trị tại những cuộc hội thảo. Khi người
Việt Tự Do, phát động, hướng dẫn nhân dân làm đấu tranh, cách ma ̣ng để thay đổi lịch sử, giành lại quyền
sống và xây dựng một VN cường thịnh, nhân bản, tự do, không muốn dựa vào thế lực ngoại bang làm giúp,
tránh vết xe đã đổ. Thế nhưng cũng cần phải xét lại cái đúng đó trong tinh thần tỉnh táo, khách quan và ứng
dụng vào thực tế lịch sử với những biến động thay đổi về mặt xã hội, tâm lý của quần chúng VN sau 30 năm
đắm mình trong mấ y cuộc chiến tranh chống thực dân Pháp rồi đến Quốc - Cộng tương tranh, tương tàn,
tương diê ̣t, tương hủy vào giai đoa ̣n 1945 - 1975.
Đã qua 30 năm cai trị một VN thống nhất về mặt lãnh thổ nhưng phân hóa cực kỳ về mă ̣t tâm lý,
niề m tin, từ 1975 đến 2003, cộng đảng Hà Nội vẫn ung dung ham
̃ ha ̣i, cô lâ ̣p, bỏ tù, quấ y nhiễu, giết người
yêu nước, cắt đất dâng biển cho ngoại bang Tàu. Trong khi đó, tiềm lực đấu tranh của người Việt trong và
ngoài nước có đi lên nhưng chẳng được bao nhiêu so với nhu cầu cần phải giải phóng đất nước, giải thể chế
độ đảng - bạo - trị càng nhanh càng tốt. Vì tổ quốc chúng ta càng ngày càng bị đẩ y lùi xa với trình độ phát
triển của thế giới. Nhất là về lĩnh vực cơ cấu, tư tưởng định hình một nền tảng chính trị tiến bộ cho quốc gia
và quyền sống đáng sống của người dân Viê ̣t trong xã hội.
Chúng ta xem xét lại vấn đề: Trong cuộc đấu tranh giành tự do được người Việt Tự Do tiến hành
sau ngày 30/4/1975, cả trong và ngoài nước của nhiều tổ chức đảng phái, Mặt Trận hay những nhóm cá
nhân. Có tổ chức quy mô hay rời rạc hoặc tự phát rồi chết non nhanh chóng trước sự dập tắt tàn bạo của
cường quyền tham quyền muốn bám quyền miên viễn. Nhìn chung, các hình thức đấu tranh nói trên có vận
động được người dân tham gia đấu tranh ở mức độ ít nhiều. Nhưng chúng ta chưa huy động được toàn dân
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tham gia vào cuộc đấu tranh lịch sử. Không phải chỉ giành lại đất nước từ bọn tôi đòi của chủ thuyết chính
trị kinh tế ngoại lai: cộng sản Mác Lê, nhưng còn giành lại quyền sống căn bản thiết thực cho chính người
dân. Điều này tự mỗi người dân phải làm cho chính mình trong một thế trận chung được điều hợp, lãnh đạo
của những tổ chức hay một Liên Minh chính trị có tầm vóc, có đường lối thực tế, hữu hiệu, yêu nước thương
nòi thật sự và phải có tính nhân bản.
Nói đến điều này để tránh việc lặp lại thủ đoạn lặt vặt, gian manh, hung hiểm, tinh ranh của cộng
sản khi chúng chưa chiếm được quyền lực, mị dân nghèo khi còn lẫn trốn trong hang hốc, rừng rậm, sống
trong môi trường loài dã thú. Và khi giành được chính quyền bằng xương máu người dân lại quay lưng phản
bội nhân dân một cách đê tiện. Điều này không chỉ phê phán cộng sản. Ngay cả những tổ chức chính trị
người Việt nói chung phải học bài học này. Nhấ t là những ai, những tổ chức, đinh
̣ chế nhân danh các
chiêu bài vı̀ tự do, dân chủ, nhân quyền, tiế n bộ, văn minh. Nhưng la ̣i không tiế c công sức đe dọa, hăm
dọa, quấ y nhiễu, đàn áp, kỳ thi,̣ cô lập, gây khó khăn, xa lánh, bỏ rơi, hắ t hủi, khinh thường các quyền
tự do của cá nhân khác hay của chı́nh đồ ng bào mı̀nh, chiế n hữu mı̀nh đang bi ̣ chế độ độc tài Hà Nội
đàn áp.
Phải tránh thói trá ngu ̣y, thói đa ̣o đức giả đã làm hư hỏng các chính trị gia, làm ung thối, tan ra,̃ tự
hủy đau đớn những tổ chức cách mạng những đinh
̣ chế nhân danh tự do, dân chủ, nhân quyề n. Vì thủ đoạn
hại người, loa ̣i trừ người đấ u tranh chân chı́nh để giành quyền lực nhơ nhớp, hèn hạ này cho nên các chiêu
bài cao đẹp được khoác áo lý tưởng đã rơi rụng như lớp son nham nhở trên mặt một tú bà chuyên nghiê ̣p.
Hay còn ha ̣ cấ p, tồi tệ, tàn ác hơn thế nữa.
Phải cố gắng thoát khỏi điều này để xây dựng một nền đạo đức chính trị, một đường lối chính trị
có lý tưởng cao thượng và nhân bản đậm tình người!!!
Như thế công cuộc đấu tranh giải thể chế độ độc tài toàn trị của cộng sản Hà Nội không phải
vì lợi ích quốc gia chung chung, hay vì lợi ích của cá nhân hoặc của những tổ chức đấu tranh, mà
chính vì tương lai của dân tộc Việt Nam, vì cuộc sống và vì tương lai của chính mỗi người dân Việt
bây giờ và mai hậu.
Tuy nhiên, tình hình 28 năm qua (khi lấy mốc từ 1975 đến cuối năm 2003). Sự tham gia của quần
chúng vào cuộc vận động giải thể chế độ cường bạo không nhiều, chưa tập trung, chưa đủ cường độ. Nếu
không muốn nói phần đông dân chúng (cả trong và ngoài nước) thụ động, hay vì sợ hãi bạo lực của chế độ,
hay vì tinh thần yêu nước sút giảm, hay vì đường lối đấu tranh của những tổ chức trong và ngoài nước chưa
huy động được hết sức mạnh của người dân. Nhìn chung, vận mệnh dân tộc chúng ta được quyết định bởi
chính dân tộc ta, nhưng, thật đau buồn, khi tiến trình giải thể chế độ “đang nằm trong tầm tay” chỉ bằng lời
nói, lý thuyết hay động viên an ủi nhau. Chứ ít bằng thành quả đấu tranh.
Nông dân Thái Bình nổi dậy vì sưu cao thuế nặng vào thập niên 1990, ở chừng mực nào đó, cuộc
nổi dậy chống đối của nông dân Thái Bình cũng tương tự như các cuộc nổi dậy trong Trung Kỳ Dân Biến
(kháng sưu, chống thuế) năm 1908 của người Việt dưới thời Pháp thuộc. Những đàn áp của thực dân Pháp
đã tàn bạo vấy máu dân Việt rồi, thế nhưng sự chuyên chính của cộng sản rút tỉa kinh nghiệm cai trị, đàn áp
từ những chế độ bạo trị trong lịch sử còn tàn bạo hơn gấp nhiều lần. Cho nên độc tài cộng sản vẫn giữ vững
quyền cai trị trên bao than khóc, lầm than, còn những cuộc nổi dậy của nhân dân Việt trong nước thường
chuốc lấy thảm bại.
Một khía cạnh nữa cho thấy sự biến đổi tâm lý của người dân Việt ngày nay. Thống kê của nhà nước
Hà Nội cho thấy: Việt kiều hải ngoại (phần lớn đây là những người đã bỏ chạy khỏi VN khi cộng đảng giành
được quyền lực, trong đó có người chạy vì trốn tránh đàn áp, cũng không thiếu người bỏ chạy khỏi xứ, vì
đây là cơ hội được đi ra nước ngoài trong danh nghĩa mỹ miều: tị nạn cộng sản) số tiền gởi về tiền giúp cho
thân nhân gia đình trong năm 2005 lên 3 - 4 tỉ Mỹ kim…
Có những cá nhân nổ i tiế ng chố ng cô ̣ng trước đây, đã lưu vong hàng 30 năm dài nơi xứ người. Nay
ho ̣ la ̣i xin phép Hà Nô ̣i để quay về Viê ̣t Nam vui chơi hay sinh số ng, để chế t già trên chı́nh quê hương mı̀nh,
còn hơn bỏ thây trên xứ người la ̣nh leõ , cô đơn. Điề u này cho thấ y, mô ̣t là Hà Nô ̣i thay đổ i mô ̣t phầ n chıń h
sách, mề m dẻo hơn, linh đô ̣ng hơn, nhe ̣ tay hơn đố i với thành phầ n mà họ cho là ngoan cố , chố ng đố i ho ̣
trước đây.
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Tuy nhiên chế đô ̣ vẫn không từ bỏ đô ̣c quyề n cai tri,̣ bô ̣ chı́nh tri ̣ đảng, ban chấ p hành trung ương
đảng vẫn thâ ̣t sung sướng, ha ̣nh phúc tuyê ̣t đố i, tự do tuyê ̣t đố i, đứng trên đầ u, đa ̣p trên đầ u dân chúng lầ m
than, nheo nhóc, khổ đau. Thứ hai, những tê ̣ thói lañ h đa ̣o chıń h tri,̣ đấ u tranh của những cá nhân, tổ chức ở
hải ngoa ̣i ngày càng làm mấ t sức thuyế t phu ̣c quầ n chúng. Do vı̀ thiế u khả năng, do vı̀ thiế u thực lực, do vı̀
giả dố i, do vı̀ tâ ̣p tành để rồ i trở nên laõ luyê ̣n trong thói lường ga ̣t chı́nh tri đố
̣ i với những người yêu chuô ̣ng
tự do. Để chı̉ thủ lơ ̣i cho bản thân, gia đı̀nh phe cánh ho ̣. Mô ̣t thói phàm tu ̣c hèn ma ̣t muôn đời, mô ̣t vế t bẩ n
trong nề n văn hóa Viê ̣t.
Từ đó, tình hình đă ̣t ra cho những người Viêṭ yêu nước, yêu tự do, dân chủ, tiế n bô ̣ chân chı́nh,
yêu sự thâ ̣t, hai nhiêm
̣ vu ̣ song hành và trường kỳ: Vừa chố ng - tiế n tới thay đổ i - xóa bỏ nhanh chóng
đô ̣c tài đảng tri cô
̣ ̣ng sản la ̣c hâ ̣u, vừa phải ma ̣nh da ̣n, tı́ch cực, thẳ ng thắ n, công khai, chố ng - xóa bỏ
- thay đổ i thói xảo trá, ngu ̣y biên,
̣ ngu ̣y tự do, ngu ̣y dân chủ, ngu ̣y nhân quyề n của thành phầ n đô ̣i lớp
quố c gia, tự do, chố ng cô ̣ng ở mo ̣i nơi. Điề u này còn chı̉ ra rằ ng: dân tô ̣c Viêṭ thiế u những đức tı́nh hy
sinh, tiến thủ, mạo hiểm… để đưa dân tô ̣c chúng ta lên hàng những dân tô ̣c tiế n bô ̣, nhân đa ̣o, văn
minh, cường thinh.
̣
Từ đó dân tô ̣c Viêṭ chúng ta cầ n nỗ lực tôi luyên,
̣ tım
̀ kiế m và khai sinh ra thế hê ̣lãnh đa ̣o mới
để đáp ứng nhiêm
̣ vu ̣ thâ ̣t quan tro ̣ng trên.
----Thời gian tôi gắ n bó trong khu chiế n MT và mang nhiề u kỷ niê ̣m là thời gian tôi công tác ta ̣i đài
Phát Thanh Viê ̣t Nam Kháng Chiế n. Lúc đầ u ở căn cứ 83, sau là căn cứ 27. Thời gian này, tôi cũng chiụ
đựng những cơn số t rừng dữ dô ̣i. Có lầ n anh em nghı ̃ đến chuyện phải dùng võng khiêng tôi ra căn cứ 84
điề u tri ̣và sợ rằng tôi khó mà qua khỏi.
Nhưng rấ t may, tôi la ̣i vươ ̣t qua đươ ̣c cơn số t rét trầ m kha trong rừng núi khu chiế n. Nói tới số t rét là
nhớ đế n những liề u thuố c mỗi đơ ̣t uố ng đế n 18 viên trong 3 ngày. Khi số t, miê ̣ng bi đắ
̣ ng, thân nhiê ̣t la ̣i tăng,
không ăn cơm đươ ̣c, phải dùng cháo, số t hành chiụ không nổ i phải bỏ công tác, nằ m nghı̉ ở chòi. Vừa buồ n,
vừa mê ̣t, la ̣i nhớ nhà. Uố ng thuố c số t rét nhiề u cũng không tố t, nhưng không uố ng thı̀ không châ ̣n đươ ̣c cơn
số t. Có anh em dùng thuố c nhiề u la ̣i sinh ra chứng binh
̣ gan hay lá lách, có anh em đi tiêu ra máu hay dùng
lâu năm la ̣i có thể dẫn đế n binh
̣ suy giảm trı́ nhớ.

Bệnh xá trong khu chiến.
Kháng chiế n quân ngồ i ở góc trái là Võ Kỳ Phát, kháng chiế n
quân ở vi trı
̣ ́ thứ 3 mă ̣c quầ n áo bà ba đen hai tay bó gố i là Nguyễn
Văn ( Hữu) Nam, kháng chiế n quân ngồ i gầ n cửa tra ̣m xá là Nguyễn
Văn Quang. Cả 3 kháng chiế n quân này cùng ở tra ̣i ti na
̣ ̣n Sikhiu
vào khu chiế n cùng mô ̣t ngày với tác giả.
(Binh
̣ xá này ở căn cứ 81, hı̀nh chu ̣p khoảng thời gian 1984-1985).
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Ở căn cứ 83, tôi cũng đươ ̣c làm quen dầ n với sinh hoa ̣t chı́nh huấ n. Chı́nh huấ n viế t tắ t từ hai chữ
chı́nh tri ̣và huấ n luyê ̣n. Công tác chı́nh huấ n ở khu chiến thực sự là những buổ i ho ̣c chı́nh tri ̣và rồ i chia tổ
thảo luâ ̣n. Các đề tài thường là chủ điể m trong cương lıñ h chıń h tri cu
̣ ̉ a MT thời đó. Lúc đầ u hướng dẫn buổ i
thảo luâ ̣n chı́nh huấ n thường là các chiế n hữu lañ h đa ̣o. Sau có nhiề u chiế n hữu có khả năng, lañ h đa ̣o giao
dầ n la ̣i cho anh em mới làm công tác hướng dẫn thảo luâ ̣n các đề tài. Các buổ i chı́nh huấ n đôi khi đươ ̣c tổ
chức vào ngày nghı̉ công tác, có lúc ho ̣p mă ̣t ở hô ̣i trường, có khi ngồ i quây quầ n ở mô ̣t khu rừng trong căn
cứ, thảo luâ ̣n chıń h tri ̣xong, để thư giản, anh em la ̣i ca hát. Sau buổ i chıń h huấ n có thể là bữa cơm có chút
bồ i dưởng thiṭ hay chè đâ ̣u xanh.
Nơi Ở Của Chiế n Hữu Chủ Tịch Hoàng Cơ Minh.
Khi khu chiến mới thành lâ ̣p, có căn cứ 81…, tiề n tra ̣m 84 còn đơn sơ, nhỏ bé (sau này đươ ̣c phát
triể n thành căn cứ hâ ̣u tra ̣m 84). Thời gian vào năm 1981, Chủ Tich
̣ Hoàng Cơ Minh trú ngu ̣, làm viê ̣c ta ̣i
căn cứ 81. Sau này, lực lươ ̣ng kháng chiế n phát triể n, ông về căn cứ 83 làm viê ̣c, chiế n hữu Trầ n Khánh và
Ngô Chı́ Dũng cũng về theo. Từ đó, chuyể n căn cứ 81 thành bản doanh trú đóng cho lực lươ ̣ng võ trang
kháng chiế n. Nhân vâ ̣t quan tro ̣ng hàng đầ u ta ̣i căn cứ 81 lúc ấ y, là chiế n hữu Lê Hồ ng (Đă ̣ng Quố c Hiề n),
Tư Linh
̣ Lực Lươ ̣ng Võ Trang. Thời điể m chiế n hữu Chủ Tich
̣ di chuyể n tới căn cứ 83, đánh dấ u giai đoa ̣n
lañ h đa ̣o MT chuẩ n bi ̣cho viê ̣c xây dựng Đài Phát Thanh Kháng Chiế n.

Chủ Tịch Hoàng Cơ Minh.
Gầ n chỗ đặt phòng phát thanh, phòng theo dõi lấy tin, phòng ghi âm, có khu trú ngụ, làm việc của
chiến hữu lãnh đạo MT, như chiến hữu Chủ Tịch, chiến hữu Hoàng Nhật, chiến hữu Trần Khánh. Nơi này
nằm ở vị trí cao, từ căn cứ 81 khi vào căn cứ 83, vượt qua tuyến vành đai với lực lươ ̣ng an ninh bao bo ̣c, sẽ
đụng khu vực có chiến hữu Chủ Tịch trú ngụ, làm việc, đươ ̣c ngu ̣y trang chung quanh thâ ̣t kı́n đáo, khéo léo.
Vị trí này tiện lợi cho sự liên la ̣c giữa các lãnh đạo khi đi từ căn cứ 81 về 83 và ngược lại. Trong trung tâm
căn cứ 83, khu vực chiến hữu Chủ Tịch trú ngụ cũng thuận tiện cho việc chỉ đạo công tác phát thanh và viết
bài.
Thoạt đầu khi tôi mới về đài công tác, nhiều anh em chưa quen việc, tôi thường thấy chiến hữu Chủ
Tịch trực tiếp cho chỉ thị khi đài bị trục trặc. Như máy hư, chương trình cần thay đổi bài vở, cách thức viết
bài cho phù hơ ̣p với tı̀nh hı̀nh đấ u tranh. Đôi khi ông cầm cặp kiếng cận đi vào phòng viết bài hay phòng
phát thanh để hướng dẫn anh em. Sau này khi anh em quen việc, ít bị trục trặc thì chiến hữu Hoàng thường
xuyên làm việc với bô ̣ phâ ̣n biên tâ ̣p hơn.
Các bài viết cũng vậy, thời gian đầu khi mới thành lập Đài, chiến hữu Chủ Tịch, chiến hữu Hoàng
Nhật là những cây viết chủ lực cho Ban Biên Tập ABC. Thời gian tôi về công tác tại đài, thỉnh thoảng thấy
trong các chương trình phát thanh hàng ngày cũng sử dụng bài viết của anh em đoàn viên hải ngoại. Những
bài viết này có trình độ lý luận chính trị, sự phân tích nhiều dữ kiện, nặng về lý thuyết đấu tranh.
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Sau này, khi các tay viết được tuyển chọn từ trong khu chiến đã trở nên vững vàng, đa số những bài
viết trong các chương trình phát thanh đều do anh em trong khu chiến đảm nhận.
Suố t thời gian công tác ở căn cứ 83, tôi cũng không bao giờ biế t đươ ̣c chỗ nghı̉ đêm của chiế n hữu
Chủ Tich,
̣ nơi này chı̉ có những chiế n hữu có trách nhiê ̣m lui tới, mới biế t ông nằ m ngủ ở đâu. Ngoài giờ
làm viê ̣c cho ban biên tâ ̣p, tôi còn phải đi gác mỗi ngày, có khi gác ngày, có khi gác đêm, mỗi phiên gác kéo
dài hai tiế ng đồ ng hồ . Về đêm, khi gác ở vòng tuyế n quanh nơi làm viê ̣c của chiế n hữu Chủ Tich,
̣ tôi thấ y
ông làm viê ̣c khá nhiề u, sau 9 giờ tố i, căn nhà lá, nơi ông hô ̣i ho ̣p với chiế n hữu lañ h đa ̣o vẫn còn ánh đèn,
có khi tôi nhı̀n vào bên trong, thấ y ông còn ngồ i mô ̣t mı̀nh ở cái bàn tre lớn, cúi đầ u chăm chú viế t hay đo ̣c
tài liê ̣u gı̀ đó.
Có mô ̣t câu chuyê ̣n do các chiế n hữu đă ̣c trách công tác bảo vê ̣ yế u nhân kể la ̣i, tại bàn chiế n hữu
Chủ Tich
̣ làm viê ̣c, có mô ̣t chú chim màu đen, hay ba ̣o da ̣n tới làm ba ̣n với ông. Chú chim chı̉ tới căn nhà lá
này tı̀m thức ăn, nhảy nhót và hót rı́u rı́t khi có mă ̣t chiế n hữu Chủ Tich
̣ ở đây. Thời gian ông đi công du hải
ngoa ̣i, anh em bảo vê ̣ không hề thấ y con chim lai vañ g ta ̣i khu vực này, không biế t nó đi đâu giữa rừng núi
ba ̣t ngàn, nhưng la ̣i biế t tı̀m đường về đúng lúc, khi chiế n hữu Chủ Tich
̣ trở về từ hải ngoa ̣i. Dường như chim
chı̉ mế n có cá nhân chiế n hữu Chủ Tich,
̣ vı̀ lúc đầ u, khi thấ y chim đế n, ông nhe ̣ nhàng, trıù mế n nhıǹ nó,
không xô đuổ i, la ̣i bỏ chút thı̀ giờ lươ ̣m ı́t hô ̣t cơm ha ̣t ga ̣o rơi rớt, dành cho chim mỗi ngày, từ đó chim quen
dầ n.
Dáng dấ p người đàn ông gầ n 50 tuổ i, lưng không thẳ ng, thường mă ̣c bô ̣ bà ba màu xám tro hay đen,
vô ̣i vã đi ra, đi vào nơi làm viê ̣c, là hıǹ h bóng quen thuô ̣c cho tấ t cả kháng chiế n quân trú đóng, làm viê ̣c ta ̣i
khu vực đài phát thanh vào những năm 1983 - 1984. Chiế n hữu Chủ Tich
̣ ta ̣o nên mô ̣t không khı́ thân tı̀nh,
bı̀nh di,̣ hòa đồ ng giữa người lañ h đa ̣o và kháng chiế n quân. Theo quy đinh,
̣ trong buổ i cơm hàng ngày, chiế n
hữu Chủ Tich
̣ thường dùng cơm với chiế n hữu Trầ n Khánh và chiế n hữu Ngô Chı́ Dũng, nhưng, cũng chı́nh
chiế n hữu Chủ Tich
̣ ra thêm quy đinh
̣ cho chiế n hữu Dân Đoàn Trưởng coi vấ n đề an ninh trong căn cứ 83,
phải sắ p xế p từng kháng chiế n quân trong Dân Đoàn đươ ̣c thay phiên nhau tới dùng cơm hàng ngày với
chiế n hữu Chủ Tich.
̣ Quy đinh
̣ này đươ ̣c viế t thành mô ̣t tấ m giấ y, dán trên mô ̣t cô ̣t tre trong nhà ăn. Các anh
em trong Dân Đoàn giữ an ninh cho đài phát thanh, có nhiê ̣m vu ̣ theo dõi sự phân công này, để biế t ngày
nào tới phiên mı̀nh dùng cơm với chiế n hữu Chủ Tich.
̣ Thường trong những bữa ăn thế này, ông vừa ăn vừa
nói chuyê ̣n với kháng chiế n quân. Do vâ ̣y, ông hiể u rõ tı́nh nế t từng chiế n hữu, biế t đươ ̣c những trở nga ̣i
hay thuâ ̣n lơ ̣i trong công viê ̣c của anh em cấ p dưới. Điề u quan tro ̣ng nhấ t, ông ta ̣o cho kháng chiế n quân
thấ y rằ ng, người lañ h đa ̣o cuô ̣c kháng chiế n rấ t gầ n gũi, rấ t bı̀nh di ̣ chứ không phải là mô ̣t lañ h đa ̣o quyề n
uy, xa cách với những người dấ n thân ra đi làm cách ma ̣ng.

Đă ̣c Công Viêṭ Cô ̣ng

Đô ̣t Kı́ch Vào Khu Vực Huấ n Luyêṇ Hải Vân Trong Khu Chiế n
Cuối Năm 1984, Trùng Thời Điể m Diễn Ra Sự Ra ̣n Nứt Trầ m Tro ̣ng
Trong Thươ ̣ng Tầ ng Lãnh Đa ̣o MT Ta ̣i Hải Ngoa ̣i.
Thời gian tôi công tác ta ̣i căn cứ 83 kéo dài không lâu, chừng 6 tháng, do có linh
̣ từ lañ h đa ̣o MT
phải ta ̣m thời dời Đài Phát Thanh Viê ̣t Nam Kháng Chiế n đi sâu vào hướng tây, khi tı́nh từ ranh giới Thái Lào ở ma ̣n đông, nhằ m ta ̣o an toàn cho hoa ̣t đô ̣ng thường nhâ ̣t của Đài Phát Thanh, vốn là mô ̣t bô ̣ phâ ̣n tuyên
vâ ̣n quan tro ̣ng đươ ̣c coi như là vũ khı́ tấ n công chiế n lươ ̣c của MT để đánh vào những nhươ ̣c điể m trầ m
tro ̣ng nhấ t của chế đô ̣ Hà Nô ̣i trong thời điể m đầ u những năm 1980.
Lý do chı́nh, cầ n dời cả căn cứ 83 nhanh chóng, bı́ mâ ̣t vı̀ vào cuố i năm 1984, chı́nh xác là vào
tháng 12/1984, tiề n đồ n Hải Vân trên căn cứ 81, nơi từ lâu đươ ̣c cho ̣n làm khu vực huấ n luyê ̣n tân kháng
chiế n quân đã bi ̣ đă ̣c công Viê ̣t Cô ̣ng từ bên kia biên giới Lào, vươ ̣t lên đı̉nh 81, tấ n công vào mô ̣t đêm
khuya. Đêm đó, ta ̣i căn cứ 83, nằ m về phıá tây tiề n đồ n Hải Vân, chúng tôi nghe tiế ng súng nổ vo ̣ng la ̣i từ
khu vực căn cứ 81. Vi ̣trı́ căn cứ 83 cách tiề n đồ n Hải Vân không xa, bởi những con đường rừng quanh co,
ẩ n hiê ̣n. Chı̉ những kháng chiế n quân có trách nhiê ̣m mới biế t đường đi nước bước từ tiề n đồ n Hải Vân đế n
căn cứ 83. Còn không, cũng như người mù la ̣c giữa rừng râ ̣m bao la.

200

Hải Vân vào thời điể m đó đang huấ n luyê ̣n khóa tân kháng chiế n quân mang ám danh là khóa A.21.
Khóa ho ̣c này diễn ra sau khóa C.2 của chúng tôi vài khóa. Khóa huấ n luyê ̣n cơ bản này có thành phầ n khóa
sinh đa da ̣ng, bao gồ m các anh em từ tra ̣i ti na
̣ ̣n Sikhiu vào, cũng có vài người từ tra ̣i ti na
̣ ̣n đường bô ̣. Trong
khóa, tôi còn nhớ có anh Trinh
̣ (Nguyễn Văn?) Hơ ̣i, cựu sı ̃ quan cấ p úy ở Quân Đoàn II trước 1975, từ tra ̣i
ti na
̣ ̣n Sikhiu - Thái Lan vào khu chiến, anh Trương Ngo ̣c Ny, cựu sı ̃ quan Dù, người từng tham dự trâ ̣n đánh
tử thủ Bıǹ h Long - An Lô ̣c vào năm 1972, anh Đào Bá Kế , cựu sı ̃ quan Dù, cấ p úy cùng nhiề u anh em thanh
niên trẻ khác.
Trước đó, khu chiế n chưa từng bi tấ
̣ n công bởi lực lươ ̣ng đă ̣c công cô ̣ng sản Hà Nô ̣i hay Lào Cô ̣ng.
Tuy nhiên, qua công tác tuầ n tra thường xuyên ở những khu vực sát ranh giới Lào, thı̉nh thoảng kháng chiế n
quân vẫn ghi nhâ ̣n, thu lươ ̣m được các dấ u vế t bi ̣bỏ la ̣i từ toán thám sát của cô ̣ng sản, sau khi len lỏi xâm
nhâ ̣p vùng đấ t khu chiế n. Vı̀ thế , kháng chiế n quân luôn cảnh giác, mo ̣i hoa ̣t đô ̣ng ở bấ t cứ tiề n đồ n nào cũng
thường xuyên đươ ̣c đă ̣t trong tıǹ h tra ̣ng sẳ n sàng đố i phó với sự tấ n công từ đố i phương.
Tiề n đồ n Hải Vân nằ m ở ma ̣n bắ c căn cứ tiề n tiêu 81, và 81 la ̣i nằ m sát biên giới Lào - Thái. Tuy
nhiên vi trı
̣ ́ căn cứ 81 rấ t hiể m trở, vừa trên đı̉nh núi cao, vừa xa vùng hâ ̣u phương của đich,
̣ Viê ̣t Cô ̣ng không
thể đưa mô ̣t đơn vi ̣bô ̣ binh có trang bi ̣nă ̣ng, với cấ p số đông, lên đây (cấ p số cỡ đa ̣i đô ̣i vài mươi nhân sự
hay hơn nữa). Vı̀ đường tiế n thoái rấ t giới ha ̣n và nhiề u rủi ro, có thể bi ̣đánh châ ̣n hâ ̣u, khó tiế p vâ ̣n, dễ lô ̣
hı̀nh khi di chuyể n đông. Vả la ̣i đây thuô ̣c vùng đấ t Thái, Hà Nô ̣i không muố n làm náo đô ̣ng gây rắ c rố i về
mă ̣t ngoa ̣i giao với chı́nh quyề n Thái. Do vâ ̣y, đich
̣ chı̉ có thể thực hiê ̣n các cuô ̣c thám sát bı́ mâ ̣t nhằ m theo
dõi hoa ̣t đô ̣ng của lực lươ ̣ng kháng chiế n Viê ̣t Nam, hay tổ chức đánh lén, gây thiê ̣t ha ̣i nhỏ, cũng như ta ̣o
tác đô ̣ng tâm lý lo âu cho kháng chiế n quân, như trâ ̣n tâ ̣p kı́ch bấ t ngờ vào tháng 12/1984 của đơn vi ̣ đă ̣c
công cô ̣ng sản, ước chừng mô ̣t tiể u đô ̣i tinh nhuê ̣, gan da ̣, có kinh nghiê ̣m chui sâu, rúc kı́n vào khu vực đố i
phương để tấ n công bấ t ngờ.
Theo các tin tức phổ biến trong khu chiế n sau trâ ̣n đánh cho kháng chiế n quân biế t: Vào mô ̣t đêm
tháng 12/1984, khu vực huấ n luyê ̣n Hải Vân chı̀m vào bóng đêm yên lă ̣ng như mo ̣i ngày, các khóa sinh và
đơn vi ̣ võ trang phu ̣ trách an ninh khu vực huấ n luyê ̣n, thay phiên nhau canh gác, ngủ nghı̉ qua đêm như
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thường lê ̣ để ngày mai la ̣i tiế p tu ̣c ho ̣c hành theo chương trı̀nh huấ n luyê ̣n khởi đầ u cho bấ t cứ ai mới đă ̣t
chân vào khu chiế n.
Bấ t chơ ̣t, chiế n hữu gác đêm nghe mô ̣t tiế ng nổ dữ dô ̣i, thı̀ ra đich
̣ đã bắ n mô ̣t trái đa ̣n B.40 vào khu
vực tiề n đồ n, loa ̣i hỏa tiễn cầ m tay này có sức công phá ma ̣nh, gây sát thương cao. Rấ t may không trúng vào
vi ̣ trı́ anh em đang ngủ. Theo thông lê ̣, ta ̣i khu vực huấ n luyê ̣n Hải Vân, các khóa sinh ngủ lẫn trong khu
rừng chung quanh tiề n đồ n, anh em mắ c võng ở khoảng cách nhau. Hoă ̣c nằ m ngủ sát ngay hầ m trú ẩ n. Buổ i
tố i, trong khu vực huấ n luyê ̣n, chı̉ có ánh đèn dầ u ta ̣i nhà bế p, nơi đă ̣t mô ̣t sổ chia ca gác để anh em có phầ n
hành gác đêm biế t tên chiế n hữu gác kế mı̀nh. Nhưng anh em canh gác la ̣i không ngồ i ta ̣i nhà bế p, mà la ̣i
thường xuyên di chuyể n. Khu vực nhà bế p, nơi phát ra ánh đèn le lói, là tiêu điể m đich
̣ nhắ m bắ n phát đa ̣n
đầ u tiên.
Tiế ng nổ quá bấ t ngờ làm vang đô ̣ng màn đêm tich
̣ mich,
̣ hầ u như tấ t cả các khóa sinh (đô ̣ 10 người)
và đơn vi ̣giữ an ninh cho khu vực huấ n luyê ̣n bi ̣hoang mang trong mấ y giây đầ u tiên. Nhưng sau đó tấ t cả
anh em đề u nhảy xuố ng hầ m trú ẩ n hay nằ m bò sát trên mă ̣t đấ t và hướng mắ t ra vòng đai bên ngoài quan
sát đich,
̣ chuẩ n bi ̣bắ n trả chı́nh xác, quyế t liê ̣t.
Ngay sau đấ y, đich
̣ tiế p tu ̣c khai hỏa với B. 40 và súng A.K 47. Lúc này đây, kháng chiế n quân bên
trong căn cứ huấ n luyê ̣n đã bı̀nh tı̉nh bắ n trả la ̣i, đơn vi giư
̣ ̃ an ninh trong khu vực huấ n luyê ̣n là đơn vi nho
̣ ̉,
chừng 5 chiế n hữu, phầ n lớn đươ ̣c trang bi su
̣ ́ ng A.K 47 hay M.16 và mô ̣t ı́t lựu đa ̣n. Còn khóa sinh chı̉ đươ ̣c
trang bi ̣những cây giáo, làm bằ ng cây rừng mong manh, giáo chı̉ dài hơn cây gâ ̣y mô ̣t tı́. Tuy nhiên kháng
chiế n quân có lơ ̣i thế là biế t rõ điạ hı̀nh bên trong, bên ngoài, nên di chuyể n nhanh, kı́n đáo hơn. Ca ̣nh đó,
trong khóa sinh có vài cựu sı ̃ quan có kinh nghiê ̣m tác chiế n trong cuô ̣c chiế n tranh Viê ̣t Nam trước thời
điể m 1975, do vâ ̣y các phản ứng đố i phó rất bı̀nh tı̉nh của anh em bên trong khu vực Hải Vân cũng là yế u tố
khiế n cho đă ̣c công không thể áp đảo như ý muố n, mă ̣c dù chủ đô ̣ng tấ n công, không kém phầ n ác liê ̣t.
Ta ̣i Bô ̣ Chı̉ Huy căn cứ 81, cách Hải Vân chừng mô ̣t cây số đường rừng ngoằ n ngoèo, có đă ̣t các
chố t gác gầ n Hải Vân, khi nghe tiế ng súng nổ ở khu vực Hải Vân, các chố t gác cha ̣y về Bản Doanh cấ p báo
ngay cho các chiế n hữu chı̉ huy biế t có cuô ̣c đô ̣t kı́ch. Sau đó, mô ̣t đơn vi ̣kháng chiế n quân cấ p Dân Đoàn
đươ ̣c tăng cường cấ p tố c xuố ng khu vực huấ n luyê ̣n. Các tiề n đồ n gầ n đấ y cũng đươ ̣c linh
̣ thông báo đề
phòng, sẳ n sàng tổ chức đánh bo ̣c hâ ̣u, gây rố i cho đô ̣i hı̀nh đich,
̣ nế u đươ ̣c thời cơ thı̀ bắ t số ng hay tiêu diê ̣t
go ̣n nhóm đă ̣c công ma ̣o hiể m này.
Hai bên giao tranh qua la ̣i nhiề u phút, đă ̣c công viê ̣t cô ̣ng ở vi ̣thế chủ đô ̣ng, có ưu thế hỏa lực, bắ n
dồ n dâ ̣p, tới tấ p, phủ đầ u nhằ m áp đảo tinh thầ n kháng chiế n quân. Vài nhà tranh trong tiề n đồ n, như hô ̣i
trường ho ̣c tâ ̣p, mô ̣t phầ n nhà bế p bi ̣ trúng đa ̣n ngã sâ ̣p, gây ra mô ̣t hai đám cháy nhỏ. Nhưng rừng cây và
bu ̣i lùm, hố c đá trong tiề n đồ n vẫn là chướng nga ̣i thiên nhiên vừa gây cản nga ̣i cho tầ m tác xa ̣ của đich,
̣ la ̣i
vừa là bức tường phòng ngự khá an toàn cho kháng chiế n quân.
Về phı́a đă ̣c công Viê ̣t Cô ̣ng, khi di chuyể n khai triể n đô ̣i hı̀nh tấ n công, có vài tên sơ ý, chủ quan,
không thấ y, nên bi ̣ chông que ̣t vào chân hay bi ̣ đa ̣p nhằ m chông. Cũng không loa ̣i trừ sự kiê ̣n, khi cho ̣n vi ̣
trı́ nằ m để tác xa ̣ dữ dô ̣i vào tiề n đồ n Hải Vân, đă ̣c công nằ m lầ m lên baĩ chông ngầ m đươ ̣c cắ m sát mă ̣t đấ t,
chắ c chắ n phải mang thương tı́ch không nhe ̣. Kháng chiế n quân trong tiề n đồ n đêm ấ y, nghe đươ ̣c nhiề u
tiế ng go ̣i nhau, rên la. Yế u tố bấ t ngờ này, khiế n đich
̣ lúng túng không thể thực hiê ̣n tro ̣n ve ̣n cuô ̣c đô ̣t kı́ch
bấ t thầ n như dự tı́nh ban đầ u. Thêm vào đó, viê ̣c bıǹ h tı̉nh bắ n trả la ̣i của kháng chiế n quân trong tiề n đồ n,
gây lo nga ̣i cho đich.
̣
Đich
̣ ta ̣m rút ra khỏi khu vực vòng đai Hải Vân, tiế ng súng ta ̣m lắ ng diu,
̣ dường như toán đă ̣c công
đinh
̣ tổ chức la ̣i đô ̣i hı̀nh tấ n công, nhưng không may la ̣i bi ̣la ̣c vào baĩ chông khác bên ca ̣nh ở vành đai tiề n
đồ n. Những dấ u máu rơi rớt sau này cho thấ y, toán đă ̣c công bi tru
̣ ́ ng chông khá nhiề u. Ý đinh
̣ rút cha ̣y, hủy
bỏ cuô ̣c đô ̣t kı́ch nhằ m tránh bi bắ
diê ̣t toàn bô ̣ đươ ̣c đich
̣ t số ng hay bi tiêu
̣
̣ thực hiê ̣n ngay sau vài chu ̣c phút
giao chiế n. Tấ t nhiên không loa ̣i trừ khả năng phản công kiên quyế t của kháng chiế n quân trong tiề n đồ n. Vı̀
đây là lañ h thổ khu chiế n, kháng chiế n quân nhâ ̣n đươ ̣c sự tiế p ứng nhanh chóng.
Sáng ra, khi kiể m điể m la ̣i, phıá kháng chiế n quân có mô ̣t chiế n hữu thiê ̣t ma ̣ng. Anh này tên là
Quân, tôi không nhớ ho ̣, anh Quân người dân tô ̣c Khmer Nam Bô ̣, đang thu ̣ huấ n khóa kháng chiế n quân
căn bản. Sau đấ y, chiế n hữu Quân đươ ̣c mai táng gầ n tiề n đồ n Hải Vân. Phı́a giă ̣c cô ̣ng không thấ y bỏ la ̣i
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xác chế t nào ở ngay khu vực diễn ra trâ ̣n đánh. Nhưng kháng chiế n quân truy theo dấ u vế t vào hôm sau,
trông thấ y có nhiề u vế t máu, y phu ̣c bô ̣ đô ̣i bi ̣xé rách, nón và các vâ ̣t du ̣ng linh tinh, bi ̣vấ t bỏ la ̣i lung tung,
trên đường rút cha ̣y xuố ng núi cao, chứng tỏ có sự hoảng hố t khi tháo cha ̣y thoát thân.
Việc mang thương binh đich
̣ từ đı̉nh núi căn cứ 81, len lỏi qua các cánh rừng râ ̣m ra ̣p, chằ ng chiṭ
cây rừng và đá núi, xuố ng chân núi và tới đồ ng bằ ng bên dưới, là viê ̣c khó khăn, đòi hỏi nhiề u thời giờ,
không loa ̣i trừ trường hơ ̣p đich
̣ bi ̣mấ t ma ̣ng trong rừng sâu. Có thể vı̀ lý do này, sau không thấ y Viê ̣t Cô ̣ng
tổ chức thêm cuô ̣c đô ̣t kıć h nào vào khu chiế n MT.
Đich
̣ chủ tâm đánh lén vào ban đêm sau nhiề u lầ n do thám bı́ mâ ̣t. Tấ t nhiên, đố i phương đã mò tới
đı̉nh căn cứ 81, và ho ̣ phân biê ̣t đươ ̣c Hải Vân với các tiề n đồ n khác. Chıń h xác, đich
̣ biế t Hải Vân là nơi
huấ n luyê ̣n kháng chiế n quân. Và ho ̣ quyế t đinh
̣ đánh vào đây nhằ m ta ̣o tâm lý căng thẳ ng cho những anh
em mới gia nhâ ̣p khu chiế n.
Trong đêm đă ̣c công đô ̣t kı́ch, do bi trơ
̣ ̉ nga ̣i vì điạ hı̀nh quá tố i, ở ngoài rừng chı̉ quan sát đươ ̣c bên
trong tiề n đồ n từ vài ánh đèn dầ u leo lét, nhỏ như ha ̣t đâ ̣u. Thêm nữa, chung quanh tiề n đồ n Hải Vân, theo
cảnh báo thường xuyên của lañ h đa ̣o khu chiế n, kháng chiế n quân cắ m rấ t nhiề u chông và luôn thay đổ i vi ̣
trı́ các baĩ chông, đây đươ ̣c coi như loa ̣i vũ khı́ phòng ngự thô sơ gầ n như vô hı̀nh nhưng rấ t hiể m ác trong
bóng đêm, có nhiề u khả năng gây thương vong cho đich.
̣
Chông làm bằ ng tre, có chông dài, chông ngắ n, chông có nga ̣nh, khá nguy hiể m. Khi bi ̣ đa ̣p phải
hay chân bi ̣que ̣t trúng, đầ u chông móc sâu vào bên trong thiṭ gây đau nhức không ı́t, có thể làm vế t thương
sưng mủ, nhiễm đô ̣c nhiề u ngày. Mới đa ̣p trúng chông hay nằ m lầ m lên trên baĩ chông với mô ̣t lực tiế p câ ̣n
ma ̣nh, máu sẽ ra nhiề u, nế u không băng bó ngay, có thể gây kiê ̣t sức cho người bi ̣trúng bẫy chông.
Và chông đươ ̣c cắ m xéo, cắ m thẳ ng, không theo mô ̣t trâ ̣t tự nào. Đôi khi đươ ̣c ngu ̣y trang bằ ng lá
cây, hay che dấ u chông dưới lớp cỏ cao, cố t để kẻ la ̣, khi thı̀nh lı̀nh lo ̣t vào baĩ chông, khó mà có thể di
chuyể n nhanh và theo ý muố n. Ca ̣nh đó, nhằ m tránh viê ̣c bi ̣ đă ̣c công Viê ̣t Cô ̣ng theo dõi các điạ hıǹ h có
tı́nh cố đinh
̣ quanh các tiề n đồ n trong khu chiế n, vi trı
̣ ́ baĩ chông thı̉nh thoảng thay đổ i, chông mới đươ ̣c thay
cho chông cũ. Do vâ ̣y, sau khi đă ̣c công từ vùng đấ t biên giới Lào mò lên đı̉nh căn cứ 81 thám sát các hoa ̣t
đô ̣ng khu chiế n, nế u đich
̣ chờ mô ̣t tuầ n sau mới kéo quân lên đánh úp, có thể bi ̣ lầ m điạ hı̀nh, vı̀ các baĩ
chông phòng thủ bên ngoài khu vực tiề n đồ n đã thay đổ i.
Sau trâ ̣n bi ̣Việt Cộng đánh lén này, MT chủ trương bỏ tiề n đồ n Hải Vân, dời tiề n đồ n lên mô ̣t cao
điể m gầ n đó, dễ phòng ngự hơn nữa. Vi ̣trı́ mới đươ ̣c đă ̣t tên là Hải Vân Mới, để phân biê ̣t với Hải Vân cũ
bi ̣tâ ̣p kı́ch. Thời gian xảy ra trâ ̣n đô ̣t kı́ch Hải Vân, trùng vào thời điể m xảy ra những căng thẳ ng trong nô ̣i
bô ̣ MT ở Hải Ngoa ̣i. Nhiề u tài liê ̣u có nô ̣i dung liên hê ̣ tới các hoa ̣t đô ̣ng MT sau này cho thấ y, Tổ ng Vu ̣ Hải
Ngoa ̣i vào cuố i 1984 đã có sự tranh chấ p quyế t liê ̣t về quyề n lực giữa phe ông Hoàng Cơ Minh và phe ông
Pha ̣m Văn Liễu, Tổ ng Vu ̣ Trưởng Hải Ngoa ̣i của MT.
Những người VN làm cách ma ̣ng, chı́nh tri ơ
̣ ̉ hải ngoa ̣i la ̣i kiên quyế t lao đầ u bước theo vế t xe từng
làm cho miề n Nam suy kiê ̣t, su ̣p đổ . Những caĩ va,̃ tranh chấ p dữ dô ̣i về quyề n lực, điạ vi no
̣ ́ i trên khiế n toàn
thể MT suy yế u, mấ t chı́nh danh, rồ i đổ vỡ sau đó không lâu.
Có thể , phầ n lớn là chắ c chắ n, Hà Nô ̣i tung đă ̣c công lên đánh Hải Vân vào thời điể m đó nhằ m lung
lay thêm tinh thầ n kháng chiế n quân trong khu chiế n sau khi biế t chắ c rằ ng, qua cơ quan tı̀nh báo hải ngoa ̣i,
đầ u naõ MT ở hải ngoa ̣i đang phân hóa nghiêm tro ̣ng, sẽ dẫn đế n khúc quanh suy vi trong MT về sau này.
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Hãy Nhớ La ̣i

“Lời Mẹ Dă ̣n”

Của Nhà Thơ Bấ t Tử
Phùng Quán

Tôi mồ côi cha năm hai tuổi
Mẹ tôi thương con không lấy chồng
Trồng dâu, nuôi tằm, dệt vải
Nuôi tôi đến ngày lớn khôn
Hai mươi năm qua tôi vẫn nhớ
Ngày ấy tôi mới lên năm
Có lần tôi nói dối Mẹ
Hôm sau tưởng phải ăn đòn
Nhưng không Mẹ tôi chỉ buồn
Ôm tôi hôn lên mái tóc
- Con ơi - Trước khi nhắm mắt
Cha con dặn con suốt đời
Phải làm một người chân thật.
- Mẹ ơi chân thật là gì?
Mẹ tôi hôn lên đôi mắt
Con ơi một người chân thật
Thấy vui muốn cười cứ cười
Thấy buồn muốn khóc là khóc.
Yêu ai cứ bảo là yêu
Ghét ai cứ bảo là ghét
Dù ai ngon ngọt nuông chiều
Cũng không nói yêu thành ghét
Dù ai cầm dao dọa giết
Cũng không nói ghét thành yêu.
Từ đấy người lớn hỏi tôi:
- Bé ơi, bé yêu ai nhất?
Nhớ lời mẹ tôi trả lời:
- Bé yêu những người chân thật.
Người lớn nhìn tôi không tin
Cho tôi là con vẹt nhỏ
Nhưng không! những lời dặn đó
In vào trí óc của tôi
Như trang giấy trắng tuyệt vời
In lên vết son đỏ chói.
Người làm xiếc đi giây thật khó
Nhưng chưa khó bằng nhà văn
Đi trọn đời trên con đường chân thật.

Phùng Quán (1933 - 1995).

Năm nay tôi hai mươi nhăm tuổi
Đứa bé mồ côi thành nhà văn
Đi trọn đời trên con đường chân thật.
Yêu ai cứ bảo là yêu
Ghét ai cứ bảo là ghét
Dù ai ngon ngọt nuông chiều
Cũng không nói yêu thành ghét
Dù ai cầm dao dọa giết
Cũng không nói ghét thành yêu
Tôi muốn làm nhà văn chân thật
Đường mật công danh không làm ngọt
được lưỡi tôi
Sét nổ trên đầu không xô tôi ngã
Bút giấy tôi ai cướp giật đi
Tôi sẽ dùng dao viết văn trên đá.

Học giả Hoàng Văn Chí giới thiệu Phùng Quán như sau:
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“Phùng Quán năm nay (năm 1959) 25 tuổi, là một thanh niên nghèo. Trước đi bộ đội, sau được
giới thiệu về trường dự bị đại học để học thêm. Về Hà Nội anh lại tiếp tục công tác văn nghệ trong quân
đội.
Anh viết theo lối hiện thực xã hội và được coi là Triệu Tử Long trong nhóm đối lập. Những bài
thơ của anh được dư luận gọi là những “bom nguyên tử”.
Chúng tôi trích đăng bài Chống Tham Ô Lãng Phí đăng trong Giai Phẩm Mùa Thu, tháng
10/1956 và bài Lời Mẹ Dặn đăng trong tờ Văn, tháng 9/1957.
Anh không đòi hỏi gì hơn là quét sạch những rác rưởi trong xã hội và yêu cầu các nhà văn phải
trung thành với tâm hồn mình: “Yêu ai cứ bảo rằng yêu, ghét ai cứ bảo là ghét”. Anh bị khủng bố chỉ vì
dám nói như vậy.
Phùng Quán bị đưa đi chỉnh huấn và phải viết bài thú tội. Trong bản thú tội này nhà thơ trẻ tuổi
thú nhận rằng sau khi nhóm Nhân văn Giai phẩm bị giải tán thì suốt ngày chỉ chơi với con bú dù. Các
bạn hỏi tại sao thích nuôi bú dù, Phùng Quán trả lời: “Chơi với người chán lắm rồi, thành phải chơi với
bú dù.”.
Một chế độ đã đào luyện cho thanh niên một tâm trạng như vậy đủ làm cho chúng ta suy nghĩ
về chân giá trị của chế độ đó vậy.”.
Viế t xong vào ngày 20/6/2005.
(thời gian sau có bổ sung).
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PHẦN VI
DỜI CĂN CỨ
CHƯƠNG 22
BỎ CĂN CỨ 83
Rút Về Căn Cứ Mới Lập: Căn Cứ 27.
Một Hê ̣ Quả Tiêu Cực Từ Sự Chia Rẽ Và Đổ Vỡ
Ở Thượng Tầ ng Lan
̃ h Đạo MT
Căn Binh
̣ Trầ m Trọng Của Phe Quố c Gia Chố ng Cộng!
(Bắ t đầ u viế t vào ngày 21/6/2005).

Hàng đầu từ trái qua phải:
cụ Phạm Ngọc Lũy, ông Hoàng Cơ Minh, Phạm Văn Liễu,
Bùi Đức Trọng, Nguyễn Trọng Hùng và Trương Tấn Lạc…
bắt tay nhau thắm thiết tại Đại Hội Chính Nghĩa 28-30/4/1983,
ở thủ đô Washington DC.
Thế mà chỉ qua ngày 29/12/1984,
những lúc cùng nhau sát cánh lo việc nước không còn nữa!!!
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Văn thư Chiến Hữu Hoàng Cơ Minh ký ngày 11/12/1984,
nhân danh Chủ Tịch Hội Đồng Kháng Chiến Toàn Quốc.
Ông Phạm Văn Liễu cũng là thành viên của Hội Đồng, nhưng vì là người sẽ bị loại trừ
nên chỉ được biết sau khi công bố.
Vào cuố i năm 1984, có hai sự kiê ̣n xảy ra cùng lúc, ta ̣o mô ̣t tác đô ̣ng có thể gây nguy hiể m cho toàn
thể MT và từng kháng chiế n quân trong khu chiế n, cho hiê ̣n ta ̣i và cả tương lai cuô ̣c đấ u tranh vừa mới khởi
dựng trong non yế u.
Ở bên ngoài, diễn ra sự tranh chấ p quyế t liê ̣t mô ̣t mấ t mô ̣t còn - như thể muố n ăn tươi nuố t số ng lẫn
nhau - ta ̣i Tổ ng Vu ̣ Hải Ngoa ̣i, dẫn đế n viê ̣c ông Pha ̣m Văn Liễu tách ra khỏi MT, sau đó thành lâ ̣p tổ chức
chı́nh tri ̣khác trong tı̀nh tra ̣ng luôn chia rẽ của những người quố c gia.
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Cụ Phạm Ngọc Lũy, Chủ Tịch Phong Trào Quốc Gia Yểm Trợ Kháng Chiến (1982-1984),
tác giả bộ “Hồi Ký Một Đời Người”,
trong cuốn 2 đã nói về thời hoạt động yểm trợ kháng chiến
và ông Phạm Văn Liễu, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Hải Ngoại
(1982-1984), tác giả bộ “Trả Ta Sông Núi”,
trong cuốn 3 đã nói về thời hoạt động trong MT.
Và ông Nguyễn Kim (Hườn), mô ̣t cựu sı ̃ quan (cấ p tá) không quân VNCH, trước phu ̣ trách Đông
Nam Á Vu ̣, nay đươ ̣c đề ba ̣t làm Tổ ng Vu ̣ Trưởng Tổ ng Vu ̣ Hải Ngoa ̣i của MT. Ở bên trong khu chiến, căn
cứ huấ n luyê ̣n Hải Vân bi ̣đă ̣c công cô ̣ng sản Hà Nô ̣i đô ̣t kı́ch bấ t thành.
Khu chiế n lúc ấ y, không có mă ̣t chiế n hữu Chủ Tich,
̣ vı̀ ông bâ ̣n công du hải ngoa ̣i để giải quyế t
tranh chấ p xâu xé nô ̣i bô ̣, “tương tàn cố t nhu ̣c”. Các chiế n hữu lañ h đa ̣o có mă ̣t ta ̣i khu chiế n thời gian đó,
như Tướng Tư Linh
̣ Lực Lươ ̣ng Võ Trang Kháng Chiế n, chiế n hữu Đă ̣ng Quố c Hiề n (Lê Hồ ng), Tướng Tư
Linh
̣ Phó Dương Văn Tư, Trầ n Khánh Ủy Viên Trung Ương MT, Ngô Chı́ Dũng (Hoàng Nhâ ̣t) điề u hành
đài Phát Thanh Viê ̣t Nam Kháng Chiế n, Hải Xăm Nguyễn Quang Phu ̣c, cán bô ̣ Lực Lươ ̣ng Võ Trang. Các
chiế n hữu này đã quyế t đinh
̣ mô ̣t cách nhanh chóng vı̀ sự an toàn của khu chiế n và sinh mê ̣nh kháng chiế n
quân, di dời căn cứ 83, nơi có đă ̣t đài Phát Thanh Việt Nam Kháng Chiế n, vào sâu trong đất Thái.
Mă ̣c dù căn cứ 83 ở xa căn cứ 81, nhưng phòng bi ̣vẫn hơn vı̀ ta yế u đich
̣ ma ̣nh. Và mă ̣c dù quyế t
đinh
̣ này sau đó bi ̣ chiế n hữu Chủ Tich
̣ MT phản đố i, nhưng viê ̣c đã rồ i, khi ông từ hải ngoa ̣i trở về khu
chiế n trong thấ t ba ̣i lớn lao (chiế n lươ ̣c) nhằ m ta ̣o dựng mô ̣t khố i đoàn kế t ta ̣i hải ngoa ̣i từ lòng người ủng
hô ̣ kháng chiế n, ủng hô ̣ MT, đế n nhân sự cô ̣ng tác cho tổ chức đấ u tranh mới hı̀nh thành đươ ̣c non vài năm.
Thấ t ba ̣i này đi ngươ ̣c lại với tinh thầ n “Đa ̣i đoàn kế t toàn dân.” đươ ̣c nêu lên trong đường lố i chiế n lươ ̣c
của MT trong Cương Lıñ h Chıń h Tri ̣hay “Đoàn kết là vũ khí.” trong báo Kháng Chiến của MT phát hành
hàng tháng từ San Jose, Cali, Mỹ. Vı̀ bản chấ t chung hay chia rẽ của người Viê ̣t, hoặc vı̀ người Viê ̣t chưa
gô ̣t rửa đươ ̣c sự tôn sùng cá nhân điạ vi,̣ sự tự tôn cá nhân tuyê ̣t đố i, óc lañ h tu ̣ - tham vo ̣ng cá nhân, quyề n
lơ ̣i phe cánh gia đı̀nh, lồ ng trong hay núp dưới các chiêu bài chı́nh tri ̣mỹ miề u, cao thươ ̣ng.
Thực tế còn cho thấ y hiê ̣n cảnh bi đát, chua chát, thấ t vo ̣ng: các nỗ lực tranh thắ ng, tranh đoa ̣t, quyế t
tâm, quyế t chı́, dồ n mo ̣i sinh lực chı̉ để đă ̣t lơ ̣i ı́ch cùng lơ ̣i nhuâ ̣n gia đı̀nh, cá nhân, tổ chức, phe đảng lên
trên quyề n lơ ̣i sinh tồ n tố i thươ ̣ng - tố i cao của dân tô ̣c Viê ̣t và tổ quố c Viê ̣t Nam. Thế mới hay rằng qua kinh
nghiê ̣m này, bằ ng cấ p của những đa ̣i trı́ thức tố t nghiê ̣p ta ̣i những quố c gia tiên tiế n nhấ t trên thế giới này
hay kinh nghiê ̣m laõ luyê ̣n của chıń h tri ̣gia, tướng lıñ h đã bô ̣c lô ̣ tı́nh chấ t: Hữu Tri Bấ t Hành. Sự hiể u biế t
(lý thuyế t) thông thái cùng lòng can đảm, gan da ̣, tı́nh dời non lấ p biể n của con người không vươ ̣t qua đươ ̣c,
không thắ ng đươ ̣c, không kề m chế đươ ̣c mañ h lực của đồ ng Mỹ kim (ngoa ̣i bang - vâ ̣t chấ t) cỏn con! (thực
tế đố i với nhiề u người, nó không cỏn con chút nào mà ngươ ̣c la ̣i rấ t vı ̃ đa ̣i hơn cả chuyê ̣n cứu nước!).
Viê ̣c dời căn cứ 83 và đài Phát Thanh Kháng Chiế n đế n mô ̣t căn cứ mới có tên là 27, đươ ̣c tiế n hành
cấ p tố c và bı́ mâ ̣t. Trước đó theo kinh nghiê ̣m thiế t lâ ̣p từng căn cứ trong khu chiế n, chiế n hữu Hải Xăm (ám
danh Nguyễn Quang Phu ̣c, ở Nhâ ̣t về , có lẽ đã từng đi lính trước 1975, quê ở Phú Yên) cùng mô ̣t toán kháng
chiế n quân đi làm nhiê ̣m vu ̣ trinh sát, dùng điạ bàn dò điạ điể m đa ̣t tiêu chuẩ n an ninh - phòng ngự, trong
mô ̣t dãy rừng râ ̣m. Căn cứ 27 nằ m ở khu vực phı́a tây căn cứ 83. Nơi đây ı́t núi cao và rừng không dày lắ m.
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Khu vực có nhiề u hang đá và cao nhấ t trong vùng đấ t đươ ̣c cho ̣n làm căn cứ đã đươ ̣c sử du ̣ng làm nơi đă ̣t
đài phát thanh mới. Bô ̣ phâ ̣n di chuyể n tiề n tiêu gồ m có hai dân đoàn bảo vê ̣ và mô ̣t số du ̣ng cu ̣ phát thanh,
nhằ m bảo đảm sự liên tu ̣c cho các buổ i phát thanh thường nhâ ̣t lúc ấ y. Những ngày đầ u tiên khi mới về căn
cứ 27, mo ̣i viê ̣c bề bô ̣n, ngổ n ngang, rã rời. Chı̉ có vi trı
̣ ́ quan tro ̣ng bên trong, nơi có đă ̣t bô ̣ phâ ̣n phát thanh
là trông có vẻ trâ ̣t tự. Tuy nhiên vẫn còn dã chiế n, đơn sơ, vı̀ thiế u nhà ở. Anh em trong ban biên tâ ̣p ABC
phải ngồ i làm viê ̣c, viế t bài, đánh máy, bắ t radio nghe tin v.v…, ở ngoài trời, trên đầ u chı̉ che đỡ mấ y tấ m
cao su màu xanh cây rừng. Anh em bảo vê ̣ ở tuyế n ngoài, hầ u như tấ t cả đề u ngủ võng mắ c dây giữa những
cây rừng. Và công tác cấ p tố c là chă ̣t cây, xây dựng nhiề u nhà chòi mới, đi đôi với công tác ngu ̣y trang căn
cứ, cho bô ̣ phâ ̣n phát thanh và nơi ăn chố n ở của kháng chiế n quân đồ n trú chung quanh căn cứ.
Trong những ngày đầ u khi mới dời về căn cứ 27, chiế n hữu Tha ̣ch Kim Dên, mô ̣t người dân tô ̣c
Khmer vùng đồ ng bằ ng sông Cửu Long, đươ ̣c cấ p trên cử vào chức vu ̣ Quyế t Đoàn Trưởng kiêm căn cứ
trưởng căn cứ 27. Chiế n hữu Tha ̣ch Kim Dên từng là kháng chiế n quân xuấ t sắ c trong khu chiế n, anh tham
dự MT từ tra ̣i ti ̣na ̣n đường bô ̣. Trong lực lươ ̣ng võ trang kháng chiế n thời đó, có nhiề u kháng chiế n quân là
đồ ng bào Khmer Nam Bô ̣. Nhưng dù là xuấ t thân từ thành phầ n nào, nhı̀n về mă ̣t lý tưởng cùng lý thuyế t
trong đường lố i chı̉ đa ̣o chıń h tri ̣chung chung của MT thời đó, mo ̣i kháng chiế n quân đề u bıǹ h đẳ ng và có
cơ hô ̣i phu ̣c vu ̣ tổ quố c ngang như nhau. Cũng có thể phương châm này vẫn còn kéo dài cho tới bây giờ.
Đươ ̣c biế t chiế n hữu Tha ̣ch Kim Dên từng tháp tùng chiế n hữu Dương Văn Tư đi với chiế n hữu
Chủ Tich
̣ tham dự mô ̣t hô ̣i nghi ̣ Truyề n Thông Quốc Tế ta ̣i Nam Hàn. Đây có thể đươ ̣c coi là mô ̣t sự kiê ̣n
kiế m hoi vô cùng vào thời đó. Hiế m hoi, vı̀ cả chiế n hữu Dương Văn Tư và Tha ̣ch Kim Dên đề u là những
người trong nô ̣i điạ đế n tra ̣i ti na
̣ ̣n và gia nhâ ̣p MT vào đầ u những năm 1980. Đây có thể là phầ n thưởng đă ̣c
biê ̣t dành cho chiế n hữu Dương Văn Tư, mô ̣t trong những lañ h đa ̣o MT, không thuô ̣c thành phầ n hải ngoa ̣i,
sau nhiề u năm tù đày cải ta ̣o ở miề n Bắ c. Còn chiế n hữu Tha ̣ch Kim Dên đươ ̣c MT cho ra hải ngoa ̣i công
tác, nhằ m đô ̣ng viên và khuyế n khıć h tinh thầ n kháng chiế n quân thuô ̣c thành phầ n sắ c tô ̣c Khmer, mô ̣t thành
phầ n khá đông trong nhân lực kháng chiế n ta ̣i khu chiến thời đó.
Vả lại, cả hai gương mă ̣t chiế n hữu Dương Văn Tư và chiế n hữu Tha ̣ch Kim Dên, có thể đa ̣i diê ̣n
cho những kháng chiế n quân quố c nô ̣i ta ̣i Hô ̣i Nghi ̣Truyền Thông quốc tế tổ chức ta ̣i Nam Hàn (10/1982).
Điề u này còn giúp MT chứng minh với đồ ng bào hải ngoa ̣i thấ y rằ ng kháng chiế n có thâ ̣t, khu chiế n có thâ ̣t.
Kháng chiế n quân quố c nô ̣i có thâ ̣t. Để đồ ng bào hải ngoa ̣i tiế p tu ̣c ủng hô ̣, yể m trơ ̣, đóng góp tinh thầ n, vâ ̣t
chấ t (bao gồ m tài chı́nh và nhân lực) cho MT, cho lañ h đa ̣o MT. Tuy nhiên, chiến Hữu Chủ Tịch Hoàng Cơ
Minh và hai người kia dùng giấy thông hành do MT tự làm lấy đã không được chính phủ Nam Hàn công
nhận, nên phái đoàn kháng chiến quân trên bị giữ ở phi trường rồi phải quay về lại Thái!
Tha ̣ch Kim Dên dẫn mô ̣t toán kháng chiế n quân bỏ trốn
Tuy nhiên mô ̣t biế n cố bấ t ngờ đã xảy ra khi căn cứ tân lâ ̣p còn đang trong những ngày đầ u ngỡ
ngàng, mê ̣t mỏi gây nên không ıt́ hoang mang.
Vào mô ̣t đêm khuya, với sự chuẩ n bi ̣sẵn từ trước, chiế n hữu Tha ̣ch Kim Dên dẫn mô ̣t toán kháng
chiế n quân với đầ y đủ súng đa ̣n - như để chứng tỏ có khả năng chố ng la ̣i bấ t cứ sự châ ̣n bắ t nào - rời bỏ căn
cứ, rời bỏ MT, tı̀m đường vươ ̣t thoát. Sự viê ̣c đế n sáng hôm sau mới đươ ̣c phát giác. Toán kháng chiế n quân
có ıt́ nhấ t là 4 người, gồ m: Tha ̣ch Kim Dên, Huỳnh Ngươn, Nguyễn Văn Sài, Tha ̣ch Cương, tấ t cả đề u là
anh em thuô ̣c đồ ng bào Khmer Nam Bô ̣. Sau này, vào khoảng năm 1993 - 1994, có anh em trông thấ y Tha ̣ch
Cương mang quân hàm đa ̣i tá trong lực lươ ̣ng Funcinpec, đảng Bảo Hoàng của Hoàng Thân Norodom
Ranariddh, ở thủ đô PhnomPenh - Cambodia .
Viê ̣c ra đi của Tha ̣ch Kim Dên làm cho kháng chiế n quân ngạ ̣c nhiên, vı̀ anh là mô ̣t người đang
đươ ̣c MT tin dùng và bổ nhiệm ở vi ̣ trı́ cao. Sự viê ̣c ra đi này đươ ̣c cấ p trên giữ rấ t kı́n, vı̀ không tố t đe ̣p,
trong thời kỳ muố n bảo toàn lực lươ ̣ng kháng chiế n quân còn quá non yế u và tân lâ ̣p. Có các lý do khiế n cho
Tha ̣ch Kim Dên dẫn nhiề u kháng chiế n quân ra đi, mă ̣c dù vẫn biế t có thể bi ̣xử kỷ luâ ̣t rấ t nă ̣ng, nế u không
thoát khỏi đươ ̣c không gian của rừng núi khu chiế n:
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- Mô ̣t là khi MT rời bỏ căn cứ 83 sau khi bi ̣ mô ̣t toán đă ̣c công cô ̣ng sản Hà Nô ̣i xâm nhâ ̣p và tấ n
công vào tiề n đồ n Hải Vân và di chuyể n đế n căn cứ mới trong tı̀nh tra ̣ng hoang mang, anh Dên không biế t
MT có thể bảo toàn đươ ̣c khu chiế n hay không.
- Thứ hai, có thể Tha ̣ch Kim Dên nghe ngóng và biế t, dù không rõ hế t, về tı̀nh hı̀nh tranh chấ p xâu
xé quyế t liê ̣t ở hải ngoa ̣i, khiế n anh mấ t niề m tin vào tương lai của MT.
- Thứ ba, có thể tin tức về hoa ̣t đô ̣ng kháng chiế n của MT ông Son San và Hoàng Thân Ranariddh
thuô ̣c phe kháng chiế n Cam Bố t ở gầ n đó, có vẻ hấ p dẫn Dên và nhiề u anh em người dân tô ̣c Khmer hơn là
MT Hoàng Cơ Minh.
- Thứ tư, có thể Tha ̣ch Kim Dên chán nản đời số ng trong khu chiế n cũng như thấ t vo ̣ng về thực lực
hiê ̣n hữu ta ̣i khu chiế n không giố ng như anh nghı,̃ không diễn ra như mong đơ ̣i hay đúng như anh từng nghe
nói, tuyên truyề n lúc còn ở trong tra ̣i ti ̣na ̣n.
Điề u này không loa ̣i trừ tư tưởng bấ t mañ ngấ m ngầm khi lañ h đa ̣o MT ở khu chiế n thi hành kỷ luâ ̣t
quá nghiêm khắc đố i với những người mang cùng lý tưởng, nhiê ̣t thành hay ngẫu hứng, dấ n thân đi cứu nước
(có mô ̣t số kháng chiế n quân nói rằ ng có lúc MT vào tra ̣i ti ̣na ̣n lùa bắ t thanh niên đưa vào khu chiế n trong
thời gian đầ u thành lâ ̣p), khi kháng chiế n quân vô tı̀nh hay cố ý vi pha ̣m nă ̣ng về mă ̣t kỷ luâ ̣t trong không
gian ha ̣n he ̣p của rừng núi khu chiến đưa đến nhiề u ức chế tâm sinh lý. Và vı̀ thế anh Dên muố n tı̀m đường
về tra ̣i ti na
̣ ̣n, để ta ̣o cuô ̣c số ng khác. Có thể anh cho lañ h đa ̣o MT đã ngu ̣y ta ̣o lực lươ ̣ng và hư trương thanh
thế quá lớn - nói rằng kết hợp 36 tổ chức, quy tụ được 10.000 quân. Như thế MT đã pha ̣m tô ̣i nói dố i, mă ̣c
dù điề u đó là bı̀nh thường trong chı́nh tri ̣và quân sự khi muố n đa ̣t đế n mu ̣c tiêu to lớn hơn.
Vào thời gian đó, hầ u như tấ t cả kháng chiế n quân biế t rấ t mơ hồ về các tranh chấ p quyề n lực trong
nô ̣i bô ̣ MT ở Hải Ngoa ̣i, vı̀ MT lúc nào cũng chủ trương giữ kı́n chuyê ̣n MT nhấ t là những sự viê ̣c xảy ra ở
cấ p cao. Thứ hai, kháng chiế n quân bi ̣ràng buô ̣c bởi những “điề u răn” tuyê ̣t đố i: Năm Không (không biế t,
không nghe, không thấ y, không hỏi, không nói). Thế nhưng vẫn có những lỗ rò rı̉, kháng chiế n quân vẫn biế t
có sự ra ̣n nứt từ thươ ̣ng tầ ng lañ h đa ̣o, vı̀ sự hèn kém, thiế u các đức tı́nh: hy sinh, đoàn kế t, cao thươ ̣ng, lý
tưởng của người Viê ̣t.
Biế t đươ ̣c những lo lắ ng, ưu tư, bi quan của kháng chiế n quân. MT có chủ trương giải tỏa thắ c mắ c,
nhưng cũng rấ t giới ha ̣n. Chiế n hữu Trầ n Khánh thay mă ̣t trung ương MT đã tổ chức vài buổ i sinh hoa ̣t chıń h
huấ n ta ̣i căn cứ 27, nhằ m cố gắ ng đánh tan những nghi ngờ, nghi vấ n của kháng chiế n quân, theo cách (kỹ
thuâ ̣t) hướng dẫn công luâ ̣n của MT thời ấ y. Trong các buổ i nói chuyê ̣n này, chiế n hữu Trầ n Thiê ̣n Khải hay
Trầ n Khánh có dùng vài từ ngữ hơi cực đoan như chı̉ trı́ch mô ̣t số người ở hải ngoa ̣i là bán nước. Anh Khánh
ám chı̉ những người đã gây rố i ở Tổ ng Vu ̣ Hải Ngoa ̣i MT vào tháng 12/1984, khiế n cho MT bi ̣ra ̣n nứt trầ m
tro ̣ng và rồ i bể đôi, tan nát, không bao giờ hàn gắ n đươ ̣c nữa.
Khi về công tác ta ̣i căn cứ 27, tôi vẫn làm viê ̣c trong đài Phát Thanh Kháng Chiế n. Đây là thời gian
tôi công tác ta ̣i đài khá lâu, kéo dài hơn mô ̣t năm, thường xuyên viế t bài phản luâ ̣n cho đài, dựa vào những
bài xã luâ ̣n trên báo Nhân Dân của Hà Nô ̣i thâu đươ ̣c qua radio. Và làm viê ̣c dưới sự điề u đô ̣ng trực tiế p của
anh Trần Khánh và anh Hoàng Nhâ ̣t. Đôi khi anh Khánh cũng viế t phản luâ ̣n, có lúc anh bâ ̣n thì nhờ tôi viế t
hô ̣ cho mô ̣t hai ngày. Viế t như mô ̣t hành đô ̣ng tuân phu ̣c nghiêm chın̉ h các chı̉ thi,̣ huấ n du ̣ của những cán
bô ̣ lañ h đa ̣o công tác phát thanh, hoàn toàn dựa vào chủ trương MT làm căn bản cho bài viế t, hầ u như không
có sáng ta ̣o cá nhân hay trıǹ h bày những quan điể m chı́nh tri,̣ suy tư riêng trong các bài viế t.
Anh Trần Khánh, qua lời tự giới thiê ̣u, anh có bà con với ca sı ̃ Nhâ ̣t Trường Trầ n Thiê ̣n Thanh. Anh
Khánh quê ở Phan Thiế t, Nam Trung Phầ n, từng là sı ̃ quan Hải Quân cấ p úy trong quân đô ̣i VNCH. Anh
qua Mỹ trước ngày su ̣p đổ miề n Nam, sau đó hăng hái tham gia MT. Chiế n hữu Trầ n Khánh đế n với MT rấ t
tı́ch cực nhiê ̣t thành vı̀ lòng ái quố c mà cũng vı̀ người lañ h đa ̣o MT là mô ̣t viên Tướng Hải Quân, Phó Đề
Đố c Hoàng Cơ Minh, mô ̣t niên trưởng của anh.
Anh Khánh có năng khiế u sáng tác nha ̣c hùng hay nha ̣c đấ u tranh. Anh đã sáng tác nhiề u bài ca nổ i
tiế ng trong khu chiế n thời đó, như:
“Trăng Chiến Khu”
“Kháng Chiế n Quân Hành Khúc”
“Anh Hùng Đông Tiế n”
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“Phan Thiế t Ơi Ta Se ̃ Về ”
“Người Em Gái Làng Đồ ng Sơn”.
Bài “Đảng Ca” của đảng Viê ̣t Tân trong khu chiế n, đươ ̣c ký tên Nguyễn Kiên cũng do anh làm. Có
thể nói anh Trần Khánh đươ ̣c coi là nha ̣c sı ̃ xuấ t sắ c, chủ lực của MT trong khu chiế n của những năm 1980
đã sáng tác những bài hát có nội dung đôn đố c, cổ vũ tinh thầ n làm viê ̣c, dấ n thân của kháng chiế n quân, đ̣ oàn
viên MT.
Có thể vı̀ quá nhiê ̣t tı̀nh với MT cô ̣ng với tuổ i trẻ (năm 1984, anh Trần Khánh khoảng hơn 30) chưa
có nhiề u kinh nghiê ̣m chı́nh tri va
̣ ̀ kinh nghiê ̣m trong đời số ng như: nhu ̣c vinh, khổ đau, đói rách, lang thang
không nhà không cửa, bấ t đắ c chı́, bi ̣lường ga ̣t niề m tin, phản bô ̣i chıń h tri,̣ phản bô ̣i lý tưởng mô ̣t cách cay
đắ ng, nên anh Khánh vẫn có thái đô ̣ chủ quan khá cực đoan. Thı̉nh thoảng trong những cuô ̣c trao đổ i, trò
chuyê ̣n, tâm tı̀nh với kháng chiế n quân trong căn cứ 27, anh Khánh vẫn nhắ c đế n tuổ i ho ̣c trò của anh với
thầ n tươ ̣ng Hitler của Đức Quố c Xa.̃ Anh vẫn nhắ c nhở những gương phấ n đấ u khác người thời thanh niên
của Hitler.
Chủ nghıã Quố c Xã ở Đức quố c do lañ h tu ̣ Hitler dựng lên và thực hiê ̣n đã bị nhân loa ̣i tiế n bô ̣ cùng
nề n văn minh con người phê phán nghiêm khắ c là thứ chủ nghıã đô ̣c tài phát xı́t ( fasciste, fascist, fascism)
(quốc gia dân tộc cực đoan). Nó tiêu diê ̣t quyề n tự do cá nhân của con người, đẩ y nhanh và làm trầ m tro ̣ng
thêm sự phân biê ̣t giữa các dân tô ̣c, sắ c tô ̣c trong cô ̣ng đồ ng nhân loa ̣i, cô ̣ng đồ ng các quố c gia. Dẫn đế n hâ ̣u
quả bi thảm đáng sơ ̣, kinh khiế p trong cuô ̣c số ng loài người khiến hàng triê ̣u người Do Thái bi ̣tàn sát man
rơ ̣, mấ t nhân tı́nh trong những tra ̣i tâ ̣p trung tàn ba ̣o của Đức Quố c Xa.̃ Chủ nghıã quố c gia siêu đẳ ng - dân
tô ̣c cực đoan của Hitler ra đời vào đầ u thâ ̣p niên 1920 ta ̣i Đức, sau đó phát triể n ở Ý, mô ̣t chư hầ u lẻ loi trong
quı ̃ đa ̣o phát xı́t Đức.
Chủ nghıã Đa ̣i Đông Á và tinh thầ n dân tô ̣c cực đoan của quân phiệt Nhâ ̣t, mă ̣c dầ u không đồ ng
nhấ t tuyê ̣t đố i với nô ̣i dung của lý thuyế t Quố c Xã của Hitler, nhưng cũng mang mô ̣t sắ c thái không khác
biê ̣t lắm, đó là ý thức chủ quan tự đă ̣t dân tô ̣c mı̀nh lên hàng thươ ̣ng đẳ ng, coi quyề n lơ ̣i dân tô ̣c, quố c gia
mı̀nh là trên hế t, dù cho phải cầ m tù hay đày đo ̣a, áp bức, tàn sát, tiêu diê ̣t phi nhân tıń h các dân tô ̣c khác.
Tô ̣t đı̉nh của chủ nghıã Quố c Xã Đức là vào năm 1939 - 1940 (để rồ i bi ̣tàn ru ̣i thê thảm nhu ̣c nhã vào năm
1945). Sự kiê ̣n lich
̣ sử này - viê ̣c ra đời của chủ nghıã phát xı́t - có thể để lấ y lý thuyế t quố c gia - dân tô ̣c
(thươ ̣ng đẳ ng, da trắ ng là dân tô ̣c siêu nhiên, siêu nhân) đáp la ̣i, phản ứng la ̣i lý thuyế t thế giới đa ̣i đồ ng - vô
sản quố c tế (san bằ ng giai cấ p trong xã hô ̣i) của phong trào chıń h tri ̣ cực tả của cô ̣ng sản quố c tế đã thành
công ta ̣i Liên Sô vào năm 1917 qua sự lañ h đa ̣o của Lenin.
Quố c gia - dân tô ̣c cực hữu và cô ̣ng sản quố c tế cực tả đề u không mang la ̣i ha ̣nh phúc - thanh bı̀nh
- tự do - dân chủ thâ ̣t sự cho con người, cho các dân tô ̣c, cho các quố c gia trên quả đấ t này. Cả hai chủ nghıã
quá khı́ch, cực đoan, cuồ ng nhiê ̣t quá đổ i trên chı̉ nhằ m xây dựng mô ̣t chiế c ngai vàng và triề u đıǹ h mới,
xây dựng mô ̣t nề n đô ̣c tài đảng tri hay
đô ̣c tài cá nhân. Đào sâu, khoét rô ̣ng lòng kỳ thi ̣giữa các thành phầ n,
̣
dân tô ̣c mô ̣t cách vô lý. Coi sinh ma ̣ng người dân chı̉ như những con vâ ̣t hy sinh hèn mo ̣n, sẵn sàng hoang
phı́ nhân ma ̣ng không chút thương tiế c để xây vinh quang hào nhoáng - diêm dúa - hư không - giả dố i cho
đảng đô ̣c tài, cho nhà nước cực quyề n hay cho lañ h tu ̣ thèm khát quyề n bı́nh đế n đô ̣ điên da ̣i.
Lúc đó, tôi không biế t ta ̣i sao anh Trần Khánh la ̣i hay nói chuyê ̣n thầ n tươ ̣ng Hitler của mı̀nh trước
mă ̣t kháng chiế n quân - những con người đang chiụ đựng sự hy sinh rời xa gia đı̀nh, quên đi cuô ̣c số ng tiê ̣n
nghi bı̀nh thường hàng ngày ở xã hô ̣i, để dấ n thân vı̀ lý tưởng tự do, dân chủ, cho mô ̣t Viê ̣t Nam tương lai
thanh bı̀nh, phú hòa, nhân ái. Nế u đây là ngẫu hứng, bố c đồ ng, thı̀ anh Khánh quả là trẻ người non da ̣, chı̉
nhờ ông Hoàng Cơ Minh cấ t nhắ c lên mà thôi. Nế u, quan điể m của anh Khánh là mô ̣t phầ n của quan điể m
MT còn đang trong tra ̣ng thái tiề m ẩ n, thı̀ đó là mầ m mố ng hı̀nh thành cho chủ trương quố c gia cực đoan
của MT?
Có mô ̣t biể u hiê ̣n khá tương tự trong cách chào kıń h của Quố c Xã Đức và MT. Đức Quố c Xã khi
chào nhau, giơ cánh tay phải lên cao, bàn tay chıã thẳ ng hướng lên không trung, hướng cánh tay ta ̣o mô ̣t góc
chừng 60 đô ̣ với thân mı̀nh. Trong khi đó, MT la ̣i đă ̣t ra thủ tu ̣c chào kıń h, là giơ cánh tay cao thẳ ng khỏi
đầ u - chı̉ thiên - còn bàn tay thı̀ nắ m chă ̣t la ̣i như mô ̣t quả đấ m, biể u thi ̣ cho lòng quả cảm, sức ma ̣nh. Anh
Trần Khánh, từ lúc vào khu chiến, đươ ̣c coi như là tay mă ̣t, tay trái của Chủ Tich
̣ Hoàng Cơ Minh. Anh
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dường như lúc nào cũng bên ca ̣nh chiế n hữu Chủ Tich
̣ trong viê ̣c lañ h đa ̣o công viê ̣c của MT, mă ̣c dù không
giữ vi trı
̣ ́ cao như những chiế n hữu khác, nhưng sự hiê ̣n diê ̣n của anh sát ca ̣nh chiế n hữu Chủ Tich,
̣ cùng vai
trò mà anh đảm nhâ ̣n, khiế n cho anh em trong khu chiến buô ̣c phải nghı ̃ đế n con người anh Khánh như là
mô ̣t nhân vâ ̣t lañ h đa ̣o trẻ nhiề u tı́n nhiệm của Chủ Tich
̣ Hoàng Cơ Minh vào thời kỳ đó.
Người đi sát với anh Trần Khánh trong chı̉ đa ̣o công viê ̣c ta ̣i căn cứ 27 và đài Phát Thanh trong
nhiề u năm trời ta ̣i khu chiế n là anh Hoàng Nhâ ̣t tức chiế n hữu Ngô Chı́ Dũng, người ở Nhâ ̣t về . Trái với anh
Khánh, chiế n hữu Hoàng Nhâ ̣t tıń h tı̀nh mề m mỏng, vui nhô ̣n, bı̀nh dân, không mang tham vo ̣ng cá nhân,
không tỏ thái đô ̣ quan liêu, trich
̣ thươ ̣ng trước mă ̣t kháng chiế n quân. Anh Hoàng Nhâ ̣t làm viê ̣c cẩ n thâ ̣n,
siêng năng, có tinh thầ n trách nhiê ̣m với cấ p trên, với công viê ̣c, chu đáo và có nghiê ̣p vu ̣ kỹ thuâ ̣t phát thanh,
viế t bài khá cao.
Dáng dấ p anh Hoàng Nhâ ̣t tựa như mô ̣t sinh viên mới tố t nghiê ̣p đa ̣i ho ̣c hoă ̣c trı́ thức sau bâ ̣c đa ̣i
ho ̣c. Anh trắ ng trẻo, mâ ̣p ma ̣p, tóc hớt cao nghiêm chı̉nh, trên người lúc nào cũng mă ̣c bô ̣ đồ ba ba đen giản
di,̣ mô ̣c ma ̣c, loa ̣i y phu ̣c thường ngày của kháng chiế n quân trong khu chiế n. Vı̀ tính tı̀nh hiề n lành, dễ gầ n
gũi, nên kháng chiế n quân thı́ch anh Hoàng Nhâ ̣t hơn anh Khánh, mă ̣c dù anh Hoàng Nhật ı́t đi công tác ở
những căn cứ khác, vı̀ luôn bâ ̣n rô ̣n ta ̣i đài phát thanh. Anh Hoàng Nhâ ̣t la ̣i ı́t bày tỏ quan điể m của anh về
xã hô ̣i, lich
̣ sử cho mo ̣i người biế t. Tı́nh anh khôn khéo, kı́n đáo, người ngoài khó dò xét đươ ̣c anh, nhưng
anh la ̣i có nhiề u cơ hô ̣i dò xét người đố i diê ̣n. Còn đố i với anh Khánh thı̀ anh em có vẻ nể sơ ̣ vı̀ uy quyề n,
điạ vi ̣của anh qua các lời nói cứng cỏi và hùng hồ n hơn là nể tro ̣ng mô ̣t lañ h đa ̣o trẻ có đức đô ̣, mới vươn
lên vı̀ thời cuô ̣c, mă ̣c dù chiế n hữu Chủ Tich
̣ có lòng cấ t nhắ c anh Khánh .
Ta ̣i căn cứ 27, sau này có thêm những nhân sự từ hải ngoa ̣i về bổ sung cho đài như chiế n hữu Võ
Hoàng ở Hoa Kỳ về . Anh em trong khu chiế n quen miê ̣ng go ̣i anh Võ Hoàng là Hoàng Võ, đ̣ ể phân biê ̣t với
anh Hoàng Nhâ ̣t. Kế đế n là các anh Nguyễn Đức Thắ ng ở Đức, Võ Sı ̃ Hùng và Nguyễn Quảng Văn ở Pháp
cũng về . Các chiế n hữu mới có khả năng thı́ch hơ ̣p với công viê ̣c viế t lách, làm tin, theo dõi tin tức, nhâ ̣n xét
tin và phán đoán tı̀nh hı̀nh tổ ng quát, mô ̣t viê ̣c cầ n thiế t ta ̣i đài. Riêng có anh Võ Sı ̃ Hùng có biế t thêm về kỹ
thuâ ̣t máy điê ̣n. Nghe nói, anh Hùng khi ở bên Pháp có mở mô ̣t ga ra sửa chữa xe hơi. Chiế n hữu Võ Sı ̃
Hùng quê ở Sa Đéc, đế n Pháp khá lâu. Tôi cũng không rõ anh đi vươ ̣t biể n hay là ho ̣c sinh sinh viên đi du
ho ̣c hay theo gia đı̀nh đi Pháp làm ăn sinh số ng trước biế n cố 1975. Chiế n hữu Hùng lớn hơn tôi vài tuổ i,
anh khôn ngoan lanh le ̣, bă ̣t thiê ̣p, mau chiế m cảm tı̀nh anh em công tác ta ̣i ban biên tâ ̣p ABC. Với că ̣p kiế ng
câ ̣n và hàm râu lơ ̣t trên mép khiến anh Hùng già dă ̣n hơn so với vài chiế n hữu trong ban biên tâ ̣p. Tı́nh Hùng
thâ ̣n tro ̣ng và vı̀ ở hải ngoa ̣i về , nên anh còn giữ đươ ̣c mô ̣t ı́t tiề n, khi cầ n có thể nhờ anh Trương Tấn Lạc
(Lô ̣c) mua giùm hàng hóa, thực phẩ m riêng để chi du ̣ng cho cá nhân. Tuy việc này cũng bị ha ̣n chế , vı̀ MT
không muố n ta ̣o ra nhiề u khác biê ̣t giữa các chiế n hữu ở hải ngoa ̣i và anh em đã số ng lâu trong rừng già khu
chiế n vố n không có thân nhân ở nước ngoài hay không liên la ̣c đươ ̣c với gia đıǹ h từ bao năm nay.
Chiế n hữu Nguyễn Quảng Văn trắ ng trẻo như mô ̣t thư sinh, tı́nh hiề n lành ı́t nói, có phầ n giữ gı̀n ý
tứ, hành đô ̣ng. Chắ c đã đươ ̣c MT dặn dò cẩ n thâ ̣n, nên nói những gı̀ và những gı̀ không cầ n nói, trước khi
về khu chiế n. Đây không phải là nhâ ̣n xét chủ quan của cá nhân tôi, vı̀ chı́nh chúng tôi cũng đã đươ ̣c MT nói
chuyê ̣n, dặn dò về những đề tài bảo mâ ̣t. Vı̀ thế , quan sát các chiế n hữu mı̀nh từ hải ngoa ̣i về công tác ta ̣i
đài, qua công viê ̣c thường nhâ ̣t, nhằ m làm quen với người ba ̣n mới và có thể giúp đỡ lẫn nhau trong công
viê ̣c chung đã khiế n tôi nhâ ̣n ra điề u này. Chıń h vı̀ thế , vô tı̀nh đã ta ̣o ra mô ̣t ngăn cách, không xa lắ m, giữa
người tham dự MT từ trong tra ̣i ti ̣ na ̣n và đoàn viên tham gia MT từ hải ngoa ̣i. Anh Văn còn trẻ, ı́t kinh
nghiê ̣m, nhưng nhiê ̣t thành với công viê ̣c của MT giao cho. Anh số ng rấ t lý tưởng. Có những khuya, khi
thay đổ i giờ gác, tôi đi ngang phòng viế t tin, vẫn còn thấ y anh ngồ i chồ m hỗm trên cái ghế dài bằ ng tre, lưng
dựa cô ̣t để viế t bài, trên mı̀nh la ̣i quấ n cái mề n cho đỡ la ̣nh. Thấ y vâ ̣y tôi hỏi anh sao chưa đi nghı̉, mai viế t
tiế p cũng đươ ̣c. Anh Văn trả lời, anh đang nẩ y nhiề u ý hay và muố n viế t cho xong. Sau này khi số ng lâu
trong rừng già, bi ̣nhiề u cơn số t rét có thể chế t người, anh Văn trông càng thêm khắ c khổ .
Chiế n hữu Nguyễn Đức Thắ ng quê ở Gia Kiê ̣m, Biên Hòa, thuô ̣c gia đı̀nh Thiên Chúa Giáo di cư
năm 1954, vào miề n Nam sau Hiê ̣p Đinh
̣ Geneve chia đôi hai miề n Nam Bắ c. Khoảng thời gian năm 1978,
anh Thắ ng vươ ̣t biể n từ Vũng Tàu để đi tı̀m tự do vı̀ không thể số ng đươ ̣c trong mô ̣t thể chế đầ y phân biê ̣t
và ba ̣o lực, đươ ̣c thiế t lâ ̣p bởi mô ̣t nhúm lañ h đa ̣o cô ̣ng sản cuồ ng tıń sau 30/4/1975. Chiế n hữu Thắ ng rấ t
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nhiê ̣t tı̀nh, hăng hái viế t bài cho đài phát thanh. Anh chấ p hành kỷ luâ ̣t tố t, nghe nói lúc còn ở bên Đức, anh
là mô ̣t đoàn viên hàng đầ u trong nhiề u công tác phu ̣c vu ̣ cho MT.
Trong đơ ̣t này, ngoài các đoàn viên hải ngoa ̣i về công tác ta ̣i Đài Phát Thanh, tôi cũng đươ ̣c biế t có
vài người về công tác trong những đơn vi thuô
̣
̣c Lực Lươ ̣ng Võ Trang như các anh Huỳnh Tro ̣ng Hà ở Nhâ ̣t
về , nguyên là đa ̣i úy Biê ̣t Đô ̣ng Quân, anh Huỳnh Văn Tiế n ở Đan Ma ̣ch về , nguyên là sı ̃ quan Thiế u Úy
Nhảy Dù, anh bi thương
ở tay trong mô ̣t trâ ̣n đánh trước 1975, phải bi cắ
̣
̣ t mấ y ngón tay. Anh Tiế n quê ở Trà
Vinh, tự tổ chức vươ ̣t biên và mang đươ ̣c gia đıǹ h đế n đươ ̣c bế n bờ tự do.

Ghi chú: Vài chiế n hữu trong Ban biên tâ ̣p đang làm viêc̣ ta ̣i đài Phát Thanh Viêṭ Nam Kháng Chiế n
khi đã do ̣n về căn cứ 27. Người ngồ i bên trái, phı́a ngoài cùng là chiế n hữu Nguyễn Đức Thắ ng. Người
ngồ i giữa là chiế n hữu Nguyễn Quảng Văn. Người ngồ i bên góc phải, tay trái đang chın
̉ h la ̣i cái
earphone đang mang trên đầ u là chiế n hữu Võ Sı ̃ Hùng, ba kháng chiế n quân này thường trực ca phát
thanh chung. Hın
̀ h ảnh trı́ch từ trang nhà của MT hay Viêṭ Tân.
Anh Lâm Thao ở Nhâ ̣t về , nguyên là mô ̣t cựu sı ̃ quan cấ p úy trong binh chủng Thủy Quân Lu ̣c
Chiế n, anh có tâ ̣t ở chân, mô ̣t vế t thương còn la ̣i từ trâ ̣n chiế n trước 1975, anh Đă ̣ng Quố c Hùng ở Đan Ma ̣ch
về , cũng là mô ̣t cựu quân nhân trong quân đô ̣i VNCH.
Viê ̣c điề u mô ̣t số nhân sự ở hải ngoa ̣i về công tác ta ̣i đài cũng là chuẩ n bi viê
̣ ̣c thay đổ i nhân sự cho
những công tác sắ p đế n trong kế hoa ̣ch phát triể n cơ sở kháng chiế n toàn diê ̣n ta ̣i nô ̣i điạ Viê ̣t Nam của MT,
như tuyể n mô ̣t số anh em tham dự Khóa Quân Chı́nh I hay Kháng Quản để chuẩ n bi cho
công tác xâm nhâ ̣p
̣
Viê ̣t Nam. Sự điề u đô ̣ng, chuyể n đổ i nhân sự trong Đài Phát Thanh cũng âm thầ m. Lúc đầ u chiế n hữu Trầ m
Vi Thiê ̣n rời đi, kế đến là chiế n hữu Nguyễn Văn Chı́. Sau này chúng tôi mới biế t chiế n hữu Trầ m Vi Thiê ̣n
đế n căn cứ 81 tham dự khóa ho ̣c Kháng Quản, rồ i tham gia công tác xâm nhâ ̣p sau đấ y vài tháng. Từ đó tôi
bă ̣t tin chiế n hữu Thiê ̣n nhiề u năm, về sau mới gă ̣p la ̣i ông trong một cảnh ngô ̣ đă ̣c biê ̣t! Còn chiế n hữu
Nguyễn Văn Chı́ rời đài để tham gia chiế n dich
̣ Đông Tiế n I, do chiế n hữu Dương Văn Tư và chiế n hữu
Huỳnh Tro ̣ng Hà chı̉ huy.
Chiế n hữu Võ Hoàng là người ở Hoa Kỳ về trong nhóm anh em mới đươ ̣c thuyên chuyể n đế n căn
cứ 27 để phu ̣c vu ̣ cho Đài Phát Thanh. Đấ t Hoa Kỳ cũng là cái nôi dung chứa nhiề u vi ̣ lañ h đa ̣o MT trong
thời kỳ thành lâ ̣p tổ chức này vào đầ u thâ ̣p niên 1980. Võ Hoàng lớn tuổ i hơn chúng tôi, trước năm 1975,
khi cuô ̣c chiế n ở miề n Nam sôi đô ̣ng, thı̀ anh là mô ̣t binh sĩ Hải Quân. Qua giới thiê ̣u trong cuố n tiể u thuyế t
“Góc Bể Bên Trời” do anh Hoàng là tác giả, Phú Quố c là quê hương anh, đã vươ ̣t biể n tı̀m tự do. Sau nhiề u
lâ ̣n đâ ̣n, gian nan anh đế n đươ ̣c My.̃ Trước khi về khu chiến đóng góp trực tiế p, hiế n dâng phầ n đời trai trẻ
cho kháng chiế n, Võ Hoàng từng cầ m bút ta ̣i California cũng như đã đóng góp cho MT trong phầ n hành của
người cầ m bút.
Anh về khu chiến và công tác cho đài phát thanh, sự cho ̣n lựa của MT cho thấ y, anh có thể thay thế
anh Hoàng Nhâ ̣t sau nhiề u năm đảm nhiê ̣m trách vu ̣ Trưởng Đài Phát Thanh Viê ̣t Nam Kháng Chiế n. Chiế n
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hữu Võ Hoàng không thể là người làm chı́nh tri,̣ trong thời gian làm viê ̣c chung ta ̣i căn cứ 27 cho tôi thấ y
điều đó, anh hiề n lành, đế n với MT vı̀ lòng yêu nước. Vı̀ quá hiề n lành, trung thực, yêu nước chân thành,
chiế n hữu Võ Hoàng không thể hiể u hế t những mưu toan lừa lo ̣c trong chıń h tri,̣ vố n đã bi ̣nhiề u người Viê ̣t
Nam tự nhâ ̣n là chı́nh tri ̣gia hay lañ h đa ̣o, trong trăm năm nay làm ô uế thêm lıñ h vực này. Mà đúng ra cầ n
nên đa ̣o đức hóa, nhân bản hóa chı́nh tri ̣ho ̣c và con người làm chı́nh tri ̣hay lañ h đa ̣o chıń h tri ̣trong xã hô ̣i
Viê ̣t Nam.
Vào đầ u năm 1985, khi tôi đang công tác ta ̣i đài Phát Thanh Kháng Việt Nam Chiế n đă ̣t ta ̣i căn cứ
27, thı̀ tı̀nh hı̀nh chung cho thấ y Viê ̣t Nam đang trải qua năm thứ 10 trong bóng đêm âm u của chủ nghıã đô ̣c
tài cô ̣ng sản. Từ cuố i tháng 4/1975 đau buồ n cho đế n đầ u năm 1985, thấ m thoát mà đã 10 năm. Mười năm
trong câm nı́n, tủi hờn, đắ ng cay cho cả mô ̣t dân tô ̣c.
Sau chiế n thắ ng cường ba ̣o của miề n Bắ c cô ̣ng sản, ngay từ những tháng cuố i năm 1975, nế u những
người lañ h đa ̣o đảng cô ̣ng sản Viê ̣t Nam thực sự nghı ̃ đế n tương lai dân tô ̣c Viê ̣t Nam cùng sự phát triể n của
quố c gia Viê ̣t Nam trong mô ̣t thế giới hòa bı̀nh, tiế n bô ̣, nhân hòa, nhân bản, nhân đa ̣o. Ho ̣ đã không bỏ lỡ
những cơ hô ̣i quı́ giá để khôi phu ̣c đấ t nước trên căn bản tâ ̣n du ̣ng sức ma ̣nh to lớn của khố i đa ̣i đoàn kế t dân
tô ̣c Viê ̣t cũng như từ sự hơ ̣p tác kẻ thù cũ là Hoa Kỳ.
(Xin xem dữ kiê ̣n liên hê ̣ VN 1945- 1995, Chiế n Tranh Ti Na
̣ ̣n - Bài Ho ̣c Lich
̣ Sử... trong phầ n Tài Liê ̣u
ở cuố i sách).
Trong khi đó, cô ̣ng đồ ng người Viê ̣t hải ngoa ̣i lưu vong đã đế n bế n bờ tự do đươ ̣c 10 năm đăng
đẳ ng. Những người thuô ̣c thế hê ̣ phu ̣c vu ̣ cho nề n Đê ̣ Nhi ̣Cô ̣ng Hòa ở miề n Nam thı̀ không dễ quên đi thấ t
ba ̣i đau buồ n của sự su ̣p đổ 30/4/1975. Những người trẻ hơn thı̀ cố gắ ng ho ̣c hành chuẩ n bi ̣ cho tương lai
chı́nh mı̀nh trong xã hô ̣i xứ người. Nhiề u trẻ em Viê ̣t đã ra đời trên xứ sở trước la ̣ sau thân quen còn hơn
chıń h quê hương cô ̣i nguồ n của mı̀nh. Bên ca ̣nh đó không thể không nhắ c đế n sự gầ y dựng mô ̣t tổ chức
chı́nh tri ̣có tầ m vóc nhấ t ở hải ngoa ̣i kể từ khi mấ t miề n Nam là MT Hoàng Cơ Minh, nay la ̣i đi vào bước
chân su ̣p đổ tê ̣ ha ̣i. Điề u này càng làm tăng sự nghi ky,̣ chán chường, thấ t vo ̣ng, phân hóa trầ m tro ̣ng trong
tinh thầ n người Viê ̣t hải ngoa ̣i. Sự thấ t vo ̣ng về tı̀nh tra ̣ng chia re,̃ nhũng la ̣m của người lañ h đa ̣o quố c gia ở
miề n Nam suố t từ những thâ ̣p niên 1960, 1970 đã đươ ̣c củng cố thêm mô ̣t cách vững ma ̣nh (để rồ i tuyê ̣t
vo ̣ng) bởi tı̀nh tra ̣ng kéo bè, kéo cánh, gia đı̀nh tri,̣ tham ô tiề n ba ̣c của công trong tổ chức chı́nh tri ̣mới lâ ̣p
ra ở hải ngoa ̣i để chố ng chế đô ̣ đô ̣c tài, thố i nát, nhũng la ̣m, bấ t công, tàn ác Hà Nô ̣i.
Ở căn cứ 27, rừng không dầ y như căn cứ 81 hay 83, nhưng tôi vẫn không thoát đươ ̣c chứng binh
̣ số t
rét kinh niên vố n đã mắ c phải ngay từ lúc vào số ng trong khu chiế n chı̉ đươ ̣c vài tháng. Mới về căn cứ 27,
khi mo ̣i viê ̣c còn ngổ n ngang, tôi đã bi ̣số t hành từng ngày, nhưng vẫn phải hoàn thành công viê ̣c. Đế n khi
không còn kháng cự đươ ̣c nữa thı̀ nằ m xuôi tay cho số t rét vâ ̣t. Cơm không ăn đươ ̣c, miê ̣ng đắ ng, cơ thể
nhức mỏi, đầ u bầ n thầ n, phải báo cho chiế n hữu trực nhà bế p nấ u giúp phầ n cháo trắ ng ăn với đường. Thı̉nh
thoảng tôi la ̣i báo xin chiế n hữu phu ̣ trách Dân Đoàn coi viê ̣c bế p núc ở căn cứ 27, mô ̣t ı́t me chua, pha với
đường cát trắ ng và muố i, để ngâ ̣m cho đỡ đắ ng miê ̣ng. Nế u ở gia đı̀nh, mỗi khi bi bi
̣ nh
̣ số t, binh
̣ nhân có thể
ngâ ̣m xı́ muô ̣i, hay uố ng chanh đường cho mau la ̣i sức và miê ̣ng đỡ bi đắ
̣ ng. Nhưng ở rừng núi khu chiế n thı̀
đó là những hàng xa xı̉, khó mà tı̀m ra.
Thời gian trước, lúc tôi mới đươ ̣c điề u về làm viê ̣c ta ̣i căn cứ 83, khi tôi lên cơn số t, có lầ n chiế n
hữu Chủ Tich
̣ biế t tin, ông có nhờ cán bô ̣ phu ̣ trách an ninh vòng đai căn cứ 83, gửi cho tôi mô ̣t hô ̣p nho khô
nhỏ bằ ng nắ m tay, để ngâ ̣m cho đỡ đắ ng miê ̣ng. Đây là hành đô ̣ng không đă ̣c biê ̣t gı̀ đố i với kháng chiế n
quân, vı̀ chiế n hữu Chủ Tich
̣ thường chú ý đế n sức khỏe của anh em hoă ̣c thăm hỏi những chiế n hữu đang
binh,
̣ mô ̣t thái đô ̣ thân tıǹ h của lañ h đa ̣o dành cho từng anh em trong khu chiế n. Hành đô ̣ng này cũng đô ̣ng
viên kháng chiế n quân haỹ nỗ lực thêm trên con đường dài gian khổ của cuô ̣c đấ u tranh giữa tự do và cô ̣ng
sản đô ̣c tài .
Những lúc về đêm của mùa mưa biên giới vùng nhiê ̣t đới, mưa rừng tầ m tả, gió giựt ma ̣nh từng cơn,
cây lá chung quanh căn chòi nhỏ kêu lao xao, xào xa ̣c, khua đô ̣ng liên hồ i, tôi treo võng giữa hai đầ u cô ̣t của
chòi lá, nằ m rút lên cao như vâ ̣y chı̉ để tránh mưa ta ̣t ướt. Mưa la ̣nh bên ngoài, còn số t la ̣nh bên trong xương
la ̣nh ra.
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Có mô ̣t lầ n lên cơn như thế , tôi đang nằ m mô ̣t mı̀nh co ro, quanh thân mı̀nh quấ n chă ̣t chiế c mề n
chı̉ để lô ̣ gương mă ̣t cho dể thở, lòng buồ n hiu hắ t trong cõi mênh mang của đêm trường âm u, bỗng nghe
có tiế ng đô ̣ng của chân người đi tới gầ n chòi, tôi xoay mı̀nh qua ngó kỹ la ̣i, thấ y chiế n hữu Pha ̣m Hoàng Lê
mang mô ̣t lon gi-gô cháo nóng có chút ı́t gia vi ̣ dầ u, tỏi, tiêu. Anh bảo tôi ăn cháo nóng cho mau la ̣i sức.
Thâ ̣t là mừng và cám ơn anh ba ̣n trong ban biên tâ ̣p. Pha ̣m Hoàng Lê lớn tuổ i hơn tôi, anh rành đời, Lê là
con mô ̣t sı ̃ quan cấ p Đa ̣i Tá từng giữ trách vu ̣ Tı̉nh Trưởng tỉnh Gò Công. Tı́nh Lê thân thiê ̣n, tố t bu ̣ng, ưa
giúp đỡ anh em trong đơn vi.̣ Trong ban biên tâ ̣p ABC, chiế n hữu Trầ m Vi Thiê ̣n và chiế n hữu Pha ̣m Hoàng
Lê ha ̣p ý hay trao đổ i, trò chuyê ̣n với nhau.
Khi về căn cứ 27, tôi đã viế t cho đài Phát Thanh Viê ̣t Nam Kháng Chiế n gầ n mô ̣t năm trời. Viế t và
những cơn số t rét quanh quẩ n bên tôi trong suố t thời gian làm viê ̣c cho đài phát thanh. Tuổ i trẻ của tôi đã
dấ n thân nhâ ̣p cuô ̣c không suy tıń h cho tương lai riêng tư của cá nhân mı̀nh khi vâ ̣n nước quá đổ i bi ai. Và
tiế p tu ̣c như thế , sau đó năm năm, tôi đã không còn bi ha
̣ ̀ nh ha ̣ bởi những con số t rừng quái ác trong đói khát,
rét la ̣nh, nhưng thay vào đó tôi la ̣i bi ̣ hành ha ̣ bởi đám quản giáo gian xảo, lưu manh, ngôn ngữ mô ̣t chiề u
trong các tra ̣i tù âm u, tang tóc của chế đô ̣ đô ̣c tài.
Đời thanh niên của tôi và nhiề u bằ ng hữu trẻ tuổ i như tôi đã trôi qua trong hoa ̣n na ̣n, ai oán, đau
thương như chı́nh dòng chuyển đô ̣ng không ngừng, trong đinh
̣ mê ̣nh u uấ t, để tồ n sinh của tổ quố c tôi: Viê ̣t
Nam. Vào các năm 1984, 1985 trong rừng núi khu chiế n, những người cầ m viế t đươ ̣c hun đúc bởi tinh thầ n
phu ̣c vu ̣ cho lý tưởng tự do, dân chủ cho mô ̣t quê hương Viê ̣t Nam đang maĩ nghèo nhu ̣c. Người cầ m viế t
như cá nhân chúng tôi số ng miê ̣t mài với niề m tin tấ t thắ ng của chıń h nghıã dân tô ̣c, của lý tưởng tự do dù
chúng tôi đang số ng trong rừng núi qua ̣nh que,̃ cô đơn, xa cách với đồ ng bào trong nước và hải ngoa ̣i.
Những lúc lên cơn số t, mà bài viế t chưa xong, tôi tı̀m nơi có ánh nắ ng ro ̣i xuyên qua những tàng
cây râ ̣m ra ̣p vươn cao, để sưởi ấ m thân mı̀nh trong cái la ̣nh khó chiụ của cơn số t hành. Có lầ n, đang ngồ i
viế t như thế , chiế n hữu Võ Văn Tuấ n, người mới đươ ̣c điề u về làm Toàn trưởng trong Dân Đoàn bảo vê ̣ căn
cứ 27 có viê ̣c đi ngang qua phòng viế t tin, thấ y tôi đang phơi nắ ng và viế t mô ̣t cách cố gắ ng, chiế n hữu Tuấ n
bảo tôi sao không nghı̉ ngơi rồ i viế t tiế p. Tôi chı̉ cười, vı̀ biế t công viê ̣c mı̀nh chưa xong, phải cố gắ ng làm
cho xong.
Sau này, vào những năm 1992, lúc đang bi giam
ta ̣i tra ̣i tù A.20 ở mô ̣t vùng thung lũng xa xôi trong
̣
rừng núi tı̉nh Phú Yên, miề n Trung nước Viê ̣t, khi Ba tôi lên thăm nuôi, ông có hỏi tôi biế t người nào tên
Võ Văn Tuấ n trong MT hay không, tôi mới biế t ra là em gái Tuấ n tên Võ Thi ̣ Hồ ng Nhung trong những
ngày đi hoa ̣t đô ̣ng cho hô ̣i thánh Tin Lành đã quen biế t em trai tôi là Pha ̣m Hoàng Tân. Sau này hai người
kế t hôn và Tân đã trở thành vi ̣ Mu ̣c Sư trẻ trong Giáo Hô ̣i Tin Lành ở miề n Nam. Nhưng trước đó, chiế n
hữu Võ Văn Tuấ n cũng đã gởi thây mı̀nh trong chố n rừng núi bi ai ở Nam Lào, trong chiế n dich
̣ Đông Tiế n
II. Xác thân anh không người chôn cấ t, rừng núi đã bảo bo ̣c anh khi anh đang nung nấ u chı́ trai trong khu
chiế n tĩnh mich
̣ và nay la ̣i dung chứa thân xác anh gởi la ̣i trong cõi trầ n gian lắ m phiề n nhu ̣c này. Anh đã
số ng xứng đáng và ngã xuố ng chế t hào hùng vı̀ non nước Viê ̣t, giữa cơn vâ ̣n suy vi của con người Viê ̣t trong
buổ i lên đường cứu quố c.
Ta ̣i căn cứ 27, những lúc đi tắ m dưới suố i xa trong các buổ i chiề u cha ̣ng va ̣ng của rừng cây im vắ ng
hay mỗi khi ngồ i ăn cơm ta ̣i bế p tâ ̣p thể với anh em kháng chiế n quân trong các bô ̣ quầ n áo bà ba đen giản
di ̣hay những lúc cầ m súng gác đêm vòng quanh căn cứ sau giờ viế t bài cho Đài Phát Thanh Kháng Chiế n,
tôi đã có dip̣ quen biế t thêm mô ̣t chiế n hữu mới đang công tác trong Dân Đoàn bảo vê ̣ căn cứ 27, anh Hoàng
Tiế n Quân. Cái tên không biế t là mô ̣t trùng hơ ̣p tự nhiên với đoàn quân kháng chiế n đang ra ̣o rực chờ ngày
xuôi Đông làm nhiê ̣m vu ̣ cứu quố c, hay là mô ̣t bı́ danh của mô ̣t cá nhân hoă ̣c đó là mô ̣t ám danh của tổ chức
cô ̣ng đảng, dành cho mô ̣t tıǹ h báo viên đang đươ ̣c cài sâu vào tổ chức cách ma ̣ng mới thành lâ ̣p, để làm
nhiê ̣m vu ̣ phản gián thông thường thuộc hê ̣ thố ng phản gián Hà Nô ̣i, khi có bấ t kỳ tổ chức nào dám thách đố
quyề n cai tri ̣bấ t nhân của chế đô ̣ phản dân?
Hoàng Tiế n Quân có vóc dáng cân đố i, khỏe ma ̣nh, hay làm gương mẫu trong công tác lao đô ̣ng ở
khu chiế n. Gương mă ̣t anh dễ nhı̀n, tıǹ h tıǹ h nhỏ nhe ̣, khiêm tố n, chấ p hành linh
̣ cấ p trên tố t. Anh hay lân la
trò chuyê ̣n với mo ̣i người trong đơn vi,̣ trong căn cứ nơi Quân đế n công tác mô ̣t cách kı́n đáo. Đây là các
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yế u tố khiế n Quân dễ hòa đồ ng với cuô ̣c số ng tâ ̣p thể , dễ chiế m đươ ̣c tı̀nh cảm quı́ mế n, tin câ ̣y của đồ ng đô ̣i
và lañ h đa ̣o khu chiế n. Những lúc trực bế p, tôi thấ y anh thường gánh nước từ suố i xa lên nhà bế p căn cứ 27.
Qua các buổ i trò chuyê ̣n trao đổ i, Quân cho tôi biế t, anh có khiế u làm mô ̣c giả. Ngày đóng quân ta ̣i
Cambodia, anh là mô ̣t bô ̣ đô ̣i phu ̣c vu ̣ trong ngành tuyên huấ n của Quân Khu. Quân cũng kể cho tôi nghe về
gia đı̀nh anh, mô ̣t gia đı̀nh gố c Hoa mua bán đường Sài Gòn - PhnomPenh từ thời xưa, anh cũng có những
cuô ̣c tı̀nh qua đường với những góa phu ̣ Khmer mà chồ ng đã bi ̣ chế t, bi ̣giế t, bi ̣ mấ t tı́ch từ thời Khmer đỏ
cầ m quyề n. Những câu chuyê ̣n này đươ ̣c Quân kể , không biế t anh ta có ẩ n ý gı̀ với kháng chiế n quân đang
số ng trong rừng sâu thiế u thố n tı̀nh cảm gia đı̀nh. Nế u có du ̣ng ý, thı̀ đó cũng đúng bài bản của công tác khai
thác tı̀nh cảm đố i tươ ̣ng khi đang trực diê ̣n với mô ̣t phản gián viên rành nghiê ̣p vu ̣.
Hoàng Tiế n Quân ho ̣c chung khóa Quân Chı́nh II với tôi, nhưng anh tố t nghiê ̣p ở ha ̣ng thường. Mô ̣t
thời gian ở căn cứ 27, chúng tôi đươ ̣c biế t các chiế n hữu lañ h đa ̣o có bỏ công tı̀m hiể u thêm khả năng của
Quân để chuẩ n bi ̣cho công tác sắ p tới vì Quân có thể nói đươ ̣c tiế ng Khmer.
Có mô ̣t lúc, Quân không còn có mă ̣t ở căn cứ 27. Sau này được biế t đươ ̣c Quân cùng với nhiề u
chiế n hữu khác đươ ̣c cho ̣n lựa về tâ ̣p trung ta ̣i mô ̣t nơi bı́ mâ ̣t gầ n căn cứ 27, chuẩ n bi ̣lên đường ra đấ t Thái
để đi vào tra ̣i ti ̣ na ̣n đường bô ̣, sau đó cùng với những toán dẫn đường của anh em kháng chiế n quân
Cambodia, xâm nhâ ̣p vào vùng biên giới Cambodia. Từ đó, đoàn công tác của những cán bô ̣ kháng quản MT
sẽ hướng về thủ đô PhnomPenh của xứ chùa tháp, rồ i theo tuyế n đường đinh
̣ sẳ n của kế hoa ̣ch, xâp nhâ ̣p vào
lañ h thổ Viê ̣t Nam, làm công tác xây dựng các cơ sở kháng chiế n trong những tı̉nh, thành, xa,̃ ấ p ở miề n
Nam.
Trong đơ ̣t công tác kháng quản, những anh em nào sử du ̣ng ngôn ngữ Khmer khá, thı̀ đươ ̣c MT ưu
tiên cho ̣n tham gia trong toán xâm nhâ ̣p đầ u tiên, dı ̃ nhiên trong đó mo ̣i người giữ những trách vu ̣ cao thấ p,
khác nhau. Hoàng Tiế n Quân thuô ̣c mô ̣t trong những anh em hiê ̣n hiê ̣n trong toán đầ u tiên, cũng phải kể đế n
sự có mă ̣t của anh Lê Phú Sơn. Sau này khi tôi bi ̣chuyể n về giam ta ̣i tra ̣i giam T.82 ở Sài Gòn, tôi thấ y hầ u
hế t anh em tham dự đoàn công tác kháng quản đề u bi ̣giam ta ̣i đây, trước khi bi chuyể
n ra những tra ̣i cải ta ̣o
̣
khác trên mo ̣i miề n đấ t nước .
Hoàng Tiế n Quân trong thời gian bi giam
ta ̣i tra ̣i T.82 đươ ̣c nhiề u cán bô ̣ Việt Cộng ở Bô ̣ Nô ̣i vu ̣ ra
̣
vào tiế p xúc kı́n đáo. Tra ̣i T.82 là mô ̣t chi nhánh II trực thuô ̣c Bô ̣ Nô ̣i Vu ̣. Quân không bi ̣đưa đi cải ta ̣o như
các anh em khác, mà Quân đã đươ ̣c chuyể n tra ̣i bı́ mâ ̣t. Ta ̣i T.82 sau mô ̣t thời gian làm viê ̣c riêng với cán bô ̣
tı̀nh báo Việt Cộng, Quân đươ ̣c rời khỏi tra ̣i trong mô ̣t chuyế n xe kı́n đáo có cán bô ̣ Việt Cộng đưa rước
(nhưng vẫn không thoát đươ ̣c că ̣p mắ t theo dõi của anh em tù nhân trong tra ̣i). Từ đó Quân biê ̣t tăm hı̀nh
da ̣ng. Không biế t Hoàng Tiế n Quân đã đô ̣i lố t gı̀, trong hı̀nh dáng nào, dưới ám danh gı̀ để tiế p tu ̣c thực hiê ̣n
công tác cho cô ̣ng đảng Hà Nô ̣i, chui sâu vào tổ chức trong các cô ̣ng đồ ng người Viê ̣t lưu vong… để hoạt
động phá hoại, lũng đoạn chính trị, kinh tế, văn hóa v.v…?
Phnompenh, cuố i tháng 8/2005.
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CHƯƠNG 23
KHÓA QUÂN CHÍNH - KHÁNG QUẢN
Cái Chế t Của Chiế n Hữu Tư Linh
̣ Lực Lượng Võ Trang
Lê Hồng - Đặng Quốc Hiền Tại Khu Chiến.
Một Hành Động Thanh Trừng Nội Bộ!?
Bài Viế t Tưởng Niê ̣m Cố Chiế n Hữu Lê Hồ ng
Của Mũ Đỏ Đoàn Phương Hải.
Bác Sı ̃ Nguyễn Hữu Nhiề u, Ông Là Ai? Một Kháng Chiế n Quân
Và Cũng Là Vi ̣ Trı́ Thức Đã Bi ̣ Đinh
̣ Đoạt Số Phâ ̣n
Như Thế Nào Trong Khu Chiế n Cách Mạng!?
Đinh
̣ Mê ̣nh Đen Tố i Đã Dành Cho Lưu Tuấ n Hùng,
Một Người Bạn Không Thân Của Tác Giả Khi Còn Hoạt Động Cho MT
Trong Trại Tỵ Nạn Sikhiu!!!
(Bắ t đầ u viế t vào đầ u tháng 9/2005).
Sau khóa ho ̣c căn bản dành cho người kháng chiế n quân Viê ̣t Nam mới bước vào khu chiế n, MT
còn đề ra các khóa ho ̣c chı́nh tri ̣cao hơn, nhằ m huấ n luyê ̣n thêm các kiế n thức chı́nh tri,̣ quân sự cho người
cán bô ̣. Đồ ng thời đây là bước chuẩ n bi nhân
sự để thực hiê ̣n từng bước trong công tác chuyể n dầ n lực lươ ̣ng
̣
đấ u tranh do MT đào ta ̣o về trong nước hoa ̣t đô ̣ng.
Các khóa ho ̣c có tên go ̣i như Quân Chı́nh và Kháng Quản là những khóa cao hơn khóa Tân Kháng
Chiế n Quân hay còn đươ ̣c go ̣i là Khóa Đời Số ng Khu Chiến. Khóa Quân Chı́nh I đươ ̣c tổ chức vào những
tháng đầ u năm 1985, khóa này tuyể n lựa những kháng chiế n quân có thành tı́ch công tác tố t, qua mô ̣t số năm
thử thách nhiề u gian nan trong khu chiế n, có khả năng chı̉ huy, lañ h đa ̣o, có khả năng đáng tin câ ̣y để tham
dự những đơ ̣t xâm nhâ ̣p đầ u tiên theo cái nhıǹ của lañ h đa ̣o MT vào thời gian đó.
Khóa Kháng Quản là khóa bước sau của khóa Quân Chı́nh. Những anh em nào đã tố t nghiê ̣p khóa
Quân Chıń h sẽ đươ ̣c tuyể n lựa lầ n nữa để tham dự khóa Kháng Quản, trước khi đươ ̣c biên chế thành đô ̣i ngũ
go ̣n gàng, bı́ mâ ̣t để lên đường nhâ ̣p biên, về nước công tác xây dựng cơ sở kháng chiế n.
Đa số anh em hiê ̣n diê ̣n trong khóa Quân Chıń h I và khóa Kháng Quản đầ u tiên đã tham dự đơ ̣t xâm
nhâ ̣p của các toán cán bô ̣ kháng quản đi theo đường bô ̣ từ ngã tra ̣i ti ̣na ̣n sát biên giới Thái - Cambodia. Sau
đó hướng về Battambang, mô ̣t tı̉nh lớn ở vùng tây bắ c Cambodia, trước khi về thủ đô PhnomPenh, rồ i đi
tiế p về Viê ̣t Nam.
Còn các chiế n hữu khác đã thu ̣ huấ n xong các khóa ho ̣c chıń h tri ̣đă ̣c biê ̣t nói trên, khi không tham
gia toán xâm nhâ ̣p theo tuyế n đường bô ̣ tra ̣i ti ̣ na ̣n - Battambang, thı̀ tham gia chiế n dich
̣ Đông Tiế n I diễn
ra lúc gầ n cuố i mùa mưa 1985, chiế n dich
̣ này khai triể n đô ̣i hıǹ h theo ngã đường rừng thẳng từ vùng biên
giới Thái - Lào hướng về biên giới Lào - Viê ̣t.
Những kháng chiế n quân còn ở la ̣i khu chiế n tiế p tu ̣c công tác ta ̣i chỗ với tinh thầ n chuẩ n bi ̣sẽ lên
đường tiế p theo trong thời gian thı́ch hơ ̣p nhưng không bi ̣gián đoa ̣n quá lâu. Trong khi đó những khóa ho ̣c
chıń h tri ̣kế tiế p đươ ̣c khai mở trong thời gian chờ đơ ̣i ngày lên đường.
Vào thời gian công tác ta ̣i căn cứ 27, tôi đã đươ ̣c tuyể n cho ̣n tham dự khóa ho ̣c Quân Chı́nh II đươ ̣c
tổ chức ta ̣i căn cứ 81. Buổ i sáng ăn cơm sớm, sau đó toán kháng chiế n quân ta ̣i căn cứ 27 đươ ̣c chı̉ đinh
̣ đi
ho ̣c, tâ ̣p trung la ̣i di hành về hướng căn cứ 81 khi rừng còn đo ̣ng sương khuya ẩ m ướt, mát mẻ giữa quang
cảnh yên tinh,
̣ thiên nhiên núi rừng bao la như thổ i thêm mô ̣t ı́t sinh lực tươi mát vào phổ i người đi kháng
chiế n.
Tiế ng chim rừng kêu chiu chı́t, hót vang lảnh lót trên cành cây, ngo ̣n cây, trong rừng buổ i ban mai,
do ̣c theo lố i mòn quen thuô ̣c của bao lầ n di hành công tác, như muố n hỏi thăm, trò chuyê ̣n, tâm tı̀nh hay ca
hát cùng những chàng ho ̣c trò cắ p sách đi ho ̣c là kháng chiế n quân. Những âm thanh không thành lời của
các loài chim rừng hồ n nhiên, đầ y tự do trong khoảng không gian tinh sa ̣ch, tựa chừng là mô ̣t thứ âm nha ̣c
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vui tươi, nhí nhảnh, hớn hở, hòa trong trời đấ t làm tăng hưng phấ n, sảng khoái ở thời điể m đầ u ngày cho
những con dân Viê ̣t đang miê ̣t mài rong ruổ i trên chă ̣ng hành trı̀nh cứu quố c.
Buổ i trưa, lấ y phầ n cơm gói mang theo, thức ăn chı̉ là cơm trắ ng và vài con khô chiên cùng ıt́ gia
vi như
muố i tiêu, ớt đã sấ y khô, bày ra ăn ta ̣i hô ̣i trường ho ̣c tâ ̣p hay dưới mô ̣t gố c cây nhiề u bóng mát ở mô ̣t
̣
góc căn cứ, sau đó nằ m võng nghı̉ mô ̣t chút la ̣i vào ho ̣c. Chiề u quay về căn cứ làm tiế p công viê ̣c ta ̣i đây,
như canh gác, viế t bài, ho ̣c bài, soa ̣n bài, thảo luâ ̣n đề tài vừa ho ̣c... Hoa ̣t đô ̣ng như thế kéo dài trong thời
gian non mô ̣t tháng cho đế n khi khóa ho ̣c kế t thúc.
Không phải chı̉ lúc di hành hay đi ho ̣c tâ ̣p chı́nh tri ̣hoă ̣c quân sự, kháng chiế n quân mới ăn uố ng
đơn giản tiế t kiê ̣m như vâ ̣y. Suố t những năm tháng số ng và hoa ̣t đô ̣ng trong khu chiế n, tôi cũng như hàng
trăm chiế n hữu trong tổ chức, thường xuyên đươ ̣c huấ n thi ̣ từ chiế n hữu Chủ Tich
̣ MT hay các chiế n hữu
lañ h đa ̣o MT khác về tinh thầ n cùng hành đô ̣ng thực hiê ̣n, phải tiế t kiê ̣m các tài sản, tài nguyên, tài chıń h
của MT, vı̀ đây là nguồ n cung cấ p từ sự vâ ̣n đô ̣ng của MT trong nhiề u cô ̣ng đồ ng của đồ ng bào hải ngoa ̣i.
Viê ̣c thực hành tiế t kiê ̣m, tránh lañ g phı́, phung phı́ ở mo ̣i nơi mo ̣i lúc trong khu chiế n còn nhằ m thể hiê ̣n sự
đáp ứng tı̀nh cảm biế t ơn của người đi kháng chiế n đố i với người ủng hô ̣ cho kháng chiế n trong hoàn cảnh
dân Viê ̣t lưu vong đã mấ t tổ quố c và đang dồ n mo ̣i nỗ lực, sinh lực để giành lấ y la ̣i quê hương - tự do - dân
chủ - quyề n làm người - từ tay mô ̣t chế đô ̣ gian tham ba ̣o hành.
Không những cá nhân tôi mà nhiề u kháng chiế n quân khác haỹ còn nhớ câu chuyê ̣n của chiế n hữu
Chủ Tich
̣ Hoàng Cơ Minh nhắ n nhủ từng anh em mỗi khi ngồ i vào bàn ăn trong rừng già khu chiến: “Các
chiế n hữu khi ăn, nên nhớ chı̉ rót vừa đủ nước mắ m, không rót thừa hay rót thiế u, ăn mô ̣t muỗng thı ̀
chı̉ rót mô ̣t muỗng mà thôi. Vı ̀ tiề n ba ̣c mà chúng ta đang chi dùng có giới ha ̣n, và đồ ng tiề n đó là do
MT vâ ̣n đô ̣ng từ đồ ng bào hải ngoa ̣i, chứ không phải do ngoa ̣i bang nào viêṇ trơ ̣ hay chúng ta đi xin.
Anh em kháng chiế n quân phải nhớ nằ m lòng sự tiế t kiêm
̣ này trên suố t do ̣c đường đấ u tranh giải
phóng.”
Để làm gương trước cho anh em, có mô ̣t câu chuyê ̣n vẫn còn khẩ u truyề n trong kháng chiế n quân
thời đó. Lúc còn trú ngu ̣ ta ̣i căn cứ 83, khi xuố ng dưới suố i tắ m, chiế n hữu Chủ Tich
̣ trông thấ y mô ̣t chiế c
áo thun (loa ̣i áo ngắ n tay màu xanh cây rừng mà kháng chiế n quân thường mă ̣c bên trong chiế c áo bà ba đen)
của anh em nào bỏ rơi bỏ rớt ở mô ̣t góc suố i, ông lươ ̣m lên và nhı̀n thấ y chiế c áo dù có rách chút đın̉ h nhưng
vẫn còn mă ̣c đươ ̣c.
Vı̀ thế ông mang ra suố i giă ̣t sa ̣ch và giữ la ̣i để mă ̣c trong mı̀nh ông từ buổ i lươ ̣m đươ ̣c đó. Chiế n
hữu bảo vê ̣ yế u nhân đi theo thấ y vâ ̣y về nói la ̣i với các anh em trong căn cứ. Từ đó các chiế n hữu đơn vi ̣
trưởng căn dă ̣n anh em trong đơn vi ̣ không đươ ̣c bỏ bê quân trang, quân du ̣ng, phải tâ ̣n du ̣ng cho đế n khi
không còn dùng đươ ̣c nữa mới đươ ̣c xin cấ p phát.
Ngoài chiế n hữu Chủ Tich
̣ MT, chiế n hữu Tư Linh
̣ Lực Lươ ̣ng Võ Trang cũng làm gương tiế t kiê ̣m
trong khu chiế n. Bên ca ̣nh đó, ông còn theo sát viê ̣c ăn uố ng ở các đơn vi ̣để đảm bảo sức khỏe cho anh em
trong thời gian công tác ta ̣i khu chiế n, đồ ng thời cũng ngăn ngừa sự đố i xử không công bằ ng do chiế n hữu
trực bế p hay các đơn vi ̣trưởng có thể gây ra, nhằ m du ̣ng ý lấ y lòng cấ p trên, lấ y điể m hay muố n đươ ̣c mau
“thăng quan tiế n chức” trong mô ̣t tổ chức mang mu ̣c tiêu cách ma ̣ng.
Sau này chiế n hữu Tư Linh
̣ còn cho thực hiê ̣n kế hoa ̣ch nuôi gà ta ̣i căn cứ 84. Mỗi mô ̣t chu kỳ (đươ ̣c
phân bổ thành 9 ngày công tác trong đời số ng khu chiế n), chiế n hữu làm công tác tiế p vâ ̣n ta ̣i căn cứ 84 có
nhiê ̣m vu ̣ cung cấ p cho mỗi kháng chiế n quân mô ̣t con gà Mỹ trắ ng chừng non mô ̣t ký lô gam. Theo kế
hoa ̣ch này, căn cứ 84 nhâ ̣p gà từ ngoài Thái vào nuôi ta ̣i căn cứ, khi gà gầ n đươ ̣c mô ̣t tháng, đươ ̣c kháng
chiế n quân tải về từng đơn vi ̣ ở rải rác các tiề n đồ n. Chiế n hữu Dân Đoàn Trưởng có trách nhiê ̣m căn dă ̣n
từng chiế n hữu trong đơn vi ̣trong viê ̣c nuôi dưỡng, chăm sóc đàn gà My,̃ coi như là nguồ n thực phẩ m dinh
dưỡng dự trữ cho Dân Đoàn trong mô ̣t chu kỳ công tác sinh hoa ̣t của khu chiến. Dân Đoàn nào tiế t kiê ̣m, ăn
uố ng có kế hoa ̣ch thı̀ sẽ nhân đàn gà lên thành nhiề u con.
Ngoài gà thit,̣ căn cứ 84 còn chăn nuôi gà đẻ để lấ y trứng bồ i dưỡng cho kháng chiế n quân bi ̣ số t
rét đang nằ m dưỡng binh
̣ ta ̣i 84 hay ở tiề n đồ n. Nhờ sáng kiế n của chiế n hữu Tư Linh,
̣ nên bữa ăn của kháng
chiế n quân trong khu chiế n bớt tẻ nha ̣t và có dinh dưỡng. Ngoài vấ n đề thiṭ tươi đã đươ ̣c cung cấ p thường
xuyên, rau tươi vẫn là món ăn hấ p dẫn, chı̉ có ta ̣i căn cứ 84 mới có đấ t trồ ng rau, và vı̀ thế nguồ n cung cấ p
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không đủ. Ở mỗi tiề n đồ n, anh em tự đô ̣ng đi kiế m thêm trong rừng sâu, giúp cho bữa ăn của mı̀nh đươ ̣c chấ t
rau tươi. Như hái măng vào mùa mưa, hái nấ m, hái rau rừng do ̣c theo suố i như bông súng rừng, rau diê ̣u, lá
tai bò có vi ̣chua, anh em dùng lá này nấ u canh chua với khô.
Tôi cũng còn nhớ mô ̣t ı́t kỷ niê ̣m với anh Hoàng Nhâ ̣t tức Ngô Chı́ Dũng. Hôm đó, dường như nhằ m
ngày rằ m Trung Thu năm 1984, anh Hoàng Nhâ ̣t mới đi công tác ở hải ngoa ̣i về và tă ̣ng cho anh em trong
Đài Phát Thanh và Dân Đoàn bảo vê ̣ khu vực Đài, mỗi người đươ ̣c mô ̣t cái bánh Trung Thu nhỏ chừng bằ ng
ngón tay cái.
Hồ i ở gia đı̀nh với cha me ̣, dù cho nhà tôi có anh em đông, nhưng chưa bao giờ chúng tôi nhâ ̣n đươ ̣c
cái bánh Trung Thu nhỏ bằ ng ngón tay cái và nhân chı̉ là mô ̣t ı́t đâ ̣u xanh. Những ngày ra khỏi tù và lưu
vong ở xứ chùa tháp (từ năm 1993), với sự làm viê ̣c cầ n kiê ̣m, tôi cũng mua đươ ̣c những cái bánh Trung Thu
với nhân thâ ̣p cẩ m và lớn gấ p 6 lầ n cái bánh của anh Hoàng Nhâ ̣t tă ̣ng cho.
Điề u này tôi muố n nói rằ ng lañ h đa ̣o MT lúc nào cũng nhắ n nhủ kháng chiế n quân trong khu chiế n
phải số ng và làm viê ̣c thâ ̣t tiế t kiê ̣m để dự phòng, để gia tăng sinh lực đấ u tranh bằ ng cách tránh phı́ pha ̣m,
mă ̣c dù MT có thể cung cấ p nhiề u hơn mô ̣t chút. Tiế t kiê ̣m lúc ấ y trở thành mô ̣t chı́nh sách của MT nhằ m
rèn luyê ̣n phong cách đa ̣o đức cho người cán bô ̣ MT. Nhưng đôi khi, kêu gọi sự tiế t kiê ̣m la ̣i trở thành phong
cách giả ta ̣o của cán bô ̣ chı̉ huy hay lañ h đa ̣o MT chứ không phải là sự đố i xử thâ ̣t lòng đố i với anh em đang
hy sinh tự nguyê ̣n và số ng nho ̣c nhằ n, gian khổ vı̀ lý tưởng đấ u tranh.
Tôi xin kể lại một câu chuyê ̣n nữa xảy ra ta ̣i căn cứ 83, giữa tôi và chiế n hữu Trầ n Khánh, mô ̣t Ủy
Viên Trung Ương MT và đảng Viê ̣t Tân, người từ Hoa Kỳ về tham gia kháng chiế n. Mô ̣t hôm trong giờ lấ y
tin và viế t bài, vào lúc quá trưa, tôi bỗng cao hứng muố n đi xuố ng nhà bế p tâ ̣p thể chơi mô ̣t chút sau đó quay
về làm viê ̣c tiế p. Hôm ấ y, tôi mă ̣c bô ̣ bà ba đen với đôi dép kháng chiế n, hai tay đút vào hai túi áo trước đi
lơn tơn xuố ng nhà bế p mà biế t chắ c lúc nào cũng có chiế n hữu trực bế p Tha ̣ch Ka Ra đang lo viê ̣c nấ u nướng.
Không dè, vừa bước qua khỏi bu ̣i cây để vào cửa nhà bế p, tôi chơ ̣t thấ y chiế n hữu Trầ n Khánh đang ngồ i
mô ̣t mı̀nh trên cái bàn ăn dài bằ ng tre, trước mă ̣t anh là mô ̣t dıã mı̀ xào đầ y vun, còn bố c hơi nóng. Với phép
lich
̣ sự, tôi nhanh chóng gâ ̣t đầ u chào anh và vô ̣i bước xuố ng bế p nói chuyê ̣n chơi với ông Tha ̣ch Ka Ra, để
cho anh Khánh đươ ̣c tự nhiên dùng mı̀ xào mô ̣t mı̀nh. Nhưng không ngờ ı́t phút sau, khi quay lên, tôi không
thấ y anh Khánh đâu cả, nhưng dıã mı̀ xào nóng hổ i vẫn còn nằ m trên bàn.
Anh Khánh có vẻ không được tự nhiên vı̀ bi ̣tôi bắ t gă ̣p đang ngồ i sửa soa ̣n ăn như vâ ̣y. Nhưng đố i
với tôi chuyê ̣n đó là bı̀nh thường, nế u anh Khánh đang bi ̣ số t và cầ n bồ i dưỡng sức khỏe, mă ̣c dù lúc đó
không phải là giờ ăn theo quy đinh
̣ của căn cứ 83. Tuy nhiên thái đô ̣ của anh Khánh bỏ đi nhanh chóng và
không ăn dıã mı̀ mà anh đã kêu chiế n hữu Tha ̣ch Ka Ra xào cho là vı̀ nhâ ̣n thấ y hành đô ̣ng ăn uố ng của anh
không đươ ̣c tự nhiên, không đúng với anh em, khi thı̀nh lı̀nh bi ̣ tôi “bắ t gă ̣p” ngoài ý muố n của hai người.
Nói cho ngay, vào lúc đó, buổ i cơm ngày thường hay ngày nghı̉ binh
̣ cũng khó có mı̀ xào cho kháng chiế n
quân bı̀nh thường, nế u không muố n nói đó là món ăn hơi xa xı̉ đố i với đa số anh em trong khu chiế n.
Vấ n đề vài vi la
̣ ñ h đa ̣o MT thay phiên nhau đi công cán hải ngoa ̣i đã dầ n dầ n rơi vào sự soi bói của
mô ̣t số anh em có tı́nh tò mò. Trong Đài Phát Thanh, có người nói với tôi những câu kém thiê ̣n ý, đại khái:
các chiế n hữu lañ h đa ̣o MT thay phiên nhau đi nghı̉ ngơi ở bên ngoài đấ t Thái hay xa hơn, Mỹ hoă ̣c Nhâ ̣t...
la ̣m du ̣ng quyề n cán bô ̣ cấ p cao của MT, có ưu tiên, đươ ̣c tin câ ̣y, cũng như có đă ̣c quyề n tự do đi ra vào khu
chiến v.v... Tuy nhiên vào lúc đó, tôi không để ý nhiề u lắ m những lời nói này .
Còn tuyê ̣t đa ̣i đa số kháng chiế n quân, vı̀ không phải là cấ p lañ h đa ̣o, vı̀ không có giấ y tờ du hành,
vı̀ đây không phải là công viê ̣c của anh em, nên kháng chiế n quân sẵn lòng ép mı̀nh trong khuôn khổ đời
số ng châ ̣t he ̣p, tù túng, ức chế sinh tâm lý, thiế u thố n, cực khổ của khu chiế n. Họ dễ dàng chấ p nhâ ̣n mô ̣t
cách tự nguyê ̣n, không nêu thắ c mắ c và thực hành tiế t kiê ̣m nghiêm chı̉nh của đời số ng khu chiến còn nhiề u
gian nan về vâ ̣t chấ t và tinh thầ n trong mong muố n tổ quố c Viê ̣t mau qua cơn u uấ t, phẩ n hâ ̣n.
Trong suốt những năm dài số ng ta ̣i khu chiế n, ngoài những toán công tác đă ̣c biê ̣t do hai chiế n hữu
Phùng Tấ n Hiê ̣p và Nguyễn Quang Phu ̣c (Hải Xăm) dẫn đầ u dò đường - tı̀m cách khai thông hành lang biên
giới - hướng về biên giới Viê ̣t Nam, thı̀ thời gian MT mở các khóa ho ̣c đă ̣c biê ̣t và tổ chức những đơ ̣t về
nước công tác, đươ ̣c coi là thời điể m gây phấ n khởi cho toàn thể kháng chiế n quân trong khu chiế n. Vı̀ đây
đươ ̣c coi là đế n lúc anh em đươ ̣c trực tiế p tham dự vào môi trường hoa ̣t đô ̣ng thực tế , đươ ̣c tiế p xúc với dân
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chúng đang số ng u uấ t, câm nı́n dưới chế đô ̣ đô ̣c tài cô ̣ng sản Hà Nô ̣i và ta ̣o những thành quả kiế n hiê ̣u cho
phong trào đấ u tranh do MT lañ h đa ̣o.
Khóa Quân Chı́nh đươ ̣c viế t tắ t từ khóa ho ̣c Chı́nh Tri va
̣ ̀ Quân Sự, còn khóa Kháng Quản đươ ̣c viế t
tắ t từ chữ Kháng Chiế n Quản Tri.̣ Khóa Kháng Quản nhấ n ma ̣nh đế n công tác xây dựng các vùng hành chánh
do lực lươ ̣ng MT quản nhiê ̣m trong thời gian tương tranh hành chánh (theo dự kiế n) với chế đô ̣ đô ̣c tài trước
khi ta ̣o mô ̣t thời cơ Tổ ng Nổ i Dâ ̣y với sự tham gia của hầ u hế t các thành phầ n dân chúng trong xã hô ̣i VN,
để lâ ̣t đổ chế đô ̣ đảng tri ̣thâ ̣t chuyên chế .
Tôi theo ho ̣c khóa Quân Chı́nh II, khai giảng đô ̣ tháng 4/1985. Khóa có gầ n 50 kháng chiế n quân từ
khắ p các căn cứ trong khu chiến. Trong khóa có chiế n hữu giữ trách vu ̣ Toàn Trưởng, có anh đang là Dân
Đoàn Phó, có chiế n hữu từng là cựu sı ̃ quan tác chiế n cấ p Đa ̣i Ú y, Thiế u Ú y trong quân lực VNCH trước
1975. Có anh là đoàn viên hải ngoa ̣i xung phong về khu chiến công tác, người cao tuổ i có, anh em trẻ cũng
không thiế u, có người là Bác Sı ̃ trong nước mới vươ ̣t biên đế n tra ̣i ti na
̣ ̣n, như chiế n hữu Nguyễn Hữu Nhiề u.
Anh Nhiề u là Bác Sı ̃ ở Sài Gòn, vươ ̣t biên qua tra ̣i ti ̣na ̣n đường bô ̣ ở sát biên giới Thái - Cambodia, anh từ
giã gia đı̀nh vơ ̣ con và tham gia MT Hoàng Cơ Minh.
Ngày nhâ ̣p ho ̣c, chúng tôi đươ ̣c chiế n hữu Lê Phú Sơn, cán bô ̣ Kháng Đoàn vào lớp hướng dẫn thủ
tu ̣c cùng quy đinh
̣ của khóa ho ̣c đă ̣c biê ̣t này. Chiế n hữu Sơn cũng thay mă ̣t MT sắ p xế p vi trı
̣ ́ ngồ i trong lớp
cho từng kháng chiế n quân. Tôi đươ ̣c chı̉ đinh
̣ ngồ i ở phıá ngoài (gầ n lố i đi giữa hai hàng ghế trong lớp ho ̣c)
của bàn đầ u bên phải, khi đứng từ bu ̣c giảng ngó xuố ng, mỗi bàn có hai kháng chiế n quân.
Đầ u hàng ghế bên trái là kháng chiế n quân Nguyễn Hữu Nhiề u, chiế n hữu Nhiề u với bô ̣ râu mép
kiêu hañ h và bô ̣ quân phu ̣c Dù cùng cây súng ru lô với bá bằ ng ngà voi đeo bên hông, ăn nói lưu loát. Chừng
thứ ấ y, khiế n cho anh em trong lớp ho ̣c ngó thấ y anh bảnh bao đe ̣p trai, nổ i bâ ̣t khác thường trong cái hô ̣i
trường lơ ̣p bằ ng lá với những bô ̣ bàn ghế là cây rừng, vây quanh là các bô ̣ bà ba đen hiề n hâ ̣u hay những cái
áo Dù đã sờn phai, mấ y gương mă ̣t mô ̣c ma ̣c chân tı̀nh của mô ̣t số anh em trẻ mới lớn, vô ̣i sớm tham gia vào
khu chiế n. Thời gian này chiế n hữu Nhiề u đang làm công tác y tế và huấ n luyê ̣n ı́t kiế n thức cùng thực hành
y tế căn bản cho mô ̣t số kháng chiế n quân làm công tác y tá ta ̣i căn cứ 81.
Những ngày ho ̣c đầ u tiên trong mô ̣t hô ̣i trường thuô ̣c căn cứ 81, vi ̣Tướng Tư Linh
̣ Lực Lươ ̣ng Võ
Trang, chiế n hữu Đă ̣ng Quố c Hiề n tức Lê Hồ ng, hướng dẫn anh em ho ̣c tâ ̣p. Những bài giảng đầ u tiên, anh
Hiề n đề câ ̣p nhiề u hơn về tı̀nh hı̀nh Viê ̣t Nam sau khi đảng cô ̣ng sản Viê ̣t Nam thâu tóm quyề n lực và đề ra
các chıń h sách cô ̣ng sản hóa miề n Nam, về vai trò của người cán bô ̣ MT trong hướng dẫn, tổ chức quầ n
chúng ý thức, hành đô ̣ng chố ng la ̣i ba ̣o quyề n Hà Nô ̣i.
Cũng với bô ̣ quân phu ̣c màu đen bó sát người go ̣n gàng, anh Hiề n xuấ t hiê ̣n trên bu ̣c giảng với
những lời nói sắ c go ̣n và chân tı̀nh hướng dẫn của người đi trước đố i với kháng chiế n quân non trẻ thiế u
kinh nghiê ̣m với chế đô ̣ đàn áp.
Đây là lầ n thứ nhı̀ tôi đươ ̣c tham dự mô ̣t khóa ho ̣c do anh Hiề n giảng da ̣y. Trước đó nhiề u tháng
anh Hiề n đã ra hải ngoa ̣i công tác. Khi anh về , trước tháng 12/1984, lúc ấ y tôi còn đang công tác ta ̣i đài Phát
Thanh đóng ta ̣i căn cứ 83, tôi có thấ y anh vào khu vực của chiế n hữu Chủ Tich
̣ trú ngu ̣, có thể là để thảo
luâ ̣n những công viê ̣c liên hê ̣đế n chuyế n công tác vừa qua của anh Hiề n bên Hoa Kỳ. Nơi làm viê ̣c của chiế n
hữu Chủ Tich
̣ ta ̣i căn cứ 83, nằ m lui vào bên trong, không xa lố i mòn nố i liề n giữa phòng biên tâ ̣p của đài
phát thanh và nhà bế p của đài. Lố i mòn nhỏ ngoằ n ngoèo nố i hai vi trı
̣ ́ kể trên, khi đi ngang qua khu vực làm
viê ̣c của chiế n hữu Chủ Tich,
̣ có thể trông vào bên trong qua mô ̣t khe hở nhỏ giữa hai tảng đá sừng sững.
Hôm anh Hiề n về căn cứ 83 báo cáo sau chuyế n công du Hoa Kỳ, buổ i trưa khi đế n giờ ăn, tôi vẫn
theo lố i mòn hàng ngày từ phòng Biên Tâ ̣p đi xuố ng nhà ăn tâ ̣p thể , tı̀nh cờ khi đi ngang khe đá này, tôi bấ t
chơ ̣t ngó vào mô ̣t cách không chủ ý, thı̀ thấ y chiế n hữu Chủ Tich
̣ đang ngồ i đố i diê ̣n với chiế n hữu Tư Linh
̣
Lê Hồ ng trên mô ̣t cái bàn nhỏ, chı̉ cao hơn đầ u gố i, chung quanh có vài bu ̣i cây rừng lưa thưa.
Không biế t hai chiế n hữu lãnh đa ̣o đang thảo luâ ̣n đề tài gı,̀ nhưng trong cái ngó liế c ngang
rồ i đi nhanh, tôi trông thấ y chiế n hữu Chủ Tich
̣ có thái đô ̣ không bın
̀ h thường, sắ c mă ̣t ông hơi đỏ lên,
bàn tay phải của ông vung lên như chém vào không khı́ khi nói chuyên.
̣ Điề u này rấ t hiế m thấ y nơi
ông mỗi khi ông xuấ t hiêṇ và trò chuyêṇ cùng anh em kháng chiế n quân trong khu chiế n.
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Những ngày chúng tôi đế n căn cứ 81 tham dự khóa Quân Chı́nh II vào tháng 4/1985, thı̀ chiế n hữu
Chủ Tich,
̣ sau chuyế n công du hải ngoa ̣i giải quyế t các tranh chấ p nô ̣i bô ̣ xảy ra vào cuố i năm 1984, ông đã
về la ̣i căn cứ 83 trú ngu ̣ với mô ̣t Dân Đoàn bảo vê ̣, chứ không về căn cứ tân lâ ̣p 27. Cử chỉ này, dường như
ông muố n chứng minh với kháng chiế n quân rằ ng, dù cho đă ̣c công Viê ̣t Cô ̣ng có tấ n công vào tiề n đồ n Hải
Vân ở căn cứ tiề n tiêu 81, dù có ra ̣n nứt trầ m tro ̣ng ta ̣i cơ quan Tổ ng Vu ̣ Hải Ngoa ̣i ở Hoa Kỳ cùng với viê ̣c
chiế n hữu Tổ ng Vu ̣ Trưởng Hải Ngoa ̣i ông Pha ̣m Văn Liễu và chiế n hữu Khu Bộ Trưởng Bắc Mỹ kiêm Phát
Ngôn Nhân MT ông Trầ n Minh Công tách ra khỏi MT, cũng không làm suy suyển tinh thầ n đấ u tranh của
những người lañ h đa ̣o khu chiế n ta ̣i vùng biên giới Thái - Lào.
Chiế n hữu Trầ n Khánh ta ̣m thời rời khỏi căn cứ 27 và theo chiế n hữu Chủ Tich
̣ về đây trú ngu ̣ và
làm viê ̣c. Thành ra, khi chúng tôi đế n căn cứ 81 ho ̣c tâ ̣p, phải đi vòng qua căn cứ 83, tránh làm ồn. Khu vực
này cũng đo ̣ng đầ y kỷ niê ̣m, thời gian tôi về căn cứ 83 làm viê ̣c cho đài Phát Thanh Viê ̣t Nam Kháng Chiế n.
Sau này, chiế n hữu Chủ Tich
̣ la ̣i trở về căn cứ 27 để làm viê ̣c, nơi ông trú ngụ nằ m gầ n khu vực của
Ban Biên Tâ ̣p đài Phát Thanh Kháng Chiế n. Căn cứ 83 lúc đó đươ ̣c giao la ̣i cho mô ̣t Quyế t Đoàn trú đóng.
Có thời gian 83 đươ ̣c dùng làm nơi tiế p nhâ ̣n và huấ n luyê ̣n mô ̣t số bài vở chı́nh tri cho
mô ̣t số đoàn viên hải
̣
ngoa ̣i đươ ̣c Tổ ng Vu ̣ Hải Ngoa ̣i cho ̣n lo ̣c và đưa về khu chiế n, nhằ m củng cố niề m tin cho đồ ng bào hải
ngoa ̣i sau cơn chấ n đô ̣ng chia rẽ ở thươ ̣ng tầ ng lañ h đa ̣o MT. Tôi cũng đươ ̣c MT cho ̣n lựa làm mô ̣t trong
những huấ n luyê ̣n viên cho khóa ho ̣c bao gồ m những đoàn viên hải ngoa ̣i khắ p thế giới này. Tôi còn nhớ có
mô ̣t đoàn viên rấ t nhiê ̣t tı̀nh trong nhóm, tên là Võ Tuấ n, ở Hoa Kỳ về ...
Cái Chế t Của Chiế n Hữu Tư Linh
̣ Lực Lươ ̣ng Võ Trang
Lê Hồng - Đặng Quốc Hiền.
Mô ̣t Hành Đô ̣ng Thanh Trừng Nô ̣i Bô ̣!?
Khóa ho ̣c Quân Chı́nh II khai diễn đươ ̣c non mô ̣t tuầ n thı̀ xảy ra mô ̣t sự kiê ̣n khiế n cho chúng tôi
phải ta ̣m ngưng ho ̣c hành vài ngày và di chuyể n lớp ho ̣c xuố ng căn cứ 83. Cũng từ sự kiê ̣n đă ̣c biê ̣t này, anh
em trong khóa chúng tôi không còn thấ y anh Hiề n đế n lớp giảng da ̣y nữa. Và anh em trong toàn thể khu
chiến cũng không còn dip̣ trông thấ y chiế n hữu Tư Linh
̣ kıń h mế n của mı̀nh.

Tư Lịnh Lực Lượng Võ Trang Kháng Chiến Lê Hồng
tức Đặng Quốc Hiền (góc phải) đi thị sát.
Sau khi khai giảng khóa ho ̣c đươ ̣c vài ngày, buổ i sáng no ̣, anh em trong khóa vẫn tề tựu đúng giờ
(trước 7 giờ sáng), ngồ i trong hô ̣i trường chờ anh Hiề n đế n giảng như thường lê ̣. Tuy nhiên sau đó vài mươi
phút, chiế n hữu trực ban ta ̣i căn cứ vào lớp báo cho anh em chúng tôi biế t anh Hiề n không đế n giảng bài
đươ ̣c, do vı̀ anh đang lên cơn số t. Viê ̣c số t hành là viê ̣c xảy ra như cơm bữa trong khu chiế n, chúng tôi không
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thắ c mắ c gı̀ và an tâm chờ đơ ̣i cũng như rấ t mong muố n anh Hiề n mau khỏi binh
̣ để đế n lớp giảng bài cho
anh em ho ̣c vào buổ i chiề u.
Thế nhưng bữa chiề u đó, chúng tôi la ̣i nhâ ̣n tin anh Hiề n binh
̣ nă ̣ng hơn và không thể tiế p tu ̣c đảm
nhiê ̣m công tác giảng da ̣y. Ca ̣nh đó, nhiề u chiế n hữu ta ̣i căn cứ 81 đang túc trực chờ linh,
̣ khiêng võng đưa
anh Hiề n ra căn cứ tiề n tra ̣m 84 để chữa binh!
̣
Tôi rấ t bấ t ngờ khi nghe tin này và không tin sự kiê ̣n xảy ra mau chóng như thế . Vı̀ mới hôm qua,
xuấ t hiê ̣n trên bu ̣c giảng, đứng sát trước mă ̣t tôi, do tôi ngồ i bàn đầ u, chı̉ cách anh Hiề n có chừng non hai
thước, chı́nh mắ t tôi trông thấ y anh Hiề n còn rấ t khỏe ma ̣nh, gio ̣ng nói ma ̣nh me,̃ hùng hồ n, rấ t cuố n hút
người nghe. Nế u cơn số t bấ t chơ ̣t đế n với anh do không khı́ rừng núi thâm đô ̣c, cũng không thể quâ ̣t ngã anh
mô ̣t cách le ̣ làng như vâ ̣y. Đây là kinh nghiê ̣m của từng anh em trong khu chiế n, vı̀ ai cũng đề u trải qua
những cơn số t hành ghê gớm.
Và chuyê ̣n dùng võng khiêng anh Hiề n ra căn cứ 84 tri ̣ binh
̣ la ̣i càng làm cho tôi cũng như những
anh em khác trong khóa ho ̣c đă ̣t nghi vấ n. Tuy nhiên không ai dám nói vı̀ quy đinh
̣ bảo mâ ̣t cùng biê ̣n pháp
kỷ luâ ̣t rấ t nghiêm, có thể bi ̣ha ̣ tầ ng công tác, bi ̣cấ p chı̉ huy nhâ ̣n xét là không an tâm công tác, hay nế u cố
tı̀nh soi mói tım
̀ hiể u nô ̣i bô ̣ lañ h đa ̣o và muố n chuyê ̣n đươ ̣c phơi bày công khai trước ánh sáng công luâ ̣n
như trong mô ̣t xã hô ̣i tự do với báo chı́ là mô ̣t đê ̣ tứ quyề n, có thể ... mấ t ma ̣ng trong rừng gia đı̀u hiu, qua ̣nh
que,̃ chứ không thể đùa giỡn với tử thầ n thı̉nh thoảng lảng vảng trong khu chiế n.
Sau này chúng tôi đươ ̣c biế t thêm, khi mang anh Hiề n ra đế n căn cứ 84, anh Hiề n lâm tro ̣ng
binh
̣ và qua đời. Nghi vấ n tiế p tu ̣c theo theo đuổ i tôi cho đế n tâ ̣n giờ phút viế t những dòng chữ này.
Anh Hiề n mấ t trong âm thầ m, bı́ mâ ̣t của khu chiế n. Không thấ y lãnh đa ̣o MT thông báo cử hành
tang lễ, dù rấ t đơn giản, cho mô ̣t vi Tướng
Tư Linh
̣
̣ Lực Lươ ̣ng Võ Trang đã có công thành lâ ̣p MT
và khu chiế n từ những ngày đầ u khó khăn, cô thế .
Tôi cũng không biế t lañ h đa ̣o MT chôn cấ t anh Hiề n ở đâu trong mô ̣t dãy căn cứ của khu chiến, theo
thông lê ̣ của những người số ng trong khu chiế n và mấ t ta ̣i khu chiế n. Tôi từng viế ng thăm mô ̣ anh hùng
Đông Tiế n Phùng Tấ n Hiê ̣p ta ̣i căn cứ 81 (người ở Nhâ ̣t về , không rõ tên thâ ̣t, thuô ̣c hàng ngũ những chiế n
hữu tiên phương trong viê ̣c xây dựng khu chiế n). Tôi cũng từng mang nhang đế n thắ p ta ̣i ngôi mô ̣ của anh
Quân (không biế t anh mang ho ̣ gı̀, người dân tô ̣c Khmer Nam Bô ̣) bi ̣chế t trong cuô ̣c đô ̣t kı́ch của đă ̣c công
Viê ̣t Cô ̣ng ta ̣i tiề n đồ n Hải Vân cuố i năm 1984.
Nế u anh Hiề n đươ ̣c chôn cấ t trong lañ h thổ khu chiến thời đó, thı̀ anh em đã đươ ̣c biế t rõ và đế n
viế ng thăm người cựu Tư Linh
̣ của mı̀nh. Nhưng điề u này suố t những năm tháng sau đó, tôi không nghe anh
em kháng chiế n quân nói đế n ngôi mô ̣ của anh Hiề n ở đâu, ra sao? Hoă ̣c MT đã chôn cấ t ở nơi nào đó mà
chı̉ ít người trong khu chiế n biế t đươ ̣c?
Ngày anh Hiề n mấ t, có thể là vào tháng 4 hay tháng 5/1985, mười năm sau ngày miề n Nam bi ̣khai
tử trong đớn đau, nghe ̣n ngào, uấ t hâ ̣n. Năm 1981, chiế n hữu Lê Hồ ng (Đă ̣ng Quố c Hiề n) từ Hoa Kỳ, can
đảm từ giã cuô ̣c số ng tị na ̣n nơi xứ người, trở về đấ t Thái xây dựng khu chiế n với đồ ng đô ̣i, chiế n hữu của
mı̀nh, nhằ m mở la ̣i mô ̣t vâ ̣n hô ̣i mới cho dân tô ̣c Viê ̣t Nam giữa va ̣n trùng khó khăn của tı̀nh thế và lòng
người.
Điề u này đã nói lên tấ m lòng can trường, oai dũng, quyế t chı́ đô ̣i đá vá trời của người anh hùng Viê ̣t
Nam dấ n thân ra đi cứu quố c. Chı̉ 4 năm sau, anh đã ra đi, đế n cõi hư không muôn trùng trong lă ̣ng le,̃ không
lời giã từ các chiế n hữu của mı̀nh giữa rừng già khu chiế n, giữa lúc đa ̣i cuô ̣c chı̉ mới bắ t đầ u với vô vàn
chông gai...
Tôi không biế t những kháng chiế n quân nào đã nằ m trong toán khiêng võng anh Hiề n ra căn cứ 84.
Tuy nhiên, người chiụ trách nhiê ̣m cao nhấ t ta ̣i căn cứ 84 vào lúc đó, hay còn đươ ̣c go ̣i là Bı̀nh Thủy, là
chiế n hữu Lô ̣c hay còn có mô ̣t tên khác là Trương Tấ n La ̣c, mô ̣t cựu sı ̃ quan Hải Quân và cũng là chiế n hữu
giữ trách nhiê ̣m tiế p vâ ̣n cho toàn thể khu chiến, anh còn là Ủy Viên Trung Ương MT hay Viê ̣t Tân.
Và mô ̣t nhân vâ ̣t còn số ng nữa là ông Nguyễn Kim, lúc đó anh Kim phu ̣ trách Tổ ng Vu ̣ Hải Ngo ̣ai
và thường xuyên về Đông Nam Á. Tấ t nhiên hai người này có thể biế t các thông tin liên quan đế n cái chế t
của anh Hiề n hay nơi chôn cấ t anh Hiề n. Cả hai nhân vâ ̣t này đang có mă ̣t ta ̣i Hoa Kỳ trong thời điể m tác
giả viế t những dòng chữ này.
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Trong trường hơ ̣p chiế n hữu Tư Linh
̣ Lực Lươ ̣ng Võ Trang Kháng Chiế n Đă ̣ng Quố c Hiề n tức Lê
Hồ ng đươ ̣c chôn cấ t ta ̣i căn cứ 84 hay ở vùng đấ t Thái gầ n đó, thı̀ hai ông La ̣c và Kim phải biế t rõ. Trách
nhiê ̣m còn la ̣i của hai người này là giúp cho gia đıǹ h thân nhân của chiế n hữu Lê Hồ ng tı̀m ra đươ ̣c ngôi mô ̣,
và tùy theo ý kiế n riêng của thân nhân người quá cố , di cố t sẽ đươ ̣c mang về Mỹ chôn cấ t hay để ta ̣i chỗ với
lễ nghi mai táng tươm tấ t, sơn phế t mồ mả, hương khói đề u đă ̣n cho ấ m hồ n người quá cố , hoă ̣c di cố t về điạ
phương nơi sinh ra ông ta ̣i Viê ̣t Nam. Những người lañ h đa ̣o MT hay Viê ̣t Tân còn la ̣i, đang số ng và hoa ̣t
đô ̣ng ta ̣i Hoa Kỳ phải có trách nhiê ̣m giúp đỡ gia đıǹ h chiế n hữu Lê Hồ ng làm công viê ̣c này, cũng như giúp
đỡ vâ ̣t chấ t, thông tin, thăm hỏi thân tı̀nh... Đây là trách nhiê ̣m đa ̣o đức của người còn số ng đố i với người
quá cố . Đây cũng còn là trách nhiê ̣m của những chiế n hữu còn hoa ̣t đô ̣ng trong tổ chức đảng Viê ̣t Tân đố i
với chiế n hữu đã hy sinh vı̀ đa ̣i nghıã của quố c gia, dân tô ̣c.
(Xin xem bài Vòng Hoa Gửi Người Phục Quốc! viết về chiến hữu Lê Hồng của Đoàn Phương Hải trong
phần Tài Liệu ở cuối sách)
Và không phải chı̉ riêng cho trường hơ ̣p anh Lê Hồ ng, các nhân vâ ̣t lañ h đa ̣o của MT hay Viê ̣t Tân
hiê ̣n nay, còn có trách nhiê ̣m giúp cho gia đı̀nh thân nhân của tấ t cả các kháng chiế n quân khác đã chế t ta ̣i
khu chiến vı̀ bấ t cứ lý do gı.̀ Hay các chiế n hữu đã hy sinh trên đường dài chiế n dich
̣ Đông Tiế n. Viê ̣c xác
nhâ ̣n nơi chôn cấ t hay tı̀m ra các hài cố t kháng chiế n quân MT và cũng là đảng viên Viê ̣t Tân là công viê ̣c
mà Ban Lañ h Đa ̣o Viê ̣t Tân phải thực hiê ̣n nghiêm chı̉nh, rố t ráo, công khai, chu tấ t trước gia đıǹ h, thân
nhân kháng chiế n quân, trước xã hô ̣i, công luâ ̣n quầ n chúng Viê ̣t Nam trong và ngoài nước, và trước lich
̣ sử
Viê ̣t Nam nhằ m chứng minh lâ ̣p trường, quyế t chı́ canh tân con người và canh tân xã hô ̣i, canh tân cách
ma ̣ng Viê ̣t Nam, của Viê ̣t Tân.
Sau khi miề n Nam su ̣p đổ , không kể những người đầu cơ chính trị, mô ̣t số người đã trưởng thành
(về tuổ i tác hay sự nghiê ̣p) từ bô ̣ máy cai tri ̣ ở miề n Nam, còn nă ̣ng lòng với quê hương, tự đô ̣ng đứng ra
thành lâ ̣p các tổ chức kháng cô ̣ng với các danh xưng mới, nhân danh tự do dân chủ chố ng đô ̣c tài cô ̣ng sản,
nhưng vẫn còn những điề u thâ ̣t đáng tiế c cầ n phải tránh thâ ̣t xa.
Cứu Cánh Biêṇ Minh Phương Tiêṇ
Machiavelli, mô ̣t chı́nh tri gia,
mô ̣t triế t gia về chı́nh tri ho
̣
̣ ̣c của Italy vào cuố i thế kỷ 15 đầ u thế kỷ
16, đã từng bi ̣lưu đày và sau đó đươ ̣c phu ̣c hồ i điạ vi ̣tương thı́ch. Ông đã viế t tác phẩ m The Prince (Quân
Vương) vào năm 1532, đây là mô ̣t tác phẩ m trı̀nh bày các luâ ̣n thuyế t về tài năng của các nhà quản tri ̣quố c
gia. Tác phẩ m triế t - chı́nh tri ̣nổ i tiế ng này khuyên các nhà lañ h đa ̣o muố n đa ̣t đươ ̣c mu ̣c đı́ch cũng như sử
du ̣ng quyề n lực mô ̣t cách hiê ̣u quả, cầ n phải thực hiê ̣n những phương pháp phi đa ̣o đức ngoài ý muố n của
ho ̣. Với tác phẩ m này, Machiavelli đã trở nên người khởi đầ u chủ nghıã thực du ̣ng chıń h tri ̣ (political
pragmatism), ông đươ ̣c coi như là mô ̣t đa ̣i biể u của quan điể m: Cứu Cánh Biê ̣n Minh Phương Tiê ̣n (The
End Justifies The Means).
Cung cách cứu cánh biê ̣n minh cho phương tiê ̣n rấ t thông du ̣ng trong xã hô ̣i phong kiế n, nó cũng
không xa la ̣ gı̀ đố i với lañ h đa ̣o cô ̣ng sản muố n đa ̣t đế n quyề n lực cùng sự thố ng tri ̣ xã hô ̣i tuyê ̣t đố i bằ ng
mo ̣i giá, kể cả giá phải hy sinh tı́nh ma ̣ng con dân Việt và quyề n lơ ̣i của dân tô ̣c Viê ̣t cho ngoa ̣i bang, cho
chủ thuyế t duy vâ ̣t vô thầ n hoặc cho quyề n lơ ̣i của tâ ̣p đoàn thố ng tri ̣ cô ̣ng đảng. Và quan điể m thực du ̣ng
chı́nh tri na
̣ ̀ y cũng không bi loa
̣ ̣i trừ trong xã hô ̣i miề n Nam, đă ̣c biê ̣t là trong thời kỳ sau năm 1963, khi giới
lañ h đa ̣o quân nhân lên nắ m quyề n cai tri.̣
Tuy nhiên đố i với người quố c gia chân chı́nh, người Viê ̣t yêu nước thực sự, muố n ta ̣o tiề n đề , muố n
khai mở mô ̣t thời đa ̣i chıń h tri ̣ mới ở Viê ̣t Nam với cung cách hành xử văn minh, nhân đa ̣o, phát triể n hòa
đồ ng thı̀ không thể nào noi theo con đường cứu cánh biê ̣n minh cho phương tiê ̣n được. Phương tiê ̣n thực
hiê ̣n đã chứng minh cho công luâ ̣n - xã hô ̣i - lich
̣ sử biế t đươ ̣c cứu cánh của mô ̣t tổ chức, mô ̣t đảng phái. Khi
tiế n hành loa ̣i trừ nhau, thanh toán nhau để bảo vê ̣ bı́ mâ ̣t nô ̣i bô ̣ đã chứng minh một cứu cánh không trong
sáng, một cứu cánh độc tài, nham hiểm. Khi đó, đảng phái với lâ ̣p trường quố c gia cách ma ̣ng đã la ̣i đi vào
sai lầ m cố hữu của người cô ̣ng sản chuyên chế trước đây, khi thẳ ng tay loa ̣i trừ người có ý kiế n di ̣biê ̣t.
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Quan điểm cứu cánh biện minh cho phương tiện là một phương sách chính trị lạc hậu, cần phải được
canh tân để bảo đảm cho nhân quyền, nhân phẩm ở xã hội Việt Nam trong tương lai.
Mô ̣t căn binh
̣ la ̣c hâ ̣u khác trong xã hô ̣i miề n Nam trước 1975 và trong xã hô ̣i Viê ̣t Nam hiê ̣n nay là
binh
̣ tham nhũng, nhiễu hại dân lành. Tham nhũng ḷ à con vi trùng quá đô ̣c ha ̣i làm cho thể chế miề n Nam
thêm suy kiê ̣t, chế t dầ n trước sự tiế n công quân sự của miền Bắc.
Mă ̣c dù đã biế t rõ sự tàn phá ghê gớm của tham nhũng trong viê ̣c góp phầ n tàn ha ̣i miề n Nam, nhưng
những người có trách vu ̣, tổ chức tiế n hành đấ u tranh kháng cô ̣ng trong thời kỳ mới, la ̣i vẫn bi ̣ vướng vào
căn binh
̣ la ̣c hâ ̣u, chế t người này, mă ̣c dù luôn đả phá, phủ nhận việc này mô ̣t cách la ̣m phát trong các bản
văn tài liê ̣u hay diễn thuyế t chıń h tri ̣trước quầ n chúng.
Trong thời chiế n tranh ở miề n Nam trước 1975, khi hàng trăm ngàn chiế n sı ̃ VNCH đang gian lao
khổ cực, nằ m gai nế m mâ ̣t, nằ m sương gố i gió ngoài chiế n trường nồ ng nă ̣c mùi khói súng thù hâ ̣n của người
anh em mı̀nh trên Bắ c vı ̃ tuyế n, thı̀ vẫn có không ı́t các vị lañ h đa ̣o chı́nh tri,̣ quân sự táng tâ ̣n lương tâm,
tom góp, vơ vét, cắ t xén, na ̣o vét, bòn rút, ăn cắ p ngân quỹ quố c gia, ăn lường đồ ng lương chế t đói của người
lı́nh trâ ̣n để số ng hoang phı́, đồ i tru ̣y, để làm giàu cho cá nhân, gia đı̀nh mı̀nh.
Hành đô ̣ng thố i nát của chế đô ̣ “ngu ̣y quyề n” đã đươ ̣c bô ̣ máy tuyên truyề n của miề n Bắ c xã hô ̣i chủ
nghıã khai thác tối đa, nhưng sau khi chiế m đươ ̣c miề n Nam, chế đô ̣ cô ̣ng sản - dự tı́nh xây dựng “mùa xuân”
cho nhân loa ̣i - đã tham nhũng gấ p trăm, gấ p ngàn lầ n chế đô ̣ miề n Nam trước đây.
Điề u này không còn là đă ̣c điể m riêng của mỗi chế đô ̣, mà nó đã trở thành bản chấ t của tầ ng lớp
lañ h đa ̣o Viê ̣t Nam trong 50 mươi năm nay. Chıń h điề u này đã khiế n dân tô ̣c, đấ t nước chúng ta không
trưởng thành đươ ̣c, không giàu có đươ ̣c, không phát triể n đươ ̣c. Cũng vı̀ yế u tố này kı̀m hãm, khiế n cho một
số yếu tố văn hóa Viê ̣t Nam không lành ma ̣nh, phong phú, để trở thành mô ̣t đô ̣ng lực đẩ y dân tô ̣c - quố c gia
Viê ̣t Nam tiế n lên thành mô ̣t cường quố c trong khu vực.
Tôi có gă ̣p mô ̣t Viê ̣t kiề u từ Hoa Kỳ về PhnomPenh công tác, anh trẻ hơn tôi đô ̣ 10 tuổ i. Anh kể ,
những ngày qua Mỹ còn trẻ, với lòng yêu nước, anh vừa đi ho ̣c, vừa xung phong đi bán chả giò cho kháng
chiế n, để kháng chiế n có tiề n hoa ̣t đô ̣ng. Hành đô ̣ng của tổ chức kháng chiế n, tổ chức MT, đảng Viê ̣t Tân áp
du ̣ng đúng theo phương châm tâ ̣n du ̣ng sức ma ̣nh của toàn dân như đã đề ra trong Cương Lıñ h Chı́nh Tri.̣
Người thanh niên đó đã ra ̣o rực đóng góp công sức cho kháng chiế n mà không quản nga ̣i nắ ng mưa,
sớm hôm, vı̀ lòng yêu quê hương, mô ̣t phầ n cũng vì mế n mô ̣ người hùng lañ h tu ̣ ho ̣ Hoàng, đã chiụ hy sinh
dấ n thân, giã từ cuô ̣c số ng yên ấ m của gia đı̀nh để về khu chiế n miề n biên giới với ánh đèn dầ u leo lét về
đêm. Còn người dân Viê ̣t ở hải ngoa ̣i bỏ tiề n ra mua những cái chả giò của kháng chiế n vı̀ lòng yêu nước,
yêu những người quên mı̀nh ra đi kháng chiế n, cứu nước với lòng hằ ng mong muố n đa ̣i cuô ̣c dân tô ̣c sớm
thành công.
Cũng người thanh niên đó, vài năm sau, ta ̣i California, anh đã chứng kiế n sự caĩ co ̣ dữ dô ̣i vı̀ khác
biê ̣t ý kiế n trong lañ h đa ̣o tổ chức, vı̀ những chı̉ dấ u của tê ̣ na ̣n gia đı̀nh tri ̣đã đô ̣i mồ số ng la ̣i.
Vı̀ tê ̣ ăn lường, nói gạt, vı̀ những tranh chấ p điạ vi quyề
n lực trong thươ ̣ng tầ ng lañ h đa ̣o MT, khiến
̣
MT phân hóa chia re,̃ người dân Viê ̣t lưu vong ủng hô ̣ kháng chiế n dầ n dầ n nguô ̣i la ̣nh, mất lòng tin. Các
Đa ̣i Hô ̣i Chı́nh Nghıã , Đồ ng Tâm… không còn đươ ̣c nhắ c tới.
Một số cán bộ có đời sống xa hoa, đồ ng tiề n đó của ho ̣ đế n từ đâu? Có phải từ những ngày đầ u vâ ̣n
đô ̣ng đồ ng bào lưu vong quyên góp cho kháng chiế n và nay đương nhiên trở thành tài sản của vài cá nhân
lañ h đa ̣o MT - Viê ̣t Tân? Báo chı́ hải ngoa ̣i đã nói, mı̉a mai, khinh bı̉ nhiề u về điề u này. Tòa án Hoa Kỳ cũng
đã mở phiên tòa xét xử vài lañ h đa ̣o MT - Viê ̣t Tân vı̀ cung cách giữ tiề n, sử du ̣ng đồ ng tiề n của công chúng
trong tình tra ̣ng không minh bạch này.
Cùng lúc đó, ta ̣i nô ̣i đia,̣ nhiề u kháng chiế n quân bi bắ
̣ t làm tù binh sau 3 chiế n dich
̣ Đông Tiế n vẫn
chưa ra khỏi nhà tù cô ̣ng sản. Nhiề u chiế n hữu trong đảng Viê ̣t Tân hy sinh ta ̣i khu chiế n hay trên đường
Đông Tiế n hoă ̣c ba ̣o binh
̣ trong nhà tù lao cải thâm đô ̣c, gia đı̀nh anh em vẫn chưa biế t tin tức con em mı̀nh,
chưa biế t ngôi mô ̣ người thân mı̀nh nơi nao, chưa biế t con em vùi thân, chôn xương, phơi xương ở xó xı̉nh
rừng núi nào. Và còn nhiề u kháng chiế n quân còn số ng sau khi ra khỏi tra ̣i tù cô ̣ng sản, chiụ cảnh trôi gia ̣t,
cô thân, lưu đày, mấ t tự do trong cảnh đời ba ̣c beõ , bị kỳ thi,̣ bấ t công, vô ơn của xã hô ̣i, chiế n hữu, lañ h đa ̣o
tổ chức “cách ma ̣ng?”.
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Mô ̣t thức giả Viê ̣t Nam hiê ̣n đa ̣i, người đã chiụ đựng hơn 1/3 đời người trong các nhà tù cô ̣ng sản
Viê ̣t Nam để đấ u tranh cho mu ̣c tiêu Tự Do - Dân Chủ - Dân Sinh - Ha ̣nh Phúc - Dân Quyề n - Nhân Quyề n
cho dân tô ̣c và quố c gia Viê ̣t Nam, Giáo Sư Đoàn Viế t Hoa ̣t, trong tác phẩ m xuấ t bản năm 2005 “Hành
Trın
̀ h Dân Tô ̣c Trong Thời Đa ̣i Toàn Cầ u Hóa” đã viế t:
“Hiê ̣n nay cuộc đấ u tranh giành độc lập tự chủ đã chấ m dứt. Chúng ta đang chứng kiế n một giai
đoạn chuyể n tiế p sang một thời kỳ li ̣ch sử mới. Ba sự kiê ̣n làm nổ i bật tı́nh chấ t giao thời của giai đoạn li ̣ch
sử hiê ̣n nay bắ t đầ u từ sau ngày 30/4/1975. Sự kiê ̣n thứ nhấ t là sự tan rã mau chóng và toàn diê ̣n của phe
quố c gia chố ng cộng ; sự kiê ̣n thứ hai là sự bấ t lực và băng hoại của phe cộng sản trước tı̀nh hı̀nh mới ; sự
kiê ̣n thứ ba là tı̀nh trạng ly tán, mấ t niề m tin và sinh hoạt tự phát của quầ n chúng.”. (đoa ̣n cuố i, trang 404.)
“Mọi chiêu bài lý tưởng rỗng tuế ch, thiế u hiê ̣n thực không thể tập hợp được tâm huyế t, tài năng
đang ly tán khắ p nơi trong nước cũng như hải ngoa ̣i. Sự tan rã của phe quố c gia chố ng cộng cũng như
sự băng hoa ̣i hiê ̣n nay của phe cộng sản đã và đang chứng tỏ điều đó.” (cuố i trang 405 đầ u trang 406.)
“Giai đoạn tương tranh Quố c - Cộng đã qua rồ i. Sự chia rẽ lực lượng dân tộc phải được chấ m dứt.
Điề u này không có nghıã là không còn đấ u tranh với những đường lố i và hoạt động chı́nh tri ̣ cơ hội, đặt
quyề n lợi tư đảng lên trên quyề n lợi dân tộc. Nhưng mọi đấ u tranh từ nay phải xuấ t phát từ ý thức trách
nhiê ̣m và tinh thầ n xây dựng, từ quyề n lợi thiế t thực của toàn dân, từ tı̀nh người và tı̀nh dân tộc. Mọi tâm
thức và hành động theo khuôn mẫu chı́nh tri ̣ đảng tranh đố i kháng cũ đề u không đáp ứng được khát vọng
của quầ n chúng và nhiê ̣m vụ của giai đoạn li ̣ch sử hiê ̣n nay và tương lai. Lực lượng dân tộc phải được tái
thố ng nhấ t, không phải như là một thủ đoa ̣n chı́nh tri ̣giả hiê ̣u, mà như là một sức ma ̣nh tổ ng hợp, tổ ng
hợp từ sự phản tı̉nh trưởng thành của toàn dân và sự tiế n bộ mọi mă ̣t của nhân loa ̣i. (đoa ̣n 3, trang 410.)
“Đố i với người quố c gia cũ, thách đố là họ còn có gı̀ để cố ng hiế n cho công cuộc phục hưng và
xây dựng đấ t nước vượt trội hơn người cộng sản. Liê ̣u những yế u kém và bê ̣nh thái chı́nh tri ̣ nghiêm
trọng trước 1975 sẽ được lập la ̣i dưới một da ̣ng khác hay không?” (đoa ̣n 2 trang 411.)
Sau cái chế t của chiế n hữu Lê Hồ ng, khóa Quân Chı́nh II vẫn tiế p tu ̣c, nhưng thay đổ i vi ̣ trı́ ho ̣c
hành. Khóa chúng tôi đươ ̣c MT cho di chuyể n xuố ng căn cứ 83, nơi ho ̣c là hô ̣i trường 83, nằ m bên dưới khu
vực trước đây đă ̣t Đài Phát Thanh Viê ̣t Nam Kháng Chiế n. Chı́nh chiế n hữu Chủ Tich
̣ MT và chiế n hữu Trầ n
Khánh đứng ra giảng da ̣y khóa ho ̣c quan tro ̣ng này.
Trong khóa Quân Chı́nh này, có ba bài ho ̣c quan tro ̣ng. Bài thứ nhấ t là bài nói về công tác tổ chức.
Bài này do anh Khánh hướng dẫn. Nô ̣i dung bài ho ̣c nhấ n ma ̣nh đế n sự dung di ̣trong tổ chức. Tổ chức bao
gồ m nhiề u thành phầ n đa da ̣ng, yế u tố dung di ̣khiế n cho tổ chức hài hòa và hoa ̣t đô ̣ng có hiê ̣u quả. Đây chı̉
là lý thuyế t, trong thực tế , mỗi tổ chức bao gồ m nhiề u cá nhân, mỗi cá nhân la ̣i là mô ̣t tiể u vũ tru ̣, rấ t phức
ta ̣p. Thực tế cho thấ y, MT soa ̣n thảo bài Tổ Chức cho kháng chiế n quân ho ̣c hành thảo luâ ̣n cũng như chuẩ n
bi công
tác tổ chức ta ̣i quố c nô ̣i trong tương lai gầ n, tuy nhiên lañ h đa ̣o MT la ̣i không giải quyế t đươ ̣c những
̣
bấ t đồ ng nghiêm tro ̣ng trong thươ ̣ng tầ ng lañ h đa ̣o ta ̣i hải ngoa ̣i. Điề u này đã di ha ̣i nghiêm tro ̣ng cho tới
hơn 20 năm sau trong sinh hoa ̣t chıń h tri ̣chố ng cô ̣ng - xây dựng dân chủ cho VN ta ̣i hải ngoa ̣i đưa đến sự
chán nản, châm biế m, khinh thường, la ̣c lõng, mấ t phương hướng, mấ t niề m tin trong các cô ̣ng đồ ng VN lưu
vong đố i với các tổ chức chıń h tri ̣lưu vong. Khiến các tổ chức này bị gọi là “hữu danh vô thực”, “đấ u tranh
cuố i tuầ n”, “cách mạng cuối tuần”, háo danh, phe cánh, phường hô ̣i, bo ̣n giả hı̀nh, không vì nước vì dân mà
chı̉ cố sức tom góp, lường lâ ̣n, ăn cắ p của công, làm giàu cho cá nhân những người thành lâ ̣p hay đứng đầ u
tổ chức cùng nhóm ăn theo. Đó là những con ký sinh trùng chı́nh tri ̣ chố ng cô ̣ng, hút máu - bán thân xác
người yêu nước - yêu tự do - yêu dân chủ, để vỗ béo thân xác ho ̣.
Bài ho ̣c quan tro ̣ng thứ hai là Sự Kế t Hơ ̣p. Bài nhấ n ma ̣nh đế n yế u tố liên kế t các tổ chức đấ u tranh
nhằ m ta ̣o sức ma ̣nh cho MT. Lý thuyế t bài ho ̣c đề câ ̣p đế n các hı̀nh thức tiế p xúc với những tổ chức chıń h
tri kha
̣ ́ c ngoài MT. Cách lươ ̣ng đinh
̣ tiề m năng của mỗi tổ chức qua số lươ ̣ng nhân sự, khả năng cán bô ̣ trong
tổ chức và khả năng hoa ̣t đô ̣ng của cả tổ chức, để khi tiế n hành kế t hơ ̣p, ta ̣o thành mô ̣t thế liên minh thı́ch
hơ ̣p, thố ng nhấ t và tăng cường sức ma ̣nh đấ u tranh.
Sự kế t hơ ̣p trong sáng là sự tự nguyê ̣n liên minh ta ̣o thành mô ̣t thực thể chıń h tri ̣ thố ng nhấ t vững
ma ̣nh, vı̀ ı́ch lơ ̣i tố i cao của cuô ̣c đấ u tranh cho tự do - dân chủ - cường thinh
̣ - nhân ái - nhân bản - nhân đa ̣o
cho tổ quố c và dân tô ̣c Viê ̣t Nam. Thế nhưng, thế hê ̣ trưởng thành trong môi trường chı́nh tri ̣ - quân sự ở
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miề n Nam trước 1975, khó mà có sự kế t hơ ̣p - thố ng nhấ t trong sáng vı̀ lơ ̣i ı́ch chung nói trên. Thay vào đó
là vâ ̣n du ̣ng tố i đa các thủ thuâ ̣t, thủ đoa ̣n chı́nh tri ̣trong kế t hơ ̣p nhằ m mu ̣c đı́ch dành cho tổ chức mı̀nh đa ̣t
ưu thế , ưu thắ ng trong tiế n trı̀nh kế t hơ ̣p. Và vı̀ thế sự kế t hơ ̣p này đã mang mầ m mố ng sâu xa của sự chia rẽ
- phân hóa - tan rã trong đó.
Chiế n hữu Chủ Tich
̣ giảng da ̣y bài này và nhiề u bài khác trong khóa ho ̣c như bài trách nhiê ̣m và vai
trò của người cán bô ̣ MT khi thực hiê ̣n đường lố i của MT ta ̣i cơ sở. Trong khóa quân chı́nh này, lañ h đa ̣o
MT cũng chuẩ n bi cho
khóa sinh về khái niê ̣m mô ̣t thời cơ Tổ ng Nổ i Dâ ̣y của toàn dân trên cả nước, khi tı̀nh
̣
hı̀nh cho phép. Viê ̣c có thể cho ra đời mô ̣t chı́nh phủ kháng chiế n ta ̣i quố c nô ̣i nhằ m nâng cao uy tı́n của
phong trào kháng chiế n, mở rô ̣ng khả năng vâ ̣n đô ̣ng ngoa ̣i giao trên trường quố c tế .
Tôi còn nhớ chiế n hữu Huỳnh Văn Tiế n có đóng góp ý kiế n trong lớp ho ̣c về sự cầ n thiế t hı̀nh thành
mô ̣t chıń h phủ kháng chiế n trong quố c nô ̣i. Anh Huỳnh Văn Tiế n, mô ̣t thương binh sı ̃ quan cấ p úy, từng
phu ̣c vu ̣ trong binh chủng Nhảy Dù trước 1975. Anh và gia đı̀nh từ quê hương Trà Vinh đã tự tổ chức vươ ̣t
biể n thành công. Ra khơi, chiế c ghe của gia đı̀nh anh và bà con lố i xóm đươ ̣c quố c tế vớt và đưa đế n Đan
Mạch đinh
̣ cư. Sau khi thu xế p cuô ̣c số ng riêng cho vơ ̣ con, vı̀ lòng yêu nước Viê ̣t tha thiế t, anh Tiế n hy sinh
cuô ̣c số ng đầ m ấ m nơi xứ người, trở về khu chiến công tác cho MT. Trong khóa ho ̣c này cũng có cả chiế n
hữu Trương Ngo ̣c Ny, cựu Thiế u Tá, anh Ny từng phu ̣c vu ̣ trong binh chủng Dù và cũng từng vang danh
trong binh chủng qua trâ ̣n đánh đẩ m máu lich
̣ sử ở An Lô ̣c - Mùa Hè Đỏ Lửa năm 1972. Sau biế n cố làm tan
rã nhanh chóng lực lươ ̣ng quố c gia chố ng cô ̣ng ở miề n Nam - 30/4/1975, anh Ny bi tu
̣ ̀ cải ta ̣o mấ t nhiề u năm
trời. Ra tù cô ̣ng sản, anh Ny vươ ̣t biể n đế n tra ̣i ti ̣na ̣n Sikhiu - Thái Lan và tham gia MT từ đây.
Trong khóa này, có mô ̣t sự kiêṇ mà đế n giờ tôi vẫn còn nhớ, đó là câu hỏi của chiế n hữu
Nguyễn Hữu Nhiề u dành cho chiế n hữu Chủ Tich.
̣ Hôm đó trong lúc thảo luâ ̣n về công tác lãnh đa ̣o
của MT, anh Nhiề u bỗng giơ tay xin hỏi chiế n hữu Chủ Tich:
̣ MT có bao giờ chuẩ n bi ̣nhân vâ ̣t nào
thừa kế cho Chủ Tich
̣ MT trong trường hơ ̣p vi la
̣ ̃nh đa ̣o tổ chức quá vãng hay không? Vı ̀ ngồ i ở đầ u
bàn, tôi thấ y chiế n hữu Chủ Tich
̣ mặt hơi biế n sắ c, tuy nhiên sau đó, ông la ̣i ôn tồ n trả lời cho cả lớp,
mă ̣c dù không đi ngay vào câu hỏi của chiế n hữu Nhiề u.
Vào cuố i khóa, chiế n hữu Chủ Tich
̣ ra đề thi là mo ̣i khóa sinh viế t đê ̣ trı̀nh lên lañ h đa ̣o mô ̣t kế
hoa ̣ch hoa ̣t đô ̣ng thực tế khi mỗi cá nhân kháng chiế n quân đươ ̣c phân công về mô ̣t điạ phương ta ̣i nô ̣i điạ
công tác. Các yế u tố trong kế hoa ̣ch bao gồ m, tı̀nh hı̀nh chung trong nước, tı̀nh hı̀nh chı́nh tri ta
̣ ̣i điạ phương,
khả năng kề m ke ̣p dân chúng của chıń h quyề n cô ̣ng sản ta ̣i điạ phương, diễn biế n tâm lý quầ n chúng, kế
hoa ̣ch phát triể n cơ sở kháng chiế n, phát triể n nhân sự, đào ta ̣o cán bô ̣ cho cơ sở. Theo chiế n hữu Chủ Tich,
̣
ngay khi ông chuẩ n bi về
̣ khu chiến hoa ̣t đô ̣ng, chıń h cá nhân ông cũng phải làm mô ̣t đề tài tương tự như thế
này.
Bài thi do chıń h chiế n hữu Chủ Tich
̣ chấ m và do chiế n hữu Trầ n Khánh công bố kế t quả trước toàn
khóa ho ̣c. Chiế n hữu Lâm Vıñ h Thuâ ̣n ngồ i bên ca ̣nh tôi đươ ̣c chấ m Á Khoa, còn tôi đươ ̣c chấ m Thủ Khoa
của khóa Quân Chıń h II. Ngày bế giảng, trước khi các anh em ai nấ y trở về công tác ta ̣i đơn vi ̣mı̀nh, căn cứ
83 đã làm tiê ̣c chiêu đaĩ các khóa sinh bằ ng buổ i cơm thân mâ ̣t có thiṭ gà rô ti, tôi nhớ trong buổ i tiê ̣c có sự
tham dự của chiế n hữu Hải Xăm, lúc đó đang công tác ta ̣i căn cứ 83.

Bác Sı ̃ Nguyễn Hữu Nhiề u, Ông Là Ai?

Mô ̣t Kháng Chiế n Quân Và Cũng Là Vi Trı
̣ ́ Thức
Đã Bi Đi
̣ nh
̣ Đoa ̣t Số Phâ ̣n Như Thế Nào
Trong Khu Chiế n Cách Ma ̣ng!?
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Tôi biế t chiế n hữu Nhiề u qua khóa
ho ̣c Quân Chı́nh, đây cũng là lầ n đầ u và lầ n
cuố i gă ̣p anh ta ̣i khu chiế n. Sau khi thu ̣ huấ n
xong khóa Quân Chı́nh II, tôi trở về căn cứ
27 tiế p tu ̣c công tác ta ̣i đài Phát Thanh Viê ̣t
Nam Kháng Chiế n trong mô ̣t thời gian ngắ n
nữa. Còn chiế n hữu Nhiề u trở về công tác y
tế ta ̣i căn cứ 81 như trước đây. Bẵng đi mô ̣t
thời gian, chừng vài tháng sau, tin anh
Nhiề u bi ̣MT tử hı̀nh ta ̣i căn cứ 81, có lẽ vì
chống đối và định bỏ trốn, được khẩ u truyề n
âm thầ m trong mo ̣i anh em kháng chiế n
quân trong khu chiế n.
Những tin tức xuấ t phát từ căn cứ
81, nơi có chiế n hữu Nhiề u đang công tác,
đă ̣c biê ̣t là tin do các anh em trong toán công
tác thi hành kỷ luâ ̣t đươ ̣c tiế t lô ̣ thı̀ thầ m ra
cho anh em kháng chiế n quân, đã cho thấ y
nhiề u tıǹ h tiế t chung quanh vu ̣ Bác Sı ̃
Nguyễn Hữu Nhiề u bi ̣xử bắ n.
Cái chết của ông Nhiều sau này
cũng được báo chí cộng sản khai thác, nhắc
đến như bằng chứng về chính sách “khắc Báo trong nước loan tin cái chết của Bác Sĩ Nguyễn Hữu
nghiệt và tàn ác” của MT là tổ chức có số Nhiều với bản án tìm thấy trong túi xách của Trần Thiện
vụ thanh toán nội bộ cao bất thường, chưa Khải.
từng có.
Bác Sı ̃ Nguyễn Hữu Nhiề u, theo những thông tin từ khu chiến thời đó, anh tố t nghiê ̣p Bác Sı ̃ y khoa
ta ̣i Sài Gòn trước năm 1974 và làm viê ̣c ta ̣i Binh
̣ Viê ̣n Nguyễn Văn Ho ̣c ta ̣i tı̉nh Gia Đinh
̣ thuô ̣c khu vực Sài
Gòn - Gia Đinh.
̣ Có thể anh Nhiề u đã tham gia quân đô ̣i VNCH với cấp bậc Đại Úy Quân Y. Khoảng cuố i
năm 1984 đầ u năm 1985, Bác Sı ̃ Nguyễn Hữu Nhiề u cùng gia đı̀nh vươ ̣t biên đế n tra ̣i ti ̣ na ̣n đường bô ̣ sát
biên giới Thái - Cambodia. Ta ̣i đây đa ̣i diê ̣n MT có những cuô ̣c tiế p xúc với anh. Thường vào thời đó, ta ̣i
tra ̣i ti ̣na ̣n đường bô ̣ hoă ̣c đường biể n, đa ̣i diê ̣n MT hay vào tra ̣i để tuyể n mô ̣ người đi theo kháng chiế n, đây
là cơ sở cung cấ p nhân lực cho MT hầ u như duy nhấ t vào thời điể m các năm 1980. Cũng theo tin ghi nhâ ̣n
từ MT ta ̣i khu chiến, Bác Sı ̃ Nhiề u có đă ̣t vấ n đề với MT, nế u MT đồ ng ý giúp cho vơ ̣ con anh đinh
̣ cư ta ̣i
hải ngoa ̣i, anh sẽ lên đường vào khu chiế n. MT đồ ng ý viê ̣c này, không biế t trong các cuô ̣c nói chuyê ̣n có
thêm những chi tiế t gı̀ hay không. Vı ̀ thói quen của lãnh đa ̣o MT là bảo mâ ̣t tuyêṭ đố i, bấ t kể cả viêc̣
phải chôn sự thâ ̣t vào lòng đấ t la ̣nh miên viễn, không muố n đố i diên,
̣ sử.
̣ đố i thoa ̣i với lich
Từ lúc vào khu chiến, Bác Sı ̃ Nhiề u đươ ̣c điề u đô ̣ng tới căn cứ 81 công tác trong lıñ h vực y tế , trước
đó cũng phải trải qua khóa ho ̣c người kháng chiế n quân Viê ̣t Nam, bı̀nh đẳ ng như các tân khóa sinh mới
bước vào môi trường khu chiến. Có thể vì anh Nhiề u là mô ̣t Bác Sı ̃ dân sự mới tham gia đời số ng khu chiế n
mang tı́nh bấ t thường so với đời số ng xã hô ̣i bıǹ h thường, mô ̣t phầ n vı̀ khi công tác ta ̣i tra ̣m xá căn cứ 81,
anh Nhiề u có huấ n luyê ̣n mô ̣t ı́t kiế n thức chuyên môn cùng mô ̣t số thực hành căn bản cho các kháng chiế n
quân đang công tác như là y tá ta ̣i khu chiế n nên anh Nhiều được cấp trên trọng dụng. Tại trạm xá căn cứ
81, có những kháng chiế n quân đang điề u tri ̣ binh
̣ số t rét, cho nên khẩ u phầ n dinh dưỡng cho khu vực này
tương đố i đă ̣c biê ̣t, so với những đơn vi kha
̣ ́ c hay các tiề n đồ n, căn cứ khác trong khu chiế n, đươ ̣c tiế p tế rau
cải tươi đề u đă ̣n, có phầ n thiṭ tươi hàng ngày hoă ̣c hàng tuầ n, thêm ı́t bánh trái, đường cát trắ ng, sữa hô ̣p,
quà cáp. Riêng chiế n hữu Nhiề u đươ ̣c cung cấ p cả thuố c thơm Samit, mô ̣t loa ̣i thuố c lá nổ i tiế ng, mắ c tiề n ở
đấ t Thái vào thời đó, mô ̣t cách thường xuyên theo nhu cầ u của anh.
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Theo nhiề u kháng chiế n quân công tác ta ̣i căn cứ 81, về sau này, anh Nhiề u có vẻ bấ t mañ khi không
đươ ̣c MT giao cho nhiê ̣m vu ̣ tương đương với chức vu ̣ Ngoa ̣i Trưởng? Đây không biế t là do những lời tâm
tı̀nh của chiế n hữu Nhiề u với số chiế n hữu gầ n gũi quanh mı̀nh, khi bi xu
̣ ́ c đô ̣ng vı̀ không đươ ̣c thỏa ý nguyê ̣n
hay là lañ h đa ̣o MT phao tin để gây tiế ng xấ u cho anh? Tuy nhiên có mô ̣t điề u rấ t rõ là sau mô ̣t thời gian
đươ ̣c tro ̣ng đaĩ đă ̣c biê ̣t lúc mới vào khu chiế n, nay chiế n hữu Nhiề u đang bi ̣“thấ t sủng”! Có mô ̣t điề u chưa
rõ là do MT thấ t hứa với chiế n hữu Nhiề u khi đố i chiế u la ̣i với nô ̣i dung các câu chuyê ̣n trước đây đã đươ ̣c
hai phı́a bàn thảo khi còn ở tra ̣i ti na
̣ ̣n, hay là ta ̣i chiế n hữu Nhiề u đòi hỏi quá đáng, so với khả năng đáp ứng
của MT. Do tı́nh tự cao tự đa ̣i, nông nổ i của mô ̣t trı́ thức, trong nơi chố n mà tı̀m kiế m đươ ̣c mô ̣t trı́ thức có
bằ ng cấ p đa ̣i ho ̣c chiụ dấ n thân là điề u khá hiế m hoi, đã khiế n cho lañ h đa ̣o MT ngày càng khó chiụ với anh
và sau cùng phải cho ̣n biê ̣n pháp xử lý trong quyề n ha ̣n - và cũng không ngoài thói quen - của MT thời đó.
Không loa ̣i trừ, anh Nhiề u có thể biế t mô ̣t ı́t bı́ mâ ̣t quanh cái chế t của chiế n hữu Lê Hồ ng, vı̀ lúc chiế n hữu
Tư Linh
̣ bi ̣mắ c binh
̣ số t thấ t thường ta ̣i căn cứ 81, chiế n hữu Nhiề u đang làm công tác y tế .
Sau khi cơm không lành, canh không ngo ̣t, chiế n hữu Nguyễn Hữu Nhiề u bi ̣ha ̣ tầ ng công tác. Anh
không còn đươ ̣c làm viê ̣c ta ̣i tra ̣m xá căn cứ 81 trong tư cách như là mô ̣t Bác Sı ̃ chuyên nghiê ̣p với nhiề u
phu ̣ cấ p ưu đaĩ mà ı́t ai có đươ ̣c. Căn cứ trưởng căn cứ 81 theo linh
̣ của Kháng Đoàn, sắ p xế p chiế n hữu
Nhiề u về làm công tác gác cửa hàng ngày ở vòng rào của căn cứ 81. Viê ̣c kỷ luâ ̣t ha ̣ tầ ng công tác, hay hoán
chuyể n vi ̣trı́ làm viê ̣c như thế này, là không la ̣ gı̀ trong khu chiế n. Chı́nh tôi cũng đã từng bi ̣ha ̣ tầ ng công
tác khi có những lời nói hoă ̣c bài viế t đu ̣ng cha ̣m tới cung cách của lañ h đa ̣o MT, theo suy nghı ̃ chủ quan
của người lañ h đa ̣o. Cách điề u phố i nhân sự, thuâ ̣t du ̣ng nhân như thế của MT là để thử thách thêm ý chı́
theo đuổ i cuô ̣c đấ u tranh của kháng chiế n quân, vừa có tı́nh cách huấ n nhu ̣c người chiế n hữu, nhất là vừa đo
lường thêm sự trung thành (tiêu chuẩ n đa ̣o đức) của kháng chiế n quân với MT.
Từ khi bi ̣ha ̣ tầ ng công tác như là mô ̣t người kháng chiế n quân hàng ngày cầ m cây súng carbin cũ
mèm, ngồ i gác ở các cửa ra vào khu vực 81, chiế n hữu Nhiề u la ̣i càng sa sút tinh thầ n, sắ c diê ̣n anh ngày
mô ̣t buồ n chán, anh hay kêu than với đồ ng đô ̣i chung đơn vi.̣ Có mô ̣t sự kiê ̣n, chưa rõ đó là âm mưu cài
người của MT để theo dõi lấ y tin hay là sự trung thực khai báo của người kháng chiế n quân ở sát ca ̣nh anh
Nhiề u. Kháng chiế n quân này còn rấ t trẻ đô ̣ 17 tuổ i, đươ ̣c cử làm viê ̣c chung với anh Nhiề u hàng ngày, đã
mang câu chuyê ̣n của anh Nhiề u tâm tı̀nh riêng với anh báo cho cấ p trên. Theo chiế n hữu này, chiế n hữu
Nhiề u đã mang ý đinh
̣ trố n khỏi khu chiến ra hỏi ý kiế n đồ ng thời rủ anh này cùng trố n để tı̀m cuô ̣c số ng
khác. Khi nhâ ̣n đươ ̣c báo cáo và có bằ ng chứng số ng trong tay, lañ h đa ̣o MT ta ̣i khu chiế n quyế t đinh
̣ thi
hành kỷ kuâ ̣t chiế n hữu Nhiề u.
Theo khẩ u truyề n của anh em kháng chiế n quân ta ̣i căn cứ 81, mô ̣t hôm khi đang ngồ i gác cổ ng như
thường lê ̣, chiế n hữu Nhiề u đươ ̣c mô ̣t toán công tác đế n nói, có linh
̣ bảo anh phải đi công tác xa với toán
này. Mô ̣t người trong toán công tác thi hành kỷ luâ ̣t này, có thể là chiế n hữu Trầ n Văn Quố c. Anh Quố c
người tı̉nh Sông Bé, thuở nhỏ từng làm giao liên cho viê ̣t cô ̣ng, sau này anh bỏ đảng và vươ ̣t biên qua Thái,
sau đó tham gia MT. Anh Quố c gan da ̣, khỏe ma ̣nh, chấ p hành kỷ luâ ̣t tố t, giỏi nghề đi rừng và bẫy thú rừng.
Toán này đi càng ngày càng tiế n vào sâu trong rừng râ ̣m, đế n mô ̣t chỗ thấ y có mô ̣t cái hố đã đào
sẳ n, chiế n hữu Nhiề u mới đươ ̣c chiế n hữu toán trưởng thông báo cho biế t là MT đã quyế t đinh
̣ tử hı̀nh anh.
Và trước khi thi hành linh,
̣ người toán trưởng mời anh hút mô ̣t điế u thuố c cuố i cùng. Khi biế t tin như vâ ̣y,
chiế n hữu Nhiề u đã quı̀ xuố ng khóc than, van xin các kháng chiế n quân đang nhâ ̣n nhiê ̣m vu ̣ đừng bắ n anh.
Nhưng linh
̣ phải đươ ̣c thi hành tuyê ̣t đố i, bởi vı̀ 3 kháng chiế n quân trong toán hành quyế t là 3 chiế n hữu đã
đươ ̣c MT cho ̣n lựa kỹ càng để làm công tác này. Nế u có mô ̣t anh vı̀ lòng nhân từ muố n tha chế t chiế n hữu
Nhiề u và bảo anh trố n vào rừng sâu tı̀m sinh lô ̣, thı̀ hai anh kia sẽ không chiu,
̣ hoă ̣c về báo cáo la ̣i, thı̀ chắn
chắn chiế n hữu có lòng nhân từ này có mô ̣t đinh
̣ mê ̣nh tồi tệ như anh Nhiều. Còn nế u trông mong cả 3 kháng
chiế n quân thuô ̣c toán hành quyế t đề u có lòng thương người cả thì rấ t khó xảy ra.
Bác sı ̃ Nguyễn Hữu Nhiề u, người trı́ thức trẻ chưa quá 40 tuổ i, vi ̣ Bác Sı ̃ duy nhấ t vào số ng trong
khu chiế n, đã nằ m xuố ng maĩ maĩ trong cái huyê ̣t đươ ̣c đào vô ̣i vã giữa rừng sâu như thế , chı̉ vı̀ có những
bấ t đồ ng với lañ h đa ̣o MT về quan điể m nô ̣i bô ̣ mà xem ra có thể giải quyế t đươ ̣c bằ ng thảo luâ ̣n dân chủ.
Nhưng theo nhiề u người trong MT, thời đó, trong khu chiế n, khó có thể thực hiê ̣n các sinh hoa ̣t dân chủ vı̀
cần bảo mật địa điểm và nhiều điều khác nữa? Hành đô ̣ng này khiế n tôi la ̣i nhớ đế n câu nói của chiế n hữu
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Nguyễn Huy, Kháng Đoàn Trưởng, là khu chiế n không có nhà tù!!! Anh Huy tên thâ ̣t là Nguyễn Tro ̣ng
Hùng, người từ tiể u bang Hawaii - Hoa Kỳ, về khu chiế n, anh có bô ̣ râu mép duyên dáng, dáng người thấ p
go ̣n, từng là sı ̃ quan tıǹ h báo ta ̣i Quân Khu II, từ khu chiến anh Huy có đi theo chiế n hữu Chủ Tich
̣ đế n Hoa
Kỳ tham dự Đa ̣i Hô ̣i Chı́nh Nghıã năm 1983 và cuối tháng12/1984 để tổ chức đại hội ở San Jose, Bắc Cali
chính thức khai trừ Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Hải Ngoại là ông Phạm Văn Liễu, hầu hết Ủy Viên Ban Chấp
Hành và luôn cả Phong Trào Quốc Gia Yểm Trợ Kháng Chiến do cụ Phạm Ngọc Lũy làm Chủ Tịch...gây
chấn động dư luận.
Cái Chết Của Nguyễn Văn Huy
Trường hơ ̣p Bác Sı ̃ Nguyễn Hữu Nhiề u không phải là duy nhấ t. Chiế n hữu Nguyễn Văn Huy, cấ p
bâ ̣c Toàn Trưởng, anh đã lớn tuổ i, đô ̣ chừng 50, di cư vào Nam sau năm 1954, trước 30/4/1975 là sı ̃ quan
cấ p Thiế u úy trong Binh Chủng Quân Cảnh của Quân Lực VNCH. Chiế n hữu Nguyễn Văn Huy, vóc người
nhỏ nhắ n, tı́nh hay nói, hay la. Vào khu chiến mô ̣t thời gian, không biế t anh bấ t mañ điề u gı̀, chán nản công
viê ̣c và bỏ trố n khỏi khu chiế n. Anh bi ̣bắ t la ̣i và bi ̣thi hành kỷ luâ ̣t tử hı̀nh.
Khu chiến lúc đó, trước khi thi hành kỷ luâ ̣t mô ̣t kháng chiế n quân, mức đô ̣ thi hành kỷ luâ ̣t nă ̣ng
(tử hıǹ h) hoă ̣c nhe ̣ (cảnh cáo, baĩ chức mô ̣t trách vu ̣ đương giữ), đươ ̣c xét duyê ̣t bởi mô ̣t hô ̣i đồ ng, có khi hô ̣i
đồ ng này là cấ p tố i cao đươ ̣c giữ kı́n. Có khi MT cho ho ̣p đa ̣i diê ̣n anh em kháng chiế n quân ở mô ̣t điạ điể m
đươ ̣c cho ̣n lựa và lấ y quyế t đinh
̣ bởi đa số để cho ̣n hıǹ h thức kỷ luâ ̣t. Cái chế t của chiế n hữu Nguyễn Văn
Huy ı́t người còn nhớ đế n, vı̀ thời gian chồ ng chấ t (lúc viế t những giòng chữ này đã hơn 20 năm trôi qua) và
con người đang số ng maĩ bi cuố
̣ n hút, quay cuồ ng vào vòng danh lơ ̣i ô tro ̣c bẩ n thı̉u. Tôi không biế t gia đı̀nh
anh Nguyễn Văn Huy ở nơi nào. Tôi viế t những giòng chữ này để nhớ đế n anh, với sự đồ ng cảm khi mang
chung thân phâ ̣n của kiế p người Viê ̣t trong mô ̣t nước Viê ̣t loa ̣n ly - phân liê ̣t - tầ ng lớp lañ h đa ̣o ba ̣i hoa ̣i.
Sau nữa anh là mô ̣t chiế n hữu của chúng tôi, đã can đảm rời cuô ̣c số ng bı̀nh thường để vào khu chiế n cùng
xây lý tưởng tự do - dân chủ cho nước Viê ̣t, với anh em kháng chiế n quân.
Đinh
̣ Mênh
̣ Đen Tố i Đã Dành Cho Lưu Tuấ n Hùng,
Mô ̣t Người Ba ̣n Không Thân Của Tác Giả
Khi Còn Hoa ̣t Đô ̣ng Cho MT Trong Tra ̣i Ti Na
̣ ̣n Sikhiu.
Lưu Tuấ n Hùng trong khóa C.2 chúng tôi cũng không thoát khỏi đinh
̣ mê ̣nh đen tố i trong khu
chiế n, dường như đơ ̣i anh, dành sẵn cho anh. Vào tháng 2 năm 1984, khi bước vào khu chiế n, mô ̣t thời gian
ngắ n, sau khi thu ̣ huấ n xong khóa ho ̣c căn bản của người kháng chiế n quân Viê ̣t Nam, lúc tôi đang công tác
ở tiề n đồ n Tây Đô ta ̣i căn cứ 81, đó cũng là thời gian anh em trong khóa C.2 đươ ̣c cấ p trên phổ biế n tin tức
về hành đô ̣ng sai trái của Lưu Tuấ n Hùng. Theo sự phổ biế n công khai tô ̣i tra ̣ng này, Lưu Tuấ n Hùng khi
còn làm công tác tuyể n mô ̣ kháng chiế n quân ta ̣i tra ̣i ti ̣na ̣n Si Khiu - Thái Lan, đã lường ga ̣t và tham ô tiề n
ba ̣c của MT, do chiế n hữu Nguyễn Kim đa ̣i diê ̣n cho MT lúc đó giao cho. Ngoài ra, khi vào khu chiế n, Lưu
Tuấ n Hùng đã không an tâm công tác như các kháng chiế n quân khác, trái la ̣i Hùng đưa ra điề u kiê ̣n là MT
phải cho anh đi về Viê ̣t Nam công tác cho MT ngay, hoặc cho Hùng quay la ̣i tra ̣i ti na
̣ ̣n làm công viê ̣c tuyể n
mô ̣ tiế p.
Khi MT không thể thỏa mañ các điề u kiê ̣n do Hùng nêu lên vı̀ MT luôn muố n giữ kı́n vi trı
̣ ́ đã đươ ̣c
cho ̣n để thiế t lâ ̣p khu chiế n, giữ kı́n sinh hoa ̣t cùng số lươ ̣ng kháng chiế n quân trong khu chiến để cô ̣ng đồ ng
VN lưu vong và ngay cả ba ̣o quyề n Hà Nô ̣i không thể đánh giá thực lực. Khi biế t MT im lă ̣ng và không thể
nào thỏa mañ đươ ̣c cũng như không bao giờ muố n thỏa mañ các điề u kiê ̣n của mı̀nh, Lưu Tuấ n Hùng chán
chường, thấ t vo ̣ng cuô ̣c số ng trong khu chiế n mà anh đã quyế t đinh
̣ cho ̣n đi vào nơi này mô ̣t cách bồ ng bô ̣t
khi đang chiụ cảnh bi ̣giam trong tra ̣i ti ̣na ̣n Sikiu. Sau đó, Lưu Tuấ n Hùng rủ rê mô ̣t chiế n hữu đang ở gầ n
Hùng, haỹ bỏ khu chiến, trố n về tra ̣i ti ̣ na ̣n vì Hùng khá giỏi tiế ng Thái. Chiế n hữu này đem chuyê ̣n Hùng
dự tı́nh bỏ trố n hàng ngũ kháng chiế n quân, báo cáo lên cấ p trên. Thế là Hùng bi xiề ng chân, có lúc bị biṭ
mắ t, như là mô ̣t hıǹ h thức ta ̣m giam ta ̣i tiề n đồ n Ba ̣ch Ma,̃ chờ quyế t đinh
̣ thi hành kỷ luâ ̣t của MT.

229

Mô ̣t buổ i sáng no ̣ khi dưới vòm cây rừng cao thẳ ng tắ p còn phủ mô ̣t màn sương mỏng, khoảng tháng
3 năm 1984, các kháng chiế n quân trong khóa C.2 đang đứng trò chuyê ̣n giây lát, có người ngồ i dựa gố c cây
hút mô ̣t điế u thuố c rê sau bữa cơm sáng, chờ tâ ̣p hơ ̣p nhâ ̣n công tác trong ngày, trên baĩ đấ t nhỏ, gầ n nhà
bế p tâ ̣p thể , do ̣c theo con đường mòn đi xuố ng tiề n đồ n Hồ ng Lıñ h ở hướng Nam căn cứ 81… Tôi bỗng thấ y
chiế n hữu Nguyễn Huy, Kháng Đoàn Trưởng, tay cầ m cây gâ ̣y chı̉ huy, mă ̣c cái áo ấ m của quân đô ̣i miề n
Nam trước đây, áo dầ y, dài thân, dài tay, có dây kéo thẳ ng từ cổ áo xuố ng đế n bên dưới. Cổ áo trong của
anh vẫn mang cấ p bâ ̣c Kháng Đoàn như thường lê ̣, đó là mô ̣t khung vải hıǹ h chữ nhâ ̣t nhỏ bằ ng ngón tay
cái, màu đỏ thẫm.
Anh Huy bước đi ngang toán chúng tôi, cách chừng 4 thước, với thái đô ̣ vô ̣i vàng, gương mă ̣t anh
im lă ̣ng, nghiêm trang, că ̣p mắ t liế c xéo về phı́a chúng tôi, không kém phầ n đe do ̣a. Bước chân chiế n hữu
Huy hướng vào khu vực cấ m bên trong của căn cứ 81 dành riêng cho lañ h đa ̣o MT cũng như lañ h đa ̣o Lực
Lươ ̣ng Võ Trang Kháng Chiế n. Lát sau, tôi nghe các tiế ng đô ̣ng hơi la ̣ tai, dường như âm thanh của kim loa ̣i
va cha ̣m nhau và bi ̣kéo lê trên đấ t nên mới vang lên tiế ng kêu đó, nhưng linh
̣ cho biế t là phải quay mă ̣t vào
trong không đươ ̣c nhı̀n ra ngoài đường mòn.
Âm thanh khác la ̣, hiế m nghe đươ ̣c trong khu chiến (đố i với tôi vào lúc đó), khung cảnh hơi xáo
đô ̣ng bấ t thường vào buổ i sáng tinh mơ la ̣nh leõ , thái đô ̣ mâ ̣p mờ khó hiể u của chiế n hữu Kháng Đoàn
Trưởng vừa bày ra trước mắ t khiến anh em trong khóa C.2 im lă ̣ng ngó nhau, có người lô ̣ chút lo âu, có
người phóng ra ánh mắ t hơi sơ ̣ haĩ , có người cúi đầ u băn khoăn suy nghı ̃ mông lung. Sau này tôi mới biế t,
là án tử hı̀nh đã đươ ̣c quyế t đinh
̣ cho Lưu Tuấ n Hùng. Và lúc hai tai tôi nghe tiế ng xıć h sắ t va cha ̣m nhau do
chân người bước kéo lê trên đấ t, là lúc Lưu Tuấ n Hùng bi ̣anh em canh gác dẫn đưa đế n vi ̣trı́ thi hành bản
án.
Không hơn nửa tiế ng sau, anh em trong khóa C.2 chúng tôi đươ ̣c linh
̣ cấ p trên di chuyể n đế n điạ
điể m xử bắ n Lưu Tuấ n Hùng. Nơi này là baĩ cỏ tranh khá rô ̣ng, không xa tiề n đồ n Hồ ng Lıñ h ở hướng Nam
căn cứ tiề n tiêu 81. Ra đế n baĩ bắ n, ngoài anh em trong khóa C.2 với gầ n 20 người, tôi còn thấ y có nhiề u
chiế n hữu khác trong căn cứ. Đô ̣i hành quyế t gồ m 6 kháng chiế n quân, ca ̣nh đó có chiế n hữu Đội Trưởng
đô ̣i hành quyế t có nhiê ̣m vu ̣ bắ n phát súng ân huê ̣ sau cùng. Lúc đó chiế n hữu Trầ n Văn Hùng tức Hùng sún
làm đô ̣i trưởng đô ̣i hành quyế t. Trong 6 chiế n hữu thuô ̣c đô ̣i hành quyế t, tôi còn nhớ mô ̣t chiế n hữu có tên
là Hoàng, anh em thường go ̣i ông là Hoàng công binh, do vı̀ công viê ̣c của ông là làm thơ ̣ mô ̣c trong khu
chiế n, và vı̀ có tâ ̣t ở chân, nên anh em trong khu chiế n còn go ̣i ông Hoàng là Hoàng què.
Anh em trong khóa C.2 chúng tôi đươ ̣c chı̉ đinh
̣ ngồ i xế p bằ ng trên mă ̣t đấ t, vi ̣trı́ ở phı́a sau lưng
đô ̣i hành quyế t. Hôm đó chúng tôi đa số mă ̣c quầ n áo bà ba đen, còn cầ m giáo, chưa đươ ̣c phát súng. Từ vi ̣
trı́ ngồ i này, chúng tôi có thể thấ y đươ ̣c toàn cảnh vi ̣trı́ tử hı̀nh người chiế n hữu mı̀nh, Lưu Tuấ n Hùng.
Đô ̣i hành quyế t tử tô ̣i mang trang phu ̣c khác nhau nhưng nghiêm chı̉nh. Có người mă ̣c đồ Dù, có
người mă ̣c áo bà ba, quầ n rằ n ri, có người mă ̣c nguyên bô ̣ bà ba đen, cổ quấ n khăn rằ n, có người mang dép
kháng chiế n, người mang bata cũ, người mang súng AK. 47, người mang khẩ u Carbin, trên ngực đeo mô ̣t
dây đa ̣n bằ ng vải thô, dầ y cứng, có chừng hai băng đa ̣n dự phòng, ôm sát vào người. Theo chı̉ thi ̣của chiế n
hữu Đô ̣i Trưởng, mỗi anh em trong đô ̣i hành quyế t sẽ phải bắ n ba phát vào tô ̣i nhân đang đứng trước mă ̣t.
Phát sau cùng dành cho viên Đô ̣i Trưởng.
Tôi thấ y Lưu Tuấ n Hùng đang bi cô
̣ ̣t hai tay ra phıá sau, anh đứng tựa vào mô ̣t thân cây rừng, đươ ̣c
cắ m trồ ng sâu xuố ng đấ t, ở gầ n miê ̣ng hố mới đào lên không lâu, hố này đươ ̣c coi như lỗ huyê ̣t chôn cấ t tô ̣i
nhân sau khi bản án đươ ̣c thi hành. Hùng bi ̣biṭ hai mắ t, người anh vẫn mă ̣c cái áo vải màu trắ ng min,
̣ tố t và
quầ n xanh da trời với hai ố ng túm ở phầ n gầ n mắ t cá. Bô ̣ quầ n áo này, tôi còn nhớ anh đã mă ̣c nó hôm rời
tra ̣i ti ̣na ̣n Sikhiu đi vào khu chiế n. Tay Hùng vẫn đươ ̣c cho mang cái đồ ng hồ dây trắ ng, mă ̣t hı̀nh chữ nhâ ̣t
cũng màu trắ ng. Các trang phu ̣c dân sự này đươ ̣c mua sắ m, ăn mă ̣c trong tra ̣i ti ̣na ̣n, khi vào khu chiến, mỗi
tân khóa sinh đã giao la ̣i hế t cho cán bô ̣ đời số ng khu chiế n, vı̀ nó không còn thı́ch hơ ̣p trong rừng núi. Tuy
nhiên, do trường hơ ̣p của Lưu Tuấ n Hùng, khi mới vào khu chiến đã nảy sinh vấ n đề khác thường, nên quầ n
áo, đồ đa ̣c của anh đươ ̣c giữ la ̣i mô ̣t chỗ. Và khi linh
̣ thi hành kỷ luâ ̣t Hùng đươ ̣c ban ra, những đồ vâ ̣t cũ
của Hùng đươ ̣c trao trả la ̣i cho anh.

230

Người Đô ̣i Trưởng đứng nghiêm phı́a trước, bên phải đô ̣i hành quyế t, không đọc bản án mà chỉ hô
lớn: “Chuẩ n bi”.̣ Cả toán hành quyế t, tay cầ m súng đứng trong tư thế nghiêm, mắ t ngó thẳ ng về phı́a trước.
Chiế n hữu Đô ̣i Trưởng la ̣i hô to: “Sẳ n sàng”. Cả toán hành quyế t cùng quỳ mô ̣t chân phải xuố ng, chıã nòng
súng về phı́a Lưu Tuấ n Hùng và lên đa ̣n... rố p... rố p. Chiế n hữu đô ̣i trưởng la ̣i thét lên: “Bắ n”. Tai tôi nghe
tiếng súng nổ vang, đùng... đùng... đùng... Mắ t tôi thấ y thân hıǹ h người ba ̣n mı̀nh bị ghim bởi những viên
đa ̣n, đầ u, mı̀nh, chân anh đề u bi trúng đa ̣n. Mô ̣t chân bên trái của Hùng đong đưa nhè nhe ̣, do mô ̣t viên đa ̣n
trúng ngay đầ u gố i. Nhanh chóng kế t thúc bản án, chiế n hữu Hùng sún rút khẩ u súng ngắ n đeo bên hông,
bước ngay tới bên ca ̣nh Lưu Tuấ n Hùng, kê nòng súng vào ngay màng tang, bắ n mô ̣t phát kế t liể u đời anh.
Hùng ngoe ̣o đầ u sang mô ̣t bên.
Có mô ̣t chiế n hữu nào đó, nhanh chóng tiế n tới tháo dây trói tay Hùng và đẩ y anh té xuố ng hố , rồ i
thêm vài anh em nữa, dùng xẻng xúc đấ t lấ p miê ̣ng hố la ̣i. Công viê ̣c thực hiê ̣n mô ̣t bản án tử hıǹ h do MT
đề ra đã hoàn tấ t. Mo ̣i người trở về căn cứ và tiế p tu ̣c công viê ̣c thường nhâ ̣t.
Tôi không biế t những khóa ho ̣c khác, trong trường hơ ̣p có mô ̣t đồ ng khóa bi ̣ thi hành kỷ luâ ̣t, anh
em có nhâ ̣n đươ ̣c linh
̣ di chuyể n đế n nơi xử bắ n, để mu ̣c kı́ch tường tâ ̣n sự viê ̣c hay không? Riêng khóa C.2
chúng tôi đã nhâ ̣n đươ ̣c linh
̣ cấ p trên như các ghi nhâ ̣n bên trên. Không biế t đây là hàm ý gı̀ của MT? Mô ̣t
nguyên tắ c khi thi hành mô ̣t bản án? Hay đó là mô ̣t sự cảnh cáo ngầ m những anh em còn la ̣i?
Lưu Tuấ n Hùng đã ra đi như thế , từ giả cuô ̣c số ng trầ n tu ̣c này. Mô ̣t thế giới phiề n ta ̣p, chı́nh tà lẫn
lô ̣n. Xin linh hồ n anh haỹ tha thứ cho đồ ng đô ̣i chiế n hữu mı̀nh. Cầ u nguyê ̣n cho hồ n anh đươ ̣c thảnh thơi
nơi cõi hư không miên viễn, nơi cõi bı̀nh yên vıñ h hằ ng, không tranh chấ p, không danh lơ ̣i, không oán thù
giế t ha ̣i nhau!!!
Bẵng đi mô ̣t thời gian khá lâu, có thể là hơn mô ̣t năm trời, cái chế t của Lưu Tuấ n Hùng bỗng đươ ̣c
nhắ c la ̣i qua câu chuyê ̣n của chiế n hữu Sự hay còn đươ ̣c anh em trong khu chiế n go ̣i thân mâ ̣t là ông già Sự
chăn bò. Ông già Sự là mô ̣t người thuô ̣c sắ c tô ̣c Khmer Nam Bô ̣, ông vươ ̣t biên qua Cambodia rồ i vào tra ̣i ti ̣
na ̣n đường bô ̣, sau đó vı̀ lòng nhiê ̣t tı̀nh, ông tự nguyê ̣n tham gia kháng chiế n. Do vı̀ có tuổ i và không có
nhiề u sức khỏe, vào khu chiến mô ̣t thời gian, ông Sự đươ ̣c phân công trông nom đàn bò của khu chiến. Hàng
ngày chiế n hữu Sự thả bò từ căn cứ 81, theo hướng Nam xuố ng khu vực gầ n tiề n đồ n Hồ ng Lıñ h cho bò ăn
cỏ. Nói là đàn bò, thực ra chı̉ có chừng ba, bố n con.
Công viê ̣c của chiế n hữu Sự suố t trong những tháng năm ông số ng trong khu chiế n, là sáng sớm ăn
cơm xong, bỏ phầ n cơm trưa vào mô ̣t bo ̣c vải, cầ m cây roi đánh bò, lùa bò ra khỏi chuồ ng, từ đó đưa bò đi
đế n phầ n đấ t cấ p trên chı̉ đinh
̣ cho ông. Chiề u gầ n tố i, ông già Sự lùa bò về chuồ ng và đế n cấ p trên báo cáo
công viê ̣c. Rồ i dùng cơm tố i, sau đó nhâ ̣n ca gác đêm.
Có mô ̣t hôm, khi đang đi rong gầ n đám tranh coi bò ăn cỏ, ông già Sự bỗng thấ y vài con chó trong
khu chiế n đang giành nhau, gă ̣m tha mô ̣t vâ ̣t gı̀, ngó kỹ la ̣i, ông Sự thấ y đó là những khúc xương. Theo dấ u
chó gă ̣m tha, ông thấ y thêm có những mảnh vải mu ̣c đã quá cũ hầ u như sắ p biế n thành đấ t, nhưng có mô ̣t
vâ ̣t giá tri ̣là chiế c đồ ng hồ đeo tay, mă ̣c dù đã rı̉ sét vı̀ bi ̣chôn vùi dưới mă ̣t đấ t lâu ngày. Khi mang về căn
cứ báo la ̣i cho những anh em trong đơn vi,̣ ông Sự mới biế t đó là cái đồ ng hồ của Lưu Tuấ n Hùng.
Sự thực cái hố đào chôn xác Lưu Tuấ n Hùng không phải quá nông như mô ̣t cái mô ̣ lô ̣ thiên. Tuy
nhiên, theo thời gian, vì mưa rừng nên dòng nước chảy đã làm lô ̣, làm xói mòn miê ̣ng hố . Thú rừng hoang
dã lang thang đi kiế m mồ i ăn trong rừng vắ ng, sẽ không từ bỏ con mồ i dù là xác chế t đã lâu ngày. Chuyê ̣n
chó tha xương, chı̉ là giai đoa ̣n 2, sau khi nấ m huyê ̣t vô chủ đã bi ̣thú rừng như heo rừng, kỳ đà đào bới, lu ̣c
lo ̣i, phá tan nát. Trong khu chiến, chı̉ những anh em chế t vı̀ MT, vı̀ đang thi hành công tác, vı̀ bi ̣ viê ̣t cô ̣ng
phu ̣c kı́ch giế t, thı̀ mới đươ ̣c chôn cấ t tử tế , đươ ̣c nhang đèn, hoa quả mỗi ngày, mỗi tháng. Còn những người
là kháng chiế n quân bi ̣kỷ luâ ̣t, bi ̣xử bắ n, nế u anh em còn số ng biế t đıć h xác lỗ huyê ̣t nơi lấ p vô ̣i vàng thân
xác người tử tô ̣i, cũng không dám đế n đố t nhang, cúng bái người đã khuấ t. MT không có linh
̣ cấ m hẳ n hoi,
nhưng làm điề u đó trong khu chiến, nế u cấ p trên biế t đươ ̣c, không có lơ ̣i gı̀ cho người còn số ng trong môi
trường khu chiế n do MT quản tri.̣
Câu chuyê ̣n ông già Sư đi chăn bò lươ ̣m đươ ̣c chiế c đồ ng hồ của Lưu Tuấ n Hùng đươ ̣c khẩ u truyề n
trong căn cứ 81 và rồ i lan rô ̣ng ra khắ p khu chiế n. Từ đó hầ u như không có anh em nào dám ăn thiṭ chó nữa.
Và sau sự kiê ̣n đă ̣c công viê ̣t công đô ̣t kıć h vào tiề n đồ n Hải Vân, để tránh những tiế ng đô ̣ng gây cho đich
̣
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chú ý, linh
̣ giế t hế t chó trong khu chiế n đươ ̣c ban hành. Trước đây, do vı̀ để đi săn mồ i, cũng như nuôi chó
giữ tiề n đồ n và giải sầ u, chó trong khu chiế n đươ ̣c anh em kháng chiế n quân nuôi vài con ở mỗi tiề n đồ n,
sau đó chúng cứ sanh sản nhiề u thêm ra, và từ đó cũng có món thiṭ chó trong đời số ng khu chiến, vố n thiế u
món thiṭ tươi.

Ở hàng quân đầ u tiên bên phải hın
̀ h, kháng chiế n quân đứng thứ 2 đang ló đầ u ra là Danh Đen.
Ở hàng thứ 3 từ bên phải,
kháng chiế n quân đứng ở cuố i hàng, dáng hơi thấ p là ông già Sự.
Chiế n hữu Sự sau này tham gia chiế n dich
̣ Đông Tiế n II, ông người nhỏ con, ố m yế u, thế mà ông
đã đi gầ n hế t đoa ̣n đường gian lao, đoa ̣n trường của chiế n dich,
̣ không bi ̣ chế t vı̀ đa ̣n, không bi ̣ mấ t tı́ch,
không đuố i sức để bi bo
̣ ̉ la ̣i phı́a sau đô ̣i hı̀nh chiế n dich.
̣ Ông bi bắ
̣ t làm tù binh và bị giam ta ̣i tra ̣i giam Z.30
Đ ở Hàm Tân. Tôi nghe anh em nói la ̣i, ông bi ̣giam không lâu, sau đó đươ ̣c thả ra. Chiế n hữu Sự la ̣i quay
về quê cũ ở tı̉nh Sóc Trăng sinh số ng, thời gian ngắ n sau, ông mang binh
̣ và chế t ta ̣i quê nhà.
Danh Quan Linh 2 lần bỏ trốn
Nói đế n chuyê ̣n những kháng chiế n quân bi ky
̣ ̉ luâ ̣t trong khu chiến, tôi không quên chiế n hữu Danh
Quan Linh. Linh nhỏ hơn tôi vài tuổ i, dáng anh cao ráo khỏe ma ̣nh. Danh Quan Linh tham gia vào khu chiế n
sớm hơn tôi chừng mô ̣t năm, anh thuô ̣c khóa B.2, Linh là mô ̣t đồ ng bào Khmer Nam Bô ̣, vı̀ có sức khỏe tố t,
Linh đươ ̣c cho ̣n tham gia các chuyế n công tác dò đường, ta ̣o mô ̣t hành lang biên giới từ Lào về Viê ̣t Nam.
Trong những chuyế n công tác này, có lầ n bi la
̣ ̣c lố i về khu chiế n, cả đoàn công tác do anh Hải Xăm dẫn đầ u
phải lang thang mò đường trong rừng râ ̣m của Lào hàng tháng trời, anh em hế t lương thực phải đào củ mài
củ chu ̣p ăn cho đỡ đói. Về đế n khu chiế n, anh em tóc dài quá tai, mă ̣t mày tiề u tu ̣y, xanh xao vı̀ binh
̣ tâ ̣t, số t
rét, đói khổ , lo lắ ng.
Có thể qua những chuyế n đi công tác thực tế như thế , ý nghı ̃ chủ quan của Linh cho rằ ng MT còn
thiế u lực lươ ̣ng trong nô ̣i đia,̣ nói cho đúng là không có gı̀ cả. Có mô ̣t hai anh em đã bỏ trố n hàng ngũ kháng
chiế n quân khi đang đi công tác vı̀ nhâ ̣n thấ y quá gian khổ và đường đi không có nơi đế n, tiế p liê ̣u không
có, cơ sở kháng chiế n cũng không, đich
̣ thı̀ đóng quân trên đấ t Lào dày đă ̣c. Có thể chı́nh vı̀ vài kháng chiế n
quân bỏ hàng ngũ ban đầ u này đã bi ̣ đich
̣ bắ t và những cung khai của họ đã giúp cho Hà Nô ̣i có thêm dữ
kiê ̣n chıń h xác, thực tế về khu chiế n MT cũng như số lươ ̣ng nhân sự hiê ̣n diê ̣n ta ̣i khu chiến.
Từ những lầ n đi đó, Linh có những thay đổ i. Có lầ n anh đã tự ý rời khu chiế n, tı̀m sinh lô ̣ cho riêng
mı̀nh, anh đã tı̀m đường vào sâu đất Thái, nhưng bi ̣ cảnh sát điạ phương bắ t la ̣i vào giao trả cho MT. May
mắ n, hô ̣i đồ ng kỷ luâ ̣t xét tı̀nh tiế t trong trường hơ ̣p bỏ trố n của Danh Quan Linh và không tử hı̀nh anh. Thay
vào đấ y, ha ̣ tầ ng công tác, giao anh la ̣i cho đơn vi ̣bảo vê ̣ chiế n hữu Hải Xăm để giữ lỏng anh ta ̣i căn cứ 83,
nhằ m khuyên anh nên bỏ ý đinh
̣ trố n khỏi khu chiế n. Có mô ̣t dip,
̣ tôi đi ngang căn cứ 83 và có gă ̣p Linh đang
cầ m đo ̣c mô ̣t quyể n sách nói về phong trào cách ma ̣ng của người Viê ̣t quố c gia, do MT chuyể n từ hải ngoa ̣i
về khu chiế n. Hai chúng tôi có trò chuyê ̣n ı́t phút, tôi thấ y Linh vui vẻ, có thể anh an tâm trở la ̣i với cuô ̣c
số ng trong khu chiế n.
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Nhưng không lâu sau đó trong mô ̣t chuyế n công tác từ căn cứ 84 trở về 83, chiế n hữu công tác
trưởng của đoàn quân di hành, sau khi kiể m tra đoàn công tác, anh thấ y thiế u mă ̣t Linh. Không biế t Linh đã
rời đoàn quân đang đi tải vào lúc nào, vi ̣ trı́ có thể gầ n căn cứ 84, nơi đây gầ n đấ t Thái. Chuyế n vươ ̣t trố n
đó, Linh không bi bắ
̣ t la ̣i, không biế t anh đã đế n tra ̣i ti na
̣ ̣n Thái hay bi mấ
̣ t tı́ch do ̣c đường hoă ̣c thú dữ trong
rừng sâu sát ha ̣i, hay là anh tı̀m về với kháng chiế n Cam Bố t. Vào thời điể m đó, nếu Linh bi ̣cảnh sát Thái
bắ t đươ ̣c do ̣c đường đi, anh sẽ bi ̣Thái giao la ̣i cho MT.
Hôm xảy ra sự viê ̣c, các anh em đi cùng, trông thấ y Linh mă ̣c mô ̣t bô ̣ thường phu ̣c, chân mang dép
hai quai, có lẽ để dể hòa mı̀nh trong mô ̣t điạ phương của người Thái, nên Linh chuẩ n bi cho
mı̀nh mô ̣t trang
̣
phu ̣c “tiê ̣p màu” như vâ ̣y. Nhưng anh đi bô ̣ xa trong rừng núi, gai góc, la ̣i mang mô ̣t đôi dép hai quai đơn
giản cũng sẽ gây khó khăn cho anh rấ t nhiề u. Thời gian đó, khoảng đầ u năm 1986, MT đang mở đơ ̣t bồ i
dưỡng sức khỏe và tinh thầ n cho kháng chiế n quân. Mỗi kháng chiế n quân đươ ̣c cấ p mô ̣t tấ m giấ y tương tự
như mô ̣t phiế u chi trả, tri ̣giá chừng 500 bath Thái, và anh em có quyề n mua ta ̣i căn cứ tiế p liê ̣u 84 các thứ
hàng hóa, thực phẩ m cầ n dùng trong đời số ng khu chiế n như thuố c lá, đường, sữa, bánh mı̀, các loa ̣i mứt
đóng hô ̣p, bơ, giấ y tâ ̣p, giầ y dép... chı́nh yế u là các loa ̣i bánh mứt có chấ t đường ngo ̣t. Lơ ̣i du ̣ng đế n lươ ̣t
đơn vi ̣ mı̀nh có chuyế n đi mua hàng như thế , Linh đã mua cho mı̀nh hai ổ bánh mı̀ sandwich, bỏ sau balô.
Hôm đó, nhiề u chiế n hữu trong đoàn công tác thấ y Linh mua đế n hai ổ bánh mı̀ lớn như vâ ̣y, có người cười
thầ m Linh, anh em không biế t Linh đang chuẩ n bi ̣ lương thực cho chuyế n hành trıǹ h vươ ̣t rừng núi khu
chiế n.
----Sau khóa Quân Chı́nh II đươ ̣c vài tháng, MT la ̣i khai giảng khóa Kháng Quản. Trong thời gian khóa
Kháng Quản do chiế n hữu Chủ Tich
̣ trực tiế p giảng da ̣y ta ̣i căn cứ 83, các toán xâm nhâ ̣p đầ u tiên theo con
đường tra ̣i ti ̣na ̣n do lực lươ ̣ng kháng chiế n Cam Bố t quản tri,̣ sau đó xuôi về PhnomPenh rồ i hướng về Viê ̣t
Nam, đã đươ ̣c xúc tiế n dầ n dầ n. Sau đơ ̣t đi công tác của các toán cán bô ̣ Kháng Quản, MT còn tổ chức chiế n
dich
̣ Đông Tiế n I, vươ ̣t rừng núi Lào quố c về vùng biên giới Viê ̣t Nam.
Thực sự, khóa Kháng Quản không đươ ̣c hoàn tấ t như dự trù, do tru ̣c tră ̣c trong các đơ ̣t công tác xâm
nhâ ̣p trước đó. Trong khóa này, chiế n hữu Chủ Tich
̣ nhấ n ma ̣nh cho khóa sinh về vai trò của người cán bô ̣
MT ta ̣i mô ̣t điạ phương, dù nhỏ về kı́ch thước và dân số , về cách thức phá vỡ sự kiề m ke ̣p của hê ̣ thố ng công
an điạ phương ta ̣i các cơ sở kháng chiế n mới khởi đô ̣ng, đang xây dựng và có chiề u hướng phát triể n. Kháng
Quản theo quan niê ̣m của lañ h đa ̣o MT vào thời điể m 1984, 1985, là mô ̣t sự tương tranh hành chánh, lañ h
thổ , với ba ̣o quyề n Hà Nô ̣i trong mô ̣t tiế n trı̀nh đấ u tranh lâu dài. Trong cuô ̣c kháng chiế n áp du ̣ng cả đấ u
tranh quân sự và tuyên vâ ̣n, MT chủ trương đưa người xâm nhâ ̣p từ hải ngoa ̣i về nô ̣i đia,̣ số cán bô ̣ nồ ng cố t
này sẽ thâm nhâ ̣p vào xã hô ̣i do đảng cô ̣ng sản cai tri,̣ sau đó ta ̣i mỗi điạ phương cán bô ̣ kháng quản của MT
sẽ xây dựng cơ sở nhân lực cho kháng chiế n, vừa chú tro ̣ng phát triể n nhân sự trong hoa ̣t đô ̣ng chıń h tri,̣ vừa
chú tro ̣ng xây dựng tiề m lực quân sự trong khả năng của mı̀nh ta ̣i mỗi điạ phương. Vai trò của người cán bô ̣
kháng quản rấ t nă ̣ng nề , vừa lañ h đa ̣o công tác tuyên vâ ̣n, vừa lañ h đa ̣o công tác võ trang tuyên truyề n, làm
áp lực hỗ trơ ̣ cho công tác tuyên vâ ̣n ta ̣i điạ phương mı̀nh quản nhiê ̣m. Các hoa ̣t đô ̣ng của cán bô ̣ kháng quản,
xây dựng lực lươ ̣ng kháng chiế n trong mô ̣t điạ phương do đich
̣ làm chủ hoàn toàn, theo quan niê ̣m của lañ h
đa ̣o MT là mô ̣t cuô ̣c tương tranh hành chı́nh ở các cấ p, kéo dài cho đế n mô ̣t thời điể m khi ách kề m ke ̣p ta ̣i
điạ phương đã bi cởi bỏ dầ n dầ n và kháng chiế n sẽ làm chủ tıǹ h hıǹ h hoàn toàn. Khi phong trào phát triể n
đề u trong cả nước, đó là thời cơ cho mô ̣t cuô ̣c Tổ ng Nổ i Dâ ̣y toàn dân, dứt điể m sự hiê ̣n hữu của nhà nước
chuyên chıń h cô ̣ng sản đô ̣c tài.
Khóa ho ̣c cũng đươ ̣c chiế n hữu Chủ Tich
̣ MT gơ ̣i ý về viê ̣c cho ̣n mô ̣t ngày Quố c Khánh mới cho
nước Viê ̣t. Mô ̣t ngày mà toàn dân Viê ̣t, không mô ̣t phe phái nào còn mang hâ ̣n thù lẫn nhau, khi hướng về
ngày lễ tro ̣ng đa ̣i chung trong quố c gia. Theo ông nên cho ̣n ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, mùng 10 tháng 3 âm
lich
̣ hàng năm, làm ngày Quố c Khánh cho mô ̣t nước Viê ̣t Nam tương lai. Chı́nh ngày này, sẽ là biể u tươ ̣ng
thố ng nhấ t đoàn kế t cho toàn dân Viê ̣t. Ngày này đứng trên mo ̣i di ̣biê ̣t, ti ̣hiề m, mă ̣c cảm của kẻ thua trâ ̣n,
kiêu nga ̣o, tự tôn của người thắ ng trâ ̣n. Chıń h ngày Giổ Tổ Hùng Vương sẽ là chấ t keo kế t dıń h mo ̣i thành

233

phầ n dân tô ̣c Viê ̣t la ̣i với nhau để hướng đế n mô ̣t tương huy hoàng cho cả dân tô ̣c Viê ̣t không có tê ̣ tra ̣ng
phân biê ̣t giai cấ p xuấ t thân, không phân biê ̣t điạ phương, giới tı́nh, tôn giáo, đảng phái, quan điể m chı́nh tri.̣
Trong khóa ho ̣c này, tôi đươ ̣c quen với chiế n hữu Nguyễn (Trinh)
̣ Văn Hơ ̣i, những ngày tham dự
khóa ho ̣c, chúng tôi ở gầ n chòi với nhau. Chiế n hữu Hơ ̣i lớn hơn tôi nhiề u tuổ i. Anh từng là mô ̣t cựu sı ̃ quan
cấ p úy trong quân đô ̣i VNCH, trú đóng ta ̣i Buôn Mê Thuô ̣t, thuô ̣c quân khu II. Anh Hơ ̣i đã có gia đı̀nh và
đông con. Theo lời anh kể , sau khi ra tù cải ta ̣o, anh vươ ̣t biể n đế n tra ̣i ti ̣na ̣n Sikhiu với mô ̣t cô con gái nhỏ
mới hơn 10 tuổ i đầ u vào năm 1984. Ở tra ̣i ti na
̣ ̣n, anh tham gia hoa ̣t đô ̣ng cho MT và cùng vào khu chiến với
anh Trương Ngo ̣c Ny, Đào Bá Kế . Khóa ho ̣c của anh đươ ̣c MT đă ̣t tên cho là khóa A.21, khi đang thu ̣ huấ n
ở tiề n đồ n Hải Vân thuô ̣c căn cứ 81, khóa ho ̣c đã bi ̣đă ̣c công Việt Cộng xâm nhâ ̣p đánh lén vào ban đêm,
khiế n mô ̣t khóa sinh bi ̣tử thương.
Ngày anh chuẩ n bi ̣lên đường vào khu chiế n, anh đã nhờ trung tâm Minor trong tra ̣i chăm sóc con
anh, và giúp cháu cuô ̣c số ng trong thời gian chờ đi đinh
̣ cư. Còn anh hăng hái tı̀nh nguyê ̣n lên đường vào
khu chiế n, góp phầ n với nhiề u anh em đang cam khổ hy sinh vı̀ lý tưởng tự do cho dân tô ̣c Viê ̣t. Đứa con
gái anh Hơ ̣i giờ đây chắ c đã lớn khôn, không biế t cô ta hiê ̣n đang đinh
̣ cư ta ̣i đâu? Nghıã cử của anh Nguyễn
Văn Hơ ̣i thâ ̣t cao quı́, thâ ̣t đáng tự hào cho những người con Viê ̣t, không quản nga ̣i hy sinh gian khó, vı̀ lơ ̣i
ı́ch cho dân tô ̣c Viê ̣t. Can đảm thay, hào khı́ thay, cao thươ ̣ng thay, tấ m lòng vı̀ non vı̀ nước của chiế n hữu
Nguyễn Văn Hơ ̣i, quên tı̀nh nhà, con trẻ, sẵn sàng lên đường tòng chinh lầ n thứ hai để cứu quố c.
Phnompenh - Cambodia.
Viế t xong đầ u tháng 10/ 2005.
Đây là thời gian người dân Cam Bốt kế t thúc mùa lễ Pchum Ben kéo dài nửa tháng. Pchum Ben tức lễ cúng
bái tổ tiên, ông bà, cha me ̣, một truyề n thố ng tưởng nhớ, ghi ơn, công đức tiề n nhân đã khuấ t, được thực
hiê ̣n hàng năm.
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ĐÔNG TIẾN I
CHƯƠNG 24
CÁC ĐỢ T KHÁNG QUẢN XÂM NHẬP
Sức Tàn Phá Của Giă ̣c Nội Tuyế n.
Danh Sách Cán Bộ Kháng Quản.
́
SÔ PHẬN CỦA ÔNG NGUYỄN THẾ MINH,
CHỦ TICH
̣ MẶT TRẬN QUỐC GIA VN,
́
KHI LIÊN KÊT VỚI MẶT TRẬN HOÀNG CƠ MINH.
(Bắ t đầ u viế t vào giữa tháng 10/2005).
CÁC ĐỢ T KHÁNG QUẢN XÂM NHẬP
Khoảng tháng 6, 7/1985, khi thời tiế t cả vùng Đông Dương đang
bước vào mô ̣t hai tháng đầ u của mùa mưa nhiê ̣t đới, và khu chiến MT đang
trân mı̀nh chiụ đựng những cơn mưa rừng tầ m ta,̃ ẩ m ướt. Thời điể m này
cũng đánh dấ u gầ n 5 năm các lañ h đa ̣o MT từ hải ngoa ̣i về Thái Lan, sát
vùng biên giới Đông Dương, xây dựng khu chiế n cách ma ̣ng.
Và giờ đây, lañ h đa ̣o MT ta ̣i khu chiế n chı́nh thức khởi đô ̣ng chiế n
dich
̣ xâm nhâ ̣p VN, rấ t quyế t tâm, qua công tác chuyể n dầ n lực lươ ̣ng cán
bô ̣ nồ ng cố t của MT theo ngã đường, từ tra ̣i ti ̣na ̣n đường bô ̣ sát biên giới
Thái Lan, đi vào lañ h thổ Cam Bố t, sau đó hướng về PhnomPenh, rồ i tiế n
vào Viê ̣t Nam.
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Khi đề ra công tác đưa cán bô ̣ kháng quản xâm nhâ ̣p về VN theo
tuyế n đường nói trên, ngoài nhu cầ u cấ p thiế t của tı̀nh hı̀nh, phải có cơ sở
kháng chiế n ta ̣i quố c nô ̣i để khơi mầ m, thúc đẩ y phong trào đấ u tranh của
người dân Viê ̣t lan rô ̣ng, lên cao, sau 10 năm dân tô ̣c Viê ̣t mang cái ho ̣a bi ̣
ba ̣o tri ̣đớn đau nhấ t lich
̣ sử sinh tồ n của nòi giố ng Viê ̣t.
Mu ̣c tiêu công tác, cũng nhằ m từng bước xây dựng lực lươ ̣ng đấ u
tranh kháng cô ̣ng ta ̣i quố c nô ̣i, đố i phó chı́nh sách cai tri ̣ khắ c nghiê ̣t của
bô ̣ máy cai tri ̣Hà Nô ̣i.
Lañ h đa ̣o MT đã phải bỏ ra nhiề u năm để thu thâ ̣p và thường xuyên
câ ̣p nhâ ̣t các dữ kiê ̣n thực tế , chıń h xác, từ các nguồ n tin ta ̣i tra ̣i ti na
̣ ̣n đường
bô ̣. Từ tı̀nh hı̀nh hoa ̣t đô ̣ng của lực lươ ̣ng kháng chiế n Cam Bố t, đă ̣c biê ̣t là
từ phe cựu Thủ tướng Son Sann và phe Hoàng thân Sihanouk, tin tức thu
thâ ̣p đươ ̣c từ phe kháng chiế n của Khmer Đỏ, lúc đó đang chố ng la ̣i sự
chiế m đóng của bô ̣ đô ̣i Hà Nô ̣i trên đấ t chùa tháp rất mạnh. Cả từ tıǹ h hıǹ h
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VN qua những thông tin ghi nhâ ̣n trên báo chı́, đài phát thanh và những
người VN vươ ̣t biên qua ngả đường bô ̣, hay vươ ̣t biể n. MT cũng không loa ̣i
trừ thông tin do những bô ̣ đô ̣i bi ̣bắ t thi hành nghıã vu ̣ cho chế đô ̣ Hà Nô ̣i,
đang đóng quân ta ̣i xứ chùa tháp, rồ i đào ngũ bỏ trố n qua các tra ̣i ti ̣ na ̣n.
Có nhiề u bô ̣ đô ̣i cũng đã tham gia kháng chiế n, mưu cầ u cho mô ̣t nước Viê ̣t
Nam có tự do, dân chủ, phú cường.
Trước đấ y thời gian ngắ n, vào đầ u năm 1985, ta ̣i mô ̣t tra ̣i ti ̣ na ̣n
đường bô ̣, MT có liên hê ̣ đươ ̣c với hai nhân vâ ̣t, tự xưng từ trong quố c nô ̣i
cha ̣y ra hải ngoa ̣i, sau khi bi ̣ chế đô ̣ Hà Nô ̣i phá vỡ tổ chức (Kháng Đoàn
Thất Sơn?) của ho ̣. Đó là ông Trầ n Tự Nhiên có con là Trầ n Phương, và
mô ̣t người phu ̣ nữ mang tên Nguyễn Thi Huê
̣
̣ (Trần Thị Kim Huệ).
Trầ n Tự Nhiên (khoảng 50 tuổ i) và Nguyễn Thi ̣ Huê ̣ (khoảng 30
tuổ i), sau thời gian tiế p xúc, làm viê ̣c với đa ̣i diê ̣n MT ta ̣i tra ̣i ti na
̣ ̣n đường
bô ̣, đã cung cấ p chi tiế t về hoa ̣t đô ̣ng chố ng đố i của ho ̣ ta ̣i quố c nô ̣i, cũng
như các hiể u biế t của hai người này về tı̀nh hı̀nh VN trong những năm trước
khi ho ̣ vươ ̣t biên qua ngã đường bô ̣ Cam Bố t - Thái Lan. Qua các cuô ̣c tiế p
xúc thảo luâ ̣n, MT đã quyế t đinh
̣ tổ chức đón rước Trầ n Tự Nhiên và
Nguyễn Thi ̣Huê ̣ vào khu chiế n. Hôm diễn ra cuô ̣c đón rước vào đầ u năm
1985, MT đã sử du ̣ng vài đơn vi ̣ võ trang ra nghinh tiế p hai người ta ̣i căn
cứ 84, mô ̣t phầ n cũng vı̀ muố n biể u dương lực lươ ̣ng MT ta ̣i khu chiến, cho
hai đa ̣i biể u của phong trào kháng chiế n tự phát trong nước thấ y. Tôi còn
nhớ ngày đón rước hai nhân vâ ̣t này, có cả chiế n hữu Tư Linh
̣ Lực Lươ ̣ng
Võ Trang Lê Hồ ng tham dự.
Quyế t đinh
̣ đưa hai nhân vâ ̣t nói trên vào khu chiế n là mô ̣t suy tı́nh
đắ n đo của lañ h đa ̣o MT. Bởi vı̀ trong hai người, la ̣i có mô ̣t người nữ, mô ̣t
sự viê ̣c không bıǹ h thường trong vùng không gian bao bo ̣c mô ̣t khu chiế n
cách ma ̣ng vố n đã mang đời số ng bấ t thường từ lâu. Hai nhân vâ ̣t Trầ n Tự
Nhiên và Nguyễn Thi ̣Huê ̣ sau đó đươ ̣c bố trı́ ở la ̣i căn cứ tiế p vâ ̣n 84, tiế p
tu ̣c làm viê ̣c với lañ h đa ̣o MT. Nguyễn Thi ̣ Huê ̣ lúc đó đươ ̣c coi như là
nhân vâ ̣t nữ đầ u tiên và cũng là sau cùng xuấ t hiê ̣n trong khu chiế n của
người Viê ̣t Tự Do ta ̣i vùng biên giới Thái Lan - Cam Bố t - Lào Quố c (Trừ
vợ của ông Nguyễn Chí Trung tham gia một lần duy nhất trong ngày công
bố Cương Lĩnh ngày 8/3/1982).
Con ông Trầ n Tự Nhiên là Trầ n Phương đươ ̣c đưa sâu vào khu
chiế n để đươ ̣c huấ n luyê ̣n chung với mô ̣t người mới tham gia MT, mang
tên Sơn Bá Lâm, Lâm lúc ấ y đô ̣ tuổ i 30. Sơn Bá Lâm, đươ ̣c biế t là người
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Kampuchea Krom, từng số ng ta ̣i Phnompenh, vươ ̣t biên qua tra ̣i ti ̣ na ̣n
đường bô ̣ và có những cuô ̣c tiế p xúc với đa ̣i diê ̣n MT ta ̣i tra ̣i ti ̣na ̣n. Khóa
huấ n luyê ̣n cho Phương và Lâm, tôi có tham dự, như là mô ̣t huấ n luyê ̣n
viên về các bài ho ̣c cơ bản liên quan tới đời số ng khu chiế n và vài bài căn
bản về chủ trương đấ u tranh của MT. Lớp ho ̣c của hai người này đươ ̣c bố
trı́ ta ̣i mô ̣t điạ điể m gầ n tiề n đồ n Chi Lăng thuô ̣c căn cứ 81, rấ t xa so với
nơi trú ngu ̣ của Trầ n Tự Nhiên và Nguyễn Thi ̣Huê ̣.
Quan hê ̣ công tác giữa Trầ n Tự Nhiên và Huê ̣, đươ ̣c biế t mô ̣t cách
rấ t đa ̣i khái, là người cùng tổ chức đấ u tranh tự phát trong nô ̣i đia.̣ Quan hê ̣
cá nhân hai người, có anh em nói là vơ ̣ chồ ng, có người nói không phải vơ ̣
chồ ng. Tuy nhiên, các sinh hoa ̣t ăn ở, làm viê ̣c của hai người trong căn nhà
tranh đươ ̣c khoanh riêng, đươ ̣c cấ p trên ban linh
̣ cấ m ngă ̣t anh em không
có trách nhiê ̣m không được lai vañ g tới, la ̣i là điể m chú mu ̣c cho các kháng
chiế n quân thường xuyên đóng ta ̣i căn cứ 84. Mă ̣c dù trên thực tế , chı̉ có
vài anh em do nhu cầ u công tác mới vào đươ ̣c căn nhà tranh này. Còn đa
số , chı̉ có thể trông thấ y xa xa bóng hồ ng Thi ̣ Huê ̣ thın̉ h thoảng đi ra, đi
vào căn nhà.
Đấ y cũng là đề tài bàn tán không kém sôi nổ i, đôi khi thâ ̣t “ồ n ào”,
trong các anh em làm viê ̣c ta ̣i đây cùng với các kháng chiế n quân thı̉nh
thoảng từ các căn cứ khác lui tới công tác, lúc vắ ng mă ̣t cấ p chı̉ huy đơn
vi.̣ Vı̀ thế những tin tức liên hê ̣đế n cá nhân hai người nói trên, không chı́nh
thức, đã đươ ̣c loan truyề n khắ p khu chiế n, qua miê ̣ng kháng chiế n quân.
Viê ̣c chú mu ̣c đế n quan hê ̣ cá nhân giữa mô ̣t bên là nam, mô ̣t bên
là nữ, trong vùng đấ t trước đây hoàn toàn không có phái nữ, là điề u tấ t
nhiên thường tı̀nh. Mă ̣c dù trên nguyên tắ c xây dựng khu chiế n, xây dựng
tinh thầ n đấ u tranh bề n bỉ cho kháng chiế n quân, lañ h đa ̣o MT chưa cho
phép bàn tán vấ n đề này. Điề u này, còn nói lên mô ̣t ưu tư của MT, bi ̣ đè
nă ̣ng theo thời gian, chưa tım
̀ ra cách giải quyế t trong trường hơ ̣p phải duy
trı̀ sự hiê ̣n hữu khu chiế n trên vùng đấ t Thái mô ̣t thời gian nữa. Đó là tı̀nh
cảm gia đıǹ h, sự tiế p xúc, trao đổ i, tı̀m hiể u, đố i thoa ̣i giữa hai phái nam nữ trong đời số ng kháng chiế n quân ở khu chiế n Thái - Cambodia đã bi ̣
giới ha ̣n, bi thiế
̣ u vắ ng, bi dồ
̣ n nén quá lâu. Trở thành điề u không tự nhiên,
khi xét trên phương diê ̣n tâm sinh lý, con người là mô ̣t cá thể trong xã hô ̣i
bao gồ m nhiề u cá thể , với mố i quan hê ̣tổ ng hơ ̣p, đa da ̣ng, chồ ng chéo nhau,
rấ t phức ta ̣p của đời số ng nhân sinh, luôn phát triể n, nhiề u biế n đô ̣ng khó
dự báo. Tıǹ h tra ̣ng khiế m khuyế t này là mô ̣t bế tắ c của MT. Không có phái
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nữ tự nguyê ̣n tham gia kháng chiế n trong đời số ng khu chiế n? Hay là MT
không có khả năng đưa nữ kháng chiế n quân vào công tác trong khu chiến?
Tôi vẫn nhớ câu chuyê ̣n vui của chiế n hữu Phan Minh Mẫn nói
với các anh em ta ̣i nhà bế p căn cứ 27: Nế u mô ̣t ngày nào đó, lañ h đa ̣o MT
đón rước các nữ đoàn viên áo nâu từ hải ngoa ̣i về khu chiế n để hát tă ̣ng
kháng chiế n quân nơi đây, thı̀ anh em sẽ “nhố t” chiế n hữu Ta ̣ Hoàng Thiê ̣n
ở mô ̣t vùng kı́n đáo mấ y ngày liề n, không cho các nữ đoàn viên gă ̣p mă ̣t.
Vı̀ theo chiế n hữu Mẫn, Hoàng Thiê ̣n lười tắ m giă ̣t, sẽ làm cho anh em
“quê” trước các nữ đoàn viên MT ở hải ngoa ̣i. Điề u thứ hai, cũng là mô ̣t
cách “pha ̣t” chiế n hữu Thiê ̣n, không cho anh gă ̣p mă ̣t các nữ đoàn viên hải
ngoa ̣i, mô ̣t cơ hô ̣i gầ n như là “ngàn năm mô ̣t thuở” trong khu chiến.
Đây chı̉ là chuyê ̣n vui, khôi hài bıǹ h thường nhằ m thư giañ tâm trı́
giữa các anh em sau giờ công tác, trong đời số ng khu chiến luôn cứng ngắ c
với quân linh,
̣ điề u luâ ̣t. Nhưng trong câu chuyê ̣n đề câ ̣p tới các nữ đoàn
viên hải ngoa ̣i mà anh em chı̉ nghe nói hay thı̉nh thoảng thấ y đươ ̣c trong
tờ báo Kháng Chiế n đã nói lên mô ̣t phầ n nào tâm lý ức chế thường trực của
anh em.
Có mô ̣t câu chuyê ̣n không rõ hư thực, nhưng cũng phầ n nào bô ̣c
lô ̣ đươ ̣c tâm tra ̣ng của những con người bı̀nh thường phải số ng trong điề u
kiê ̣n bấ t thường như phải ép mı̀nh trong khuôn khổ giáo điề u khô khan,
cứng ngắ c hay phải tuân phu ̣c kỷ luâ ̣t cuô ̣c số ng để noi theo mô ̣t lý tưởng
xã hô ̣i nào đó. Chuyện thời cô ̣ng sản Hà Nô ̣i tiế n hành cuô ̣c chiế n tranh
xâm lươ ̣c nhằ m thôn tı́nh miề n Nam, trên đường mòn Hồ Chı́ Minh hay
đường Trường Sơn là nơi thưòng có các đơn vi ̣thanh niên xung phong, có
nhiê ̣m vu ̣ mở đường, sửa đường, khiêng đa ̣n, phát quang... Có mô ̣t tiể u đô ̣i
nữ trong lực lươ ̣ng thanh niên xung phong, vı̀ nhiê ̣m vu ̣ của đảng, đoàn
giao cho, ca ̣nh đó, vı̀ luôn di chuyể n để tránh bom My,̃ các cô phải số ng
trong rừng sâu âm u, hầ u như cách biê ̣t với con người trong nhiề u năm trời.
Khi mấ y cô, mấ y chi ̣bắ t gă ̣p mô ̣t anh bô ̣ đô ̣i thương binh la ̣c lỏng
trong rừng già mênh mông, cả toán nữ thanh niên xung phong đ̣ ã thay phiên
nhau cưỡng hiế p thương binh này - hành đô ̣ng tựa như bản năng của giố ng
đô ̣ng vâ ̣t hoang dã đang đói khát gă ̣p thiṭ tươi ngon miê ̣ng - để thỏa mañ sự
ức chế tâm sinh lý bi ̣ kéo dài quá lâu, sẳ n sàng dâng trào lên, bùng nổ dữ
dô ̣i bấ t cứ lúc nào!
Trong thời gian chuẩ n bi ̣ công tác xâm nhâ ̣p của đoàn cán bô ̣
kháng quản, nhân vâ ̣t Hoàng Tiế n Quân (như có nói đế n ở chương trên)
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đươ ̣c MT phân công khắ c mô ̣c giả và làm những giấ y tờ di chuyể n cho
nhân sự xâm nhâ ̣p, mô phỏng theo giấ y tờ những bô ̣ đô ̣i đóng quân ta ̣i vùng
biên giới Cambodia - Thái, thường sử du ̣ng, vı̀ Quân khai với MT từng làm
công tác Tuyên Huấ n trong lực lươ ̣ng bô ̣ đô ̣i đóng quân trên đấ t chùa tháp,
cũng như chứng tỏ có khiế u khắ c mô ̣c làm giấ y tờ giả ma ̣o. Ca ̣nh đó, chiế n
hữu Lô ̣c tức Trương Tấ n La ̣c lo nhiê ̣m vu ̣ tiế p xúc, liên la ̣c với các đơn vi ̣
quân kháng chiế n Son Sann, những đơn vi na
̣ ̀ y sẽ phố i hơ ̣p với kháng chiế n
VN để dẫn đường đoàn cán bô ̣ kháng quản đi về đế n tın̉ h Battambang. Sơn
Bá Lâm đươ ̣c phân công đảm nhiê ̣m công viê ̣c liên la ̣c cho đoàn cán bô ̣
kháng quản ta ̣i thủ đô PhnomPenh - Cambodia.
Battambang là mô ̣t tı̉nh lớn, lâu đời và khá giàu có ở Cambodia.
Battambang nằ m về hướng tây bắ c thủ đô PhnomPenh, cách chừng hơn
300 cây số . Từ biên giới Thái, muố n đi về Battambang, phải qua ngã thi ̣
trấ n Poipet và Sisophon, đoa ̣n đường này dài hơn 100 cây số . Ta ̣i
Battambang vào năm 2005, chı́nh quyề n Hà Nô ̣i vẫn còn đă ̣t cơ quan Tổ ng
Lañ h Sự ta ̣i thành phố này. Tı̉nh này trù phú về nông nghiê ̣p, có các cơ sở
mua bán, văn hóa, giáo du ̣c và có đông Viê ̣t kiề u sinh số ng lâu đời.
Song song với các công tác trên, các kháng chiế n quân hô ̣i đủ mô ̣t
số tiêu chuẩ n do MT đề ra cho công tác này, như có khả năng hoa ̣t đô ̣ng bı́
mâ ̣t trong vùng cô ̣ng sản đã kiể m soát hoàn toàn thông qua chế đô ̣ công an
tri,̣ chế đô ̣ hô ̣ khẩ u, có tác phong chı̉ huy, đa ̣t thành tı́ch công tác tố t trong
thời gian hoa ̣t đô ̣ng ta ̣i khu chiế n, có thể nói tiế ng Khmer, đã đươ ̣c kế t na ̣p
vào đảng Viê ̣t Tân trong những ngày đầ u tiên của kế hoa ̣ch “đảng hóa” MT
ta ̣i khu chiế n. Các anh em này đươ ̣c tuyể n lựa và tâ ̣p trung ở mô ̣t nơi bı́ mâ ̣t
ta ̣i khu chiến để đươ ̣c huấ n luyê ̣n thêm mô ̣t số nghiê ̣p vu ̣ chuyên môn trong
lıñ h vực kháng quản, trong đó có cả kỹ thuâ ̣t phát thanh lưu đô ̣ng. Sau đó
rời khu chiế n, đi tới mô ̣t điể m tâ ̣p trung gầ n tra ̣i ti ̣na ̣n để xâm nhâ ̣p.
Vai trò cán bô ̣ kháng quản, lúc đó theo khả năng MT, đầ u tiên
hướng các hoa ̣t đô ̣ng về miề n Nam, từ PhnomPenh của Cam Bố t đi về Sài
Gòn và các tın̉ h miề n Nam Viê ̣t Nam cũng thuâ ̣n lơ ̣i. Với đă ̣c điể m điạ lý
và chı́nh tri,̣ MT phân chia khu vực hoa ̣t đô ̣ng cùng trách vu ̣ của đoàn cán
bô ̣ kháng quản theo các cấ p như: Miề n, Trấ n, Tı̉nh, Quâ ̣n và Huyê ̣n... Miề n
là cấ p hành chı́nh quan tro ̣ng nhấ t. Chiế n hữu phu ̣ trách công tác Miề n đươ ̣c
go ̣i là Bı́ Thư đảng bô ̣ Miề n và Miề n Trưởng, bao gồ m công tác đảng, MT,
tuyên vâ ̣n và võ trang tuyên truyề n, nhân sự đảng và MT, cán bô ̣ kháng
chiế n trong lañ h thổ Miề n. Chiế n hữu Lê Phú Sơn đươ ̣c MT phân công làm
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Bı́ Thư đảng bô ̣ Miề n kiêm Miề n Trưởng, nắ m đầ u mố i toàn bô ̣ công tác
kháng quản ta ̣i Miề n Nam, theo kế hoa ̣ch xâm nhâ ̣p lúc đó. Cơ quan hoa ̣t
đô ̣ng, chı̉ đa ̣o của Miề n đươ ̣c đă ̣t ta ̣i Sài Gòn, mô ̣t vi trı
̣ ́ đầ u naõ quan tro ̣ng
có thể kiể m soát và theo dõi tıǹ h hıǹ h trong pha ̣m vi các Tın̉ h miề n Đông
và miề n Tây Viê ̣t Nam cũng như khu vực Chơ ̣ Lớn, Gia Đinh
̣ chung quanh
thành phố Sài Gòn.
Dưới Miề n là Trấ n, mô ̣t Miề n đươ ̣c chia ra làm vài Trấ n, cán bô ̣
phu ̣ trách công tác Trấ n đươ ̣c go ̣i là bı́ thư đảng bô ̣ Trấ n (phu ̣ trách công
tác đảng Viê ̣t Tân trong lañ h thổ Trấ n) và Trấ n Trưởng (phu ̣ trách công tác
MT, hành chıń h bı́ mâ ̣t trong Trấ n). Trấ n bao gồ m nhiề u tın̉ h, dưới tın̉ h là
quâ ̣n, huyê ̣n và xa.̃ Dự kiế n của MT là chuyể n dầ n cán bô ̣ kháng quản về
VN theo từng đơ ̣t. Tuy nhiên trên thực tế , chı̉ mới chuyể n đươ ̣c có hai đơ ̣t
và phải dừng la ̣i vì bị lô ̣ bı́ mâ ̣t tuyế n đường xâm nhâ ̣p và các cán bô ̣ di
chuyể n theo tuyế n đường nói trên đã bi ̣bắ t tro ̣n.
Hı̀nh thức phân nhiê ̣m giữa đảng Viê ̣t Tân và MT trong công tác
kháng quản, có hơi hướng ảnh hưởng từ cách thức tổ chức hoa ̣t đô ̣ng trước
đây và sau này của đảng cô ̣ng sản VN. Đảng và chı́nh quyề n, bên ca ̣nh đó
có những đoàn thể ngoa ̣i vi làm phên dâ ̣u, tai mắ t, vây cánh, tay chân, tay
sai, nha trảo, bù nhı̀n cho đảng. Thực tế , toàn bô ̣ quyề n lực chı́nh tri,̣ quân
sự, tư tưởng, văn hóa, nằ m go ̣n trong tay (ban chấ p hành trung ương) đảng
cô ̣ng sản. Không có tiế ng nói nào khác tiế ng nói của đảng cô ̣ng sản trong
mô ̣t xã hô ̣i có hơn 80 triê ̣u sinh ma ̣ng, 80 triê ̣u con tim, 80 triê ̣u khố i óc đa
da ̣ng, phức ta ̣p, 80 triê ̣u tiể u vũ tru ̣ vı ̃ đa ̣i!!!.
Mă ̣c dù trong cơ cấ u lañ h đa ̣o MT có Hô ̣i Đồ ng Kháng Chiế n toàn
quố c, Hô ̣i Đồ ng Trung Ương MT, cơ quan Tổ ng Vu ̣ Hải Ngoa ̣i, Tổ ng Vu ̣
Quố c Nô ̣i v.v... Nhưng thực tế mà nói, các chıń h sách MT lúc đó, chiụ ảnh
hưởng nhiề u từ phong cách lañ h đa ̣o, quan điể m hành sử, kiế n thức, tầ m
nhıǹ của mô ̣t người lañ h đa ̣o có quá khứ xuấ t thân là mô ̣t Tướng lañ h Hải
Quân, chiế n hữu Chủ Tich
̣ Hoàng Cơ Minh. Là mô ̣t người sinh trưởng ở
miề n Bắ c, gầ n thủ đô Hà Nô ̣i, thuở thiế u thời, tâm trı́ ông Minh không thể
thiế u vắ ng hı̀nh ảnh sôi su ̣c của hàng hàng lớp lớp người dân tràn xuố ng
đường giành chıń h quyề n về tay nhân dân của cuô ̣c cách ma ̣ng dân tô ̣c
chố ng thực dân Pháp, mà cao điể m là năm 1945.
Cuô ̣c kháng chiế n của nhân dân Viê ̣t Nam chố ng đố i sự trở la ̣i,
chố ng chı́nh sách muố n tiế p tu ̣c đă ̣t nề n đô hô ̣ tàn ác trên đầ u người Viê ̣t,
của thực dân Pháp, kéo dài từ 1945 đế n 1954, tiêu biể u cho cuô ̣c đấ u tranh
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của mô ̣t dân tô ̣c khát khao tự do. Truyề n thố ng quâ ̣t khởi, chiế n đấ u, cung
cách tổ chức, tiế n hành cuô ̣c kháng chiế n giành đô ̣c lâ ̣p, tự chủ cho quố c
gia vào thời gian 9 năm kháng chiế n, đươ ̣c khơi nguồ n từ phương thức cổ
điể n, lấ y sức ma ̣nh tổ ng hơ ̣p toàn lực của mo ̣i thành phầ n dân tô ̣c trước sức
ma ̣nh kỹ thuâ ̣t áp đảo của ngoa ̣i bang xâm lấ n.
Ca ̣nh đó, qua sự tranh giành quyề n chủ đô ̣ng (thực sự là cuô ̣c tranh
giành quyề n bı́nh) lèo lái cuô ̣c kháng chiế n của đảng cô ̣ng sản VN, thường
xuyên ẩ n mı̀nh trong các bô ̣ áo ngu ̣y trang mang chiêu bài dân tô ̣c giả hiê ̣u.
Phương thức kháng chiế n đô ̣c lâ ̣p, truyề n thố ng của dân tô ̣c Viê ̣t đã nhuố m
màu của phương thức đấ u tranh giai cấ p sắ t máu, cực đoan, cuồ ng tıń của
chủ nghıã cô ̣ng sản quố c tế .
Trong các buổ i nói chuyê ̣n với kháng chiế n quân ở khu chiế n,
thı̉nh thoảng tôi vẫn nghe các lañ h đa ̣o MT nhắ c đế n các sự kiê ̣n, các nhân
vâ ̣t, như Phùng Chı́ Kiên, chı̉ huy du kı́ch cô ̣ng sản, trong tác phẩ m “Đầ u
Nguồ n”. Đây là quyể n hồ i ký do nhà xuấ t bản của chế đô ̣ Hà Nô ̣i phát hành
sau năm 1975, ghi la ̣i thời kỳ đầ u của các nhân vâ ̣t lañ h đa ̣o Viê ̣t Minh, vào
lúc còn hoa ̣t đô ̣ng gian khổ trong rừng núi khu chiế n do ̣c theo biên giới
Viê ̣t - Hoa.
Đây không phải là ngẫu nhiên, trái la ̣i các lañ h đa ̣o MT vào thời
điể m 1984, không quên để tâm đế n những sự kiê ̣n khởi đầ u vào các năm
trong thâ ̣p niên 1940 của Mă ̣t Trâ ̣n Viê ̣t Minh (cô ̣ng sản), trước khi chiế m
đươ ̣c chıń h quyề n vào năm 1945. Hẳ n nhiên tác phẩ m “Đầ u Nguồ n” đươ ̣c
truyề n tay tham khảo, với cái nhı̀n từ những người thuô ̣c hàng ngũ Viê ̣t
quố c gia chố ng cô ̣ng, trong mô ̣t số lañ h đa ̣o MT thời đó.
Sức Tàn Phá Của Giă ̣c Nô ̣i Tuyế n.
Đơ ̣t xâm nhâ ̣p đầ u tiên về đế n PhnomPenh đã bi to
̣ ́ m go ̣n, do tı̀nh
báo Viê ̣t Cô ̣ng đươ ̣c gài qua tra ̣i ti ̣ na ̣n đường bô ̣ giả vờ tham gia kháng
chiế n và cung cấ p tin tức ngu ̣y ta ̣o cho MT. Ca ̣nh đó, không loa ̣i trừ các
hoa ̣t đô ̣ng chuyể n cán bô ̣ của MT đã bị lô ̣ ra ngoài và bi ̣ tai mắ t trên đấ t
Thái, khi số nhân sự này di chuyể n, ăn ở trên phầ n đấ t Thái, trong thời gian
chờ đơ ̣i đi vào mô ̣t vi trı
̣ ́ tâ ̣p trung gầ n tra ̣i ti na
̣ ̣n. Điề u thứ ba, không ai bảo
đảm các nhân sự thuô ̣c phı́a kháng chiế n Cam Bố t, sẽ thâ ̣t sự kı́n mồ m, kı́n
miê ̣ng với đám quân báo cô ̣ng sản Hà Nô ̣i, khi đoàn cán bô ̣ MT di chuyể n
tới gầ n sát các tra ̣i ti na
̣ ̣n đường bô ̣, đươ ̣c thành lâ ̣p do ̣c theo tuyế n biên giới
Thái - Cambodia (lúc đó hầ u hế t do kháng chiế n Cam Bố t - gồ m 3 phe -
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kiể m soát), liên la ̣c với những cấ p chı̉ huy của các đơn vi kha
̣ ́ ng chiế n Cam
Bố t. Từ lâu, không tránh đươ ̣c tai tiế ng về tê ̣ tra ̣ng sứ quân chia re,̃ tham
nhũng, rươ ̣u ngon, mỹ nhân, đa thê. Ngay cả toán võ trang thuô ̣c phe kháng
chiế n Cam Bố t đi hô ̣ tố ng và dẫn đường cho anh em cán bô ̣ kháng quản,
dù đã có hơ ̣p đồ ng của lañ h đa ̣o hai lực lươ ̣ng kháng chiế n, nhưng la ̣i không
muố n che chở hành tung của đoàn cán bô ̣ kháng quản trên suố t tuyế n đường
từ biên giới Thái - Cambodia tới tı̉nh Battambang.
Do vâ ̣y, khi đoàn cán bô ̣ trong đơ ̣t mô ̣t, vừa qua biên giới, đi hơi
sâu vào lañ h thổ Cam Bố t đã bi quân
báo Hà Nô ̣i cài dầ y đă ̣c như ruồ i trên
̣
lañ h thổ xứ chùa tháp phát hiê ̣n và báo cho các đơn vi bô
̣ ̣ đô ̣i có phầ n hành
an ninh chı́nh tri,̣ truy bắ t, tóm go ̣n tấ t cả. Tấ t nhiên, hành trang mang theo
của đoàn cán bô ̣ kháng quản bao gồ m tài liê ̣u chı́nh tri,̣ vàng, tiề n ba ̣c chi
phı́ cho hoa ̣t đô ̣ng, khi toán này về đế n điạ điể m theo kế hoa ̣ch đề ra, đã bi ̣
tich
̣ thu, cướp bóc. Sơn Bá Lâm với lố i ăn nói hoa ̣t bát và giả hıǹ h da ̣ng
khéo léo, đã tı́ch cực đóng góp vào viê ̣c ngu ̣y ta ̣o tin tức cung cấ p cho MT,
Sơn Bá Lâm sau đó trố n luôn ta ̣i Nam Vang. Tuy nhiên các tin tức thấ t ba ̣i
trong đơ ̣t công tác lầ n thứ nhấ t này, sau mô ̣t thời gian, lañ h đa ̣o MT mới
biế t ra... khi đã nỗ lực chuyể n xong xuôi số cán bô ̣ kháng quản đơ ̣t hai lên
đường xâm nhâ ̣p!
Vı̀ khi đã bắ t hế t số cán bô ̣ kháng quản của MT trong đơ ̣t mô ̣t, đám
tı̀nh báo Viê ̣t Cô ̣ng la ̣i tung tin tức giả ta ̣o, dùng nhân sự đã cài sâu - kı́n
vào tổ chức MT, hiê ̣n đã “bi ̣ bắ t” trong toán kháng quản, báo cáo về lañ h
đa ̣o MT ta ̣i khu chiế n, để lừa MT tiế p tu ̣c đưa nhóm cán bô ̣ đơ ̣t hai lên
đường. Trong đó cũng phải kể tới những bức thư báo cáo giả ma ̣o của Lê
Phú Sơn về tı̀nh hı̀nh công tác tiế n triể n tố t đe ̣p từ Viê ̣t Nam gởi qua Thái,
tới tra ̣i ti ̣na ̣n đường bô ̣ và vào khu chiế n, hoă ̣c qua mô ̣t điạ chı̉ trung gian
ở Băng Cố c hay tı̉nh U Bon... Các điạ chı̉ gởi thư liên la ̣c và cách thức báo
cáo thı̀ theo kế hoa ̣ch đã va ̣ch ra của lañ h đa ̣o MT. Còn nô ̣i dung bản báo
cáo, hẳ n nhiên, đươ ̣c đa ̣o diễn bởi tı̀nh báo Viê ̣t Cô ̣ng đã nắ m Lê Phú Sơn
trong tay.
Tấ t nhiên lañ h đa ̣o MT che giấ u thấ t ba ̣i này trước các kháng chiế n
quân trong khu chiế n, vı̀ lý do bảo mâ ̣t công tác của lañ h đa ̣o! Maĩ về sau
khi các anh em tham gia chiế n dich
̣ Đông Tiế n II bi ̣bắ t và bi ̣giam chung
với nhiề u chiế n hữu từng tham dự trong hai đoàn công tác kháng quản, mo ̣i
sự thâ ̣t mới đươ ̣c tỏ tường, khi các kháng chiế n quân có dip̣ gă ̣p la ̣i nhau
trong nhà giam, hàn huyên, tâm sự, ôn la ̣i những thấ t ba ̣i đã qua, kiể m la ̣i
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xem ai còn, ai mấ t qua các chiế n dich
̣ do lañ h đa ̣o MT tổ chức.
Sau khi đoàn cán bô ̣ đơ ̣t hai lên đường, ta ̣i khu chiến, lañ h đa ̣o MT
vẫn còn an tâm, tin là số phâ ̣n các cán bô ̣ trong chuyế n công tác đơ ̣t mô ̣t
không bi đe
̣ do ̣a. Và lañ h đa ̣o MT đang tım
̀ cách liên la ̣c để biế t, trước nhấ t
là sự an toàn của khung cán bô ̣ đã đươ ̣c đào luyê ̣n lâu năm, thứ nhı̀, là tung
tı́ch, hoa ̣t đô ̣ng thực tế , hữu hiê ̣u hay không, của hai nhóm này trong nước.
Nhằ m kiể m tra thêm mô ̣t cách chắ n chắ c, trước khi có các quyế t đinh
̣ quan
tro ̣ng khác, sau khi nhâ ̣n các báo cáo từ cán bô ̣ của MT đang ở “tiề n
phương” gửi về , lañ h đa ̣o MT đã cử chiế n hữu Tha ̣ch Kim Ca (Thạch
Quang), mô ̣t người dân tô ̣c Khmer Nam Bô ̣, đi về PhnomPenh, tı̀m cách
liên la ̣c với Sơn Bá Lâm để biế t tin tức hư thực của những chiế n hữu đi
trước.
Tha ̣ch Kim Ca với dáng hı̀nh nhỏ go ̣n nhưng lanh le ̣, tháo vát trong
công viê ̣c. Anh luôn mang bô ̣ quầ n áo bà ba đen trên mı̀nh. Tham gia vào
khu chiến trong các năm 1982, 1983 từ tra ̣i ti ̣ na ̣n đường bô ̣, anh đã tố t
nghiê ̣p khóa B. 2 trước khóa C.2 của tôi vài khóa. Là mô ̣t kháng chiế n quân
yêu lý tưởng tự do, có tinh thầ n kỷ luâ ̣t tố t, tâ ̣n tu ̣y với công viê ̣c do cấ p
trên giao cho, anh từng giữ trách vu ̣ Dân Đoàn Phó. Ở khu chiến, có lầ n
anh Ca bi mang
binh
̣
̣ khá nă ̣ng về đường thâ ̣n, tinh trong người cứ xuấ t bấ t
thường, khiế n anh ố m yế u, phờ pha ̣c, đuố i sức, có lúc đi không nổ i nữa.
Lúc đó, chiế n hữu Lô ̣c ở căn cứ 84 đã cố gắ ng cha ̣y mua thuố c Bắ c của
người Thái gố c Hoa ở ngoài chơ ̣ Thái, để cha ̣y chữa cho anh. Sau này,
chiế n hữu Tha ̣ch Kim Ca hế t hẳ n binh,
̣ sức khỏe phu ̣c hồ i.
Khi nhâ ̣n linh
̣ lên đường công tác, về tới PhnomPenh, chiế n hữu
Kim Ca hỏi thăm, tı̀m gă ̣p Sơn Bá Lâm và đã bị Lâm lừa. Sau đó, Ca bi bắ
̣ t
và bi ̣ hăm do ̣a phải trở về báo cáo láo cho lañ h đa ̣o MT, là mo ̣i viê ̣c đề u
tiế n triể n như dự kiế n, để tiế p tu ̣c nhử lañ h đa ̣o MT tự nguyê ̣n đưa sâu cổ
vào dây thòng lo ̣ng do Hà Nô ̣i cài sẵn. Hà Nô ̣i nghı ̃ mô ̣t cách chủ quan
rằ ng, ho ̣ có thể dùng áp lực cùng những miế ng mồ i hấ p dẫn khác để ru ngủ
Tha ̣ch Kim Ca, nhưng ho ̣ đã lầ m.
Để qua mắ t cán bô ̣ tı̀nh báo cô ̣ng sản Hà Nô ̣i đang hoa ̣t đô ̣ng trên
đấ t Cambodia và đươ ̣c chúng thả ra, Tha ̣ch Kim Ca phải giả vờ nhâ ̣n hơ ̣p
tác với cô ̣ng sản, tương kế tựu kế . Sau đó, chiế n hữu Tha ̣ch Kim Ca khi
đươ ̣c tự do trở về khu chiến gă ̣p chiế n hữu Chủ Tich,
̣ anh đã xúc đô ̣ng cung
khai sự thâ ̣t và xin nhâ ̣n lỗi. Sau cuô ̣c gă ̣p này, chiế n hữu Kim Ca đươ ̣c
chuyể n sang mô ̣t công tác khác trong lực lươ ̣ng võ trang.
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Từ lúc này, số cán bô ̣ kháng quản đang ở trên phầ n đấ t Thái bên
ngoài khu chiế n, do chiế n hữu Lô ̣c phu ̣ trách, chờ ngày lên đường đế n điể m
tập trung gầ n tra ̣i ti ̣na ̣n sát biên giới Thái Cambodia, đươ ̣c linh
̣ rút về khu
chiến ngay lâ ̣p tức. Công tác đưa cán bô ̣ kháng quản xâm nhâ ̣p bi ̣ hủy bỏ
thı̀nh lı̀nh và dứt khoát.
Cùng lúc đó, trong khu vực căn cứ 84 của khu chiến, hai nhân vâ ̣t
Trầ n Tự Nhiên và Nguyễn Thi Huê
̣
̣ đã biế n mấ t một cách bı́ mâ ̣t, khó hiể u.
Có nguồ n tin trong các anh em đang công tác ta ̣i căn cứ 84 cho biế t MT đã
bı́ mâ ̣t thủ tiêu Trầ n Tự Nhiên, còn Nguyễn Thi ̣Huê ̣ đi theo Đông Tiến I?
Anh em còn biế t chıń h xác ho ̣ tên các kháng chiế n quân có nhiê ̣m vu ̣ áp
giải Trầ n Tự Nhiên đi xử bắ n trong cánh rừng gầ n căn cứ 84, bởi vı̀ lañ h
đa ̣o MT cho ông ta là gián điê ̣p Hà Nô ̣i gài vào, và vẽ ra kế hoa ̣ch giả ta ̣o
nhằ m lừa lañ h đa ̣o MT tự xua quân vào bẫy chế t.
Chıń h vı̀ cái chế t của ông Trầ n Tự Nhiên như thế , cho nên con
ông, Trầ n Phương, khi bi ̣bắ t trong đoàn cán bô ̣ kháng quản đơ ̣t hai, khi bi ̣
tù ở tra ̣i A.20, Phương đã làm “ăng ten” cho cán bô ̣ an ninh tra ̣i. Viê ̣c làm
của Phương, theo như quan sát của anh em tù nhân ở gầ n bên, là theo dõi
hành vi, các buổ i tu ̣ tâ ̣p nói chuyê ̣n sau giờ lao đô ̣ng, các phát biể u, thái đô ̣
ở hiê ̣n trường lao đô ̣ng do quản giáo đô ̣i phân công... của các anh em trong
tổ chức Hoàng Cơ Minh đang bi nhố
̣ t tù. Đă ̣c biê ̣t là những người đươ ̣c an
ninh tra ̣i đánh giá là còn tư tưởng chố ng đố i, cứng đầ u. Hoă ̣c theo dõi các
tù nhân thuô ̣c các tổ chức chıń h tri ̣ khác, đang ở trong đô ̣i lao đô ̣ng do
Phương làm đô ̣i phó, để báo la ̣i gác đêm.
Gác đêm đươ ̣c coi như là nhóm trưởng của các “ăng ten” trong
mô ̣t buồ ng giam ở tra ̣i A.20. Hành đô ̣ng của Phương nhằ m lâ ̣p công, kiế m
điể m, và mau đươ ̣c giảm án. Đó cũng là cách trả thù la ̣i cái chế t của cha
anh đã bi ̣ lañ h đa ̣o MT cho linh
̣ thủ tiêu? Hành đô ̣ng Trầ n Phương cũng
đươ ̣c coi là phản ứng, khi bi ̣mô ̣t số anh em trong cùng tổ chức Hoàng Cơ
Minh nghi ngờ, xa lánh, chê bai. Vı̀ quan hê ̣gaỹ đổ giữa ông Trầ n Tự Nhiên
và lañ h đa ̣o MT đã dẫn đế n mô ̣t kế t quả không hay.
Trên thực tế , Phương bi ̣mang bản án tâ ̣p trung cải ta ̣o và bi ̣giam
gầ n 8 năm tù, từ 1985 đế n 1993, như nhiề u anh em trong nhóm kháng quản
đi chung với Trầ n Phương. Điề u này cho thấ y, có thể Trầ n Phương không
biế t công viê ̣c của ba anh làm. Mô ̣t giả thuyế t nữa, khó xảy ra, nhưng không
phải là không xảy ra đươ ̣c, đó là lañ h đa ̣o MT đã giế t lầ m ông Trầ n Tự
Nhiên. Hoă ̣c là lañ h đa ̣o MT giế t hai người này (Tự Nhiên - Thi ̣ Huê ̣) vı̀
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mô ̣t lý do khác như họ muố n bỏ trố n khu chiế n hay có sự bấ t đồ ng thâ ̣t
nghiêm tro ̣ng về quan điể m khi thảo luâ ̣n công viê ̣c hoă ̣c đề ra các chương
trı̀nh dự phóng có sự tham gia của hai nhân vâ ̣t trong tổ chức đươ ̣c giới
thiê ̣u là tự phát ta ̣i nô ̣i đia?...
Chứ không phải lý do gián điê ̣p, đã gây ra thấ t
̣
ba ̣i cùng tổ n ha ̣i nhân lực, chương trı̀nh hoa ̣t đô ̣ng, không kém nghiêm
tro ̣ng cho MT.
Tuy nhiên thời gian hai người biế n mấ t rấ t khó hiể u cùng với nhiề u
lời đồ n, tin nói trong khu chiến là bi ̣ thủ tiêu trùng vào lúc kế hoa ̣ch xâm
nhâ ̣p của cán bô ̣ kháng quản bi lô
̣ ̣ và hủy bỏ. Nhiề u cán bô ̣ giỏi, trung thành
của MT bi ̣ sa lưới tı̀nh báo cô ̣ng sản và bi ̣ giam cầ m đau đớn nhiề u năm
trong cuô ̣c đời thanh xuân rấ t quı́ báu của anh em.
Chı́nh vı̀ sự bảo mâ ̣t hay ém nhe ̣m sự thâ ̣t của lañ h đa ̣o MT, cho
nên viê ̣c biế n mấ t của ông Trầ n Tự Nhiên và bà Thi ̣Huê ̣ không đươ ̣c giải
thıć h rõ ràng, dù rằ ng trên thực tế là ho ̣ đã chế t bởi tay lañ h đa ̣o MT.
Trong danh sách đoàn cán bô ̣ kháng quản đơ ̣t mô ̣t, Lê Phú Sơn
đứng đầ u. Khi bi bắ
ta ̣i tra ̣i T.82, mô ̣t tra ̣i giam
̣ t giải về Sài Gòn và bi giam
̣
chı́nh tri ̣ pha ̣m, có chu vi rô ̣ng lớn, kiên cố , rấ t quan tro ̣ng, trực thuô ̣c chi
nhánh II của Bô ̣ Nô ̣i Vu ̣ chế đô ̣. Nhiề u anh trong nhóm cán bô ̣ kháng quản,
khi bi ̣ dẫn ra, dẫn vào cho cán bô ̣ cô ̣ng sản hỏi cung, đã chı́nh mắ t trông
thấ y Lê Phú Sơn đi chung xe hơi với các cán bô ̣ an ninh cấ p cao của Hà
Nô ̣i, nghênh ngang ra vào tra ̣i giam T.82 như cơm bữa. Không hiể u ta ̣i sao
các viên chức cao cấ p của Bô ̣ Nô ̣i Vu ̣ cô ̣ng sản la ̣i hớ hênh bày ra trò này
trước mă ̣t anh em tù nhân trong tổ chức Hoàng Cơ Minh. Hay là ho ̣ nghı ̃
rằ ng, vai trò của Lê Phú Sơn trong MT Hoàng Cơ Minh đã đế n hồ i kế t thúc,
không cầ n phải che dấ u nữa?
Tiêu chuẩ n cao mà Hà Nô ̣i dành cho Lê Phú Sơn lúc đó, không ai
có thể nghı ̃ ra nổ i, Lê Phú Sơn là mô ̣t tù nhân chı́nh tri ̣của chế đô ̣ đô ̣c tài.
Lê Phú Sơn không bi ̣ giam ta ̣i tra ̣i T. 82, sau này cũng không thấ y Sơn bi ̣
cải ta ̣o ở các tra ̣i giam có mă ̣t anh em trong MT. Mô ̣t thời gian sau Sơn
biế n mấ t mô ̣t cách bı́ mâ ̣t, khi vu ̣ án xâm nhâ ̣p của đoàn cán bô ̣ kháng quản
đã bi ̣Bô ̣ Nô ̣i Vu ̣ Hà Nô ̣i khai thác xong xuôi.
Sơn đã từng trực tiế p làm viê ̣c với Chủ Tich
̣ Hoàng Cơ Minh về
kế hoa ̣ch xâm nhâ ̣p của đoàn cán bô ̣ kháng quản và kế hoa ̣ch hoa ̣t đô ̣ng ta ̣i
nô ̣i điạ của nhóm này, khi còn ở trong khu chiế n, trong tư cách bı́ thư đảng
bô ̣ Miề n. Bên ca ̣nh đó, khi còn hoa ̣t đô ̣ng ta ̣i khu chiế n, lañ h đa ̣o MT đã
giao phó cho Lê Phú Sơn trách vu ̣ cán bô ̣ Kháng Đoàn (lúc đó MT chưa có
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cấ p Chiế n Đoàn, vı̀ không đủ quân số , cho nên cấ p Kháng Đoàn đươ ̣c coi
là cấ p cao nhấ t trong Lực Lươ ̣ng Võ Trang Kháng Chiế n), phu ̣ tá cho chiế n
hữu Nguyễn Huy, Kháng Đoàn Trưởng. Lê Phú Sơn cũng từng làm viê ̣c
sát bên ca ̣nh chiế n hữu Lê Hồ ng, Tư Linh
̣ Lực Lươ ̣ng Võ Trang Kháng
Chiế n, và chiế n hữu Dương Văn Tư, Tư Linh
̣ Phó Lực Lươ ̣ng Võ Trang
Kháng Chiế n. Sơn nắ m đươ ̣c toàn bô ̣ các hoa ̣t đô ̣ng khu chiế n, như vi ̣trı́,
điạ hı̀nh, sinh hoa ̣t, cách tổ chức, danh sách các kháng chiế n quân trong
khu chiế n, cá tı́nh các nhân vâ ̣t quan tro ̣ng trong khu chiến. Tấ t nhiên, tấ t
cả các hiể u biế t này về MT, về đảng Viê ̣t Tân của Lê Phú Sơn đã nằ m go ̣n
trong ngăn kéo hồ sơ “Mâ ̣t” của Bô ̣ Nô ̣i Vu ̣ Hà Nô ̣i.
Từ lúc còn ta ̣i khu chiến, nguồ n tin từ trong anh em kháng chiế n
quân cho rằ ng Sơn là mô ̣t Thiế u Tá Biê ̣t Đô ̣ng Quân VNCH, sau khi xong
tù cải ta ̣o, vươ ̣t biể n tới Nhâ ̣t xin ti na
̣ ̣n cô ̣ng sản, rồ i tham gia MT và đươ ̣c
đưa về khu chiế n. Nế u điề u này không đúng sự thâ ̣t, thı̀ phầ n chắ c Sơn đã
tham gia MT từ tra ̣i ti ̣ na ̣n đường bô ̣. Và nhờ có quá khứ là cựu sı ̃ quan
quân đô ̣i VNCH, chững cha ̣c trong tác phong, có kinh nghiê ̣m chı̉ huy lañ h đa ̣o, chấ p hành tố t trong công tác, ı́t nói nhưng dễ thân thiê ̣n vı̀ bı̀nh
dân nên Sơn mau chóng đươ ̣c lañ h đa ̣o MT tin câ ̣y.
Cũng có thể Sơn là người của Hà Nô ̣i từ đầ u, đươ ̣c ẩ n mı̀nh kı́n
đáo trong mô ̣t hồ sơ lý lich
̣ giả ta ̣o đươ ̣c lâ ̣p ra rấ t công phu. Đươ ̣c cơ quan
tı̀nh báo hải ngoa ̣i của Hà Nô ̣i gài qua đường vươ ̣t biể n, vươ ̣t biên, rồ i cấ y
vào hàng ngũ MT hoa ̣t đô ̣ng chı̀m. Cho đế n khi về đế n tra ̣i giam T.82. Sơn
đã hoàn thành nhiê ̣m vu ̣ và ra mă ̣t không lo sơ ̣. Sau đó có thay đổ i tên ho ̣
và công viê ̣c, anh em trong MT cũng không thể truy theo và va ̣ch rõ hành
tung của Sơn, vı̀ án tù nhiề u năm đang giữ chân ho ̣ ta ̣i VN. Phân tı́ch này
có xác suấ t chı́nh xác rấ t cao so với thực tế của diễn biế n về hồ sơ nằ m
vùng của Lê Phú Sơn .
Nế u điề u trên không đúng, thı̀ có thể khi bi bắ
̣ t, vı̀ sơ ̣ haĩ và bi mua
̣
chuô ̣c, Lê Phú Sơn đã hân hoan “số t sắ ng”, “bán đứt” anh em trong toán
kháng quản và các tin tức mâ ̣t trong MT cho chế đô ̣ Hà Nô ̣i. Đánh đổ i la ̣i
Sơn đươ ̣c an toàn trong vòng tay che chở của Hà Nô ̣i: không bi ̣ tù, và có
thể đươ ̣c giao công tác khác để tiế p tu ̣c phu ̣c vu ̣ cho “tổ quố c Hà Nô ̣i”?
Tổ chức Lê Quố c Túy cũng bi pha
̣ ̉ n bô ̣i đau đớn bằng những cách
thức như thế , bi ̣gài bo ̣n làm công tác điê ̣p vu ̣, chui vào từ lúc tổ chức hoa ̣t
động bên đấ t Thái. Vı̀ những hoa ̣t đô ̣ng ở hải ngoa ̣i - Pháp - đã bi ̣tı̀nh báo
Hà Nô ̣i theo dõi, nên ho ̣ nắ m đươ ̣c hành tung tổ chức khi về đế n Thái. Cán
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bô ̣ trong tổ chức bi ̣ mua chuô ̣c và toàn bô ̣ hoa ̣t đô ̣ng bị giăng bẫy theo kế
hoa ̣ch của Hà Nô ̣i, khi chưa đă ̣t chân về nước. Cho đế n khi xúc tiế n kế
hoa ̣ch nhâ ̣p biên theo đường biể n, điể m đổ bô ̣ ở tı̉nh Cà Mau, ḥ oạt động đã
bi ̣phá vỡ, bị hố t go ̣n gầ n như toàn bô ̣ nhân sự của tổ chức.
Những lúc tôi còn bi ̣ giam ta ̣i tra ̣i T.82, anh em trong tổ chức Lê
Quố c Túy còn chı̉ cho tôi thấ y mă ̣t những kẻ làm tay sai cho Hà Nô ̣i, từng
chui vào tổ chức, sau đó cung khai và lâ ̣p công với chế đô ̣ ba ̣o quyề n. Mấ y
gã này nghênh ngang ra vào tra ̣i tù, thản nhiên đi la ̣i trước mă ̣t anh em đang
làm ta ̣p dich
̣ trong tra ̣i T.82. Lương tâm không hiê ̣n diê ̣n trong tâm hồ n lũ
ngơ ̣m này. Ho ̣ số ng và đươ ̣c huấ n luyê ̣n trong mô ̣t xã hô ̣i chı̉ biế t quyề n lợi
mà dẫm đa ̣p lên nhau để số ng mô ̣t cách thản nhiên.
Hâ ̣u quả trầ m tro ̣ng sau đơ ̣t cán bô ̣ kháng quản về nước công tác!!!
Danh Sách Cán Bô ̣ Kháng Quản 1985.
Đơ ̣t Mô ̣t.
1- Lê Phú Sơn: Công tác Miề n, mấ t tı́ch bı́ mâ ̣t?
2- Trầ m Vi Thiê ̣n: Chế t trong tù.
3- Huỳnh Văn Tiên (ông già Tiên): Mấ t tı́ch bı́ mâ ̣t?
4- Pha ̣m Thành Nghiê ̣p: Trách nhiê ̣m Trấ n, bi tu
̣ ̀ giam trên 8 năm.
5- Dương Thanh: Trách nhiê ̣m Trấ n, bi ̣ tù giam trên 5 năm, vươ ̣t
ngu ̣c, đã ra hải ngoa ̣i.
6- Lâm Vıñ h Thuâ ̣n: Bi ̣ tù giam trên 5 năm (mô ̣t cựu quân nhân
trong đơn vi ̣Lôi Hổ , từng bi giam
trước 1975).
̣
7- Nguyễn Văn Cang, Trầ n Đa ̣i: Trách nhiê ̣m Tı̉nh, bi tu
̣ ̀ giam trên
5 năm. Vươ ̣t ngu ̣c đã ra hải ngoa ̣i.
8- Nguyễn Văn Hiế u: Mấ t tı́ch bı́ mâ ̣t?
9- Hoàng Tiế n Quân: Bi ̣tù giam trên 4 năm, mấ t tı́ch bı́ mâ ̣t?
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Ghi chú: Từ phải qua: Kháng chiế n quân thứ 3 là Chung Hồ ng
Khanh, người hơi thấ p, dáng go ̣n gàng, đang ngó xuố ng, thứ 6 là
Nguyễn Văn Hồ ng. Là 2 người tham dự đoàn cán bô ̣ kháng quản đơ ̣t
2 năm 1985 (có đánh dấu tròn đen dưới chân).
Đơ ̣t Hai.
10 - Trầ n Tha: Trách nhiê ̣m Tı̉nh, bi ̣tù giam trên 8 năm.
11- Nguyễn Văn Hồ ng: Trách nhiê ̣m Tı̉nh, người ở Bắ c Mỹ
Thuâ ̣n, bi ̣tù giam trên 8 năm.
12- Nguyễn Văn Tài: Chế t trong tù.
13- (Nguyễn Văn) Hoàng: Bi ̣ tù giam trên 4 năm, từng giữ trách
vu ̣ Dân Đoàn Trưởng trong khu chiế n, anh bi ̣tâ ̣t ở tay.
14- Chung Hồ ng Khanh: Bi ̣tù giam.
15- Nguyễn Văn Quang: Bi ̣tù giam trên 8 năm.
16- Trầ n Phương: Bi ̣tù giam trên 8 năm.
Mô ̣t nhân vâ ̣t thứ hai cũng đã biế n mấ t mô ̣t cách khó hiể u, khi
tham dự đơ ̣t xâm nhâ ̣p lầ n thứ nhấ t trong đoàn cán bô ̣ kháng quản, đó là
ông Huỳnh Văn Tiên, trong khu chiến thường quen miê ̣ng go ̣i là ông già
Tiên. Từ lúc tôi đươ ̣c phân công về căn cứ 83 phu ̣c vu ̣ cho Đài Phát Thanh
Kháng Chiế n, những ngày đầ u tiên mới về làm viê ̣c cho Ban Biên Tâ ̣p
ABC, tôi thấ y có mô ̣t ông già trú ngu ̣ trong khu vực gầ n Ban Biên Tâ ̣p. Sau
thời gian ngắ n, tôi mới biế t chiế n hữu này tên là Huỳnh Văn Tiên.
Ông già Tiên luôn mă ̣c trên mı̀nh bô ̣ bà ba đen, chân mang đôi dép
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kháng chiế n, vai mang mô ̣t khẩ u carbine, cổ quấ n mô ̣t khăn rằ n. Ông có bô ̣
râu dài 3 chòm, bô ̣ râu dài và râ ̣m này, trông không khác gı̀ mấ y với bô ̣ râu
của chiế n hữu Chủ Tich
̣ Hoàng Cơ Minh. Có khác chăng là khác gương
mă ̣t và tướng dáng của hai người. Sau này, khi bă ̣t tăm hı̀nh da ̣ng, tung tı́ch
của ông Tiên, tôi tự nghı,̃ không biế t ông già Tiên tự ý để râu và vô tı̀nh
trùng hơ ̣p với bô ̣ râu của Chủ Tich
̣ Hoàng Cơ Minh, hay là có sự sắ p xế p,
ta ̣o dáng dấ p cho ông già Tiên, trông cho hơi giố ng đố i tươ ̣ng chı́nh yế u
nhấ t, quan tro ̣ng nhấ t trong tổ chức mà ông già Tiên sẽ đươ ̣c gài vào thi
hành điê ̣p vu ̣, nhằ m dễ chinh phu ̣c tı̀nh cảm?
Ngươ ̣c la ̣i với mấ y chòm râu ba ̣c mo ̣c nhiề u chung quanh miê ̣ng
và cằ m, ông Tiên còn khoẻ ma ̣nh. Dáng ông khá cao, chắ c chắ n, lưng hơi
gù xuố ng, ung dung, châ ̣m cha ̣p, nhưng vững vàng. Đôi mắ t ông vẫn còn
nét tinh anh mă ̣c dù ông đã trên 50, chứa đựng nhiề u suy nghı ̃ mông lung,
càng gây cho người đố i diê ̣n khó bắ t đươ ̣c những gı̀ ông đang trầ m tư.
Công viê ̣c ông Tiên ta ̣i căn cứ 83, không có gı̀ công khai, thı̉nh
thoảng tôi thấ y ông đi câu cá, có khi làm viê ̣c với chiế n hữu Chủ Tich.
̣ Là
người miề n Nam, ông mau có lố i bắ t chuyê ̣n mô ̣t cách bı̀nh dân với anh em
trong căn cứ, mỗi khi trò chuyê ̣n rı̉ rả, ông la ̣i dùng tay vuố t chòm râu dưới
càm và hai bên khóe miê ̣ng của mı̀nh như mô ̣t đa ̣o nhân tu tiên trên núi,
thoát xa cảnh đời trầ n tu ̣c ô ta ̣p, nhiề u phiề n muô ̣n vı̀ lơ ̣i danh.
Ở lâu ta ̣i căn cứ 83, tôi còn đươ ̣c biế t thêm, ông Tiên đi vào khu
chiến từ tra ̣i ti na
̣ ̣n đường bô ̣ với mô ̣t người nữa, tên là Nguyễn Văn Cường
còn đươ ̣c go ̣i là ông Nguyễn Thế Minh. Hai nhân vâ ̣t này, theo các kháng
chiế n quân số ng ta ̣i căn cứ 83 lúc đó cho biế t là hai nhân vâ ̣t đầ u naõ của
mô ̣t Mă ̣t Trâ ̣n kháng cô ̣ng trong quố c nô ̣i, đã cha ̣y sang Thái và kế t hơ ̣p
với MT. Tổ chức của hai nhân vâ ̣t nói trên có tên go ̣i là Mă ̣t Trâ ̣n Quố c Gia
Kháng Chiế n, do ông Nguyễn Thế Minh lañ h đa ̣o.
Đời Số ng Buồ n Thảm Trong Khu chiến Của Ông Nguyễn Thế Minh,
Chủ Tich
̣ Mă ̣t Trâ ̣n Quố c Gia Viêṭ Nam,
Khi Liên Kế t Với Mă ̣t Trâ ̣n Hoàng Cơ Minh!
Ông Nguyễn Thế Minh cũng số ng ta ̣i căn cứ 83, trong khu vực gầ n
Đài Phát Thanh, dáng dấ p ông châ ̣m cha ̣p, nho nha,̃ hiề n lành, nhưng không
kém phầ n sắ c bén của người đã chiụ dấ n thân vào môi trường hoa ̣t đô ̣ng
chıń h tri.̣ Ông Nguyễn Thế Minh lớn tuổ i hơn ông Tiên, trên gương mă ̣t
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lúc nào cũng có că ̣p kiế ng trắ ng. Thời gian vào năm 1985, ông Nguyễn Thế
Minh đô ̣ chừng trên 55 tuổ i, người sinh trưởng trong Nam. Tôi không biế t
ông ở tı̉nh nào, nhân thân trước 1975 và hoàn cảnh gia đı̀nh ra sao, vı̀ sự
bảo mâ ̣t trong khu chiến.
Cũng giố ng như ông Tiên, ông Nguyễn Thế Minh trên mı̀nh tứ
mùa lúc nào cũng vâ ̣n bô ̣ bà ba đen, chân mang đôi dép kháng chiế n nhỏ
go ̣n. Thı̉nh thoảng vào mùa gió la ̣nh trong rừng núi, cổ ông quàng thêm
mô ̣t cái khăn rằ n kháng chiế n. Hai bàn chân ông nhỏ nhắ n, dáng người ông
trông vẫn còn nét phong lưu, trước đó phầ n chắ c làm viê ̣c trong môi trường
an nhàn. Vào khu chiế n, ông không đi la ̣i nhiề u và không làm công tác nă ̣ng
nho ̣c như các kháng chiế n quân khác.
So với người ba ̣n vào khu chiến cùng thời gian với mı̀nh là ông
già Tiên, ông Nguyễn Thế Minh hút thuố c rê nhiề u, trong túi áo bà ba lúc
nào cũng có bo ̣c thuố c nhỏ. Ông Minh không để râu và không đươ ̣c lañ h
đa ̣o MT cư xử tố t như ông Tiên. Tôi về căn cứ 83 làm viê ̣c đươ ̣c thời gian
ngắ n, ông Tiên sau đó nhâ ̣n linh
̣ thuyên chuyể n về 81, còn ông Minh ở la ̣i
căn cứ 83, hàng ngày ông số ng im lă ̣ng trầ m tư như cái bóng mờ nha ̣t, âm
thầ m giữa khu chiế n cách ma ̣ng, dường như bi giam
lỏng ở căn cứ này, chı̉
̣
khi đế n giờ cơm, mới thấ y ông xuấ t hiê ̣n ta ̣i nhà ăn của đài phát thanh.
Ông thường ıt́ nói, nhiề u suy tư, băn khoăn, phiề n muô ̣n, trong căn
cứ cách ma ̣ng luôn dồ n dâ ̣p những công tác chuẩ n bi ̣cho ngày xuôi Đông
về quê hương. Tấ t nhiên tình trạng của ông với không khí chung của khu
chiến không phù hơ ̣p. Vı̀ thế , chắ c có linh
̣ trên ngăn cấ m không cho ông
Nguyễn Thế Minh xuấ t hiê ̣n ở nơi kháng chiế n quân tu ̣ hơ ̣p, làm viê ̣c, sợ
tác đô ̣ng xấu tới tinh thầ n công tác của anh em. Các chiế n hữu trong căn
cứ 83, mă ̣c dù không có linh
̣ công khai, ı́t dám bén mảng đế n căn chòi ông
Nguyễn Thế Minh, ngoa ̣i trừ chiế n hữu Pha ̣m Hoàng Lê. Tôi không hiể u
sao anh Lê la ̣i thıć h tới lui kı́n đáo với ông Nguyễn Thế Minh (có thể vı̀
tı̀nh người, có thể vı̀ ý hơ ̣p tâm đồ ng), khi nhân vâ ̣t này đang trong tầ m mắ t
kiể m soát của lañ h đa ̣o MT.
Chiế n hữu Trầ n Khánh có lẽ đươ ̣c Chủ Tich
̣ Hoàng Cơ Minh phân
công là người giám sát các hoa ̣t đô ̣ng của ông Nguyễn Thế Minh ở trong
khu chiế n. Có những lúc ta ̣i nhà ăn căn cứ 83, tôi nghe chiế n hữu Trầ n
Khánh trao đổ i với ông Minh về các vấ n đề chıń h tri.̣ Trong các buổ i nói
chuyê ̣n như thế , anh Khánh thường xưng tôi và go ̣i ông Minh bằ ng danh
xưng: chiế n hữu Cường. Cường là tên thâ ̣t của ông Nguyễn Thế Minh.
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Đúng trên nguyên tắ c xưng hô trong khu chiế n, khi nói chuyê ̣n, xưng tôi
và go ̣i người đố i diê ̣n là chiế n hữu. Nhưng đa phầ n kháng chiế n quân còn
trẻ tuổ i, nên khi thı̉nh thoảng gă ̣p ông Minh ta ̣i nhà ăn, anh em thường go ̣i
ông là bác hay chú Cường.
Thái đô ̣ và lời nói của anh Khánh đố i với ông Nguyễn Thế Minh
lich
̣ sự, vui vẻ nhưng không kém phầ n ra linh
̣ và lên lớp, mă ̣c dù anh Khánh
trẻ tuổ i hơn ông Nguyễn Thế Minh nhiề u. Điề u này chứng tỏ anh Khánh
có nhiề u quyề n ha ̣n và ông Nguyễn Thế Minh chı̉ là người đã bi ̣bỏ xó.
Nhı̀n vào cảnh số ng ông Nguyễn Thế Minh lúc đó, cho anh em
kháng chiế n quân nhâ ̣n xét rằ ng: Lañ h đa ̣o MT sau thời gian làm viê ̣c với
ông, mô ̣t là đã khai thác hế t những gı̀ ông Nguyễn Thế Minh biế t trong tổ
chức nô ̣i điạ và không cầ n tới nữa. Hai là có những bấ t đồ ng nghiêm tro ̣ng
về phân chia điạ vi,̣ đường lố i hoa ̣t đô ̣ng kháng chiế n trong mô ̣t tổ chức kế t
hơ ̣p mà chı̉ có lañ h đa ̣o MT biế t.
Tuy ông Nguyễn Thế Minh không nhâ ̣n số phâ ̣n đươ ̣c an bài mô ̣t
cách đau buồ n, hẩ m hiu như Bác Sı ̃ Nguyễn Hữu Nhiề u, nhưng thời gian
ông số ng ta ̣i căn cứ 83 và sau này là căn cứ tân lâ ̣p 27, như bóng hı̀nh cô
đơn, âm thầ m. Dường như bên trong bóng hı̀nh có tuổ i, âm thầ m ấ y chấ t
chứa nhiề u toan tı́nh không thể nào bô ̣c lô ̣ cho bấ t cứ ai. Thực tế ông phải
luôn cảnh giác với chiế n hữu mı̀nh, không khác gı̀ cái cảm giác, cái không
khı́ mo ̣i người Viê ̣t phải luôn cảnh giác với sự tı̀m hiể u, tra hỏi, bắ t bớ, truy
đuổ i, rı̀nh râ ̣p, chu ̣p mũ dưới chế đô ̣ xã hô ̣i chủ nghıã Viê ̣t Nam luôn đươ ̣c
tô đâ ̣m bằ ng màu hồ ng rực rở nhưng đầ y giả dố i ngu ̣y ta ̣o.
Những thái đô ̣ bên ngoài, anh em thấ y đươ ̣c nơi ông Nguyễn Thế
Minh trong những lúc xuấ t hiê ̣n, chı̉ là các đô ̣ng tác thu ̣ đô ̣ng vı̀ bản năng
tồ n ta ̣i của mô ̣t sinh vâ ̣t thu ̣ na ̣n, nên cảm thông chia sẻ. Hay chỉ là sự giả
vờ nhằ m che đâ ̣y điề u gı̀ đó mà ông rấ t không vừa lòng khi vào khu chiế n,
nhấ t là cung cách hành xử của lañ h đa ̣o MT. Số phâ ̣n đau buồ n của ông
Nguyễn Thế Minh - tự xưng lañ h đa ̣o mô ̣t Mă ̣t Trâ ̣n kháng chiế n ta ̣i quố c
nô ̣i! - chı̉ kế t thúc trong mâ ̣p mờ khó hiể u, không kém đớn đau, uấ t hâ ̣n,
khi chiế n dich
̣ Đông Tiế n II lần 2 xảy ra đươ ̣c hơn mô ̣t tuầ n lễ...
Trong chủ trương kế t hơ ̣p của MT, đố i với các tổ chức kháng chiế n
ở nô ̣i đia,̣ nhằ m xây dựng mô ̣t thực thể chı́nh tri ̣ lớn ma ̣nh hơn, phầ n lý
thuyế t về tiế n trı̀nh kế t hơ ̣p có hướng dẫn trong các khóa ho ̣c Quân Chı́nh
và Kháng Quản, đă ̣t nề n trên sự tương đồ ng và vı̀ lơ ̣i ı́ch cho dân tô ̣c khi
tiế n hành đấ u tranh giải thể chế đô ̣ cô ̣ng sản đô ̣c tài. Nhưng trong thực tế
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la ̣i khác. Cuô ̣c đời bi ̣giam lỏng trong cánh rừng âm u, thiế u thố n vâ ̣t chấ t,
phương tiê ̣n, bi ngăn
cách tiế p xúc với gia đı̀nh, người thân, cảnh số ng hàng
̣
ngày của ông Nguyễn Thế Minh như mô ̣t nhân vâ ̣t đã chế t rồ i, hoă ̣c cũng
có thể dùng hı̀nh dung từ “chế t mà chưa chôn”, để diễn tả cảnh số ng bi
thảm của ông Nguyễn Thế Minh về tinh thầ n.
Nó không khác gı̀ thân phâ ̣n ba ̣c beõ của Tiế n sı ̃ Triế t Ho ̣c Trầ n
Đức Thảo khi về với viê ̣t minh cô ̣ng sản trong giai đoa ̣n 1945 - 1954. Trong
khu chiến “cách ma ̣ng”, mô ̣t ngày ông Thảo ngủ gầ n 20 tiế ng đồ ng hồ , vı̀
không có viê ̣c gı̀ để làm, dành cho mô ̣t trı́ thức đã lấ y văn bằ ng Tiế n Sı ̃ từ
mô ̣t đa ̣i ho ̣c lừng danh ở Pháp. Ông Thảo bỏ điạ vi ̣ sang cả, đươ ̣c nhiề u
tro ̣ng vo ̣ng ở kinh đô ánh sáng Paris, về rừng núi Viê ̣t Nam tham gia kháng
chiế n theo lời kêu go ̣i toàn dân kháng chiế n đánh đổ thực dân Pháp của
Chủ Tich
̣ Hồ Chı́ Minh.
Vi ̣ đa ̣i trı́ thức nhưng nhe ̣ da ̣ tin bo ̣n đầ u cơ “cách ma ̣ng”, chı̉ vı̀
lòng yêu nước nên bi ̣ dố i ga ̣t, ngủ nhiề u vı̀ quá buồ n chán, ngủ cho quên
đời, ngủ cho qua thời gian. Quên đi cái thực ta ̣i đau lòng ê chề , chua chát,
phản bô ̣i của những kẻ luôn miê ̣ng nhân danh các chiêu bài lý tưởng cao
đe ̣p cho nhân dân Viê ̣t, cho quố c gia Viê ̣t. Các chiêu bài mỹ miề u, bo ̣c
nhung này luôn bi ̣bo ̣n ma đầ u chı́nh tri ̣la ̣m du ̣ng, sử du ̣ng theo ý đồ riêng
nhằ m tru ̣c lơ ̣i, lường ga ̣t không mô ̣t chút lưỡng lự.
Cung cách đố i xử như thế của lañ h đa ̣o MT đố i với cá nhân ông
Nguyễn Thế Minh, mô ̣t đa ̣i diê ̣n tổ chức kháng chiế n ở quố c nô ̣i, buô ̣c cho
những người bên ngoài tổ chức MT phải cảnh giác, lo xa cho số phâ ̣n tổ
chức và của cá nhân nào muố n kế t hơ ̣p với ông Hoàng Cơ Minh. Khi xét
trên căn bản gia đı̀nh, người thân ông Nguyễn Thế Minh, còn ở Viê ̣t Nam
sẽ nghı ̃ gı̀ về đường lố i đấ u tranh của MT Hoàng Cơ Minh, của đảng Viê ̣t
Tân, qua cách đố i xử với chồ ng, cha, chú, bác của ho ̣ như mô ̣t tù nhân mang
án tử hıǹ h “treo”, của mô ̣t tổ chức chı́nh tri ̣nhân danh chố ng đô ̣c tài cô ̣ng
sản, xây dựng nề n tự do, dân chủ mới cho dân tô ̣c?
Hóa ra cách làm cũng không có gı̀ xứng đáng để đươ ̣c go ̣i là canh
tân, là cách ma ̣ng trong mô ̣t tổ chức chı́nh tri,̣ hay tự xưng là cách ma ̣ng,
luôn đề ra chủ trương phải hành đô ̣ng và mong muố n thay đổ i mô ̣t xã hô ̣i,
cho tiế n bô ̣ nhân bản hơn. Trái la ̣i, vẫn là sự tiế n hành không khoan nhươ ̣ng,
các thủ thuâ ̣t chı́nh tri ̣cổ điể n nế u không dùng từ la ̣c hâ ̣u, áp du ̣ng các thủ
đoa ̣n không trong sáng, phe cánh, loa ̣i trừ những người không ăn ý với
mı̀nh, thủ tiêu mờ ám những người không đi theo con đường của mı̀nh.

253

Hồi ký kháng chiến HÀNH TRÌNH NGƯỜI ĐI CỨU NƯỚC

258

Dù thời gian, thân thế , sự kiê ̣n có khác nhau, Trầ n Đức Thảo vào
năm 1945, Nguyễn Thế Minh vào năm 1985. Nhưng bản chấ t cung cách
hành sử của kẻ thủ đắ c quyề n lực chı́nh tri ̣ đố i với người trong tổ chức,
không khác nhau. Nó cũng chứng tỏ sự hiể u biế t và quan điể m chı́nh tri ̣
trong con người làm chı́nh tri,̣ lañ h đa ̣o chı́nh tri,̣ lañ h đa ̣o quố c gia, ở Viê ̣t
Nam, trong cô ̣ng đồ ng Viê ̣t Nam lưu vong không thay đổ i gı̀ cả. Nế u không
nói là ı̀ ra, chố ng la ̣i mô ̣t cách ý thức, đô ̣ng lực tiế n hóa của xã hô ̣i. Dù thời
gian đã trôi qua trên 60 năm với nhiề u bài ho ̣c lich
̣ sử trong quố c gia rấ t giá
tri,̣ cầ n đươ ̣c ho ̣c hỏi.
Ông Huỳnh Văn Tiên sau khi về căn cứ 81, thời gian sau đươ ̣c
cho ̣n lựa tham dự công tác trong đoàn công tác kháng quản đơ ̣t mô ̣t. Từ lúc
bi ̣bắ t với anh em trong đoàn, hı̀nh da ̣ng, tung tıć h ông Tiên biế n mấ t mô ̣t
cách khó hiể u. Không thấ y ông bi ̣giam chung trong nhà tù với anh em bi ̣
bắ t trong đơ ̣t xâm nhâ ̣p. Bi ̣Hà Nô ̣i thủ tiêu bı́ mâ ̣t vı̀ quyế t liê ̣t chố ng đố i?
Điề u này có thể xảy ra nhưng rấ t hiế m. Đã hoàn thành nhiê ̣m vu ̣ cho Hà
Nô ̣i và đươ ̣c chuyể n môi trường công tác mô ̣t cách kıń đáo? Điề u này
không hiế m hoi và có rấ t nhiề u khả năng đã xảy ra. Cũng có thể , khi bi bắ
̣ t,
hiể u đươ ̣c tı̀nh thế , ông Tiên đã tự nguyê ̣n cung khai và đươ ̣c “nhà nước
cách mê ̣nh” khoan hồ ng mau chóng?
Sự kiê ̣n này la ̣i làm nẩ y sinh các nghi vấ n nữa. Ông Huỳnh Văn
Tiên và Nguyễn Thế Minh có thực sự đi vào khu chiế n trong cùng mô ̣t đơ ̣t,
vı̀ cả hai ở trong cùng mô ̣t tổ chức kháng chiế n tự phát ta ̣i quố c nô ̣i không?
Ta ̣i sao, khi bi bắ
̣ t, ông Tiên la ̣i biế n mấ t mô ̣t cách khó hiể u. Trong khi đó,
lúc ở khu chiến, ông Nguyễn Thế Minh bi ̣lañ h đa ̣o MT la ̣nh nha ̣t gầ n như
xa lánh, còn ông Tiên la ̣i đươ ̣c đố i xử tố t hơn? Hay chung quy đó là sự sai
lầ m của lañ h đa ̣o MT trong vấ n đề “hành khiể n”, nhân sự?
Trong đoàn kháng quản đơ ̣t mô ̣t, còn có Nguyễn Văn Hiế u cũng
biế n mấ t tương tự như cá nhân ông già Tiên. Anh Hiế u là mô ̣t người thuô ̣c
dân tô ̣c Khmer Nam Bô ̣. Ta ̣i khu chiế n, anh công tác tố t, từng giữ trách vu ̣
Toàn Trưởng, có khiế u ăn nói. Trong các buổ i sinh hoa ̣t chı́nh huấ n, khi
đế n phầ n văn nghê ̣ giải lao, anh thường ca khá hay, cách trı̀nh bày cuố n
hút, những bài ca mà kháng chiế n quân ưa thı́ch, do các nha ̣c sı ̃ kháng chiế n
quân sáng tác nhằ m phu ̣c vu ̣ nhu cầ u đấ u tranh. Chiế n hữu Trầ n Khánh có
khi go ̣i đùa anh Hiế u là ca sı ̃ Minh Hiế u của khu chiế n.
Hoàng Tiế n Quân cũng mấ t tı́ch, nhưng trước đó cũng bi giam
gầ n
̣
5 năm ta ̣i tra ̣i T.82, từ 1985 cho tới 1990. Tuy nhiên Quân đươ ̣c tra ̣i giam
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“chiề u chuô ̣ng” kı́n đáo hơn các anh em tù nhân khác. Đây là mô ̣t hı̀nh thức
tiế p tu ̣c nằ m chı̀m, ẩ n mı̀nh nhằ m thực hiê ̣n công viê ̣c theo dõi, chia re,̃
lung la ̣c kháng chiế n quân đang bi nhố
̣ t tù, trong thời gian Hà Nô ̣i vẫn bám
sát tıǹ h hıǹ h MT bên ngoài chờ đơ ̣i mô ̣t thời cơ khác trong công tác tı̀nh
báo phá hoa ̣i các tổ chức chı́nh tri cu
̣ ̉ a người Viê ̣t lưu vong? Đầ u năm 1990,
trước khi biế n da ̣ng, Hoàng Tiế n Quân có xuấ t hiê ̣n trước tầ m mắ t anh em
kháng quản đang làm ta ̣p dich
̣ ta ̣i tra ̣i T.82, trong hı̀nh da ̣ng mô ̣t người đang
cô ̣ng tác tıć h cực với các cán bô ̣ an ninh Bô ̣ Nô ̣i Vu ̣ Hà Nô ̣i, với tư thế hăng
hái sẳ n sàng lên đường nhâ ̣n nhiê ̣m vu ̣ mới?
Trong lúc anh em cán bô ̣ kháng quản đang bi chế
đô ̣ Hà Nô ̣i giam
̣
ở tra ̣i T.82, Sài Gòn để khai thác tin tức, vào năm 1985, mô ̣t chiế n hữu đã
chế t vı̀ mang binh
̣ là Nguyễn Văn Tài, anh đươ ̣c giao công tác ta ̣i Tı̉nh
Minh Hải, trong kế hoa ̣ch xâm nhâ ̣p của kháng quản. Có lẽ anh bi ̣chế t vı̀
lên cơn số t rét? Không biế t nhà giam có thông báo cho thân nhân Tài ta ̣i
Cà Mau biế t tin và cho lấ y xác anh về chôn cấ t ta ̣i quê nhà hay không? Anh
Nguyễn Văn Tài lúc còn số ng ta ̣i tra ̣i ti na
̣ ̣n Sikhiu năm 1983, có quen biế t
với chúng tôi, anh tự nguyê ̣n tham gia MT và lên đường vào khu chiế n
cùng đơ ̣t với tôi. Ngày Tài lên đường còn rấ t trẻ, anh chı̉ đô ̣ chừng 23 tuổ i.
Số ng trong khu chiế n, chiế n hữu Nguyễn Văn Tài mang binh
̣ số t rét liên
tu ̣c, chữ “Tài”, nói theo âm chữ Thái Lan là chế t. Binh
̣ quá, Tài cũng lo sơ ̣,
di ̣ đoan, nên đổ i tên la ̣i là Tho ̣, cho nó hên mô ̣t chút, cũng như cć thể bớt
binh
̣ và số ng đươ ̣c lâu hơn. Tài trắ ng trẻo, đe ̣p trai và nhiê ̣t tıǹ h. Anh ra đi
trong lúc còn quá trẻ và trong tı̀nh tra ̣ng bi ̣giam giữ, thiế u thố n đủ thứ, từ
vâ ̣t chấ t hàng ngày cho đế n tı̀nh thương yêu đùm bo ̣c của gia đı̀nh.
Mô ̣t kháng chiế n quân khác, tham gia công tác kháng quản cũng
đã chế t trong lúc bi ̣ tù là chiế n hữu Trầ m Vi Thiê ̣n. Chiế n hữu Thiê ̣n bi ̣
giam ta ̣i tra ̣i T.82, sau đó bi ̣ chuyể n ra tra ̣i A.20 - tra ̣i cải ta ̣o pha ̣m nhân
Xuân Phước - thuô ̣c Huyê ̣n Xuân Phước, Tı̉nh Phú Yên. Chiế n hữu Thiê ̣n
bi bi
̣ nh
̣ ho lao. Ông từng là sı ̃ quan cấ p Thiế u Tá trong quân đô ̣i miề n Nam
trước 1975, đã bi ̣tù cải ta ̣o 5 năm khi Sài Gòn bi ̣cưỡng chiế m. Ra tù, ông
vươ ̣t biên đế n Thái qua ngã đường bô ̣, ta ̣i đây ông tự nguyê ̣n tham gia MT.
Từ lúc ở khu chiế n, chiế n hữu Thiê ̣n đã không có sức khoẻ nhiề u mă ̣c dù
rấ t nhiê ̣t tı̀nh. Qua hai lầ n bi ̣ giam giữ dưới chế đô ̣ bấ t nhân, người con
trung hiế u này của đấ t nước đã sức tàn, lực kiê ̣t.
Cũng không thể tránh khỏi yế u tố suy su ̣p tinh thầ n đã làm cho
ông mau chóng ngã binh,
̣ khi ông lầ n lươ ̣t gă ̣p la ̣i những anh em thân
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thương trong khu chiế n ở các tra ̣i giam ông đi qua. Với lươ ̣ng tin tức dồi
dào, số ng đô ̣ng, hiê ̣n thực, ghi nhâ ̣n sự thấ t ba ̣i naõ nề , thảm ha ̣i, bi thương
và không kém hùng tráng của MT. Sự hy sinh của các lañ h đa ̣o MT, đă ̣c
biê ̣t là sự mấ t đi không bao giờ tı̀m kiế m la ̣i đươ ̣c, đó là cái chế t của chiế n
hữu Chủ Tich
̣ MT, người mà chiế n hữu Thiê ̣n rấ t quı́ mế n, kı́nh tro ̣ng, coi
như là niề m hy vo ̣ng hầ u như duy nhấ t, trong công cuô ̣c phu ̣c quố c mà ông
đã dành phầ n đời còn la ̣i để đi theo. Chiế n hữu Trầ m Vi Thiê ̣n trở về với
đấ t im lă ̣ng vıñ h hằ ng, khi đã làm tròn thiên chức kẻ sı ̃ Viê ̣t Nam trong thời
tổ quố c loa ̣n ly, nghiêng ngửa, rách nát vı̀ ách đô ̣c tài đỏ!!!
Kế hoa ̣ch tung cán bô ̣ kháng quản xâm nhâ ̣p về Viê ̣t Nam xây
dựng cơ sở kháng chiế n vào năm 1985 của MT đã thấ t ba ̣i hoàn toàn từ
ngày đầ u. Do kế hoa ̣ch của lañ h đa ̣o MT xây dựng đã bi ̣lô ̣ vı̀ tıǹ h báo Hà
Nô ̣i đươ ̣c gài vào hàng ngũ kháng chiế n. Hâ ̣u quả gánh chiụ đầ u tiên là các
cán bô ̣ nồ ng cố t của MT bi bắ
̣ t giam nhiề u năm trời. Các anh em này đa số
là tuổ i trẻ, ho ̣ dấ n thân lên đường hy sinh cho tổ quố c khi quố c phá gia
vong. Sau 4 năm công tác ta ̣i khu chiế n cách ma ̣ng là hơn 8 năm trời trong
tủi nhu ̣c đói khát khi bi ̣cô ̣ng sản giam cầ m ở các tra ̣i giam khét tiế ng tăm
tố i, thâm đô ̣c. Hơn 10 năm trong cuô ̣c đời thanh niên đã hiế n dâng cho tổ
quố c Viê ̣t Nam. Cũng bằ ng thời gian đó, nhiề u anh em trẻ tuổ i trong nước
và hải ngoa ̣i, trong điề u kiê ̣n yên ấ m, có thể mang sách tới trường, lấ y
những mảnh bằ ng đa ̣i ho ̣c hay tiế n sı,̃ hầ u tô đắ p tương lai sáng sủa cho
bản thân cùng chăm chút ha ̣nh phúc cho gia đı̀nh mı̀nh.
PhnomPenh, 6/11/2005.

Mời quý độc giả đọc tiếp
Hành Trình Người Đi Cứu Nước 2/2.
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CHƯƠNG 25
CHIẾN DỊCH ĐÔNG TIẾN I
Tư Linh
̣ Phó Dương Văn Tư
Quyế t Đoàn Trưởng Huỳnh Trọng Hà Chı̉ Huy Chiế n Dich
̣
Những Kháng Chiế n Quân Anh Hùng Hơn Tráng Sı ̃ Kinh Kha!
Hâ ̣u Quả Trầ m Trọng Của Chiế n Dich!
̣
Danh Sách Kháng Chiế n Quân Tham Dự Đông Tiế n I
(Bắ t đầ u viế t vào ngày 14/11/2005).

Sau thấ t ba ̣i trong công tác chuyể n nhân sự MT về Viê ̣t Nam hoa ̣t đô ̣ng thông qua ngã đường biên
giới Thái - Cam Bố t - vùng đồ ng bằ ng sông Cửu Long, lañ h đa ̣o MT coi như không còn hy vo ̣ng gı̀ với
phương thức này nữa. Nhưng khó khăn về điạ lý chı́nh tri ̣ cùng tıǹ h hı̀nh lực lươ ̣ng quân sự Hà Nô ̣i đóng
dày đă ̣c trên xứ chùa tháp, không làm nản lòng quyế t tâm Đông Tiế n của lañ h đa ̣o MT.
Những ai từng số ng trong khu chiến, đề u biế t rõ câu nói: “Đường cách ma ̣ng chı̉ có mô ̣t chiề u,
giải phóng hay là chết!” của Chủ Tịch Hoàng Cơ Minh. Câu nói thể hiê ̣n ý chı́ đấ u tranh của người lañ h
đa ̣o tổ chức, nhưng cũng biể u hiê ̣n sự duy lý, nế u không muố n nói là cực đoan.
Chiế n dich
các đơ ̣t công
̣ Đông Tiế n I đươ ̣c thực hiê ̣n trong hoàn cảnh đó. Các nhân sự chuẩ n bi cho
̣
tác cán bô ̣ kháng quản thâm nhâ ̣p trước đây, đươ ̣c rút về , bổ sung cho mô ̣t danh sách mới nhằ m hı̀nh thành
mô ̣t đơn vi ̣ võ trang, mang nhiê ̣m vu ̣ quan tro ̣ng, tiế n về Viê ̣t Nam, qua ngã đường rừng. Dù đươ ̣c tổ chức
như mô ̣t đoàn võ trang đô ̣c lâ ̣p, nhưng mu ̣c tiêu chı́nh tri ̣của chiế n dich
̣ cũng rấ t quan tro ̣ng.
Kế hoa ̣ch chi tiế t chiế n dich
̣ Đông Tiế n I chı̉ đươ ̣c bàn thảo ở pha ̣m vi he ̣p trong ban tham mưu
chiế n dich
̣ và lañ h đa ̣o MT vào thời gian chuẩ n bi ̣ khai triể n hoa ̣t đô ̣ng này. Mục đích cùng diễn tiế n kế
hoa ̣ch chı̉ đươ ̣c biế t bởi nhiề u kháng chiế n quân, sau khi chiế n dich
̣ đã tiế n hành mô ̣t thời gian dài cùng các
hê ̣ quả không kém nghiêm tro ̣ng.
Địa bàn khu chiến Hoàng Cơ Minh thuô ̣c tı̉nh U Bon Rat Cha Tha Ni - Thái Lan, đây là mô ̣t tı̉nh
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miề n Đông Thái nằ m sát với biên giới Lào. Tı̉nh ly ̣ của U Bon Ra Cha Tha Ni nằ m ở Bắ c vı ̃ tuyế n 15. Từ U
Bon, ngó qua biên giới phı́a Đông là vùng đấ t bao gồ m 4 tı̉nh miề n Nam Lào: Xa La Van, Sê Koông, Cham
Pa Xắ c, An Ta Pư. Các điạ danh này đươ ̣c viế t dựa theo tấ m bản đồ hành chánh vùng Đông Dương bao gồ m
ba nước Viê ̣t Nam, Lào, Kampuchea, có thêm Thái Lan, do nhà nước Viê ̣t Nam phát hành vào năm 2000.
Vùng Nam Lào tıń h từ Bắ c xuố ng Nam gồ m tı̉nh Xa La Van ở cực Bắ c, Sê Koông chánh Đông, An
Ta Pư ở hướng Đông - Nam, Cham Pa Xắ c ở hướng Tây Nam. Tı̉nh Sê Kông giáp các tı̉nh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và phầ n phıá Bắ c tı̉nh Kon Tum của Viê ̣t Nam dưới thời Cô ̣ng Hòa Xã Hô ̣i Chủ Nghıã
Viê ̣t Nam. Tı̉nh An Ta Pư giáp với Kon Tum. Trong 4 tı̉nh miề n Nam Lào, có Cham Pa Xắ c lớn hơn hế t,
với tı̉nh ly ̣ là Pắ c Xế , có đường sông, đường bô ̣ nố i liề n với các tı̉nh vùng đông-bắ c Cambodia, như Stoeng
Trêng, Râtanakiri, Môndulkiri.
Từ khu chiến, nế u vươ ̣t biên giới Thái đi vào Nam Lào qua ngã Cham Pa Xắ c, phải vươ ̣t sông Me
Kong ở các khúc sông rô ̣ng, nhưng về miề n Cao Nguyên Trung Phầ n Viê ̣t Nam ở khu vực Kon Tum nhanh
hơn. Còn nế u vươ ̣t biên giới Thái đi vào Nam Lào qua ngã Xa La Van, chı̉ gă ̣p quañ g sông nhỏ, he ̣p, nhưng
khi tiế n về Viê ̣t Nam sẽ qua tı̉nh Sê Koông rồ i đu ̣ng Quảng Nam, do đó, nế u muố n về Cao Nguyên Trung
Phầ n, la ̣i phải xuôi Nam mô ̣t đoa ̣n đường dài, nhiề u khó nho ̣c cho cuô ̣c trường chinh vươ ̣t non cao, núi hiể m.
Trong khi kháng chiến quân chı̉ hoàn toàn dựa vào sức lực đôi chân người bằ ng xương bằ ng thit,̣ mề m yế u,
đầ y cảm giác đau, nhức, xót, rã rời. Chưa kể phải luôn cảnh giác tránh né nhiề u chướng nga ̣i, ca ̣m bẫy chế t
người trong rừng núi thiên nhiên, cùng tai mắ t “nhân dân” gian ác, hiể m đô ̣c và hỏa lực hùng hâ ̣u mang tı́nh
sát nhân hàng loa ̣t của bô ̣ đô ̣i biên phòng Hà Nô ̣i.
Lúc đó ta ̣i khu chiến, tổng nhân số cán bô ̣, kháng chiế n quân khi đươ ̣c tổ chức thành đô ̣i ngũ, có thể
lập được 4 Quyế t Đoàn võ trang kháng chiế n. Mô ̣t Quyế t Đoàn đủ quân số khoảng 40 kháng chiế n quân, bao
gồ m 3 Dân Đoàn, mỗi Dân Đoàn có 12 kháng chiế n quân, và Bô ̣ Chı̉ Huy Quyế t Đoàn gồ m 5 chiế n hữu.
Chiế n Dich
̣ Đông Tiế n I đươ ̣c tiế n hành vào gầ n cuố i mùa mưa năm 1985, và Quyế t Đoàn 7685 đươ ̣c cho ̣n
để thi hành nhiê ̣m vu ̣ lich
̣ sử này.
Những kháng chiế n quân đươ ̣c cho ̣n lựa tham gia chiế n dich
̣ đang công tác ta ̣i các đơn vi kha
̣ ́ c nhau
trong khu chiến, nên đã đươ ̣c bố trı́ về Quyế t Đoàn 7685 trước đó thời gian ngắ n, để luyê ̣n tâ ̣p di hành trên
nhiề u điạ hıǹ h nhằ m thử thách thêm sự chiụ đựng. Ngoài ra còn tham dự ho ̣c hành chı́nh tri,̣ sinh hoa ̣t với
các chiế n hữu đồ ng đô ̣i trong Toàn hay Dân Đoàn, qua khung cảnh tinh thầ n sôi nổ i chuẩ n bi lên
̣ đường nhâ ̣p
Viê ̣t. Ca ̣nh đó, các chiế n hữu chı̉ huy các đơn vi ̣cơ bản của Quyế t Đoàn đươ ̣c tái tổ chức, cho phù hơ ̣p với
nhiê ̣m vu ̣ sắ p tới.
Mô ̣t công tác chıń h tri ̣quan tro ̣ng khác, đươ ̣c tiế n hành trong giai đoa ̣n chuẩ n bi ̣này, đó là mở đơ ̣t
kế t na ̣p đảng, hầ u như cho tấ t cả các kháng chiế n quân tham dự chiế n dich
̣ Đông Tiế n I. Đây là bước khởi
đầ u cho đơ ̣t vâ ̣n đô ̣ng, kế t na ̣p tấ t cả kháng chiế n quân trong khu chiế n vào đảng Viê ̣t Tân, trước khi đưa
toàn bô ̣ nhân lực trong khu chiế n lên đường thực hiê ̣n chiế n dich
̣ Đông Tiế n II lần 1 vào tháng 9/1986.
Tư Linh
̣ Phó Dương Văn Tư
Quyế t Đoàn Trưởng Huỳnh Tro ̣ng Hà Chı̉ Huy Chiế n Dich
̣

258

Từ trái: Tư Lịnh Phó Dương Văn Tư, Chủ Tịch Hoàng Cơ Minh
và Tư Lịnh Lê Hồng (Đặng Quốc Hiền), 1983.
Vào gầ n cuố i mùa mưa 1985, chiế n hữu Dương Văn Tư Tư Linh
̣ Phó Lực Lươ ̣ng Võ Trang Kháng
Chiế n, đươ ̣c coi như là vi ̣chı̉ huy quân sự cao cấ p duy nhấ t ta ̣i khu chiến, vı̀ chiế n hữu Lê Hồ ng đã qua đời
trong khu chiế n vào giữa năm 1985. Chiế n hữu Dương Văn Tư đươ ̣c lañ h đa ̣o MT bổ nhiê ̣m là vi ̣Tư Linh
̣
cao nhấ t trong chiế n dich
̣ Đông Tiế n I. Mă ̣c dù vi ̣ chı̉ huy trực tiế p Quyế t Đoàn 7685 là chiế n hữu Huỳnh
Tro ̣ng Hà, cựu sı ̃ quan Biê ̣t Đô ̣ng Quân, anh đã đinh
̣ cư ta ̣i Nhâ ̣t, nhưng tự nguyê ̣n về khu chiế n tham gia
kháng chiế n.
Viê ̣c cho ̣n chiế n hữu Dương Văn Tư đứng đầ u trong danh sách chiế n dich
̣ Đông Tiế n I, thố ng lıñ h
toàn bô ̣ chiế n dich
̣ xâm nhâ ̣p Viê ̣t Nam, xây dựng khu chiế n quốc nội cho MT. Lañ h đa ̣o MT đã khảo sát
cẩ n thâ ̣n vai trò của chiế n hữu Dương Văn Tư, như là nhân vâ ̣t có khá nhiề u kinh nghiê ̣m quân sự trong cuô ̣c
chiế n tranh Viê ̣t Nam trước đây, đồ ng thời có uy tı́n lañ h đa ̣o cao qua viê ̣c điề u hành các đơn vi vo
̣ ̃ trang tân
lâ ̣p trong môi trường cách ma ̣ng. Và chừng mực nào đó, ông Tư có uy tı́n ıt́ nhiề u trong giới quân nhân
VNCH.
Trách vu ̣ của chiế n hữu Phó Tư Linḥ Dương Văn Tư, mă ̣c dù không trực tiế p chı̉ huy chiế n dich
̣
khi đang trên đường di chuyể n về Viê ̣t Nam, nhưng có ảnh hưởng rấ t lớn về mă ̣t tâm lý đấ u tranh trong cả
Quyế t Đoàn 7685 (Quyế t Đoàn này sau mang tên là Quyế t Đoàn Quang Trung). Cũng như nhiê ̣m vu ̣ cố vấ n
cao nhấ t về chı́nh tri ̣và quân sự cho chiế n hữu Huỳnh Tro ̣ng Hà trong suố t chiế n dich
̣ và giai đoa ̣n sau này
ta ̣i quố c nô ̣i.
Nhân vâ ̣t Huỳnh Tro ̣ng Hà đươ ̣c kháng chiế n quân biế t đế n từ cuố i năm 1984, đầ u năm 1985, khi
có nhiề u cán bô ̣ MT ở hải ngoa ̣i về khu chiến công tác. Đươ ̣c giới thiê ̣u là Viê ̣t kiề u ở Nhâ ̣t, từng là cựu sı ̃
quan cấ p Đa ̣i Úy trong binh chủng Biê ̣t Đô ̣ng Quân trước 1975. Anh Hà khi về khu chiến cũng trải qua
những ngày tháng huấ n luyê ̣n đầ u tiên như mô ̣t kháng chiế n quân Viê ̣t Nam.
Với dáng dấ p tầ m tầ m, không cao, không mâ ̣p, ı́t nói, chấ p hành kỷ luâ ̣t tố t. Mới về khu chiến thời
gian ngắ n, kháng chiế n quân Huỳnh Tro ̣ng Hà nhanh chóng đươ ̣c sự tin câ ̣y từ lañ h đa ̣o MT, anh đươ ̣c cắ t
cử vào trách vu ̣ Quyế t Đoàn Trưởng. Sau đó, đươ ̣c phân công chı̉ huy chiế n dich
̣ Đông Tiế n I, mô ̣t chiế n
dich
̣ quan tro ̣ng, nă ̣ng nề , nhiề u hiể m nguy và lich
̣ sử.
Những ngày chuẩ n bi ̣cho Đông Tiế n I, tôi thấ y anh Hà thı̉nh thoảng đế n căn cứ 27 nhâ ̣n chı̉ thi ̣từ
chiế n hữu Chủ Tich
̣ Hoàng Cơ Minh. Lầ n cuố i tôi gă ̣p anh Hà ta ̣i căn cứ 27, với bô ̣ đồ kaki cũ, có màu xanh
của loa ̣i quầ n áo jean, áo dài tay, chân mang bata, đầ u đô ̣i nón lưỡi trai cũng màu xanh. Đứng từ xa thấ y anh
Hà, tôi mường tươ ̣ng đế n dáng dấ p chiế n hữu Lê Hồ ng, Tư Linh
̣ Lực Lươ ̣ng Võ Trang trước đây. Hai người
có tướng dáng tựa nhau, nhưng anh Huỳnh Tro ̣ng Hà hơi cao hơn anh Lê Hồ ng mô ̣t chút.
Bên ca ̣nh chuẩ n bi về
̣ điề u phố i nhân sự, ta ̣i căn cứ 84, các hoa ̣t đô ̣ng liên hê ̣ cho công tác này cũng
rô ̣ lên. Mô ̣t số kháng chiế n quân đươ ̣c phân công chế biế n các loa ̣i thực phẩ m khô, dùng lâu ngày trong rừng
núi, như nước mắ m nấ u cho cô, đă ̣c la ̣i thành từng cu ̣c và bỏ vào các chai, lo ̣ nhỏ, để ăn với cơm. Thiṭ gà
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làm xong, xương và ı́t bô ̣ phâ ̣n khác đươ ̣c ăn trước, sau đó phầ n lớn thiṭ còn la ̣i đươ ̣c xào mă ̣n, sấ y khô, ép
kı́n trong các bo ̣c nylon hay chai nhỏ bằ ng nhựa thâ ̣t nhe ̣, dùng làm thực phẩ m ăn lâu ngày. Muố i rang khô,
cấ t giữ trong bo ̣c nylon, ớt cũng đươ ̣c rang khô. Các túi gia vi ̣có trong những gói mı̀ ăn liề n của Thái, đươ ̣c
trút ra, gom trữ la ̣i trong các bo ̣c nilon, nhỏ go ̣n nhe ̣.
Qua kinh nghiê ̣m di hành trong điạ hıǹ h rừng núi ở khu chiế n, các loa ̣i gia vi,̣ lương thực, thực
phẩ m... đề u phải làm khô, mă ̣n, go ̣n nhe ̣, trữ lâu ngày đươ ̣c, để tiê ̣n lơ ̣i cho kháng chiế n quân khi di chuyể n
dài ngày, trong điề u kiê ̣n rấ t khó có tiế p tế , đồ ng thời phải có bổ dưỡng, ıt́ bi ̣hư hỏng.
Vài kháng chiế n quân có khiế u may mă ̣c, nhâ ̣n nhiê ̣m vu ̣ gấ p rút hoàn thành nhiề u ba lô màu nâu
đấ t, không lớn không nhỏ quá, mă ̣t trong ba lô có may dı́nh lá cờ vàng ba so ̣c đỏ. Võng nằ m đă ̣t mua ngoài
Thái, đươ ̣c may sửa la ̣i cho chắ c chắ n, không rô ̣ng, không he ̣p, thêm mô ̣t tấ m mùng ny-lông nhỏ tránh muỗi,
phủ bên ngoài võng, nhằ m bảo đảm sức khỏe cho kháng chiế n quân trên đường công tác.
Các thỏi vàng đươ ̣c nấ u, chế la ̣i thành từng khoen hay cu ̣c nhỏ dễ dấ u cấ t. Đây là tài nguyên quan
tro ̣ng của đoàn quân đã rời căn cứ thân thương nơi rừng núi xứ người để trở về đấ t me ̣. Vàng dùng để mua
lương thực trên đường di chuyể n hay làm điề u kiê ̣n phát triể n kế hoa ̣ch kháng chiế n ta ̣i khu chiến ở Viê ̣t
Nam cũng như mua súng đa ̣n, lương thực, các trang bi ̣cầ n thiế t cho cuô ̣c đấ u tranh sẽ phát sinh từ nhu cầ u
mới, chuẩ n bi ̣các lớp huấ n luyê ̣n các tân kháng chiế n quân ta ̣i nô ̣i đia...
̣
Chiế n hữu Trương Văn Lên, mô ̣t thanh niên trẻ quê ở Cambodia, anh số ng bằ ng nghề thơ ̣ ba ̣c trước
đây. Trong thời gian sửa soa ̣n cho chiế n dich,
̣ Trương Văn Lên đươ ̣c phân công về căn cứ 84 làm nhiê ̣m vu ̣
nấ u vàng, chế biế n la ̣i theo nhu cầ u MT. Viê ̣c đưa anh Trương Văn Lên về căn cứ 84 công tác, mă ̣c dù bảo
mâ ̣t, nhưng không qua các că ̣p mắ t tò mò của một số kháng chiến quân trong khu chiế n. Phải chăng đây là
nguyên nhân dẫn đế n các hâ ̣u quả tai ha ̣i sau này, khi đoàn quân rời khu chiế n?
Những ngày trước khi khai diễn chiế n dich
̣ Đông Tiế n I, lúc tôi tham dự công tác đi tải từ căn cứ 84
tới 27, thın̉ h thoảng có thấ y Dân Đoàn chiế n hữu Lâm Thao thực tâ ̣p thêm về di hành có mang nă ̣ng. Trông
anh Lâm Thao bước đi không bı̀nh thường, châ ̣m hơn các anh em khác, gương mă ̣t anh đổ đầ y mồ hôi, mê ̣t
nho ̣c. Nhưng anh vẫn kiên nhẫn luyê ̣n tâ ̣p. Chân anh Lâm Thao, bi ̣ thương từ những ngày còn cuô ̣c chiế n
Viê ̣t Nam, tuy châ ̣m nhưng anh vẫn có khả năng di hành trong điạ hı̀nh rừng núi.
Những Kháng Chiế n Quân Anh Hùng Hơn Tráng Sı ̃ Kinh Kha!
Từ những ngày đươ ̣c cho ̣n đi ho ̣c trong khóa kháng quản, tôi có nghe chiế n hữu Chủ Tich
̣ MT đưa
ra mô ̣t so sánh lý thú rấ t ấ n tươ ̣ng, về hıǹ h ảnh đi cứu nước của kháng chiế n quân, với hành đô ̣ng anh hùng
của tráng sı ̃ Kinh Kha giã từ Thái Tử Đan ở nước Yên, qua sông Dich
̣ Thủy diê ̣t ba ̣o chúa Tầ n Thủy Hoàng.
Chiế n hữu Chủ Tich
̣ cho rằ ng lòng yêu nước cùng hành đô ̣ng dấ n thân can đảm lên đường của kháng chiế n
quân đi diê ̣t chế đô ̣ ba ̣o quyề n Hà Nô ̣i, còn quả cảm, xứng mă ̣t trươ ̣ng phu, đáng ngơ ̣i khen hơn tráng sı ̃ Kinh
Kha, cuố i thời Đông Chu Liê ̣t Quố c bên Tàu, cách đây hơn 2.000 năm.
Đây có thể là đô ̣ng thái ta ̣o hưng phấ n cho tinh thầ n kháng chiế n quân mà người từng nắ m trong tay
các đơn vi ̣ lớn, có kinh nghiê ̣m chı̉ huy, am hiể u tâm lý binh sı,̃ như chiế n hữu Chủ Tich
̣ Hoàng Cơ Minh,
không thể bỏ qua bấ t cứ cơ hô ̣i nào, để lên tiế ng đô ̣ng viên anh em dưới quyề n.
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Chuẩn bị lên đường.
Không thể quên sự thực rằng kháng chiế n quân trong hàng ngũ MT thời đó, là những bâ ̣c Kinh Kha
thời đa ̣i. Hay có thể coi kháng chiế n quân là các anh hùng hào kiê ̣t hơn cả bâ ̣c tráng sı ̃ Kinh Kha, hăng hái
cầ m gươm lên đường diê ̣t trừ ba ̣o chúa, hiên ngang vươ ̣t rừng núi trở về quê hương phu ̣c hâ ̣n, cứu dân, dựng
la ̣i nước, dựng la ̣i đời, lưu mỹ danh rực rỡ cho hâ ̣u thế ngàn năm!
Nói đế n điề u này, không thể không nhắ c la ̣i, cảnh quơ quào, vơ vét tài sản, dẫn con cháu, vơ ̣ lớn,
vơ ̣ bé, tı̀nh nhân, trố n cha ̣y hố i hả. Dẫm đa ̣p lên nhau giành sự số ng, giành mô ̣t chỗ ngồ i, chỗ đứng trên xe,
trên tàu, trên trực thăng, trên máy bay, của những người có quyề n, có chức, có trách nhiê ̣m, có bổ ng lô ̣c ở
miề n Nam, những người lañ h đa ̣o chế đô ̣. Sau thời kỳ ngồ i cao - ăn hưởng - phá hoa ̣i thể chế miề n Nam cho
mu ̣c rữa, tan hoang. Thi đua nhau cha ̣y, cùng nhau cha ̣y, rủ rê nhau cha ̣y, quyế t tâm cha ̣y, quyế t chı́ cha ̣y,
cắ m đầ u cắ m cổ cha ̣y, liề u ma ̣ng cha ̣y bỏ nước, bỏ triê ̣u lı́nh đang oằ n lưng, bỏ hàng triê ̣u dân đen khố n khổ ,
bỏ vùng đấ t miề n Nam giàu có, tươi đe ̣p, non nước hữu tı̀nh, bỏ nghıã vu ̣ thiêng liêng của tổ quố c giao cho.
Khi đoàn cuồ ng binh - nô lê ̣phương Bắ c tiế n về Sài Gòn với đa ̣i bác xe tăng Liên Xô, Trung Quố c vào tháng
4 hãi hùng, uấ t hâ ̣n, nhu ̣c nha…
̃ năm 1975!

Lên đường cứu nước.
Cũng không thể không nhắ c la ̣i từ thời còn ở tra ̣i ti na
̣ ̣n Sikhiu 1983 - 1984, với nhân số gầ n 10.000
người Viê ̣t trong tra ̣i. Nhưng chı̉ có vài mươi hay độ trăm người can đảm lên đường vào khu chiế n, tiế p nhâ ̣n
đời số ng kháng chiế n quân. Ca ̣nh đó là bao nhiêu (ngu ̣y) biê ̣n luâ ̣n hùng hồ n cho sự hèn nhát, yế m thế , thủ
thân, chuẩ n bi ̣sự nghiê ̣p riêng tư giữa đa ̣i ho ̣a đen tố i, phũ phàng trút lên đầ u dân tô ̣c Viê ̣t.
Và sau này còn đau đớn hơn nữa, mô ̣t sự phản bô ̣i trắ ng trơ ̣n, trơ treñ , đáng khinh, đố i với người ra
đi cứu nước, khi có hàng loa ̣t Viê ̣t kiề u từng trố n tránh ho ̣a cô ̣ng, từng khúm núm, nép mı̀nh dung thân trong
các tra ̣i ti na
̣ ̣n ở Đông Nam Á, từng ẩ n mı̀nh kı́n đáo, an toàn, hơ ̣p lý, chı́nh danh, chıń h đáng, hơ ̣p pháp, hơ ̣p
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thời... dưới lớp vỏ bo ̣c mỹ miề u: ti ̣na ̣n cô ̣ng sản, để chờ đơ ̣i chấp nhận đi định cư từ phái đoàn phỏng vấ n
của nước hảo tâm.
Nay những kẻ mô ̣t thời xưng là ti ̣na ̣n chıń h tri,̣ ti ̣na ̣n cô ̣ng sản đó, từng vươ ̣t biên - vươ ̣t biể n tı̀m
tự do? la ̣i quay về Viê ̣t Nam cô ̣ng sản đô ̣c tài với cảnh áo gấ m về làng, với không khı́ đón rước “khúc ruô ̣t
ngàn dă ̣m”, tưng bừng kèn, hoa.
Điề u này phản ảnh lố i số ng, nế p suy tư trong bô ̣ phâ ̣n không nhỏ của dân tô ̣c Viê ̣t. Đó là “cao” trào
ưa chuô ̣ng, vinh danh tıń h cơ hô ̣i, hoa ̣t đầ u, tê ̣ thói sùng bái óc duy lơ ̣i, nhút nhát, thói quen lẫn trố n trách
nhiê ̣m đố i với xã hô ̣i, tổ quố c. Nhưng sẳ n sàng nhô mı̀nh lên cao đón hứng sự hưởng thu ̣ cho riêng cá nhân.
Nó là lực cản không nhỏ đố i với sự tiế n bô ̣ trong cuô ̣c số ng văn hóa mang tầ m giá tri ̣ cao hướng đế n đời
số ng văn minh cho dân tô ̣c chúng ta. Nơi mà phẩ m chấ t đáng quı́, đáng trân tro ̣ng của con người, đươ ̣c đánh
giá bằ ng lòng hy sinh làm viê ̣c cho xã hô ̣i không tı́nh toán, không chờ đơ ̣i; Tinh thầ n phu ̣ng sự tổ quố c bằ ng
tâm hồ n cao thươ ̣ng, lòng nhiê ̣t thành, vı̀ lơ ̣i ı́ch đa ̣i chúng, dân tô ̣c, quố c gia Viê ̣t Nam.
Viê ̣c lañ h đa ̣o MT cho ̣n thời điể m vào lúc gầ n cuố i mùa mưa 1985 để khởi phát chiế n dich
̣ Đông
Tiế n I cũng có mô ̣t nguyên nhân hơ ̣p lý từ các phân tı́ch tı̀nh hı̀nh, thời tiế t và kinh nghiê ̣m. Vı̀ đoàn quân
phải di chuyể n theo tuyế n đường rừng núi trùng điê ̣p, ngút ngàn, dài ngày và trên các điạ hıǹ h chông gai
gian nan nhiề u trắ c trở không thể tiên đoán trước. Nước là vấ n đề sinh tử bên ca ̣nh mô ̣t sinh tử khác là sự
phát hiê ̣n truy đuổ i từ lực lươ ̣ng ba ̣o thù trên đấ t Lào. Tuy nhiên, nế u vı̀ muố n giải quyế t nhu cầ u nước cho
đoàn quân mà khởi hành vào lúc mưa nhiề u cũng không tiê ̣n lơ ̣i, không bảo đảm cho hành trı̀nh chiế n dich.
̣
Vı̀ rừng núi nước Lào, vào gầ n giữa mùa mưa, dòng nước chảy trên suố i, trên thác ghề nh, qua sông,
ở đı̉nh núi cao, xố i xả ma ̣nh me,̃ rấ t ư khắ c nghiê ̣t. Nó sẽ là các chướng nga ̣i thiên nhiên quá nguy hiể m cho
con người đang di hành. Do vâ ̣y, khởi hành vào lúc cuố i mùa mưa, sẽ ı́t gă ̣p nguy hiể m hơn khi qua suố i,
vươ ̣t thác. Nhưng thời gian đó, rừng núi vẫn còn đo ̣ng nước không ı́t từ hố , ao, suố i, sông, khe la ̣ch giữa các
núi đá... để không làm cho con người chế t khát vı̀ thiế u nước. Ca ̣nh đó, trời rớt mưa không còn nhiề u nữa
vào cuố i mùa, cũng sẽ làm cho kháng chiế n quân đở vấ t vả hơn khi di chuyể n ban đêm hay ngày hoă ̣c lúc
đóng quân giữa rừng sâu.
Do không trực tiế p tham dự chiế n dich
̣ Đông Tiế n I, tôi không đươ ̣c biế t, trước khi đoàn quân ra đi,
lañ h đa ̣o MT có làm lễ ban quân linh
̣ như chiế n dich
̣ Đông Tiế n II hay không, nhằ m đô ̣ng viên tinh thầ n anh
em, đồ ng thời công bố điề u linh
̣ nghiêm ngă ̣t nhằ m duy trı̀ kỷ luâ ̣t đoàn quân trong lúc thi hành công tác hay
không?
Từ lúc chiế n dich
̣ bắ t đầ u đế n hơn nửa năm sau, tức gầ n giữa năm 1986, các tin tức về đoàn quân
của chiế n hữu Huỳnh Tro ̣ng Hà không đươ ̣c tiế t lô ̣ chıń h thức. Trong khu chiến, thı̉nh thoảng tôi nghe chiế n
hữu Hải Xăm, nói rằ ng Quyế t Đoàn Quang Trung của chiế n hữu Huỳnh Tro ̣ng Hà đã vào biên giới Viê ̣t
Nam và đang nỗ lực gầ y dựng hoa ̣t đô ̣ng kháng chiế n? không biế t đây là sự tung tin có chủ ý của lañ h đa ̣o
MT hay là đó là sự hiể u biế t của cá nhân anh Hải?
Anh Hải - Nguyễn Quang Phu ̣c - đươ ̣c kháng chiế n quân trong khu chiế n mế n mô ̣ vı̀ tác phong quân
sự nhanh le ̣, gan da ̣, ưa ma ̣o hiể m, nhiề u khả năng và tác phong hòa đồ ng dễ gầ n gũi. Kháng chiế n quân
thường quen miê ̣ng go ̣i theo ám số của anh là 250 hay chiế n hữu 250. Chiế n hữu Hải Xăm từng chı̉ huy các
toán kháng chiế n quân đi dò đường xuyên biên giới Đông Dương nhiề u lầ n, nhằ m mở con đường Đông Tiế n,
trong khoảng thời gian năm 1982 - 1984. Nhưng do sự phối trí của cấp trên và do anh bị bệnh nặng, trong
cả 3 chiế n dich
̣ Đông Tiế n sau này đề u không có mă ̣t anh Hải tham dự!?
Sau này vào năm 1993, tôi có gă ̣p la ̣i anh ta ̣i PhnomPenh - Cambodia (thời gian này trùng vào lúc
lực lượng gı̀n giữ hòa bı̀nh Liên Hiê ̣p Quố c đế n Cambodia, Hà Nô ̣i đã chı́nh thức rút quân khỏi xứ chùa tháp
từ năm 1989), anh Hải có hỏi tôi về tin tức của các đoàn quân. Thời gian sau đó, tôi nghe nói, anh bỏ về số ng
bằ ng nghề làm nông ta ̣i vùng biên giới Thái - Lào, được MT trợ gìúp tài chính và lâ ̣p gia đı̀nh với mô ̣t phu ̣
nữ Lào.
Sự thâ ̣t về đoàn quân Đông Tiế n I, cho đế n khi anh em chúng tôi chuẩ n bi ̣ lên đường trong chiế n
dich
̣ Đông Tiế n II, đươ ̣c tổ chức lầ n 2 vào ha ̣ tuầ n tháng 7/1987, cũng chưa nhâ ̣n đươ ̣c tin tức cu ̣ thể .
Cho đế n sau năm 1990, nơi tù đày của chế đô ̣ đô ̣c tài, các kháng chiế n quân từng tham dự các chiế n
dich
̣ Đông Tiế n trước sau, gă ̣p la ̣i nhau, kiể m la ̣i ai còn, ai mấ t. Lúc đó mới biế t rõ tung tı́ch cuô ̣c hành trı̀nh
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của những anh hùng thời đa ̣i tham dự chiế n dich
̣ Đông Tiế n I!
Chướng nga ̣i thiên nhiên to lớn cho cả ba chiế n dich
̣ Đông Tiế n I, II và III, là phải vươ ̣t cho bằ ng
đươ ̣c quañ g sông Mekong sau khi rời khỏi khu chiến, để tiế n vào lañ h thổ Lào quố c, trước lúc băng mı̀nh
qua bao rừng núi trùng điê ̣p, xuôi Đông, về biên giới Viê ̣t Nam.
Dù vươ ̣t sông Mekong ở hướng nào, trong tầ m tay, lực lươ ̣ng võ trang kháng chiế n đề u không có
ghe để qua sông. Có hai cách đa ̣t phương tiê ̣n đơn sơ nhưng tố i quan tro ̣ng này. Mô ̣t là hơ ̣p tác với toán
kháng chiế n Lào dẫn đường vào các thôn bản Lào gầ n sông, cướp thuyề n, hai là móc nố i, thuê mướn của cư
dân ta ̣i chỗ. Cả hai cách đề u phải tránh tố i đa viê ̣c phát hiê ̣n của dân quân du kı́ch điạ phương. Nế u không,
mô ̣t là bi ̣châ ̣n la ̣i không có phương tiê ̣n qua sông Mekong, hai là, sau khi vừa qua sông, sẽ bi ̣châ ̣n đánh tới
tấ p, liên tu ̣c, làm mấ t sự bảo mâ ̣t khi di chuyể n và làm sinh lực đoàn quân tiêu hao lầ n lầ n trong cuô ̣c hành
trı̀nh cứ kéo dài xa thêm.
Có tin tức từ các kháng chiến quân kể rằng, trong Đông Tiến I, Kháng Chiến Lào dẫn đường nói
rằng khi vượt qua bờ sông Mekong ở khúc Khâm Phương sẽ có người đón và đủ lương thực để vào Tây
Nguyên, nhưng khi vừa qua sông thì đụng địch ngay. Phải chăng tin về đoàn quân đã bị lộ?
Hâ ̣u Quả Trầ m Tro ̣ng Của Chiế n Dich
̣ Đông Tiế n I!!!
Liêṭ Kê Tổ n Thấ t Của Chiế n Dich
̣ Đông Tiế n 1
Danh Sách Kháng Chiế n Quân Tham Gia Chiế n Dich
̣ Đông Tiế n 1.
(Gầ n Cuố i Mùa Mưa 1985)
Bô ̣ Chı̉ Huy Chiế n Dich:
̣
1- Tướng Dương Văn Tư: Tư Linh
̣ Phó Lực Lươ ̣ng Võ Trang Kháng Chiế n, hy sinh.
2- Huỳnh Tro ̣ng Hà: Quyế t Đoàn Trưởng Quyế t Đoàn 7685, có ám danh Quyế t Đoàn Quang Trung,
hy sinh.
3- Lâm Quố c Thái: Quyế t Đoàn Phó - cựu sı ̃ quan cấ p úy trong Binh chủng Nhảy Dù trước 1975 người dân tô ̣c Khmer Nam Bô ̣ - có mă ̣t ta ̣i khu chiến trong giai đoa ̣n thành lâ ̣p, hy sinh.
4- Nguyễn Văn Lắ m - Ba Lắ m: Quyế t Đoàn Phó - người huyê ̣n Hố c Môn ngoa ̣i ô Sài Gòn - bô ̣ đô ̣i
nghıã vu ̣ tham gia kháng chiế n, hy sinh.
5- Lâm Thao: Dân Đoàn Trưởng - Viê ̣t kiề u ở Nhâ ̣t Bản về khu chiến tham gia kháng chiế n - cựu
sı ̃ quan cấ p úy trong binh chủng Thủy Quân Lu ̣c Chiế n trước 1975, hy sinh.
6- Nguyễn Văn Sơ ̣i: Dân Đoàn Trưởng - người dân tô ̣c Khmer Nam Bô ̣ - tham gia MT từ những
ngày đầ u tiên khi khu chiến mới thành lâ ̣p, án tù 12 năm, bi giam
ta ̣i tra ̣i tù cô ̣ng sản Z.30 Đ, Hàm Tân, Bıǹ h
̣
Thuâ ̣n, miề n Nam Trung Phầ n, Viê ̣t Nam.
7- Nguyễn Xuân Lươ ̣ng (Điề n): Dân Đoàn Trưởng - người cùng khóa C.2 với tác giả - tham gia MT
từ tra ̣i ti ̣na ̣n Sikhiu năm 1984 - bô ̣ đô ̣i bỏ ngũ vươ ̣t biể n sang Thái tı̀m tự do, hy sinh.
Các Kháng Chiế n Quân Tham Dự Chiế n Dich:
̣
8- Cẩm, hy sinh.
9- Nguyễn Thanh Bình, bị bắt.
10- Võ Văn Bı̀nh: Bô ̣ đô ̣i nghıã vu ̣ tham gia MT, tù cải ta ̣o nhiề u năm ta ̣i tra ̣i tù A.20 - Tı̉nh Phú
Yên miề n Trung Viê ̣t Nam.
11- Nguyễn Văn Bố n: Quê Phan Thiế t - bô ̣ đô ̣i nghıã vu ̣ tham gia MT - ở khu chiến chiế n hữu Bố n
bi ̣số t rét nă ̣ng, phải đưa ra ngoài binh
̣ viê ̣n tın̉ h U Bon của Thái, cắ t mô ̣t phầ n lá lách, hy sinh.
12- Trầ n Văn Cẩ m: Quê Quảng Tri ̣- đồ ng bào dân tô ̣c miề n núi - bô ̣ đô ̣i nghıã vu ̣ tham gia kháng
chiế n. Tıń h tıǹ h anh Cẩ m thâ ̣t thà, lễ phép và rấ t vui nhô ̣n. Chiế n hữu Cẩ m nói đươ ̣c tiế ng dân tô ̣c thiể u số
sinh số ng ở vùng ranh giới Lào - Viê ̣t, thuô ̣c khu vực Trung phầ n Viê ̣t Nam. Chiế n hữu Cẩ m có biê ̣t tài leo
cây và có nhiề u sức khỏe. Viê ̣c hiê ̣n diê ̣n của kháng chiế n quân Trầ n Văn Cẩ m trong đoàn quân Đông Tiế n
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I, sẽ giúp cho đoàn quân dễ dàng liên la ̣c với các bản làng dân thiể u số ở vùng biên giới Lào - Viê ̣t, hy sinh.
13- Nguyễn Văn Chı́: Quê quán Thừa Thiên - Huế - cựu sinh viên sı ̃ quan cảnh sát trước 1975 - biên
tâ ̣p viên Đài Phát Thanh Viê ̣t Nam Kháng Chiế n - Nha ̣c sı ̃ khu chiế n - cán bô ̣ Dân Đoàn, hy sinh.
14- Nguyễn Văn Chı́nh: Tham gia kháng chiế n từ tra ̣i ti ̣ na ̣n Sikhiu năm 1984 - Toàn Trưởng, hy
sinh.
15- Lý Cương: Ông đã trên 50 tuổ i, đồ ng bào Khmer Nam Bô ̣, tướng khỏe ma ̣nh, râu râ ̣m, nước da
sẫm chắ c. Hıǹ h dáng chiế n hữu Lý Cương xuấ t hiê ̣n trong khu chiến, cho anh em có cái nhı̀n ông, như luôn
luôn là mô ̣t chiế n binh quả cảm, đầ y kinh nghiê ̣m trong vùng rừng núi ngút ngàn, hy sinh.
16- Nguyễn Văn Dung: Đồ ng bào Khmer Nam Bô ̣, hy sinh.
17- Chiế n Hữu Hoàng (Hoàng Công Binh hay Hoàng què, vı̀ ông có tâ ̣t ở chân): Tham gia kháng
chiế n từ tra ̣i ti ̣na ̣n đường bô ̣, là mô ̣t thơ ̣ mô ̣c tài hoa trong khu chiế n, có mă ̣t ông trong đoàn quân, sẽ đóng
góp rấ t nhiề u cho công tác xây dựng khu chiế n mới sau này ta ̣i nô ̣i đia,̣ theo kế hoa ̣ch của lañ h đa ̣o MT, hy
sinh.
18- Trinh
̣ Hô ̣i: Viê ̣t kiề u ở Hoa Kỳ về khu chiến tham gia kháng chiế n - Toàn Trưởng, hy sinh.
19- Võ Tấ n Hồ ng: Tham gia MT từ tra ̣i ti ̣na ̣n Sikhiu năm 1984, hy sinh.
20- Huỳnh Ngo ̣c Hùng hay Hùng nhỏ - go ̣i là Hùng nhỏ, vı̀ chiế n hữu Hùng còn rấ t trẻ, chưa đươ ̣c
18. Trong khu chiế n, em Hùng sinh hoa ̣t trong Toàn thiế u nhi kháng chiế n. Tuy còn nhỏ tuổ i, nhưng Hùng
la ̣i cao lớn về thể xác và có sức ma ̣nh. Hùng la ̣i ı́t nói, tı́nh tı̀nh dễ thương hiề n lành và chấ p hành công tác
rấ t tố t. Chiế n hữu Hùng nhỏ quê ở Quâ ̣n 4 - Sài Gòn, vươ ̣t biên qua ngả đường bô ̣ rồ i tham gia kháng chiế n
từ cuố i năm 1984, bi ̣bắ t làm tù binh, bi ̣cải ta ̣o trên 3 năm ta ̣i tra ̣i A. 20 - Phú Yên.
21- Trần Khánh Linh, bị bắt (quay ra theo quân cộng?)
22- Thái( Trầ n )Đinh
̣ Luâ ̣t: Bô ̣ đô ̣i nghıã vu ̣ tham gia MT, tù cải ta ̣o nhiề u năm ta ̣i tra ̣i tù A.20 Tı̉nh Phú Yên - miề n Trung Viê ̣t Nam.
23- Lê (Nguyễn) Văn Lựu (Mười Lựu): người trong khu chiến đươ ̣c phân công bảo vê ̣ chiế n hữu
Dương Văn Tư - cựu quân nhân trong quân lực VNCH trước 1975, hy sinh.
24- Dương Mể nh (Dương Mẫn): Đồ ng bào Khmer Nam Bô ̣, tù nhiề u năm ta ̣i tra ̣i A.20 - Tı̉nh Phú
Yên - miề n Trung Viê ̣t Nam.
25- Trầ n Văn Nam: Người Sài Gòn - trong khu chiế n anh em thường go ̣i anh mô ̣t cách thân tı̀nh là
chiế n hữu Nam “Trâ ̣t Vuô ̣t”, tù nhiề u năm ta ̣i tra ̣i A.20 - Tı̉nh Phú Yên - miề n Trung Viê ̣t Nam.
26- Nguyễn Văn Nghi: Viê ̣t kiề u ta ̣i Cambodia, sinh số ng trong Biể n Hồ , tù nhiề u năm, bi ̣giam ta ̣i
tra ̣i Z.30 Đ - Hàm Tân - Bıǹ h Thuâ ̣n - miề n Nam Trung Phầ n, Viê ̣t Nam.
27- Danh Sang: Đồ ng bào Khmer Nam Bô ̣, hy sinh.
28- Phan Văn Sáu (Sáu Ru Lô): Tham gia MT từ tra ̣i ti ̣na ̣n đường bô ̣ - ở hai bên cánh tay xăm hai
hı̀nh khẩ u súng ngắ n nên anh em đă ̣t cho anh là Sáu Ru Lô, còn rấ t trẻ, ngoài 20 tuổ i, hy sinh.
29- Nguyễn Văn Thành: Quê ở Thủ Đức - bô ̣ đô ̣i tham gia kháng chiế n - nguyên quán miề n Bắ c, hy
sinh.
30- Nguyễn Văn Thuâ ̣n: Dân Đoàn Phó - tham gia MT từ giai đoa ̣n mới thành lâ ̣p, hy sinh.
31- Tiên (cánh tay mặt của chiến hữu Dương Văn Tư).
32- Nguyễn Văn Tiế ng: Viê ̣t kiề u ở Cambodia, tù nhiề u năm ta ̣i tra ̣i A.20 - Tı̉nh Phú Yên - miề n
Trung Viê ̣t Nam.
33- Huỳnh Văn Trực: Viê ̣t kiề u ở Cambodia - tham gia MT từ tra ̣i ti na
̣ ̣n Sikhiu năm 1984, tù nhiề u
năm ta ̣i tra ̣i A.20 - Tı̉nh Phú Yên - miề n Trung Viê ̣t Nam.
34- Lý Sa Vế t: Đồ ng bào Khmer Nam Bô ̣, tù nhiề u năm ta ̣i tra ̣i A.20 - Tın̉ h Phú Yên - miề n Trung
Viê ̣t Nam.
35- Lý Viên: Đồ ng bào Khmer Nam Bô ̣, tù nhiề u năm ta ̣i tra ̣i A.20 - Tı̉nh Phú Yên - miề n Trung
Viê ̣t Nam.
36- Trầ n Tro ̣ng Luyế n - hy sinh.
37- Lý Bá Tòng, người nhỏ thấ p, khoảng hai mươi tuổ i, hy sinh...
Sau năm 1990, tôi bi ̣giam ta ̣i tra ̣i tù khét tiế ng của chế đô ̣ bấ t nhân, tra ̣i A.20 ở tı̉nh Phú Yên, miề n
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Trung Viê ̣t Nam. Vı̀ bi ̣giam khác tra ̣i, tôi không gă ̣p trực tiế p anh Nguyễn Văn Sơ ̣i, người từng mang trách
vu ̣ cao nhấ t trong số anh em còn số ng sót thuộc đoàn quân Đông Tiế n I. Anh Sơ ̣i lúc đó đang bi ̣giam cầ m
tại tra ̣i Z.30 Đ ở Hàm Tân, với án tù 12 năm. Chiế n hữu Nguyễn Văn Sơ ̣i là mô ̣t người dân tô ̣c Khmer Nam
Bô ̣, lúc còn trong khu chiế n, anh Sơ ̣i rấ t kỷ luâ ̣t, siêng năng công tác cho MT, có sức khỏe, hiề n lành, ı́t nói.
Nhưng ta ̣i tra ̣i A. 20, tôi cũng đươ ̣c gă ̣p các anh em khác, đã trực tiế p tham dự chiế n dich
̣ Đông Tiế n
I, thêm vào đó, sau này, mô ̣t số anh em kháng chiế n quân từng tham dự chiế n dich
̣ Đông Tiế n II bi ̣ giam
chung với anh Sơ ̣i, rồ i khi các anh em trong Đông Tiế n II bi ̣chuyể n tra ̣i, la ̣i vào A.20. Vı̀ thế chúng tôi đã
nghe gầ n như tro ̣n ve ̣n các hiể u biế t thực tế , sự tường thuâ ̣t từ các chứng nhân trong cuô ̣c, về đinh
̣ mê ̣nh bi
hùng của đoàn quân Đông Tiế n I.
Nguyên nhân chı́nh sự thấ t ba ̣i thảm ha ̣i của đoàn quân Đông Tiế n I,
có thể quy về các điể m như sau:
1Bi ̣giă ̣c cô ̣ng thù hung ba ̣o, gian trá, quyế t liêṭ tàn sát thẳ ng tay, không thương tiế c,
không tha thứ, không khoan nhươ ̣ng giai cấ p, không cho số ng còn mô ̣t lực lương võ trang
cách ma ̣ng khi còn trong trứng nước. Bi ̣truy đuổ i liên tu ̣c ngày đêm không ngưng nghı̉ với
hỏa lực hùng ma ̣nh mang sức tàn phá, tiêu diêt;̣ số lươ ̣ng bô ̣ đô ̣i bi huy
đô ̣ng đế n tham chiế n
̣
đông gấ p nhiề u lầ n, trên mô ̣t điạ hın
̀ h rừng núi hiể m trở, xa la ̣ đố i với đoàn quân kháng chiế n
ı́t ỏi.
2Hành trın
̀ h xa xôi, gian nan, đầ y bấ t trắ c, không đủ lương thực, không có tiế p tế , điể m
đế n mơ hồ , không có sự hỗ trơ ̣ do ̣c cuô ̣c hành trın
̀ h cũng như không có sự tiế p đón ở mô ̣t nơi
giả đinh
̣ mà đoàn quân se ̃ đươ ̣c di chuyể n đế n trên phầ n đấ t quê hương.
3Sức con người có ha ̣n trong cuô ̣c trường chinh kéo dài, trong khung cảnh tuyêṭ vo ̣ng
của sự số ng, giữa môi trường thiên nhiên rừng núi bao phủ, bản năng đô ̣ng vâ ̣t hoang dã đã
tái xuấ t hiêṇ trong mô ̣t số hın
̀ h nhân, sự chia re,̃ sự thoái chı́, tàn sát nhau trong đoàn quân
cách ma ̣ng nhằ m giành sự số ng hay tiề n ba ̣c do cấ p chı̉ huy cấ t giữ.
Hầ u như toàn bô ̣ cấ p chı̉ huy chiế n dich
̣ đã bi ̣ giế t chế t, hy sinh, chết đói hay mấ t tı́ch trong rừng
râ ̣m âm u. Chiế n hữu Dương Văn Tư trong những ngày sau cùng, theo lời anh em, có những bấ t đồ ng với
chiế n hữu Huỳnh Tro ̣ng Hà về cung cách điề u hành đoàn quân. Trong những ngày sau cùng, chiế n hữu
Dương Văn Tư đã bi ̣vài anh em đi cùng, bỏ rơi? Chiế n hữu trung thành với ông và có nhiề u năm sát cánh
bên ông là chiế n hữu Lê (Nguyễn) Văn Lựu lúc ở khu chiế n, đươ ̣c anh em quen miê ̣ng kêu là anh Mười Lựu,
phầ n chắ c đã chế t trước ông Tư. Và mô ̣t, hai kháng chiế n quân sau này đươ ̣c phân công đi sát với chiế n hữu
Tư, đã bỏ mă ̣c ông gục ngã giữa rừng già, để tı̀m sinh lô ̣ cho chı́nh ho ̣?
Có tin khác kể rằng tại bờ sông Sa Thầy, chiến hữu Dương Văn Tư đã gọi chiến hữu Dương Cẩm,
Mẫn và hai chiến hữu khác đế n chia vàng để ai tự lo lắng lấy rồi bỏ đi theo đường 14 về hướng Cam Bốt.
Theo tin báo chí từ phía nhà cầm quyền Hà Nội thì chiế n hữu Dương Văn Tư bị hạ sát ở gần biên
giới Kon Tum, Gia Lai và họ còn tịch thu được cả Chứng Minh Thư do Chủ Tịch Hoàng Cơ Minh cấp cho
ông.
Mô ̣t yế u tố nữa, qua kinh nghiê ̣m di hành trong chiế n dich
̣ Đông Tiế n II lần 2 của chı́nh tác giả,
những cấ p chı̉ huy cao nhấ t trong MT khi tham dự chiế n dich,
̣ đã có cách tự xử hào hùng - oanh liê ̣t cho
chı́nh mı̀nh, mô ̣t khi chiế n dich
̣ thấ t ba ̣i, đó là tự sát giữa trâ ̣n tiề n, để không bi ̣cô ̣ng quân bắ t giữ! Đây còn
làm tro ̣n lời thề của cấ p lañ h đa ̣o, khi ra quân, xuôi về cố quố c.
Ngay lúc còn trong khu chiế n, do tuổ i đã trên 50 và sức khỏe không còn tráng kiê ̣n sau nhiề u năm
bi ̣cải ta ̣o ở miề n Bắ c, dı ̃ nhiên chiế n hữu Tư không thể di chuyể n nhanh chóng, go ̣n gàng như bao anh em
trẻ tuổ i khác, khi leo núi trèo non, qua sông qua suố i, vươ ̣t thung lũng sâu, di hành ban đêm trong cảnh đói
ăn. Vı̀ thế trong chiế n dich
̣ Đông Tiế n I, nế u trường hơ ̣p, đoàn quân di chuyể n trong điề u kiê ̣n ngày đi, đêm
nghı̉ (trên võng, dưới các cơn mưa rừng), lương thực không bi ̣ hế t ca ̣n. Chiế n hữu Dương Văn Tư có thể
bám sát cuô ̣c hành trı̀nh và lèo lái chiế n dich.
̣
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Trong thực tế , trái la ̣i, tı̀nh hı̀nh rấ t nguy ngâ ̣p, đoàn quân bi đi
̣ ch
̣ bám sát bắ n phá liên tu ̣c nhằ m tiêu
diê ̣t cho bằ ng đươ ̣c. Do vâ ̣y phải di chuyể n nhanh go ̣n trên những điạ hı̀nh rừng núi, thung lũng thác ghề nh
phức ta ̣p hiể m nguy, không thể nào tiên liê ̣u đươ ̣c. Nhân lực đoàn quân bi ̣rơi rớt lầ n lầ n do ̣c đường đi, tinh
thầ n mô ̣t số kháng chiế n bi suy
su ̣p nă ̣ng.
̣
Khi rời khu chiến, lên đường di hành trong chiế n dich
̣ Đông Tiế n I, mỗi kháng chiế n quân mang
trên ba lô chừng 25 kı́ lô ga ̣o là tố i đa. Ga ̣o đươ ̣c đóng bo ̣c nhựa sẳ n, mua từ các siêu thi ̣ở ngoài đấ t Thái,
chuyể n vâ ̣n vào căn cứ 84 trước đó. Ca ̣nh đó là chừng 30 gói mı̀ ăn liề n mang nhañ hiê ̣u Thái, mỗi gói mı̀
đươ ̣c bóp vu ̣n từng mảnh, cho nhỏ la ̣i, ép cứng trong ba lô, để không chiế m các khoảng trố ng khác. Khi di
hành, nế u lúc đóng quân nghı̉, có thời giờ nấ u nước chıń , thı̀ bỏ mı̀ gói vào ca quân du ̣ng làm canh ăn, nế u
không có thı̀ giờ, thường là hứng nước suố i đổ vào ca, chờ mı̀ mề m rồ i ăn cho đỡ đói, hoă ̣c khi gấ p quá, anh
em vừa đi, vừa bóc mı̀ số ng bỏ vô miê ̣ng nhai cho đỡ đói.
Ngoài phầ n lương thực như trên, ba lô mỗi kháng chiế n quân còn chứa mô ̣t võng, mô ̣t tấ m mề n nhỏ,
vài bô ̣ quầ n áo; mô ̣t ıt́ tài liê ̣u tuyên truyề n MT, Viê ̣t Tân bằ ng giấ y, cờ vàng ba so ̣c đỏ, cờ đảng Viê ̣t Tân
bằ ng vải; vâ ̣t du ̣ng trang bi ̣cho công tác như đèn pin, vài cu ̣c pin, tấ m cao su để căng lề u, dây dù, túi nhựa
dùng chứa nước khi cầ n; vài loa ̣i thuố c tri ̣ số t, đau bu ̣ng, tiêu chảy; ı́t thứ gia vi ̣ khô để ăn theo đường di
hành. Trên người còn mang súng, đa ̣n, mı̀n, lựu đa ̣n, bı̀nh nước cá nhân bằ ng nhựa. Mỗi Dân Đoàn phân
công mô ̣t hay hai anh em có sức khỏe hơn bı̀nh thường, mang theo mô ̣t, hai cái nồ i để nấ u cơm cho mô ̣t đơn
vi ̣ăn lúc đóng quân; vài cái cuố c quân du ̣ng để đào, xới đấ t khi cầ n.
Với mớ hành trang trên lưng trên vai như thế , mỗi kháng chiế n quân la ̣i phải dùng đôi chân băng
rừng, leo núi, qua sông, qua suố i, vươ ̣t đı̉nh đồ i, xuố ng dố c núi. Mới tưởng tươ ̣ng thôi, đã thấ y vấ t vả cho
người kháng chiế n quân mới thương cho anh em lên đường Đông Tiế n vı̀ nghıã tı̀nh Viê ̣t Nam, chưa nói tới
khổ cực do ̣c đường và bi ̣quân thù rươ ̣t đuổ i theo sau bắ n giế t mă ̣c tı̀nh!
Lương thực ta ̣i căn cứ không thiế u, có tiế p tế đề u đă ̣n hàng tháng, hàng tuầ n. Nhưng khi lên đường
Đông Tiế n, do sức người có ha ̣n, do lô ̣ trı̀nh đi khó khăn, nên không thể mang vác theo nhiề u, la ̣i không có
phương tiê ̣n tiế p tế khi lương thực sắ p ca ̣n. Viê ̣c vào bản làng người Lào mua lương thực khó thực hiê ̣n, vı̀
ta ̣i mỗi bản làng thường có du kı́ch Lào cô ̣ng trấ n giữ. Và để tránh bi ̣bô ̣ đô ̣i cùng dân quân cô ̣ng sản ta ̣i các
điạ phương phát hiê ̣n, truy đuổ i, đoàn quân Đông Tiế n la ̣i phải tránh xa những khu vực có thể ghé qua hay
ngừng la ̣i mua thêm lương thực, dù có mang theo tiề n, vàng. Tı̀nh tra ̣ng thiế u hu ̣t lương thực ngày càng gia
tăng, theo thời gian tıǹ h hı̀nh thêm trầ m tro ̣ng, làm cho kháng chiế n quân đi càng lâu ngày, càng thêm mỏi
mê ̣t, đuố i sức, đói khát.
Viế t đế n đây, tôi vẫn còn nhớ đế n gương mă ̣t phúc hâ ̣u người chiế n binh già, tấ m lòng nhân hâ ̣u
cùng tı́nh tı̀nh xề xòa của chiế n hữu Phó Tư Linh
̣ Dương Văn Tư vẫn đo ̣ng la ̣i trong trı́ nhớ tôi cùng nhiề u
kháng chiế n quân khác. Đầ u những năm 1980, sau khi ra khỏi tra ̣i tù cải ta ̣o ở “miề n Bắ c xã hô ̣i chủ nghıã ”,
vi ̣sı ̃ quan cấ p tá chı̉ huy đơn vi ̣có cấ p số trung đoàn của mô ̣t sư đoàn Bô ̣ Binh thuô ̣c Vùng 4 Chiế n Thuâ ̣t,
miề n Nam Viê ̣t Nam trước thời điể m tháng 4/1975, đã vươ ̣t biên đế n tra ̣i ti na
̣ ̣n đường bô ̣, nằ m sát biên giới
Thái - Cambodia.
Vào những ngày tháng đó, nế u ông Dương Văn Tư không quyế t đinh
̣ lên đường vào khu chiế n tham
gia MT, mà ở la ̣i tra ̣i chờ ngày lên đường đi đinh
̣ cư như nhiề u người từng làm. Có lẽ vào giây phút này đây
- vi Tư
̣ Linh
̣ Phó đã đi vào lich
̣ sử tranh đấ u vı̀ nề n tự do - chı̉ là ông già tóc ba ̣c, lưng còng, chân tay run lẩ y
bẩ y, mắ t lờ mờ, đang ngồ i trên chiế c xe lăn trong nhà dưỡng laõ buồ n thảm nào đó ở vùng California - Hoa
Kỳ, ngóng ngó tháng ngày trôi qua mô ̣t cách im lă ̣ng, nơi đấ t người trong kiế p lưu vong, hồ i nhớ quañ g đời
quân nhân bi ̣buô ̣c phải bỏ súng!!!
Thế nhưng, tiế ng réo go ̣i của núi sông, ý thức trách nhiê ̣m của mô ̣t quân nhân giàu lòng yêu nước,
đã làm thay đổ i đinh
̣ mê ̣nh.
Chiế n hữu Dương Văn Tư, Tướng Tư Linh
̣ Phó Lực Lươ ̣ng Võ Trang Kháng Chiế n thuô ̣c
Mă ̣t Trâ ̣n Quố c Gia Thố ng Nhấ t Giải Phóng Viêṭ Nam, đã gửi thân nơi rừng núi Nam Lào!!! Sa trường
da ngựa bo ̣c thây anh hùng! Ông đã thực hiê ̣n tro ̣n ve ̣n lời thề trung thành sắ t son với non nước Viê ̣t! Đáng
kı́nh tro ̣ng thay, đáng ngưỡng phu ̣c thay, mẫu người quân nhân nă ̣ng ơn nă ̣ng nghıã với núi sông Viê ̣t Nam
nhiề u phiề n muô ̣n, cay đắ ng, xâu xé nhau vı̀ lơ ̣i danh dơ bẩ n và quyề n lực hư ảo!!!
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Chiế n hữu Dương Văn Tư nằ m xuố ng ta ̣i Nam Lào vào năm 1985, cho đế n 20 năm sau, vào năm
2005, tôi mới viế t đế n chương sách này, thuâ ̣t la ̣i chuyế n nhâ ̣p Viê ̣t bi hùng của nhiề u con dân Viê ̣t. Xác thiṭ
ông đã tan rửa, nhưng xương cố t ông vẫn còn vương vaĩ đâu đấ y trên vùng đấ t la ̣ không xa tổ quố c Viê ̣t Nam
bao nhiêu, mà vẫn chưa nghe, thấ y có mô ̣t hành đô ̣ng cu ̣ thể nào của đảng Viêṭ Tân, trong cố gắ ng truy tı̀m
hài cố t các anh em kháng chiế n quân đã bỏ mı̀nh vı̀ nước!
Hy vo ̣ng rằ ng thân nhân, gia đı̀nh ông sẽ có người bấ t chơ ̣t trong giây phút nào đó, trong cố gắ ng
không ngừng tı̀m kiế m người thân mı̀nh, sẽ đo ̣c đươ ̣c những giòng chữ này để biế t vài sự kiê ̣n liên hê ̣ đế n
hành tung chiế n hữu Dương Văn Tư trong những ngày cuố i đời!
Cái chế t của chiế n hữu Huỳnh Tro ̣ng Hà - Quyế t Đoàn Trưởng Quyế t Đoàn Đông Tiế n - cũng không
kém đau thương. Khi anh Hà cùng vài chiế n hữu ngồ i trên chiế c bè do kháng chiế n quân chă ̣t cây, tre, dây
rừng làm lấ y, xuôi con suố i lớn, luồ n lách trên dòng nước tı̀m lố i đi. Không may, chiế c bè tre bi ̣nước cuố n
vào dòng xoáy, dẫn tới mô ̣t thác nước, nước chảy xiế t ma ̣nh. Chiế c bè mong manh không đươ ̣c kề m la ̣i đúng
lúc, bi ̣dòng nước cuố n rơi từ trên đın̉ h thác xuố ng đáy, bè vỡ tan trước cô ̣t nước dô ̣i từ trên xuố ng, ca ̣nh đó
là đá ngầ m ở dưới thác nước.
Thân người rơi ru ̣ng không nơi bám vı́u, bi nươ
̣ ́ c cuố n, va cha ̣m vào đá, vào thân cây rừng, bi chı
̣ ̀m,
bi ̣ trôi theo dòng nước đang sức chảy ma ̣nh từ trên đı̉nh thác đổ xuố ng. Trong tı̀nh tra ̣ng đói khát, mê ̣t lả,
kiê ̣t sức. Cả toán kháng chiế n quân trên chiế c bè đó đề u chế t, không ai đươ ̣c tı̀m thấ y xác sau đó.
Viê ̣c mấ t hai nhân vâ ̣t đầ u naõ của đoàn quân đang trên đường di chuyể n, khiế n cho chiế n dich
̣
Đông Tiế n I phầ n chắ c chứa nhiề u thấ t ba ̣i thảm ha ̣i. Anh Huỳnh Tro ̣ng Hà từ Nhâ ̣t về khu chiế n, nhưng ı́t
ai biế t gia đı̀nh, thân nhân anh ở đâu!!!
Xin đươ ̣c cúi đầ u nghiêng mın
̀ h, bái phu ̣c trước hành đô ̣ng hy sinh cao quý của chiế n hữu
Quyế t Đoàn Trưởng Quyế t Đoàn Quang Trung (7685), anh Huỳnh Tro ̣ng Hà, trên đường cứu quố c Vi Quố
c Vong Thân!
̣
Lich
̣ sử tranh đấ u cho nước Viêṭ Nam Tự Do ghi nhâ ̣n sự đóng góp bằ ng xương trắ ng máu
đào của chiế n hữu Huỳnh Tro ̣ng Hà cùng các chiế n hữu của anh cho tổ quố c Viêt.̣
Dù không thành công, nhưng chuyến Đông Tiến I này đã có một số người đặt chân tới đất Mẹ
hay vùi thây vào lòng đất Mẹ.
Lich
̣ sử se ̃ ghi khắ c tên các anh!
Người chı̉ huy cao hàng thứ ba trong đoàn quân là chiế n hữu Lâm Quố c Thái, đã bi ̣giế t chế t vı̀ nô ̣i
gian tham lam, hèn nhát, tráo trở, thâm hiể m. Chiế n hữu Thái đang nằ m trên võng ngủ vào ban đêm, sau
nhiề u ngày đêm di hành vấ t vả, mê ̣t nho ̣c. Anh Thái đã bi ̣ Võ Văn Bıǹ h, mô ̣t Dân Đoàn Phó trong Quyế t
Đoàn 7685, sau nhiề u ngày âm thầ m theo dõi, dùng súng bắ n chế t, chı̉ để cướp lấ y cái ba lô có mang ı́t vàng.
Đây là số tài sản MT, phân cho vài vi ̣chı̉ huy mang theo, nhằ m chi du ̣ng khi hữu sự cho cả đoàn quân.
Võ Văn Bı̀nh cướp lấ y vàng, tiề n, nhưng cũng không thoát, sau này Bı̀nh bi Việt
Cộng bắ t, số vàng
̣
ba ̣c đó, chắ c cũng bi ̣ vương vaĩ hay bi ̣ bô ̣ đô ̣i xâu xé nhau để cướp bóc. Bıǹ h là cựu bô ̣ đô ̣i nghıã vu ̣ tham
gia kháng chiế n, tı́nh tı̀nh anh khó hiể u. Cách hành xử của anh đố i với mô ̣t cấ p chı̉ huy rấ t đáng kı́nh tro ̣ng
như chiế n hữu Lâm Quố c Thái, không thể tránh đươ ̣c ảnh hưởng từ nề n giáo du ̣c của xã hô ̣i mà anh đã trưởng
thành trong đó, trước khi bi bắ
̣ t đi thi hành nghıã vu ̣ và rồ i tham gia MT.
Chiế n hữu Lâm Quố c Thái thuô ̣c sắ c tô ̣c Khmer Nam Bô ̣, quê anh ở vùng Sóc Trăng hay Ba ̣c Liêu,
từng là cựu sı ̃ quan cấ p úy Binh chủng Nhảy Dù trong quân lực miề n Nam Viê ̣t Nam trước năm 1975. Anh
vào khu chiến với nhiề u thành tı́ch công tác tố t, chiế n hữu Đă ̣ng Quố c Hiề n, Tư Linh
̣ Lực Lươ ̣ng Võ Trang
Kháng Chiế n, khi còn số ng thương mế n anh Thái, vı̀ mẫu mực số ng của anh trong khu chiế n. Do ở căn cứ
khác nhau, tôi ı́t có dip̣ gă ̣p trực tiế p và trao đổ i cùng anh Thái. Tuy nhiên tiế ng tố t đồ n xa.
Có lầ n, tôi và anh Thái, cùng vài anh em nữa về căn cứ 83 nhâ ̣n chı̉ thi tư
̣ ̀ chiế n hữu Chủ Tich
̣ Hoàng
Cơ Minh, trước khi đế n mô ̣t lớp ho ̣c giảng da ̣y các bài căn bản trong đường lố i MT, cho mô ̣t số đoàn viên
từ hải ngoa ̣i về khu chiế n (thời gian này sau khi xảy ra sự ra ̣n vỡ ở thươ ̣ng tầ ng lañ h đa ̣o MT). Vào buổ i tâ ̣p
hơ ̣p đó, trông thấ y chiế n hữu Lâm Quố c Thái tác phong chững cha ̣c, chấ p hành lê ̣nh la ̣c rấ t tố t, đươ ̣c phân
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công giảng bài, anh Thái chiụ khó sắ p xế p chương trı̀nh rõ ràng, kiên nhẫn ho ̣c hỏi, tôi rấ t mế n anh. Trong
thời gian ở khu chiến, chiế n hữu Lâm Quố c Thái thường công tác trong Lực Lươ ̣ng Võ Trang và anh luôn ở
căn cứ 81. Do tıń h anh hiề n lành, chăm chı̉, chấ p hành kỷ luâ ̣t cao, nhấ t là rấ t khiêm nhường nên anh em ở
xa căn cứ 81 ı́t biế t đế n tên anh. Với dáng tầ m thấ p, nước da sẫm màu, gương mă ̣t thuầ n hâ ̣u, cho tới giờ, tôi
vẫn nhớ như in gương mă ̣t người chı̉ huy đức đô ̣ này. Mong rằ ng gia đıǹ h anh Thái nhâ ̣n đươ ̣c tin về anh.
Mô ̣t chı̉ huy khác của đoàn quân Đông Tiế n I cũng bi ̣ chế t mô ̣t cách bi đát, chiế n hữu Lâm Thao.
Anh Thao chế t vı̀ quá đói, kiê ̣t sức trầ m tro ̣ng, anh đã bỏ cuô ̣c, không thể tiế p tu ̣c di hành. Chiến hữu Nguyễn
Thanh Bình đã phủ cờ tổ quốc và đảng cho anh. Thân xác chiế n hữu Lâm Thao chắ c chắ n đã làm mồ i ngon
cho những bầ y thú rừng háu đói, râ ̣p rıǹ h đâu đó trong rừng già mênh mông ghê rơ ̣n. Lâm Thao là Viê ̣t kiề u
từ Nhâ ̣t Bản về tham gia kháng chiế n. Vào năm 1985, anh còn rấ t trẻ, chừng trên 30, vóc người va ̣m vỡ, có
tâ ̣t ở chân, do vế t thương từ thời chiế n tranh Viê ̣t Nam để la ̣i. Có thể đây là nguyên nhân khiế n anh mau kiê ̣t
sức, không thể tiế p tu ̣c di hành theo đoàn quân luôn hố i hả, tấ t bâ ̣t lên đ ̣ường.
Cái chế t của thành viên bô ̣ chı̉ huy chiế n dich
̣ Đông Tiế n I, chiế n hữu Nguyễn Văn Chı́, thâ ̣t bi đát,
thảm thương, rùng rơ ̣n, đau lòng! Chiế n hữu nguyễn Văn Chı́ đi la ̣c vào rừng sâu với vài anh em đã kiê ̣t sức.
Trong nhóm người sức tàn lực kiê ̣t này, anh Chı́ là người kiê ̣t sức nhấ t, các anh em còn la ̣i đã giế t chế t anh
tàn nhẫn để lấ y thiṭ ăn cho đỡ đói. Điề u này cũng đã xảy ra ở Đông Tiế n II lần 2. Na ̣n nhân là chiế n hữu Lê
Văn Nguyên, người đồ ng khóa với tôi, anh Nguyên bi ̣chiế n hữu mı̀nh giế t chế t và moi gan ăn tươi!!!
Khi nghe anh em thuâ ̣t la ̣i chi tiế t chuyê ̣n đau lòng này, tôi không thể tin điề u này xảy ra trong đoàn
quân Đông Tiế n I. Nhưng sự thực đã xảy ra thâ ̣t tê ̣ha ̣i, rấ t đáng buồ n, tôi cũng trải qua cơn đói khát thê thảm
khi tham dự chiế n dich
̣ Đông Tiế n II. Nhưng tôi không thể tưởng tươ ̣ng anh em thân yêu, không ngầ n nga ̣i
ra tay giế t chế t chıń h chiế n hữu mı̀nh để xẻ thiṭ ăn tươi. Trong cơn đói khát, đầ y tuyê ̣t vo ̣ng, giữa rừng sâu
thanh vắ ng, chı̉ có cỏ cây, trời mây, thú hoang la ̣c loài thı̉nh thoảng lấp ló hı̀nh bóng!
Vı̀ sao vài con người hiề n lành, ı́t nói, có lý tưởng, dám xả thân hy sinh cuô ̣c đời thanh niên phơi
phới thanh xuân, để số ng trong môi trường cách ma ̣ng gian khổ , duy lý. Trong phút chố c, la ̣i có thể hành
đô ̣ng man rơ ̣, thú tıń h nhằ m kiế m lấ y sự tồ n ta ̣i cho chıń h bản thân mı̀nh. Dù cho phải đâm chế t, cắ t thit,̣
nuố t gan, ăn thiṭ tươi đồ ng loa ̣i, đồ ng đô ̣i, ba ̣n hữu, chiế n hữu mı̀nh?
Chıń h môi trường số ng trong thiên nhiên hoang da,̃ với cảnh đói khát cùng cực, nỗi lo sơ ̣ bi ̣ giế t
chế t bởi quân cô ̣ng thù đang bám theo sát bên gót, không có bấ t cứ cơ hô ̣i nào kiế m đươ ̣c thực phẩ m nhằ m
tồ n ta ̣i trong ngắ n ha ̣n. Đã là tiề n đề rấ t tố t, mô ̣t mảnh đấ t màu mỡ cho bản năng đô ̣ng vâ ̣t hoang dã trỗi dâ ̣y
trong suy nghı ̃ đang mê ̣t mỏi, ca ̣n kiê ̣t ý chı́, tâm lý khủng hoảng tô ̣t đô ̣, dẫn đế n hành đô ̣ng mo ̣i rơ ̣ mang
bản chấ t thú tıń h trong con người.
Hành đô ̣ng thú tı́nh giế t ba ̣n hữu mı̀nh, đồ ng đô ̣i mı̀nh, moi gan, xẻo thit,̣ cắ t thiṭ nướng ăn cho khỏi
chế t đói của vài kháng chiế n quân trong đoàn quân Đông Tiế n I, là hành đô ̣ng mo ̣i rơ ̣ lồ lô ̣, quá rõ ràng, dễ
hı̀nh dung, dễ gây xúc đô ̣ng ma ̣nh. Chuyện này cũng đôi khi xảy ra trong những chuyến ghe đồng bào vượt
biển bị cạn lưong thực ở tuần lể thứ 3, 4…
Thế nhưng, không phải chı̉ vài kháng chiế n quân kể trên trở thành hı̀nh nhân mang thú tı́nh ở phút
giây cô đơn tuyê ̣t vo ̣ng trong thể xác rã rời chı̉ còn đo ̣ng la ̣i chút ı́t dinh dưỡng. Cũng không thiế u những loa ̣i
hành đô ̣ng mang bản chấ t thú tı́nh, giế t người, sát nhân, thế nhưng nó la ̣i không cu ̣ thể , hơi trừu tươ ̣ng do vı̀
bô ̣c lô ̣ trong tra ̣ng thái hay hı̀nh thức tinh vi nhiề u màu sắ c che mắ t. Chứ không hoang da ̣i, đầ n đô ̣n, lồ lô ̣, là
cầ m dao, cầ m súng rồ i đè người ra đâm chém, cắ t, chă ̣t, bắ n bỏ. Nhưng nhı̀n cho kỹ họ cũng đã hành xử vô
lương tâm, vô nhân tính với con người, xét cho cùng, cũng là thứ hành đô ̣ng kém văn minh, mo ̣i rơ ̣, chứa
đựng tı́nh chấ t giế t người, ăn thiṭ người mà thôi.
Đây chı̉ là hai hı̀nh thức mang mô ̣t nô ̣i dung hành đô ̣ng kém văn minh.
Đinh
̣ mê ̣nh đen tố i, u uấ t trút lên đầ u dân tô ̣c Viê ̣t Nam trong 30 năm qua, vı̀ 3 nguyên nhân chı́nh
sau. Do các quyế t đinh
̣ kém lý trı́, thiế u nhân tıń h.
1- Tổ ng Thố ng Hoa Kỳ Richard Nixon, Tiế n Sı,̃ ngoa ̣i trưởng Henry Kissinger - mô ̣t người Mỹ gố c
Do Thái từng cư trú ta ̣i Đức thời niên thiế u - vào ngày 27/1/1973, khi ép buô ̣c các nhà lañ h đa ̣o miề n Nam
Viê ̣t Nam ký Hiê ̣p Đinh
̣ Hòa Bı̀nh Paris với lañ h đa ̣o cô ̣ng sản Hà Nô ̣i. Chı́nh ho ̣ - lañ h đa ̣o Hoa Kỳ - đã góp
phầ n rấ t lớn trong hành đô ̣ng ra tay giế t chế t mầ m số ng, giế t chế t tương lai, bóp chế t ước mơ có cuô ̣c số ng
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bı̀nh thường trong cảnh hòa bı̀nh ha ̣nh phúc, quyề n tự do của hàng 20 triê ̣u người dân vô tô ̣i ở miề n Nam
Viê ̣t Nam.
Đây là hành đô ̣ng xuấ t phát từ nhâ ̣n thức rõ ràng, có tı́nh toán vı̀ tư lơ ̣i đa ̣i cường, vı̀ quyề n lơ ̣i riêng
tư của mô ̣t số chı́nh tri ̣ gia Hoa Kỳ. Và khi đưa ra hành đô ̣ng giế t hàng loa ̣t người này, đố t cháy, thiêu ru ̣i
tương lai ha ̣nh phúc hàng triê ̣u người, chứ không phải chı̉ có vài người. Là lúc ho ̣ đang ở trong tı̀nh tra ̣ng
sung mañ vâ ̣t chấ t, hưng phấ n tinh thầ n, sinh hoa ̣t trong môi trường đầ y đủ tiê ̣n nghi vâ ̣t chấ t - Tòa Ba ̣ch Ốc
- ở thủ đô đê ̣ nhấ t cường quố c trên hành tinh chúng ta. Chứ không phải trong thể tra ̣ng lê lế t, bơ phờ, vâ ̣t vờ,
thiể u naõ , tàn hơi lực kiê ̣t, hầ u như chế t đói trong rừng hoang vu như các kháng chiế n quân ăn thiṭ người nói
trên.
Dân tô ̣c, cường quố c số mô ̣t trên quả đấ t này, có những lañ h đa ̣o quố c gia như thế , có những chı́nh
tri ̣gia hành đô ̣ng trên khuôn mẫu như thế , có những bâ ̣c trı́ thức tố t nghiê ̣p ở các đa ̣i ho ̣c lừng danh thế giới
nhưng la ̣i hành xử thiế u thông minh, thiế u đa ̣o đức như vâ ̣y. Liê ̣u nó có đủ tầ m vóc, vi ̣thế là quố c gia hàng
đầ u, lañ h đa ̣o thế giới này hay không?
Quố c gia tự hào có nề n văn minh kỹ thuâ ̣t số mô ̣t trên thế giới như Hoa Kỳ, nhưng hành đô ̣ng của
thiể u số lañ h đa ̣o ho ̣ la ̣i mang bản chấ t kém văn minh, thiế u nhân tı́nh, thiế u tự tro ̣ng, không danh dự. Như
vâ ̣y, mô ̣t quố c gia giàu có với ưu thế về kinh tế , sức ma ̣nh kỹ thuâ ̣t, súng đa ̣n tân tiế n, đời số ng nhân dân ho ̣
dư thừa về vâ ̣t chấ t, nhưng Hoa Kỳ có nên đươ ̣c coi là nước có nề n văn minh tinh thầ n, nề n văn hóa cao,
trong đó thực sự tôn tro ̣ng nhân phẩ m con người hay không?
Cường quố c như Hoa Kỳ từng đành tâm quay mă ̣t la ̣i với đồ ng minh, đành tâm chố i bỏ ước mơ tự
do của hàng hai chu ̣c triê ̣u người dân của quố c gia thân hữu nhỏ bé, nghèo nàn hơn, miề n Nam Viê ̣t Nam.
Thực tế là Hoa Kỳ gián tiế p tiế p tay tiế p sức cho chế đô ̣ Hà Nô ̣i lôi cổ , còng tay, còng chân, trói mı̀nh, sau
đó đẩ y cả dân tô ̣c Viê ̣t Nam rơi xuố ng cuố i tầ ng điạ ngu ̣c đỏ đầ y máu, nước mắ t, khổ nhu ̣c, tù đày, miṭ mờ
tương lai. Và nay, ho ̣ la ̣i quay mă ̣t trở la ̣i, hứa he ̣n giúp cho dân tô ̣c Viê ̣t Nam đươ ̣c hưởng quyề n tự do ngôn
luâ ̣n, quyề n tự do phát biể u, quyề n tự do thờ phươ ̣ng, quyề n tự do đi la ̣i, quyề n tự do lâ ̣p hô ̣i, các quyề n tự
do căn bản... qua các chương trı̀nh phát thanh mang nô ̣i dung “Tự Do” hướng về Châu Á, trong đó có Viê ̣t
Nam!!!
Những hứa he ̣n, cổ vũ này có đủ sức thuyế t phu ̣c đồ ng bào Viê ̣t Nam tin câ ̣y hay không? Những sai
lầ m quá khứ của Hoa Kỳ đố i với dân tô ̣c Viê ̣t Nam có thể không đươ ̣c tái diễn. Có thể chứ không bảo đảm
100%, vı̀ quyề n lơ ̣i siêu cường, quyề n lơ ̣i đảng cầ m quyề n, quyề n lơ ̣i các tâ ̣p đoàn chıń h tri ̣và tài phiê ̣t ta ̣i
Hoa Kỳ, vẫn là ưu tiên hàng đầ u trong chı́nh sách ngoa ̣i giao của Hoa Kỳ. Do vâ ̣y mà các chương trı̀nh phát
thanh tự do nhắ m về Châu Á do Hoa Kỳ chủ trương - Radio Free Asia - vẫn là chiế n thuâ ̣t, sách lươ ̣c trong
mô ̣t giai đoa ̣n. Mă ̣c nhiên bên ca ̣nh đó, tô ̣i lỗi quá khứ không thể nhanh chóng bi ̣ quên lañ g, khi mà đau
thương, tù ngu ̣c, quyề n tự do bi ̣tước đoa ̣t vẫn còn trùm chă ̣t trên đầ u dân tô ̣c Viê ̣t.
Và khi mô ̣t dân tô ̣c, mô ̣t quố c gia có hàng ngũ lañ h đa ̣o từng đan tâm thực hiê ̣n hành đô ̣ng phản bô ̣i
la ̣i đồ ng minh, phản bô ̣i la ̣i chiế n hữu cùng vai sát cánh với dân tô ̣c mı̀nh, phản bô ̣i la ̣i mô ̣t quố c gia cô thế ,
nghèo đói, thiế u tự do hơn mı̀nh. Như thế , cường quố c Hoa Kỳ có đủ tư thế để ta ̣o niề m tin cho các dân tô ̣c
khác, cho các cô ̣ng đồ ng dân tô ̣c trên hành tinh này? Mô ̣t câu hỏi đă ̣t ra với nhiề u nghi ngờ lẫn khinh miê ̣t,
chán chường.
Với viê ̣c đẻ ra bản Hiê ̣p Đinh,
̣ Henry Kissinger và Lê Đức Tho ̣ đươ ̣c Hàn Lâm Viê ̣n Thu ̣y Điể n tă ̣ng
cho giải Nobel Hòa Bı̀nh vào cuố i năm 1973!? Những bâ ̣c trı́ thức ngồ i ta ̣i Hàn Lâm Viê ̣n nói trên sáng suố t
đế n đô ̣ phát giải Nobel cho hai sát thủ với bàn tay đẫm máu người. Trong môi trường số ng đầ y đủ ánh sáng,
tiê ̣n nghi, không thiế u ăn, thiế u mă ̣c, các nhà đa ̣i trı́ thức ở Hàn Lâm Viê ̣n Thu ̣y Điể n vẫn không c̣ ó hiể u biế t
sơ đẳ ng, không đủ tın̉ h táo, không đủ lý trı́ nhı̀n ra chân tướng, ḍ ã tâm hai kẻ sát nhân, hai tên ăn thiṭ người.
Và la ̣i gián tiế p khuyế n khı́ch, ủng hô ̣ tinh thầ n cho hai thủ pha ̣m tro ̣ng án, mà bỏ qua, làm ngơ, quay mă ̣t
đi, với biế t bao đau thương máu lê ̣ của hàng chu ̣c triê ̣u người Viê ̣t Nam.
Như vâ ̣y có phải chăng giá tri ̣trung thực cao quý của giải Nobel Hòa Bı̀nh đã bi ̣chı́nh tri ̣chi phố i,
bị thực hiê ̣n, bi khuynh
đảo theo ý đồ của vài siêu cường trên thế giới. Điề u này có phải là sự bô ̣i phản Ngài
̣
Alfred Bernhard Nobel (1833 - 1896, hóa ho ̣c gia, kỹ sư Thu ̣y Điể n), nhân vâ ̣t sáng lâ ̣p ra giải thưởng, và
đươ ̣c những kẻ hâ ̣u bố i thực hiê ̣n hàng năm theo ý nguyê ̣n của người đã khuấ t?

269

Nế u tổ chức trao giải thưởng Nobel của quố c tế , muố n minh chứng thiê ̣n chı́, sự trung thực, tı́nh
nhân đa ̣o, biể u hiê ̣n tra ̣ng thái văn minh, thı̀ giải thưởng Nobel Hòa Bı̀nh lỡ trao phải đươ ̣c thu hồ i. Sau đó,
công khai hóa sự sai lầ m này, để vinh danh trong sáng giá tri cao
quý của giải thưởng Nobel trong suố t chă ̣ng
̣
hành trı̀nh của nó nhằ m phu ̣c vu ̣ cho mu ̣c tiêu cổ vũ các nhân cách trong sáng, chân thâ ̣t, nhân đa ̣o, hòa bı̀nh,
tự do trong xã hô ̣i con người tiế n bô ̣, văn minh.
2- Bo ̣n giả hı̀nh thứ hai, những người lañ h đa ̣o trong đảng cô ̣ng sản Viê ̣t Nam có đươ ̣c mang ra so
sánh với hành đô ̣ng man rơ ̣ của vài kháng chiế n quân mắ c tô ̣i ăn thiṭ số ng, tươi của đồ ng đô ̣i mı̀nh hay
không? Rấ t có nhiề u khả năng, nế u không muố n nói là nên mang ra so sánh trước tòa án tro ̣ng pháp, văn
minh, thı̀ các kháng chiế n quân Viê ̣t Nam ăn thiṭ người, nhe ̣ tô ̣i và đáng thương hơn khi xét trên tı̀nh tiế t,
đô ̣ng cơ, môi trường dẫn đế n tô ̣i ác và các hê ̣ quả sau đó của tô ̣i ác.
Vı̀ ho ̣, các kháng chiế n quân, bi thu
̣ ́ c đẩ y làm tô ̣i ác, sát sinh, giế t người, ăn gan người, ăn thiṭ đồ ng
loa ̣i mı̀nh, trong tı̀nh tra ̣ng tuyê ̣t vo ̣ng về thể xác, vâ ̣t chấ t, suy kiê ̣t lý trı́, mấ t gầ n hế t khả năng phán đoán
đúng sai.
Trong khi đó, giai tầ ng lañ h đa ̣o đảng cô ̣ng sản Viê ̣t Nam, tương tự như hai nhân vâ ̣t lañ h đa ̣o Hoa
Kỳ vừa dẫn trên, đã cầ m tù - đày đo ̣a - làm khổ nhu ̣c hàng triê ̣u sinh mê ̣nh người Viê ̣t, giế t chế t mầ m số ng,
thiêu ru ̣i tương lai, đố t cháy ha ̣nh phúc, xây ảo vo ̣ng trong lý trı́ bi ̣đóng khung của hàng chu ̣c triê ̣u gia đı̀nh
người Viê ̣t đáng thương vô tô ̣i qua chıń h sách cai tri ̣chuyên chế , đô ̣c tài, sắ t máu của ho ̣.
Khi thực hiê ̣n hành đô ̣ng kı̀m hãm, ham
̃ ha ̣i, tâ ̣n diê ̣t đời số ng tươi đe ̣p nhiề u ước mơ, hoài baõ vươn
lên của dân tô ̣c Viê ̣t. Ho ̣ - lañ h đa ̣o đảng cô ̣ng sản Viê ̣t Nam - số ng và đưa ra các quyế t đinh
̣ mang tıń h chấ t
sát thủ trên, trong thể tra ̣ng hoàn toàn tự do, ý thức rõ rê ̣t, hưng phấ n, thể xác tráng kiê ̣n, núc nı́ch (đươ ̣c vỗ
béo thường xuyên bởi sưu thuế của nhân dân nghèo khổ , bởi tham nhũng, hố i lô ̣, móc ngoă ̣c), có toàn quyề n
hành đô ̣ng (quố c hô ̣i, nhà nước chı̉ là công cu ̣ giả hı̀nh), ngồ i chễm chê ̣ trong hô ̣i trường Ba Đı̀nh, giữa thủ
đô Hà Nô ̣i ngàn năm văn vâ ̣t. Chứ không chui rúc, la ̣c lố i, hoang mang ta ̣i những cánh rừng đıù hiu, thâm
sơn cùng cố c ở vùng Nam Lào nghèo nàn, trơ tru ̣i.
3- Nguyên nhân thứ 3 đã dẫn dân tô ̣c Viê ̣t Nam vào tıǹ h tra ̣ng tuyê ̣t vo ̣ng như ngày nay, cũng phải
kể đế n mô ̣t phầ n trách nhiê ̣m không nhỏ của tầ ng lớp giả hı̀nh ở miề n Nam. Thành phầ n lañ h đa ̣o bấ t tài, bấ t
lương, tham nhũng, phe cánh, thiế u trách nhiê ̣m trong viê ̣c tri ̣nước, ở miề n Nam Viê ̣t Nam từ thời Đê ̣ Nhấ t
Cô ̣ng Hòa cho tới nề n Đê ̣ Nhi Cô
̣ ̣ng Hòa, giai đoa ̣n từ 1955 cho đế n 1975, đă ̣c biê ̣t là từ 1964 cho đế n 1975.
Chın
h
sự
bấ
t
ta
i
,
tham
lam nhũng nhiễu, phe đảng hoành hành phi pháp hỗn loa ̣n. Số ng đú đởn,
̀
́
nhảy đầ m, chơi bời, trác táng, ăn nhâ ̣u, hút sách, buôn lâ ̣u, phè phỡn trên xương máu của bao chiế n sı ̃ trung
kiên, âm thầ m cầ m súng diê ̣t giă ̣c thù, trong hàng ngũ lañ h đa ̣o miề n Nam. (Cũng mô ̣t kiể u ăn thiṭ người,
uố ng máu đồ ng đô ̣i mın
̣ sự” hơn, mâm cao cỗ thiṭ người có bàn ghế
̀ h nhưng trong thể tra ̣ng “lich
đường hoàng với khăn trắ ng sa ̣ch tinh có chén có nıa,
chư
́ không dùng tay phanh thây, moi gan người
̃
trong chố n rừng già như vài kháng chiế n quân đã làm trong Đông Tiế n I và II). Góp phầ n rấ t nhiề u
trong viê ̣c nuôi dưỡng vỗ béo cho bầ y kên kên đỏ hung ác, quái đản, say máu người, thèm thiṭ người - đã
hóa thân thành giai tầ ng lañ h đa ̣o cô ̣ng đảng ở miề n Bắ c xã hô ̣i chủ nghıã - mau lớn mâ ̣p, khỏe ma ̣nh, đủ sức
vỗ cánh bay về miề n Nam, rúc rıả thêm xác thiṭ dân tô ̣c Viê ̣t vố n xơ xác, tiêu điề u.
Bàng quan vô trách nhiê ̣m hay cố tı̀nh trong viê ̣c khuyế n khı́ch tô ̣i ác diễn ra mà không quyế t tâm
ngăn châ ̣n kip̣ thời đề u mang TRỌNG TỘI trước lich
̣ sử, trước sự phán xét của dân tô ̣c Viê ̣t Nam ngay bây
giờ và mai hâ ̣u.
20 năm qua, có lúc giới truyề n thông người Viê ̣t hải ngoa ̣i đã phầ n nào chú ý tới chiế n dich
̣ Nam
Lào vào năm 1987, vı̀ có sự hiê ̣n diê ̣n của chiế n hữu Chủ Tich
̣ Hoàng Cơ Minh. Nhưng chỉ biế t và bı̀nh luâ ̣n
chung chung, đôi khi thiế u chı́nh xác, chứ không phân biê ̣t rõ ràng đươ ̣c từng chiế n dich
̣ với thời gian khác
nhau. Khi nói tới Đông Tiế n, cũng chı̉ biế t tới chiế n dich
̣ Đông Tiế n II lầ n thứ 2, chứ không biế t nhiề u tới
thấ t ba ̣i của chiế n dich
̣ Đông Tiế n II lầ n thứ 1. Có người còn không tin vào sự hiê ̣n hữu của khu chiế n Hoàng
Cơ Minh, chứ nói chi tới hiể u biế t về hoa ̣t đô ̣ng kháng chiế n của MT trong suố t mô ̣t thâ ̣p niên 1981 - 1990.
Tác giả là người trong cuô ̣c, từng số ng ở khu chiế n, do đó tác giả không hiể u nổ i ta ̣i sao mô ̣t số người Viê ̣t
có trı̀nh đô ̣ hiể u biế t đang số ng ta ̣i Hoa Kỳ... la ̣i không tin sự hiê ̣n hữu của khu chiế n? Ho ̣ cho rằ ng ông
Hoàng Cơ Minh lâ ̣p ra khu chiế n ma, kháng chiế n giả? Do đó, chương Đông Tiế n I trong Hồ i Ký Kháng
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Chiế n này, sẽ góp phầ n soi ro ̣i thêm vào mô ̣t giai đoa ̣n đấ u tranh vı̀ tự do của nhiề u con dân Viê ̣t, vào thời
gian mâ ̣p mờ, bi ̣đánh tráo, bôi đen, xuyên ta ̣c này.
PhnomPenh - Cambodia, cuố i mùa mưa, ngày 30/11/2005.
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CHƯƠNG 26
GIA NHẬP VIỆT TÂN
Nghe Nhà Văn Võ Hoàng Giới Thiê ̣u Về Đảng Viê ̣t Tân
Và Được Chiế n Hữu Trầ n Khánh Tức Nhạc Sı ̃ Khu Chiế n
Trầ n Thiê ̣n Khải Kế t Nạp Vào Đảng Viê ̣t Tân.
Chủ Trương “Đảng Hóa” Mă ̣t Trâ ̣n.
Dữ Kiê ̣n Về Đảng Viê ̣t Tân Từ Khu chiến Ra Tới Hải Ngoại.
(Bắ t đầ u viế t vào ngày 1/12/2005).
Những hoa ̣t đô ̣ng liên hê ̣tới đảng Viê ̣t Tân ở khu chiến đã “rô ̣ lên trong im lă ̣ng”, từ thời gian chuẩ n
bi ̣ công tác kháng quản xâm nhâ ̣p Viê ̣t Nam. Sau đó là việc tiế n hành kế t na ̣p vào đảng nhiề u kháng chiế n
quân, trước lúc khai triể n chiế n dich
̣ Đông Tiế n I. Mă ̣c dù công tác giới thiê ̣u, tiế n hành lễ kế t na ̣p cẩn thận
và bı́ mâ ̣t, chı̉ những kháng chiế n quân đươ ̣c kế t na ̣p và cán bô ̣ liên hê ̣ tới công tác đảng đươ ̣c biế t. Thế
nhưng, các câu chuyê ̣n thı̀ thầ m giữa các ba ̣n hữu trong đơn vi,̣ vẫn diễn ra, về tin lañ h đa ̣o MT đang tiế n
hành lâ ̣p mô ̣t chı́nh đảng mới trong khu chiế n, nhằ m tổ chức hê ̣ thố ng chı̉ đa ̣o cuô ̣c kháng chiế n chă ̣t chẽ
hơn, quy mô hơn.
Sau khi chiế n dich
̣ Đông Tiế n I tiế n hành, toàn bô ̣ khu chiến còn la ̣i 3 Quyế t Đoàn vũ trang và bô ̣
phâ ̣n Đài Phát Thanh Kháng Chiế n. Lúc này, lañ h đa ̣o MT thực hiê ̣n chủ trương đảng hóa MT, hầ u như công
khai. Chủ trương này đồ ng nghıã với viê ̣c mở đơ ̣t tuyên truyề n, giới thiê ̣u, kế t na ̣p hàng loa ̣t kháng chiế n
quân vào Viê ̣t Nam Canh Tân Cách Ma ̣ng Đảng hay còn go ̣i tắ t là Đảng Viê ̣t Tân. Xuyên qua viê ̣c thực hiê ̣n
chủ trương “đảng hóa” MT vào quá giữa năm 1985, gầ n toàn bô ̣ các kháng chiế n quân ưu tú đươ ̣c kế t na ̣p
đảng.
Nghe Nhà Văn Võ Hoàng Giới Thiêụ Về Đảng Viêṭ Tân.
Mô ̣t buổ i trưa tháng 8/1985, ở căn cứ 27, sau khi ăn cơm xong ta ̣i nhà ăn tâ ̣p thể , dành cho bô ̣ phâ ̣n
biên tâ ̣p cùng anh em bảo vê ̣ Đài Phát Thanh, vào lúc hơn 11 giờ. Như thường lê ̣, tôi đeo khẩ u Carbin trên
vai, đi về hướng phòng biên tâ ̣p đài phát thanh nằ m trên lưng chừng núi căn cứ 27. Trước khi lên đế n dãy
phòng Ban Biên Tâ ̣p, phải leo lên con dố c. Đầ u dố c là tảng đá lớn, gầ n như bằ ng phẳ ng, nằ m nghiêng
nghiêng theo đô ̣ dố c không cao lắ m. Phı́a bên phải tảng đá là chòi lá nhỏ, nơi chiế n hữu Võ Hoàng ở và làm
viê ̣c, thời gian này đã thay cho chiế n hữu Hoàng Nhâ ̣t làm Trưởng Đài Phát Thanh Viê ̣t Nam Kháng Chiế n.
Tôi đang lầ n từng bước chân trên mô ̣t thang dây rừng do chiế n hữu Võ Hoàng bỏ công ra chă ̣t những
sơ ̣i dây leo lớn bằ ng cườm tay người và bê ̣n thành chiế c thang treo, đă ̣t nằ m sát trên tảng đá, giúp cho mo ̣i
người khi đi trên tảng đá vào mùa mưa, không bi trơn
trơ ̣t. Có lẽ hôm nay khác hơn mo ̣i hôm, anh Võ Hoàng
̣
có ý đơ ̣i tôi từ vài phút trước. Nhà chòi anh ở, nằ m không xa lố i đi, nên anh dễ nhâ ̣n biế t giờ giấ c anh em
trong Ban Biên Tâ ̣p đi qua nơi này, trước khi lên núi, vào các chòi lá nghe tin, viế t bài cho Đài.
Tới ngang chòi, tôi nghe anh Võ Hoàng kêu mô ̣t tiế ng quen thuô ̣c “Chiế n hữu Tùng”, rồ i mời tôi
vào căn chòi. Tôi biế t chiế n hữu Trưởng Đài có viê ̣c cầ n muố n nói chuyê ̣n nên bước ngay vào, cười thân
tı̀nh, cúi đầ u chào anh. Mở đầ u câu chuyê ̣n, chiế n hữu Võ Hoàng hỏi thăm về công viê ̣c viế t bài, sau đó tự
giới thiê ̣u nô ̣i dung câu chuyê ̣n anh muố n trı̀nh bày buổ i trưa nay.
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Chiế n hữu Võ Hoàng (khoanh tròn ở giữa) từ khu chiến về tham dự
Đại Hội Trưởng Cơ Sở ngày 17-19/1/1986 tại Los Angeles, Mỹ.
Chiế n hữu Võ Hoàng nói qua về nhu cầ u của lañ h đa ̣o MT muố n thành lâ ̣p mô ̣t đảng cách ma ̣ng
trong khu chiế n, anh giới thiê ̣u thêm về chı́nh đảng mang tên Viê ̣t Tân. Và ý anh thăm dò tôi có muố n tham
gia hoa ̣t đô ̣ng cho Viê ̣t Tân hay không. Trong trường hơ ̣p tôi đồ ng ý, chiế n hữu Võ Hoàng sẽ đứng ra giới
thiê ̣u tôi với chi bô ̣ đảng Viê ̣t Tân trong Đài Phát Thanh Viê ̣t Nam Kháng Chiế n.
Những tin tức liên hê ̣về mô ̣t chı́nh đảng mới trong khu chiế n, tôi có nghe loáng thoáng không chı́nh
thức, trước đây rồ i. Nay đươ ̣c nghe chiế n hữu Võ Hoàng trân tro ̣ng giới thiê ̣u, tôi đồ ng ý. Vı̀ trong khu chiến
sự lañ h đa ̣o của MT gầ n như tuyê ̣t đố i, nế u không muố n dùng từ tuyê ̣t đố i.
Trong guồ ng máy kháng chiế n đang vâ ̣n hành ta ̣i khu chiế n, tôi là thành viên trong đó. Tấ t nhiên
muố n nó cha ̣y nhanh, mang la ̣i nhiề u hiê ̣u quả cho cuô ̣c đấ u tranh chung của dân tô ̣c Viê ̣t. Sự chấ p nhâ ̣n vào
đảng Viê ̣t Tân cũng đương nhiên như khi tôi tự nguyê ̣n chấ p nhâ ̣n vào MT, rồ i đi vào khu chiế n công tác,
ho ̣c tâ ̣p, làm viê ̣c, sau đó không lâu. Vı̀ lòng nhiê ̣t tı̀nh với quê hương, không thắ c mắ c, không đòi hỏi, cũng
không phân vân tı́nh toán cho riêng mı̀nh.
Cuố i buổ i nói chuyê ̣n, chiế n hữu Võ Hoàng ngỏ ý muố n tă ̣ng tôi cái đồ ng hồ hiê ̣u Timex mă ̣t vàng,
mỏng, dây cao su màu đen, anh đang đeo trên tay. Cái đồ ng hồ đã cũ, nhưng tôi vui vẻ nhâ ̣n, vı̀ đây là món
quà nhỏ của anh Võ Hoàng, mô ̣t chiế n hữu trong khu chiế n.
Thời gian này, chiế n hữu Võ Hoàng về khu chiế n đươ ̣c chừng mô ̣t năm. Lúc đầ u chúng tôi đươ ̣c
nghe cấ p trên giới thiê ̣u anh là Tổ ng Thư Ký Hô ̣i Văn Nghê ̣ Sı ̃ Kháng Chiế n, sau đó, anh thay cho chiế n hữu
Ngô Chı́ Dũng tức Hoàng Nhâ ̣t ta ̣m điề u hành công viê ̣c hàng ngày ở Đài Phát Thanh Viê ̣t Nam Kháng
Chiế n. Có thể lúc này, chiế n hữu Hoàng Nhâ ̣t đảm nhâ ̣n công viê ̣c khác quan tro ̣ng hơn, đó là công tác liên
hê ̣ tới tổ chức Viê ̣t Tân trong khu chiế n. Như phu ̣ giúp lañ h đa ̣o MT tiế n hành công tác “đảng hóa” MT,
chuẩ n bi ̣ biên soa ̣n tài liê ̣u về dự thảo đảng thuyế t, sinh hoa ̣t đảng, chuẩ n bi ̣ tổ chức đa ̣i hô ̣i các đảng bô ̣
Quyế t Đoàn, cho thành lâ ̣p các chi bô ̣ đảng ở các đơn vi,̣ lựa cho ̣n nhân sự cho tổ chức đảng trong khu
chiế n...
Thời gian công tác ta ̣i đài phát thanh, khi đã di chuyể n về căn cứ 27. Qua theo dõi các bài đươ ̣c phát
thanh hàng ngày, tôi có thể biế t chiế n hữu Võ Hoàng phu ̣ trách viế t các bài phân tı́ch về Cương Lıñ h MT,
các bài quan điể m MT liên hê ̣ tới chủ trương trường kỳ kháng chiế n, các bài nhâ ̣n đinh
̣ về tıǹ h hı̀nh Viê ̣t
Nam.
Điề u này chứng tỏ đã có thay đổ i quan tro ̣ng trong việc điề u hành đài cũng như biên tâ ̣p, từ lúc tôi
đươ ̣c về công tác ta ̣i đài phát thanh vào giữa năm 1984. Da ̣o đó, anh em còn ı́t, các bài quan tro ̣ng trong
chương trıǹ h phát thanh hàng ngày đề u do chiế n hữu Chủ Tich
̣ viế t, với các bút danh khác nhau. Ca ̣nh đó,
là cây viế t chủ lực Ngô Chı́ Dũng, thường ký tên Ngô An trong các bài nhâ ̣n đinh
̣ sắ c sảo có liên hê ̣ tới
đường lố i đấ u tranh của MT. Cũng như những bài nhâ ̣n đinh
̣ tı̀nh hı̀nh về đảng cầ m quyề n Viê ̣t Cô ̣ng đang
sa lầ y trong baĩ sı̀nh la ̣c hâ ̣u của nề n kinh tế Viê ̣t Nam dưới sự thố ng soái của kinh tế quố c doanh nơ ̣ ngâ ̣p
đầ u.
Thêm điề u nữa, khi chiế n hữu Võ Hoàng mời tôi nghe anh nói chuyê ̣n về đảng, tức anh đã vào đảng
trước tôi. Lúc đó, có thể các anh em hải ngoa ̣i về khu chiến đang công tác ta ̣i đài phát thanh đã đươ ̣c kế t na ̣p
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đảng trước. Sự viê ̣c này có thể chứng minh rằ ng, lañ h đa ̣o MT thời kỳ đó, tin câ ̣y anh em đoàn viên ở hải
ngoa ̣i nhiề u hơn các anh em tham gia MT từ các tra ̣i ti ̣na ̣n!? Mă ̣c dù nhân lực hơ ̣p thành khố i nhân sự đáng
quı́ cho MT vào giai đoa ̣n đó, phầ n lớn đươ ̣c thu nhâ ̣n hay tı̀nh nguyê ̣n, qua ngã tra ̣i ti ̣ na ̣n đường bô ̣ hay
đường biể n.
Thời gian sau, khi chi bô ̣ đảng trong Ban Biên Tâ ̣p đài phát thanh đươ ̣c thành lâ ̣p, chiế n hữu Nguyễn
Đức Thắ ng - thường ký tên Vũ Duy khi viế t bài - đươ ̣c chı̉ đinh
̣ ta ̣m thời vai trò bı́ thư chi bô ̣, trong lúc chờ
ngày bầ u cử chi bô ̣ đảng Viê ̣t Tân (khi tiế n hành bầ u cử, tôi đã rời Đài và công tác ta ̣i đơn vi ̣võ trang 7686,
nên không biế t ai là bı́ thư chi bô ̣).
Chiế n hữu Thắ ng tham gia sinh hoa ̣t MT từ hồ i còn ở bên Tây Đức. Thắ ng, sinh năm 1956, trước
tôi mô ̣t năm, quê Gia Kiê ̣m - Hố Nai, sau này thuô ̣c Huyê ̣n Thố ng Nhấ t, Tı̉nh Đồ ng Nai, thuô ̣c gia đı̀nh công
giáo di cư vào miề n Nam từ năm 1954. Anh vươ ̣t biể n từ ngã Vũng Tàu vào các năm 1977 - 1978, ṣ au đó
đinh
̣ cư ở Tây Đức rồi tình nguyện về khu chiến.
Chıń h Nguyễn Đức Thắ ng giữ vai trò biên tâ ̣p viên cho đài phát thanh khi dời ra căn cứ 16 mới
thuô ̣c tı̉nh U Bon (sâu vào đất Thái hơn), vào lúc khu chiến hầ u như giải tán sau chiế n dich
̣ Đông Tiế n II lần
2. Thắ ng có thể đã biế t đươ ̣c ıt́ nhiề u về tung tı́ch (chế t hay còn số ng hoă ̣c mấ t tı́ch!?) của chiế n hữu Ngô
Chı́ Dũng và kháng chiế n quân Võ Sı ̃ Hùng (từ Pháp về tham gia kháng chiế n). Vı̀ hai nhân vâ ̣t này, thời
gian đó, cũng làm viê ̣c sát ca ̣nh với chiế n hữu Nguyễn Đức Thắ ng. Trong thời gian làm viê ̣c ta ̣i đài, chiế n
hữu Thắ ng và anh Võ Hoàng khá thân thiế t, vı̀ tı́nh tı̀nh hiề n lành của anh Võ Hoàng, nên anh em làm viê ̣c
chung dễ mế n anh...
Năm 1996, tôi có gă ̣p ông Nguyễn Kim (Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Hải Ngoại, năm 2004 là Chủ
Tịch đảng Việt Tân), ta ̣i Băng Cố c, tôi có hỏi tin tức liên quan tới anh em trong Ban Biên Tâ ̣p Đài Phát
Thanh Kháng Chiế n. Ông Nguyễn Kim nói rằ ng Nguyễn Đức Thắ ng đã đươ ̣c MT cho ra tra ̣i ti ̣ na ̣n để rời
khỏi đấ t Thái, nhưng tôi không biế t hư thực như thế nào? Thắ ng có trở về Tây Đức hay không? Trong trường
hợp Nguyễn Đức Thắ ng còn ở la ̣i Thái, có thể sinh ma ̣ng của Thắ ng cũng mù mờ như trường hơ ̣p anh Ngô
Chı́ Dũng, nế u không muố n nói là đã chế t hơn 15 năm rồ i. Hy vo ̣ng khi quyể n Hồ i Ký này ra mắ t người đo ̣c
khắ p nơi, nếu không bị áp lực của đảng Viê ̣t Tân, do nhu cầ u tiế p tu ̣c “bảo mâ ̣t”, dù đã gầ n hai thâ ̣p niên,
gia đıǹ h anh Thắ ng ở Tây Đức có thể lên tiế ng xác nhâ ̣n về hành tung của anh Thắ ng.
Và Đươ ̣c Chiế n Hữu Trầ n Khánh Tức Nha ̣c Sı ̃ Khu Chiế n
Trầ n Thiêṇ Khải Kế t Na ̣p Vào Đảng Viêṭ Tân.

Người đứng góc phải là chiến hữu Trần Khánh
tức Trần Thiện Khải, kháng chiế n quân ngồ i ở góc trái là Đinh
Văn Bé, kháng chiế n quân ngồ i ở góc phải, quấ n khăn rằ n là
Luu Minh Hưng.
Khoảng nửa tháng sau, vào tháng 9/1985, tôi đươ ̣c linh
̣ đi về công tác ta ̣i căn cứ 81 trong thời gian
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ngắ n. Khi đi chı̉ có mô ̣t ngày, chắ c công viê ̣c không nhiề u, lý do cùng viê ̣c sẽ làm không đươ ̣c cho biế t. Đây
là thông lê ̣ trong khu chiế n, chı́nh vı̀ thông lê ̣ bảo mâ ̣t này, nhiề u người vi pha ̣m kỷ luâ ̣t, khi bi ̣dẫn đi bắ n,
vẫn chưa biế t mı̀nh sẽ bi ̣giải đi đâu.
Linh
̣ ban xuố ng thı̀ cứ đi cùng vài chiế n hữu có trách nhiê ̣m đưa tôi tới vi ̣trı́ công tác. Lên tới căn
cứ 81, không khı́ vắ ng lă ̣ng hơn trước đây, vı̀ cả Quyế t Đoàn vừa rời khu chiế n không bao lâu, để tham dự
chiế n dich
̣ Đông Tiế n I, chưa kể số anh em đã tham dự công tác kháng quản trước đó mấ y tháng. Nhiề u
gương mă ̣t quen thuô ̣c, thân ái trước đây, tôi không còn trông thấ y nữa (tôi vẫn chưa biế t là sẽ không bao
giờ gă ̣p la ̣i các anh em thân thương đươ ̣c lầ n nữa). Mô ̣t ı́t băn khoăn, do dự, mô ̣t ı́t luyế n tiế c cái gı̀ đó, khi
nhıǹ thấ y cảnh cũ hơn mười hai tháng về trước, không còn nguyên ve ̣n!
Từ bản doanh ở căn cứ 81, tôi đươ ̣c đưa về tiề n đồ n Ba ̣ch Ma,̃ không xa mấ y. Cũng nơi này, khi
vừa mañ khóa kháng chiế n quân căn bản vào tháng 3 năm 1984, tôi đươ ̣c gă ̣p chiế n hữu Chủ Tich
̣ Hoàng
Cơ Minh trong khu chiế n lầ n đầ u tiên. Chuyế n về tiề n đồ n Ba ̣ch Mã lầ n này, có khác hơn, khi tôi bước vào
căn nhà lá nhỏ đươ ̣c sửa soa ̣n trước đó. Trên cái bàn tre đă ̣t ở giữa, có bàn thờ tổ quố c đơn giản nhưng
nghiêm trang, gồ m lư hương, mô ̣t lon nhỏ cắ m vài nhánh hoa rừng. Phı́a trên vách lá, có treo lá cờ vàng ba
so ̣c đỏ quen thuô ̣c, bên dưới liề n đó, là lá cờ nề n xanh da trời có đóa hoa “Việt Tân” (tựa như hoa mai) sáu
cánh màu trắ ng nằ m ngay trung tâm của nề n xanh tươ ̣ng trưng cho hòa bı̀nh, đây là cờ đảng Viê ̣t Tân.
Màu sắ c lá cờ Viê ̣t Tân khi trông vào, cho người nhı̀n ấ n tươ ̣ng diụ mắ t, hiề n hòa chứ không chói
chang să ̣c sỡ như lá cờ đảng cô ̣ng sản, với màu đỏ vàng và quái tươ ̣ng búa liề m ghê rơ ̣n sát khı́. Cờ đảng
cô ̣ng sản Viê ̣t Nam hay cô ̣ng sản quố c tế , dùng biể u tươ ̣ng búa - liề m, mô ̣t mă ̣t tươ ̣ng trưng cho hai giai cấ p
công nhân và nông dân, hai giai cấ p nồ ng cố t trong cuô ̣c cách ma ̣ng vô sản nhưng không quyề n hành, chı̉ là
công cu ̣ vô tri cho tầ ng lớp chủ nô mới trong thế kỷ 20. Mă ̣c khác, biể u tươ ̣ng của lá cờ đảng cô ̣ng sản cũng
không loa ̣i trừ ý đinh,
̣ đó là vũ khı́ của cuô ̣c cách ma ̣ng chấ p nhâ ̣n đổ máu, chấ p nhâ ̣n ba ̣o lực, phải sử du ̣ng
ba ̣o lực. Vũ khı́, sắ t máu, đẫm máu, đươ ̣c sử du ̣ng như là bước tiên quyế t cho cuô ̣c cách ma ̣ng cô ̣ng sản.
Không có hı̀nh ảnh hòa bı̀nh khi ta ̣o ra - xây dựng xã hô ̣i mới, xã hô ̣i chủ nghıã ...
Đươ ̣c chừng hơn 10 phút sau đó, tôi nghe chiế n hữu trực ta ̣i khu vực, báo cho biế t có chiế n hữu
Trầ n Khánh sắ p xuố ng tới tiề n đồ n. Chúng tôi đứng nghiêm đón chào anh Khánh, theo thủ tu ̣c chào kı́nh
trong khu chiế n. Chiế n hữu Trầ n Khánh vừa bước chân vào tiề n đồ n Ba ̣ch Mã là tiế n thẳ ng đế n căn nhà lá
và vào viê ̣c ngay. Chiế n hữu Khánh mời tôi bước vào đứng trước bàn thờ tổ quố c, anh nói ý nghıã cuô ̣c gă ̣p
ngày hôm nay là tiế n hành làm lễ kế t na ̣p tôi vào đảng Viê ̣t Tân. Sau khi tôi đồ ng ý tham gia vào đảng, có
sự giới thiê ̣u của chiế n hữu Võ Hoàng.
Thủ tu ̣c diễn ra nhanh, go ̣n, trang tro ̣ng, tôn kı́nh. Chiế n hữu Trầ n Khánh đứng bên phải bàn thờ tổ
quố c, còn tôi quỳ mô ̣t chân trước bàn thờ rồ i giơ tay tuyên thê ̣ vào đảng. Anh Khánh đo ̣c mấ y điề u tuyên thê ̣
cho tân đảng viên cùng trách nhiê ̣m người tham gia vào đảng. Mỗi khi anh đo ̣c xong mô ̣t điề u, tôi la ̣i nắ m
chặt bàn tay phải thành nắ m đấ m cương quyế t, rồ i giơ cánh tay lên cao xin thề . Các thủ tu ̣c trong buổ i lễ kế t
na ̣p đảng viên diễn ra suôn sẻ dường như đươ ̣c sắ p đă ̣t trước, hai người chı̉ tiế n hành trong vai trò đã biế t
của mı̀nh.
Cuố i buổ i lễ, chiế n hữu Trầ n Khánh thay mă ̣t Trung Ương đảng bô ̣ Viê ̣t Tân đă ̣t đảng danh cho tôi
là Pha ̣m Traĩ . Anh dùng câu chuyê ̣n Nguyễn Traĩ thời Hâ ̣u Lê ra, dẫn dắ t nguyên do vı̀ sao cấ p lañ h đa ̣o
đảng Viê ̣t Tân muố n tôi mang đảng danh, lấ y từ tên mô ̣t danh nhân lich
̣ sử từng theo phò bâ ̣c anh hùng áo
vải Lê Lơ ̣i chố ng quân Minh xâm lươ ̣c.
Nguyễn Traĩ , mô ̣t Đa ̣i Thầ n, mô ̣t danh Nho, cũng là người bi ̣ bo ̣n gian thầ n xu ninh,
̣ xảo quyê ̣t,
khuynh loát Vua Lê, ham
̃ ha ̣i ông với vu ̣ án Lê ̣ Chi Viên (vườn vải). Ông là mưu thầ n tài giỏi, người đã hế t
lòng phò tá Bıǹ h Đinh
̣ Vương Lê Lơ ̣i trong cuô ̣c kháng chiế n chố ng quân Minh xâm lươ ̣c, giành đươ ̣c đô ̣c
lâ ̣p tự chủ cho nước Viê ̣t Nam. Sau 10 năm gian lao, vấ t vả, vô vàn hy sinh trong rừng núi Chı́ Linh, hồ i đầ u
thế kỷ XV.
Dường như đó là thông lê ̣ có chủ ý, trong viê ̣c đă ̣t đảng danh cho kháng chiế n quân khi vào đảng
Viê ̣t Tân. Mỗi anh em trong khu chiế n khi vào đảng đề u đươ ̣c lañ h đa ̣o cho ̣n trước mô ̣t đảng danh, rút từ
những sự kiê ̣n đáng nhớ trong lich
̣ sử nước nhà, dựa vào đức tı́nh, khả năng của kháng chiế n quân có đôi
chút tương tự với sự kiê ̣n hay nhân vâ ̣t lich
̣ sử đó. Điề u này nhằ m đô ̣ng viên tinh thầ n yêu nước của kháng
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chiế n quân. Haỹ noi theo gương tiề n nhân để đóng góp cho dân tô ̣c, cho tổ quố c Viê ̣t Nam.
Chủ Trương “Đảng Hóa” Mă ̣t Trâ ̣n.
Phầ n chắ c khái niê ̣m thành lâ ̣p, tiế n hành hoa ̣t đô ̣ng chı́nh đảng bên trong MT, nhằ m điề u khiể n,
lañ h đa ̣o công cuô ̣c đấ u tranh kháng cô ̣ng - giải thể chế đô ̣ đô ̣c tài Hà nô ̣i, đã manh nha trong quan điể m
va ̣ch ra sách lươ ̣c đấ u tranh của những người lañ h đa ̣o vào thời kỳ MT đã tạm ổn định việc xây dựng khu
chiến.
Tấ t nhiên việc lâ ̣p chı́nh đảng trong hoa ̣t đô ̣ng cách ma ̣ng, đấ u tranh đã có truyề n thố ng - mă ̣c dù
có thể không có sự đồ ng thuận của luâ ̣t pháp, vı̀ Viê ̣t Nam bi ̣cai tri ̣bởi Pháp - trong xã hô ̣i Viê ̣t từ thời kỳ
Pháp thuô ̣c. Khi quyề n lực triề u đıǹ h cùng những tổ chức cai tri phu
̣
̣ thuô ̣c của hê ̣ thố ng quyề n lực quân chủ
trở nên lỗi thời, không thể cứu dân cứu nước trước giă ̣c ngoa ̣i xâm, tiêu biể u cho nề n văn minh kỹ thuâ ̣t đế n
từ phương Tây (nề n văn minh này không hẳ n đã lô ̣t hế t sa ̣ch những điề u dã man, thú tı́nh trong con người.
Khi xét trên cung cách hành xử trong quan hê ̣con người với con người. Vı̀ thế , go ̣i mô ̣t cách chı́nh xác, cũng
chưa văn minh!).
Tấ t nhiên, không phải chı̉ người Viê ̣t vào đầ u thế kỷ 20 mới có sáng kiế n thành lâ ̣p đảng, họ ít nhiề u
đã chiụ ảnh hưởng từ cách thức sinh hoa ̣t trong đảng, hoa ̣t đô ̣ng đảng ở xã hô ̣i, về lý thuyế t đảng… từ Trung
Hoa Quố c Dân Đảng, Đảng Cô ̣ng Sản Liên Xô hoă ̣c Trung Quố c. Cũng không thể tránh ảnh hưởng của khái
niê ̣m chı́nh đảng ở phương Tây lo ̣t vào xã hô ̣i Viê ̣t Nam thời Pháp thuô ̣c qua sách báo bằ ng Pháp ngữ.
Thời chiế n tranh Viê ̣t Nam, miề n Bắ c bi thố
̣ ng thuô ̣c tuyê ̣t đố i bởi đảng cô ̣ng sản Viê ̣t Nam với nô ̣i
dung lý thuyế t đảng vay mươ ̣n hoàn toàn, râ ̣p khuôn, sao chép, phiên dich
̣ từ chıń h đảng vô sản lấ y ho ̣c
thuyế t đấ u tranh giai cấ p Mác - Lê của phong trào cô ̣ng sản quố c tế , làm nề n tảng. Theo đó, con người trong
xã hô ̣i, đảng viên trong đảng chı̉ là công cu ̣ thừa hành “ngoan ngoãn”, chấ p hành tuyê ̣t đố i các mê ̣nh lê ̣nh
của lañ h đa ̣o đảng. Đảng như là khuôn mẫu thươ ̣ng đế dự phóng (theo nô ̣i dung bấ t di bấ t dich
̣ - khô đo ̣ng,
không sinh khı́ - trong các nghi ̣ quyế t hàng năm của bô ̣ chıń h tri),̣ có tı́nh toàn năng, toàn quyề n, toàn tri,̣
mang năng lực khai sinh, sáng ta ̣o, vẽ vời mô hı̀nh “phát triể n” xã hô ̣i, và hủy diê ̣t, đày ải mo ̣i sinh vâ ̣t đi
bằ ng hai chân trong xã hô ̣i Viê ̣t do đảng làm chủ, làm chúa!
Đảng, lañ h đa ̣o đảng, là tâ ̣p đoàn giáo chủ của da ̣ng tôn giáo mới - cô ̣ng sản giáo - luôn luôn chấ t
chứa tham vo ̣ng tóm thâu quyề n lực, trong xã hô ̣i Viê ̣t Nam đang bi ̣ họ cầ m tù. Bấ t cứ ai muố n thực hiê ̣n
quyề n suy tư đô ̣c lâ ̣p, quyề n nói, quyề n đề ra chương trı̀nh hành đô ̣ng xã hô ̣i vı̀ lơ ̣i ı́ch cho người Viê ̣t, nhưng
khác với kim chı̉ nam Mác Lê, khác với lề thói suy nghı ̃ thủ cựu, đô ̣c tài của lañ h đa ̣o đảng, sẽ bi ̣phê phán
không khoan nhươ ̣ng, bi ̣loa ̣i bỏ, bi ̣thanh trừng, bi ̣xã hô ̣i do đảng chı̉ huy, điề u khiể n, coi là trái luâ ̣t pháp,
phản bô ̣i tổ quố c, phản bô ̣i đảng. Đồ ng nghıã với “phản bô ̣i nhân dân” Viê ̣t Nam, tức là phản đô ̣ng, chố ng
la ̣i sự “tiế n hóa” do đảng dựng nên!?
Ca ̣nh đó, lañ h đa ̣o đảng cô ̣ng sản Viê ̣t Nam, luôn nhân danh giai cấ p công - nông, luôn nhân danh
vı̀ cuô ̣c cách ma ̣ng tiên tiế n trong thế giới con người, luôn nhân danh hòa bı̀nh, tự do, dân chủ, nhưng sẳ n
sàng trở thành đô ̣c quyề n, đô ̣c tôn, hay trở thành các vua chúa hiê ̣n đa ̣i, đổ i long bào thành áo đa ̣i cán. Và
nay trong thời kỳ đổ i mới, để khỏi bi tiêu
diê ̣t nhanh chóng bởi ý thức tiế n bô ̣, lòng khát khao tự do của nhân
̣
dân Viê ̣t, quầ n áo đa ̣i cán kiể u Mao chủ tich
̣ đươ ̣c đổ i thành các bô ̣ âu phu ̣c với cà va ̣t nghiêm chı̉nh (ngay
cả bı́ thư chi bô ̣ xã cũng mă ̣c) cho hơ ̣p thời trang, thân thiê ̣n với quầ n chúng hơn, để lañ h đa ̣o đảng tiế p tu ̣c
làm Hoàng Đế Viê ̣t Nam cai tri ̣ giai cấ p công nông, cai tri ̣ giai cấ p vô sản cùng “bo ̣n tư sản và lớp nghèo
thành thi”!
̣
Họ đã tâ ̣n du ̣ng đươ ̣c chiêu bài vô sản để thực hiê ̣n cách ma ̣ng cướp chıń h quyề n không khước từ
bấ t cứ ba ̣o lực nào. Họ đã đẩ y hàng triê ̣u sinh ma ̣ng nông dân, công nhân, những người thuô ̣c giai cấ p cùng
đinh, vào cuô ̣c chiế n tranh ý thức hê ̣ đẫm máu giữa hai miề n Nam - Bắ c, vào cuô ̣c chiế n tranh giai cấ p hư
ảo làm chia rẽ trầ m tro ̣ng xã hô ̣i Viê ̣t vố n hài hòa, cô ̣ng tồ n giữa các thành phầ n xã hô ̣i, chı̉ để thiế t lâ ̣p cùng
bảo vê ̣ chiế c ngai vàng của lañ h đa ̣o đảng!
Ở miề n Nam trong thời kỳ Quố c - Cô ̣ng tương tranh dẫn tới tương tàn nhu ̣c nhã cho dân tô ̣c Viê ̣t,
có đảng Cầ n Lao của chế đô ̣ ho ̣ Ngô, sau này có đảng Dân Chủ của Tổ ng Thố ng Nguyễn Văn Thiê ̣u. Ca ̣nh
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đó cũng có vài đảng đố i lâ ̣p, nhưng cũng hı̀nh thức, nửa vời, tiế ng nói không đươ ̣c tôn tro ̣ng, viê ̣c hiê ̣n hữu
của đảng không cầ m quyề n chı̉ là sự trang điể m, phải đươ ̣c phép của chế đô ̣. Vı̀ trong chiế n tranh, chı̉ có
giới quân nhân nắ m nhiề u quyề n hành, có quyề n đinh
̣ đoa ̣t vâ ̣n mê ̣nh quố c gia - mă ̣c dù có lúc cũng vô trách
nhiê ̣m khi đưa ra quyế t đinh
̣ tố i hâ ̣u - nên chı́nh đảng kaki trở nên loa ̣i quyề n lực mới, đáng sơ ̣ mô ̣t cách
đáng buồ n. Trong xã hô ̣i miề n Nam với tương lai luôn mong manh trước bóng ma ám, quı̉ trù, đươ ̣c trang bi ̣
với bao ho ̣ng súng hiê ̣n đa ̣i ngoa ̣i nhâ ̣p, mang tı́nh năng sát nhân tàn khố c, từ miề n Bắ c.
Ta ̣i hải ngoa ̣i vẫn còn hâ ̣u duê ̣ các chı́nh đảng có lich
̣ sử hoa ̣t đô ̣ng chố ng thực dân Pháp từ thời
Pháp thuô ̣c, có duy trı̀ hoa ̣t đô ̣ng chừng mực ở miề n Nam trong thời kỳ tương tranh Quố c - Cô ̣ng, nhưng hầu
như đã mấ t chân đứng trong xã hô ̣i Viê ̣t Nam sau thời kỳ di tản 1975.
Viê ̣c “đảng hóa” MT trong khu chiế n Hoàng Cơ Minh vào thời kỳ 1985 đương nhiên là sự công
khai hóa chı́nh đảng mới, đảng Viê ̣t Tân, dám đứng ra nhâ ̣n trách nhiê ̣m cứu nước, cứu dân trước tổ quố c,
trước dân tô ̣c Viê ̣t Nam. Giai đoa ̣n này cũng đánh dấ u mố c mới, ngoài đảng cô ̣ng sản, người Viê ̣t đang đón
nhâ ̣n sự ra đời của thực thể chı́nh đảng mới.
Và trong điề u kiê ̣n đa nguyên, đa đảng, dân chủ pháp tri ơ
̣ ̉ tương lai, Viê ̣t Nam không giới ha ̣n viê ̣c
khai sinh các chıń h đảng tham gia chı́nh trường. Tấ t nhiên, bản chấ t tự do thực sự, thực chấ t hoa ̣t đô ̣ng vı̀
dân chủ, vı̀ quyề n tự do của người Viê ̣t, thực chấ t các đóng góp lơ ̣i ı́ch, tiế n bô ̣ cho xã hô ̣i của mỗi đảng, sẽ
tự khẳ ng đinh
̣ vai trò, chỗ đứng trong xã hô ̣i, trong guồ ng máy quyề n lực quố c gia của chıń h đảng đó.
Trong chủ trương “đảng hóa” MT của lañ h đa ̣o MT trong thời điể m 1985, khi mang ý đinh
̣ xây
dựng đảng, nằ m bên trong MT, chı̉ huy MT, chı̉ huy kháng chiế n, dùng đảng viên, chi bô ̣ đảng Viê ̣t Tân làm
ha ̣t nhân lañ h đa ̣o cuô ̣c đấ u tranh kháng cô ̣ng đô ̣c tài, dễ gây cho người ta nghı ̃ rằ ng, hı̀nh thức tổ chức này
tương tự như cấ u ta ̣o của đảng cô ̣ng sản. Mă ̣c dù bản chấ t, chương trı̀nh hành đô ̣ng đảng Viê ̣t Tân mang nô ̣i
dung tự do, chấ p nhâ ̣n đa đảng, không có điề u khoản quái gở, la ̣ lùng, mang tı́nh quân chủ la ̣c hâ ̣u như điề u
IV của hiế n pháp Cô ̣ng Hòa Xã Hô ̣i Chủ Nghıã Viê ̣t Nam.
Viê ̣c tiế n hành công tác đảng hóa, nhằ m từng bước đưa vai trò đảng Viê ̣t Tân vào sinh hoa ̣t kháng
chiế n ở khu chiến, ta ̣o cho kháng chiế n quân nhâ ̣n thức về khái niê ̣m đảng dầ n dầ n. Đây là bước chuẩ n bi ̣
cho viê ̣c xuấ t hiê ̣n mô ̣t khuôn mă ̣t chı́nh đảng mới trong xã hô ̣i Viê ̣t Nam, qua các hoa ̣t đô ̣ng kháng chiế n ở
nô ̣i đia,̣ theo dự phóng.
Đồ ng thời sẽ cho trı̀nh diê ̣n chı́nh đảng này trong các cô ̣ng đồ ng Viê ̣t Nam lưu vong. Như là cách
thức ta ̣o chıń h danh cho mô ̣t đảng đố i lâ ̣p, đố i tro ̣ng với đảng cô ̣ng sản Viê ̣t Nam đương cầ m quyề n hiê ̣n ta ̣i,
mà đường lố i của đảng cô ̣ng sản, không bao giờ chấ p nhâ ̣n đảng đố i lâ ̣p thực sự trong xã hô ̣i Viê ̣t Nam. Mă ̣c
dù ca ̣nh tranh chıń h tri,̣ bıǹ h đẳ ng, tôn tro ̣ng nhau, sử du ̣ng phương tiê ̣n hòa bıǹ h, trong khuôn khổ luâ ̣t pháp
tiế n bô ̣ là quy luâ ̣t tự nhiên trong nề n chı́nh tri tự
̣ do, đa đảng. Và trách nhiê ̣m xây dựng quố c gia không phải
là đô ̣c quyề n của bấ t cứ ai, bấ t cứ chı́nh đảng nào.
Sau này, khi tiế n hành xong công tác đảng hóa MT, nhưng trong lực lươ ̣ng vũ trang kháng chiế n,
kháng chiế n quân vẫn quen sinh hoa ̣t theo cấ p võ trang. Có thể , đa số người ở miề n Nam có thói quen không
coi đảng là “ha ̣t nhân lañ h đa ̣o xã hô ̣i”. Đảng là cầ n thiế t trong môi trường chı́nh tri ̣ ngày nay, nhưng nó
không tuyê ̣t đố i, nó không phải là thươ ̣ng đế , nó cũng không phải là quyề n lực bao trùm cả xã hô ̣i hay nó đảng - muố n gı̀ cũng đươ ̣c. Và tấ t nhiên, xét trên quyề n tự do suy nghı,̃ quyề n tự do cho ̣n lựa, không phải ai
cũng muố n vào đảng hay thıć h hoa ̣t đô ̣ng đảng phái. Đó là chưa xét đế n uy tıń chıń h đảng, khiế n cho người
ta ngầ n nga ̣i, nghi ngờ, lo sơ ̣ hay chán ghét đôi khi thù hâ ̣n, bởi vı̀ có người lâ ̣p đảng để mưu cầ u danh lơ ̣i.
Thật vậy, có người lâ ̣p đảng để dùng ba ̣o lực khống chế người khác, tổ chức hoa ̣t đô ̣ng thanh trừng, khủng
bố , ám sát thủ tiêu những ai không giố ng ý với mı̀nh, có người lâ ̣p đảng chı̉ làm cho xã hô ̣i thu ̣t lùi thêm, la ̣c
hâ ̣u hơn trước khi xã hô ̣i có đảng, có người lâ ̣p đảng chı̉ để kinh doanh chıń h tri,̣ ngay cả còn to gan, lớn mâ ̣t
dám “kinh doanh cách ma ̣ng”, lường ga ̣t trắ ng trơ ̣n niề m tin của đồ ng hương hải ngoa ̣i, của cả dân tô ̣c, chı̉
để kiế m Mỹ kim, tı́ch lũy ngoa ̣i tê ̣, làm giàu cho bản thân lañ h tu ̣ đảng, gia đı̀nh lañ h đa ̣o đảng và phe phái
mı̀nh.
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Ghi chú: Hın
̣ Hoàng Cơ Minh với các đảng viên Viêṭ Tân trong
̀ h chu ̣p buổ i nói chuyêṇ của Chủ Tich
mô ̣t hô ̣i trường ở khu chiế n. Phı́a trước mă ̣t các đảng viên là hai lá cờ. Lá cờ treo bên trên là cờ vàng
ba so ̣c đỏ, lá cờ treo dưới với nề n xanh, giữa nề n xanh hòa bın
̀ h có đóa hoa “Việt Tân” (tựa như hoa
mai) sáu cánh màu trắ ng là đảng kỳ Viêṭ Tân. Thời gian chu ̣p hın
̀ h có thể vào năm 1985.
Khi tiế n hành công tác đảng hóa Mă ̣t Trâ ̣n, đồ ng nghıã với viê ̣c chuyể n đổ i sinh hoa ̣t đấ u tranh của
người kháng chiế n quân lên mô ̣t bước cao hơn, sau thời gian anh em đươ ̣c rèn luyê ̣n trong môi trường gian
khổ ở khu chiế n cách ma ̣ng. Vị thế sinh hoa ̣t cao hơn, chă ̣t chẽ hơn, đó là khuôn khổ sinh hoa ̣t của đảng viên
trong chı́nh đảng cách ma ̣ng, đươ ̣c ra đời trong hoàn cảnh người Viê ̣t lưu vong đang tiế n hành công cuô ̣c
giải thể chế đô ̣ đô ̣c tài, đô ̣c đảng bằ ng nhiề u hı̀nh thức, nhằ m giành la ̣i quyề n tự do cho người Viê ̣t trong
nước, đưa dân tô ̣c thoát khỏi vũng lầ y nô lê ̣ của chế đô ̣ cô ̣ng đảng Hà Nô ̣i.
Trong bước đầ u chủ trương đảng hóa MT, lầ n lươ ̣t các kháng chiế n quân trong khu chiế n, do nhâ ̣n
thức về quan điể m đấ u tranh cho lý tưởng tự do, trách nhiê ̣m đang giữ, đươ ̣c giới thiê ̣u về đảng, đươ ̣c tiế n
hành kế t na ̣p bı́ mâ ̣t. Sau thời gian này, công tác ở bước hai là sinh hoa ̣t ho ̣c tâ ̣p về đảng quy, đảng chế của
Viê ̣t Tân. Các tài liê ̣u về đảng đươ ̣c đưa vào khu chiế n, in la ̣i, phân phát cho các đảng viên. Công tác kế tiế p,
tổ chức các chi bô ̣, đảng bô ̣ theo đơn vi hoă
̣
̣c căn cứ. Công viê ̣c tổ chức đa ̣i hô ̣i từng đảng bô ̣ cũng đươ ̣c tiế n
hành long tro ̣ng trong tinh thầ n tham dự, nghiêm chı̉nh, thâ ̣t kỷ luâ ̣t, trong toàn khu chiến.

Ghi Chú: Nhân vâ ̣t mă ̣c áo bà ba đen, đứng phı́a bên trái, gầ n hai lá cờ quốc gia và đảng kỳ Việt Tân,
là chiế n hữu Ngô Chı́ Dũng. Trong tư cách là chủ to ̣a đoàn ta ̣i Đa ̣i Hô ̣i Đảng Bô ̣ Quyế t Đoàn 7687,
chiế n hữu Ngô Chı́ Dũng đang giải thı́ch với các đảng viên Viêṭ Tân về ý nghıã của đảng kỳ Viêṭ Tân.
Kháng chiế n quân ở hàng bên trái, nhô đầ u lên cao hơn ai hế t là chiế n hữu Trầ n Hữu Công (anh Công
cao lớn, gầ n mô ̣t thước tám) bị cộng quân bắt trong chiến dịch Đông Tiến II với bản án 8 năm, nhưng
đã bị chế t ta ̣i tra ̣i tù A. 20 ở tı̉nh Phú Yên.
Các tài liê ̣u trên giấ y trắ ng mực đen, liên hê ̣ tới đảng Viê ̣t Tân cho tới nay, các kháng chiế n quân
hầ u như không còn giữ đươ ̣c, đã gầ n hai mươi năm trôi qua, tı́nh từ thời gian 1987, khi hầ u như toàn thể khu
chiế n bi ̣giải tán, sau khi toàn bô ̣ nhân lực xây dựng khu chiế n lên đường tham dự chiế n dich
̣ Đông Tiế n II
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lần 2 vào tháng 7/1987. Tuy nhiên danh sách đảng viên, danh sách kháng chiế n quân, phầ n chắ c Tổ ng Vu ̣
Hải Ngoa ̣i của MT còn lưu giữ.
Mă ̣c dù đảng Viê ̣t Tân vừa công khai mô ̣t thời gian ngắ n, lễ truy điê ̣u các lañ h đa ̣o MT và kháng
chiế n quân, trang nhà MT, danh xưng MT, tổ chức MT, những gı̀ liên hê ̣ tới kháng chiế n quân bi ̣hủy bỏ vı̀
nhu cầ u đấ u tranh vào đầu năm 2005 theo suy nghı ̃ của những người đang lañ h đa ̣o Viê ̣t Tân hiê ̣n nay ta ̣i hải
ngoa ̣i?
Tháng 8/2003, lañ h đa ̣o MT (thực sự chı̉ còn có Tổ ng Vu ̣ Hải Ngoa ̣i với trách vu ̣ Tổ ng Vu ̣ Trưởng
do ông Nguyễn Kim giữ) mới chiụ công khai một phần tổ n thấ t của chiế n dich
̣ Đông Tiế n II, sau 16 năm im
lă ̣ng!? Dù sự kiê ̣n không đ̣ ủ, do không trung thực, mô ̣t phầ n do thiế u dữ kiê ̣n. Vı̀ đa số lañ h đa ̣o MT hay VT
hiê ̣n nay, chı̉ có mô ̣t hai người từng số ng ta ̣i khu chiến, nhưng la ̣i không trực tiế p tham gia chiế n dich
̣ Đông
Tiế n II.
Mă ̣c dù vào giữa năm 1993, tôi có gă ̣p anh Hải Xăm từ Băng Cố c tới Phnompenh và kể la ̣i cho anh
nghe khá nhiề u chi tiế t liên hê ̣ tới tổ n thấ t của Đông Tiế n I, II, và đoàn cán bô ̣ kháng quản. Sau đó anh Hải
có trở la ̣i Thái, gă ̣p các anh trong Tổ ng Vu ̣ Hải Ngoa ̣i.
Vào năm 1995, ta ̣i đảo Dang Tong thuô ̣c tı̉nh Koh Kong miề n Tây Nam Cambodia, sát tın̉ h Trat Thái Lan, khi gă ̣p anh Nguyễn Kim, tôi kể cho anh nghe la ̣i nhiề u chi tiế t chung quanh cái chế t của chiế n
hữu Chủ Tich
̣ Hoàng Cơ Minh.
Ngày 19/9/2004, lañ h đa ̣o MT tổ chức lễ công khai hóa đảng Viê ̣t Tân trước cô ̣ng đồ ng người Viê ̣t
hải ngoa ̣i, trước công luâ ̣n thế giới.
Đầ u năm 2005, xóa bỏ trang nhà MT trên liên ma ̣ng toàn cầ u, giải thể tổ chức MT. Lañ h đa ̣o Tổ ng
Vu ̣ Hải Ngoa ̣i của MT chuyể n sang lañ h đa ̣o đảng Viê ̣t Tân.
Tài liê ̣u nói về đảng Viê ̣t Tân, chúng tôi xin đươ ̣c trı́ch dẫn từ trang nhà tổ chức này trên liên ma ̣ng
toàn cầ u www.viettan.org
Giới Thiệu Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng
Bối Cảnh Thành Lập.
Canh tân Việt Nam là một khát vọng của dân tộc đã kéo dài từ nhiều thế hệ. Vì không canh tân được
đất nước, Việt Nam đã mất độc lập vào giữa thế kỷ thứ 19. Vì mất độc lập, đất nước bị chia cắt và bị rơi vào
hoàn cảnh chiến tranh triền miên, dân tộc ta đã không thể tiến hành công cuộc canh tân đất nước. Đến tháng
4/1975, đất nước thống nhất, nhưng dân tộc lại bị khóa chặt trong gông cùm của chế độ độc tài toàn trị của
đảng Cộng sản Việt Nam. Sau 30 năm chiến tranh, Việt Nam từ một nước nửa phong kiến, nửa thuộc địa
Pháp, trở thành một quốc gia lạc hậu chư hầu trong đế quốc cộng sản. Giới lãnh đạo cộng sản Việt Nam đã
thành công trong việc khai thác nghèo nàn và lạc hậu cho cuộc đấu tranh của họ. Chỉ có nhân dân Việt Nam
là thất bại.
Thoát khỏi gông cùm của chế độ độc tài toàn trị và canh tân lại đất nước là khát vọng của người
Việt Nam. Khát vọng này đã thúc đẩy nhiều người Việt Nam đã đứng lên đấu tranh ở trong nước. Nhiều
người phải rời bỏ quê hương nhưng luôn luôn hướng về đất Mẹ nên đã tập hợp lại với nhau và khởi động
công cuộc đấu tranh từ hải ngoại. Nhưng điều kiện đấu tranh ở trong nước đã gặp rất nhiều trở ngại và khó
khăn vì sự kiểm soát gắt gao của chế độ, những nhóm kháng cự lẻ tẻ của các lực lượng đối kháng dễ dàng
bị bộ máy bạo lực cô lập và tiêu diệt. Trong khi đó, ở hải ngoại, những sinh hoạt đấu tranh dần dần rơi vào
tình trạng bế tắc vì không liên lạc được với quốc nội.
Để khai thông bế tắc này, từ đầu thập niên 80, một số tổ chức đấu tranh ở trong và ngoài nước đã
nỗ lực tiếp xúc và trao đổi với nhau về nhu cầu phối hợp chung, hầu đưa cuộc đấu tranh sang một bình diện
mới. Chính những trao đổi và những cuộc gặp gỡ lịch sử giữa các tổ chức tiên phong này đã góp phần hình
thành phong trào kháng chiến vào đầu thập niên 80. Và chính trong nỗ lực tiến hành cuộc đấu tranh đầy
gian khổ này, một số nhân vật lãnh đạo các phong trào kháng chiến đã nhìn ra nhu cầu thành lập một đảng
phái để có được một tổ chức chặt chẽ, gắn bó, để có thể đề xuất những chương trình hành động dài hạn
nhằm đạt đuợc mục tiêu sau cùng là chấm dứt chế độ độc tài và canh tân lại đất nước.
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Trong nhu cầu này, Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng (gọi tắt là Đảng Việt Tân) đã được
thành lập trong một Đại Hội Dựng Đảng được tổ chức vào ngày 10/9/1982 tại một khu chiến trong vùng
rừng núi Đông Dương. Tại Đại hội này, Chiến hữu Hoàng Cơ Minh được suy cử là Chủ Tịch Đảng.
Sự Kiêṇ Ông Tha ̣ch Ka Ra!
Trong giai đoa ̣n giới thiê ̣u đảng Viê ̣t Tân và tiế n hành công tác kế t na ̣p đảng viên rô ̣ng khắ p, đã xảy
ra mô ̣t câu chuyê ̣n thực nhưng khó tin, như để nói lên lòng sơ ̣ haĩ của người dân Viê ̣t đố i với cái tên đảng,
do đảng cô ̣ng sản đã khắ c ghi ấ n tươ ̣ng đen tố i haĩ hùng trong tâm khảm dân tô ̣c Viê ̣t.
Chiế n hữu Tha ̣ch Ka Ra, mô ̣t đồ ng bào thiể u số Khmer Nam bô ̣. Trong thời chiế n tranh Viê ̣t Nam
trước 1975, ông có tòng quân, mang trách vu ̣ thấ p như là mô ̣t ha ̣ sı ̃ quan trong quân đô ̣i, đóng quân ở vùng
4 chiế n thuâ ̣t, trong cách tổ chức của quân đô ̣i thời đó. Quê ông Ka Ra ở vùng Sóc Trăng, Ba ̣c Liêu, nơi có
nhiề u đồ ng bào người Viê ̣t gố c Khmer sinh số ng thanh bı̀nh, cầ n cù, hài hòa với người Viê ̣t hay người Viê ̣t
gố c Hoa.
Đầ u những năm 1980, ông Tha ̣ch Ka Ra bỏ quê hương, vươ ̣t biên bằ ng đường bô ̣ đế n đấ t Thái tı̀m
tự do. Như bao người Viê ̣t không muố n số ng dưới ách cai tri,̣ tri ̣ dân như đám bầ y đàn, phải ngoan ngoản
tuân phu ̣c chủ nô, mới đươ ̣c phân phát lương thực, nế u không phải nhâ ̣n roi vo ̣t, sự đố i xử phân biê ̣t, hıǹ h
pha ̣t phi nhân, của giới lañ h đa ̣o cô ̣ng sản Hà Nô ̣i.
Ta ̣i tra ̣i ti ̣na ̣n đường bô ̣, ông Ka Ra tham gia MT và rồ i hiên ngang đi vào khu chiế n, sẳ n sàng đón
nhâ ̣n bao khó khăn, hiể m nguy trong giai đoa ̣n đầ u của cuô ̣c kháng chiế n trường kỳ. Ông trên 50 tuổ i, vóc
dáng mâ ̣p ma ̣p, làn da màu sẫm chắ c, khỏe ma ̣nh, vui tıń h, yêu đời. Trên miê ̣ng lúc nào cũng có điế u thuố c
rê bự và tinh thầ n hăng say chố ng tê ̣ tra ̣ng đô ̣c tài đảng tri.̣
Thời gian khu chiến thực hiê ̣n công tác “đảng hóa”, cũng là lúc nhà bế p ta ̣i căn cứ 27, căn cứ có đă ̣t
đài phát thanh, bổ ng dưng biế n mấ t ông Tha ̣ch Ka Ra vui vẻ, thân thiê ̣n, sôi nổ i. Lúc đầ u, tôi không để ý tới,
vı̀ nghı ̃ rằ ng ông chuyể n công tác đế n căn cứ khác, đây là chuyê ̣n thông thường trong khu chiế n. Nhưng cũng
hơi buồ n vı̀ nhà bế p vắ ng ông Ka Ra là vắ ng tiế ng cười giòn của kháng chiế n quân đương trú đóng ta ̣i căn
cứ quan tro ̣ng này, lúc quây quầ n nhau la ̣i dùng cơm hay giải lao sau công tác.
Thế nhưng, thời gian ngắ n sau, mới nghe anh em ta ̣i căn cứ nói la ̣i, chiế n hữu Tha ̣ch Ka Ra bỏ trố n.
Cá nhân tôi hơi giâ ̣t mı̀nh, ta ̣i sao mô ̣t kháng chiế n quân tố t bu ̣ng, siêng năng, có lý tưởng, trung thành đươ ̣c
anh em cũng như cấ p trên tin câ ̣y, thương mế n như chiế n hữu Ka Ra la ̣i hành đô ̣ng như vâ ̣y?
Bẵng đi thời gian nữa, sự kiê ̣n ông Tha ̣ch Ka Ra la ̣i đươ ̣c khơi dâ ̣y, khi anh em trong căn cứ 27 thấ y
ông tái xuấ t hiê ̣n và tiế p tu ̣c nấ u cơm ta ̣i nhà bế p 27. Trước đó, khi đài Phát Thanh Viê ̣t Nam Kháng Chiế n
còn đă ̣t ta ̣i căn cứ 83, ông Ka Ra cũng đã làm công viê ̣c nấ u ăn cho anh em trong đài cùng Dân Đoàn bảo vê ̣
đài và vài nhân vâ ̣t lañ h đa ̣o MT ở, làm viê ̣c sát bên ca ̣nh.
Sự thực về câu chuyê ̣n trố n khu chiến mà không bi ̣ tử hı̀nh của ông Ka Ra đươ ̣c phơi bày ra ánh
sáng, lúc ông kể la ̣i cho anh em nghe chi tiế t đầ u đuôi câu chuyê ̣n.
Khi đươ ̣c mô ̣t chiế n hữu chı̉ huy trong căn cứ đế n nói chuyê ̣n, về viê ̣c MT đinh
̣ kế t na ̣p, hầ u như tấ t
cả kháng chiế n quân, vào mô ̣t chı́nh đảng mới, trong đó có ông. Chiế n hữu Ka Ra bắ t đầ u lo nghı,̃ ông phân
vân chưa biế t đây là đảng nào, có thực sự là đảng cách ma ̣ng mới hay có liên hê ̣ tới đảng “cách ma ̣ng” Viê ̣t
Cô ̣ng. Có phải MT là công cu ̣ của đảng cô ̣ng sản mà ông từng chố ng đố i và bỏ nước ra đi hay không? Ta ̣i
sao đang là MT la ̣i đổ i thành đảng? Trước giờ ông chı̉ nghe nói tới đảng cô ̣ng sản của Hà nô ̣i, những điề u
này khiế n ông nghi nga ̣i.
Chiế n hữu Ka Ra không biế t nhiề u về tổ chức, hoa ̣t đô ̣ng chıń h đảng, ông không phân biê ̣t đươ ̣c bản
chấ t của đảng tự do và đảng vô thầ n. Và chiế n hữu giới thiê ̣u đảng Viê ̣t Tân với ông, la ̣i không nói rõ, không
phân tıć h cu ̣ thể . Có thể cũng có trı̀nh bày, có phân tıć h, nhưng không rành ma ̣ch, dễ hiể u, rõ ràng, khiế n
càng làm rố i người nghe.
Lo sơ ̣ ngày càng tăng, lúc đó, ông chı̉ còn tin câ ̣y vào chiế n hữu Chủ Tich
̣ Hoàng Cơ Minh, nhưng
thời gian này, chiế n hữu Chủ Tich
̣ vắ ng mă ̣t khỏi khu chiến để công du hải ngoa ̣i. Chiế n hữu Ka Ra la ̣i hoang
mang không biế t hỏi ai, vı̀ không tin ai, ông cho rằ ng những người lañ h đa ̣o còn la ̣i trong khu chiến lúc đó,
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đề u là Viê ̣t Cô ̣ng, đinh
̣ bắ t ông vào đảng Viê ̣t Cô ̣ng mà ông không muố n vào vı̀ ghét thù nó.
Chiế n hữu Tha ̣ch Ka Ra quyế t đinh
̣ bỏ trố n khỏi khu chiến vı̀ lý do này, nhưng ông không đi đâu
xa, chı̉ số ng lảng vảng trong khu rừng gầ n căn cứ 27, chờ ngày chiế n hữu Chủ Tich
̣ trở về căn cứ 27, ông sẽ
tı̀m cách gă ̣p hỏi cho ra phải trái của chuyê ̣n vào đảng. Theo ông kể , tố i đế n, chờ cho nhà bế p vắ ng vẻ, ông
mò vào lu ̣c lo ̣i những gı̀ có thể ăn đươ ̣c, mang vào chỗ trú ta ̣m thời trong rừng để ăn, và dự trữ tiế p vài ngày,
nước thı̀ uố ng dưới suố i rừng. Đêm ngủ phải nằ m đấ t, nằ m võng hay vào hang đá.
Do vı̀ công tác ta ̣i nhà bế p lâu năm, ông Ka Ra biế t rõ đường đi nước bước, thói quen kháng chiế n
quân, nên hành đô ̣ng lấ y trô ̣m thực phẩ m, ga ̣o, cơm nguô ̣i, các thứ linh tinh khác cầ n cho cuô ̣c số ng ta ̣m
thời, đề u không bi ̣phát giác bởi chiế n hữu trực bế p vào sáng hôm sau.
Chiế n hữu Tha ̣ch Ka Ra trố n ra rừng, lánh mă ̣t với ý đinh
̣ riêng, chứ ông không trố n khỏi khu chiến
và rời bỏ anh em thân yêu. Do vı̀ thường xuyên nằ m trong toán công tác câ ̣n vê ̣ chiế n hữu Chủ Tich
̣ mỗi khi
người lañ h đa ̣o đi về căn cứ 84 để ra hải ngoa ̣i, cũng như khi trở về 27. Chiế n hữu Ka Ra biế t đươ ̣c các lố i
đi, kỹ thuâ ̣t di hành mà đoàn đă ̣c nhiê ̣m bảo vê ̣ an ninh thường sử du ̣ng để đón rước chiế n hữu Chủ Tich
̣ từ
căn cứ 84 về căn cứ 27.
Và ngày chờ đơ ̣i như thế đã đế n, thời gian chừng mô ̣t hay hai tháng. Khi đoàn đă ̣c nhiê ̣m bảo vê ̣
chiế n hữu Chủ Tich
̣ đi từ căn cứ 84 về căn cứ 27, lúc đế n khu rừng thưa, anh em trong đoàn và chiế n hữu
Chủ Tich
̣ nghe tiế ng người kêu ai oán trong lùm cây không xa lắ m. Đoàn bảo vê ̣nga ̣c nhiên, cảnh giác, đồ ng
loa ̣t quay súng la ̣i hướng phát ra tiế ng kêu, sẳ n sàng khai hỏa để bảo vê ̣ yế u nhân. Nhưng đich
̣ đâu không
thấ y, chı̉ thấ y người đàn ông có tuổ i, gương mă ̣t nho ̣c nhằ n, tóc hơi quăn, màu da sẫm, tiề u tu ̣y, ố m yế u,
dáng vẻ như ông Tha ̣ch Ka Ra quen thuô ̣c, lúc đó đang vẫy tay, kêu réo, cầ u cứu.
Sau đó ông cha ̣y đế n gầ n chiế n hữu Chủ Tich,
̣ ôm lấ y người lañ h đa ̣o khóc ròng, rồ i vô ̣i vàng trı̀nh
bày sự viê ̣c ông rời bỏ khu chiến, bỏ anh em ra đi, vı̀ nghe nói tı́nh đưa ông vào đảng cách ma ̣ng!
Chiế n hữu Chủ Tich
̣ thương mế n chiế n hữu Ka Ra. Ngoài những bữa cơm thân tı̀nh, ngon miê ̣ng
mà ông Ka Ra bỏ công chăm chút nấ u cho anh em trong đơn vi ̣ăn, có cả chiế n hữu Chủ Tich,
̣ là tấ m lòng
trải rô ̣ng của ông Ka Ra với cuô ̣c kháng chiế n gian nan do chiế n hữu Chủ Tich
̣ khởi xướng, lañ h đa ̣o. Người
lañ h đa ̣o MT, lañ h đa ̣o đảng Viê ̣t Tân tỏ thái đô ̣ thông cảm với sự viê ̣c ông Ka Ra bỏ công vu ̣ trố n vào rừng
chờ đơ ̣i.
Sự viê ̣c chiế n hữu Tha ̣ch Ka Ra trông đơn giản, nhưng có thể gây hâ ̣u quả trầ m tro ̣ng. Chút nữa làm
mấ t lòng tin của mô ̣t kháng chiế n quân trung thành, chı̉ vı̀ không giải thıć h rõ ràng cái tên đảng, cái chữ
đảng, đố i với đồ ng bào thuô ̣c mô ̣t sắ c tô ̣c trong cô ̣ng đồ ng dân tô ̣c Viê ̣t Nam luôn số ng chung hòa bı̀nh.
Trái la ̣i chı̉ mới nói tới viê ̣c vào đảng - mới nghe nói tới chữ đảng không thôi - đã làm con người
khiế p sơ ̣ phải bỏ ra đi. Chı̉ vı̀ ấ n tươ ̣ng, hı̀nh ảnh khắ c ghi trong tâm naõ , về đảng đô ̣c quyề n Hà Nô ̣i quá
ma ̣nh me,̃ quá khiế p đảm, haĩ hùng, luôn gây lo sơ ̣ trong xã hô ̣i, không dễ mô ̣t sớm mô ̣t chiề u phai mờ trong
tâm trı́ người dân Viê ̣t!
Cũng chıń h vı̀ điề u này, những chı́nh đảng sau này, không phải chı̉ riêng Viê ̣t Tân, dù có bản chấ t
tự do trong chương trı̀nh hành đô ̣ng chı́nh tri hay
mu ̣c tiêu hoa ̣t đô ̣ng, càng phải cố gắ ng minh đinh
̣
̣ bản chấ t
tự do của đảng mı̀nh, trong hành đô ̣ng phu ̣c vu ̣ xã hô ̣i Viê ̣t. Thứ nhấ t để đánh ba ̣i yế u tı́nh tự do giả hı̀nh của
đảng cô ̣ng sản Viê ̣t Nam, thứ hai làm vơi đi nỗi đau mà người Viê ̣t phải cúi đầ u, còng lưng, gánh chiụ mô ̣t
cách ô nhu ̣c, trong suố t thời kỳ dài mấ y thâ ̣p kỷ Viê ̣t Nam bi ̣làm mưa làm gió bởi mô ̣t nhúm lañ h đa ̣o đảng
cô ̣ng sản.
Dữ Kiêṇ Về Đảng Viêṭ Tân Từ Khu Chiến Ra Tới Hải Ngoa ̣i.
Sau thời gian ngắ n vào đảng, tôi đươ ̣c đưa về làm viê ̣c ta ̣i tổ công tác có nhiê ̣m vu ̣ ghi chép, biên
soa ̣n, viế t các tài liê ̣u liên hê ̣ tới sự chuẩ n bi ̣ mô ̣t “Dự Thảo Đảng Thuyế t” cho đảng Viê ̣t Tân. Người thay
mă ̣t lañ h đa ̣o đảng Viê ̣t Tân trong khu chiến, phu ̣ trách toán công tác đă ̣c biê ̣t này là chiế n hữu Hoàng Nhâ ̣t
tức anh Ngô Chı́ Dũng. Khi làm công viê ̣c này, tôi ta ̣m thời rời khỏi Ban Biên Tâ ̣p Đài Phát Thanh, nhưng
vẫn còn ở ta ̣i căn cứ 27.
Trước đó mấ y tháng, người ba ̣n cũ của tôi hồ i còn ho ̣c ở Trung Ho ̣c Văn Hóa Quân Đô ̣i ta ̣i Sài Gòn
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trước 1975, anh Nguyễn Văn Quang, đã đươ ̣c điề u về căn cứ 27 làm công viê ̣c này rồ i. Sau khi chiế n hữu
Nguyễn Văn Quang rời khu chiến tham dự công tác kháng quản, tôi đươ ̣c cấ p trên chı̉ đinh
̣ thay cho anh
Quang vào công viê ̣c: phu ̣ tá đă ̣c biê ̣t cho chiế n hữu Hoàng Nhâ ̣t.
Vào năm 2003, anh Quang đinh
̣ cư ta ̣i tiể u bang Texas, anh có người cha mang cấ p bâ ̣c Thiế u Tá,
qua Hoa Kỳ đinh
̣ cư theo diê ̣n H.O vào những năm 1990. Trong năm 2003, qua trao đổ i e-mail, tôi đươ ̣c biế t
anh Nguyễn Văn Quang có liên la ̣c với anh Nguyễn Kim, nhưng không rõ anh Quang có trở la ̣i làm việc với
MT, Viê ̣t Tân hay không?
Công viê ̣c go ̣i là “phu ̣ tá đă ̣c biê ̣t” cho anh Hoàng Nhâ ̣t, chı̉ là ngồ i ta ̣i vi ̣trı́ riêng đươ ̣c chı̉ đinh
̣ ở
khu vực căn cứ 27, viế t mô ̣t số tài liê ̣u đươ ̣c cấ p trên quy đinh
̣ “mâ ̣t”, qua suy nghı ̃ của bản thân tôi, để xem
có thể đóng góp mô ̣t ı́t ý kiế n tham mưu cho người lañ h đa ̣o đảng Viê ̣t Tân, nhı̀n - hiể u về vai trò thanh niên
trong xã hô ̣i do Viê ̣t Cô ̣ng chi phối.
Các bài viế t có đươ ̣c trong thời gian này, là do sự làm viê ̣c cầ n cù của bản thân tôi. Lañ h đa ̣o Viê ̣t
Tân thời đó không góp ý, không chı̉ đa ̣o cách thức phải viế t như thế nào. Viế t xong, tôi báo cáo, gửi cho anh
Hoàng Nhâ ̣t, anh Khánh tham khảo. Cấ p trên có sử du ̣ng bài viế t hay không, tôi cũng không đươ ̣c cho biế t.
Công viê ̣c kéo dài gầ n hai tháng, thời gian này tôi nỗ lực làm viê ̣c, cố gắ ng hoàn thành trách vu ̣ đươ ̣c giao
phó.
Tấ t nhiên bài viế t trıǹ h bày, phản ảnh suy tư, phản ứng từ vài thành phầ n tiêu biể u cho giới thanh
niên Viê ̣t Nam đố i với chế đô ̣ cô ̣ng sản Hà Nô ̣i. Cũng như ghi nhâ ̣n suy nghı ̃ mô ̣t người trẻ đố i với chı́nh
đảng mới là Viê ̣t Tân, có giới ha ̣n trong pha ̣m vi thời gian, nhâ ̣n thức của tác giả. Tuy nhiên ı́t nhiề u, các bài
viế t với nô ̣i dung trı̀nh bày thẳ ng thắ n, nhiê ̣t tı̀nh, quan điể m, suy tư cũng góp ı́t nhiề u trong tầ m nhı̀n lañ h
đa ̣o Viê ̣t Tân đố i với giới trẻ trong nước. Hay ı́t nhấ t, qua các bài viế t đó, lañ h đa ̣o Viê ̣t Tân có thể hiể u đươ ̣c
ý nghı ̃ cá nhân tôi đố i với chı́nh đảng Viê ̣t Tân vừa đươ ̣c ra đời công khai trong khu chiế n cách ma ̣ng.
Viê ̣c lañ h đa ̣o đảng Viê ̣t Tân trong khu chiến thời ấ y, cắ t cử tôi vào công viê ̣c nói trên, tấ t nhiên
phải qua tham khảo, quyế t đinh
̣ từ Chủ Tịch Hoàng Cơ Minh. Sự đề cử công tác trên, có thể là đô ̣ng thái
khuyế n khı́ch đảng viên trẻ, thứ hai, bước dò thăm thêm khả năng, đồ ng thời cũng là cách huấ n luyê ̣n tôi
qua công tác mới, thứ ba, có thể chuẩ n bi cho
viê ̣c thu thâ ̣p ý kiế n từ nhiề u nơi, nhiề u thành phầ n xã hô ̣i cho
̣
công viê ̣c sẽ biên soa ̣n đảng thuyế t Viê ̣t Tân trong tương lai, khi có điề u kiê ̣n tiế n hành đươ ̣c.
Có thể vào thời gian đó, cá nhân chiế n hữu Chủ Tich
̣ Hoàng Cơ Minh đã nghı ̃ đế n viê ̣c phải có mô ̣t
đảng thuyế t cho Viê ̣t Tân. Nhưng do vı̀ các công tác khác cầ n kıṕ hơn, nên phải gác la ̣i.
Sau này, khi ông hy sinh trong chiế n dich
̣ Đông Tiế n II, phầ n lớn lañ h đa ̣o Viê ̣t Tân có mă ̣t trong
khu chiế n cũng hy sinh nên dự án này không còn thực hiê ̣n đươ ̣c.
Những người lañ h đa ̣o Viê ̣t Tân hiê ̣n nay ở hải ngoa ̣i, mô ̣t là không biế t chương trı̀nh này, hoă ̣c có
biế t nhưng thiế u tường tâ ̣n, cũng như không quan tâm thực hiê ̣n, vı̀ ho ̣ có thể suy nghı ̃ rằ ng, không cầ n thiế t
lắ m. Điề u nữa, kẻ kế thừa, không có nhiề u khả năng, không có cao vo ̣ng như chiế n hữu Chủ Tich
̣ Hoàng Cơ
Minh, nhân vâ ̣t có công khởi dựng đảng Viê ̣t Tân.
Sau khi hoàn thành công viê ̣c trong tổ chuẩ n bi ̣Dự Thảo Đảng Thuyế t, tôi la ̣i đươ ̣c phân công viế t
phầ n nhâ ̣n đinh
̣ trong cuố n sử “Anh Hùng Nước Tôi”. Có dip̣ đo ̣c la ̣i phầ n này, khi sách vừa in ra, tôi nhâ ̣n
thấ y bi ̣sửa rấ t nhiề u.
Cuố n sử này là công trı̀nh tâ ̣p thể , đươ ̣c giao trách nhiê ̣m cho Ban Tu Thư do chiế n hữu Trầ n Khánh
điề u đô ̣ng. “Anh Hùng Nước Tôi” đươ ̣c viế t xong, viê ̣c in ấ n quyển sách với da ̣ng đơn giản, trên giấ y vàng
đều làm trong khu chiế n, do công lao nhiề u kháng chiế n quân ta ̣o thành. Trong khu chiế n, mỗi anh em đươ ̣c
phân phát mô ̣t cuố n. Sau này, trong hành trang Đông Tiế n II, các kháng chiế n quân đề u có mô ̣t quyể n sử
“Anh Hùng Nước Tôi” trong ba lô.
Do vı̀ MT muố n cho đồ ng bào hải ngoa ̣i thấ y đươ ̣c thành quả biên soa ̣n quyể n sử của anh em ở
trong khu chiế n, nên sách đươ ̣c in và phát hành la ̣i ở hải ngoa ̣i vào thời điể m đầ u năm 1986.
Vào cuố i năm 1985, đế n giữa năm 1996, tức hơn 10 năm sau, khi lưu vong ta ̣i Thái Lan thời gian
ngắ n, lúc đi lang thang, buồ n tı̀nh đời, ta ̣t qua mô ̣t cơ sở cũ của MT ta ̣i thủ đô Băng Cố c, tôi thấ y trên kê ̣
sách có quyể n sử “Anh Hùng Nước Tôi” do nhà xuấ t bản Đông Tiế n của MT ở hải ngoại cho in la ̣i, với cách
trı̀nh bày từ ngoài vô trong, mỹ thuâ ̣t hơn nhiề u.
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Tháng 9/1985, tôi vào đảng Viê ̣t Tân. Gầ n 20 năm, hơn mô ̣t phầ n ba đời người, vào tháng 9/2004,
các lañ h đa ̣o còn la ̣i của đảng Viê ̣t Tân mới bắt đầu cho công khai hóa sự hiê ̣n diê ̣n của thực thể Viê ̣t Tân
trong sinh hoa ̣t chı́nh tri ̣phức ta ̣p, tản ma ̣n của cô ̣ng đồ ng Viê ̣t Nam lưu vong trên khắ p thế giới.
(Xin xem bài Việt Tân: Lột Xác Hay Thay Áo? của nhà báo Tú Gàn, báo Sài Gòn Nhỏ, Cali, Mỹ trong
phần Tài Liệu ở cuối sách)
PhnomPenh - Cambodia, ngày 8/12/2005.
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PHẦN VIII
CÔNG TÁC
TRONG LỰC LƯỢNG VÕ TRANG
CHƯƠNG 27
GIÃ TỪ ĐÀI PHÁT THANH KHÁNG CHIẾN
Lý Do Xin Ngưng Làm Việc Ở Đài Phát Thanh VN Kháng Chiế n.
Về Nhân Vâ ̣t Ngô Chı́ Dũng - Một Thành Viên Sáng Lâ ̣p
Tổ Chức Người Viê ̣t Tự Do Ở Nhâ ̣t Bản Sau Ngày 30/4/1975 –
Người Không Chế t, Không Bi ̣ Bắ t, Vı̀ Không Tham Dự Các Chiế n Dich
̣ Đông Tiế n.
Nhưng Cũng Không Thấ y Xuấ t Hiê ̣n Ở Hải Ngoại
Sau Khi Đài Phát Thanh Viê ̣t Nam Kháng Chiế n
Không Còn Hoạt Động Trên Đấ t Thái!?
(Bắt đầ u viế t vào ngày 9/12/2005).
Lý Do Xin Ngưng Làm Việc
Ở Đài Phát Thanh Viê ̣t Nam Kháng Chiế n.
Suố t từ lúc vào khu chiế n hồ i đầ u năm 1984 cho đế n gầ n cuố i năm 1985, hầ u hế t khoảng thời gian
này tôi phu ̣c vu ̣ ta ̣i Đài Phát Thanh Viê ̣t Nam Kháng Chiế n, ở hai căn cứ 83 và 27. Tôi có ghé qua hay ở
những căn cứ khác trong khu chiế n thời gian ngắ n do công tác hoă ̣c ho ̣c hành chı́nh tri.̣ Làm viê ̣c ta ̣i Đài
Phát Thanh, thời giờ trong ngày là nghe tin, viế t bài theo chı̉ thi ̣cấ p trên. Thın̉ h thoảng có đi tải, còn đi gác
là công viê ̣c hàng đêm sau giờ viế t bài hay đi ca phát thanh.
Công viê ̣c kéo dài gầ n hai năm, vẫn không có nhiề u thay đổ i trong công viê ̣c của tôi như là biên tâ ̣p
viên, người cầ m viế t trong khu chiế n, nhằ m ta ̣o hứng thú trong sáng tác, suy nghı ̃ viế t lách. Cấ p trên vẫn là
anh Hoàng Nhâ ̣t, anh Khánh, anh Võ Hoàng. Thêm vào đó, binh
̣ số t rét của tôi vẫn dây dưa, khi có, khi hế t,
khiế n cho sức khỏe có cơ bi ̣suy sút thêm. Tı̀nh tra ̣ng này có thể bi ̣bế tắ c, nế u cứ ở hoài mô ̣t chỗ, thiế u vâ ̣n
đô ̣ng thường xuyên để ta ̣o ra sức đề kháng chố ng la ̣i sự mỏi mê ̣t ù lı.̀
Mă ̣c dù, tôi vẫn duy trı̀ viê ̣c luyê ̣n tâ ̣p thể du ̣c mỗi sáng và thuố c tri ̣ số t rét trong khu chiế n không
thiế u, nhưng cũng không chấ m dứt đươ ̣c chuyê ̣n kháng chiế n quân mắ c binh
̣ số t rét. Viê ̣c viế t bài, lúc đầ u
còn hăng hái vı̀ nhiề u đề tài mới, cô ̣ng với nhiê ̣t tı̀nh. Thời gian nố i tiế p thời gian, các đề tài viế t cũng ca ̣n
dầ n, la ̣i còn thấ y nhiề u cảnh không đồ ng ý trong môi trường làm viê ̣c cách ma ̣ng, như thiế u sự công bı̀nh,
quan liêu của cán bô ̣ kháng chiế n.
Tôi bắ t đầ u thấ y nản, không còn muố n cầ m viế t nữa và muố n tı̀m công viê ̣c khác trong khu chiế n.
Lúc đầ u không muố n trı̀nh bày, vı̀ như thế , coi nă ̣ng cá nhân mı̀nh, không chú ý đế n cái khó của người điề u
hành và lơ ̣i ı́ch công viê ̣c chung. Nhưng suy nghı ̃ nhiề u rồ i cũng phải tı̀m cách trı̀nh bày với cấ p trên. Thứ
nhấ t là để cá nhân tôi có nhiề u hứng thú hơn nữa trong đời số ng buồ n tênh, cứng ngắ t về luâ ̣n lý ta ̣i đây, thứ
hai là có dip̣ rèn luyê ̣n thêm sức khỏe nhằ m có thể còn nhiề u cơ hô ̣i sau này phu ̣c vu ̣ cho khu chiến hay cuô ̣c
đấ u tranh do MT điề u khiể n. Bên ca ̣nh đó, vào thời gian cuố i năm 1985, trong Ban Biên Tâ ̣p đã có vài anh
em từ hải ngoa ̣i về phu ̣ viê ̣c. Nên chuyê ̣n tôi xin ra khỏi đài phầ n chắ c sẽ không có gı̀ trở nga ̣i cho công viê ̣c
đề u đă ̣n hàng ngày ta ̣i đây.
Trong thời gian làm viê ̣c ở đài, có lẽ bấ t bıǹ h nhấ t là cung cách chı̉ huy quan liêu, thô kê ̣ch, đôi khi

284

thiế u hiể u biế t, vu ̣ng về mô ̣t cách đáng tiế c của chiế n hữu Trầ n Khánh. Anh Khánh có nhiê ̣t tı̀nh yêu nước,
trong khu chiến không ai phủ nhâ ̣n, cũng khó kiế m đươ ̣c người hy sinh đi cứu nước như anh vào lúc tuổ i
còn trẻ, ham hưởng thu ̣ vâ ̣t chấ t, nhấ t là trong môi trường số ng ta ̣i Hoa Kỳ. Nhưng phong cách anh số ng,
làm viê ̣c trong khu chiế n, quan liêu, mê ̣nh lê ̣nh quá đỗi. Anh cũng không dấ u tham vo ̣ng chı́nh tri,̣ trước mô ̣t
số kháng chiế n quân, những người cũng vı̀ lý tưởng tự do cho tổ quố c, mới xa rời các cơ hô ̣i đi đinh
̣ cư ở
tra ̣i ti ̣na ̣n, vào khu chiế n số ng ẩ n nhẫn, gian khổ .
Chıń h điề u này có gây ra bực bô ̣i, buồ n nản, bấ t mañ của anh em đố i với sự điề u hành có bàn tay
chiế n hữu Trầ n Khánh nhúng vào. Tı́nh tôi bô ̣c trực, thấ y điề u gı̀ không phải thường bấ t bı̀nh. Đây cũng là
nguồ n cơn thúc đẩ y, khiế n tôi phải trıǹ h bày với chiế n hữu Hoàng Nhâ ̣t, xin đươ ̣c ngưng công tác ta ̣i đài, và
đề nghi ̣cấ p trên cho tôi về công tác ta ̣i các đơn vi ̣thuô ̣c Lực Lươ ̣ng Võ Trang Kháng Chiế n.
Tấ t nhiên khi trı̀nh bày với anh Hoàng Nhâ ̣t, về lý do muố n đươ ̣c thuyên chuyể n công tác, tôi chı̉
nói vı̀ sức khỏe, rấ t mong đươ ̣c ra ngoài đơn vi ̣võ trang để có dip̣ thao dươ ̣t thêm công tác di hành như trèo
đèo, lô ̣i suố i, vươ ̣t rừng già, tải nă ̣ng hầ u có thể tránh binh
̣ số t rét kinh niên. Viê ̣c thay đổ i công tác cũng do
muố n tránh khung cảnh cô đo ̣ng quanh năm trong phòng biên tâ ̣p đài.
Đồ ng thời qua sự thay đổ i này, khiế n tôi có cảm hứng thêm trong sáng tác, viế t lách, nế u sau này
có điề u kiê ̣n trở la ̣i làm viê ̣c cho đài. Tôi không đá đô ̣ng gı̀ đế n nổ i bấ t bı̀nh với cung cách hành xử của anh
Khánh, nói ra chı̉ nga ̣i phâ ̣t lòng anh em và cấ p trên. Đáp la ̣i ý kiế n hơi bấ t thường này, chiế n hữu Hoàng
Nhâ ̣t trả lời, anh sẽ báo lên cấ p trên đề nghi ̣của tôi, rồ i sẽ thông báo la ̣i sau.
Khoảng thời gian ngắ n sau, đô ̣ chừng hơn hai tuầ n lễ, tôi đươ ̣c chiế n hữu Hoàng Nhâ ̣t báo cho biế t,
chiế n hữu Chủ Tich
̣ Hoàng Cơ Minh cho go ̣i tôi lên khu nhà của ông trú và làm viê ̣c, gầ n sát bên đài, lý do
đươ ̣c nêu ra, ông cầ n gă ̣p hỏi thăm, nói chuyê ̣n.
Trong buổ i nói chuyê ̣n này, chiế n hữu Chủ Tich
̣ hỏi tôi lầ n nữa ý đinh
̣ xin ra khỏi Đài Phát Thanh,
nhằ m xác đinh
̣ rõ chuyê ̣n tôi muố n ngưng công tác này. Ông có hỏi thêm, ngoài chuyê ̣n muố n đươ ̣c thuyên
chuyể n, do sức khỏe, tôi có phiề n trách hay buồ n lòng gı̀ cấ p trên như anh Hoàng Nhâ ̣t, anh Trầ n Khánh hay
không? Tấ t nhiên tôi không muố n ông nghı ̃ ngơ ̣i gı̀ nhiề u về các nhân vâ ̣t thân tı́n đang số ng sát ca ̣nh ông,
nên tôi trả lời, không có buồ n phiề n về thái đô ̣ làm viê ̣c của anh Khánh hay anh Hoàng Nhâ ̣t gı̀ cả.
Thực sự sau này, khi tôi đã rời đài, la ̣i có thêm mô ̣t trong những câu chuyê ̣n liên hê ̣ đế n anh Khánh.
Chiế n hữu Trinh
̣ (Nguyễn Văn) Hơ ̣i, kháng chiế n quân từng giữ vai trò Chı́nh Tổ (công tác liên hê ̣đế n chı́nh
tri ̣- tổ chức) cho Kháng Đoàn ở căn cứ 81, đươ ̣c điề u về căn cứ 27, phu ̣ trách viế t mô ̣t số bài trong đài vào
thời gian sau này, khi gă ̣p tôi trên chuyế n đi tải, anh Hơ ̣i cũng tỏ lời than phiề n rấ t nhiề u về anh Khánh.
Có câu chuyê ̣n do anh Trinh
̣ Hơ ̣i kể la ̣i, ta ̣i nhà ăn tâ ̣p thể của Ban Biên Tâ ̣p đài phát thanh, trong
giờ giải lao, nói chuyê ̣n vui sau bữa cơm. Trước mă ̣t đông người, chiế n hữu Trầ n Khánh, đưa ra nhâ ̣n xét về
cách ăn mă ̣c của anh Trinh
̣ Hơ ̣i, như áo không bỏ vào quầ n, dép kháng chiế n không xỏ vào chân cho đủ
quai... Đây là chuyê ̣n đúng của cấ p trên nhắ c nhở cấ p dưới về quân phu ̣c kháng chiế n và tác phong. Nhưng
nế u viê ̣c nhắ c nhở la ̣i là lời nói xúc pha ̣m, có ý trù dâ ̣p, đu ̣ng cha ̣m tự tro ̣ng nă ̣ng nề của chiế n hữu mı̀nh
trước chỗ đông người, trong khung cảnh mô ̣t nhà ăn tâ ̣p thể sau giờ làm viê ̣c nho ̣c mê ̣t, điề u đó có thể gây
ra hâ ̣u quả không hay. Chiế n hữu Trinh
̣ Hơ ̣i bi cha
̣
̣m tự ái nă ̣ng và rấ t buồ n về điề u này, cũng không phải chı̉
mô ̣t lầ n, anh Khánh sơ hở như thế trong phong cách lañ h đa ̣o chı̉ huy.
Có thể anh Khánh còn mang nhâ ̣n thức kiể u chı̉ huy quân phiê ̣t, “thın̉ h thoảng” xuấ t hiê ̣n trong quân
đô ̣i VNCH, nói với cấ p dưới như trút nước, chửi mắ ng không cầ n cho ̣n lời. Chuyê ̣n kỷ luâ ̣t, hành ha ̣ thể xác,
sı̉ nhu ̣c cấ p dưới là kiể u huấ n nhu ̣c đương nhiên phải có, nhằ m rèn luyê ̣n tác phong chiụ đựng, chấ p hành
của binh lı́nh.
Anh Khánh chắ c quên rằ ng, đây là môi trường kháng chiế n, môi trường cách ma ̣ng. Mỗi anh em
vào núi rừng này đây vı̀ sự tự nguyê ̣n, làm viê ̣c vı̀ ý thức cứu nước chứ không vı̀ điạ vi,̣ vı̀ đồ ng lương. Đồ ng
thời quan hê ̣ chiế n hữu nơi đây là quan hê ̣ giữa những người mấ t nước, nay tı̀m về với nhau, hơ ̣p quầ n la ̣i,
lên đường cứu quố c, chứ không phải là quan hê ̣ giữa sı ̃ quan và binh lı́nh trong mô ̣t tâ ̣p thể quân đô ̣i chı́nh
quy, sinh hoa ̣t, chiế n đấ u trên lañ h thổ dân tô ̣c Viê ̣t Nam.
Trước đấ y, cũng ta ̣i nhà ăn căn cứ 27, có mă ̣t chiế n hữu Trương Ngo ̣c Ny, lúc đó đươ ̣c điề u về làm
căn cứ trưởng căn cứ 27, bảo vê ̣ an ninh cho Đài Phát Thanh, chiế n hữu Hoàng Nhâ ̣t, tôi cùng vài kháng
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chiế n quân nữa, không biế t cái gı̀ cho ̣c giâ ̣n anh hay trong bỗng chố c sinh ngẫu hứng, chiế n hữu Trầ n Khánh
phát biể u dõng da ̣c rằ ng, “Nế u Trầ n Khánh giâ ̣n, cơn giâ ̣n của Khánh có thể ta ̣o ra cơn lửa dữ, đố t cháy sa ̣ch
tru ̣i (sa ̣ch sành sanh) cả khu chiến”!
Không biế t ai, chuyê ̣n gı̀, làm cho anh Khánh giâ ̣n đế n thế . Và anh Khánh có nghı ̃ đế n công lao của
bao anh em kháng chiế n quân đã ta ̣o ra khu chiến cách ma ̣ng này hay không khi nổ i lửa đố t, triệt hạ cơ đồ
kháng chiế n, giế t hế t thú rừng, chim muông vô tô ̣i đang ẩ n mı̀nh, sinh số ng hòa bı̀nh, ha ̣nh phúc trong rừng
sâu!?
Tôi giựt mı̀nh khi nghe anh nói, nhưng làm thinh không phát biể u hay đồ ng tı̀nh gı̀ cả, cũng không
lô ̣ sắ c diê ̣n gı̀, chẳ ng có lơ ̣i gı̀ cho tôi. Trái la ̣i có thể tôi sẽ gă ̣p khó khăn, trù dâ ̣p, nế u chiế n hữu Trầ n Khánh
bắ t gă ̣p đươ ̣c nét cau mày khó chiụ của tôi, khi anh vừa huênh hoang nói xong. Điề u này cho thấ y chiế n hữu
Trầ n Khánh - mô ̣t ủy viên Trung Ương MT, Viê ̣t Tân, mô ̣t cựu sı ̃ quan cấ p úy Hải Quân - rấ t hay cao hứng
chứ không thâm trầ m sâu sắ c.
Đây chı̉ là bài ho ̣c cho những ai tâ ̣p tành hay đươ ̣c chı̉ đinh
̣ làm lañ h đa ̣o khi chưa đúng lúc, còn
thiế u kinh nghiê ̣m, có thể ta ̣o ra những sai lầ m nhỏ hoă ̣c tai ha ̣i không lường đươ ̣c, cho tổ chức, cho tâ ̣p thể ,
cho xã hô ̣i, cho quố c gia.
Buổ i nói chuyê ̣n do chiế n hữu Chủ Tich
̣ chủ đô ̣ng, kéo dài gầ n tiế ng đồ ng hồ . Trong lúc nói chuyê ̣n,
chiế n hữu Chủ Tich
̣ nói thêm về tıǹ h hıǹ h đấ u tranh, ông gơ ̣i ý cho biế t, có thể tôi sẽ đươ ̣c điề u về công tác
ta ̣i Quyế t Đoàn 7686, lúc ấ y do chiế n hữu Trương Ngo ̣c Ny làm Quyế t Đoàn Trưởng và chiế n hữu Lê Văn
Long là Quyế t Đoàn Phó, đóng quân ta ̣i căn cứ 81.
Chiế n hữu Chủ Tich
̣ nói thêm về phức ta ̣p của vấ n đề điề u hành nhân sự, lañ h đa ̣o, chı̉ huy, quan hê ̣
giữa con người với nhau, khi ông giao trách vu ̣ như là Dân Đoàn Phó cho tôi ở đơn vi ̣7686. Ông cho rằ ng,
con người là tiể u vũ tru ̣ rấ t phức ta ̣p, không thể chı̉ huy điề u khiể n như cái máy đơn giản gồ m vài bô ̣ phâ ̣n
điề u khiể n tắ t, mở, cha ̣y, vô dầ u, xăng...
Trong đơn vi Dân
Đoàn có 12 kháng chiế n quân, tức có 12 tiể u vũ tru ̣, là cả mảng không gian vı ̃ đa ̣i
̣
trong vũ tru ̣ bao la, mênh mông, rấ t khó tı̀m hiể u, khó thể vươn tới hế t chiề u sâu thăm thẳ m. Chứ không phải
chı̉ là 12 thân xác, vỏn ve ̣n có hơn 500 kı́ lô thit,̣ ù lı̀, bấ t đô ̣ng, nông ca ̣n. Ông căn dă ̣n tôi nên cẩ n thâ ̣n, hòa
đồ ng, lắ ng nghe và chiụ khó, khi làm công tác chı̉ huy mô ̣t đơn vi ̣nhỏ.
Viê ̣c quyế t đinh
̣ xin ra khỏi đài phát thanh cũng buồ n, vı̀ nơi đây, ı́t nhiề u là nơi đo ̣ng các kỷ niê ̣m
đáng ghi nhớ, đáng trân tro ̣ng, lúc tôi mới vào khu chiế n. Đây là nơi tôi làm công viê ̣c không do tôi dự đinh
̣
khi còn ở ngoài xã hô ̣i, đó là cầ m bút trong môi trường kháng chiế n. Vào giai đoa ̣n người Viê ̣t lưu vong cố
gắ ng xây dựng cơ đồ phu ̣c quố c - tự do, bằ ng khả năng thâ ̣t hữu ha ̣n về vâ ̣t chấ t lẫn lòng người hướng theo.
Điề u nữa, khi xin ra khỏi đài Phát Thanh Viê ̣t Nam Kháng Chiế n, chắ c chắ n tôi sẽ không còn làm
viê ̣c bên ca ̣nh các chiế n hữu đã gầ n hai năm qua, chúng tôi sát ca ̣nh với nhau trong nhiê ̣t tı̀nh phu ̣c vu ̣ ngành
truyề n thông kháng chiế n. Môi trường làm viê ̣c thiê ̣n nguyê ̣n, vı̀ ý thức cứu quố c này, không có lơ ̣i nhuâ ̣n
cho bản thân hay gia đıǹ h. Bên ca ̣nh là căn binh
̣ số t rét trầ m kha và cái chế t có thể â ̣p đế n bấ t cứ lúc nào
trong rừng già khu chiế n, do vi ̣ trı́ khu chiế n đóng sát tuyế n của lực lươ ̣ng bô ̣ đô ̣i Hà Nô ̣i chiế m đóng đấ t
Lào.
Đài Phát Thanh Viê ̣t Nam Kháng Chiế n hầ u như là môi trường làm viê ̣c “thánh thiê ̣n”, khi mang ra
so sánh với các đài phát thanh quố c tế có người Viê ̣t phu ̣c vu ̣ trong đó. Như không có phu ̣ cấ p đă ̣c biê ̣t khi
đi công tác viế t bài, lấ y tin, từ Mỹ châu qua Á châu, bằ ng... máy bay siêu hiê ̣n đa ̣i, tiề n mua vé máy bay do
đài (phát phanh ngoa ̣i quố c) chi trả bởi thuế của người My.̃ ..
Không có tiêu chuẩ n nghı̉ đêm trong khách sa ̣n 4 hay 5 sao, đầ y tiê ̣n nghi, đủ sắ c màu hoa lê ̣, hoan
la ̣c ở thủ đô PhnomPenh, với giá tiề n phòng do đài ngoa ̣i quố c bao trả, là 80 hay 100 Mỹ kim/ ngày. Lúc đi
(bằ ng xe hơi thuê mướn, có người lái cho) viế t phóng sự về vùng đấ t bấ t ha ̣nh, nhu ̣c nhằ n, nghèo khổ , đói
rách triề n miên, thấ m đẫm nước mắ t vı̀ kỳ thi,̣ vı̀ binh
̣ sida, vı̀ mù chữ nên không có bấ t cứ cơ hô ̣i nào tiế n
thân... của người Viê ̣t ở “cầ u Sài Sòn” hay “Hố Lương”… trên đấ t chùa tháp! Cũng không có lương, với giá
từ 3 đế n 4 ngàn Mỹ kim cho mô ̣t tháng viế t bài “phu ̣c vu ̣ cho tự do Viê ̣t Nam” qua sự giám sát của các giám
thị (supervisors) người My.̃
Trái la ̣i kháng chiế n quân cầ m viế t ta ̣i đài Phát Thanh Viê ̣t Nam Kháng Chiế n, chı̉ có tấ m lòng nhiê ̣t
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thành với tổ quố c với đồ ng bào Viê ̣t Nam, đang số ng như chế t trong cái xã hô ̣i mà con người bi ̣ biế n dầ n
thành súc vâ ̣t, có miê ̣ng không đươ ̣c nói, có trı́ óc nhưng bi ̣ngăn cấ m tự do suy nghı.̃
Khi công tác ta ̣i Quyế t Đoàn của chiế n hữu Trương Ngo ̣c Ny vào thời gian đầ u năm 1986, chiế n
hữu Hoàng Nhâ ̣t có gửi thư cho tôi, nhân dip̣ kỷ niê ̣m ngày thành lâ ̣p Đài Phát Thanh Viê ̣t Nam Kháng
Chiế n. Anh đề nghi ̣ tôi viế t la ̣i ı́t kỷ niê ̣m trong thời gian làm viê ̣c ta ̣i đây, để đưa vào chương trı̀nh phát
thanh ghi nhớ ngày thành lâ ̣p đài, 27/12/1983. Trong lòng vẫn mế n anh, nhưng tôi không trả lời thư, vı̀ nghı ̃
rằ ng, đã về Lực Lươ ̣ng Võ Trang, tôi muố n dành hế t thı̀ giờ cho công tác ta ̣i đơn vi ̣ mới, mă ̣c dù làm sao
quên đươ ̣c những tháng ngày công tác ở Đài Phát Thanh Viê ̣t Nam Kháng Chiế n!!!
Vào những tháng giữa năm 1986, ta ̣i đơn vi ̣Quyế t Đoàn 7686, tôi còn dip̣ gă ̣p la ̣i anh Hoàng Nhâ ̣t
lầ n nữa. Khi Quyế t Đoàn tổ chức Đa ̣i Hô ̣i Đảng Bô ̣, bầ u ra Ban Chấ p Hành Đảng Bô ̣ Quyế t Đoàn. Thời gian
này, chiế n hữu Hoàng Nhâ ̣t tức Ngô Chı́ Dũng, từ Đài Phát Thanh đế n tham dự Đa ̣i Hô ̣i với tư cách chủ to ̣a
thay mă ̣t Trung Ương Đảng Bô ̣ Viê ̣t Tân. Ta ̣i đa ̣i hô ̣i này, có anh em đề nghi ̣ tôi ra ứng cử trách vu ̣ bı́ thư
đảng bô ̣ Quyế t Đoàn. Sau cuô ̣c bầ u cử, tôi đươ ̣c chı̉ đinh
̣ làm ủy viên Tuyên Huấ n cho đảng bô ̣ Quyế t Đoàn
7686.
Đây đươ ̣c coi là thời điể m sau cùng tôi đươ ̣c thấ y và biế t tin chı́nh thức về sự hiê ̣n diê ̣n của anh
Hoàng Nhâ ̣t tức Ngô Chı́ Dũng ở khu chiế n.

Về Nhân Vâ ̣t Ngô Chı́ Dũng

Mô ̣t Thành Viên Sáng Lâ ̣p Tổ Chức Người Viêṭ Tự Do Ở Nhâ ̣t Bản Sau Ngày 30/4/1975.
Người Không Chế t, Không Bi Bắ
̣ t, Vı ̀ Không Tham Dự Chiế n Dich
̣ Đông Tiế n II.
Nhưng Cũng Không Thấ y Xuấ t Hiêṇ Ở Hải Ngoa ̣i
Sau Khi Đài Phát Thanh Viêṭ Nam Kháng Chiế n Không Còn Hoa ̣t Đô ̣ng Trên Đấ t Thái!?
Trong các nhân vâ ̣t từng giữ vai trò quan tro ̣ng, chủ chố t trong đài Phát Thanh Viê ̣t Nam Kháng
Chiế n vào thời kỳ 1983 - 1991, như chiế n hữu Ngô Chı́ Dũng, chiế n hữu Trầ n Khánh, chiế n hữu Võ Hoàng,
có nhân vâ ̣t Ngô Chı́ Dũng (Hoàng Nhâ ̣t) là đươ ̣c nhắ c đế n nhiề u hơn hế t, sau này, khi khu chiến đã tan ra,̃
đài Phát Thanh Viê ̣t Nam Kháng Chiế n bi ̣giải tán và cơ quan Tổ ng Vu ̣ Hải Ngoa ̣i của MT lâ ̣p ra đài Chân
Trời Mới ở California.
Do vı̀ tung tıć h của anh không rõ ràng, hầu như không ai biế t anh ở đâu, chế t hay số ng, đang làm
gı̀? Lañ h đa ̣o Tổ ng Vu ̣ Hải Ngoa ̣i nay là ban lañ h đa ̣o đảng Viê ̣t Tân, tổ chức có liên hê ̣gầ n gũi với anh nhấ t,
cũng không lên tiế ng trả lời chıń h thức, đố i với trách nhiê ̣m pháp lý, trách nhiê ̣m tinh thầ n, vı̀ còn mải bâ ̣n
công tác bảo mâ ̣t?
Trong số ı́t các nhân vâ ̣t trẻ, trı́ thức, có tiề m năng lañ h đa ̣o ở tương lai cho quố c gia, dân tô ̣c Viê ̣t
Nam, từng hy sinh cuô ̣c số ng ấ m cúng, xa hoa, dư dâ ̣t, tương lai cá nhân sáng la ̣n ở hải ngoa ̣i để dấ n thân
nhâ ̣p cuô ̣c, về công tác ta ̣i khu chiến, có anh Ngô Chı́ Dũng là nhân vâ ̣t nổ i bâ ̣t hơn hế t, nổ i bâ ̣t vı̀ tài năng
trong đóng góp suố t 10 năm, 1981 - 1991…, cho công cuô ̣c kháng chiế n cũng có, nổ i bâ ̣t vı̀ các sự kiê ̣n, nghi
vấ n, tiế c nuố i, bi phẫn chung quanh chuyê ̣n thấ t tung của anh sau này cũng có.
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Chiến hữu Ngô Chí Dũng (Hoàng Nhật) đứng góc phải,
đang đọc Cương Lĩnh Mặt Trận ngày 8/3/1982 tại khu chiến,
đây là dịp công khai hóa hoạt động vũ trang của Mặt Trận.
Trước nhấ t, anh Ngô Chı́ Dũng là người không thuô ̣c nhóm ông Hoàng Cơ Minh ta ̣i Hoa Kỳ, mà là
thành viên sáng lập Tổ Chức Người Viê ̣t Tự Do ở Nhâ ̣t, tổ chức yêu nước này, đươ ̣c nhóm sinh viên trẻ
nhiề u nhiê ̣t tı̀nh như các anh Đỗ Thông Minh, Huỳnh Lương Thiê ̣n, Pha ̣m Thanh Linh... lâ ̣p ra sau đa ̣i biế n
30/4/1975, chıń h xác là vào tháng 11/1975.
Khi Tổ Chức Người Viê ̣t Tự Do quyế t đinh
̣ giải thể để cùng Lực Lượng Quân Dân thành lập MT,
chı̉ có mô ̣t mı̀nh anh Ngô Chı́ Dũng thuô ̣c Tổ Chức này, lên đường dấ n thân vào khu chiế n. Một thành viên
sáng lập Tổ Chức Người Việt Tự Do là anh Nguyễn Đức thì đi ra đi vào khu chiến thường xuyên làm công
việc đưa người và tiếp tế từ Nhật… Anh Bùi Bằng Đoàn cũng là thành viên Tổ Chức Người Việt Tự Do
nhưng không phải sáng lập viên, với bí danh Lý Thái Hùng về khu chiến dự lễ Công Bố Cương Lĩnh năm
1982 mà thôi và nay là Tổng Bí Thư của đảng Việt Tân. Anh Bùi Bằng Đoàn du học Nhật Bản năm 1972,
tốt nghiệp Cao Ho ̣c Công Chánh, sau di dân qua Hoa Kỳ, kết hôn với Tiến Sĩ Diệu Chân là người từ Tân
Tây Lan qua Hoa Kỳ và một thời là Phát Ngôn Viên của Mặt Trận.
Sự kiê ̣n trên cho thấ y, người lañ h đa ̣o MT lúc đó, ông Hoàng Cơ Minh, đã cho ̣n anh Ngô Chı́ Dũng,
nhân vâ ̣t có tài năng trong Tổ Chức Người Viê ̣t Tự Do, để kế t hơ ̣p làm viê ̣c ta ̣i khu chiế n. Tấ t nhiên sự kiê ̣n
kế t hơ ̣p có đươ ̣c, là do tinh thầ n sẳ n sàng hy sinh lên đường vào khu chiế n công tác vı̀ nước vı̀ non, nhưng
đã để la ̣i nhiề u hê ̣ lu ̣y sau này cho cá nhân anh Ngô Chı́ Dũng?
Ta ̣i khu chiế n lúc đó, trong nhóm nhỏ các anh em trẻ, có trı́ thức, có ho ̣c vấ n bực đa ̣i ho ̣c ở nước
ngoài, sau năm 1975 như anh Trầ n Khánh, anh Võ Hoàng, anh Ngô Chı́ Dũng... Có anh Dũng không tham
gia trong quân đô ̣i VNCH trước năm 1975, là người sinh trưởng trong mô ̣t gia đı̀nh di cư vào Nam năm
1954, sau biế n cố phân đôi nước Viê ̣t. Không có tài liê ̣u chıń h thức nào viế t về cuô ̣c số ng gia đıǹ h riêng tư
của anh Dũng ở Viê ̣t Nam hay ta ̣i Nhâ ̣t Bản.
Trong quyể n I “Nhâ ̣t Bản Dưới Mắ t Người Viê ̣t” của anh Đỗ Thông Minh, người từng du ho ̣c ta ̣i
Nhâ ̣t năm 1970, có quen biế t gầ n gũi với anh Ngô Chı́ Dũng, có mô ̣t tấ m hı̀nh (trang 128) trong đó có chu ̣p
anh Ngô Chı́ Dũng với các anh em khác trong Tổ Chức Người Viê ̣t Tự Do, nhân cuô ̣c triể n lam
̃ hı̀nh ảnh
thuyề n nhân (Boat People) Viê ̣t Nam ta ̣i quố c hô ̣i Hoa Kỳ vào giữa năm 1980. Anh Minh cũng không viế t
gı̀ nhiề u về thân thế , lý lich,
̣ hoàn cảnh anh Ngô Chı́ Dũng ở miề n Nam Viê ̣t Nam hay ở Nhâ ̣t, cũng không
đề câ ̣p tới quá trı̀nh ho ̣c tâ ̣p ở đa ̣i ho ̣c của anh Dũng hay những hoa ̣t đô ̣ng của anh ta ̣i Nhâ ̣t như thế nào.
Cho nên, người ta chı̉ biế t đa ̣i khái, anh Ngô Chı́ Dũng là mô ̣t sinh viên từ miề n Nam Viê ̣t Nam du
ho ̣c ta ̣i Nhâ ̣t năm 1971, tốt nghiệp đa ̣i học Meisei về Hóa Học Hữu Cơ năm 1976, giỏi tiếng Anh, Nhật và
Pháp. Cuối năm 1975, anh là thành viên sáng lâ ̣p Tổ Chức Người Viê ̣t Tự Do và là Đại Diện của tổ chức
này, đi Hoa Kỳ lần đầu năm 1978... Năm 1981, anh Ngô Chı́ Dũng lên đường về khu chiến và mỗi năm
thường trở ra ít nhất 1 lần để gia hạn chiếu khán Nhật. Giai đoa ̣n này tôi đươ ̣c biế t nhiề u chi tiế t về anh, vı̀
những anh em từng có mă ̣t trong khu chiến ở giai đoa ̣n 1981 - 1987, sau tù đày, vẫn còn số ng và ghi la ̣i hoa ̣t
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đô ̣ng đấ u tranh vı̀ nề n tự do cho quố c gia Viê ̣t Nam của anh Ngô Chı́ Dũng.
Vı̀ là trı́ thức trẻ, sinh hoa ̣t trong môi trường đa ̣i ho ̣c vào giai đoa ̣n 1975, nhân vâ ̣t Ngô Chı́ Dũng
không có liên hê ̣ gı̀ tới các chức vu ̣, trách nhiê ̣m, quyề n lực, quyề n lơ ̣i, các tai tiế ng bê bố i, phe cánh, tham
nhũng, tı̀nh ái, nô ̣i tuyế n, cũng như thủ thuâ ̣t hành xử chı́nh tri ta
̣ ̀ n nhẫn, miễn sao đa ̣t đươ ̣c mu ̣c tiêu, mà các
thế hê ̣đi trước anh thường chủ ý sử du ̣ng hay vướng phải. Điề u này cũng cho thấ y, quan điể m chı́nh tri,̣ cách
hành đô ̣ng của anh Ngô Chı́ Dũng có nhiề u khả năng không bi ̣chi phố i bởi quan điể m, tư tưởng của thành
phầ n quố c gia chố ng cô ̣ng từng vướng nhiề u sai lầ m, chủ quan hay khách quan, trong quá trıǹ h tổ chức chiế n
lươ ̣c chı́nh tri ̣ - quân sự chố ng cô ̣ng ở miề n Nam từ 1954 - 1975. Chı́nh vı̀ điể m này, quan điể m và cung
cách hành sử của anh Ngô Chı́ Dũng trong các vấ n đề quố c sự anh tiế p câ ̣n, tham chıń h sau năm 1975, tấ t
nhiên tiế n bô ̣ hơn, nhân bản, nhân ái hơn, đa ̣o đức, dân chủ, trong sa ̣ch, trong sáng hơn.
Thời gian công tác ta ̣i khu chiế n, phầ n lớn anh Ngô Chı́ Dũng hiê ̣n diê ̣n ta ̣i đài Phát Thanh Viê ̣t
Nam Kháng Chiế n. Lúc đài mới thành lâ ̣p, có những khó khăn về thiế t lâ ̣p kỹ thuâ ̣t như vi ̣trı́ ngo ̣n núi nào
đươ ̣c cho ̣n để đă ̣t đài, cho ̣n máy móc phát thanh, tiế p sóng, máy phát điê ̣n thı́ch hơ ̣p (hầu hết mua và chuyể n
vâ ̣n từ Nhâ ̣t về khu chiế n) có khả năng phát sóng các chương trı̀nh phát thanh mang nô ̣i dung kháng chiế n,
đủ âm lươ ̣ng về Viê ̣t Nam, trong môi trường khu chiế n ở rừng núi, sau đó là tuyể n cho ̣n nhân sự cho Ban
Biên Tâ ̣p bảo đảm nô ̣i dung các chương trı̀nh phát thanh theo đúng đường lố i của MT... Giải quyết những
khó khăn này phầ n lớn có sự đóng góp không quản nga ̣i ngày đêm, mưa gió của anh Ngô Chı́ Dũng cùng
anh em đồ ng sự.
Khoảng thời gian năm 1983, ngoài các đài phát thanh quố c tế như VOA, BBC, là có chương trı̀nh
Viê ̣t Ngữ, lúc đó chưa có RFA hay RFI. Các Ban Viê ̣t Ngữ kể trên, làm viê ̣c cho Ban Giám Đố c do người
Hoa Kỳ hay người Anh Quố c điề u hành, đươ ̣c trả lương hâ ̣u hı.̃
Như vâ ̣y, đài Phát Thanh Viê ̣t Nam Kháng Chiế n có thể đươ ̣c xem là mô ̣t đài đố i lâ ̣p hoàn toàn, triê ̣t
để , thực sự chố ng la ̣i chế đô ̣ kiể m duyê ̣t báo chı́, phát thanh, thông tin hà khắ c của chế đô ̣ đô ̣c tài Hà Nô ̣i, do
chı́nh bàn tay người Viê ̣t lưu vong dựng nên, điề u hành bằ ng kinh phı́, nhân sự trong khả năng ha ̣n he ̣p của
chıń h mı̀nh, nhưng nhiề u quyế t tâm, nă ̣ng lòng vı̀ sự tồ n sinh của dân tô ̣c Viê ̣t Nam.
Sự khác nhau này là đương nhiên, hơ ̣p lý, mă ̣c dù trong tấ t cả các đài phát thanh nói đế n bên trên,
đề u có người Viê ̣t làm viê ̣c, đóng góp. Đài phát thanh quố c tế chú tro ̣ng nhiề u vào trıǹ h đô ̣ nghiê ̣p vu ̣ chuyên
môn của người ký giả, trı̀nh đô ̣ ho ̣c lực, không chú tro ̣ng nhiề u vào ý thức chı́nh tri,̣ dù khi tuyể n nhân sự,
thı́ du ̣ như Đài VOA, cũng lựa người từ cô ̣ng đồ ng viê ̣t Nam lưu vong tránh na ̣n cô ̣ng sản, điề u này có thể
bây giờ và sau này không tuyê ̣t đố i là như vâ ̣y nữa.
Trong khi đó, ở đài Phát Thanh Việt Nam Kháng Chiế n, tiêu chuẩ n đầ u tiên là ý thức chı́nh tri ̣
chuô ̣ng tự do, chố ng đô ̣c tài, kế đế n là nghiê ̣p vu ̣ chuyên môn, trı̀nh đô ̣ ho ̣c vấ n, có khả năng viế t bài, đồ ng
thời đòi hỏi sự hy sinh cá nhân nhiề u hơn.
So với lớp người trẻ tuổ i như chiế n hữu Ngô Chı́ Dũng, đức tı́nh nhiê ̣t thành phu ̣c vu ̣ cho công cuô ̣c
đấ u tranh giải thể chế đô ̣ đô ̣c tài, lòng hy sinh cho tổ quố c Viê ̣t Nam trong thời kỳ nhiề u khó khăn của anh
Dũng là điề u rấ t đáng trân tro ̣ng, ngưỡng mô ̣. Đây cũng là gương sáng cho thế hê ̣trẻ Viê ̣t Nam, những người
trưởng thành trong giai đoa ̣n 1975, cầ n noi theo trong hành trı̀nh phu ̣c vu ̣ tổ quố c Viê ̣t.
Không ı́t người trẻ tuổ i Viê ̣t Nam, khi đă ̣t chân đế n tra ̣i ti ̣na ̣n, chı̉ nuôi ước mơ duy nhấ t là nhanh
chóng đươ ̣c trở thành công dân xứ người, để đổ i đời, đươ ̣c giàu sang, công thành danh đa ̣t, để cuô ̣c số ng cá
nhân có nhiề u đă ̣c lơ ̣i, từ chăm sóc y tế cho đế n nhiề u phu ̣ cấ p khác trong xã hô ̣i Tây Âu hay My.̃ Sự thực
du ̣ng của người Mỹ đã nổ i tiế ng từ lâu, nhưng người Viê ̣t lưu vong hay người Viê ̣t nói chung, khi có cơ hô ̣i,
cũng không kém tı́nh toán thực du ̣ng cho cá nhân mı̀nh.
Điề u này cũng phải thôi, khi xã hô ̣i tiế n bô ̣ vươ ̣t bâ ̣c, nhanh chóng về khoa ho ̣c kỹ thuâ ̣t, ta ̣o ra vô
số điề u kiê ̣n vâ ̣t chấ t phu ̣c vu ̣ cho cuô ̣c số ng thoải mái hơn, tiê ̣n nghi hơn, sung sướng hơn, nhưng đời số ng
tinh thầ n không phải luôn luôn vı̀ đó mà sẽ phát triể n đồ ng bô ̣. Con người maĩ mê, đắ m đuố i hưởng thu ̣ vấ t
chấ t, có thể giảm đi nhiề u đức tı́nh cao thươ ̣ng, như lòng hy sinh vı̀ người khác, nhiê ̣t tı̀nh phu ̣c vu ̣ xã hô ̣i, ý
thức đóng góp cho tổ quố c.
Thế nhưng người Viê ̣t chúng ta cũng không nên quên rằ ng: bên ca ̣nh cái tı́nh thực du ̣ng, duy lơ ̣i,
quay cuồ ng nhưng rấ t hời hơ ̣t trong xã hô ̣i có nề n công nghiê ̣p phát triể n cao, người Mỹ cũng còn có lòng ái
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quố c, tự tro ̣ng, tự hào về lich
̣ sử, văn hóa, về quố c gia ho ̣. Nế u ho ̣ thiế u nhiề u đức tı́nh, dân tô ̣c Mỹ không
thể xây dựng nên mô ̣t đấ t nước ngày nay cường thinh,
̣ tươi đe ̣p. Để rồ i, những người không phải là người
My,̃ cũng có quyề n nuôi “American Dream”, mong muố n thiế t tha trở thành dân My!̃
Ngoài các đóng góp đầ y nhiê ̣t huyế t cho đài Phát Thanh Viê ̣t Nam Kháng Chiế n trong giai đoa ̣n
đầ u tiên, chiế n hữu Ngô Chı́ Dũng còn là người có nhiề u công lao trong giai đoa ̣n xây dựng đảng Viê ̣t Tân
ở khu chiế n.
Hoa ̣t Đô ̣ng Của Chiế n Hữu Ngô Chı́ Dũng Ta ̣i Khu Chiế n.
Viê ̣c đề cử nhân vâ ̣t trẻ như anh Ngô Chı́ Dũng, đứng ra đo ̣c bài diễn văn trong buổ i lễ thâ ̣t quan
tro ̣ng, cũng như tiến thành Việt Tân hóa Mặt Trận trong khu chiến mang dấ u ấ n lich
̣ sử như thế này, chứng
tỏ chiế n hữu Chủ Tich
̣ Hoàng Cơ Minh muố n đề ba ̣t cấ t nhắ c anh Ngô Chı́ Dũng vào vai trò lañ h đa ̣o.

Ghi chú: Từ trái qua: Chiế n hữu Nguyễn Kim Hườn (người để hai cánh tay trên bàn), chiế n hữu Ngô
Chı́ Dũng (Hoàng Nhâ ̣t) và chiế n hữu Chủ Tich
̣ Hoàng Cơ Minh. Hın
̀ h ảnh trı́ch từ trang nhà của MT
- Viêṭ Tân.
Từ giữa năm 1986, lañ h đa ̣o MT quyế t đinh
̣ sẽ tổ chức thực hiê ̣n chiế n dich
̣ Đông Tiế n II, đưa toàn
bô ̣ cán bô ̣ lañ h đa ̣o MT ta ̣i khu chiế n, cùng tấ t cả kháng chiế n quân còn la ̣i về Viê ̣t Nam, xây dựng khu chiến
mới. Thực hiê ̣n đúng tinh thầ n trong Cương Lıñ h Chı́nh Tri,̣ là phát đô ̣ng phong trào toàn dân kháng chiế n
ngay bên trong lañ h thổ Viê ̣t Nam, dưới sự lañ h đa ̣o của Tổ ng Vu ̣ Quố c Nô ̣i thuô ̣c MT.
Trước khi cho khai diễn chiế n dich
̣ Đông Tiế n II, công viê ̣c tiế n hành đ̣ ầ u tiên, phải chuyể n toàn bô ̣
cơ sở đài phát thanh cùng số kháng chiế n quân đươ ̣c cho ̣n ở la ̣i đấ t Thái phu ̣c vu ̣ cho đài, đế n mô ̣t vi ̣trı́ mới
an toàn hơn. Khi cơ sở tuyên vâ ̣n này không còn đươ ̣c bảo vê ̣ bởi các kháng chiế n quân. Đồ ng thời, khi đã
Đông Tiế n, viê ̣c có đài phát thanh đă ̣t ngay ta ̣i vùng biên giới Thái - Lào, thâ ̣t cầ n thiế t, quan tro ̣ng, để loan
tin, thông báo, cổ vũ cho phong trào kháng chiế n bên trong nước. Và thời điể m di chuyể n đài lầ n này cũng
gắ n liề n với hành tung chiế n hữu Ngô Chı́ Dũng sau này, ta ̣o ra nhiề u nghi vấ n đau lòng.
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Chiế n hữu Ngô Chı́ Dũng chủ tọa sinh hoạt đảng bộ Quyết Đoàn 7687 trong khu chiến.
Hın
̀ h ảnh trı́ch từ trang nhà của MT - Viêṭ Tân.
Tác giả viế t thêm: Nhân vâ ̣t có gương mă ̣t trẻ, đứng ở góc bên phải hın
̀ h, cổ quấ n khăn rằ n màu đỏ,
là chiế n hữu Ngô Chı́ Dũng. Đây là quang cảnh ta ̣i mô ̣t hô ̣i trường thuô ̣c căn cứ 27, trong khu chiến,
lúc đang diễn ra đơ ̣t công tác tổ chức các Đa ̣i Hô ̣i Đảng Bô ̣ Quyế t Đoàn, để bầ u ra Ban Chấ p Hành
Đảng Bô ̣, gồ m có chiế n hữu Bı́ Thư Đảng Bô ̣, thường là Quyế t Đoàn Trưởng, chiế n hữu Phó Bı́ Thư
Đảng Bô ̣ và các ủy viên. Người đo ̣c có thể trông thấ y đươ ̣c câu khẩ u hiêụ viế t bằ ng phấ n trắ ng, trên
tấ m bảng màu đen, ở sau lưng anh Ngô Chı́ Dũng: “Chào Mừng Đa ̣i Hô ̣i Đảng Bô ̣ 7687”. Quyế t Đoàn
võ trang 7687, vào thời gian gầ n giữa năm 1986, về đóng quân luôn ta ̣i căn cứ 27 và có nhiêm
̣ vu ̣ bảo
vê ̣ căn cứ này, nơi có đài phát thanh và chỗ trú ngu ̣ của chiế n hữu Chủ Tich
̣ Hoàng Cơ Minh. Thời
gian vào giữa năm 1986, là lúc chuẩ n bi ̣cho chiế n dich
̣ Đông Tiế n II, Quyế t Đoàn 7687, đươ ̣c phân
công là đơn vi ba
̣ ̉ o vê ̣ chiế n hữu Chủ Tich
̣ cho đế n lúc chiế n dich
̣ Đông Tiế n II thảm ba ̣i đau thương,
Quyế t Đoàn Trưởng 7687 là chiế n hữu Lê Đın
h
Ba
y
trước
khi
đoàn
quân tan rã đã hàng địch.
̉
̀
Cho đế n năm 1999, hơn 10 năm sau xảy ra sự kiê ̣n anh Ngô Chı́ Dũng, tôi vẫn nghı ̃ rằ ng, anh Ngô
Chı́ Dũng còn số ng và có thể đang công tác bı́ mâ ̣t cho Tổ ng Vu ̣ Hải Ngoa ̣i của MT ta ̣i Hoa Kỳ? Theo suy
nghı ̃ tôi vào lúc đó, anh không ra mă ̣t, vı̀ từng giữ những trách vu ̣ quan tro ̣ng, đồ ng thời biế t nhiề u bı́ mâ ̣t ta ̣i
khu chiế n, trong lúc lañ h đa ̣o Tổ ng Vu ̣ Hải Ngoa ̣i cầ n giữ kı́n, bảo mâ ̣t, vı̀ “nhu cầ u đấ u tranh”. Chọn thời
điể m năm 1991, để nói tới anh Ngô Chı́ Dũng không còn hiê ̣n diê ̣n với nhiề u câu hỏi, vı̀ vào lúc đó, đài Phát
Thanh Viê ̣t Nam Kháng Chiế n bi gia
̣ ̉ i tán, số nhân viên làm viê ̣c cho đài thấ t tung, không ai đươ ̣c biế t chı́nh
xác, số anh em này ở đâu hay chế t và chế t ra sao?
Riêng về trường hợp anh Ngô Chí Dũng, năm 2006, một người thông thạo tin cho hay anh Dũng
là người mà ông Hoàng Cơ Minh rất tin cậy, nên không có chuyện ông Hoàng Cơ Minh thủ tiêu như
nhiều tin đồn. Sau khi ông Hoàng Cơ Minh tử trận năm 1987, anh Ngô Chí Dũng vẫn còn sống và nắm
quyền Chủ Tịch. Nhưng từ khoảng năm 1991 thì anh hoàn toàn biệt tăm, những nguồn tin đáng tin cậy
cho hay anh không bị cộng quân bắt. Thân nhân của anh cũng đã cố gắng tìm kiếm mà chưa ra và khi
hỏi những nhân vật lãnh đạo Mă ̣t Trận - Việt Tân cũng chỉ được trả lời là không biết tung tích. Rất nhiều
thân hữu anh đã hỏi thăm về anh, nhưng hầu như không ai trả lời được về tình tra ̣ng của anh. Mặt Trận,
nay là đảng Việt Tân cũng chưa bao giờ lên tiếng về trường hợp của anh. Trong những kháng chiến
quân tử trận được tưởng niệm, không có hình của anh. Thời gian đã 16 năm, nên sự sống còn của anh
càng lúc càng trở nên mong manh!
Truy tı̀m các dữ kiê ̣n liên hê ̣ tới viê ̣c thấ t - tung của chiế n hữu Ngô Chı́ Dũng, Trưởng đài Phát
Thanh Viê ̣t Nam Kháng Chiế n, Ủ y Viên Trung Ương Mă ̣t Trâ ̣n, Ủ y viên Trung Ương Đảng Bô ̣ Viê ̣t Tân,
cựu thành viên sáng lâ ̣p Tổ Chức Người Viê ̣t Tự Do ở Nhâ ̣t Bản sau 30/4/1975, có thể lầ n đi từng bước, theo
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thời điể m sau tháng 6/1986. Tı̀nh hı̀nh vào lúc đó cho thấ y, vi ̣trı́ mới đă ̣t đài Phát Thanh Việt Nam Kháng
Chiế n, với ám số là căn cứ 16, cũng thuô ̣c tı̉nh U Bon, ở miề n Đông Thái. Không có nhiề u kháng chiế n quân
biế t đươ ̣c vi ̣trı́ mới này.
Viê ̣c đă ̣t đài phát thanh ở giữa rừng núi khu chiế n trong giai đoa ̣n ban đầ u thâ ̣t cầ n thiế t về ý nghıã
tuyên vâ ̣n. Nay chuyể n sang giai đoa ̣n Đông Tiế n, cơ sở phát thanh do ̣n về khu vực câ ̣n tın̉ h ly ̣ U Bon, có
thể là mô ̣t căn nhà vùng thi ̣trấ n nhỏ không xa biên giới Thái - Lào, cũng ta ̣m thı́ch hơ ̣p. Vı̀ máy móc phát
thanh và nhân sự phu ̣c vu ̣ có thể trú trong hai ba gian phòng không rô ̣ng lắ m. Có thể do hơ ̣p đồ ng ban đầ u
với chı́nh quyề n Thái Lan vào năm 1981, MT chı̉ đươ ̣c sử du ̣ng phầ n đấ t thuô ̣c tı̉nh U Bon, sát biên giới
Lào, cho các hoa ̣t đô ̣ng liên hê ̣ tới kháng chiế n.
Tháng 9/1986, MT tổ chức tiế n dich
̣ Đông Tiế n II lần 1 với toàn bộ 3 Quyế t Đoàn vũ trang, nhưng
chı̉ vài ngày sau đó thấ t ba ̣i, không vươ ̣t sông Mekong đươ ̣c, phải quay về la ̣i khu vực gầ n khu chiế n cũ vì
lúc đó khu chiế n cũ đã được phá hủy trước khi lên đường, không còn đươ ̣c sử du ̣ng tới. Gầ n mô ̣t năm sau
đó, vào ha ̣ tuầ n tháng 7 năm 1987, MT la ̣i tổ chức chiế n dich
̣ Đông Tiế n II lầ n 2 ở mô ̣t hướng biên giới khác
(sẽ nói chi tiế t ở các chương sau).
Như vâ ̣y thời gian từ lúc đài phát thanh do ̣n ra căn cứ 16, vào tháng 6 năm 1986, cho đế n tháng 7
năm 1987, đươ ̣c hơn mô ̣t năm. Khoảng thời gian này, dù cho đài phát thanh không còn nằ m trong khu chiến,
nhưng sự hiê ̣n diê ̣n đông đảo của lực lươ ̣ng võ trang, đô ̣ 150 kháng chiế n quân, cũng như sự có mă ̣t của
chiế n hữu Chủ Tich,
̣ trên vùng biên thùy Thái - Lào. Cho nên, đài Phát Thanh Kháng Chiế n dưới sự điề u
hành của chiế n hữu Ngô Chı́ Dũng vẫn còn hoa ̣t đô ̣ng tố t, thın̉ h thoảng có vài chiế n hữu trong đài vào công
tác nơi đóng quân của lực lươ ̣ng võ trang.
Nêu lên điề u này để thấ y rằ ng, thời điể m 1986-1987, chiế n hữu Ngô Chı́ Dũng vẫn còn hiê ̣n diê ̣n ở
đài và điề u khiể n hoa ̣t đô ̣ng nơi đây, mă ̣c dù hiế m khi xuấ t hiê ̣n ở khu vực kháng chiế n quân trú đóng, điề u
này dễ hiể u, vı̀ anh phải bô ̣n rô ̣n hàng ngày với công viê ̣c biên tâ ̣p. Thời gian sau tháng 9/1986, tức sau chiế n
dich
̣ Đông Tiế n hai lầ n 1, tôi vẫn thấ y chiế n hữu Chủ Tich
̣ rời khu vực đóng quân dã ngoa ̣i đi ra ngoài tı̉nh
U Bon để công tác, chuẩ n bi cho
chuyế n Đông Tiế n lầ n 2. Tấ t nhiên trong các chuyế n đi này, ông có thể ghé
̣
khu vực đài phát thanh để bàn công viê ̣c với chiế n hữu Ngô Chı́ Dũng.
Xin đưa ra vài dữ kiê ̣n. Trường hơ ̣p thứ nhấ t, khi làm lễ ban quân linh,
̣ trước lúc lên đường Đông
Tiế n II lầ n thứ nhấ t, tháng 9 năm 1986, chiế n hữu Nguyễn Đức Thắ ng, từ đài phát thanh vào tham dự lễ theo
dõi tin, cung cấ p cho đài sử du ̣ng khi cầ n thiế t sau này. Trước khi khai diễn buổ i lễ, anh Thắ ng có chu ̣p cho
tôi tấ m hı̀nh lưu niê ̣m, lúc tôi ngồ i trên mô ̣t thân cây lớn, ngã nằ m trên mă ̣t đấ t, bên ca ̣nh anh Huỳnh Văn
Tiế n ở Đan Ma ̣ch về . Hôm đó, tôi mă ̣c bô ̣ bà ba đen, mang khẩ u AK. 47 cũ ky,̃ chiế c ba lô màu nâu đấ t cồ ng
kề nh đồ đa ̣c, đươ ̣c đă ̣t dưới chân. Còn anh Tiế n, lúc ấ y giữ trách vu ̣ Quyế t Đoàn Phó Tác Chiế n - Quyế t
Đoàn 7684, mă ̣c cái áo bà ba màu xanh tı́m, quầ n đen, trên vai anh mang khẩ u M.16. Trông anh Huỳnh Văn
Tiế n giố ng bác nông dân Nam bô ̣ cầ n cù, giản di,̣ hiề n hâ ̣u. Đây là cá tı́nh anh, đơn giản bên ngoài, thâm
trầ m, sâu sắ c, vi ̣tha bên trong tâm hồ n.
Sau khi thấ t ba ̣i chiế n dich
̣ Đông Tiế n II lầ n 1, có mô ̣t bô ̣ đô ̣ Viê ̣t Cô ̣ng đóng trên đấ t Lào đào ngũ,
anh tên Dzoañ Bá Phươ ̣ng. Không biế t anh đi tı̀m tra ̣i ti ̣na ̣n rồ i la ̣c đường, đu ̣ng chỗ đóng quân của kháng
chiế n quân, xin gia nhâ ̣p luôn. Hay là anh đươ ̣c “bố trı́” đi la ̣c để xin làm kháng chiế n quân và theo dõi tin
tức, cung cấ p hoă ̣c nằ m chı̀m, cho quân báo Viê ̣t Cô ̣ng.
Khi ta ̣m giữ anh bô ̣ đô ̣i tên Phươ ̣ng, lañ h đa ̣o MT có phân công chiế n hữu Nguyễn Đức Thắ ng và
chiế n hữu Võ Sı ̃ Hùng từ đài phát thanh, ở căn cứ 16, vào khu vực đóng quân của lực lươ ̣ng võ trang kháng
chiế n để nói chuyê ̣n với anh Phươ ̣ng. Cuô ̣c gă ̣p này như là để điề u tra thêm lý do, dẫn đế n chuyê ̣n anh
Phươ ̣ng muố n tham gia vào MT.
Khi anh Thắ ng, anh Hùng vào gă ̣p Phươ ̣ng ta ̣i căn chòi đổ nát, thuô ̣c căn cứ 84 (vı̀ lañ h đa ̣o MT ra
linh
̣ phá hủy các căn cứ trong khu chiế n trước khi lên đường Đông Tiế n). Trong buổ i nói chuyê ̣n, tôi thấ y
chiế n hữu Thắ ng có mang theo mô ̣t máy ghi âm nhỏ, bỏ trong túi chiế c áo dầ y có nhiề u túi anh đang khoác
bên ngoài, ý đinh
̣ thu thanh cuô ̣c nói chuyê ̣n để đưa la ̣i cho lañ h đa ̣o MT phân tı́ch các dữ kiê ̣n do anh Dzoañ
Bá Phươ ̣ng cung cấ p. Anh Phươ ̣ng, sau không biế t chế t số ng ra sao, hay bi ̣ bắ t trong Đông Tiế n II lầ n thứ
2? Lúc ấ y tôi chı̉ huy mô ̣t đơn vi nho
̣ ̉ gồ m vài anh em, giữ an ninh chung quanh vi trı
̣ ́ 3 người đang ngồ i làm
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viê ̣c, do vâ ̣y tôi có nói chuyê ̣n ı́t phút với Thắ ng, đồ ng nghiê ̣p cũ ta ̣i đài phát thanh trước đây.
Sau tháng 7/1987, khi gầ n hế t cả nhân lực của khu chiế n lên đường tham dự chiế n dich
̣ Đông Tiế n
II lầ n 2. Ta ̣i khu vực U Bon lúc đó, ngoài số nhân viên trong đài phát thanh đươ ̣c bố trı́ ở la ̣i. Còn có mô ̣t
đơn vi ̣vài người do chiế n hữu Nguyễn Quang Phu ̣c tức Hải Xăm chı̉ huy, cũng đươ ̣c bố trı́ ở la ̣i.
Viê ̣c Đoàn Đă ̣c Nhiê ̣m của anh Hải ở la ̣i khu vực gầ n khu chiế n cũ là có lý do. Trong chiế n dich
̣
Đông Tiế n II lầ n 1, có anh Hải đi theo. Nhưng vào chuyế n sau, lúc chuẩ n bi ̣lên đường, anh Hải bi ̣binh
̣ số t
nă ̣ng thıǹ h lıǹ h, đoàn quân đơ ̣i vài ngày không đươ ̣c, chiế n hữu Chủ Tich
̣ buô ̣c lòng phải cho anh Hải cùng
vài chiế n hữu bảo vê ̣ anh ở la ̣i, rồ i quyế t đinh
̣ đưa đoàn quân lên đường (sẽ nói thêm chi tiế t viê ̣c này ở
chương sau).
Danh Sách Kháng Chiế n Quân Ở La ̣i Thái.
Công Tác Ta ̣i Đài Phát Thanh Viêṭ Nam Kháng Chiế n
Trong Thời Gian Từ 7/1987 Tới 1990.
1- Ngô Chı́ Dũng (Hoàng Nhâ ̣t): Từ Nhâ ̣t về khu chiế n.
2- Nguyễn Đức Thắ ng: Từ Tây Đức về khu chiế n.
3- Nguyễn Quảng Văn: Từ Pháp về khu chiế n.
4- Võ Sı ̃ Hùng: Từ Pháp về khu chiế n, quê chiế n hữu Hùng ở tı̉nh Sa Đéc.
5- Nguyễn Văn Hùng: Ở tra ̣i ti ̣na ̣n đường bô ̣, tham gia khu chiế n. Ông Hùng đã lớn tuổ i, không có
sức khỏe, chı̉ đươ ̣c phân công làm viê ̣c hâ ̣u cầ n như chăn nuôi, lo cơm nước.
6- Trầ n Văn ( Ngô ) Tỷ: Ở tra ̣i ti ̣na ̣n đường bô ̣ tham gia khu chiế n. Ông Tỷ bi ̣tâ ̣t ở chân, không đi
xa đươ ̣c
7- Nguyễn Văn Thân: Thường đươ ̣c go ̣i là ông Thân què, do bi ̣ què chân, mang mô ̣t chân giả, là
mô ̣t phế binh trước đây, quê ở Tuy Hòa, miề n Trung Viê ̣t Nam, ở tra ̣i ti ̣ na ̣n đường bô ̣, rồ i tham gia khu
chiế n.
8- Bé Tiề n: Chừng 10 tuổ i, con chiế n hữu Nguyễn Văn Nghi, quê Biể n Hồ - Cambodia. Từ tra ̣i ti ̣
na ̣n đường bô ̣, hai cha con anh Nghi cùng vào khu chiế n.
Danh Sách Đoàn Đă ̣c Nhiêm
̣ Ở Lại Thái
khi Chiế n Dich
̣ Đông Tiế n Hai Đơ ̣t Hai khởi sự.
1- Nguyễn Quang Phu ̣c, tự Hải Xăm: Cán bô ̣ cấ p Tâm Đoàn trong Lực Lươ ̣ng Võ Trang Kháng
Chiế n, người làm viê ̣c sát ca ̣nh chiế n hữu Tư Linh
̣ Đă ̣ng Quố c Hiề n tức Lê Hồ ng trước đây.
2- Đào Bá Kế : Cựu sı ̃ quan cấ p úy trong binh chủng Dù, từ tra ̣i ti ̣ na ̣n Sikhiu, tham gia MT, từng
giữ trách vu ̣ Dân Đoàn Phó trong Lực Lươ ̣ng Võ Trang Kháng Chiế n của MT.
3- Nguyễn Văn Hiể n: Không biế t nhiề u chi tiế t về anh. Anh có dáng ố m cao, làm viê ̣c cầ n cù, đươ ̣c
lòng cấ p trên, quê anh ở miề n Tây Nam phầ n. Từng giữ trách vu ̣ cán bô ̣ Dân Đoàn.
4- Châu Văn Sáng: Mô ̣t đồ ng bào Khmer Nam Bô ̣, từng giữ trách vu ̣ cấ p Dân Đoàn. Có sức khỏe,
vui tıń h, công tác tố t.
5- Trầ n Văn Hùng: Bô ̣ đô ̣i nghıã vu ̣ bỏ qua Thái, rồ i tham gia MT, quê ở Sài Gòn. Từng giữ trách
vu ̣ Dân Đoàn Trưởng.
6- Nguyễn Anh Điề n: Bô ̣ đô ̣i nghıã vu ̣ bỏ qua Thái, vào khu chiến. Từng giữ trách vu ̣ Quyế t Đoàn
Phó. Nha ̣c sı ̃ khu chiế n.
7- Pha ̣m (Văn) Thanh Bı̀nh: Bô ̣ đô ̣i nghıã vu ̣, ba ̣n thân của chiế n hữu Phan Thanh Phương. Có theo
anh Hải Xăm tham dự công tác xâm nhâ ̣p dò đường Đông Tiế n. Sau về căn cứ 84 làm công tác tiế p vâ ̣n, anh
có nghề may khéo tay, quê miề n Nam Trung Phầ n.
Ta ̣i đài phát thanh, chı̉ có anh Ngô Chı́ Dũng, Nguyễn Đức Thắ ng, Nguyễn Quảng Văn, Võ Sı ̃ Hùng
là làm công viê ̣c chuyên môn liên hê ̣ tới phát thanh như biên tâ ̣p bài viế t, tài liê ̣u, kỹ thuâ ̣t máy móc phát
thanh... Còn các anh em như Nguyễn Văn Hùng, Trầ n Văn Tỷ, Nguyễn Văn Thân, bé Tiề n, chı̉ làm công
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viê ̣c phu ̣, giúp đỡ cho anh em công tác trong đài, bởi vı̀ các anh em này, mô ̣t là già, hai là bi ̣tâ ̣t nguyề n từ
trước, hoă ̣c còn nhỏ quá như bé Tiề n, chı̉ lo ăn ho ̣c trong khu chiế n.
Do chủ trương toàn dân kháng chiế n, tâ ̣n du ̣ng mo ̣i nhân lực, nên khi các anh em ở tra ̣i ti na
̣ ̣n muố n
lên đường vào khu chiến công tác, MT cũng thu nhâ ̣n hế t và tùy khả năng mỗi người mà phân nhiê ̣m làm
viê ̣c. Ông Trầ n Văn ( Ngô ) Tỷ bi ̣bê ̣nh mũi và chân có tâ ̣t, đi không đươ ̣c xa. Ta ̣i căn cứ 84, ông đươ ̣c giao
làm thầ y da ̣y ho ̣c cho bé Tiề n hàng ngày. Cha của bé Tiề n, tham dự chiế n dich
̣ Đông Tiế n I, sau bi ̣bắ t giam
tới 8 năm ta ̣i tra ̣i Z.30 Đ, Hàm Tân miề n Nam Trung Phầ n.

Ghi chú: Hın
̀ h đươ ̣c chu ̣p có thể vào giữa năm 1985, ta ̣i phòng phát thanh. Vài chiế n hữu trong Ban
Biên Tâ ̣p đang làm viêc.̣ Lúc này đài Phát Thanh Viêṭ Nam Kháng Chiế n đã do ̣n về căn cứ 27, lui về
hướng Tây, so với căn cứ cũ - 83 - nằ m gầ n biên giới Lào.
Người ngồ i bên trái, phı́a ngoài cùng là chiế n hữu Nguyễn Đức Thắ ng, thường đươ ̣c phân công làm
ca trưởng trong mỗi ca phát thanh gồ m ba người này, khi còn ở Tây Đức, từng giữ vai trò Bı́ Thư của
mô ̣t cơ sở MT.
Người ngồ i giữa là chiế n hữu Nguyễn Quảng Văn, trẻ tuổ i nhấ t trong bô ̣ ba này, vui tı́nh hiề n lành và
số ng rấ t lý tưởng. Với gio ̣ng Bắ c nhỏ nhe,̣ dễ nghe, tôi đoán anh sinh trưởng ở miề n Nam, trong mô ̣t
gia đın
̣ cư ta ̣i Pháp, anh can đảm rời
̀ h di cư thời điể m năm 1954. Chiế n hữu Nguyễn Quảng Văn đinh
bỏ cuô ̣c số ng ở Pháp để về khu chiế n công tác. Vào năm 1985, tôi đươ ̣c 28 tuổ i, Thắ ng 29, còn Văn
khoảng chừng 25 hay 26 tuổ i.
Người ngồ i bên góc phải, tay trái đang chı̉nh la ̣i cái earphone đang mang trên đầ u là chiế n hữu Võ Sı ̃
Hùng. Võ Sı ̃ Hùng lớn tuổ i hơn cả trong ba anh em, thường mang kiế ng trắ ng, quê ở tỉnh Sa Đéc,
không rõ du ho ̣c ta ̣i Pháp hay là vươ ̣t biên rồ i đinh
̣ cư ta ̣i Pháp, nghe anh Hùng nói anh có mở mô ̣t ga
ra sửa chữa xe hơi. Vào năm 1985, chiế n hữu Hùng đô ̣ 32 tuổ i.
Chiế n hữu Võ Sı ̃ Hùng, theo nhiề u anh em sau này cho biế t đã bi tư
̣ ̉ hı̀nh, vı̀ có ý đinh
̣ bỏ trố n. Như
vâ ̣y trong đài phát thanh, thời gian hoa ̣t đô ̣ng từ 1986 tới 1991 ở căn cứ 16, gầ n tı̉nh ly ̣ U Bon hơn, có mô ̣t
người bi ̣thi hành kỷ luâ ̣t, đó là kháng chiế n quân Võ Sı ̃ Hùng. Và mô ̣t người trong tı̀nh tra ̣ng thấ t - tung, là
anh Ngô Chı́ Dũng. Số người còn la ̣i, có thể đã đươ ̣c MT cho ra ngoài tra ̣i ti na
̣ ̣n? Không biế t số anh em này
sau đó đi đâu?
Viê ̣c chiế n hữu Võ Sı ̃ Hùng bi tư
̣ ̉ hı̀nh, không có gı̀ “bấ t bı̀nh thường” đố i với kỷ luâ ̣t khu chiế n. Vı̀
ở khu chiế n đã có mô ̣t số kháng chiế n quân bi ̣tử hı̀nh rồ i và chıń h tác giả quyể n hồ i ký kháng chiế n này đã
thấ y tâ ̣n mắ t, khi đươ ̣c linh
̣ phải ngồ i ta ̣i baĩ bắ n để chứng kiế n viê ̣c thi hành kỷ luâ ̣t mô ̣t đồ ng đô ̣i mı̀nh.
Cũng như tác giả từng tham dự buổ i ho ̣p công khai của hô ̣i đồ ng kỷ luâ ̣t kháng chiế n quân vi pha ̣m quy đinh
̣
khu chiế n, để xem có bao nhiêu người tán đồ ng bản án tử hı̀nh, có bao nhiêu bàn tay giơ lên biể u lô ̣ sự không
đồ ng ý tử hı̀nh chiế n hữu mı̀nh.
Vào đầ u năm 1986, kháng chiế n quân Trầ n Văn Lắ m, quê ở Sài Gòn, anh chừng 25 tuổ i, pha ̣m tô ̣i
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lấ y trô ̣m mô ̣t cái đèn pin của chiế n hữu ngủ ca ̣nh mı̀nh. Ăn cắ p, ăn trô ̣m là mô ̣t tro ̣ng tô ̣i rấ t khó đươ ̣c tha
thứ trong đời số ng khu chiế n. Các kháng chiế n quân thường xuyên đươ ̣c khuyên bảo từ cấ p trên, phải số ng
thành thâ ̣t, liêm khiế t, lương thiê ̣n với đồ ng đô ̣i, với người dân, với xã hô ̣i. Không đươ ̣c ăn cắ p tài sản quố c
gia, không đươ ̣c đu ̣c khoét của công, không đươ ̣c tham ô nhũng la ̣m tài sản xã hô ̣i, dù trô ̣m cắ p mô ̣t vâ ̣t có
giá tri ̣nhỏ nhưng đó là cái xấ u, cầ n xa lánh nó. Khi pha ̣m tô ̣i này, chiế n hữu Trầ n Văn Lắ m bi ̣mang ra xét
xử trước tâ ̣p thể kháng chiế n quân. Lầ n kỷ luâ ̣t này, lañ h đa ̣o MT không xét xử kı́n, trái la ̣i cho phép kháng
chiế n quân ho ̣p mă ̣t, bàn ba ̣c trước khi ra quyế t đinh
̣ sau cùng. Trong cuô ̣c ho ̣p của hô ̣i đồ ng kỷ luâ ̣t này, tôi
thấ y có anh em giơ tay đồ ng ý tử hı̀nh kháng chiế n quân Trầ n Văn Lắ m, cá nhân tôi cũng giơ tay tán đồ ng
tử hıǹ h, vı̀ muố n tuân thủ theo quy đinh
̣ khu chiế n. Thế nhưng có người la ̣i không giơ tay, trong đó có chiế n
hữu Nguyễn Đức Thắ ng, đang ngồ i ca ̣nh tôi trong hô ̣i trường thuô ̣c căn cứ 83. Sau cùng cấ p trên hô ̣i ý la ̣i
mô ̣t lầ n nữa và ban quyế t đinh
̣ khoan hồ ng cho anh Lắ m. Kháng chiế n quân Trầ n Văn Lắ m sau này tham dự
chiế n dich
̣ Đông Tiế n Hai lầ n 2, anh bi ̣bắ t và tù cải ta ̣o nhiề u năm trời.
Theo câu chuyê ̣n giữa tôi và ông Nguyễn Kim (Hườn) ta ̣i Băng Cố c, Thái Lan vào tháng 5/1997,
tôi có hỏi tin tức liên quan đế n đồ ng nghiê ̣p Nguyễn Đức Thắ ng, anh Kim cho biế t Thắ ng đươ ̣c MT cho vào
tra ̣i ti ̣na ̣n ở Thái Lan.
Tôi chı̉ hỏi tin tức liên hê ̣ tới Nguyễn Đức Thắ ng và vài anh em đồ ng sự ngang cấ p với tôi. Vı̀ cho
đế n thời gian nói trên (1997), tôi vẫn đinh ninh rằ ng, anh Ngô Chı́ Dũng thuô ̣c hàng ngũ lañ h đa ̣o. Nên tôi
không chú ý, không hỏi về hành tung của anh Dũng, ở đâu, làm gì v.v... do tôi đã quen với thái đô ̣ bảo mâ ̣t,
khi còn số ng trong khu chiế n.
Đây là buổ i gă ̣p sau cùng cùa tôi với mô ̣t lãnh đa ̣o Tổ ng Vu ̣ Hải Ngoa ̣i thuô ̣c MT và đảng Việt
Tân. Tháng 5/1997, ta ̣i thủ đô Băng Cố c - Thái Lan, tôi chı́nh thức, trực tiế p nói với anh Nguyễn Kim
về lý do xin ra khỏi MT và Viêṭ Tân. Để trở la ̣i PhnomPenh - Cambodia sum ho ̣p với vơ ̣ tôi, và số ng
như mô ̣t người ti ̣na ̣n chı́nh tri ̣nhưng không có ai, không có tổ chức ti ̣na ̣n hay nhân quyề n quố c tế
nào thừa nhâ ̣n tın
̣ ̣n của cá nhân tôi.
̀ h tra ̣ng ti na
Từ tháng 6/1998, tôi sinh số ng ta ̣i PhnomPenh với nghề nghiêp̣ của mô ̣t nhà báo tự do (freelance), làm viêc̣ đô ̣c lâ ̣p, viế t báo, biên khảo, viế t sách và cô ̣ng tác với các Ban Viêṭ Ngữ của vài Đài
Phát Thanh quố c tế cho đế n nay.
Chiế n dich
̣ Đông Tiế n II lầ n 2 bắ t đầ u vào tháng 7/1987, hai tháng sau đó, hê ̣ thố ng truyề n thông
của Hà Nô ̣i loan tin rô ̣ng raĩ về kế t quả tiêu diê ̣t đoàn quân Đông Tiế n. Cuố i năm 1987, phiên tòa xử các
nhân vâ ̣t “phản đô ̣ng, gián điê ̣p” bi ̣ bắ t số ng, đươ ̣c tổ chức. Tấ t nhiên có sự cho ̣n lựa, suy tı́nh của Hà Nô ̣i
trước khi mang “các tên gián điê ̣p” này ra xét xử.
Phiên xử đươ ̣c tổ chức ta ̣i tòa nhà Quố c Hô ̣i cũ của Viê ̣t Nam Cô ̣ng Hòa, nằ m trên đường Tự Do
sau bi ̣đổ i la ̣i là “Đồ ng Khởi”. Trước tòa nhà hát thành phố (tên do chế đô ̣ mới đă ̣t cho tru ̣ sở Quố c Hô ̣i chế
đô ̣ cũ), có đă ̣t mô ̣t tấ m hı̀nh lớn của chiế n hữu Chủ Tich
̣ Hoàng Cơ Minh, thời ông còn là Phó Đề Đố c Hải
Quân VNCH trước 1975. Chi tiế t này, do vài kháng chiế n quân bi ̣công an chế đô ̣ dẫn ra tòa, cố gắ ng quan
sát, trông thấ y đươ ̣c, kể la ̣i cho anh em trong tù nghe.
Viê ̣c chế đô ̣ đô ̣c tài Hà Nô ̣i cho trưng tấ m hı̀nh cũ ra, để chứng minh (không loa ̣i trừ hàm ý đe do ̣a)
cho người dân Sài Gòn thấ y rằ ng: “Tên đầ u sỏ phản đô ̣ng ở hải ngoa ̣i đã chế t, lực lươ ̣ng phản đô ̣ng lưu vong
chố ng phá “cách ma ̣ng”, chố ng đảng đã bi ̣ suy yế u, bi ̣ tiêu diê ̣t sa ̣ch sành sanh”. Người dân Sài Gòn nói
riêng, người dân miề n Nam nói chung, đừng nuôi ảo vo ̣ng về mô ̣t cuô ̣c chı́nh biế n nào, đinh
̣ lâ ̣t đổ chiế c ngai
vàng cô ̣ng sản, xóa bỏ nề n đô ̣c tài vô tiề n khoáng hâ ̣u của đảng cô ̣ng sản Viê ̣t Nam!?
Tấ t nhiên, trong công tác ta ̣i đài Phát Thanh Viê ̣t Nam Kháng Chiế n, chiế n hữu Ngô Chı́ Dũng và
anh em trong đài đã theo dõi rấ t sát tin tức qua tin tức từ đài Hà nô ̣i, Đài VOA, BBC… các diễn biế n liên
quan đế n chuyế n đi của Chủ Tich
̣ Hoàng Cơ Minh trong chiế n dich
̣ Đông Tiế n II lần 2. Chı́nh vı̀ thế , anh
em trong đài biế t về sự thấ t ba ̣i của chiế n dich
̣ khá chı́nh xác, mă ̣c dù không đươ ̣c phép bàn tán xôn xao.
Tin tức về chiế n dich,
̣ số anh em còn ở la ̣i Thái có thể đã biết khá rõ vào cuố i năm 1987, tuy nhiên
đài phát thanh vẫn còn hoa ̣t đô ̣ng qua năm 1991 mới bi gia
̣ ̉ i tán, để lâ ̣p ra Đài Chân Trời Mới ở California.
Những người còn số ng như Vũ Đức Thắ ng, Nguyễn Quảng Văn, ông Hùng, ông Tỷ, ông Thân có
thể biế t đươ ̣c các chi tiế t chung quanh viê ̣c thấ t tung của anh Ngô Chı́ Dũng. Và như đã nói ở phầ n trên, có
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hai nhân vâ ̣t hiê ̣n nay vẫn còn số ng ở Hoa Kỳ, từng hưởng đă ̣c quyề n đi vào khu chiế n - ra hải ngoa ̣i và
ngươ ̣c la ̣i như đi chơ ̣. Ho ̣ thay mă ̣t cho Tổ ng Vu ̣ Hải Ngoa ̣i, đó là anh Nguyễn Kim và anh Trương Tấ n La ̣c
hay Lô ̣c. Anh Lô ̣c, cựu sı ̃ quan Hải Quân, từng số ng ta ̣i tiể u bang Virginia - miề n Đông Hoa Kỳ, trước khi
về khu chiế n với ông Hoàng Cơ Minh vào cuố i năm 1981. Cả hai người này, theo phân công của lañ h đa ̣o
MT, không bi thu
̣ hồ i giấ y thông hành, ngươ ̣c la ̣i có nhiê ̣m vu ̣ đươ ̣c giao là, giữ giấ y thông hành những đoàn
viên hải ngoa ̣i về khu chiế n công tác. Nói là giữ giấ y, chứ thâ ̣t sự anh em ở hải ngoa ̣i khi quyế t đinh
̣ lên
đường vào khu chiế n tham gia kháng chiế n, thı̀ không mong gı̀ trở ra hải ngoa ̣i nữa, vı̀ tấ t cả anh em đã biế t,
con đường kháng chiế n chı̉ có hướng tới quố c nô ̣i, giải phóng quê hương. Vı̀ thế viê ̣c giữ giấ y thông hành
đoàn viên hải ngoa ̣i chı̉ là thủ tu ̣c, chứ khó có chuyê ̣n trả la ̣i và hầ u như anh em không cầ n phải trả la ̣i, trừ
trường hơ ̣p đă ̣c biê ̣t, nhưng rấ t hiế m.
Cầ n nhớ rằ ng, lúc ấ y ta ̣i vùng biên giới Thái - Lào, chı̉ còn vài nhân vâ ̣t quan tro ̣ng trong hàng ngũ
lañ h đa ̣o MT và Viê ̣t Tân, đó là chiế n hữu Ngô Chı́ Dũng, chiế n hữu Nguyễn Kim, chiế n hữu Trương Tấ n
La ̣c (Lô ̣c) và chiế n hữu Nguyễn Quang Phu ̣c tự Hải Xăm. Anh Ngô Chı́ Dũng cũng có mô ̣t bı́ số , dường như
là 230 hay 233, nhưng anh em thường go ̣i anh là Hoàng Nhâ ̣t. Chiế n hữu Chủ Tich
̣ mang bı́ số trong khu
chiế n là 234, cô ̣ng la ̣i ba con số này, thành con số 9. Trong khu chiế n, kháng chiế n quân đươ ̣c cấ p trên căn
dă ̣n dùng bı́ số 234 để nhắ c tới chiế n hữu Hoàng Cơ Minh. Do vâ ̣y anh em quen miê ̣ng go ̣i là chiế n hữu 234,
chứ không go ̣i là chiế n hữu Chủ Tich
̣ hay tên thâ ̣t của ông, vı̀ lý do bảo mâ ̣t, không cho biế t nhân vâ ̣t 234 là
ai. Chiế n hữu Đă ̣ng Quố c Hiề n tức Lê Hồ ng có bı́ số là 246, tương tự như chiế n hữu Chủ Tich,
̣ trong khu
chiế n, kháng chiế n quân thường dùng bı́ số 246 để nói về chiế n hữu Tư Linh
̣ Lê Hồ ng, anh em rấ t hiế m khi
dùng tên thâ ̣t của ông, vı̀ kı́nh tro ̣ng vừa vı̀ bảo mâ ̣t trong đời số ng khu chiế n.
Tấ t nhiên, khi lươ ̣c la ̣i các hoa ̣t đô ̣ng MT từ cuố i năm 1987 tới năm 1990 ta ̣i vùng biên giới Thái Lào, người ta có thể tán đồ ng quan điể m sau, khó có hy vo ̣ng gı̀ trong viê ̣c xây dựng la ̣i mô ̣t lực lươ ̣ng võ
trang kháng chiế n, sử du ̣ng khu chiế n ở vùng ba biên giới để huấ n luyê ̣n đào ta ̣o đô ̣i ngũ cán bô ̣, quân sự chı́nh tri ̣cho MT. Hai nữa, chı́nh quyề n Thái trong tı̀nh hı̀nh mới của Đông Dương (bô ̣ đô ̣i Hà Nô ̣i rút khỏi
Cambodia năm 1989), cũng khó đồ ng ý cho đài Phát Thanh Viê ̣t Nam Kháng Chiế n tiế p tu ̣c duy trı̀ hoa ̣t
đô ̣ng trên lañ h thổ của ho ̣ nữa. Khi Thái đã có ý đinh
̣ kế t giao với Hà nô ̣i trong chiế n lươ ̣c mới của khu vực
Đông Nam Á: “Biế n Đông Dương từ chiế n trường thành thi ̣ trường.”. Và chıń h quyề n Thái sẵn sàng hy
sinh, thủ tiêu giao ước với MT, có từ năm 1981. Vı̀ quyề n lơ ̣i quố c gia Thái, không loa ̣i trừ quyề n lơ ̣i của
giới cầ m quyề n, lañ h đa ̣o ta ̣i Thái, vố n thực tế đúng hơn là thực du ̣ng, coi nhân quyề n, dân chủ chı̉ là chiêu
bài giai đoa ̣n hay mô ̣t loa ̣i bı̀nh phong che mắ t thế gian.
Trong giai đoa ̣n lực lươ ̣ng kháng chiế n còn trú đóng trên đấ t Thái từ cuố i năm 1987 tới 1990, không
thể bỏ qua sự hiê ̣n diê ̣n của đoàn đă ̣c nhiê ̣m do anh Hải Xăm chı̉ huy. Sự thực về tên thâ ̣t cùng nhân thân
trước đây của anh Hải không có nhiề u người biế t, cũng do vấ n đề bảo mâ ̣t trong khu chiế n. Lúc bi giam
giữ
̣
ở tra ̣i tù A.20 - Phú Yên, miề n Trung Viê ̣t Nam, vào năm 1992, tôi có quen mô ̣t tù nhân chı́nh tri,̣ gố c người
Phú Yên. Khi người ba ̣n tù này biế t tôi có hoa ̣t đô ̣ng trong tổ chức Hoàng Cơ Minh trên đấ t Thái, anh ba ̣n
mới thố lô ̣, có biế t anh Hải Xăm sau năm 1975 mô ̣t thời gian ngắ n, trước khi anh Hải vươ ̣t biể n để tránh sự
truy bắ t của Hà Nô ̣i vı̀ các hoa ̣t đô ̣ng chı́nh tri ̣- quân sự chố ng đố i chế đô ̣ của anh Hải ta ̣i vùng đấ t Tuy Hòa
- Phú Yên.
Trong cuô ̣c nói chuyê ̣n tâm tı̀nh ta ̣i Phnompenh vào năm 1993, anh Hải cho tôi biế t, nhóm kháng
chiế n quân còn ở la ̣i khu chiế n sau Đông Tiế n II lần 2, do anh chı̉ huy, đã bỏ trố n gầ n hế t. Chı̉ còn anh Hải
và chiế n hữu Đào Bá Kế . Tôi không rõ nhóm các anh: Nguyễn Văn Hiể n, Châu Văn Sáng, Trầ n Văn Hùng,
Nguyễn Anh Điề n, Pha ̣m (Văn) Thanh Bı̀nh bỏ anh Hải đi vào lúc nào. Các anh đã vào đươ ̣c tra ̣i ti ̣ na ̣n
Sikhiu rồ i xin đi đinh
̣ cư ở quố c gia nào? Hay là đinh
̣ cư ở Thái? Trong các anh này, có Hùng, Điề n, Bıǹ h là
bô ̣ đô ̣i nghıã vu ̣, rồ i tham gia kháng chiế n. Nguyễn Anh Điề n còn trẻ, lúc đầ u rấ t nhiê ̣t tı̀nh, anh còn là mô ̣t
nha ̣c sı ̃ trong khu chiế n, cùng với các anh Ta ̣ Hoàng Thiê ̣n, Nguyễn Văn Chı́. Điề n có gio ̣ng đo ̣c tố t, nên khi
là mô ̣t Dân Đoàn Phó bảo vê ̣căn cứ 83, chiế n hữu Ngô Chı́ Dũng và Trầ n Khánh, thı̉nh thoảng có phân công
Điề n đo ̣c mô ̣t số bài bıǹ h luâ ̣n trên Đài.
Cầ n nên nhớ rằ ng: giai đoa ̣n sau tháng 8/1987 - 1990 trên đấ t Thái - Lào, là thời gian đánh dấ u sự
thấ t tung của chiế n hữu Ngô Chı́ Dũng, mô ̣t thành viên quan tro ̣ng trong hàng ngũ lañ h đa ̣o Viê ̣t Tân và MT.
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Những anh em trong đoàn đă ̣c nhiê ̣m ở la ̣i Thái với anh Hải có lòng kı́nh tro ̣ng anh, và anh có lố i
cư xử hòa đồ ng với các kháng chiế n quân. Cách chı̉ huy của anh uyể n chuyể n, sành sỏi về tâm lý thuô ̣c cấ p,
đồ ng cam cô ̣ng khổ với anh em. Phong cách này, khi so với phong cách của chiế n hữu Trầ n Khánh, trong
khu chiế n thì kháng chiế n quân mế n chiế n hữu Hải Xăm hơn anh Khánh nhiề u. Chiế n hữu Hải Xăm từng
tham dự vào những quyế t đinh
̣ kỷ luâ ̣t trong khu chiế n. Và không biế t ta ̣i sao, các kháng chiế n quân dưới
quyề n của anh trú la ̣i đấ t Thái sau tháng 8/1987, bỏ anh ra đi mà anh không có hành đô ̣ng gı̀. Trong thời gian
này, MT cũng đã nỗ lực tuyể n mô ̣ thêm tân kháng chiế n quân từ tra ̣i ti ̣ na ̣n để hıǹ h thành hơn mô ̣t Quyế t
Đoàn Võ Trang mới, sau này lên đường tham dự chiế n dich
̣ Đông Tiế n III, do chiế n hữu Đào Bá Kế chı̉ huy.
Tấ t nhiên khi tuyể n mô ̣ đươ ̣c tân kháng chiế n quân, viê ̣c huấ n luyê ̣n phải do chiế n hữu Hải Xăm, chiế n hữu
Đào Bá Kế và các chiế n hữu trong đài phát thanh lầ n lươ ̣t huấ n luyê ̣n cho tân kháng chiế n quân.
Trong lầ n gă ̣p anh Hải ở PhnomPenh sau tháng 3/1993, tôi cũng không hỏi tin tức về anh Ngô Chı́
Dũng, vı̀ tin anh còn giữ vai trò lañ h đa ̣o MT. Và trong những ngày gă ̣p nhau, anh Hải cũng không đá đô ̣ng
gı̀ đế n chuyê ̣n anh Ngô Chı́ Dũng, sức khỏe ra sao, công tác thế nào, ở đâu...
Cuô ̣c số ng sau này của anh Hải Xăm, qua câu chuyê ̣n giữa tôi và anh Nguyễn Kim vào tháng 5/1997
ta ̣i căn nhà thuê của anh Dennis trong ngôi trường da ̣y Anh Ngữ cho ho ̣c sinh Thái, đươ ̣c biế t đây là mô ̣t cơ
sở trước đây của MT giữa thủ đô Băng Cố c. Anh Dennis là người Malaysia gố c Hoa, anh đã qua Thái số ng
lâu năm, giỏi Anh Ngữ, nói đươ ̣c tiế ng Thái. Anh Dennis cũng có tham gia công tác tiế p vâ ̣n giúp đỡ cho
lực lươ ̣ng kháng chiế n Kampuchea và kháng chiế n Viê ̣t Nam trong những năm đầ u của thâ ̣p niên 1980, trong
các hoa ̣t đô ̣ng chuyên chở trên đấ t Thái. Chuyê ̣n anh Hải, khi cố hỏi, tôi đươ ̣c anh Nguyễn Kim cho biế t,
anh Hải đã xin nghı̉ viê ̣c MT, anh Kim cũng không cho biế t lý do anh Hải xin nghı̉ công tác cho MT và Viê ̣t
Tân. Mô ̣t cán bô ̣ trung thành, có khả năng, đã có lòng tham gia MT từ những ngày đầ u gian khổ , la ̣i xin
ngưng công tác, đó quả là mấ t mát không nhỏ cho tổ chức. Và trong cương vi ngươ
̣
̀ i lañ h đa ̣o có trách nhiê ̣m
với tổ chức, phải coi đó là thấ t ba ̣i trong công tác lañ h đa ̣o, để cho tổ chức mı̀nh cứ rơi ru ̣ng, mấ t dầ n những
nhân sự tài năng.
Anh Hải bỏ về khu vực biên giới Thái - Lào sinh số ng bằ ng nghề nông với số vố n vài ngàn Mỹ kim
do MT giúp đỡ mua rô ̣ng đấ t, theo lời ông Nguyễn Kim. Anh Hải lâ ̣p gia đı̀nh với mô ̣t phu ̣ nữ Thái - Lào,
sau đó có hai con vào năm 1997. Chıń h nhân vâ ̣t, chiế n hữu Hải Xăm này, từng giữ nhiề u tro ̣ng trách trong
khu chiế n, nắ m đươ ̣c các bı́ mâ ̣t khu chiế n, đă ̣c biê ̣t là trong giai đoa ̣n 1987 tới 1991.
Riêng chiế n hữu Đào Bá Kế , khi tôi viế t những dòng chữ này, đang bi giam
trong tù, xin đươ ̣c trıć h
̣
mô ̣t phầ n bài viế t sau đây:
DANH SÁCH CÁC TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ
CÒN BỊ GIAM GIỮ TẠI TRẠI NAM HÀ
Danh sách được thực hiện ngày 28/4/2005.
Những tù nhân chính trị này đã bị cộng sản cô lập, đối xử tàn nhẫn và bi ̣ các tổ chức Nhân Quyền
thế giới và cộng đồng người Việt đấu tranh hải ngoại không đoái hoài tới.
N°
Tên
Tuổi
Án phạt
Tù từ năm Thành phần
1
Bùi Thúc Nhu 57
Chung thân
1985
VNQDD
2
Đào Bá Kế
52
Chung thân
1990
Việt kiều tỵ
nạn Thái
...3...
Những anh hùng bị lãng quên
Paris, một ngày thật buồn
Phạm Anh Dũng, cựu tù nhân chính trị CS (5/3/93 - 1/9/98).
Người Viê ̣t lưu vong sau năm 1975 ở khắ p thế giới có điề u kiê ̣n làm chı́nh tri,̣ cách ma ̣ng cứu nước
khác hẳ n cha ông chúng ta trước đây. Thời Pháp thuô ̣c, vào các thâ ̣p niên 1920, 1930, 1940... những người
làm chı́nh tri,̣ cách ma ̣ng chố ng thực dân Pháp đô hô ̣ dân tô ̣c Viê ̣t, chố ng quân phiê ̣t Nhâ ̣t xâm lươ ̣c, chố ng
cô ̣ng sản tay sai đế quố c đỏ, trong hoàn cảnh khó khăn, phải hy sinh tự do cá nhân, có khi hy sinh cả ma ̣ng
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số ng gia đı̀nh vơ ̣ con, tài sản, nhà cửa, ruô ̣ng đấ t. Lắ m lúc phải lẫn trố n sang Trung Quố c hàng chu ̣c năm
liề n, nhờ sự che chở về an ninh chı́nh tri ̣ (không tuyê ̣t đố i) của Quố c Dân Đảng Trung Hoa... Tiề n ba ̣c thı̀
thường phải tự túc, vừa tự mưu sinh vừa hoa ̣t đô ̣ng cách ma ̣ng, người Viê ̣t nghèo do sưu cao thuế nă ̣ng của
ngoa ̣i nhân, nên không thể đóng góp nhiề u cho cách ma ̣ng.
Ta ̣i hải ngoa ̣i, giai đoa ̣n 1980 - 1981, khi phát đô ̣ng phong trào đồ ng bào lưu vong yể m trơ ̣ kháng
chiế n, MT có thể cử cán bô ̣ đế n từng nhà thu những lon tiề n ủng hô ̣ kháng chiế n. Mỗi gia đı̀nh có thể nhiṇ
ăn quà sáng, mỗi người bỏ 1 Mỹ kim vào lon tiề n gây quỹ, đươ ̣c mấ y đồ ng, quý mấ y đồ ng. Tiề n quyên đươ ̣c
bao nhiêu, chi du ̣ng cho hoa ̣t đô ̣ng Tổ ng Vu ̣ Hải Ngoa ̣i, và giành phầ n còn la ̣i để tiế p tế , huấ n luyê ̣n, ta ̣o hoa ̣t
đô ̣ng, mua súng ố ng... cho kháng chiế n quân ở khu chiế n thân yêu. Số tiề n lúc đầ u ı́t ỏi, nhưng “chứa đựng
tiề m năng dồ i dào nế u biế t khai thác”!
Sau này Hà Nô ̣i cũng nhâ ̣n thức đươ ̣c tiề m năng này (MT đã nhı̀n thấ y trước?), khi cô ̣ng đồ ng người
Viê ̣t lưu vong ngày càng tăng trưởng về nhân số , tài chı́nh cùng ảnh hưởng chı́nh tri ̣ta ̣i quố c gia sở ta ̣i. Lúc
này, Hà Nô ̣i coi người Viê ̣t lưu vong là “khúc ruô ̣t xa ngàn dă ̣m”, chứ không phải thành phầ n bấ t hảo, thành
phầ n phản đô ̣ng bỏ nước ra đi, phản bô ̣i tổ quố c Viê ̣t Nam xã hô ̣i chủ nghıã , như vào cuố i những năm 1970.
Viê ̣c vâ ̣n đô ̣ng đóng góp cho MT, cho kháng chiế n, ở khắ p châu lu ̣c, nơi có mă ̣t người Viê ̣t lưu
vong, gia tăng mỗi ngày, lâu dầ n tı́ch lũy thành số tiề n lớn. Những người lañ h đa ̣o cách ma ̣ng thời kỳ này,
nhıǹ đồ ng tiề n mô ̣t cách khôn ngoan hơn, am hiể u quy luâ ̣t vâ ̣n đồ ng của tiề n tê ̣, nắ m đươ ̣c hoa ̣t đô ̣ng thi ̣
trường chứng khoán. Vı̀ tiề n để mô ̣t chỗ không sinh lơ ̣i. Muố n sinh lơ ̣i nhiề u phải đầ u tư “đồ ng vố n ban
đầ u”, cho đồ ng tiề n xoay vòng ta ̣o thêm lơ ̣i nhuâ ̣n nuôi kháng chiế n.
Vı̀ thế , hê ̣ thố ng tiê ̣m Phở “Hòa” được mở rộng, đô ̣i tàu đánh cá đi biể n ra đời... và những hoa ̣t đô ̣ng
kinh doanh khác, khó kiể m soát nổ i vı̀ bảo vê ̣ bı́ mâ ̣t nô ̣i bô ̣, vı̀ nhu cầ u đấ u tranh.
Số tiề n dư ra ngày càng nhiề u, không ai biế t đươ ̣c chı́nh xác là bao nhiêu. Các lañ h đa ̣o kháng chiế n
bây giờ còn là các cổ đông quan tro ̣ng (shareholder) trong mô ̣t công ty đa phầ n hùn, nhưng chı̉ rấ t giới ha ̣n
số cổ đông có quyề n tố i hâ ̣u.
Tiề n quyên góp ban đầ u từ bao mồ hôi công sức của đồ ng bào Viê ̣t Nam trên các miề n đấ t lưu vong,
miề n đấ t hứa, miề n đấ t tự do, nhưng chứa không ı́t nước mắ t tủi nhu ̣c, khi làm công cho người bản xứ. Nay
đã đươ ̣c hơ ̣p pháp hóa thành tài sản của lañ h đa ̣o kháng chiế n? Cuô ̣c cách ma ̣ng với lý tưởng cao cả, bỗng
chố c bi ̣thương ma ̣i hóa mô ̣t cách trầ n tu ̣c, với khố i tài chı́nh luôn sinh lơ ̣i nhuâ ̣n to lớn.
Trường hơ ̣p chiế n hữu Ngô Chı́ Dũng trong bố i cảnh chung, xét trên căn bản lơ ̣i ı́ch dân tô ̣c, quố c
gia, trên quan điể m nhân quyề n, dân chủ, nhân đa ̣o, tiế n bô ̣. Sự thấ t - tung chưa đươ ̣c giải thı́ch với thái đô ̣
trách nhiê ̣m, tự tro ̣ng của những người đa ̣i diê ̣n tổ chức, đáng bi phê
phán nghiêm khắ c bởi công luâ ̣n và lich
̣
̣
sử.
Chủ trương cuô ̣c cách ma ̣ng ta ̣i Viê ̣t Nam hiê ̣n nay, không phải chı̉ có mu ̣c đı́ch thay đổ i xã hô ̣i
chúng ta về phương diê ̣n cơ cấ u chı́nh tri ̣ bảo thủ, la ̣c hâ ̣u, đô ̣c đoán. Mu ̣c đı́ch cách ma ̣ng còn phải ta ̣o ra
nế p suy nghı ̃ hướng thiê ̣n, tiế n bô ̣, tránh thói giả hıǹ h, ta ̣o ra đời số ng văn hóa lành ma ̣nh tố t đe ̣p trong xã
hô ̣i.
Quan hê ̣ cư xử giữa con người với nhau phải đươ ̣c đă ̣t trên căn bản đố i xử bı̀nh đẳ ng, tương kıń h,
nhân bản. Đây là yế u tố hơ ̣p thành môi trường văn hóa lành ma ̣nh, văn minh của mô ̣t xã hô ̣i. Thái đô ̣ số ng,
làm viê ̣c trung thực, liêm chıń h, thành tâm ái quố c, phong cách lương thiê ̣n, không gian lâ ̣n của công, không
bòn rút tài sản xã hô ̣i, quố c gia để làm giàu bấ t chı́nh, của người lañ h đa ̣o, cũng chı́nh là các yế u tố ta ̣o nên
mô ̣t đời số ng có giá tri ̣văn hóa, trong xã hô ̣i Viê ̣t Nam văn minh.
Chương sách này xin kı́nh tă ̣ng chiế n hữu Ngô Chı́ Dũng, một lãnh đa ̣o MT thật lòng ái quố c,
một lãnh đa ̣o đảng Viê ̣t Tân trung kiên với đường hướng canh tân cách ma ̣ng, hướng dân tộc Viê ̣t đế n
đời số ng văn minh, nhân bản, tự do. Dù anh ở nơi đâu, các thế hê ̣ người Viê ̣t hôm nay vẫn ghi khắ c ý
chı́ dũng cảm của một thanh niên Viê ̣t tài năng, một lãnh đa ̣o trẻ trong sáng về nhân cách!
PhnomPenh - Cambodia, 17/12/2005.
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CHƯƠNG 28
CÔNG TÁC TRONG LỰC LƯỢNG VÕ TRANG
Chiến Hữu Trương Ngọc Ny,
Một Trong Những Người Hùng Ở An Lộc 1972.
Năm 1986, Là Căn Cứ Trưởng Kiêm Quyết Đoàn Trưởng 7686
Trong khu Chiế n Hoàng Cơ Minh.
(Bắ t đầ u viế t ngày 18/12/2005).

Công Tác Trong Lực Lượng Võ Trang.
Buổ i nói chuyê ̣n với chiế n hữu Chủ Tich
̣ ta ̣i khu vực làm viê ̣c của ông trong căn cứ 27, sau đề nghi ̣
xin ra khỏi Ban Biên Tâ ̣p, đươ ̣c coi là ngày sau cùng, tôi ở Đài Phát Thanh Viê ̣t Nam Kháng Chiế n. Buổ i
nói chuyê ̣n có tıń h cách truyề n đa ̣t chı̉ thi,̣ kinh nghiê ̣m của lañ h đa ̣o MT cho mô ̣t kháng chiế n quân, người
trẻ tuổ i nhiề u háo hức nhưng non kinh nghiê ̣m. Ngay sau đó, chiế n hữu Chủ Tich
̣ thông báo cho biế t, tôi
phải thu xế p hành trang nhanh, đi cùng chiế n hữu Hải Xăm về công tác ở căn cứ 81.
Ba lô kháng chiế n quân khi đươ ̣c hoán chuyể n đơn vi ̣trong khu chiế n, chı̉ gồ m vài bô ̣ quầ n áo, cái
võng, tấ m mề n mỏng, súng đa ̣n, bı̀nh nước nhỏ bằ ng mủ cứng, ı́t đồ dùng cá nhân. Chiế c ba lô trong khu
chiế n đôi khi la ̣i là cái gố i kê đầ u lúc ngủ nghı̉ của anh em, ba lô trước đây màu xanh cây rừng, sau khu chiế n
cho may la ̣i, dùng vải nilong màu nâu đấ t. Loa ̣i ba lô sau này rấ t tố t, đủ lớn để chứa đựng hành trang Đông
Tiế n nhưng cũng vı̀ thế khiế n cho cuô ̣c hành trı̀nh châ ̣m cha ̣p thêm. Tôi không mất nhiề u thı̀ giờ cho viê ̣c
thu xế p hành trang ta ̣i cái chòi nhỏ “lô ̣ng gió”, nằ m ở vòng tuyế n ngoài khu vực Phát Thanh. Đă ̣t cái ba lô
màu xanh lá rừng, bèo nhèo, lên lưng. Cầ m khẩ u súng carbin cũ kỹ ı́t khi đươ ̣c khai hỏa. Tôi ta ̣t ngang phòng
biên tâ ̣p, nói vài câu giả từ đồ ng nghiê ̣p trong đài. Không quên chúc thân tıǹ h anh em ở la ̣i làm viê ̣c vui vẻ,
nhiề u sức khỏe, haỹ tin tưởng vào ngày mai thắ ng lơ ̣i của cuô ̣c đấ u tranh giành Tự Do cho dân Viê ̣t.
Có sự sắ p xế p trước, nên khi tôi vừa mang ba lô xuố ng nhà ăn căn cứ 27, đã nghe chiế n hữu trực
báo cho biế t, anh Hải đang chờ tôi ở cổ ng gác của căn cứ, vi ̣ trı́ hướng về căn cứ 83, nằ m ở phı́a đông căn
cứ 27. Thế là nhanh chóng lên đường, tôi chı̉ kip̣ chào vài chiế n hữu, trực thuô ̣c đơn vi ̣giữ an ninh cho căn
cứ, đang có mă ̣t ở nhà ăn.
Theo sát chân anh Hải, chúng tôi di hành về căn cứ 83, giờ đây là Bô ̣ Chı̉ Huy Tâm Đoàn Võ Trang
Kháng Chiế n, do anh Hải điề u đô ̣ng. Chı̉ ghé qua căn cứ 83 mô ̣t lát, gă ̣p đươ ̣c chiế n hữu Danh Quan Linh,
sau này Danh Quan Linh bỏ khu chiến ra đi. Sau đó kháng chiế n quân Lâm Thành Tông, nhâ ̣n linh
̣ anh Hải,
đưa tôi về căn cứ 81. Nơi có Quyế t Đoàn 7686 đang đóng quân, do chiế n hữu Trương Ngo ̣c Ny - Quyế t
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Đoàn Trưởng, chiế n hữu Lê Văn Long - Quyế t Đoàn Phó Tuyên Vâ ̣n, chiế n hữu Trầ n Đế - Quyế t Đoàn Phó
Tác Chiế n.
Vươ ̣t khỏi cơn dố c cao, từ căn cứ 83 đế n 81, đổ mồ hôi thấm lưng áo. “Lañ h thổ 81” hiê ̣n ra trong
tầ m mắ t, khu vực bản doanh, trung tâm chı̉ huy của căn cứ 81, của Lực Lươ ̣ng Võ Trang Kháng Chiế n không
còn như xưa. Bản doanh giờ vắ ng lă ̣ng, bi ̣bỏ hoang phế , không ai ở.
Sau khi chiế n hữu Tư Linh
̣ Đă ̣ng Quố c Hiề n qua đời trong thương mế n lẫn thắ c mắ c của nhiề u
kháng chiế n quân trong khu chiế n, chiế n hữu Phó Tư Linh
̣ Dương Văn Tư lên đường Đông Tiế n I, nhiề u cán
bô ̣ chı̉ huy trong Lực Lươ ̣ng không còn đây, chiế n hữu Nguyễn Huy đã ra ngoài Thái công tác. Trông thấ y
cảnh im lı̀m, không người ở, đây đó vài mái tranh nhỏ nhắ n xiêu ve ̣o, lá cây ru ̣ng phủ lố i đi, gió thổ i nhe ̣,
không gian cao vút, nắ ng và mây. Lòng tôi cha ̣nh nhói, buồ n hiu, nhớ la ̣i ngày tháng cũ với nhiề u người ba ̣n
thân mế n. Vı̀ đời, vı̀ người ra đi dựng la ̣i nước Viê ̣t, trong cô đơn, la ̣c lỏng, chấ t chứa không ıt́ ưu phiề n!
Bô ̣ Chı̉ Huy Quyế t Đoàn Cải Cách - 7686, đóng hơi xa khu vực bản doanh cũ, bước vào Bô ̣ Chı̉
Huy, tôi đươ ̣c gă ̣p chiế n hữu Ny và chiế n hữu Long. Sau gầ n nửa tiế ng ngồ i nói chuyê ̣n, nghe nhâ ̣n các lời
dă ̣n dò từ cấ p chı̉ huy. Tôi đươ ̣c phân công về Dân Đoàn 861, do chiế n hữu Đỗ Xuân Trường là Dân Đoàn
Trưởng.
Dân Đoàn 861, đóng ta ̣i tiề n đồ n Hải Vân mới, cách nơi đây không xa, trước kia là khu vực huấ n
luyê ̣n tân kháng chiế n quân. Sau khi bi ̣ đă ̣c công viê ̣t cô ̣ng mò lên tấ n công vào cuố i năm 1984. Hải Vân
đươ ̣c di dời lên cao điể m gầ n đó, và khu vực huấ n luyê ̣n cũng bi ̣ de ̣p bỏ. Sau này khi có thêm tân kháng
chiế n quân vào khu chiến, anh em đươ ̣c huấ n luyê ̣n ở những vi ̣ trı́ khác, do sự sắ p xế p của cấ p trên nhằ m
bảo đảm an ninh.
Dân Đoàn Trưởng Đỗ Xuân Trường là mô ̣t thanh niên có dáng dấ p thư sinh, anh là ho ̣c sinh ở Sài
Gòn, trẻ tuổ i hơn tôi, vươ ̣t biên qua ngã đường bô ̣, rồ i tham gia MT. Trường tı́nh tı̀nh hiề n lành, chăm chı̉,
có sức khỏe, do chấ p hành công tác tố t, gương mẫu, nên đươ ̣c lòng cấ p trên.
Trong Dân Đoàn 861 chı̉ có hai Toàn, thiế u nhân số thành lâ ̣p thêm mô ̣t Toàn nữa. Toàn Trưởng
thứ nhấ t, chiế n hữu Nguyễn Văn Phước, quê ở Quâ ̣n Tám - Sài Gòn, từng bi ̣bắ t đi nghıã vu ̣ quân sự, rồ i bỏ
trố n qua Thái, tham gia MT. Những buổ i tâm tı̀nh sau này cho tôi biế t thêm, nhà Phước nghèo túng quanh
năm. Anh nói, trước khi bi ̣ bắ t đi nghıã vu ̣ làm bia đỡ đa ̣n cho con cháu lañ h đa ̣o đảng ở Hà nô ̣i, anh phải
cha ̣y hon da ôm nuôi gia đı̀nh gồ m cha me ̣ già và anh em đông, còn nhỏ. Nhưng vẫn không đủ số ng ở cái
đấ t Sài Gòn thời xã hô ̣i chủ nghıã khó hiể u, khó (không thể ) làm người đúng nghıã .
Trong Toàn anh Phước có chiế n hữu Nguyễn Văn Hoàng, ngư dân Huyê ̣n Giá Rai - Cà Mau, vươ ̣t
biể n đế n miề n Nam Thái vào năm 1982, Hoàng là ba ̣n tôi từ thời ở tra ̣i ti ̣na ̣n Sikhiu. Hoàng, nế u không lên
đường vào khu chiến vào năm 1984, giờ đây anh đã trở thành ngư phủ ở vùng biể n nào đó, có thể là ngoài
khơi New Orleans thuô ̣c Gulf of Mexico? Trên cái đấ t Mỹ bao la, rực rỡ màu sắ c, giàu tài nguyên, đầ y cám
dỗ, kı́ch thı́ch, hủy hoa ̣i bản chất đố i với không ı́t người ti ̣na ̣n, di dân Viê ̣t.
Ca ̣nh Hoàng là chiế n hữu Mẫn, tên thâ ̣t Phan Tấ n Minh, cũng mô ̣t bô ̣ đô ̣i bỏ ngũ tı̀m tự do trên đấ t
Thái. Mẫn bi ̣ binh
̣ viêm xoang mủi, nguyên nhân theo lời anh, có thể do những ngày đóng quân trên đấ t
Cambodia, khi làm nhiê ̣m vu ̣ canh gác cho mô ̣t nhà xác chứa quá nhiề u tử thi bô ̣ đô ̣i. Xác chế t chấ t thành
đố ng không kip̣ chôn cấ t, gây mùi hôi thúi thường xuyên.
Bô ̣ đô ̣i Hà Nô ̣i bi ̣giế t chế t bởi quân kháng chiế n Cambodia cũng không ıt́ , bởi mı̀n phu ̣c kı́ch của
Khmer Đỏ giăng gài đầ y dẫy trong rừng núi, đồ ng ruô ̣ng, như thiên la điạ võng vây chă ̣t, chôn chân quân
xâm lươ ̣c Hà Nô ̣i. Đây là loa ̣i vũ khı́ mang tı́nh sát thương cao, đáng gờm nhấ t, nguy hiể m nhấ t, khó lường
nhấ t đố i với lực lươ ̣ng thôn tı́nh xứ chùa tháp. Hầ u hế t các loa ̣i mı̀n do Khmer Đỏ sử du ̣ng là do Trung Quố c
- cựu đồ ng chı́ của Hà nô ̣i trong thời xâm lăng miề n Nam - chế ta ̣o và cung cấ p rấ t nhiê ̣t tı̀nh, “hồ hỡi”, giúp
đồ ng chı́ này đánh đồ ng chı́ kia!
Toàn thứ hai do chiế n hữu Nguyễn Văn Hải làm Toàn Trưởng. Hải vóc người nhỏ con, lanh le ̣,
thı́ch lý luâ ̣n mă ̣c dù có tâ ̣t nói vấ p. Trái với Toàn Trưởng Phước, tı́nh châ ̣m cha ̣p, ı́t nói, không thı́ch tranh
caĩ . Anh Hải người Sài Gòn, thuô ̣c thành phầ n bô ̣ đô ̣i nghıã vu ̣ quân sự, sau bỏ trố n qua Thái và tham gia
MT.
Trong Toàn của Hải có Lê Thanh Tùng, ho ̣c sinh trường trung ho ̣c Nguyễn Đı̀nh Chiể u, Mỹ Tho,
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bi ̣ bắ t đi nghıã vu ̣ quân sự đóng ta ̣i Cambodia, rồ i bỏ trố n, sau đó tham gia MT. Không biế t người me ̣ già
của Lê Thanh Tùng ở Mỹ Tho có biế t con mı̀nh đã vào rừng núi khu chiến hay không? Tı́nh Tùng bı̀nh dân,
xề xòa, đôi khi khôi hài kiể u bác nông dân già miề n Nam. Anh la ̣i thıć h ăn nhiề u bô ̣t ngo ̣t, khi nấ u bế p cho
Dân Đoàn, có thói quen hay bỏ nhiề u gia vi na
thı́ch. Vı̀ vâ ̣y
̣ ̀ y vào thức ăn, dù có anh em trong đơn vi không
̣
đôi khi trong bữa ăn Dân Đoàn có lời qua tiế ng la ̣i về chuyê ̣n bô ̣t ngo ̣t bỏ nhiề u, bỏ ı́t. Chuyê ̣n thế la ̣i vui,
anh em nói qua nói la ̣i nhưng cũng không giâ ̣n nhau, khi nghı ̃ la ̣i càng thương nhau hơn.
Ca ̣nh Lê Thanh Tùng có Hà Văn Lâm, thiế u niên mới 16 tuổ i. Không biế t Hà Văn Lâm đi bằ ng
cách nào đế n đươ ̣c đấ t Thái trong những năm 1980 với hai bàn tay trắ ng và còn quá nhỏ.
Ngoài hai Toàn có đủ ba người. Trong Dân Đoàn 861 có thêm Linh. Linh người Trung phầ n, hoàn
cảnh anh không khác gı̀ số phâ ̣n bi ̣bắ t đi bô ̣ đô ̣i của Tùng, Hải, Phước, lớp thanh niên mới lớn trong xã hô ̣i
Viê ̣t Cô ̣ng. Ngoài Linh, có Trầ n Văn Thảo, quê ở miề n đồ ng bằ ng sông Cửu Long, từng là bô ̣ đô ̣i Hải Quân
viê ̣t cô ̣ng, anh cướp tàu vươ ̣t biể n, sau đó tham gia kháng chiế n. Hai kháng chiế n quân này không có Toàn
Trưởng, thường xuyên bổ sung cho hai Toàn kia trong công tác của Dân Đoàn.
Công viê ̣c trong thời gian đầ u của tôi khi đươ ̣c phân công về đơn vi ̣võ trang 861 là làm quen với
anh em kháng chiế n quân trong đơn vi.̣ Kế đế n, tham dự sinh hoa ̣t trong Dân Đoàn, như tổ chức canh gác
vào mỗi đêm, chı̉nh trang đơn vi,̣ thay ca trực bế p, lo tải thực phẩ m cho đơn vi ̣ dùng, ho ̣c hành chı́nh tri,̣
luôn nâng cao tinh thầ n công tác cho anh em trong Dân Đoàn...
Viê ̣c hàng ngày, đi tuầ n tra chung quanh khu vực 81. Quyế t Đoàn 7686 có 3 Dân Đoàn, từng Dân
Đoàn tuầ n tra mỗi ngày ở các khu vực chung quanh căn cứ. Có ngày đi tải ở căn cứ 84.
Đây là lầ n đầ u tiên tôi ra công tác ở đơn vi ̣ võ trang kháng chiế n, mo ̣i viê ̣c điề u bỡ ngỡ, sau rồ i
cũng quen với anh em. Đây cũng là dip̣ gă ̣p la ̣i chiế n hữu Nguyễn Văn Hoàng người anh em ba ̣n lúc còn
hoa ̣t đô ̣ng cho MT ta ̣i tra ̣i ti ̣na ̣n.
Trong công tác tuầ n - sát cấ p Dân Đoàn, toán đi tuầ n nhâ ̣n công tác sau buổ i cơm tố i ta ̣i bàn ăn
ca ̣nh nhà bế p Dân Đoàn. Cái bàn ăn tâ ̣p thể cùng hai ghế dài bên ca ̣nh bằ ng tre cũng là vi ̣ trı́ hô ̣i ho ̣p cho
Dân Đoàn mỗi ngày hay khi cầ n đế n. Bı̀nh minh hôm sau, anh em đi tuầ n hay đi công tác khác, dâ ̣y sớm nhờ
chiế n hữu gác ca chót báo thức, lo cơm nước ăn sáng xong, sau đó mang theo phầ n cơm trưa chı̉ gồ m vài
con khô chiên nhỏ bằ ng hai ngón tay, mô ̣t ı́t gia vi.̣ Nế u tháng mưa, có thêm món măng chua hay luô ̣c trong
khẩ u phầ n kháng chiế n quân, vı̀ đi đế n chiề u tố i mới về . Hàng ngày mỗi Toàn có 3 kháng chiế n quân thay
phiên nhau đi tuầ n với chiế n hữu Dân Đoàn Phó hay Dân Đoàn Trưởng.
Lô ̣ trı̀nh tuầ n tra không thay đổ i, các lố i đi lâu ngày tháng, trở thành vế t mòn trong rừng sâu, dễ bi ̣
trinh sát viê ̣t cô ̣ng phát hiê ̣n theo dõi. Vı̀ công viê ̣c hàng ngày bıǹ h yên, kháng chiế n quân dễ sinh ra ỷ la ̣i.
Cũng may vı̀ ở trên điể m cao, khó tiế p vâ ̣n khi chỉ có thể mang toán quân nhỏ lên, nên bô ̣ đô ̣i hiế m bén mảng
đế n khu vực này. Đôi khi, đươ ̣c phân công làm toán trưởng tuầ n tra, tôi cho anh em cắ t rừng ta ̣o lố i mới đi,
chứ không theo lố i mòn cũ, tôi cố thay đổ i lô ̣ trı̀nh đi tuầ n thường xuyên. Nhưng đươ ̣c vài lầ n, thấ y anh em
đi chung có ý nga ̣i, bên ca ̣nh đó, tôi chưa thấ y có dấ u hiê ̣u đă ̣c công lên đın̉ h núi do thám các vi ̣trı́ gầ n tiề n
đồ n, nên ta ̣m thôi. Tuy nhiên trong lòng không an tâm.
Tiề n đồ n Hải Vân mới có điạ thế hiể m yế u nhấ t ở căn cứ 81, nằ m ở ma ̣n đông - bắ c của 81. Từ Hải
Vân, bước khỏi tiề n đồ n vài trăm thước là xuố ng vực sâu giáp biên giới Lào. Ngay trên bờ vực là các cánh
rừng cây, hàng đám tre già cao nghề u nghê ̣u, trông âm u hoang vắ ng. Trước cảnh vâ ̣t ấ y, tâm tư người đố i
diê ̣n, như bi ̣đẩ y lui về khoảng thời gian xưa cổ , khi cuô ̣c số ng nhân loa ̣i chưa thoát xa hang đô ̣ng cùng núi
rừng u tich.
̣ Có những buổ i sớm tinh mơ, khı́ la ̣nh sương mù bao phủ quanh tiề n đồ n nhỏ bé. Thiên nhiên
như thể dùng quyề n lực bı́ ẩ n của mı̀nh, muố n che khuấ t đi sự hiê ̣n hữu của đám người ı́t ỏi nơi đây. Chı́nh
khu vực tre nhiề u ở Hải Vân đã cung cấ p cho căn cứ 81 vâ ̣t liê ̣u xây cấ t nhà ở, hô ̣i trường cùng thực phẩ m
khô hay tươi rấ t hấ p dẫn, đó là măng tre.
Nhiề u hôm đi tuầ n, nghe âm thanh lào xào trên ngo ̣n cây cao. Tôi hướng mắ t về nơi phát ra tiế ng
đô ̣ng, thấ y bầ y khı̉, chuyề n tay khéo léo nhanh nhe ̣n, kêu la chı́ chóe rươ ̣t đuổ i nhau hay kiế m trái cây, xen
kẽ giữa đám tre lao xao theo cơn gió. Lúc đó tôi như bi ̣ thiên nhiên khiêu gơ ̣i, rủ rê, ta ̣m quên hiê ̣n ta ̣i, chı̉
còn mây trời, nắ ng vàng, cây gió đong đưa cùng đô ̣ng vâ ̣t hoang da.̃
Có khi chuyế n tuầ n tra trong ngày, qua rừng núi Hải Vân, chı̉ có tôi và Nguyễn Văn Hoàng, vı̀ anh
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em bâ ̣n đi tải. Lúc lô ̣i ngang con suố i nhỏ, nước chảy róc rách, luồ n qua mấ y bu ̣i cây nhỏ, vài khóm hoa rừng
nhiề u sắ c màu, ı́t hương thơm, ẩ n hiê ̣n nét đe ̣p hoang da ̣i, không gian im lı̀m. Đứng ngắ m dòng nước chảy
bı̀nh an, thanh thản, tôi la ̣i nghı ̃ mông lung. Khung cảnh núi rừng đe ̣p hùng tráng, cao cả, lôi kéo những
người yêu thiên nhiên, trân tro ̣ng sự bı̀nh yên trong cuô ̣c số ng. Nhưng đây chı̉ là khoảnh khắ c khó bắ t đươ ̣c,
làm nguôi ngoai tâm hồ n, trước khi chúng tôi bước chân vào cuô ̣c hành trıǹ h lich
̣ sử, nhiề u đớn đau. Ra đi,
có người không he ̣n ngày trở về với đồ ng đô ̣i, người thân, gia đı̀nh! Và lòng người hay quên lañ g cùng bu ̣i
đu ̣c thời gian che mờ, khuấ t lấ p, chôn vùi những cố ng hiế n máu xương, đời trai Viê ̣t cho lich
̣ sử, cho tổ quố c
trong thâ ̣p kỷ 1980.
Thời gian thực hiê ̣n công tác tuầ n - sát, tôi vẫn nhớ mỗi sáng, khi ra khỏi tiề n đồ n trên đường tuầ n,
theo linh
̣ cấ p trên phải nhắ c nhở anh em mang nhang đế n thắ p ở trước mô ̣ chiế n hữu Quân. Ta ̣i tiề n đồ n Hải
Vân, lúc nào cũng có nhang sẵn đó để làm công viê ̣c hương khói cho kháng chiế n quân đã hy sinh. Quyế t
Đoàn có nhiê ̣m vu ̣ theo dõi và cung cấ p thường xuyên cho tiề n đồ n. Dân đoàn nào đóng gầ n ngôi mô ̣ của
chiế n hữu Phùng Tấ n Hiê ̣p thı̀ lo viê ̣c nhang khói mỗi ngày cho anh Hiê ̣p. Chiế n hữu Quân đươ ̣c chôn cấ t
đơn sơ gầ n khu vực Hải Vân, nấ m mồ nhỏ, đấ t đắ p chung quanh, phı́a trước có tấ m bia bằ ng cây thô, ghi
tên, ngày tháng anh nằ m xuố ng. Chiế n hữu Quân, kháng chiế n quân duy nhấ t chế t trong trâ ̣n bi ̣ đă ̣c công
Viê ̣t Cô ̣ng đô ̣t kı́ch ban đêm vào khu vực huấ n luyê ̣n Hải Vân, tháng 12/1984.
Tôi không biế t ho ̣ anh Quân, chı̉ nghe anh em nói Quân là mô ̣t đồ ng bào Khmer Nam bô ̣, từ tra ̣i ti ̣
na ̣n đường bô ̣ tham gia MT vào những tháng cuố i năm 1984. Chiế n hữu Quân tử trâ ̣n khi đang thu ̣ huấ n
khóa ho ̣c đầ u tiên của kháng chiế n quân mới vào khu chiế n. Những người còn số ng ta ̣i khu chiế n lúc ấ y vẫn
nhớ đế n và nhang khói hàng ngày làm ấ m lòng người ba ̣n hữu vắ n số .
Giờ đây sau hơn 20 năm, núi rừng khu chiế n đã thay đổ i, tấ t nhiên không còn ai bên đó, thắ p nhang
cho các anh em đã khuấ t. Ta ̣i căn cứ 81 có mô ̣ anh Phùng Tấ n Hiê ̣p và chiế n hữu Quân. Còn mô ̣ chiế n hữu
Tư Lịnh Lê Hồ ng, vẫn không ai biế t nằ m ở đâu trong rừng già khu chiế n cũ, hoang la ̣nh!!!
Chiến Hữu Trương Ngo ̣c Ny, Mô ̣t Trong Những Người Hùng
Ở An Lô ̣c 1972 - Năm 1986, Là Căn Cứ Trưởng
Kiêm Quyết Đoàn Trưởng 7686 Trong Khu Chiế n.
Thı̉nh thoảng các Dân Đoàn Trưởng hay Phó về Bô ̣ Chı̉ Huy Quyế t Đoàn ho ̣p, nhâ ̣n công tác, nghe
phổ biế n các tin tức cầ n thiế t trong Lực Lươ ̣ng Võ Trang. Sau đó về nói la ̣i cho anh em trong Dân Đoàn biế t.
Trong cuô ̣c ho ̣p này, có kiể m la ̣i công tác đã thực hiê ̣n, cán bô ̣ Dân Đoàn đươ ̣c nghe Quyế t Đoàn thuyế t trı̀nh
thêm về ưu khuyế t trong công tác vừa qua. Những nhu cầ u, đề nghi,̣ thắ c mắ c của mỗi Dân Đoàn cũng đươ ̣c
mang ra thảo luâ ̣n, giải quyế t, nế u có thể đươ ̣c, ta ̣i cuô ̣c ho ̣p Quyế t Đoàn.
Chiế n hữu Trương Ngo ̣c Ny, Quyế t Đoàn Trưởng, từng là sı ̃ quan Nhảy Dù thiê ̣n chiế n. Anh là mô ̣t
trong các nhân vâ ̣t anh hùng của quân đô ̣i miề n Nam, cùng Tướng lıñ h đế n binh sı ̃ tham dự trâ ̣n chiế n tử thủ
ta ̣i Bı̀nh Lô ̣c - An Lô ̣c, trong mùa Hè đỏ lửa năm 1972. Trâ ̣n chiế n mùa Hè 1972, làm sôi đô ̣ng cả miề n Nam,
khi lañ h đa ̣o quân đô ̣i Bắ c Viê ̣t quyế t đinh
̣ thı́ ma ̣ng binh lı́nh ho ̣, bằ ng cách ném hàng năm, bảy chục ngàn
bô ̣ đô ̣i vào chiế n trường đẫm máu, với phương án tác chiế n táo ba ̣o - quyế t liê ̣t - nhưng chủ quan, cố giành
ưu thế chı́nh tri ta
̣ ̣i bàn hòa đàm Ba Lê. Cho nên chiế n dich
̣ xâm lấ n mùa hè 1972 của bô ̣ chıń h tri cô
̣ ̣ng đảng
thấ t ba ̣i lớn lao, xấ u hổ ê chề .
Điề u đáng nói, hàng chu ̣c ngàn bô ̣ đô ̣i chế t oan, “giấ y báo tử rơi đầ y mái ra ̣”, thân tàn ma da ̣i, vı̀
tham vo ̣ng điên rồ của mô ̣t thiể u số lañ h đa ̣o bảo thủ ở miề n Bắ c xã hô ̣i chủ nghıã . Chưa hế t, còn lôi cuố n
theo sự thiê ̣t ha ̣i vong thân, thương tı́ch của va ̣n binh sı ̃ miề n Nam. Chı́nh vı̀ tham vo ̣ng, hay đúng hơn là
cuồ ng vo ̣ng “xây mùa xuân cô ̣ng sản” trên quả đấ t này. Nên giới lañ h đa ̣o cô ̣ng đảng Hà Nô ̣i không tiế c chi
máu xương của thanh niên miề n Bắ c, “dù cho phải đố t hế t daỹ Trường Sơn” gấ m vóc của quê hương Viê ̣t
Nam để cung cẩ n noi theo theo tinh thầ n cô ̣ng sản quố c tế .
Sinh linh dân Viê ̣t, mấ y thế hê ̣ thanh niên hai miề n Nam - Bắ c đã phải bi ̣ thiêu đố t trong trâ ̣n lửa
chiế n tranh ý thức hê ̣ tàn ba ̣o, ngu xuẩ n. Làm ca ̣n kiê ̣t sinh lực dân tô ̣c. Làm què quă ̣t hàng ngàn, hàng va ̣n
thanh niên sung mañ , mang trong đầ u ho ̣ những ước mơ tươi đe ̣p cho cuô ̣c số ng cá nhân và xã hô ̣i. Lực
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lươ ̣ng trẻ Viê ̣t Nam, nế u không bi đẩ
̣ y ra chiế n trường thı́ ma ̣ng oan uổ ng, ho ̣ sẽ là nguồ n tài nguyên quı́ giá
trong công cuô ̣c xây dựng đấ t nước Viê ̣t Nam!
Anh Ny người miề n Nam, dáng cao, gầ y, giản di ̣nhưng kiên quyế t trong chı̉ huy. Ở khu chiế n, tôi
thường thấ y anh mă ̣c bô ̣ quân phu ̣c Dù, ı́t khi anh mă ̣c bồ ba bà đen kháng chiế n. Quân phu ̣c Dù trong khu
chiế n có hai loa ̣i. Loa ̣i mắ c tiề n mua từ Thái, có màu nâu nha ̣t và cỏ úa, đan bê ̣n lấ y nhau, giă ̣t nhiề u nước
cũng lâu phai màu. Anh Ny hay mă ̣c bô ̣ quân phu ̣c Dù rẻ tiề n, cũng mua từ Thái, có nhiề u đố m màu xanh
cây rừng, đâ ̣m lơ ̣t xen kẽ nhau, dễ phai màu hay bi ̣rút ngắ n qua vài lầ n giă ̣t giũ.
Sau khi miề n Nam bi ̣cưỡng chiế m, anh bi ̣tù tô ̣i, nhưng khi ra tù, anh Ni vươ ̣t biể n đế n tra ̣i ti ̣na ̣n
Sikhiu. Chiế n hữu Trương Ngo ̣c Ny vào khu chiến nhâ ̣p ho ̣c khóa A.21, đang thu ̣ huấ n thı̀ khu vực huấ n
luyê ̣n Hải Vân bi ̣đă ̣c công viê ̣t cô ̣ng tấ n công.
Thời gian nắ m Quyế t Đoàn 7686, chiế n hữu Trương Ngo ̣c Ny chứng tỏ cho kháng chiế n quân thấ y
đươ ̣c khả năng anh trong viê ̣c điề u đô ̣ng nhân sự cũng như cách thức hướng dẫn các công tác khác, phức ta ̣p
trong đơn vi.̣ Quyế t Đoàn 7686 hañ h diê ̣n vı̀ có mă ̣t anh trong hàng ngũ, anh em còn ho ̣c đươ ̣c phong thái
chı̉ huy nghê ̣ thuâ ̣t từ anh Trương Ngo ̣c Ny.
Vào năm 1986, giữa rừng núi khu chiến, có dip̣ ngồ i bên ca ̣nh anh Ni, ôn la ̣i những ký ức chiế n
tranh Viê ̣t Nam. Trong đó, anh là người tham dự trực tiế p vào cuô ̣c chiế n, còn tôi với cuô ̣c số ng thiế u niên
cũng không bi ̣dứt khỏi, rời xa tiế ng bom rơi đa ̣n nổ . Tôi nhắ c đế n nhà văn quân đô ̣i Phan Nhâ ̣t Nam, trong
mô ̣t bút ký chiế n trường, có kể về sự gan da ̣, dũng cảm của anh Ny trong trâ ̣n đánh năm 1972. Nghe tôi nói,
anh Ny chı̉ cười bıǹ h di,̣ khiêm tố n, nhân tiê ̣n đó, anh nói sơ qua về các kỷ niê ̣m với nhà văn Phan Nhâ ̣t
Nam, như là mô ̣t người ba ̣n đồ ng binh chủng.
Tôi vẫn nhớ, trong tủ sách ho ̣c trò ở đô ̣ tuổ i 16, tôi luôn có vài cuố n bút ký chiế n trường của nhà
văn Phan Nhâ ̣t Nam viế t. Sau ngày 30/4/1975, tác phẩ m “Dấ u Binh Lửa” haỹ còn đươ ̣c tôi cấ t ky,̃ coi đó
như kỷ vâ ̣t tinh thầ n của mô ̣t thiế u niên trưởng thành trong cõi quê hương mù miṭ khói đa ̣n.
Câu chuyê ̣n trao đổ i giữa tôi và anh Ny vào năm 1986, xảy ra giữa rừng núi khu chiến. Lúc đó nhà
văn Phan Nhâ ̣t Nam còn đang trong tù cải ta ̣o của cô ̣ng sản. Vào đầ u năm 1993, khi tôi bi giam
trong nhà tù
̣
A. 20, thı̀ anh Ny đã nằ m xuố ng trong trâ ̣n kháng cự oanh liê ̣t, không cân xứng, ở vùng rừng núi Nam Lào.
Anh mấ t nhưng không có mô ̣ phầ n, không mô ̣t nén nhang, thân xác anh chắ c trôi gia ̣t ở góc rừng, hẻm núi
nào đó. Còn nhà văn Phan Nhâ ̣t Nam lúc đó, đã ra khỏi tra ̣i cải ta ̣o sau hơn 15 năm trời bi ̣giam cầ m, để rời
quê hương lên đường lưu vong ta ̣i Hoa Kỳ.
Dòng đời thâ ̣t khó lường và ı́t niề m vui, kẻ đế n, người đi, kẻ dương gian, người vong khuấ t. Năm
2005, ta ̣i căn nhà mướn ở thủ đô xứ chùa tháp, trong mảnh đời lưu vong vô thừa nhâ ̣n, khi tôi sắ p hoàn thành
cuố n Hồ i Ký Kháng Chiế n này, trong đó ghi những dòng chữ, điể m la ̣i nét hào hùng, trung kiên của người
con đấ t Viê ̣t Trương Ngo ̣c Ny, thı̀ nhà văn quân đô ̣i Phan Nhâ ̣t Nam đã đế n Mỹ hơn 10 năm.
Dưới đây, xin trı́ch vài dòng trong bài viế t của đồ ng đô ̣i anh Ny vào những ngày miề n Nam rơi
trong cảnh máu lửa:

Vòng hoa gửi người phục quốc!
Mũ đỏ: Đoàn Phương Hải
… Trương Ngọc Ny thì dù chỉ gặp mặt đôi lần, nhưng đã vang danh binh chủng khi hành quân
chung với Ny ở Tây Ninh. Đại đội trưởng 82 Tiểu đoàn 8 Nhảy Dù Trương Ngọc Ny đã đánh một trận để
đời, tiêu diệt nguyên một đơn vị súng nặng của địch, tịch thu 9 cây phòng không 12 ly 7 và 2 cây cối 82 sát
gần Tòa Thánh Tây Ninh dưới quyền chỉ huy của Đại Tá Trần Quốc Lịch, Lữ đoàn Trưởng Lữ đoàn 2 Nhảy
Dù...
Chiế n hữu Trương Ngo ̣c Ny chı̉ huy Quyế t Đoàn 7686 đươ ̣c gầ n nửa năm, sau đó giao la ̣i cho chiế n
hữu Phan Thanh Phương. Và anh Ny đươ ̣c điề u về Bô ̣ Chı̉ Huy Trung Ương, có mă ̣t chiế n hữu Chủ Tich,
̣
nhâ ̣n công viê ̣c hê ̣ tro ̣ng hơn trong chiế n dich
̣ Đông Tiế n II.
Quyế t Đoàn Phó phu ̣ trách công tác Tuyên Vâ ̣n của 7686 là chiế n hữu Lê Văn Long, sı ̃ quan Dù,
vươ ̣t biể n, đinh
̣ cư ta ̣i Canada. Nhưng anh Long la ̣i tự nguyê ̣n giã từ cuô ̣c số ng sung túc ở xứ người để về
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khu chiế n. Lúc mới vào khu chiế n anh Long chưa quen nhiề u đời số ng thiế u thố n nơi đây, nên có ı́t sinh hoa ̣t
chưa hòa đồ ng. Như vẫn gửi mua thuố c thơm samit hút mô ̣t mı̀nh, trong khi anh em cứ quen quấ n thuố c rê.
Các du ̣ng cu ̣ nhà bế p như nồ i - niêu, xoong - chảo... phải đươ ̣c chùi bóng sáng như ở gia đıǹ h.
Sau này, khi số ng lâu trong khu chiế n, chiụ những cơn số t rừng đáng gờm, tı́nh anh Long có thay
đổ i chút ıt́ , không còn tiề n gởi mua thuố c thơm ngoài chơ ̣ Thái, anh số ng hòa đồ ng hơn với anh em, không
còn sa ̣ch quá, nhưng phải vê ̣sinh để giữ sức khỏe trong môi trường khu chiế n vố n không có nhiề u thực phẩ m
bổ dưỡng cho lắ m. Sau này chı́nh chiế n hữu Lê Văn Long là mô ̣t trong số cấ p chı̉ huy kiên cường, trung
thành, thà chế t không hàng giă ̣c, trong chiế n dich
̣ Đông Tiế n II.
Quyế t Đoàn Phó phu ̣ trách công tác Tác Chiế n ở Quyế t Đoàn 7686 là chiế n hữu Trầ n Đế . Trầ n Đế
còn trẻ, vui tı́nh, thı́ch truyê ̣n sử, anh người vùng Sóc Trăng, Ba ̣c Liêu, từ tra ̣i ti ̣na ̣n tham gia kháng chiế n.
Anh Đế từng theo chân chiế n hữu Nguyễn Quang Phu ̣c, trong mấ y chuyế n thám sát gầ n vùng biên giới Lào
- Viê ̣t - Cam Bố t. Mô ̣t vế t thương trên cánh tay phải thı̉nh thoảng khi trời la ̣nh la ̣i làm anh đau nhức, như
chứng tı́ch đo ̣ng la ̣i trên thân thể kháng chiế n quân, ghi dấ u cho thời kỳ vươ ̣t khu chiến đi thám sát hành lang
Đông Tiế n theo kế hoa ̣ch của lañ h đa ̣o MT, vào các năm 1982 - 1983.
Chiế n hữu Trầ n Đế có nhiề u kinh nghiê ̣m đi rừng, có khả năng mưu sinh thoát hiể m tố t cũng như
lẫn tránh, dò tı̀m mı̀n bẫy các loa ̣i - của Trung Quố c cung cấ p cho Khmer Đỏ - trong rừng núi. Là mô ̣t kháng
chiế n quân gan da ̣, mưu trı́, có nhiề u sức khỏe, chiế n hữu Trầ n Đế la ̣i bı̀nh di,̣ khiêm tố n, đươ ̣c lòng kháng
chiế n quân ở những đơn vi ̣anh chiụ trách nhiê ̣m chı̉ huy.
Sông núi Viê ̣t cùm gông giăng khắ p,
Làm sao biṭ mắ t,
Tọa an, thụ hưởng.
Thế nhưng,
Không ı́t người,
Mãi... tư lợi xây đắ p.
Còn anh,
Hiên ngang về khu chiế n,
Vui đời kháng chiế n,
Người trai Viê ̣t thập kỷ 80.
Tự do,
Đường dài tranh đấ u.
Anh đi, triê ̣u cây rừng đưa tang lễ,
Xác thân trai, va ̣n lá vàng lấ p mộ,
Thú đói moi móc, gă ̣m tha, giầ y xéo,
Hoang la ̣nh,
Thê lương.
Anh còn, án tù chồ ng nă ̣ng hế t đời trai,.
Đời bỏ mă ̣c anh chố n thâm lao khắ c khoải,
Đinh
̣ vùi lich
̣ sử, xây nhà cao động cỡn.
Anh,
Lòng nhọc nhằ n,
Thân phế .
Giờ đây, ngồ i nhớ, gương anh sáng,
Viế t dòng chữ nghıã tı̀nh ghi khắ c công anh!!!
Pha ̣m Hoàng Tùng.
Thời gian công tác ta ̣i căn cứ 81, tôi đươ ̣c biế t thêm chiế n hữu Đào Bá Kế . Lúc đó anh Kế cũng là
Dân Đoàn Phó mô ̣t Dân Đoàn thuô ̣c Quyế t Đoàn 7686. Hôm đầ u tiên thấ y anh đi vào chỗ đóng quân của
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đơn vi ̣tôi, tác phong xề xòa, vui tı́nh, miê ̣ng bằ ng tay, tay bằ ng miê ̣ng, khiế n tôi thấ y hơi mế n anh. Từng là
sı ̃ quan cấ p úy trong binh chủng Dù, anh Kế lớn hơn tôi vài tuổ i. Đã đế n tra ̣i ti ̣ na ̣n Sikhiu, nhưng anh la ̣i
xung phong vào khu chiế n. Từng là sı ̃ quan Dù, tuy nhiên anh Đào Bá Kế không mă ̣c quân phu ̣c Dù trong
đời số ng khu chiế n, anh mă ̣c quầ n áo bà ba đen hay thường phu ̣c của kháng chiế n quân. Anh la ̣i ı́t đô ̣i nón,
gương mă ̣t hằ n lên nét gió sương của núi rừng. Mỗi lầ n gă ̣p anh ta ̣i căn cứ 81 là mỗi lầ n anh em có dip̣ vui
cười thư giañ qua những câu chuyê ̣n tiế u lâm lươ ̣m lă ̣t trong đời số ng khu chiế n.
Chı́nh ba anh: Trương Ngo ̣c Ny, Đào Bá Kế , Trinh
̣ Hơ ̣i, tấ t cả đề u là sı ̃ quan trong quân đô ̣i VNCH,
cùng đi vào khu chiế n mô ̣t lươ ̣t. Thâ ̣t là những tấ m lòng cao thươ ̣ng, không màng phú quı́, vinh sang. Đây
là các tấ m gương sáng cho thế hê ̣ trẻ Viê ̣t Nam. Nước Viê ̣t Nam sẽ maĩ hañ h diê ̣n với lich
̣ sử trường tồ n, khi
luôn có những người con trung hiế u với đấ t nước, trong đó có các anh Ny, Kế , Hơ ̣i.
Không biế t cái chế t của chiế n hữu Tư Linh
̣ Lực Lươ ̣ng Võ Trang Đă ̣ng Quố c Hiề n (Lê Hồ ng) có
làm anh Kế xao xuyế n hay thắ c mắ c không? Nhưng sau này có nguồ n tin không chı́nh thức nói có mô ̣t da ̣o
anh Kế muố n bỏ khu chiến ra đi. Tuy nhiên lañ h đa ̣o MT xét la ̣i, đã thay đổ i cách cư xử với anh. Thời gian
về sau, chı́nh anh là người hùng trong chiế n dich
̣ Đông Tiế n III.
Vào năm 1991, lúc tôi bi ̣ giam ta ̣i tra ̣i A.20 - tı̉nh Phú Yên. Mô ̣t buổ i sáng sớm, khi hàng trăm tù
nhân đang ngồ i chồ m hỗm trên cái sân cát rơ ̣p bóng dừa gầ n cổ ng tra ̣i, nghe cán bô ̣ công an trực, đo ̣c bài,
điể m tin báo chı́, mô ̣t thông lê ̣ trước khi xuấ t tra ̣i đi lao đô ̣ng ngoài đồ ng. Bài báo trên tờ Nhân Dân nói về
trâ ̣n đánh giữa bô ̣ đô ̣i cô ̣ng sản Hà Nô ̣i trú chiế m Lào Quố c và kháng chiế n quân thuô ̣c Quyế t Đoàn Trầ n
Quang Đô của MT Hoàng Cơ Minh. (Trầ n Quang Đô bı́ danh của anh Đào Bá Kế khi chı̉ huy chiế n dich
̣
Đông Tiế n III. Ho ̣ Trầ n Quang có thể lấ y theo ho ̣ viên tướng tài nhà Trầ n là Trầ n Quang Khải. Còn tên Đô
có thể nhắ c nhở đế n ho ̣ anh Kế , ho ̣ Đào. Đây có thể là mô ̣t đảng danh trong Viê ̣t Tân của chiế n hữu Đào Bá
Kế .)
Bài báo cô ̣ng sản cho rằ ng, chiế n hữu Đào Bá Kế khi chı̉ huy đoàn quân Đông Tiế n III đã ứng du ̣ng
chiế n thuâ ̣t di hành rấ t tinh khôn, gan da ̣, lừa đươ ̣c sự truy đuổ i của lực lươ ̣ng bô ̣ đô ̣i đông đảo đang theo
đơn vi ̣ anh bén gót, nhằ m tiêu diê ̣t cho đươ ̣c bằ ng mo ̣i giá. Kể cả giá không cầ n biế t có bao nhiêu bô ̣ đô ̣
nghıã vu ̣ phải chế t, bi ̣thương, khi bi ̣lùa đi đánh nhau với kháng chiế n quân trên đường Đông Tiế n về Viê ̣t
Nam, dự trù xây dựng khu chiế n nô ̣i đia,̣ yể m trơ ̣, mở rô ̣ng phong trào đòi tự do, nhân quyề n. Chuẩ n bi ̣cho
ngày giải phóng ách đô ̣c tài, thủ cựu, la ̣c hâ ̣u của vương triề u Hà Nô ̣i.
Theo các dữ kiê ̣n trong bài báo, Hà Nô ̣i tự nhâ ̣n xét, tiêu diê ̣t đươ ̣c Quyế t Đoàn Trầ n Quang Đô, lực
lươ ̣ng quân sự đich
̣ ở điạ phương phải mấ t nhiề u công sức.
Sau mô ̣t hai tháng công tác ta ̣i tiề n đồ n Hải Vân, Dân Đoàn chúng tôi đươ ̣c linh
̣ di chuyể n về tiề n
đồ n La ̣ng Sơn. La ̣ng Sơn chiế m vi ̣ trı́ nằ m ở gầ n tru ̣c đường di hành từ căn cứ 81 xuố ng 84, cũng là mă ̣t
ngoài, hướng đông bắ c của căn cứ 83, từ tiề n đồ n nhỏ bé này, có con đường mòn đi về căn cứ 83, lúc này đã
trở thành Bô ̣ Chı̉ Huy Quyế t Đoàn 7686.
Khi về La ̣ng Sơn, tôi đươ ̣c ta ̣m thay chiế n hữu Đỗ Xuân Trường xử lý công tác Dân Đoàn, vì
Trường đươ ̣c linh
̣ đế n đơn vi kha
̣ ́ c. Thời gian này, trong Dân Đoàn la ̣i nảy sinh các phức ta ̣p về nhân sự, các
bấ t đồ ng ý kiế n giữa hai Toàn Trưởng Phước và Hải ngày càng căng thẳ ng. Lúc đầ u chı̉ là chuyê ̣n nhỏ về cá
tı́nh, sau lâu ngày trở thành thói quen tranh caĩ , không ai nhường nhiṇ ai, khiế n mấ t đoàn kế t trầ m tro ̣ng
trong đơn vi.̣ Điề u này cũng ảnh hưởng tới năng suấ t công tác hàng ngày của Dân Đoàn 861.
Lúc này chiế n hữu Tha ̣ch Kim Ca đươ ̣c điề u về làm Dân Đoàn Trưởng đơn vi ̣861, tôi trở la ̣i làm
phó cho anh Ca. Và chiế n hữu Nguyễn Văn Phước cũng được điề u về Bô ̣ Chı̉ Huy Quyế t Đoàn làm công tác
giữ an ninh.
Ta ̣i Bô ̣ Chı̉ Huy cũng có thay đổ i nhân sự. Chiế n hữu Trương Ngo ̣c Ny rời đơn vi,̣ để đảm nhâ ̣n
công tác chuẩ n bi ̣ cho cả đoàn quân trong chiế n dich
̣ Đông Tiế n sắ p khai diễn. Chiế n hữu Phan Thanh
Phương về giữ trách vu ̣ chı̉ huy Quyế t Đoàn, Phương dáng dấ p cao lớn, người miề n Nam Trung phầ n, còn
trẻ hơn nhiề u so với anh Ny.
Dường như anh Phan Thanh Phương từng có mă ̣t trong hàng ngũ bô ̣ đô ̣i nghıã vu ̣, sau đó bỏ trố n
vào tra ̣i ti ̣ na ̣n. Chưa có gı̀ minh chứng, chı̉ nghe anh em nói miê ̣ng. Nhưng lúc ở khu chiến, có hồ nghi
Phương( kể cả Lê Đı̀nh Bảy) là mô ̣t trong số ı́t các thanh niên trong tra ̣i ti na
cho
̣ ̣n (không rõ tra ̣i nào) bi MT
̣
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người Thái hay người Khmer vào lùa bắ t đi theo kháng chiế n, trong những ngày đầ u tiên mới thành lâ ̣p khu
chiến vào mấ y tháng cuố i năm 1981 (có thể có anh Hải và anh Phùng Tấ n Hiê ̣p can dự vào hoa ̣t đô ̣ng đi bắ t
này). Dẫn chứng chi tiế t này, để thấ y rằ ng, Phan Thanh Phương bi ̣ép vào khu chiế n, ngoài sự lựa cho ̣n của
cá nhân anh.
Chiế n hữu Phương khéo ăn nói, mề m mỏng, nhẫn nhiṇ tố t. Anh thı́ch bóng bẩ y, màu sắ c bên ngoài,
chứ không thâm trầ m sâu sắ c, đơn giản như nhiề u kháng chiế n quân khác giữ trách vu ̣ chı̉ huy. Nhưng anh
Phương có thể đươ ̣c lòng mô ̣t số lañ h đa ̣o MT, như chiế n hữu Trầ n Khánh và anh Hải, vı̀ biế t làm vừa lòng,
không trung trực can gián, phê bı̀nh.
Biế t xấ u không dám nói, cứ làm thinh như thể bao che, cho đế n khi mu ̣n nho ̣t nhỏ chı̉ ha ̣i ı́t, sau trở
thành ung thư trầ m tro ̣ng, phá hoa ̣i tan nát cơ thể . Tı̀nh tra ̣ng này có thể vı́ tựa như sự duy trı̀ đoàn kế t nô ̣i
bô ̣ đảng cô ̣ng sản, chı̉ phê bıǹ h nô ̣i bô ̣, không dám mang đảng viên cao cấ p sai pha ̣m nghiêm tro ̣ng ra trước
pháp luâ ̣t. Nế u có mang ra xử theo luâ ̣t đinh,
̣ cũng chı̉ hı̀nh thức, làm màu, mang dê tế thầ n vài tên lỡ da ̣i lú
đầ u ra trước công luâ ̣n, chứ bo ̣n tro ̣ng pha ̣m còn núp kıń trong bóng tố i vẫn không bi ̣đá đô ̣ng tới.
Nó cũng không khác gı̀ chuyê ̣n gı̀n giữ đoàn kế t, bı́ mâ ̣t, bảo mâ ̣t trong nô ̣i bô ̣ người Viê ̣t quố c gia,
trước tiên haỹ chố ng cô ̣ng, chố ng cô ̣ng và quyế t liê ̣t chố ng cô ̣ng, không nên bày ra vô ̣i, những cái hư tâ ̣t xấ u,
thói đố n ma ̣t, đô ̣c tài, vi pha ̣m nhân quyề n của mı̀nh. Vı̀ làm như thế sẽ gây ra tı̀nh tra ̣ng mấ t đoàn kế t, “va ̣ch
áo cho người xem lưng” (đây là lời mô ̣t ông Tiế n Sı ̃ phát biể u trong lễ khai ma ̣c Đa ̣i Hô ̣i Nhân Quyề n tổ
chức ở California tháng 9/2005), làm giảm sức ma ̣nh đấ u tranh của cô ̣ng đồ ng. Nhưng đâu có ngờ, đó chı́nh
là nuôi dưỡng mu ̣t nho ̣t lớn cho mau thành bướu ung thư, có chữa cháy cũng không còn kip̣ nữa rồ i. Chı́nh
cách hành xử tưởng chừng khôn da ̣i đó đã giế t ha ̣i, tàn phá sức ma ̣nh chân chı́nh, chı́nh nghıã đấ u tranh của
người quố c gia, người Viê ̣t tự do.
Đây không còn là căn binh
̣ trầ m kha của phe phái nào, quố c hay cô ̣ng, tự do hay đô ̣c tài, hải ngoa ̣i
hay quố c nô ̣i. Đó chıń h là nế p suy nghı,̃ cách số ng, tâ ̣p quán, hủ tu ̣c tiêu cực nế u không muố n nói là la ̣c hâ ̣u.
Nó bi ̣ ảnh hưởng bởi các yế u tố không lành ma ̣nh trong nề n văn hóa dân tô ̣c, không trung thực, thiế u lòng
can đảm, thấ t tı́n, sơ ̣ sự thâ ̣t như loài cú vo ̣ sơ ̣ ánh sáng, thiế u tự tro ̣ng, chı̉ biế t thu lơ ̣i cho cá nhân, dòng ho ̣,
phe cánh, không đă ̣t quyề n lơ ̣i quố c gia, dân tô ̣c làm tố i thươ ̣ng.
So sánh với những dân tô ̣c, quố c gia láng giề ng hay nằ m trong khu vực với Viê ̣t Nam, vı̀ sao ho ̣
hùng cường, thinh
̣ vươ ̣ng, bởi vı̀ người dân chuô ̣ng sự tự tro ̣ng, đổ i xử với nhau bằ ng chữ tı́n, thói gian dố i,
điêu ngoa, hèn nhát không có trong nế p số ng văn hóa của ho ̣. Còn thành phầ n lañ h đa ̣o biế t quyề n lơ ̣i quố c
gia là trên hế t, là cao nhấ t, là trân quý không đươ ̣c phá hủy, làm hư hỏng, tổ n ha ̣i.
Chứ không như dân Viê ̣t trong nước, khi đi du lich
̣ xứ người, la ̣i vào siêu thi ̣Singapore ăn cắ p vă ̣t
để cảnh sát bắ t cho, nhưng vẫn không biế t nhu ̣c. Hay đi ti na
̣ ̣n, di dân qua xứ người sinh số ng, vẫn quen thói
trố n thuế ở My,̃ nói láo không giữ chữ tıń , ăn cắ p, tu ̣ tâ ̣p làm bo ̣n côn đồ , băng đảng phá phách bắ n giế t, đâm
chém nhau, hút chı́ch, buôn ma túy ở Ú c, Anh, Gia Nã Đại, Nhật... Tấ t nhiên không phải tấ t cả người Viê ̣t
đề u làm như vâ ̣y, nhưng tıń h xấ u này cũng không phải là nhe ̣. Còn không ıt́ lañ h đa ̣o cô ̣ng đồ ng, lañ h đa ̣o
đoàn thể , tổ chức, lañ h đa ̣o quố c gia la ̣i không có chữ tự tro ̣ng trong đầ u!
Chı́nh yế u tố văn hóa không lành ma ̣nh này, khiế n đời số ng dân Viê ̣t đế n nay vẫn còn la ̣c hâ ̣u, thua
kém người, tản ma ̣n, manh mún, làm cản sức phát triể n của đấ t nước chúng ta như ngày nay. Không phải
người Viê ̣t không có người tài. Có không ı́t tài năng riêng lẻ, như nữ bác ho ̣c chế bom “áp nhiệt” phá hầm
đánh khủng bố , Tiế n Sı ̃ không gian ở Hoa Kỳ, tha ̣c sı ̃ v.v… nhưng trong không ı́t những người tài ba xuấ t
chúng, lỗi la ̣c này, ho ̣ không mang tài năng ra phu ̣c vu ̣ cho cô ̣ng đồ ng, tổ chức hay quố c gia. Trái la ̣i chı̉ tâ ̣n
tu ̣y phu ̣c vu ̣ cho quố c gia ngoa ̣i quố c, vı̀ nhiề u quyề n lơ ̣i, bổ ng lô ̣c cao, điạ vi ̣ sang cả, mau vinh thân phı̀
gia, nhiề u cơ hô ̣i trı̀nh mă ̣t trước ố ng kı́nh truyề n hıǹ h, báo chı.́ Còn phu ̣c vu ̣ cho đời số ng, tương lai người
Viê ̣t, nước Viê ̣t thı̀ phải chiụ đựng hy sinh, khổ ha ̣nh, la ̣i hay bi ̣vong ân hay phản bô ̣i, lường ga ̣t niề m tin.
Trong chiế n dich
̣ Đông Tiế n Hai lầ n 2, có ba Quyế t Đoàn Trưởng, chiế n hữu Phan Thanh Phương
là mô ̣t trong hai Quyế t Đoàn Trưởng đã bỏ cả đoàn quân mı̀nh đang chı̉ huy, để lấ y vàng ba ̣c, thực phẩ m ra
đi mà không báo ai biế t. Điề u này còn cho thấ y lañ h đa ̣o MT vẫn mắ c sai lầ m nghiêm tro ̣ng, ıć h kỷ, phe
đảng, giố ng như thời kỳ VNCH. Cho ̣n cấ p chı̉ huy quan tro ̣ng không qua tài năng phu ̣c vu ̣ cho quố c gia mà
là dựa trên yế u tố “trung thành” với lañ h đa ̣o, người cầ m quyề n.
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Trước 30/4/1975, có ai đế m đươ ̣c, có ai nhớ đươ ̣c, có ai còn can đảm hay tự tro ̣ng nhắ c la ̣i, bao
nhiêu viên Tướng mô ̣t sao - hai sao - ba sao - bố n sao, bao nhiêu cấ p Đa ̣i Tá, Trung Tá giữ những trách vu ̣
quan tro ̣ng trong quân đô ̣i gồ m Hải - Lu ̣c - Không Quân của quố c gia miề n Nam, hố i hả tı̀m đường lên máy
bay, xuố ng tàu cha ̣y trước. Hay đươ ̣c người Mỹ do ̣n đường cho trố n, thôi thúc nên mau cha ̣y khỏi nước, bảo
đảm cho trố n (để làm phân hóa thêm lòng người miề n Nam), giữa lúc hàng va ̣n người lıń h trung thành (khi
vơ ̣ con ho ̣ nheo nhóc với đồ ng lương chế t đói) đang ghı̀m chắ c tay súng chố ng quân cô ̣ng thù xâm lươ ̣c,
ngoài tuyế n lửa!? Nế u chúng ta, những người Viê ̣t hôm nay cứ che dấ u, không dám mở miê ̣ng nói lên sự
thực vı̀ nga ̣i mı́ch lòng nhau, đu ̣ng cha ̣m tới niên trưởng, chúng ta sẽ cùng nhau dắ t tay đi trên con đường
gian trá cho nhau. Và điề u này sẽ “giúp” cho thế hê ̣con cháu ta tiế p tu ̣c số ng trong tâm tra ̣ng gian dố i thường
trực với lich
̣ sử! Mô ̣t dân tô ̣c có cách hành xử không tự tro ̣ng, có đáng đươ ̣c coi là mô ̣t dân tô ̣c có di sản văn
hóa mấ y ngàn năm trong lich
̣ sử phát triể n?
Bô ̣ Chı̉ Huy Quyế t Đoàn 7686 có thay đổ i vi ̣ chı̉ huy, nhưng không thay đổ i các phu ̣ tá tuyên vâ ̣n
và tác chiế n. Bên ca ̣nh đó có ba Dân Đoàn với mô ̣t ı́t cấ p chı̉ huy mới. Dân Đoàn 861 không thay đổ i, cũng
gồ m chiế n hữu Tha ̣ch Kim Ca và tôi. Dân Đoàn 862 gồ m chiế n hữu Phan Minh Mẫn làm trưởng và Đă ̣ng
Quố c Hùng làm phó. Mẫn đồ ng tuổ i với tôi, nhưng trước 1975, anh đã đi lı́nh không quân, Mẫn cũng quê
Gò Công, còn Đă ̣ng Quố c Hùng là cựu quân nhân, từng vươ ̣t biể n, sau đinh
̣ cư ở Đan Ma ̣ch, về khu chiến
cùng lúc với anh Huỳnh Văn Tiế n, hai người rấ t thân nhau, Hùng coi anh Tiế n như bâ ̣c đàn anh.
Lúc còn ở khu chiế n, tôi cũng thân với Hùng vı̀ tı́nh bı̀nh dân của anh. Hùng có dáng ố m cao, ı́t
chăm sóc đế n thân thể , đôi khi hơi lâ ̣p di,̣ tiế u lâm, vui nhô ̣n, cũng không kém chı̉ trıć h đời. Có điề u nga ̣c
nhiên, sau chiế n dich
̣ Đông Tiế n II lầ n 2, Hùng bi bắ
̣ t và nhố t ở tra ̣i B.7 - Đồ ng Nai chung với nhiề u anh em.
Đă ̣ng Quố c Hùng có ra tòa, vı̀ là mô ̣t nhân chứng hải ngoa ̣i trong đoàn quân Đông Tiế n. Nhưng sau đó,
không thấ y Đă ̣ng Quố c Hùng bi ̣cải ta ̣o, có tin Hùng đươ ̣c thả về sớm và trở la ̣i Đan Ma ̣ch sinh số ng!? Điề u
này gây ra mô ̣t nghi ngờ cho anh em là Đă ̣ng Quố c Hùng đã quay lưng la ̣i, đồ ng ý làm viê ̣c với Hà Nô ̣i? Và
cái tên Đă ̣ng Quố c Hùng, không biế t đó là sự trùng hơ ̣p tự nhiên hay la ̣i là mô ̣t sắ p xế p. Vı̀ trong khu chiế n
trước đó, chiế n hữu Lê Hồ ng cũng đã cho ̣n mô ̣t bı́ danh là Đă ̣ng Quố c Hiề n (Bâ ̣c Hiề n Tài Sẽ Thu La ̣i Đươ ̣c
Giang Sơn). Trong những câu chuyê ̣n vui ở nhà ăn tâ ̣p thể , có lầ n tôi nghe chiế n hữu Trầ n Khánh nói với
chiế n hữu Đă ̣ng Quố c Hùng là Đă ̣ng Quố c “Dzổm”. Chữ “Dzổm” tiế ng lóng là ba xa ̣o, đồ giả, không thâ ̣t
lòng.
Dân Đoàn 863 gồ m có anh Trầ n Văn Đực làm trưởng và người ba ̣n cũ trong Đài Phát Thanh trước
đây, Pha ̣m Hoàng Lê làm phó. Chiế n hữu Trầ n Văn Đực quê Tây Ninh, trước 1975 anh là lı́nh Điạ Phương
Quân, sau “giải phóng” anh trở thành nông dân thời xã hô ̣i chủ nghıã : cứ im lă ̣ng cúi đầ u, nhu ̣c nhằ n cày sâu
trên đồ ng ruô ̣ng cả cuô ̣c đời, đừng bao giờ ngó lên ánh mă ̣t trời! Nhưng ý nguyê ̣n tı̀m tự do đã thôi thúc anh
Đực rời gia đıǹ h nghèo khó, vươ ̣t biên sang Cambodia bằ ng chiế c xe đa ̣p. Và cũng với phương tiê ̣n thô sơ,
ı̀ a ̣ch này, anh Đực cùng ba ̣n đồ ng hành Lê Văn Nhı́ đã đế n tra ̣i ti ̣ na ̣n đường bô ̣ trên biên giới Thái Cambodia. Đêm từ giã vơ ̣ con anh trước lúc ra đi, do chiế n hữu Lê Văn Nhı́ kể la ̣i, là câu chuyê ̣n cảm đô ̣ng
đầ y tı̀nh người, tı̀nh gia đı̀nh, tı̀nh cha con nghèo khó trong buổ i phân ly thấ m đẫm nước mắ t. Vẫn tiế p tu ̣c
là bi kich
̣ không kém đau lòng trong xã hô ̣i Viê ̣t Nam hiê ̣n đa ̣i.
Là mô ̣t nông dân không ho ̣c nhiề u, thế nhưng kháng chiế n quân, Dân Đoàn Trưởng Trầ n Văn Đực
có nhiề u đức tı́nh đáng noi theo. Nghiêm trang, cầ n cù, không phải anh chı̉ cầ n cù trên những cánh đồ ng cát
trắ ng ở vùng đấ t Tây Ninh sát biên giới chùa tháp, ngày trước. Trái la ̣i chiế n hữu Trầ n Văn Đực là mẫu
người ham ho ̣c hỏi, ưa chuô ̣ng kiế n thức mới la ̣, làm thay đổ i, tăng tiế n nhâ ̣n thức về cuô ̣c số ng của mı̀nh.
Anh thı́ch tranh luâ ̣n với đồ ng đô ̣i để tı̀m ra sự thâ ̣t, tı̀m ra nguồ n cơn sự viê ̣c. Trong lực lươ ̣ng võ trang
kháng chiế n, chiế n hữu Trầ n Văn Đực là mô ̣t kháng chiế n quân gương mẫu, chấ p hành kỷ luâ ̣t, cầ u tiế n.
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Tư Lịnh Lực Lượng Võ Trang Kháng Chiến Lê Hồng
tức Đặng Quốc Hiền (góc phải) đi thị sát.
Từ trái qua, vi trı
̣ ́ thứ 5, kháng chiế n quân đứng thẳ ng người,
đầ u đô ̣i nón hoa Dù là chiế n hữu Trầ n Văn Đực.
Khi Bô ̣ Chı̉ Huy Quyế t Đoàn 7686 về đóng ta ̣i căn cứ 83, thời gian ngắ n sau, cấ p trên cho linh
̣ tổ
chức Đa ̣i Hô ̣i Đảng Bô ̣ Quyế t Đoàn. Trong ngày Đa ̣i Hô ̣i, chiế n hữu Phương ra tranh cử chức vu ̣ Bı́ Thư
đảng bô ̣, đa ̣i hô ̣i kêu go ̣i các đảng viên ra tranh cử hay đề cử anh em có khả năng vào vi ̣trı́ này. Tôi không
có ý đinh
̣ tranh cử, nhưng chiế n hữu Trầ n Văn Đực ngồ i sau lưng đố c thúc tôi nên ra tranh cử với chiế n hữu
Phan Thanh Phương, tôi nhâ ̣n lời.
Sau phầ n bỏ phiế u, chiế n hữu Phương có nhiề u phiế u nhấ t. Sau đó, tôi cũng đươ ̣c đề cử vào trách
vu ̣ ủy viên Tuyên Huấ n của Đảng Bô ̣ Quyế t Đoàn 7686.
Hế t công tác ta ̣i La ̣ng Sơn, Dân Đoàn 861 chúng tôi đươ ̣c linh
̣ di chuyể n về tiề n đồ n Ba ̣ch Mã ở
căn cứ 81. Thời gian ngắ n sau, la ̣i di chuyể n về căn cứ 84, phố i hơ ̣p với đơn vi ̣ta ̣i chỗ, giữ an ninh vòng đai
cho căn cứ tiế p liê ̣u này. Về nơi nhâ ̣n tiế p liê ̣u từ ngoài Thái, rồ i chuyể n vào khu chiế n, tấ t nhiên nhiề u loa ̣i
lương thực thực phẩ m phải thoải mái hơn mô ̣t chút, khi so với những tiề n đồ n heo hút trên rừng cao biên
giới. Tuy nhiên, dưới sự quản tri ̣ chă ̣t chẽ và tiế t kiê ̣m gắ t gao của chiế n hữu Lô ̣c (Trương Tấ n La ̣c), mo ̣i
viê ̣c phải đi vào nề nế p, quy đinh,
̣ tiêu chuẩ n, không đươ ̣c lañ g phı́, tham ô dưới bấ t cứ hı̀nh thức gı̀.
Công tác ta ̣i căn cứ 84, tôi đươ ̣c phân công tham dự vào chuyế n thám sát vùng biên giới Lào - Thái,
theo dự kiế n, có thể đi sâu vào vùng đấ t Lào. Không biế t đây là mô ̣t đòn hư, nhằ m đánh la ̣c hướng sự theo
dõi của quân báo viê ̣t cô ̣ng đang có mă ̣t sát vùng biên giới Lào - Thái. Hay là bước chuẩ n bi ̣dò đường cho
chuyế n hành trı̀nh quan tro ̣ng sắ p tới của cả đoàn quân ta ̣i khu chiến.
Toán công tác của chúng tôi gồ m có: chiế n hữu Huỳnh Văn Tiế n, cựu sı ̃ quan cấ p úy trong binh
chủng Dù, làm công tác trưởng, chiế n hữu Đinh Văn Bé, công tác phó kiêm nhiê ̣m vu ̣ liên la ̣c, thông dich
̣
với toán công tác của kháng chiế n Lào đi dẫn đường cho nhóm chúng tôi, tôi có nhiê ̣m vu ̣ ghi nhâ ̣n các điạ
hı̀nh khi đoàn thám sát đi qua. Trong nhóm còn có chiế n hữu Nguyễn Văn Tha ̣ch và chiế n hữu Nguyễn
Phong. Phong người Sài Gòn, từng số ng bằ ng nghề đa ̣p xı́ch lô, bi ̣bắ t đi nghıã vu ̣ quân sự, bỏ trố n và vào
tra ̣i ti ̣na ̣n đường bô ̣, tham gia kháng chiế n.
Anh Tha ̣ch nhiề u tuổ i nhấ t, từng là cựu binh sĩ không quân ở vùng 4 chiế n thuâ ̣t trước 1975. Sau
chiến dich
̣ Đông Tiế n II lầ n 2, khi bi ̣ giam chung ta ̣i tra ̣i B.7 - Đồ ng Nai vào năm 1987 - 1988, anh Tha ̣ch
cho tôi biế t khi còn công tác ta ̣i vùng 4 chiế n thuâ ̣t của quân đô ̣i VNCH, anh có biế t anh Nguyễn Kim, lúc
đó là Trung Tá Không Đoàn Trưởng mô ̣t không đoàn chiế n thuâ ̣t. Anh Tha ̣ch từng bi ̣ anh Kim ra linh
̣ bắ t
nhố t để điề u tra và cho an ninh tra tấ n đánh đâ ̣p, vı̀ tı̀nh nghi anh là Viê ̣t Cô ̣ng nằ m vùng, sau khi mô ̣t căn
cứ không quân ở vùng 4 bi đă
̣ ̣c công Viê ̣t Cô ̣ng lén vào đánh bom.
Không biế t lời anh Tha ̣ch có đúng hay không? Nhưng anh có nói, khi vào khu chiến, về công tác
ta ̣i căn cứ tiế p liê ̣u 84 vào năm 1985, mô ̣t hôm thấ y anh Kim từ đấ t Thái vào căn cứ làm viê ̣c, anh Tha ̣ch
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giâ ̣t mı̀nh vı̀ nhớ đế n chuyê ̣n bi giam
giữ hơn 10 năm về trước. Buổ i gă ̣p tı̀nh cờ đó, chiế n hữu Nguyễn Kim
̣
cũng nhı̀n ra anh cựu binh sĩ không quân Nguyễn Văn Tha ̣ch ngày trước.
Theo các tâm tı̀nh trong nhà tù, sau 1975, cựu binh sĩ không quân Nguyễn Văn Tha ̣ch về miề n Tây
số ng bằ ng nghề chăn viṭ đồ ng, nuôi viṭ đẻ, bán viṭ thiṭ và trứng vit.̣ Sau đấ y, không biế t lý do gı̀, anh vươ ̣t
biên giới, đi theo kháng chiế n. Quyế t đinh
̣ can đảm này đã khiế n thân anh bi ̣kı̀m giữ trong tra ̣i cải ta ̣o cô ̣ng
sản hơn 5 năm sau đó. Là mô ̣t kháng chiế n quân có làn hơi tố t, khi ở tù, dù ăn không đủ no hàng tháng trời,
anh Tha ̣ch vẫn rướn cổ hát nhiề u bài ca ngơ ̣i khen sông nước miề n Nam, làm tê tái không ıt́ tâm hồ n nhiề u
anh em tù nhân.
Nhâ ̣n linh
̣ công tác đi thám sát, toán 5 người chúng tôi, mỗi người đươ ̣c trao cho 2.000 bath Thái,
khoảng trên dưới 100 Mỹ kim. Số tiề n này theo dă ̣n dò, dùng để đô ̣ nhâ ̣t trong trường hơ ̣p bi ̣ thấ t la ̣c khỏi
toán, chờ liên la ̣c để trở la ̣i khu chiế n. Chúng tôi tâ ̣p trung chờ anh Lô ̣c ta ̣i căn cứ 84, tố i đế n, xe hơi do anh
Lô ̣c lái chuyể n chúng tôi ra khu vực tı̉nh U Bon.
Gầ n 3 năm rồ i, cá nhân tôi không thấ y hı̀nh ảnh các con đường tráng nhựa, tấ p nấ p xe cô ̣, người đi
kẻ la ̣i, trong thành phố ; không thấ y cảnh nhà cửa, cô ̣t đèn, ánh điê ̣n phố xá, không thấ y sinh hoa ̣t bı̀nh thường
nhấ t của con người trong mô ̣t xã hô ̣i bı̀nh thường. Đêm nay, bấ t chơ ̣t la ̣i đươ ̣c đưa trở la ̣i môi trường số ng
của mô ̣t xã hô ̣i, xã hô ̣i Thái chứ không phải tra ̣i ti ̣ na ̣n hay xã hô ̣i Viê ̣t Nam. Tôi thấ y dòng xúc cảm bâng
khuâng len nhè nhe ̣ vào trong hồ n, nga ̣c nhiên, ra ̣o rực, chờ đơ ̣i, mong ngóng. Những ánh đèn vàng trên phố
nhỏ thuô ̣c thi ̣ trấ n biên giới của người Thái về đêm, không khác nhiề u lắ m, cảnh sắ c của thi ̣ trấ n Gò Công
về đêm hay thành phố Sài Gòn. Xe chở chúng tôi ghé qua căn nhà ở thi trấ
̣ n, tôi đoán có thể đây là cơ sở MT
ta ̣i điạ phương này. Anh Lô ̣c chắ c có viê ̣c gı̀ cầ n, nên ta ̣m dừng xe la ̣i đây. Mô ̣t phu ̣ nữ Thái, dưới ánh đèn
không sáng lắ m, đứng ca ̣nh cơ sở MT, nhıǹ chúng tôi đang ngồ i trên xe, buông ra vài lời hỏi thăm xã giao
anh Lô ̣c.
Người đàn bà đô ̣ tuổ i 30, tôi đoán chừng qua dáng người go ̣n gàng, mă ̣c bô ̣ quầ n áo ngủ trông
thảnh thơi tha thướt, mái tóc đen dài, bỏ hửng hờ qua bờ vai. Nét yể u điê ̣u của phái nữ như có sức cuố n hút
la ̣ lùng. Ý nghı ̃ tôi la ̣i xa thoát thực ta ̣i trong phút chố c. Mô ̣t chút gơ ̣i nhớ gı̀ đó trong tôi về không gian
bı̀nh yên xa vắ ng lâu rồ i, mô ̣t chút luyế n tiế c hương vi ̣nồ ng nàn, êm đề m nhiề u cám dỗ của quá khứ ấ m
cúng gia đıǹ h.
Xe la ̣i cha ̣y, tiế p tu ̣c đưa chúng tôi đi vươ ̣t qua mấ y con phố , hế t phố , rừng núi la ̣i hiê ̣n ra. Chúng
tôi đang hướng đế n vùng có kháng chiế n Lào trấ n giữ. Quá nửa đêm, gầ n sáng, xe chúng tôi cha ̣y vào khu
vực gồ m nhiề u nhà tranh. Trông thấ y nhiề u người có vũ trang, ăn mă ̣c không giố ng lı́nh chı́nh quy của Thái,
tôi đoán nhanh đây là lực lươ ̣ng kháng chiế n ba ̣n.
Qua câu chuyê ̣n giữa chiế n hữu Đinh Văn Bé và toán trưởng của phı́a Lào, chúng tôi đươ ̣c thu xế p
ta ̣m nghı̉ ta ̣i mô ̣t căn nhà tranh. Tờ mờ sáng hôm sau, chúng tôi nấ u cơm ăn sáng, rồ i theo toán Lào đi sâu
vào rừng núi. Chı̉ có chiế n hữu Tiế n và Bé nắ m đươ ̣c kế hoa ̣ch di chuyể n và công tác làm viê ̣c với toán
kháng chiế n quân Lào.
Trong chuyế n thám sát này, anh em Lào dẫn đường, đ̣ oàn chúng tôi đi theo sau, nhưng đầ y cảnh
giác. Vı̀ đây là vùng đấ t hoàn toàn la ̣, số kháng chiế n quân quân Lào chı̉ quen biế t qua giới thiê ̣u, chứ chúng
tôi chưa đi rừng chung với anh em Lào này bao giờ. Cả đoàn người cứ di hành theo hàng mô ̣t, cách thưa
nhau. Các cánh rừng dày, những con suố i, leo núi nhưng núi không cao. Toán Lào mang nhiề u hỏa lực, toán
cũng 5 người nhưng mang đế n 3 khẩ u B.40. Số kháng chiế n quân Lào trông lè phè, không có tinh thầ n kỷ
luâ ̣t cao như kháng chiế n quân Viê ̣t Nam, ho ̣ mang giày, có người mang giép, quầ n áo cũng pha trô ̣n, không
đồ ng nhấ t.
Chuyế n đi từ sáng sớm, đế n trưa, đoàn người ta ̣m dừng la ̣i, vı̀ mô ̣t kháng chiế n quân Lào đi trước
ra hiê ̣u có dấ u khả nghi. Tấ t cả đề u nép mı̀nh nhanh vào rừng cây, quay súng cảnh giác ra hai bên. Chưa
đươ ̣c 5 phút sau đó, tôi nghe tiế ng B.40 nổ đı̀ đùng phıá trước. Tôi không hiể u sao phı́a ba ̣n khai hỏa quá
nhanh, có tiế ng quát tháo của người Lào, làm náo đô ̣ng. Chiế n hữu Bé bò nhanh lên trên nghe ngóng tı̀nh
hı̀nh và hỏi ngay ba ̣n Lào. Chúng tôi đươ ̣c toán kháng chiế n Lào báo, nên rút khỏi khu vực này, vı̀ bi lô
̣ ̣ diê ̣n.
Chiế n hữu Đinh Văn Bé không đồ ng ý rút, anh nêu thắ c mắ c với anh Tiế n. Chiế n hữu Bé cho rằ ng, toán
kháng chiế n Lào bắ n vào mu ̣c tiêu trố ng, đinh
̣ lừa anh em kháng chiế n Viê ̣t Nam, thâ ̣t ra không có đich,
̣ có
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thể di hành tiế p. Tôi hỏi chiế n hữu Bé, ho ̣ lừa với ý gı̀, anh Bé trả lời: toán Lào thấ y công tác khó quá, nga ̣i
không muố n di chuyể n sâu vào lañ h thổ Lào Cô ̣ng.
Lát sau, hai toán kháng chiế n rút lui ra xa, tới mô ̣t vi ̣ trı́ khác và bàn thảo. Chiế n hữu Tiế n muố n
tiế p tu ̣c tiế n tới trước, vı̀ công tác chưa hoàn thành, chı̉ mới đi có hơn nửa ngày. Thế nhưng toán Lào tı̀m
cách thoái thác, không chiụ di hành tiế p. Mô ̣t phầ n chúng tôi không rõ kế hoa ̣ch phố i hơ ̣p ban đầ u giữa MT
và người chı̉ huy nhóm kháng chiế n Lào ở vùng này. Sau cùng chúng tôi cũng đồ ng ý rút, vı̀ không còn cách
gı̀ hơn, chờ gă ̣p la ̣i anh Lô ̣c hỏi ý kiế n thêm, phải mấ t gầ n nửa ngày mới trở về căn cứ Lào sát biên giới Thái.
Ta ̣i đây, chúng tôi nghı̉ qua đêm, chờ nhóm Lào liên la ̣c báo anh Lô ̣c mang xe vào căn cứ Lào chở chúng tôi
về la ̣i khu chiến.
Chuyế n công tác thám sát phı́a bên kia biên giới Lào, coi như thấ t ba ̣i, vı̀ toán ba ̣n Lào Tự Do đi
cùng, thiế u thiê ̣n chı́ hơ ̣p tác. Trở về căn cứ tiế p vâ ̣n 84 của MT, chúng tôi la ̣i đươ ̣c tham dự các buổ i ho ̣c
chuẩ n bi ̣cho chiế n dich
̣ Đông Tiế n II. Vi ̣trı́ ho ̣c tổ chức ta ̣i căn cứ 27, mỗi Quyế t Đoàn luân phiên nhau về
đây tham dự khóa ho ̣c. Khóa do chiế n hữu Chủ Tich
̣ hướng dẫn. Đề tài là cách thức tránh - chố ng trực thăng
vâ ̣n trên đường di hành.
Đây là đề tài thực tế và qua kinh nghiê ̣m của chiế n hữu Chủ Tich,
̣ kháng chiế n quân nắ m bắ t thêm
kiế n thức cầ n thiế t cho chuyế n di hành dài ngày sắ p tới. Trong hoàn cảnh, đich
̣ ma ̣nh ta yế u, đich
̣ có nhiề u
phương tiê ̣n truy bắ t, lùng su ̣c. Phıá ta chı̉ có đôi chân, vũ khı́ không nhiề u, không hiê ̣n đa ̣i. Đich
̣ ở thế chủ
đô ̣ng tı̀m kiế m, tiêu diê ̣t, không từ bỏ bấ t cứ phương tiê ̣n hiể m đô ̣c, tàn ba ̣o, gian trá nào. Ta la ̣i trong thế tı̀m
đường đi, cố tránh bi ̣phát hiê ̣n, cố tránh cha ̣m đich
̣ nhằ m bảo toàn lực lươ ̣ng đấ u tranh nồ ng cố t, những ha ̣t
nhân gầ y dựng phong trào kháng chiế n trong nô ̣i đia,̣ khi có cơ hô ̣i.
Sau các buổ i ho ̣c về cách né tránh - chố ng trực thăng vâ ̣n, kháng chiế n quân la ̣i tu ̣ về căn cứ 83,
thay phiên nhau tham gia ho ̣c, thảo luâ ̣n về công lao, sự nghiê ̣p của các vi anh
hùng nước Viê ̣t. Người hướng
̣
dẫn khóa ho ̣c cũng là Chiế n hữu Chủ Tich.
̣ Trong đề tài ôn la ̣i các giai đoa ̣n sử đấ u tranh cứu nước của tiề n
nhân nước Viê ̣t, lañ h đa ̣o MT đã bỏ nhiề u thı̀ giờ thảo luâ ̣n với kháng chiế n quân về từng nhân vâ ̣t có công
cứu nước, dựng nước trong suố t mấ y ngàn năm trường tồ n của nước Viê ̣t. Chủ đề ôn la ̣i sử đấ u tranh trong
thời gian sắ p lên đường Đông Tiế n, nhằ m mu ̣c đı́ch hun đúc thêm tinh thầ n ái quố c của kháng chiế n quân
Viê ̣t Nam.
Khóa ho ̣c sử đấ u tranh này, càng chứng tỏ lañ h đa ̣o MT đă ̣t nă ̣ng vấ n đề tuyên vâ ̣n trong cuô ̣c
kháng chiế n, lấ y chıń h nghıã khuấ t phu ̣c quân thù, công tâm là mô ̣t sách lươ ̣c, chiế n lươ ̣c của cuô ̣c đấ u tranh
trường kỳ, có mô ̣t không hai sau thời điể m 1975.
PhnomPenh - Cambodia, 24/12/2005.
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PHẦN IX
CHIẾN DỊCH ĐÔNG TIẾN II LẦN 1
Tháng 9/1986
Cá nhân tôi cảm thấ y có một chút vui mừng, thư giãn, khi chuẩn bi ̣ bước vào Phầ n IX, viế t các
chương cuố i của quyể n Hồ i Ký Kháng Chiến này. Thực ra, lúc khởi sự viế t mấ y trang đầ u tiên trong
chương Tı̀nh Nhà vào tháng 6/2000. Tôi cũng không biế t chắ c là vào lúc nào, năm nào, mấ t mấ y năm
nữa mới hoàn thành tác phẩm đầ u tay này.
Sở dı ̃ có điề u không chắ c chắ n, khi đang dồ n tâm trı́ thực hiê ̣n công trı̀nh này, vı̀ có các khó
khăn.
Thứ nhấ t trong hoàn cảnh cá nhân tại Phnompenh - Cambodia, với các điề u kiê ̣n không thı́ch
hợp cho người cầ m viế t. Chúng tôi vừa phải mưu sinh, vừa lại thấ y cầ n phải viế t, phải ghi chép lại các
hoạt động đã qua của nhiề u người trong một giai đoạn đấ u tranh cho Tự Do quá nhiề u khó khăn.
Thứ hai là do trong lúc viế t, tôi có cảm tưởng, tâm lý luôn bi ̣ áp lực tinh thầ n, mặc dù nó không
hiê ̣n hữu, không thực tế , và tôi luôn mong sẽ là như vậy.
Nhưng những lo lắ ng trong lòng vẫn không dứt, vı̀ kinh nghiê ̣m quá khứ cùng những điề u tai
nghe mắ t thấ y.
Á p lực này đế n từ phı́a các thế lực lo sợ sự thật(chı̉ muố n bảo mật!), lo sợ về sự được hành sử
các quyề n tự do chı́nh đáng của những cá nhân khác trong xã hội. Chı́nh vı̀ các nỗi lo vô cớ, vô lý và
độc đoán này. Họ - các thế lực dẫn trên - có thể có ra tay hành động khủng bố tâm lý hoặc vật thể ,
nhắ m vào người cầ m bút lương thiê ̣n, chân chı́nh, muố n mang sự thật ra trước công luận, trước ánh
sáng, trước li ̣ch sử.
Thế nhưng khi càng viế t sâu vào các chương sách sau này, tôi càng bi ̣ thôi thúc, về mặt tâm
linh và trách nhiê ̣m, phải nỗ lực hoàn thành tác phẩm, vượt qua nổ i âu lo vào thời gian ban đầ u, khi
mới bắ t tay chuẩn bi ̣ cho hı̀nh thành tác phẩm.
Cho tới nay, nhằ m ngày đầ u năm 2006, sau hơn 5 năm làm viê ̣c kiên trı̀, có lúc phải ngã bi ̣nh,
có lúc chán nản, thấ t vọng về tı̀nh người, có lúc quá cô đơn trong công viê ̣c nên muố n tạm gác bút. Sau
cùng với nghi ̣ lực vươn lên trong cuộc số ng, tôi đã đi gầ n hế t 9 phầ n 10 đoạn đường.
Chı̉ còn 4 chương sách sau cùng (theo bản thảo đầ u tiên) là tôi sẽ làm tròn lời hứa với các
chiế n hữu đã vı̀ nước hy sinh, với những thân hữu còn số ng, với người Viê ̣t, với xã hội Viê ̣t Nam luôn
trọng điề u nhân ái cùng cuộc số ng hòa bı̀nh.
Phạm Hoàng Tùng.
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CHƯƠNG 29
CHIẾN DỊCH ĐÔNG TIẾN II KHỞI ĐỘNG LẦN 1
Lễ Ban Quân Lệnh Trước Ngày Lên Đường.
Đội Hın
̣ - Quân Ta Xuố ng Núi.
̀ h Chiế n Dich
Không Vượt Sông Mekong Được - Thấ t Bại
& Trở Về Lại Rừng Núi Thái - Lào.
Nhâ ̣n Xét Về Thấ t Bại Của Chiế n Dich
̣ Đông Tiế n II Lầ n1.
(Bắ t đầ u viế t ngày 1/1/2006, Bıń h Tuấ t).
Khi đã nỗ lực hầ u như hoàn tấ t các chuẩ n bi ̣ về phương tiê ̣n vâ ̣t chấ t và tinh thầ n cho chiế n dich
̣
Đông Tiế n II (sau gọi là Đông Tiến II lần 1), lañ h đa ̣o MT quyế t đinh
̣ đưa quân lên đường vào tháng 9 năm
1986. Sau mô ̣t năm ra đi của đoàn quân Đông Tiế n I do chiế n hữu Phó Tư Linh
̣ Dương Văn Tư và chiế n hữu
Quyế t Đoàn Trưởng Huỳnh Tro ̣ng Hà chı̉ huy.
Trong thời gian lañ h đa ̣o MT làm viê ̣c rố t ráo để chiế n dich
̣ Đông Tiế n II sớm khai diễn, khi đơn vi ̣
861 trú đóng ta ̣i căn cứ 84, tôi có thấ y vài viên chức tı̀nh báo Thái, có thể từ Băng cố c, vào căn cứ 84, làm
viê ̣c với chiế n hữu Nguyễn Huy. Anh Huy đưa ho ̣ đi quan sát chung quanh căn cứ 84, sau đó là các tiề n đồ n
ở 81, mô ̣t cách lă ̣ng lẻ. Đây có thể đươ ̣c coi như là thủ tu ̣c bàn giao đấ t đai khu chiến, ngắ n go ̣n, âm thầ m,
trước lúc chúng tôi rời khỏi Thái.
Những người ngoài cuô ̣c, sau này, khi tı̀m hiể u không kỹ lưỡng về chiế n dich
̣ Đông Tiế n II, có thể
cho rằ ng: lañ h đa ̣o MT có chủ trương dùng ba ̣o lực trong thời kỳ kháng cô ̣ng - ĐẤU TRANH GIÀNH TỰ
DO - này. Ý kiế n những người này có lý do nhưng chưa chı́nh xác lắ m và không đầ y đủ.
Thực hiê ̣n chiế n dich
̣ Đông Tiế n II, lañ h đa ̣o MT muố n thông qua hành lang do ̣c biên giới Thái Lào - Viê ̣t Nam, chuyể n hế t số cán bô ̣ khung về nước hoa ̣t đô ̣ng, trong chủ trương toàn diê ̣n kháng chiế n,
trường kỳ đấ u tranh mô ̣t cách tı́ch cực. Vào lúc đó (1985 - 1987), không còn cách gı̀ khác hơn bằ ng viê ̣c sử
du ̣ng tuyế n đường rừng núi nhiề u hiể m nguy, không chủ đô ̣ng, rủi ro, quá gian lao, khó khăn.
Nhưng những khó khăn nguy hiể m này, không phải chı̉ phát sinh từ thiên nhiên mà còn vı̀ con người
(nhân ho ̣a), như lực lươ ̣ng cô ̣ng sản Lào, lực lươ ̣ng bô ̣ đô ̣i Hà Nô ̣i chiế m đóng Lào. Chưa hế t còn nhân dân
dân Lào ta ̣i các điạ phương, những người dân vong quố c này, số ng trong tıǹ h tra ̣ng luôn bi ̣tuyên truyề n, bi ̣
kı́ch đô ̣ng hâ ̣n thù giai cấ p hoang tưởng, bi kề
̣ m ke ̣p bởi thế lực chı́nh tri ̣bảo thủ, đô ̣c đoán. Do đó, trực tiế p
hay gián tiế p, muố n hay không muố n, “lực lươ ̣ng” nhân dân Lào ở các điạ phương, có thể làm ha ̣i đế n đoàn
quân kháng chiế n Viê ̣t Nam trên đường di hành, vươ ̣t qua lañ h thổ Lào, để về la ̣i cố quố c.
Vı̀ thế để bảo toàn an ninh, bảo toàn đô ̣i hı̀nh, bảo toàn nhân ma ̣ng trong lực lươ ̣ng nồ ng cố t của
cuô ̣c cách ma ̣ng giả đinh
̣ ở tương lai, khi di chuyể n trên tuyế n đường này, nhân sự MT và Viê ̣t Tân phải
đươ ̣c trang bi như
mô ̣t người lıń h chiế n đấ u, cũng như cầ n phải đươ ̣c sắ p xế p, tổ chức thành đô ̣i ngũ võ trang
̣
có kỷ luâ ̣t nghiêm chı̉nh, khắ t khe, năng đô ̣ng, quyế t tâm.
Tấ t nhiên lañ h đa ̣o MT, cu ̣ thể là Chủ Tịch Hoàng Cơ Minh, hiể u rõ con số cùng trang bi ̣ phương
tiê ̣n chiế n đấ u quá chênh lê ̣ch, giữa lực lươ ̣ng bô ̣ đô ̣i Hà Nô ̣i chiế m đóng lañ h thổ Lào quố c và nhân số hơn
100 kháng chiế n quân (cũng là cán bô ̣ xây dựng cơ sở kháng chiế n ta ̣i nô ̣i đia)
̣ trong chiế n dich
̣ Đông Tiế n
II. Không ai mang trứng cho ̣i đá, không ai mang đoản binh đi vào trường trâ ̣n.
Trong tı̀nh thế ngày ấ y, lañ h đa ̣o MT có muố n ở la ̣i khu vực biên giới Thái - Lào chờ mô ̣t thời cơ
thuâ ̣n lơ ̣i hơn cũng không đươ ̣c. Khi Thái đã thay đổ i chiế n lươ ̣c ở Đông Dương, đồ ng nghıã với viê ̣c chı́nh
quyề n Thái Lan sẳ n sàng đoa ̣n giao ngay với lực lươ ̣ng đấ u tranh vı̀ tự do - dân chủ của người Viê ̣t lưu vong
hiê ̣n có mă ̣t trên lañ h thổ Thái. Để kế t sơ giao hay thâm giao thông qua các hiê ̣p đinh
̣ song phương hay đa
phương, với các chı́nh quyề n cô ̣ng sản hay quân phiê ̣t. Mô ̣t khi các chı́nh thể vi pha ̣m nhân quyề n này có
thể đáp ứng các quyề n lơ ̣i kinh tế - ngoa ̣i giao - quố c phòng - thương ma ̣i - an ninh cho quố c gia Thái cũng
như các đảng phái đang cầ m quyề n ta ̣i Băng Cố c.
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Nhắ c đế n điề u này để thấ y rằ ng, chiế n dich
̣ Đông Tiế n II lầ n 2 đã phải đươ ̣c tổ chức vào tháng
7/1987. Không hơn hai năm sau đó, vào năm 1989 - 1990, hàng loa ̣t cơn đô ̣ng đấ t chı́nh tri ̣bùng nổ - rung
chuyể n dữ dô ̣i ta ̣i các quố c gia cô ̣ng sản Đông Âu và Liên Sô.
Do sức bâ ̣t mô ̣t cách rấ t ý thức cùng khát vo ̣ng tự do mañ h liê ̣t của nhân dân khu vực này, quyế t
cùng nhau xuố ng đường, quyế t vai sát vai đứng lên chố ng la ̣i hê ̣ thố ng kề m ke ̣p - đàn áp, gây chấ n đô ̣ng tàn
phá - tiêu hủy cơ cấ u chı́nh tri ̣cùng sự cưỡng - tı́n về lý tưởng cô ̣ng sản trá ngu ̣y tinh vị. Điều này làm su ̣p
đổ gầ n như hoàn toàn thế giới cô ̣ng sản, thế giới các nước xã hô ̣i chủ nghıã trên quả đấ t này sau gầ n 100
năm cố công xây dựng bằ ng ba ̣o lực kinh khiế p, bằ ng thủ đoa ̣n vô lường, bằ ng mo ̣i kiể u phương tiê ̣n tuyên
truyề n dố i ga ̣t lòng người.
Lễ Ban Quân Lịnh Trước Ngày Lên Đường.

Trước khi đưa đoàn quân võ trang kháng chiế n xuố ng núi, trở về cố quố c gieo mầ m cách ma ̣ng dân
chủ - tự do. Nghi thức sau cùng để chiế n dich
̣ chı́nh thức phát khởi là tiế n hành Lễ Ban Quân Linh
̣ trước
toàn quân.
Vào mô ̣t buổ i sáng sớm tháng 9/1986, tấ t cả các đơn vi ̣ trong 3 Quyế t Đoàn võ trang kháng chiế n
đươ ̣c linh
̣ di chuyể n về mô ̣t điể m nằ m bên ngoài cửa ngỏ dẫn vào căn cứ 27. Đây là mô ̣t cánh rừng nhỏ,
đươ ̣c anh em chă ̣t bớt cây do ̣n thành baĩ trố ng, để đoàn quân có chỗ tu ̣ hô ̣i làm lễ.
Viê ̣c các đơn vi cu
̣ ̀ ng nhau kéo về đây, đồ ng nghıã với chuyê ̣n, tấ t cả các tiề n đồ n, căn cứ trong khu
chiế n đã bi hu
̣ ̉ y bỏ, không còn ai trú đóng. Ta ̣i căn cứ tiế p vâ ̣n 84, vı̀ ở không xa khu vực rẫy ruô ̣ng của nông
dân miề n biên giới Thái - Lào, nên mô ̣t số nhà tranh, kho tiế p liê ̣u cũng bằ ng tranh, lá; hay vườn rau, tra ̣i gà
chăn nuôi đươ ̣c dựng cấ t trong chương trı̀nh tự cung, tự cấ p, tự túc; cũng đươ ̣c linh
̣ cho phá bỏ hế t, trước khi
anh em ra đi. Hành đô ̣ng xóa bỏ dấ u vế t các căn cứ kháng chiế n, như mô ̣t bằ ng chứng rõ ràng, trıǹ h trước
giới chức Thái, đă ̣c trách công tác thu xế p cho lực lươ ̣ng võ trang Viê ̣t Nam lưu vong rời khỏi đấ t Thái.
Khung cảnh buổ i Lễ Ban Quân Linh
̣ của lañ h đa ̣o MT, đơn giản nhưng rấ t nghiêm trang, hùng
tráng, giữa rừng cây phủ tràn ánh nắ ng. Từ vi trı
̣ ́ các lañ h đa ̣o MT đứng làm Lễ Ban Quân Linh
̣ nhı̀n xuố ng,
các Quyế t Đoàn đươ ̣c xế p hàng ngang, Dân Đoàn xế p hàng do ̣c. Cấ p chı̉ huy Quyế t Đoàn đứng trước hàng
quân, đố i diê ̣n với các lañ h đa ̣o MT. Phı́a sau cán bô ̣ Quyế t Đoàn là cán bô ̣ Dân Đoàn. Kháng chiế n quân
tay cầ m nòng súng, bá súng tựa trên mă ̣t đấ t, ba lô nă ̣ng đă ̣t ngay dưới chân, đầ u đô ̣i nón kháng chiế n, quân
phu ̣c rằ n ri có, quầ n áo bà ba cũng có. Có anh, chân mang giày ba ta, có người mang đôi dép kháng chiế n 4
quai, có chiế n hữu la ̣i mang giày lıń h cũ, gởi ban tiế p vâ ̣n mua từ chơ ̣ Thái. Tấ t cả kháng chiế n quân đứng
nghiêm nhı̀n lên phı́a trước, nơi có chiế n hữu Chủ Tich
̣ Hoàng Cơ Minh, bên ca ̣nh là chiế n hữu Nguyễn Kim
thay mă ̣t Tổ ng Vu ̣ Hải Ngoa ̣i.
Khai ma ̣c buổ i lễ, chiế n hữu Chủ Tich
̣ nói chuyê ̣n, đô ̣ng viên tinh thầ n toàn thể kháng chiế n quân,
ông kêu go ̣i mo ̣i người luôn cố gắ ng trên đường công tác, hoàn thành mo ̣i nhiê ̣m vu ̣, chấ p nhâ ̣n gian khổ , hy
sinh trong giờ phút lich
̣ sử đang câ ̣n kề xảy ra.
Trước toàn thể kháng chiế n quân đứng nghiêm đơ ̣i linh,
̣ chiế n hữu Chủ Tich
̣ tuyên bố chıń h thức
phát đô ̣ng chiế n dich
̣ Đông Tiế n II. Chiế n dich
̣ Đông Tiế n II quyế t tiế n về Viê ̣t Nam, xây dựng lực lươ ̣ng
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đấ u tranh, kêu go ̣i, ủng hô ̣, yể m trơ ̣ toàn khố i dân tô ̣c Viê ̣t nổ i dâ ̣y, quyế t tâm lâ ̣t đổ ách đô ̣c tài ba ̣o tri ̣của
tâ ̣p đoàn cai tri ̣- thiể u số lañ h đa ̣o trong đảng cô ̣ng sản Viê ̣t Nam đang tự tung, tự tác.
Thiể u số cầ m quyề n trong chı́nh tri ̣bô ̣, thông qua bô ̣ máy công an tri ̣cuồ ng tıń và để u cáng, đang
biế n dân tô ̣c Viê ̣t, tổ quố c Viê ̣t thành mô ̣t tra ̣i tù mênh mông. Họ đã biế n mô ̣t dân tô ̣c thông minh cầ n cù
thành mô ̣t đám dân hoa ̣i - bản đi ăn xin ngoa ̣i bang, nô lê ̣ ngoa ̣i nhân, thui chô ̣t tài năng, thui chô ̣t mo ̣i sáng
kiế n, biế n mô ̣t quố c gia có bề dày lich
̣ sử nhiề u tự hào dân tô ̣c, mô ̣t quố c gia có nề n văn hóa hơn 4.000 năm,
mô ̣t quố c gia có nhiề u tiề m năng phát triể n - Trở thành mô ̣t quố c gia la ̣c hâ ̣u, mấ t tự do, nghèo nàn, bi ̣ coi
thường trên nhiề u phương diê ̣n.
Lâ ̣t đổ , xóa bỏ thể chế cô ̣ng sản đô ̣c tài còn là mô ̣t hành đô ̣ng rửa thể diê ̣n dân tô ̣c đang bi ̣ô nhu ̣c,
xóa quố c nhu ̣c, đố i với lân bang và cô ̣ng đồ ng các quố c gia trên thế giới!!!
Quyế t Tâm Đông Tiế n!!! Quyế t Tâm Đông Tiế n!!!
Quyế t Tâm Đông Tiế n!!! Quyế t Tâm Đông Tiế n!!!
Với sự hiê ̣n diê ̣n của chiế n hữu Nguyễn Kim đứng sát bên ca ̣nh chiế n hữu Chủ Tich
̣ trong ngày Lễ
Ban Quân Linh,
̣ như mô ̣t nhắ n nhủ cho toàn thể kháng chiế n quân biế t, anh Kim sẽ là nhân vâ ̣t lañ h đa ̣o MT
thay thế cho chiế n hữu Chủ Tich,
̣ khi ông đã cùng anh em lên đường về nước trực diê ̣n đấ u tranh với chế đô ̣
ba ̣o quyề n Hà Nô ̣i.
Hôm chủ to ̣a buổ i Lễ, chiế n hữu Chủ Tich
̣ mă ̣c bô ̣ bà ba đen, cổ quấ n khăn rằ n kháng chiế n với hai
màu xanh trắ ng, chân mang giép kháng chiế n làm bằ ng vỏ xe hơi cũ, có 4 quai. Đây là bô ̣ thường phu ̣c của
ông. Nhưng bô ̣ quầ n áo bà đen đơn giản, hiề n hâ ̣u, không thiế u tı́nh sâu sắ c, thâm thúy của người nông dân
Nam bô ̣, cũng là bô ̣ lễ phu ̣c trang tro ̣ng của mo ̣i người, trong khu chiế n. Anh Nguyễn Kim cũng mă ̣c bô ̣ bà
ba đen.
Trong lúc chiế n hữu Chủ Tich
̣ phát biể u trước toàn quân, chiế n hữu Lưu Minh Hưng, đã dùng máy
thu hıǹ h, quay toàn bô ̣ khung cảnh lich
̣ sử này. Trước đó, khi các Quyế t Đoàn từ các nơi tu ̣ về vi trı
̣ ́ hành Lễ,
chiế n hữu Hưng cũng đã thu hı̀nh. Đây tấ t nhiên là tài liê ̣u của MT và Viê ̣t Tân. Phầ n chắ c hiê ̣n nay còn lưu
giữ ta ̣i cơ sở Viê ̣t Tân ở hải ngoa ̣i, vı̀ anh Lưu Minh Hưng cũng đã lên đường Đông Tiế n sau đó.
Chiế n hữu Lưu Minh Hưng quê ở Gò Công, vươ ̣t biể n đế n Nhâ ̣t, sau đó tham gia MT và về khu
chiến. Suố t thời gian số ng ta ̣i khu chiế n, anh Hưng công tác cho căn cứ tiế p vâ ̣n, làm phu ̣ tá cho chiế n hữu
Lô ̣c (Trương Tấ n La ̣c).
Sau phát biể u của chiế n hữu Chủ Tich,
̣ chiế n hữu Trầ n Khánh, ủy viên Trung Ương thay mă ̣t lañ h
đa ̣o MT đo ̣c 10 điề u quân linh
̣ nghiêm ngă ̣t trước toàn quân. Đây đươ ̣c coi như 10 điề u kỷ luâ ̣t dành cho cả
đô ̣i ngũ võ trang kháng chiế n khi lên đường Đông Tiế n.
Nô ̣i dung quân linh,
̣ suố t từ điề u 1 đế n điề u thứ 10, kêu go ̣i kháng chiế n quân tuyê ̣t đố i chấ p hành
linh
̣ chı̉ huy đơn vi ̣ trên đường di hành về Viê ̣t Nam, tuyê ̣t đố i bảo vê ̣ tài sản của dân chúng, không đươ ̣c
trô ̣m cắ p dù là mô ̣t trái ớt của người dân, tuyê ̣t đố i gı̀n giữ kỷ luâ ̣t, tuyê ̣t đố i bảo mâ ̣t cuô ̣c hành quân Đông
Tiế n, tuyê ̣t đố i gıǹ giữ tài sản của MT cấ p phát... Mo ̣i hành đô ̣ng cố tı̀nh vi pha ̣m kỷ luâ ̣t sẽ bi nghiêm
tri ̣ta ̣i
̣
chỗ.
Nô ̣i dung quân linh,
̣ dı ̃ nhiên chı̉ áp du ̣ng cho kháng chiế n quân trên đường Đông Tiế n II. Quân linh
̣
còn có nghıã là các điề u luâ ̣t đươ ̣c thực hiê ̣n ở trâ ̣n tuyế n, trong điề u kiê ̣n không bı̀nh thường, vı̀ các khó
khăn của hoàn cảnh công viê ̣c, nên mức đô ̣ vi pha ̣m nhe ̣, có thể bi ̣xét xử nă ̣ng.
Trong điề u kiê ̣n ở xã hô ̣i bı̀nh thường, với con người là mô ̣t đố i tươ ̣ng đáng trân tro ̣ng, mô ̣t chủ thể
có bổ n phâ ̣n đố i với xã hô ̣i, đấ t nước cũng như có quyề n hưởng các quyề n tự do căn bản. Quố c gia có ban
hành pháp luâ ̣t dựa trên căn bản hiế n pháp, nhằ m điề u phố i hoa ̣t đô ̣ng giữa con người và xã hô ̣i trên căn bản
nhân tı́nh, nhân bản, văn minh.
Các điề u quân linh
̣ ban bố trước toàn quân vào lúc khởi sự Đông Tiế n II, rấ t nghiêm ngă ̣t, ai vi pha ̣m
khó có thể tha thứ, nhằ m duy trı̀ sức ma ̣nh của toàn khố i và danh dự của tổ chức.
Thời kháng chiế n chố ng Pháp, lúc núp dưới mă ̣t na ̣ chiêu bài ái quố c, chiêu bài đô ̣c lâ ̣p - tự do,
chiêu bài sức ma ̣nh đa ̣i đoàn kế t dân tô ̣c Viê ̣t Nam, đảng cô ̣ng sản cũng đã ban quân linh
̣ khi ra quân đánh

314

thực dân Pháp. Nhưng quân linh
̣ của cô ̣ng sản còn là phương cách triê ̣t tiêu tàn ba ̣o các đố i thủ chı́nh tri cu
̣ ̉a
đảng.
Sau thời kỳ đánh Pháp, đánh My,̃ khi đã chiế m đươ ̣c chı́nh quyề n (đồ ng nghıã có đươ ̣c lơ ̣i lô ̣c to
lớn) bằ ng xương máu nhân dân Viê ̣t. Đảng cô ̣ng sản giờ đây đã có hiế n pháp, pháp luâ ̣t, pháp linh.
̣ Nhưng
tấ t nhiên không nghiêm bằ ng quân linh
̣ của thời kỳ số ng trong rừng núi kháng chiế n. Cán bô ̣ nhà nước, cán
bô ̣ đảng, cán bô ̣ Mă ̣t Trâ ̣n tổ quố c, thành viên quố c hô ̣i nhân dân..., giờ đây giàu có, phú quı́, vinh hiể n, sang
tro ̣ng, chứ không phải là thành phầ n vô sản hay bầ n cố nông, nghèo kiế t xác, ố m đói “đeo mô ̣t tàu đu đủ
không gẫy”.
Ho ̣ tham nhũng nhưng vẫn thoát lưới luâ ̣t pháp, vı̀ phe cánh, vı̀ na ̣n hố i lô ̣, vı̀ bao che, vı̀ xử lý nô ̣i
bô ̣. Vı̀ tham nhũng tràn lan, như rắ n đô ̣c va ̣n đầ u, có chă ̣t, chém cũng chưa hế t, không sơ ̣.
Thời kháng chiế n chố ng thực dân Pháp, Viê ̣t Minh cũng có quân linh,
̣ nế u ai ăn cắ p trái cà, hô ̣t tiêu,
ha ̣t lúa của nhân dân cũng bi ̣ nghiêm tri.̣ Nhưng giờ đây, cán bô ̣ đảng, cán bô ̣ nhà nước có đu ̣c khoét, có
lường lâ ̣n, có khai gian, có toa râ ̣p, có làm hơ ̣p đồ ng giả bỏ túi hàng chu ̣c ngàn Mỹ kim, hàng triê ̣u Mỹ kim
(tiền đế quốc!?). Họ đã bán rẻ sinh mê ̣nh, tương lai của cả dân tô ̣c này. Vẫn không bi ̣pháp luâ ̣t xã hô ̣i chủ
nghıã xét xử, không bi ̣ mang ra pháp trường bắ n bỏ, hay bỏ vào ngu ̣c tố i cho ru ̣c xương như tù chıń h tri ̣
chố ng đố i chế đô ̣.
Nói đế n điề u này, có ai biế t đươ ̣c, có số thố ng kê nào, minh ba ̣ch tài sản của các ủy viên chıń h tri ̣
bô ̣ là bao nhiêu triê ̣u Mỹ kim cấ t giấ u ở nước ngoài? Ho ̣ có bao nhiêu cái vila? Ho ̣ mở trương mu ̣c ở xứ nào?
Ho ̣ sở hữu bao nhiêu mẫu đấ t có tiề m năng kinh doanh to lớn?
Và tài sản đủ loa ̣i của đảng cô ̣ng sản đương cầ m quyề n là bao nhiêu? Trước cảnh la ̣c hâ ̣u, nghèo đói
không dứt của quố c gia, của nhân dân Viê ̣t Nam?
Đây là bı́ mâ ̣t quố c gia, ai - người dân nào lớn gan, lớn mâ ̣t, muố n đòi thực thi quyề n tự do hiế n
đinh,
̣ muố n tım
̀ hiể u, hay đòi công khai hóa, minh ba ̣ch hóa, công bằ ng hóa. Coi chừng lâm nguy tıń h mê ̣nh,
vı̀ bi xế
̣ p vào loa ̣i gián điê ̣p nguy hiể m, phá hoa ̣i an ninh nhà nước, làm lô ̣ bı́ mâ ̣t quố c gia, cả cuô ̣c đời sẽ tố i
tăm như đêm 30!!!
Trong quân linh
̣ MT thời 1980, ăn cắ p trái ớt của dân, kháng chiế n quân sẽ bi ̣ thi hành kỷ luâ ̣t, có
thể bi tư
̣ ̉ hı̀nh, mang bắ n bỏ, vùi thây trong rừng sâu, núi vắ ng. Nhưng nế u cho những kháng chiế n quân còn
số ng sau các chiế n dich
̣ Đông Tiế n, thực hiê ̣n quyề n đươ ̣c chấ t vấ n lañ h đa ̣o MT, Viê ̣t Tân: Những người
thâm la ̣m công quı,̃ những người che dấ u hàng triê ̣u, hàng trăm triê ̣u Mỹ kim trong hoa ̣t đô ̣ng đấ u tranh,
không công khai rõ ràng(lấ p liế m), có thể bi ̣thi hành kỷ luâ ̣t, bi ̣cách chức, bi ̣phê bı̀nh, bi ̣đưa ra khỏi vi ̣trı́
lañ h đa ̣o MT- VT, hoă ̣c bi ̣ trói tay, biṭ mắ t mang ra pháp trường hành quyế t, bắ n bỏ, xiế t cổ , tử hıǹ h theo
đúng quân linh
̣ của MT hay không?
Hay không có ai thâm la ̣m, ăn cắ p của công cả. Đó chı̉ là hiể u lầ m, vu khố ng, bêu xấ u, du ̣ng ý lung
la ̣c, có ý đồ chı́nh tri ̣của Viê ̣t gian, của Viê ̣t cô ̣ng nằ m vùng, của tı̀nh báo Hà Nô ̣i ở hải ngoa ̣i đang co rúc
sâu trong cô ̣ng đồ ng Viê ̣t lưu vong, của những thành phầ n ly khai tổ chức, thành phầ n bi ̣tổ chức sa thải?
Hay là chı̉ các kháng chiế n quân thấ p cổ bé miê ̣ng, không có “ho ̣ hàng với lañ h đa ̣o VT”, thiế u hiể u
biế t, thiế u thông tin, bi giam
lỏng nơi rừng sâu núi vắ ng của khu chiế n, sau đó là bi chế
đô ̣ giam cầ m nơi tra ̣i
̣
̣
cải ta ̣o, mấ t quyề n tự do, vô quố c tich,
̣ mới bi ̣lôi ra xử bắ n, xiế t cổ . Còn lañ h đa ̣o Tổ ng Vu ̣ Hải Ngoa ̣i (đã
thủ sẳ n quố c tich
̣ nước tự do, thủ sẳ n passport khi tham gia đấ u tranh, điề u này cũng đã làm hư hỏng tinh
thầ n mô ̣t số kháng chiế n quân) có thể cha ̣y thoát đươ ̣c, để ung dung giàu sang, tự do, thu ̣ hưởng, và tiế p tu ̣c
“làm cách ma ̣ng”, tiế p tu ̣c bảo mâ ̣t, tiế p tu ̣c “đấ u tranh” chố ng cô ̣ng, tiế p tu ̣c mở to miê ̣ng, rô ̣ng ho ̣ng, lớn
gio ̣ng hô hào canh tân?
Muố n canh tân quố c gia, canh tân cách ma ̣ng thâ ̣t sự, phải làm rõ điề u này trước xã hô ̣i. Chı̉
có sự trung thực, chı̉ có sự chân thành trong hành đô ̣ng, mới ta ̣o niề m tin cho người trong đảng Viêṭ
Tân, cho các cô ̣ng đồ ng lưu vong, cho dân tô ̣c Viêt.̣ Từ căn bản đó, mới ta ̣o nên sức ma ̣nh tổ ng hơ ̣p,
to lớn của toàn xã hô ̣i trong công cuô ̣c thiế t lâ ̣p dân chủ, tự do, nhân quyề n, đời số ng văn minh ta ̣i
Viêṭ Nam, của thời hâ ̣u cô ̣ng.
Sau buổ i Lễ Ban Quân Lịnh nghiêm trang, đoàn quân đươ ̣c linh
̣ cho ba lô lên vai, súng cầ m chắ c
nơi tay, di chuyể n theo đô ̣i hı̀nh hàng do ̣c, tiế n về căn cứ 81, nhắ m hướng đông, Lào Quố c. Chúng tôi lầ n

315

lươ ̣t đi trên các lố i mòn quanh co quen thuô ̣c, ngang qua những căn cứ thân yêu, gồ m 27, 83. Rồ i vươ ̣t dố c,
lên căn cứ 81, đươ ̣c coi là đı̉nh của rừng núi khu chiế n. Việc rời bỏ khu chiến như thể tỏ lời chia tay vùng
đấ t đã ôm ấ p nhiề u kỷ niê ̣m, đố i với hàng trăm kháng chiế n quân đã số ng với nhiề u mơ ước thời tuổ i thanh
xuân ta ̣i nơi đây, qua nhiề u năm tháng gian khổ , số t rét rừng hành ha ̣ điêu đứng. Lời chia tay cũng là lời vıñ h
biê ̣t khu chiế n cách ma ̣ng của người Viê ̣t lưu vong trong thời kỳ kháng cô ̣ng trên mảnh đấ t xa khỏi tổ quố c
thân yêu nhiề u nho ̣c nhằ n.
Khi đoàn quân Đông Tiế n sắ p đế n đın̉ h núi 81, chúng tôi la ̣i không đi vào căn cứ mà la ̣i rẽ về hướng
Đông - Nam, xuố ng khu vực gầ n tiề n đồ n Hồ ng Lıñ h ở sườn núi 81. Đế n cánh rừng nằ m bên ngoài Hồ ng
Lıñ h, đoàn quân đươ ̣c linh
̣ nghı̉ chân. Sau đó linh
̣ trên la ̣i ban ra, chúng tôi sẽ đóng quân ta ̣i đây mô ̣t đêm,
sáng sớm hôm sau, mới xuố ng núi.
Thời gian còn la ̣i của ngày, cả 3 Quyế t Đoàn phân tán trong cánh rừng thưa cây, vây bo ̣c chung
quanh Bô ̣ Chı̉ Huy Trung Ương có chiế n hữu Chủ Tich
̣ Hoàng Cơ Minh và nhiề u chiế n hữu lañ h đa ̣o của
MT.
Từ buổ i trưa đế n chiề u tố i, các kháng chiế n quân đươ ̣c nghı̉ ngơi cơm nước. Còn chút thời giờ thu
xế p ba lô cho go ̣n gàng hơn trước lúc đi xa. Mo ̣i viê ̣c đề u diễn ra im lă ̣ng, vı̀ không khı́ ban quân linh
̣ còn
quá mới, như còn in trong đầ u từng người.
Đô ̣i Hın
̣ - Quân Ta Xuố ng Núi.
̀ h Chiế n Dich
Sáng hôm sau, khi trời còn mờ sương, cái la ̣nh phơn phớt lướt trên da mă ̣t, ánh sáng chưa lan tỏa
trên đấ t cho rõ ràng, linh
̣ lên đường đươ ̣c ban ra, tấ t cả anh em xố c la ̣i chiế c ba lô nă ̣ng lên lưng.
Trong cái ba lô mầ u nâu đấ t, còn mới, của mo ̣i kháng chiế n quân, dường như chứa đủ thứ. Đúng là
hành trang cho cuô ̣c số ng, chuẩ n bi ̣cho cả cuô ̣c đời kháng chiế n quân trong tương lai. Lương thực gồ m 30
gói mı̀ ăn liề n đươ ̣c bóp gầ n như nát, cho nhỏ go ̣n dễ nhét kı́n trong ba lô. 20 kı́ lô ga ̣o Thái, có anh khỏe,
đươ ̣c đơn vi ̣giao cho mang 30 kı́. Thực phẩ m khô như nước mắ m đã nấ u đă ̣c thành từng cu ̣c nhỏ, muố i, ớt
nghiề n nát, bô ̣t ngo ̣t, mô ̣t ı́t thiṭ gà sấ y khô (chấ t bổ dưỡng duy nhấ t, rấ t giới ha ̣n, trên đường Đông Tiế n)...
Tài liê ̣u tuyên truyề n của MT, Viê ̣t Tân như cờ đảng, tâ ̣p sách mỏng, quyể n sử Anh Hùng Nước Tôi... Đồ
dùng cá nhân như quầ n áo chừng hai đế n ba bô ̣, võng, khăn rằ n kháng chiế n, mùng cho võng, tấ m nhựa che
mưa, kem đánh răng, đèn pin, pin cu ̣c ngay cả nồ i, cuố c xẻng, dây (chưa kể súng đa ̣n, mı̀n claymore, bı̀nh
nước), đề u nằ m trên lưng anh em trong mô ̣t chuyế n hành trı̀nh dài xa, quá diê ̣u vơ ̣i.
Mỗi lầ n cho chiế c ba lô nă ̣ng, cồ ng kề nh, gầ n như quá tải, lên lưng, anh em phải khom người xuố ng,
không đứng thẳ ng đươ ̣c. Khi đứng yên chờ linh
̣ cho di chuyể n, phải chố ng bá súng xuố ng đấ t lấ y thế , gồ ng
chân cho vững. Đi đường bằ ng đã khó, mê ̣t, đi đường dố c càng khó hơn. Leo núi, qua suố i, cha ̣y băng đồ ng,
lúc đich
̣ truy đuổ i phı́a sau với hỏa lực tàn ba ̣o cùng lòng hâ ̣n thù giai cấ p căng căng, càng gian nan hơn cho
người đi cứu nước!
Linh
̣ cho di chuyể n đươ ̣c ban ra từ đô ̣i hı̀nh trung tâm, anh em bắ t đầ u rời khu vực tiề n đồ n Hồ ng
Lıñ h, đi về hướng đông, bo ̣c sau tiề n đồ n Ba ̣ch Mã và chuẩ n bi ̣ xuố ng chân núi cao. Bên dưới là mô ̣t bıǹ h
nguyên nhỏ thuô ̣c vùng biên giới Thái - Lào, nơi có hàng va ̣n bô ̣ đô ̣i Hà Nô ̣i đang trú chiế m. Muố n xuố ng
tới khu vực đồ ng bằ ng đó, chúng tôi phải len lỏi xuố ng con dố c dài, quanh co, cheo leo, rừng râ ̣m, đ̣ á phủ
rong rêu trơn trơ ̣t. Đoàn người di chuyể n theo hàng mô ̣t, người này cách người kia chừng vài thước. Cả đoàn
quân di đô ̣ng im lă ̣ng, kiên nhẫn như hıǹ h da ̣ng mô ̣t con trăn co mı̀nh ngoe ngoảy, trườn tấ m thân thon, dài
sòng so ̣c, đưa đầ u đi tới trước.
Đô ̣i hı̀nh di chuyể n gồ m 3 Quyế t Đoàn, có toán ba ̣n kháng chiế n Lào chừng 10 người, phố i hơ ̣p chiụ
trách nhiê ̣m hướng dẫn đường đi khi xuyên qua mô ̣t số điạ điể m.
1- Quyế t Đoàn 7684 đi đầu có tên là Anh Dũng, do chiế n hữu Khu Xuân Hưng chı̉ huy, anh Hưng
người vùng Sóc Trăng, dáng anh cao lớn, khỏe ma ̣nh, gương mă ̣t còn trẻ, chưa đươ ̣c 30 tuổ i. Chiế n hữu
Hưng công tác rấ t tố t, hiề n lành nhưng chı̉ huy rấ t nghiêm, nên thăng tiế n nhanh.
Làm phó cho chiế n hữu Khu Xuân Hưng là chiế n hữu Nguyễn Minh Du ̣c, Quyế t Đoàn Phó Tuyên
Vâ ̣n. Du ̣c là con mô ̣t cựu sı ̃ quan cấ p Trung Tá, anh Du ̣c người vùng Nam Trung Phầ n.
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Người phó thứ hai là chiế n hữu Huỳnh Văn Tiế n, Quyế t Đoàn Phó Tác Chiế n. Anh Tiế n từ Đan
Ma ̣ch về , cựu sı ̃ quan cấ p úy trong binh chủng Dù, từng bi ̣ thương ở mô ̣t bàn tay, mấ t ba ngón, trong mô ̣t
trâ ̣n đánh trước 1975.
2- Quyế t Đoàn 7687 đi chı́nh giữa, Quyế t Đoàn này còn có tên Bắ c Bı̀nh, chı̉ huy Quyế t Đoàn là
chiế n hữu Lê Đı̀nh Bảy tức Lê Bảo. Bảy, bô ̣ đô ̣i nghıã vu ̣ quân sự, dáng ố m cao, lanh le ̣, ở khu chiế n nhiê ̣t
thành đóng góp, đươ ̣c lòng cấ p trên. Lê Đı̀nh Bảy quê Bı̀nh Đinh,
̣ có phầ n chắ c là mô ̣t trong số thanh niên
bi la
̣ ñ h đa ̣o MT cưỡng chế vào khu chiến, trong giai đoa ̣n đầ u tiên khi mới thành lâ ̣p khu chiế n vào cuố i năm
1981.
Làm phó cho Lê Đı̀nh Bảy là chiế n hữu Nguyễn Ngo ̣c Cường, Quyế t Đoàn Phó Tuyên Vâ ̣n, người
huyê ̣n Hố c Môn, ngoa ̣i ô Sài Gòn.
Quyế t Đoàn Phó Tác Chiế n là kháng chiế n quân Bùi Xuân Thinh,
̣ cũng mô ̣t bô ̣ đô ̣i nghıã vu ̣ tham
gia kháng chiế n, quê tâ ̣n ngoài Bắ c. Trong ba người, Thinh
̣ trẻ nhấ t, nhưng tóc ba ̣c nhiều hơn tóc đen, anh
em quen miê ̣ng go ̣i anh là Thinh
̣ đầ u ba ̣c.
Bô ̣ Chı̉ Huy Trung Ương của toàn thể chiế n dich
̣ Đông Tiế n II, gồ m có:
Chiế n hữu Chủ Tich
̣ Hoàng Cơ Minh.
Chiế n hữu Trầ n Khánh.
Chiế n hữu Nguyễn Huy.
Chiế n hữu Trương Ngo ̣c Ny làm nhiêm
̣ vu ̣ cố vấ n điề u phố i chiế n thuâ ̣t di hành của cả đoàn
quân.
Chiế n hữu Võ Hoàng, Tổ ng Thư Ký Hô ̣i Văn Nghê ̣Sı ̃ Kháng Chiế n, mô ̣t chức vu ̣ có tı́nh cách
tiề n - lâ ̣p, vı ̀ chưa có nhân sự.
Chiế n hữu Hải Xăm, Nguyễn Quang Phu ̣c.
Chiế n hữu Lê Trường Dũng, cán bô ̣ Tâm Đoàn.
Chiế n hữu Trinh
̣ Hơ ̣i, cán bô ̣ chı́nh - tổ .
Chiế n hữu Lưu Minh Hưng.
Chiế n hữu Nguyễn Văn Đẩ u, người Phan Thiế t, từ Nhâ ̣t về , lúc ở khu chiế n, thường công tác
tiế p vâ ̣n, phu ̣ tá cho chiế n hữu Trương Tấ n La ̣c tự Lô ̣c.
Tháp tùng Bô ̣ Chı̉ Huy Trung Ương có ông Nguyễn Văn Cường, còn go ̣i là Nguyễn Thế Minh,
người tự xưng là chủ tich
̣ mô ̣t Mă ̣t Trâ ̣n kháng cô ̣ng ta ̣i quố c nô ̣i. Sau khi hoa ̣t đô ̣ng trong nước bi ̣ lô ̣, ông
Nguyễn Thế Minh vươ ̣t biên đế n Thái, vào tra ̣i ti ̣na ̣n, tı̀m cách liên kế t với MT.
Trong Quyế t Đoàn 7687 còn có vài người lớn tuổ i như ông già Nguyễn Văn Sinh, mang hàm râu dài
tựa như chiế n hữu Chủ Tich,
̣ và ông già Nguyễn Văn Sự, hai ông già đề u quê ở vùng đồ ng bằ ng sông Cửu
Long. Có em bé như Nguyễn Tấ n Phát con của chiế n hữu Nguyễn Tấ n Khỏe. Mô ̣t người nữa, tıń h tıǹ h không
bı̀nh thường hay lý luâ ̣n trên trời dưới đấ t, không hiể u sao la ̣i vào khu chiế n, anh tên là Trầ n Văn Yên. Lúc
còn ở trong nước, có hỗn danh là “thầ y tư nước la ̣nh”!? MT thu nhâ ̣n tấ t cả mo ̣i người, du ̣ng nhân như du ̣ng
mô ̣c, mo ̣i tài năng đề u đươ ̣c trân quý.
3- Quyế t Đoàn 7686 đi đoạn hậu, mang ám danh Cải Cách.
Quyế t Đoàn Trưởng, chiế n hữu Phan Thanh Phương.
Quyế t Đoàn Phó Tuyên Vâ ̣n, chiế n hữu Lê Văn Long.
Quyế t Đoàn Phó Tác Chiế n, chiế n hữu Trầ n Đế .
Dân Đoàn 861 chúng tôi đi đầ u trong đô ̣i hı̀nh đoa ̣n hâ ̣u của Quyế t Đoàn Cải Cách, lúc này tôi vẫn
giữ trách vu ̣ Dân Đoàn Phó cho Dân Đoàn 861, chiế n hữu Dân Đoàn Trưởng là anh Tha ̣ch Kim Ca. Mỗi
Quyế t Đoàn có 3 Dân Đoàn với quân số là 36 kháng chiế n quân, cô ̣ng với Bô ̣ Chı̉ Huy Quyế t Đoàn chừng 3
đế n 5 người. Như vâ ̣y nhân số cho mỗi Quyế t Đoàn là 40 người. Cô ̣ng 3 Quyế t Đoàn la ̣i, tổ ng số có 120
kháng chiế n quân, chưa tıń h số người trong Bô ̣ Chı̉ Huy Trung Ương là khoảng 10 người.
Cả đoàn quân di chuyể n từ mờ sáng, nhưng do vı̀ đường he ̣p, quanh co lúc xuố ng núi, cô ̣ng thêm
trong đô ̣i hı̀nh có người lớn tuổ i, nên di chuyể n không nhanh. Sau cùng thı̀ đoàn quân cũng xuố ng đươ ̣c bên
dưới chân núi, đố i diê ̣n với đồ ng bằ ng Nam Lào. Nói là đồ ng bằ ng, vı̀ nơi đây ı́t núi non hơn khu vực ở khu
chiến, nhưng điạ hı̀nh cũng có rừng cây, suố i nước nhiề u chướng nga ̣i thiên nhiên. Chứ không thuầ n là đồ ng
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bằ ng rô ̣ng raĩ và thôn xóm đầ y ắ p người dân trú ngu ̣.
Chướng nga ̣i vâ ̣t quan tro ̣ng đầ u tiên phải vươ ̣t qua an toàn không bi đi
̣ ch
̣ nhı̀n thấ y, báo đô ̣ng, trước
khi đế n bờ sông Mekong, là quố c lô ̣ cha ̣y song song với đường biên giới Lào - Thái. Nghe anh em go ̣i quố c
lô ̣ này là quố c lô ̣ số 13.
Nói là quố c lô ̣, thâ ̣t ra, nó giố ng như mô ̣t con đường xuyên rừng râ ̣m, nố i các điạ phương vùng biên
giới. Vı̀ là mô ̣t quố c gia cô ̣ng sản nghèo nhấ t thế giới, la ̣i bi ̣cô ̣ng sản đàn anh chiế m đóng, bóc lô ̣t, vơ vét,
cho nên quố c lô ̣ 13 của Lào không khác gı̀ hương lô ̣, chı̉ toàn đấ t đỏ, sıǹ h lầ y, hố nước, mă ̣t đường gâ ̣p ghề nh
lên xuố ng.
Đoàn quân vươ ̣t qua quố c lô ̣ 13 không gă ̣p trở nga ̣i gı̀, vı̀ những người ba ̣n Lào dẫn đường, cho ̣n
khúc đường vắ ng, sát khu rừng, nhưng vẫn thấ y có dấ u xe be, loa ̣i xe đi lấ y gỗ trong rừng sâu.
Hai bên quố c lô ̣ là rừng cây, khi vừa vươ ̣t qua quố c lô ̣, chúng tôi di chuyể n nhanh vào cánh rừng
bên đường. Viê ̣c vươ ̣t quố c lô ̣ đươ ̣c chia thành từng toán, khi toán đi trước qua đường xong, không thấ y dấ u
hiê ̣u gı̀ bi pha
̣ ́ t hiê ̣n, toán sau, tiế p tu ̣c vươ ̣t. Cứ như thế , cho đế n khi hế t cả đoàn quân đươ ̣c băng ngang qua
quố c lô ̣, ẩ n mı̀nh trong rừng râ ̣m, cho ̣n hướng, tiế p tu ̣c luồ n lách trong rừng, đi về hướng đông.
Đây là lầ n đầ u tiên, không những cho cá nhân tôi, mà cũng đố i với phầ n nhiề u kháng chiế n quân,
mới xuố ng tới khu vực lañ h thổ Lào. Ánh nắ ng tràn ngâ ̣p, rừng không dầ y lắ m, đoàn quân di chuyể n gầ n
đế n chiề u, đã gầ n tới bờ sông Mekong. Anh em đươ ̣c linh
̣ tản ra các cánh rừng, vừa dấ u quân, vừa tı̀m nơi
ta ̣m nghı̉ ngơi, ăn uố ng, đơ ̣i linh
̣ tiế p.
Không Vươ ̣t Sông Mekong Đươ ̣c - Thấ t Ba ̣i.
Khi bóng tố i su ̣p xuố ng mô ̣t lúc lâu, chúng tôi đươ ̣c linh
̣ tiế n đế n gầ n khu vực bờ sông, sát ca ̣nh bờ
sông là mô ̣t ngôi làng của ngư dân Lào. Nghe nói trước mắ t có làng Lào, nhưng tôi cố nhướng mắ t nhıǹ ,
cũng không thấ y có bao nhiêu ánh sáng phát ra từ bên trong. Le lói vài ánh đèn dầ u mờ nha ̣t, và chı̉ thấ y lờ
mờ xa xa mấ y căn nhà sàn nhỏ bằ ng lá, sinh hoa ̣t dân cư trong làng khá im lă ̣ng. Không biế t là do dân làng
đi ngủ sớm hay cư dân ı́t quá, nên không có bao nhiêu tiế ng đô ̣ng.
Mô ̣t toán kháng chiế n quân của Quyế t Đoàn Anh Dũng - 7684 - đã vào làng trước, các anh em đang
phố i hơ ̣p với ba ̣n Lào để kiế m ghe qua sông. Tôi vẫn chưa biế t kiế m ghe máy bằ ng cách nào, mướn của dân
làng hay của cơ sở kháng chiế n Lào cung cấ p. Hoă ̣c cùng quá chắ c phải cướp ghe của dân.
Quyế t Đoàn chúng tôi ở bên ngoài làng chờ linh.
̣ Chừng vài phút sau, tôi nga ̣c nhiên, khi nghe có
tiế ng súng nổ trong làng, lúc đầ u chı̉ lác đác, kế đế n súng nổ nhiề u hơn, có cả tiế ng la hét, không rõ bên nào.
Dân Đoàn tôi đươ ̣c linh
̣ đi vào làng, có mô ̣t số anh em trong Dân Đoàn nhanh chân cha ̣y vào nhà
dân, tôi chưa biế t đó là do linh
̣ của chiế n hữu Dân Đoàn Trưởng Tha ̣ch Kim Ca, hay anh em tự ý cha ̣y vào.
Tôi áp sát đế n căn nhà anh em vừa cha ̣y vào, có hai chiế n hữu bên trong, anh em đang lu ̣c lo ̣i tı̀m cái gı̀ đó.
Ngó cho kỹ la ̣i, tôi thấ y hai người này chu ̣p nhanh mấ y nải chuố i nhỏ, le que trái, đươ ̣c chủ nhân để trên bàn
thờ. Thı̀ ra mới xuố ng núi có mô ̣t ngày hai anh em này đã dở trò rồ i, cả hai từng đi bô ̣ đô ̣i đóng ở Kampuchea.
Tiế ng súng nổ nhiề u hơn ở gầ n bờ sông, ngay cả có tiế ng súng cố i từ xa bắ n vào vi ̣ trı́ gầ n làng.
Chắ c đô ̣ng rồ i, tôi nghı ̃ bu ̣ng. Trong bóng đêm lờ mờ, tôi đươ ̣c linh
̣ kêu anh em rút ra bı̀a rừng đơ ̣i linh.
̣
Viê ̣c di chuyể n cả 3 Quyế t Đoàn với hơn trăm con người ra khỏi khu vực chung quanh làng đánh
cá này cũng không nhanh chóng. Tuy nhiên sau đó, cả đoàn quân cũng lùi đươ ̣c ra mô ̣t khoảng xa, khỏi làng,
nhằ m né tầ m bắ n cùng sự quan sát của đám du kı́ch làng Lào. Chúng tôi ém vào cánh rừng cây, ngồ i im lă ̣ng,
nghe ngóng, chờ đơ ̣i. Vào lúc đó, tôi không biế t đô ̣i hı̀nh trung tâm của đoàn quân Đông Tiế n nằ m ở đâu, tấ t
nhiên ở ngoài làng Lào. Tuy nhiên, khi linh
̣ chı̉ huy chiế n dich
̣ ban ra, đươ ̣c kháng chiế n quân thi hành rấ t
nhanh chóng và nghiêm túc.
Viê ̣c kháng chiế n quân vào làng bi du
̣ kı́ch phát hiê ̣n, nổ súng, không cho lấ y ghe xuồ ng, mô ̣t phương
tiê ̣n duy nhấ t vươ ̣t sông vào lúc đó, dự tı́nh vươ ̣t sông ta ̣i quañ g này có thể đã bi ̣ lô ̣. Chắ c chắ n, lực lươ ̣ng
quân sự điạ phương của Lào cô ̣ng và bô ̣ đô ̣i Hà Nô ̣i đã đươ ̣c thông báo sau đó không lâu. Làng này khó có
thể vào đươ ̣c lầ n nữa. Chưa biế t cấ p trên quyế t đinh
̣ ra sao.
Tấ t nhiên do kinh nghiê ̣m của các toán do thám đường trước kia, do anh Hải chı̉ huy, lañ h đa ̣o MT
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có biế t đươ ̣c tı̀nh hı̀nh chung ở khu vực này. Tuy nhiên trong khả năng lúc đó, không làm khác hơn đươ ̣c, là
phải cho ̣n lô ̣ trı̀nh này, cùng cách kiế m ghe ở ngôi làng sát bờ sông để vươ ̣t dòng Mekong.
Chắ c chắ n đoàn quân Đông Tiế n I đã đi bằ ng cách tương tự, nhưng có thể ở mô ̣t vi ̣ trı́ khác. Với
quân số mô ̣t Quyế t Đoàn, cánh quân võ trang kháng chiế n do chiế n hữu Dương Văn Tư vươ ̣t sông không
khó mấ y hoă ̣c có thể có thiê ̣t ha ̣i nhưng không nhiề u. Vı̀ không có liên la ̣c nhau vào lúc đó, nên không biế t
đoàn quân Đông Tiế n I bi ̣thiê ̣t ha ̣i như thế nào khi qua sông.
Quañ g sông Mekong thuô ̣c khu vực này hơi rô ̣ng, nhưng la ̣i tiê ̣n cho viê ̣c di chuyể n từ khu chiến
đế n khu vực các làng đánh cá sát sông, chı̉ đi trong mô ̣t ngày đường.
Trong trường hơ ̣p có ghe xuồ ng, đoàn quân cũng phải lầ n lươ ̣t qua sông. Quyế t Đoàn đi sau châ ̣n
hâ ̣u cho Quyế t Đoàn tiề n phương vươ ̣t sông an toàn, thế nhưng Quyế t Đoàn đi trước cũng phải có mô ̣t nhóm
anh em lên bờ bên kia trước nhấ t để giữ an ninh cho Quyế t Đoàn tiề n phương đă ̣t chân lên bờ. Viê ̣c di chuyể n
qua sông như vâ ̣y phải mấ t nhiề u thời giờ và tuyê ̣t đố i an ninh, không bi ̣đich
̣ phát hiê ̣n, châ ̣n đánh phá đô ̣i
hı̀nh, làm vỡ đoàn quân ở hai bên bờ sông. Hoă ̣c bi ̣bắ n vào đô ̣i hı̀nh khi kháng chiế n quân đang ở trên ghe
vươ ̣t sông.
Trở Về La ̣i Rừng Núi Thái – Lào.
Chúng tôi nằ m im trong rừng cây đế n quá khuya, có người chơ ̣p mắ t, tựa lưng vào cái ba lô “đồ sô ̣”
ta ̣m để trên mă ̣t đấ t gồ ghề , hai chân duỗi ra cho thư giañ chút đın̉ h, nhưng rấ t khó ngủ. Có người thức căng
mắ t. Có người chắ c cũng đã mê ̣t nhừ nên ngồ i ngủ gu ̣c trong bóng đêm, mùng là trời sao. Tấ t cả không đô ̣ng
tinh
̣ để đich
̣ không phát hiê ̣n gı̀ thêm đô ̣i hı̀nh của cả đoàn quân. Nhưng anh em vẫn luôn ghı̀m chắ c tay súng
sẳ n sàng bắ n trả, trong trường hơ ̣p đich
̣ từ làng tấ n công ra, nhắ m vào đô ̣i hı̀nh chúng tôi.
Đich
̣ chưa tấ n công ngay, vı̀ có thể bi ̣đơ ̣t đô ̣t nhâ ̣p quá bấ t ngờ, gây sửng số t hố t hoảng, không có
chuẩ n bi ki
̣ p.
̣ Du kı́ch trong xóm chài Lào không biế t quân nào, từ đâu đế n, số lươ ̣ng đông hay ı́t, trong làng
la ̣i không có đủ lực lươ ̣ng phản công hay tấ n công. Có thể , chı̉ có mô ̣t toán du kıć h nhỏ, khi phát giác tı̀nh
cờ mô ̣t số kháng chiế n quân đi vào làng kiế m ghe, đã bắ n báo đô ̣ng inh ỏi, làm lô ̣ kế hoa ̣ch muố n di chuyể n
êm lă ̣ng của Bô ̣ Chı̉ Huy Trung Ương.
Khoảng 3 giờ sáng, anh em đươ ̣c linh
̣ la ̣i rút ra thâ ̣t xa khỏi xóm Lào, trong bóng đêm mù mờ, không
trông thấ y rõ nhau, anh em xố c ba lô lên lưng, bước âm thầ m và châ ̣m cha ̣m. Người đi sau nố i chân người
đi trước, nhờ miế ng lân quang nhỏ, bo ̣c nhựa, gắ n phı́a sau ba lô. Gầ n đế n sáng, khi chúng tôi có thể trông
thấ y cảnh vâ ̣t chung quanh lờ mờ, lúc đó đoàn quân chuyể n đô ̣ng nhanh hơn mô ̣t chút.
Nhưng cũng vào lúc đó, súng la ̣i tiế p tu ̣c nổ vang, từ phı́a đàng sau xa, tiế ng súng dường như hướng
vào đô ̣i hıǹ h của đoàn quân Đông Tiế n II. Và có cả súng cố i lác đác, bắ n cầ u vồ ng từ phıá sau vào khu vực
gầ n đô ̣i hı̀nh đang di chuyể n. Chúng tôi đươ ̣c linh
̣ tăng tố c, lúc này Quyế t Đoàn châ ̣n hâ ̣u trở thành Quyế t
Đoàn đi đầ u. Hướng chúng tôi đi ngươ ̣c la ̣i hướng chiề u qua dùng để vào bản Lào, có thể đoàn quân đang
rút về . Linh
̣ truyề n cho đi nhanh hơn, vẫn nghe bên tai tiế ng súng bắ n hướng vào điạ hı̀nh chúng tôi đang đi
qua, dồ n dâ ̣p, nhưng rấ t may không trúng ngay vào đô ̣i hı̀nh.
Khi đoàn võ trang kháng chiế n đã đi bỏ thâ ̣t xa ngôi làng Lào, lúc đó nắ ng lên cao, phı́a sau, không
thấ y đich
̣ bám sát theo và tiế ng súng bắ n truy đuổ i cũng im lă ̣ng, khó hiể u. Tấ t cả kháng chiế n quân đươ ̣c
linh,
̣ mỗi người đào mô ̣t lỗ nhỏ không sâu lắ m, chôn ngay vài vâ ̣t du ̣ng không cầ n thiế t, ngay cả mô ̣t ı́t lương
thực, để rút lui đươ ̣c nhanh hơn.
Viê ̣c đào lỗ chôn bỏ nhiề u vâ ̣t du ̣ng mới, tố t, chưa sử du ̣ng, còn có thêm mô ̣t tác du ̣ng đánh la ̣c
hướng, gây nhiễu cho đich.
̣ Khi đich
̣ bám theo sau, tı̀m ra nhiề u hố chôn khả nghi, sẽ dừng la ̣i quan sát. Sau
khi kiể m tra, nhâ ̣n thấ y không có dấ u hiê ̣u gı̀ gây nguy hiể m, sẽ cho đào bới lên. Và lúc biế t đươ ̣c có nhiề u
đồ đa ̣c, vâ ̣t du ̣ng có thể cấ t giữ, sử du ̣ng, bỏ miê ̣ng ăn ngay hay đem về bán ở chơ ̣ kiế m tiề n đươ ̣c (hàng hóa
Thái dı ̃ nhiên tố t và hấ p dẫn về mẫu ma,̃ có chấ t lươ ̣ng hơn gấ p bô ̣i lầ n, hàng hóa xã hô ̣i chủ nghıã Lào và
Viê ̣t Nam). Vı̀ châ ̣t vâ ̣t, nghèo đói, thiế u thố n luôn luôn, dưới chế đô ̣ khẩ u phầ n tem phiế u, quân truy đuổ i
chắ c chắ n phải sinh lòng tham, cướp lấ y, tranh nhau chiế m đoa ̣t “của rơi rớt”, hành đô ̣ng này sẽ làm cho
công viê ̣c truy kı́ch theo đoàn quân kháng chiế n sẽ bi ̣châ ̣m la ̣i.
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Trên đường rút về , không có thêm trở nga ̣i gı̀ hế t, đoàn quân cứ theo hướng cũ nhắ m về khu chiế n.
Đế n chiề u, chúng tôi la ̣i vươ ̣t lên dố c để trở la ̣i căn cứ 81. Không vào căn cứ, đoàn quân đươ ̣c linh
̣ di chuyể n
vòng về hướng tây nam, rồ i đi lùi sâu vào khu vực gầ n căn cứ tiế p vâ ̣n 84. Lañ h đa ̣o MT vẫn cảnh giác, có
thể có quân truy kı́ch bám sát theo sau, nên đã để la ̣i mô ̣t đơn vi nho
̣ ̉ ở xa khỏi căn cứ 81 làm nhiê ̣m vu ̣ chă ̣n
hâ ̣u và theo dõi tı̀nh hıǹ h đich.
̣
Nhâ ̣n Xét Về Thấ t Ba ̣i Của Chiế n Dich
̣ Đông Tiế n II Lầ n 1.
Như thế sau hai ngày mô ̣t đêm rời khỏi khu chiến lên đường Đông Tiế n II lần 1, đoàn quân đã thấ t
ba ̣i, không thực hiê ̣n đươ ̣c kế hoa ̣ch đề ra là phải vươ ̣t qua đươ ̣c sông Mekong trong đêm, trước khi tiế p tu ̣c
tiế n về hướng đông. Do đó phải trở la ̣i khu chiế n ngay, ngoài dự tı́nh. Mă ̣c dù không có thiê ̣t ha ̣i về nhân
ma ̣ng, nhưng công lao chuẩ n bi ̣chiế n dich
̣ trong gầ n mô ̣t năm trời bi ̣tiêu pha nhiề u.
Chưa kể nhiề u vâ ̣t du ̣ng trang bi ̣cho đoàn quân sử du ̣ng trên đường di hành cũng như khi về nước
đã bi ̣ bỏ la ̣i do ̣c đường đi, vı̀ nhu cầ u chiế n thuâ ̣t. Đây là mô ̣t khoản tiề n không nhỏ đố i với tài chı́nh của
MT.
Thấ t ba ̣i này cũng quá đáng tiế c, vı̀ kháng chiế n quân không bắt sống gọn hay tiêu diê ̣t nhanh đơn
vi ̣ du kı́ch trong làng để chiế m ghe của ngư dân. Trái la ̣i để chúng cha ̣y thoát, kêu la om sòm rồi bắ n báo
đô ̣ng náo loa ̣n, khiế n cho tı̀nh hı̀nh bể ra nhanh chóng không cầ n thiế t. Khuyế t điể m này cũng không tránh
khỏi từ sự sơ hở trong phố i hơ ̣p công tác giữa toán tiề n tiêu của kháng chiế n quân Viê ̣t Nam và toán ba ̣n
kháng chiế n Lào dẫn đường, khi cả hai toán đi vào làng trước để kiế m ghe.
Tấ t nhiên, thấ t ba ̣i này cũng có ảnh hưởng phầ n nào đế n tâm lý anh em, nhưng chı̉ có tác ha ̣i nhỏ.
Thấ t ba ̣i là me ̣ thành công, dù sao, điề u này cũng còn nói lên khả năng thâ ̣t ha ̣n chế của MT, của lực lươ ̣ng
đấ u tranh hải ngoa ̣i.
Biế t làm sao hơn, sự khởi đầ u to lớn, hê ̣ tro ̣ng nào la ̣i không đau đớn, vô vàn khó khăn, mấ t mát.
Dù sao còn hơn là ngồ i khoanh tay nơi xứ người chờ sự giúp đỡ từ ngoa ̣i nhân hay an phâ ̣n thủ thường của
cuô ̣c đời lưu vong thấ t quố c, đau buồ n, phiề n lu ̣y.
Khi đoàn quân di chuyể n tới gầ n khu vực căn cứ tiế p vâ ̣n 84, lañ h đa ̣o MT cử ngay người ra khu
vực tı̉nh U Bon để liên la ̣c với bô ̣ phâ ̣n bên ngoài. Dı ̃ nhiên người tha ̣o viê ̣c và quen đường sá, có thể nói
tiế ng Thái cũng như quen biế t nhiề u với cư dân nơi đây, không ai khác hơn là chiế n hữu Lưu Minh Hưng và
Nguyễn Văn Đẩ u.
Lúc này ở ngoài Thái còn chiế n hữu Trương Tấ n La ̣c và bô ̣ phâ ̣n đài phát thanh. Vài ngày sau đó,
chúng tôi có thấ y chiế n hữu Nguyễn Kim vào khu chiến gă ̣p chiế n hữu Chủ Tich
̣ Hoàng Cơ Minh. Tấ t nhiên
anh Nguyễn Kim đang phu ̣ trách Tổ ng Vu ̣ Hải Ngoa ̣i, có mă ̣t ở Hoa Kỳ. Thời đó ta ̣i Thái, liên la ̣c nhanh và
tiê ̣n lơ ̣i, chı̉ có điê ̣n thoa ̣i viễn liên và fax, chứ chưa có thư điện tử (e-mail) và Liên Mạng (Internet). Dı ̃ nhiên
thấ t ba ̣i của chiế n dich
̣ Đông Tiế n II lầ n 1 sẽ nảy sinh ra mô ̣t số công viê ̣c liên hê ̣, cầ n đươ ̣c giải quyế t nhanh
chóng nhằ m ta ̣o sự bı̀nh ổ n trở la ̣i.
Thứ nhấ t, nên thông báo cho chıń h quyề n Thái về sự quay trở la ̣i lañ h thổ Thái, ngoài ý muố n. Cũng
như nhu cầ u gấ p rút về sự hiê ̣n diê ̣n tiế p tu ̣c trong thời gian ngắ n của đoàn quân kháng chiế n Viê ̣t Nam để
tránh va cha ̣m về ngoa ̣i giao và quân sự.
Tấ t nhiên lañ h đa ̣o MT ở vi ̣ thế yế u hơn, vı̀ không có thực lực chı́nh tri ̣ như là chı́nh phủ của mô ̣t
quố c gia, hay ı́t nhấ t là mô ̣t chıń h phủ kháng chiế n lưu vong có sự ủng hô ̣ tố i thiể u nào đó về ngoa ̣i giao của
vài quố c gia trong khu vực hay trên thế giới.
Và vi ̣thế MT cũng không thı́ch hơ ̣p với công pháp quố c tế trong bố i cảnh các quố c gia ở khu vực
Đông Nam Á đang có khuynh hướng mở rô ̣ng khố i ASEAN nhằ m tı̀m kiế m thêm sự hơ ̣p tác khu vực. Có
thể sẽ phải thu nhâ ̣n thêm các thành viên mới là quố c gia cô ̣ng sản chuyên chế hay đô ̣c tài quân phiê ̣t, thường
trực ma ̣nh tay đàn áp người dân nào dám đứng lên đòi hỏi, tranh đấ u cho nhân quyề n, như Lào, Hà Nô ̣i,
Cambodia, Miế n Điê ̣n. Va cha ̣m về quân sự có thể xảy ra do hiể u lầ m hay đu ̣ng lầ m, vı̀ khu vực lực lươ ̣ng
kháng chiế n Viê ̣t Nam võ trang trú đóng, thı̉nh thoảng có quân đô ̣i Thái Lan đi tuầ n hay tâ ̣p trâ ̣n để giữ an
ninh biên giới.
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Thứ hai, lañ h đa ̣o MT phải lâ ̣p kế hoa ̣ch trú quân kháng chiế n ở vòng đai quanh khu chiế n cũ. Khu
chiế n vố n đã bàn giao cho người Thái. Bàn giao không có nghıã là người Thái sẽ vào khu vực này trú chiế m,
nhưng nó đánh dấ u thời điể m MT có thể không còn có quyề n hiê ̣n diê ̣n ta ̣i đó lâu thêm nữa.
Thứ ba, khi lực lươ ̣ng MT kéo về la ̣i khu vực biên giới này, phát sinh nhu cầ u tiế p vâ ̣n lương phẩ m
cho hơn trăm nhân sự. Ca ̣nh đó là ta ̣o ra công viê ̣c hàng ngày cho đoàn quân. Cũng như kế hoa ̣ch huấ n luyê ̣n,
sinh hoa ̣t, chı́nh huấ n, nhằ m duy trı̀ tinh thầ n đoàn quân trong tra ̣ng thái hưng phấ n thường xuyên.
Thứ tư, thấ t ba ̣i vừa kể , sẽ làm cho MT không thể tiế n hành ngay đươ ̣c kế hoa ̣ch Đông Tiế n II lầ n 2
trong năm 1986. Phải cầ n có mô ̣t thời gian nữa để chuẩ n bi ̣ cho ̣n mô ̣t hướng vươ ̣t sông khác. Và cũng để
tránh sự theo dõi của đich
̣ quân.
Chắ c chắ n rằ ng, khi trinh sát của Lào Cô ̣ng và Hà Nô ̣i trú đóng ở khu vực gầ n làng đánh cá ca ̣nh
bờ sông Mekong, khi sáng ra xem xét, tı̀m tòi, ho ̣ sẽ thấ y dấ u vế t dẫm nát của đoàn quân tố i hôm qua khi đi
ra đi vào xóm chài. Và khi dò tiế p theo dấ u chân, trinh sát Hà Nô ̣i không ngu da ̣i gı̀ mà không biế t, khố i
lươ ̣ng người di chuyể n trên bờ ruô ̣ng, trên đường đê, trên các lố i mòn từ xóm dẫn vào rừng. Sau đó, khi truy
tiế p, chúng sẽ đă ̣t nhiề u nghi vấ n về việc lực lươ ̣ng quân sự của MT đã xuố ng núi.
Tấ t nhiên các dữ kiê ̣n của trinh sát Viê ̣t Cô ̣ng cung cấ p cho lañ h đa ̣o quân sự ta ̣i mă ̣t trâ ̣n Lào, cùng
các tı̀m hiể u của tı̀nh báo hải ngoa ̣i Hà Nô ̣i ta ̣i Thái, và nhấ t là ta ̣i Hoa Kỳ. Cho phép lañ h đa ̣o cô ̣ng đảng Hà
Nô ̣i đoán ra ý đồ của lañ h đa ̣o MT, để chúng giăng bẫy rı̀nh râ ̣p, chờ đơ ̣i chiế n dich
̣ Đông Tiế n II lầ n 2 tiến
hành mô ̣t năm sau đó.
Từ tháng 9/1986, khi trở la ̣i khu chiến, chúng tôi đã trải qua đời số ng trong rừng núi trên biên thùy
Thái - Lào mô ̣t lầ n nữa cho đế n tháng 7/1987, chiế n dich
̣ Đông Tiế n II lầ n 2 mới đươ ̣c khởi đô ̣ng.
PhnomPenh - Cambodia, những ngày đầ u năm 2006.
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CHƯƠNG 30
CHỜ TÁI XUẤT QUÂN
Sinh Hoạt Thời Kỳ Đóng Quân
Chờ Đông Tiế n II Lầ n 2. Từ Tháng 9/ 1986 Đế n Tháng 7/1987.
Ăn Tết Dã Ngoại.
Viê ̣c Tử Hın
h
2
Kha
ng
Chiế
n Quân Trầ n Tuyế t Ánh Và A Hứng.
̀
́
Làm Báo - Viết Văn Trên Núi.
(Bắ t đầ u viế t vào tuầ n lễ đầ u tiên của tháng 1/2006).
Sinh Hoạt Thời Kỳ Đóng Quân Chờ Đông Tiế n II Lầ n 2
Từ Tháng 9/ 1986 Đế n Tháng 7/1987.
Trở la ̣i vùng đấ t khu chiế n vào tháng 9/1986 và thời gian phải trú thêm nơi đây kéo dài đế n tháng 7
năm sau, ngoài ý muố n của lañ h đa ̣o MT. Gầ n mô ̣t năm trời anh em kháng chiế n quân đóng quân ở những
khu vực bên ngoài khu chiế n cũ. Các căn cứ trong khu chiến trước đây đã là quá đơn sơ rồ i, vı̀ chı̉ gồ m các
mái nhà tranh, chòi lá, hô ̣i trường ho ̣c tâ ̣p cũng bằ ng cây rừng, mái lá, nay các vi ̣trı́ đóng quân của 3 Quyế t
Đoàn nằ m luôn hẳ n ngoài rừng, thay đổ i chỗ ở luôn luôn. Nhà là vòm cây, hang đá, giường là nề n đấ t, cái
võng mắ c giữa hai thân cây rừng. Tắ m giă ̣t ở góc suố i kıń khuấ t, đa ̣i tiê ̣n thı̀ phải dùng cuố c cá nhân đào mô ̣t
lỗ nhỏ trong mé rừng, vừa giữ vê ̣ sinh cho đơn vi,̣ vừa phải bảo mâ ̣t tránh để la ̣i dấ u vế t, có thể giúp cho
trinh sát Viê ̣t Cô ̣ng “ngửi”, bám, dò tı̀m, truy theo đoàn quân.
Nằ m ngủ, nghı̉ trên chiế c võng đu đưa hoài cũng ngán ghê lắ m, đôi khi thèm đươ ̣c nằ m thẳ ng cẳ ng,
thẳ ng lưng, trên cái giường, dù chı̉ là giường cây, còn đầ u đươ ̣c kê trên gố i mề m, làm mô ̣t giấ c ngủ say,
không lo lắ ng, suy nghı.̃ Vı̀ đây là thời gian sinh hoa ̣t đă ̣c biê ̣t, chuẩ n bi ̣tinh thầ n sẳ n sàng lên đường ngay
bấ t cứ lúc nào, khi tı̀nh hı̀nh cho phép, nên tấ t cả kháng chiế n quân luôn luôn trong tư thế ba lô lên vai, xuấ t
quân về hướng Đông. Mă ̣c dù qua tı̀nh hı̀nh thấ t ba ̣i của chiế n dich
̣ Đông Tiế n II lần 1 vừa xảy ra, kháng
chiế n quân có thể đoán biế t rằ ng, phải tới mùa mưa năm sau, cơ hô ̣i mới đế n mô ̣t lầ n nữa.
Công viê ̣c chı́nh yế u, thường trực cho các đơn vi ̣ kháng chiế n quân trong giai đoa ̣n này là đi tuầ n
tra hàng ngày quanh các vi ̣trı́ trú đóng ta ̣m thời, có khi đi xa hơn tùy nhu cầ u an ninh đòi hỏi. Lô ̣ trı̀nh tuầ n
tra thay đổ i liên tu ̣c. Viê ̣c tuầ n tra đươ ̣c thực hiê ̣n luân phiên nhau giữa các Quyế t Đoàn. Viê ̣c phân công
tuyế n tuầ n tra và đơn vi đi
̣ tuầ n, đươ ̣c loan báo trong các phiên ho ̣p cấ p Tâm Đoàn mỗi hai hay ba ngày mô ̣t
lầ n, chiế n hữu Hải Xăm phu ̣ trách các cuô ̣c ho ̣p này.
Hoa ̣t đô ̣ng tiế p vâ ̣n cũng đươ ̣c nố i la ̣i từ cơ sở MT bên ngoài tı̉nh U Bon, vı̀ nhu cầ u cầ n ga ̣o nuôi
quân, cầ n thực phẩ m tươi, mô ̣t ı́t rau xanh thı̉nh thoảng có. Vi ̣trı́ đổ hàng hóa, thực phẩ m gầ n căn cứ 84 cũ,
anh em di hành tới điể m đó và mang tiế p liê ̣u về nơi đóng quân. Vı̀ không còn cơ sở chăn nuôi gà như trước
đây. Thiṭ heo tươi đã đươ ̣c cung cấ p thay thế cho thiṭ gà, chừng 10 ngày mô ̣t lầ n, viê ̣c cung cấ p có giới ha ̣n
theo đầ u người trong mỗi Dân Đoàn.
Thường thı̀ ta ̣i mỗi Dân Đoàn, chiế n hữu Dân Đoàn Trưởng khuyên anh em nên kho thiṭ ăn để kéo
lâu thêm đươ ̣c vài ngày. Mỗi bữa ăn, các kháng chiế n quân đươ ̣c chiế n hữu trực bế p chia cho mô ̣t cu ̣c thiṭ
nhỏ, vừa na ̣c vừa mỡ. Có Dân Đoàn chu đáo hơn, anh em ăn ı́t la ̣i, hoă ̣c tiế t kiê ̣m không ăn. Số thiṭ nhâ ̣n
đươ ̣c, cắ t nhỏ, mang đi ướp muố i gia vi cho
mă ̣n, phơi nắ ng thâ ̣t khô, rồ i mang đi cấ t, làm thực phẩ m dự trữ
̣
lâu ngày.
Do đóng quân dã ngoa ̣i, không có nhà bế p cố đinh
̣ với các tiê ̣n nghi tố i thiể u trong điề u kiê ̣n sinh
hoa ̣t khu chiế n như chòi tranh, bàn ăn, chỗ để chén bát, thùng nhựa gánh nước, chứa nước, nồ i nấ u, tủ tre
đựng lương khô, gia vi,̣ kho chấ t củi khô v.v... giố ng như trước đây, khi còn ở các tiề n đồ n của Dân Đoàn
hay Bô ̣ Chı̉ Huy Quyế t Đoàn. Giờ đây, viê ̣c làm bế p nấ u nướng phu ̣c vu ̣ bữa ăn hàng ngày, nhằ m giữ sức
khỏe cho các kháng chiế n phải đơn giản tố i đa, go ̣n gàng, kı́n đáo và đươ ̣c quan tâm đă ̣c biê ̣t.
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Cấ p trên kêu go ̣i sáng kiế n của anh em trong viê ̣c suy nghı ̃ chế ra loa ̣i bế p lò nấ u ăn có thể bảo mâ ̣t
đươ ̣c vi ̣trı́ đóng quân của Dân Đoàn cũng như của cả đoàn quân. Như không gây ra nhiề u khói bố c lên cao,
nên cố tránh nhiề u ánh lửa phát ra trong rừng cây vào sáng sớm hay chiề u tố i, dễ là mu ̣c tiêu phát hiê ̣n cho
đă ̣c công cô ̣ng sản có thể đang bám sát, như thú dữ theo thiṭ tươi, mồ i ngon. Có những kháng chiế n quân rấ t
có sáng kiế n, tháo vát, anh em đào đấ t ở gò mố i, trô ̣n với nước suố i, nhồ i nắ n thành ra mô ̣t loa ̣i lò nấ u, đă ̣t
nằ m âm dưới đấ t. Do đó viê ̣c nấ u ăn hàng ngày đươ ̣c ngu ̣y trang khá cẩ n thâ ̣n. La ̣i dễ hủy bỏ khi di chuyể n
đế n vi ̣trı́ mới.
Trong thời kỳ trú quân này, nguồ n nước cung cấ p cho viê ̣c ăn uố ng, sử du ̣ng, tắ m giă ̣t hàng ngày là
vấ n đề cầ n quan tâm thường xuyên cho lực lươ ̣ng kháng chiế n, nhấ t là vào lúc cuố i mùa khô và mưa thı̀ chưa
rớt hô ̣t. Trước đây các Quyế t Đoàn đóng rải rác ở các căn cứ xa nhau, mỗi nơi đề u có điể m nước cố đinh,
̣
anh em đã quen sử du ̣ng.
Nay các Quyế t Đoàn đóng chu ̣m la ̣i trong pha ̣m vi rấ t gầ n trong thế liên hoàn, tựa như trong mô ̣t cứ
điể m, nhằ m dễ bảo vê ̣ và liên la ̣c với nhau, dưới sự điề u phố i của Bô ̣ Chı̉ Huy Trung Ương. Nước mùa nắ ng
la ̣i giới ha ̣n, mă ̣c dù ta ̣i nơi trú đóng, có phân chia viê ̣c sử du ̣ng các điể m nước nằ m cách xa mô ̣t khoảng cố
đinh,
̣ nhưng cũng ha ̣n chế . Có nơi, điể m tắ m giă ̣t của mô ̣t Quyế t Đoàn, nước ca ̣n nhiề u, màu nước vàng đu ̣c,
vı̀ tù đo ̣ng và không có ma ̣ch ngầ m.
Khi trở về khu chiế n cũ đươ ̣c vài tháng, mùa đông la ̣i đế n, tháng 12/1986. Khı́ hâ ̣u lành la ̣nh giữa
rừng núi âm u, vắ ng bóng nắ ng thường xuyên, cô ̣ng với cơn số t bấ t chơ ̣t, thiế u thố n tứ bề . Tuy vậy, vẫn
không làm cho các kháng chiế n quân quên đi mùa Giáng Sinh đế n trong khung cảnh rừng cây, đồ i núi im
lă ̣ng quanh năm. Anh em có đa ̣o vẫn quây quầ n đón Giáng Sinh trong lă ̣ng lẻ, trang nghiêm, thành kı́nh.
Trong khu chiế n hay lúc đang đóng quân ở ngoài rừng, lañ h đa ̣o MT không đề câ ̣p nhiề u tới viê ̣c
tı́n ngưỡng, đó là quyề n tự do của mỗi kháng chiế n quân, không có quyề n cấ m đoán cũng không có thı̀ giờ
khuyế n khı́ch, tổ chức. Vı̀ viê ̣c tố i quan tro ̣ng, tố i cầ n kıṕ là ưu tiên cứu nước, vố n còn quá bề bô ̣n, vô vàn
khó khăn trước mắ t và khả năng, thực lực MT còn ha ̣n chế . Ai có đa ̣o thı̀ cứ đón mừng Giáng Sinh trong cái
có của mı̀nh, đừng làm phiề n anh em khác trong đơn vi hay
gây trở nga ̣i cho công viê ̣c chung của Dân Đoàn.
̣
Do vâ ̣y kháng chiế n quân nào có đa ̣o tự đô ̣ng tổ chức mừng lễ âm thầ m, lẻ tẻ. Như nhóm hai ba anh em la ̣i
sau giờ gác, ngồ i nói chuyê ̣n kỷ niê ̣m Giáng Sinh lúc còn ở ngoài đời, thế thôi. Không có bánh trái, không
có lễ nghi rườm ra, không có da ̣o phố , không có tiê ̣c tùng chè chén, không có dự thánh lễ ta ̣i giáo đường.
Chı̉ có trời đêm la ̣nh và rừng đầ y sương phủ!
Ăn Tết Dã Ngoại.

Ghi chú: Cảnh ăn Tết khu chiến trước khi tác giả tham gia Mặt Trận. Hàng đầ u, sau lưng chiế n
hữu Dương Văn Tư nhın
̣ Hoàng Cơ Minh (xoay lưng). Từ phải qua: Kháng
̀ về chiế n hữu Chủ Tich
chiế n quân thứ 1 không nhớ tên (có thể là Nguyễn Văn Thuâ ̣n hay Thuầ n sau tham dự Đông Tiế n I).
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Thứ 2 là Đinh Văn Bé. Thứ 3 là Chung Hồ ng Khanh, người hơi thấ p, dáng go ̣n gàng, đang ngó xuố ng,
tham dự đoàn cán bô ̣ kháng quản đơ ̣t 2 năm 1985. Thứ 4 là Trầ n Văn Hùng tức Hùng Sún, người ở
la ̣i Thái với chiế n hữu Nguyễn Quang Phu ̣c và sau đó đươ ̣c ghi nhâ ̣n là mấ t tı́ch. Thứ 5 là Trầ n Đế .
Thứ 6 là Nguyễn Văn Hồ ng, tham dự đoàn cán bô ̣ kháng quản đơ ̣t 2...
Đầ u năm 1987, tiế t trời vào xuân, nắ ng vàng tỏa khắ p, không khı́ dễ chiu.
̣ Rừng cây như đang thay
áo, vô số mầ m non xanh mướt, tươi mát, đâm chồ i trên cành cây kẽ lá. Sắ c màu tươi mới làm diụ đi cảnh
rừng vố n đı̀u hiu, đơn điê ̣u. Anh em kháng chiế n quân la ̣i bùi ngùi, bâng khuâng, mô ̣t ı́t rô ̣n rã trong lòng,
chờ đón Tế t truyề n thố ng của cả dân tô ̣c trong cảnh rừng là nhà, võng là giường, đồ ng đô ̣i như người thân
trong gia đı̀nh.
Tế t năm đó, MT cung cấ p khá chu đáo các thức ăn, như chả lu ̣a, ı́t đòn bánh tét, thêm ı́t thiṭ heo tươi
để anh em có thể kho đươ ̣c nồ i thiṭ (truyề n thố ng) khá đầ y cho mỗi Dân Đoàn. Cũng có mô ̣t ı́t trà, cà phê bô ̣t
của Thái. Tấ t nhiên không có pháo nổ ran ngoài sân nhà như thuở con thơ đầ y ắ p mô ̣ng ước. Không có củ
kiê ̣u, dưa mắ m, bánh tổ , bánh bông lan, không có cảnh sum ho ̣p gia đı̀nh ấ m cúng, cảm đô ̣ng, thiêng liêng
đáng trân quı́. Cũng không có câu đố i đỏ, hay những lời chúc Tế t: năm mới phát tài, năm mới thăng tiế n
nghề nghiê ̣p, năm mới an khang thinh
̣ vươ ̣ng, năm mới bı̀nh yên nhiề u sức khỏe, năm mới trường tho ̣, con
cháu đầ y đàn, Phúc - Lô ̣c - Tho ̣ v.v...
Tế t năm 1986 bước qua 1987, lañ h đa ̣o MT còn chú ý chu đáo cung cấ p mô ̣t số thực phẩ m tươi, và
tổ chức anh em quây quầ n trò chuyê ̣n với cấ p lañ h đa ̣o. Những năm trước, đơn giản hơn nhiề u, công tác vẫn
tiế p tu ̣c, không có ngày nghı̉ phép, không ngừng công tác. Duy chı̉ có ı́t loa ̣i mứt, như mứt dừa với màu
xanh, đỏ và ı́t mứt ha ̣t sen đươ ̣c gửi cho mỗi Dân Đoàn. Đây coi như là dấ u hiê ̣u báo Tế t đang đế n, thế thôi,
chứ chẳ ng có yế n tiê ̣c, liên hoan, chè chén, đi thăm nhau chúc nhau inh ỏi cả rừng núi.

Đời số ng người đi kháng chiế n dưới sự lañ h đa ̣o của MT, thâ ̣t ra cũng buồ n, cô đơn và rấ t thiê ̣t
thòi. Nế u không dùng từ ngữ bi quan hơn, chói tai hơn: bi ̣ đời, bi ̣ người, bi ̣ dân tô ̣c này quên lañ g! Nhưng
nế u không viế t lên những điề u bi quan, yế m thế cũng không trung thực với sự kiê ̣n, với lòng người. Và
chúng ta - người Viê ̣t - la ̣i trau chuố t cho nhau, tô vẽ cho nhau nhiề u sắ c màu diêm dúa không thâ ̣t, để rồ i
cùng nhau số ng trong ảo ảnh, lừa dố i, giả trá, u mê.
Thời kỳ chiế n tranh, người lı́nh VNCH, còn có phép về thăm gia đı̀nh, hay ta ̣i đơn vi vẫ
̣ n có tổ chức
mừng xuân dân tô ̣c. Hoă ̣c có thư từ quà tă ̣ng của người em gái hâ ̣u phương, của giới ho ̣c sinh, sinh viên
thành thi,̣ của đồ ng bào gửi cho người lı́nh trâ ̣n. Như những lời an ủi, cổ vũ hay thành tâm chia xẻ của người
đang số ng nơi bı̀nh yên, phố thi,̣ với nổ i gian truân, khó nho ̣c của các anh lı́nh chiế n đấ u nơi tuyế n lửa để
bảo vê ̣ miề n Nam mong manh, thoi thóp.
Người tự nguyê ̣n lên đường, đi kháng chiế n chố ng ho ̣a đô ̣c tài - xây dựng tự do, dân chủ cho Viê ̣t
Nam, ở thâ ̣p niên 1980, vấ t vả gian nan hơn rấ t nhiề u. Ho ̣ không có lương bổ ng hàng tháng, không có chıń h
sách thương binh, tử sı.̃ Không có chı́nh sách chăm lo, hướng nghiê ̣p, chu cấ p sau thời kỳ người tham gia
kháng chiế n, tham gia MT bi ̣ tù đày. Cũng không nhâ ̣n đươ ̣c sự an ủi của đồ ng bào, không đươ ̣c trực tiế p
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tiế p xúc với đồ ng bào, với những ai quan tâm đế n kháng chiế n quân, với công cuô ̣c đấ u tranh do MT khởi
dựng.
Không có bấ t cứ cơ hô ̣i nào để trıǹ h bày quan điể m, ý kiế n, suy nghı ̃ riêng của người kháng chiế n
quân, và cũng không đươ ̣c gia đı̀nh thăm viế ng, không đươ ̣c liên la ̣c với gia đı̀nh (ngoa ̣i trừ lañ h đa ̣o kháng
chiế n).
Sau cuô ̣c chiế n tranh VN, có biế t bao nhiêu câu chuyê ̣n, truyê ̣n ký, bút ký, truyê ̣n ngắ n, truyê ̣n dài,
tiể u thuyế t, sách hồ i ký, tài liê ̣u, phim ảnh, vâ ̣t du ̣ng, kỷ niê ̣m, nhân chứng số ng trung thực đáng trân tro ̣ng...
nhắ c đế n cảnh số ng, công lao, gương chiế n đấ u, tâm tı̀nh của người chiế n binh VNCH trong thời kỳ hy sinh
giữ nước trước 30/4/1975.
Ngày nay là sự hy sinh đóng góp của hàng trăm thanh niên Viê ̣t lên đường cứu quố c - kéo theo hàng
trăm gia đıǹ h, thân nhân, ba ̣n hữu của ho ̣ phải chiụ số ng cảnh chờ đơ ̣i mỏi mòn, bă ̣t tin, vô vo ̣ng - trong thời
buổ i tổ quố c suy vi tâ ̣n cùng, lòng người phân tán, rã rời, mỏi mê ̣t, chán nản, buông xuôi hưởng thu ̣. Có ai
nhắ c đế n, có ai viế t về ho ̣, có ai đề nghi ̣ đắ p mô ̣t tươ ̣ng đài để tưởng nhớ đế n công lao của người đi cứu
nước.
Ta ̣i vı ̀ lực lươ ̣ng kháng chiế n Viêṭ Nam quá nhỏ, la ̣i yể u mênh?
̣
Ta ̣i vı ̀ đây chı̉ là cu ̣c bô ̣ của mô ̣t tổ chức MT, mà MT la ̣i gây nhiề u điề u tiế ng không tố t ở hải
ngoa ̣i?
Ta ̣i vı ̀ lãnh đa ̣o MT- VT thường có hành vi khủng bố tinh thầ n cô ̣ng đồ ng người Viêṭ lưu vong,
cho nên người kháng chiế n quân cũng bi ̣ảnh hưởng lây, cô ̣ng đồ ng người Viêṭ ı́t muố n nhắ c tới, vı ̀
không muố n đu ̣ng cha ̣m tới MT, người trong nước la ̣i bi ̣ chı́nh quyề n chuyên chế khóa mồ m, biṭ
miêng,
̣ trói tay, trói chân?
Ta ̣i vı ̀ tiế ng nói của kháng chiế n quân bi châ
̣
̣n bı́t bởi chı́nh người lãnh đa ̣o MT - đã chế t hay
còn số ng - và sự hèn yế u của cô ̣ng đồ ng lưu vong, của người cầ m viế t chân chı́nh?
Ta ̣i vı ̀ chưa có nhiề u tài liêu,
̣ sách, hồ i ký, bút ký, tiể u thuyế t nói về thời kỳ đấ u tranh gian khổ
này?
Ta ̣i vı ̀ người Viêṭ chúng ta có thể ma ̣nh da ̣n nói lên cái sai trái, sai lầ m, tô ̣i ác của chế đô ̣ đô ̣c
tài bấ t nhân ở Hà Nô ̣i, nhưng chúng ta thiế u can đảm, thiế u trung thực, không dám cấ t tiế ng nói,
không dám phê bın
̀ h, không dám chı̉ ra các sai pha ̣m của người Viêṭ tự do. Hoă ̣c chưa muố n nói, chưa
có cơ hô ̣i nói, chưa cầ n nói, hay ta ̣i người Viêṭ tự do không có sai pha ̣m, không có tô ̣i ác, luôn luôn
lương thiên,
̣ chân chı́nh, tôn tro ̣ng nhân quyề n?
Tấ t nhiên dân tô ̣c Viê ̣t chúng ta không phải là mô ̣t dân tô ̣c đoản - hâ ̣u, cũng không phải là mô ̣t dân
tô ̣c sẳ n sàng, đành tâm quên quá khứ đóng góp công sức, xương máu của tiề n nhân trong tiế n trı̀nh miên
viễn đắ p xây cơ đồ gấ m vóc của nước Viê ̣t. Như ngày nay chúng ta đươ ̣c nhıǹ thấ y, đươ ̣c số ng trong không
gian hı̀nh chữ S. Đươ ̣c số ng trong không khı́, tâ ̣p quán, nế p suy nghı,̃ phong cách, cá tı́nh, môi trường lich
̣
sử chiụ ảnh hưởng từ nề n văn hóa Viê ̣t luôn thấ m đâ ̣m trong dòng máu Viê ̣t Nam!!!
Tế t dân tô ̣c vào đầ u năm 1987, anh Nguyễn Kim, thay mă ̣t Tổ ng Vu ̣ Hải Ngoa ̣i MT, từ Hoa Kỳ về ,
mua tă ̣ng cho kháng chiế n quân mỗi người mô ̣t chiế c đồ ng hồ Seiko. Như món quà Tế t thân tă ̣ng cho từng
chiế n hữu, trong những ngày thiêng liêng của người Viê ̣t, theo truyề n thố ng dân tô ̣c có từ ngàn năm qua.
Phầ n nữa, đô ̣ng viên tinh thầ n anh em cố gắ ng vươ ̣t qua khó khăn nhấ t thời, vững lòng với cuô ̣c số ng hiê ̣n
ta ̣i, quyế t tâm Đông Tiế n khi thời cơ đế n.
Chiế c đồ ng hồ này tôi mang suố t trên đường Đông Tiế n II lần 2. Sau này khi lực lươ ̣ng võ trang
kháng chiế n bi ̣ quân thù đông gấ p mấ y lầ n, truy đuổ i tơi tả, đường cùng, lực kiê ̣t. Nhân lực lớp chế t, lớp
thương vong bi bo
̣ ̉ rơi ru ̣ng trên rừng núi la ̣nh lùng, đô ̣c ác. Lớp đói khát, kiê ̣t sức, thấ t tán tứ tung, lòng quân
chao đảo ngã nghiêng, rố i bời. Cơ đồ cứu nước, dựng nước la ̣i đứng trước vâ ̣n tiêu vong, đa ̣i ba ̣i, bi ai.
Tôi rời đoàn quân, mô ̣t mı̀nh tay không, đi lang thang, vấ t vưỡng, la ̣c đường, rách nát, đói khát, kiê ̣t
sức, sắ p chế t đói trên mô ̣t đoa ̣n đường mòn Hồ Chı́ Minh năm xưa ta ̣i khu vực tı̉nh Sa La Van, miề n Nam
Lào.
Tôi bi ̣ bắ t số ng và bi ̣ giải giao về mô ̣t bản Lào, nơi có Trung Đoàn Bô ̣ của bô ̣ đô ̣i Hà Nô ̣i đóng.
Người cán bô ̣ trung đoàn đã châ ̣n và lấ y ngay chiế c đồ ng hồ Seiko còn mang trên tay tôi. Như mô ̣t dip̣ may
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hiế m có, kiế m đươ ̣c mô ̣t vâ ̣t giá tri ̣(nho nhỏ) không phải mấ t tiề n mua. Sau đó anh ta la ̣i mời tôi điế u thuố c
của Lào, nói là thuố c thơm nhưng có vi ̣đắ ng ngét, như mô ̣t cuô ̣c đổ i chác, ngoài ý muố n của chủ nhân.
Sinh Hoa ̣t Mùa Khô - Đầ u Năm 1987.
Do lañ h đa ̣o MT chủ trương rèn luyê ̣n anh em trong tinh thầ n chiụ đựng cao, luôn kham khổ , chấ p
nhâ ̣n thiế u thố n, quen cảnh số ng tự lực. Thế nên ga ̣o cung cấ p giới ha ̣n như trong tı̀nh tra ̣ng kháng chiế n
quân đang hoa ̣t đô ̣ng đô ̣c lâ ̣p hay từng toán nhỏ ở rừng núi, nông thôn, đồ ng lầ y Viê ̣t Nam. Viê ̣c tı̀m kiế m
thêm thực phẩ m đươ ̣c cho phép nhưng luôn trong ý thức cảnh giác, phải ngu ̣y trang, giữ an ninh chung.
Đóng quân nơi nào, anh em do khả năng có đươ ̣c, có thể kiế m thêm rau rừng, nấ m, măng, các loa ̣i lá mo ̣c
trên mă ̣t suố i như bông súng rừng, hay các loa ̣i củ mo ̣c sâu, ngóc ngách dưới đấ t, đá. Trong việc mưu sinh
thoát hiể m ở chố n rừng núi, tùy theo mùa, kháng chiế n quân biế t có các loa ̣i rau, quả, lá cây, đo ̣t cây, củ nào,
côn trùng nào có thể ăn đươ ̣c.
Mùa khô, đầ u năm 1987, cây lá, dây rừng đã lớn mau trong mùa mưa. Nay kế t hoa, nở trái, tu ̣ thành
củ cho con người hưởng. Đây cũng là “mùa thu hoa ̣ch” củ bô ̣t. Vài loa ̣i củ có tác du ̣ng cung cấ p chấ t bô ̣t
nuôi cơ thể , tuy không bổ dưỡng lắ m, không ngon miê ̣ng như khoai tây, khoai lang, khoai từ, củ mı̀ tinh,
khoai mı̀. Nhưng củ bô ̣t trong rừng núi có thể ăn số ng qua ngày, nế u không muố n nói là rấ t ngon trong cảnh
số ng giữa chố n thiên nhiên hoang da,̃ khi vâ ̣t chấ t thừa mứa nơi thi ̣thành, vô cùng hiế m hoi nơi đây.
Nhiề u kháng chiế n quân rấ t chiụ khó, khi đào củ, không phải dễ nhâ ̣n biế t đươ ̣c nơi nào có, nơi nào
không. Qua kinh nghiê ̣m, anh em nhı̀n vào các loa ̣i lá của những dây leo bám vào thân cây hay bò sát dưới
đấ t. Thân dây leo tròn mâ ̣p cỡ ngón tay út. Còn đô ̣ dài của dây thı̀ không chừng, thường là 5, 10 mét. Từ đă ̣c
điể m này, người cầ m xẻng đi đào củ có thể đoán biế t, phı́a bên dưới dây, sẽ có củ lớn hay nhỏ, thường mô ̣t
dây cho mô ̣t củ. Có những củ mo ̣c thâ ̣t sâu bên dưới, và không phải chı̉ có đấ t không, bên dưới lớp đấ t cứng
đôi khi có nhiề u viên đá lớn nhỏ nằ m chen châ ̣t nhau. Muố n lấ y củ lên, anh em phải đào chung quanh, để
không pha ̣m vào thiṭ củ, sau đó khoét sâu xuố ng, lách qua đá. Có khi phải nằ m be ̣p người xuố ng đấ t, dùng
tay thò sâu xuố ng đào bới, ca ̣y củ lên. Có củ lớn, đô ̣ dài chừng gầ n bằ ng cánh tay người, tro ̣ng lươ ̣ng vài kı́
lô.
Kiế m đươ ̣c củ rồ i, anh em có thể nấ u đô ̣n với cơm ăn cho no. Có khi la ̣i luô ̣c ăn với đường cát trắ ng.
Có lúc nấ u chè ăn. Suố t thời gian đóng quân dã ngoa ̣i, nhờ các loa ̣i củ có chấ t bô ̣t trong rừng sâu, nên kháng
chiế n quân có thêm món ăn khoái khẩ u, no bu ̣ng.
Trong thời kỳ đóng quân này, mô ̣t kháng chiế n quân nhỏ tuổ i nhưng nổ i tiế ng tài cao, qua hoa ̣t đô ̣ng
đào củ bô ̣t, cung cấ p thêm thực phẩ m cho đơn vi anh.
Đó là chiế n hữu Nguyễn Văn Tùng, dáng ố m cao, mới
̣
18 tuổ i, anh cao chừng thước bảy, nhiề u khi ố ng quầ n la ̣i không phủ hế t chân anh, để lô ̣ phầ n thiṭ phıá trên
mắ t cá chân. Khả năng Nguyễn Văn Tùng đươ ̣c xế p vào bâ ̣c nhấ t trong các đơn vi,̣ qua công viê ̣c đào củ mô ̣t
cách tháo vát, nhanh le ̣, chı́nh xác. Cùng sự phân biê ̣t tinh tường khu rừng nào có nhiề u củ bô ̣t, dây nào có
củ lớn, loa ̣i củ nào ăn ngon hơn.
Nguyễn Văn Tùng tıń h nế t hiề n lành, ı́t nói, gương mă ̣t rấ t thâ ̣t thà chấ t phác. Anh từ tı̉nh Minh Hải
vươ ̣t biể n đế n tra ̣i ti ̣na ̣n Si khiu, nhưng vào năm 1985, la ̣i tı̀nh nguyê ̣n tham gia MT.
Sau này trong chiế n dich
̣ Đông Tiế n II lầ n 2, Nguyễn Văn Tùng bi ̣ bắ t, nhưng khi bi ̣ giải giao về
tra ̣i Suố i Máu hay còn go ̣i là B. 7 thuô ̣c tı̉nh Đồ ng Nai, để ta ̣m giam và bi ̣ hỏi cung. Theo sự ghi nhâ ̣n của
nhiề u anh em tù nhân ta ̣i tra ̣i B. 7, các công an ta ̣i đây, có người biế t gia đı̀nh Nguyễn Văn Tùng ở Cà Mau,
và thân nhân Nguyễn Văn Tùng la ̣i có làm viê ̣c cho “cách ma ̣ng”. Tấ t nhiên có sự liên hê ̣ nào đó giữa gia
đı̀nh Nguyễn Văn Tùng và đám công an cai ngu ̣c ở tra ̣i Suố i Máu. Không biế t có sự lo lót, cha ̣y cho ̣t gı,̀ hay
thân nhân Tùng có thế lực ma ̣nh, anh đã đươ ̣c lañ h ra kı́n đáo và thả tự do cho về quê quán. Không bi ̣tù tô ̣i
cũng không bi ̣cải ta ̣o như các kháng chiế n quân khác!?
Tra ̣i B. 7 và tra ̣i T. 82 ở Sài Gòn đươ ̣c chı̉ huy bởi thành phầ n công an gố c người Minh Hải - Cà
Mau. Đây là điạ phương có các đơn vi công
an đã “lâ ̣p công lớn” với đảng (mô ̣t loa ̣i thượng đế mới trong xã
̣
hô ̣i Viê ̣t Nam), trong viê ̣c châ ̣n bắ t, đánh tan, phá vỡ tuyế n xâm nhâ ̣p Viê ̣t Nam từ Thái Lan qua đường biể n,
của tổ chức đấ u tranh giải trừ cô ̣ng sản do ông Lê Quố c Tuý, Trần Văn Bá… lañ h đa ̣o, vào những năm 1980
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- 1981.
Trên là lương thực mùa khô của rừng núi ban cấ p đầ y thiê ̣n ý cho những người con Viê ̣t lên đường
cứu nước, dưới đây là thực phẩ m mùa mưa. Vào khi có mưa lác đác, khoảng tháng 4, tháng 5/1987, rừng
núi gầ n như lan tràn các loa ̣i nấ m ăn đươ ̣c.
Anh em vui miê ̣ng đă ̣t tên cho từng loa ̣i nấ m, như nấ m trứng gà màu trắ ng, nhỏ như trứng gà, nấ m
trứng ngỗng, màu đỏ và lớn như trứng ngỗng. Sáng sớm, trong các cánh rừng, nấ m mo ̣c chi chı́t, trắ ng hay
đỏ cả mô ̣t góc rừng nhỏ. Rấ t hấ p dẫn cho những người đi bẻ nấ m, kiế m thêm thực phẩ m cho đơn vi.̣ Vừa là
nguồ n vui nho nhỏ trong cuô ̣c số ng không ı́t căng thẳ ng, vừa là viê ̣c làm nhiề u ı́ch lơ ̣i. Anh em dâ ̣y sớm, lúc
trời chưa tan hế t sương mù, tay mang xô, thùng, túi nhựa... đi bẻ, lươ ̣m nấ m. Nấ m nhiề u quá, từ mă ̣t đấ t, từ
thân cây mu ̣c, từ gò mố i, chung quanh gố c cây, dưới lớp lá khô, lú lên tràn lan, ăn không hết.
Loa ̣i nấ m này phải bẻ khi chúng còn búp tròn, vı̀ nế u trễ, lúc mă ̣t trời đã ló da ̣ng nhiề u, chúng mau
nở bè ra, khi nấ u sôi dễ bi ̣ nát và ăn không ngon. Hái nấ m xong, buổ i sáng anh em có đươ ̣c mô ̣t nồ i canh
lớn, trong đó trô ̣n mı̀ gói với nấ m, thêm gia vi va
̣ ̀ o, mô ̣t món ăn ngon miê ̣ng, nhiề u chấ t dinh dưỡng của thực
vâ ̣t núi rừng.
Ngoài nấ m rừng không tố n công lao vun trồ ng, chăm sóc. Anh em còn lùng su ̣c vào các hang đá
trong tâ ̣n rừng sâu để bắ t dơi rừng. Dơi thı̀ nhiề u vô kể , có hàng va ̣n con. Trong hang la ̣i có cả phân dơi nồ ng
mùi khai của phân. Ban ngày vào hang đá rô ̣ng sâu, nhưng ánh sáng lờ mờ, anh em đi bắ t dơi phải mang đèn
pin theo chiế u ro ̣i. Thiṭ dơi anh em thường nướng ăn hoă ̣c phơi khô làm thực phẩ m dự trữ.
Khi mưa bắ t đầ u rơi cũng là lúc anh em chuẩ n bi như
̣ ̃ ng cây chıả ba đi đâm ế ch vào khi trời su ̣p tố i.
Rừng cây mênh mông, có nơi là các baĩ đá lớn, chı̉ những anh em từng có kinh nghiê ̣m mới biế t chỗ nào
giố ng ế ch thıć h cho ̣n làm ổ hay nơi nào chúng ưa đi kiế m mồ i ban đêm.
Trong đoàn quân có mô ̣t kháng chiế n quân nổ i tiế ng với nghề bắ t ế ch, đó là anh Lý Na Rên, mô ̣t
đồ ng bào Khmer Nam bô ̣. Lý Na Rên hay cười với nu ̣ cười hiề n lành, có gương mă ̣t với làn da sa ̣m nắ ng,
că ̣p mắ t sáng nhưng tı́nh tı̀nh ı́t nói. Là mô ̣t kháng chiế n quân chăm làm, siêng năng, ép mı̀nh trong kỷ luâ ̣t
khu chiế n, Lý Na Rên đươ ̣c anh em và cấ p chı̉ huy thương mế n, thân thiê ̣n.
Kháng chiế n quân Lý Na Rên bắ t ế ch giỏi, chiụ khó lă ̣n lô ̣i, mày mò mô ̣t mı̀nh trong rừng sâu lúc
đêm khuya và thường thı̀ anh bắ t đươ ̣c những că ̣p ế ch lớn quá khổ , anh em kêu là ế ch bà. Đây là loa ̣i ế ch
ha ̣ng nhấ t về tro ̣ng lươ ̣ng, không phải dễ kiế m và dễ bắ t đươ ̣c. Thiṭ ế ch ngon miê ̣ng nhiề u bổ dưỡng, có thể
nói là “sang” trong đời số ng khu chiế n, như có thể chiên, nướng, xào hay kho ăn với cơm, nhưng loa ̣i thực
phẩ m “sang tro ̣ng” này không có nhiề u cho kháng chiế n quân.
Có những đêm, tôi theo toán bắ t ế ch, trong đó có anh Huỳnh Văn Tiế ng, lúc ngồ i trên baĩ đá, chờ
anh em gom la ̣i để trở về khu đóng quân. Tôi và anh Tiế n nói chuyê ̣n vu vơ, chuyê ̣n xa chuyê ̣n gầ n, rồ i cũng
quay về chuyê ̣n nước non Viê ̣t của chúng tôi, muôn thuở u buồ n, cay đắ ng. Nằ m trên baĩ đá lớn, mưa rơi
nhe ̣ hô ̣t, trời lố m đố m sao đêm, lòng nă ̣ng ưu tư chuyê ̣n nước, chuyê ̣n nhà, tı̀nh riêng trô ̣n lẫn trách nhiê ̣m
chung.
Mẫu người năng đô ̣ng, hoa ̣t bát, thông minh, nhiê ̣t thành với công viê ̣c như anh Tiế n, theo lòng tôi
nghı,̃ những giờ phút đó, nế u anh không rời gia đıǹ h êm ấ m ở xứ Đan Ma ̣ch (Denmark), tâ ̣n trên vùng Bắ c
Âu. Giờ đây, anh có thể là mô ̣t trong những người lañ h đa ̣o cô ̣ng đồ ng đầ y nhiê ̣t huyế t, có uy tı́n, đươ ̣c quố c
gia sở ta ̣i tro ̣ng vo ̣ng, đồ ng bào lưu vong yêu mế n đă ̣t niề m tin. Hay ıt́ ra, anh Huỳnh Văn Tiế n cũng trở nên
mô ̣t doanh gia thành công ở xứ người xa xôi, la ̣nh leõ , và tấ t nhiên cuô ̣c số ng gia đı̀nh anh, với vơ ̣ hiề n con
ngoan sẽ quây quầ n trong cảnh ấ m cúng chan hòa tı̀nh thương, chứa chan hy vo ̣ng thành đa ̣t, vinh hiể n, sung
túc, giàu sang nơi xứ người.
Nhưng anh Tiế n đã không cho ̣n con đường êm ái, an nhàn, sung sướng, nhiề u hưởng thu ̣ cá nhân
đó. Vı̀ vâ ̣n nước Viê ̣t quá đen tố i, đau buồ n, vı̀ trách nhiê ̣m chân chı́nh của bâ ̣c thức giả nă ̣ng lòng ái quố c,
thông suố t đươ ̣c mı̀nh phải hành đô ̣ng gı̀ trong bố i cảnh tổ quố c cùm gông, nhân dân ly tán, phiêu ba ̣t, lưu
vong. Anh Huỳnh Văn Tiế n can đảm, nồ ng nhiê ̣t lên đường dấ n thân đi vào con đường cứu nước, chứa không
ı́t phiề n muô ̣n, cùng lao nho ̣c, đau đớn, mấ t mát, hy sinh.
Đêm đó và mô ̣t thời gian ngắ n sau nữa, là khoảng thời gian cuố i cùng tôi đươ ̣c công tác bên anh
Huỳnh Văn Tiế n, người kháng chiế n quân, người chiế n hữu, bâ ̣c chı̉ huy đáng kıń h tro ̣ng. Để rồ i, không bao
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giờ còn đươ ̣c ngồ i tâm tı̀nh về chuyê ̣n đấ t nước, về hiê ̣n tra ̣ng quê hương với anh!
Thời gian đóng quân dã ngoa ̣i chờ linh
̣ Đông Tiế n II lầ n nữa, cũng đươ ̣c coi như là thời kỳ huấ n
luyê ̣n thêm mô ̣t cách thıć h hơ ̣p cho tấ t cả kháng chiế n quân. Bô ̣ Chı̉ Huy Trung Ương di chuyể n theo sát với
đoàn quân, để tâ ̣p anh em thêm thói quen chiụ đựng, chừng hai tuầ n lễ, có khi không tiên liê ̣u, các vi trı
̣ ́ đang
trú đươ ̣c linh
̣ hủy bỏ nhanh chóng, cả đoàn quân đươ ̣c linh
̣ di chuyể n ngay đế n vi ̣trı́ mới, không đươ ̣c biế t
trước. Nơi đóng quân mới cũng phải thâ ̣t go ̣n gàng, đơn sơ, chı̉ cầ n chỗ mắ c võng là xong, mô ̣t vi ̣ trı́ kı́n
khuấ t đă ̣t nơi nấ u ăn cho đơn vi,̣ tấ t nhiên phải gầ n điể m có nước như suố i. Mỗi Dân Đoàn trú đóng theo đơn
vi ̣Quyế t Đoàn, ta ̣o thành mô ̣t tuyế n an ninh cho Bô ̣ Chı̉ Huy Quyế t Đoàn, các Quyế t Đoàn vây bo ̣c bảo vê ̣
chung quanh Bô ̣ Chı̉ Huy Trung Ương. Viê ̣c thay đổ i nhân sự ở từng Toàn hay Dân Đoàn cũng đươ ̣c thực
hiê ̣n không thường xuyên nhưng cũng không ổ n đinh
̣ quá lâu, sẽ gây cảm giác ù lı̀, lười biế ng nơi kháng
chiế n quân.
Viêc̣ Tử Hın
̀ h 2 Kháng Chiế n Quân Trầ n Tuyế t Ánh Và A Hứng!!!
Sự kiê ̣n đóng quân kéo dài trong tı̀nh tra ̣ng kham khổ lâu ngày như thế , cũng sinh chán nản trong
mô ̣t số ı́t anh em thiế u kiên đinh,
̣ dễ nao núng trước khó nho ̣c. Thời điể m lên đường, tấ t nhiên lañ h đa ̣o MT
bảo mâ ̣t, vı̀ tai vách ma ̣ch rừng. Vào giai đoa ̣n đóng quân dã ngoa ̣i này đã xảy ra câu chuyê ̣n tử hı̀nh hai anh
em kháng chiế n quân thuô ̣c Dân Đoàn của chiế n hữu Trầ n Văn Đực, ở Quyế t Đoàn Cải Cách - 7686, do
chiế n hữu Phan Thanh Phương chı̉ huy. Đây là mô ̣t Dân Đoàn ba ̣n với Dân Đoàn 861 của chúng tôi trước
đây. Tuy nhiên, khi xảy ra sự kiê ̣n tử hı̀nh, tôi đã bi ̣điề u về Bô ̣ Chı̉ Huy Quyế t Đoàn Anh Dũng - 7684 của
chiế n hữu Khu Xuân Hưng.
Hai người xấ u số là chiế n hữu Trầ n Tuyế t Ánh và A Hứng. Ánh là Toàn Trưởng còn Hứng công tác
trong đơn vi cu
̣ ̉ a Ánh. Tôi không rõ nhân thân của anh Trầ n Tuyế t Ánh, chı̉ biế t anh có thể là cựu quân nhân
thời VNCH trước 1975, từ tra ̣i ti na
̣ ̣n đường bô ̣ tham gia vào MT trong thời gian sau này, dường như là năm
1985. Kháng chiế n quân Ánh đã có tuổ i, so với tôi hay nhiề u anh em khác, năm 1987 anh đã gầ n 40.
Còn A Hứng là mô ̣t thanh niên trẻ, đô ̣ hơn 20 tuổ i, người mâ ̣p ma ̣p, khỏe ma ̣nh, vui tı́nh, miê ̣ng hay
nói. Anh người Viê ̣t gố c Hoa, từng sinh số ng bằ ng nghề bán bánh tiêu, bánh bò ở Kampuchea. Không ai rõ
ho ̣ của Hứng, thông thường người ở Kampuchea, khi lấ y chữ A (hay à) để kêu mô ̣t người, có nghıã là thằ ng
này, con kia, mô ̣t cách bı̀nh dân, xuề xòa.
Anh em kháng chiế n quân quen miê ̣ng go ̣i Hứng là A Hứng. Còn gia đı̀nh anh Hứng ra sao, thế nào,
cũng không ai biế t rõ. Anh A Hứng vươ ̣t biên qua tra ̣i ti na
̣ ̣n đường bô ̣ và rồ i chắ c ngẫu hứng trong giây phút
nào đó, nên xin đi vào khu chiế n. Hai anh em này âm thầ m tổ chức mô ̣t cuô ̣c rời bỏ đơn vi,̣ nhưng không
may lô ̣ ra trên đường trố n thoát, bi bắ
̣ t la ̣i. Chiế u theo quân linh,
̣ hai người phải bi tư
̣ ̉ hı̀nh để làm gương cho
những anh em khác. Hành đô ̣ng kỷ luâ ̣t cũng nhằ m duy trı̀ tinh thầ n đoàn quân trong thời gian chờ ngày lên
đường nhâ ̣p Viê ̣t.
Viê ̣c xử bắ n, cấ p trên la ̣i giao cho chiế n hữu Pha ̣m Hoàng Lê làm toán trưởng. Nhiê ̣m vu ̣ của toán
trưởng hành quyế t sẽ phải bắ n các phát súng ân huê ̣ vào đầ u người thu ̣ hıǹ h. Vi ̣trı́ mang hai anh nói trên ra
xử, ở mô ̣t khu rừng không xa lắ m khu vực đóng quân (Pha ̣m Hoàng Lê có ho ̣ và chữ lót trùng với tác giả,
chứ hai người không có bà con ho ̣ hàng gı̀ cả).
Cả Trầ n Tuyế t Ánh và A Hứng đề u rấ t hiề n lành, chăm chı̉ công tác, số ng hài hòa với anh em, trước
đó cũng không có sai pha ̣m gı̀ hế t. Thời gian đóng quân này, vı̀ là Dân Đoàn Phó, chiế n hữu Pha ̣m Hoàng
Lê, có cơ hô ̣i thường xuyên đế n nói chuyê ̣n với anh em trong Toàn do chiế n hữu Trầ n Tuyế t Ánh làm Toàn
Trưởng.
Không ai biế t chắ c nô ̣i dung câu chuyê ̣n giữa ba người như thế nào, tuy nhiên thời gian sau đó, Trầ n
Tuyế t Ánh và A Hứng bỗng dưng bỏ đơn vi ̣ ra đi. Có thể có sự liên hê ̣ khó hiể u nào đó, giữa các buổ i nói
chuyê ̣n tay ba kı́n đáo và chuyê ̣n ra đi bı́ mâ ̣t, thı̀nh lı̀nh. Tı̀nh hı̀nh sinh hoa ̣t ta ̣i Dân Đoàn cũng như tı́nh
nế t, tı̀nh tra ̣ng sức khỏe mỗi kháng chiế n quân trong đơn vi ̣ sẽ đươ ̣c Dân Đoàn Trưởng tı̀m hiể u, theo sát,
báo cáo về Bô ̣ Chı̉ Huy Quyế t Đoàn thường xuyên.
Viê ̣c cấ p trên thảo luâ ̣n và quyế t đinh
̣ giao cho anh Lê làm Toán Trưởng toán hành quyế t hai người
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xấ u số nói trên, cũng không có gı̀ làm bằ ng chứng rõ là lañ h đa ̣o MT muố n dùng chı́nh tay chiế n hữu Lê, để
giế t chế t hai người mà anh từng thân mâ ̣t, tâm tı̀nh trước đây (áp du ̣ng đô ̣c kế : Lấ y đô ̣c tri ̣đô ̣c, gâ ̣y ông đâ ̣p
lưng ông), dẫn tới hâ ̣u quả là ho ̣ quay lưng la ̣i với MT. Dù không có bằ ng chứng mắ t thấ y tai nghe hay văn
bản giấ y tờ. Nhưng chuyê ̣n phân công chiế n hữu Pha ̣m Hoàng Lê thực hiê ̣n công tác này, cũng khiế n cho
anh em ở chung Quyế t Đoàn hồ nghi lañ h đa ̣o MT muố n sử du ̣ng thâm kế . Như mô ̣t cách giáo du ̣c khéo
chiế n hữu Lê cũng như nhiề u kháng chiế n quân khác, đừng bày trò như thế nữa!?
Ngay ca ̣nh đó, khi xảy ra sự kiê ̣n Trầ n Tuyế t Ánh và A Hứng bỏ trố n, rồ i bi tư
̣ ̉ hıǹ h, đã gây cho các
anh em khác lo nghı ̃ về sự kiê ̣n này. Có người nói kı́n với nhau rằ ng, viê ̣c Ánh và Hứng bỏ đi có thể là hâ ̣u
quả từ nhiề u lầ n nói chuyê ̣n có nô ̣i dung gơ ̣i nỗi chán chường, bi quan, thấ t vo ̣ng mô ̣t cách khéo léo của anh
Hoàng Lê. Và ta ̣i sao khi bắ t la ̣i đươ ̣c hai kháng chiế n quân bỏ ra đi, trước khi ban linh
̣ tử hı̀nh, cấ p trên
không công bố viê ̣c hỏi tra, lý do vı̀ sao dẫn tới viê ̣c hai anh phải ra đi?
Trong khu chiế n trước đây, anh Pha ̣m Hoàng Lê thường gầ n gũi với anh em kháng chiế n quân nơi
anh có mă ̣t công tác. Tı́nh anh Lê vẫn vâ ̣y, hòa đồ ng, bıǹ h di,̣ hay trò chuyê ̣n tiế u lâm, đôi khi la ̣i nghiêm
trang bàn luâ ̣n thời cuô ̣c.
Bị sốt rét hành hạ quá sức chịu đựng, chiến hữu Lý Dzên tự sát!
Thời gian phu ̣c vu ̣ ta ̣i đài Phát Thanh Viê ̣t Nam Kháng Chiế n ở căn cứ 83, khi tôi mới về làm viê ̣c
ta ̣i đây vào giữa năm 1984. Vào lúc trời vừa su ̣p tố i, ở khu vực gầ n chòi canh của chiế n hữu Lý Dzên, phát
ra mô ̣t tiế ng súng “Đùng”... sắ c go ̣n. Mo ̣i người gầ n đó, nghe súng nổ bấ t thường, đề u tưởng là có biế n cố
gı̀ xảy ra. Đây là mô ̣t căn cứ quan tro ̣ng bâ ̣c nhấ t trong khu chiế n, thường xuyên có mă ̣t chiế n hữu Chủ Tich
̣
Hoàng Cơ Minh trú ngu ̣ và làm viê ̣c. Khi các chiế n hữu giữ an ninh căn cứ đế n nơi, mới biế t chiế n hữu Lý
Dzên tự bắ n vào đầ u, kế t thúc đời anh.
Lý Dzên là mô ̣t chiế n hữu tham gia khu chiế n từ lâu, anh người vùng Sóc Trăng - Ba ̣c Liêu. Sau
nhiề u ngày bi ̣ cơn số t rừng hành ha ̣, Lý Dzên tự dùng súng AK.47 của mı̀nh đang giữ để canh gác cho an
ninh vòng đai căn cứ 83, bắ n vào đầ u tự sát. Chuyê ̣n kháng chiế n quân mắ c binh
̣ số t rét trong khu chiế n là
chuyê ̣n xảy ra như cơm bữa. Hầ u như 100% kháng chiế n quân đề u mang binh
̣ số t rét nă ̣ng. Nhưng trường
hơ ̣p chiụ đựng số t không nỗi, đế n đô ̣ phải tự tử như anh Lý Dzên là chuyê ̣n vô cùng hiế m hoi, nế u không
nói là chı̉ có duy nhấ t mô ̣t trường hơ ̣p của anh.
Cũng cầ n biế t thêm rằ ng kháng chiế n quân Lý Dzên là người mà chiế n hữu Pha ̣m Hoàng Lê thı̉nh
thoảng tới lui thăm hỏi, tâm tı̀nh, nói chuyê ̣n, trong đời số ng khu chiế n, đôi khi buồ n hiu hắ t. Mă ̣c dù anh
Dzên ở bô ̣ phâ ̣n công tác an ninh, còn anh Lê làm viê ̣c trong Ban Biên Tâ ̣p Đài Phát Thanh Kháng Chiế n.
Dzên người Khmer Nam bô ̣, ı́t ho ̣c, còn trẻ, hiề n lành, dáng anh cân đố i, nế u không nói là đe ̣p trai, công tác
rấ t tố t.
Sáng sớm hôm sau, lúc đưa đám tang anh Lý Dzên, tôi thấ y có mă ̣t của chiế n hữu Chủ Tich
̣ Hoàng
Cơ Minh đứng ngoài cổ ng gác căn cứ 83. Khi anh em khiêng chiế c quan tài sơ sài, chı̉ bằ ng mấ y miế ng ván
đóng vô ̣i cho anh Dzên, ra chôn cấ t ở bıà rừng gầ n căn cứ. Chiế n hữu Chủ Tich
̣ đứng nghiêng mı̀nh, im lă ̣ng
chào chiế n hữu Lý Dzên lầ n cuố i, ca ̣nh đó là chiế n hữu Tư Linh
̣ Đă ̣ng Quố c Hiề n. Trời hôm đó khá la ̣nh,
nên Chủ Tịch Hoàng Cơ Minh mă ̣c thêm chiế c áo ấ m màu nâu đỏ, không có tay, bên ngoài cái áo bà ba màu
xám tro. Qua cái chế t của kháng chiế n quân Lý Dzên, căn cứ 83 có tổ chức sinh hoa ̣t cấ p đơn vi trươ
̣
̉ ng. Tôi
nghe anh em nói la ̣i, chiế n hữu Tư Linh
̣ Lực Lươ ̣ng Võ Trang Lê Hồ ng có thắ c mắ c và không vui lòng về
cách tự xử nóng vô ̣i, vô lý, thiế u tı́nh kỷ luâ ̣t của chiế n hữu Lý Dzên. Cầ n phải nhắ c la ̣i rằ ng chiế n hữu Tư
Linh
̣ là nhân vâ ̣t rấ t nghiêm khắ c trong viê ̣c duy trı̀ kỷ luâ ̣t khu chiế n. Mă ̣c dù hàng ngày ông số ng rấ t bı̀nh
di,̣ hòa đồ ng cùng kháng chiế n quân mo ̣i cấ p.
Anh Pha ̣m Hoàng Lê, như chı́nh anh có lầ n cho biế t, là mô ̣t sinh viên dở dang ở Đa ̣i Ho ̣c Luâ ̣t Khoa
Sài Gòn trước 1975. Từ trong nước, anh vươ ̣t biên đế n tra ̣i ti ̣na ̣n đường bô ̣, rồ i cùng tham gia kháng chiế n
trong khoảng thời gian có ông Dương Văn Tư gia nhâ ̣p khu chiế n. Ông Dương Văn Tư cũng không xa la ̣ gı̀
với gia đı̀nh anh Pha ̣m Hoàng Lê.
Những tin tức trong anh em ở khu chiế n thời đó cho biế t, thân phu ̣ kháng chiế n quân Pha ̣m Hoàng
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Lê là Đa ̣i Tá Pha ̣m Văn Lê, từng giữ trách vu ̣ chı̉ huy trưởng Biê ̣t Khu 44 ở vùng bố n chiế n thuâ ̣t. Đa ̣i Tá
Pha ̣m Văn Lê cũng từng làm Tı̉nh Trưởng Tı̉nh Gò Công. Gia đı̀nh Đa ̣i Tá Lê đã di tản ra hải ngoa ̣i trước
khi miề n Nam thấ t thủ vào tay cô ̣ng sản.
Do chức vu ̣ sı ̃ quan cấ p Tá của mô ̣t Trung Đoàn Bô ̣ Binh trong thời gian ở vùng bố n chiế n thuâ ̣t
trước 1975. Chiế n hữu Dương Văn Tư đương nhiên biế t thân phu ̣ anh Pha ̣m Hoàng Lê. Vào khu chiế n, với
mô ̣t nhân thân như vâ ̣y, chiế n hữu Lê nhanh chóng đươ ̣c anh em tin câ ̣y.
Không rõ trong thời gian số ng ta ̣i khu chiế n, anh Pha ̣m Hoàng Lê có bấ t mañ lañ h đa ̣o MT điề u gı̀
hay không qua cách cư xử ma ̣nh tay của giới lañ h đa ̣o MT đố i với sinh ma ̣ng kháng chiế n quân. Cũng như
nhiề u vấ n đề khác không rõ ràng từ thái đô ̣ lañ h đa ̣o của MT. Sau chiế n dich
̣ Đông Tiế n II lầ n 2, anh Pha ̣m
Hoàng Lê bi ̣ bắ t như đa số anh em kháng chiế n quân khác. Tuy nhiên, anh Lê đươ ̣c đố i xử đă ̣c biê ̣t hơn ai
hế t, anh ra tòa sớm (trong đó có cả kháng chiế n quân Đă ̣ng Quố c Hùng từ Đan Ma ̣ch về ), đươ ̣c chế đô ̣ cho
đi “diễn thuyế t” cùng với tù binh Quyế t Đoàn Trưởng Lê Đı̀nh Bảy, về sự tan vỡ của MT, ở nhiề u điạ phương
trong nước vào cuố i năm 1987.
Hành đô ̣ng của anh Phạm Hoàng Lê và Lê Đı̀nh Bảy, tưởng rằ ng khó hiể u chăng? Thực ra hai anh
này có bấ t mañ lañ h đa ̣o MT mô ̣t phầ n, do sự sai lầ m không thể tránh đươ ̣c của MT và cũng có thể nói do
chủ ý của MT, phầ n nữa khi thấ y lực lươ ̣ng MT tan vỡ, liề n nhanh chóng chớp thời cơ xoay theo chiề u gió
(chướng). Họ hy vo ̣ng có thể ta ̣o cuô ̣c “đổ i đời” về chı́nh tri,̣ hoă ̣c ı́t nhấ t cũng an toàn cho mı̀nh, án tù nhe ̣,
mau về nhà.
Tấ t nhiên tuổ i trẻ (có thể pha ̣m sai lầ m do thiế u kinh nghiê ̣m) của anh Pha ̣m Hoàng Lê không thể
đo lường đươ ̣c hế t bề dầ y gian trá, quı̉ quyê ̣t đế n mức đô ̣ “nghê ̣ thuâ ̣t”, đã đươ ̣c khổ luyê ̣n từ hang đô ̣ng Pắ c
Bó hơn 50 năm qua của tâ ̣p đoàn cai tri ̣bấ t lương, hiê ̣n ngự tri ̣ta ̣i Bắ c Bô ̣ Phủ - Hà Nô ̣i.
Người ta thường nói dân Mỹ có tı́nh thực du ̣ng, nhưng không ai để ý đế n câu tu ̣c ngữ Viê ̣t Nam:
nắ ng bề nào che bề nấ y. Nô ̣i dung câu tu ̣c ngữ này đã nói lên cái tı́nh rấ t thực du ̣ng (thiế u chung thủy) của
không ı́t người Viê ̣t. Trong khi đa số anh em ngồ i tù rấ t lâu, có người phải vươ ̣t thoát tra ̣i tù mô ̣t cách gian
lao, nguy hiể m, đói ăn, chıń chế t - mô ̣t số ng, mới tı̀m đươ ̣c tự do. Cả hai anh Pha ̣m Hoàng Lê và Lê Đı̀nh
Bảy chı̉ bi ̣ nhố t có 3 hay 4 năm gı̀ đó, tôi không nhớ rõ. Pha ̣m Hoàng Lê, dı ̃ nhiên, chân trời Hoa Kỳ rô ̣ng
mở chờ đón anh khi còn ngồ i trong ngu ̣c, với sự hứa he ̣n ngo ̣t ngào và chăm sóc chu đáo của gia đı̀nh anh ở
Hoa Kỳ. Con vua thı̀ đươ ̣c làm vua, con sãi ở chùa thı̀ quét lá đa.
Đô ̣ng thái đưa Lê Đıǹ h Bảy và Pha ̣m Hoàng Lê đi “diễn thuyế t” khắ p nơi trong nước của chế đô ̣ Hà
nô ̣i, buô ̣c nhiề u người phải nghı ̃ rằ ng, ho ̣ đang biế n Bảy và Lê thành hai cái loa mới của chế đô ̣. Tấ t nhiên
đây chı̉ là loa ̣i loa nhỏ, không có đô ̣ bề n sử du ̣ng, vı̀ thiế u chức năng tin câ ̣y về mă ̣t chı́nh tri.̣ Đồ ng thời chủ
loa là kẻ rấ t nham hiể m, giảo hoa ̣t ghê gớm, lòng da ̣ khó lường, cho nên chı̉ trong giai đoa ̣n rấ t ngắ n ngủi,
chế đô ̣ mang hai cái loa nói trên bỏ vào kho chứa đồ phế thải, vô du ̣ng!
Lúc ở tù, tôi cũng nghe nói anh Pha ̣m Hoàng Lê có viế t mô ̣t bài báo với tựa đề : “Mô ̣ng Đồ Tan Vỡ”.
Bài viế t này dı ̃ nhiên đươ ̣c báo chı́ mô ̣t chiề u của chế đô ̣ Hà nô ̣i cho đăng tải như là lời hố i cải thành tâm của
mô ̣t trı́ thức trẻ, từng lầ m lỡ đi theo MT Hoàng Cơ Minh, và tham vo ̣ng (mô ̣ng đồ ) của lañ h đa ̣o MT nay đã
tan thành mây khói.
Thời gian sau khi ra tòa, và “công tác diễn thuyế t” cho đảng cũng xong rồ i, anh Pha ̣m Hoàng Lê
đươ ̣c mang về giam ta ̣i tra ̣i B. 7 - Đồ ng Nai. Nhưng thoải mái hơn, có thăm nuôi thường xuyên, thực phẩ m
dùng không hế t. Trong khi đa số anh em trong tổ chức còn bi kiên
giam, thiế u thố n, binh
̣
̣ tâ ̣t, suy dinh dưỡng
thường xuyên. Anh Lê có nhờ quản giáo tra ̣i tù hoă ̣c những tù nhân đi rô ̣ng (loa ̣i tù đươ ̣c tin câ ̣y hoă ̣c sắ p
hế t án tù, được tự do đi la ̣i ở ngoài nhà tù theo linh
̣ quản giáo sai phái), đang nấ u cơm cho tù kiên giam,
trao tă ̣ng thực phẩ m của anh cho những anh em tù kiê ̣t sức hoă ̣c tù nhân chưa có thăm nuôi của gia đı̀nh,
thân nhân.
Khi về tra ̣i T. 82 ở Sài Gòn, anh Lê có gửi cho tôi vài hô ̣p sữa và mô ̣t kı́ đường cát trắ ng, trước khi
tôi bi ̣chuyể n ra miề n Trung, nhưng tôi không nhâ ̣n của anh. Ta ̣i tra ̣i T. 82, khi có dip̣ trao đổ i, nói chuyê ̣n,
anh Lê có nhắ c đế n bức thư do bà me ̣ anh ở thủ đô Washington gửi cho. Nô ̣i dung đa ̣i khái, me ̣ anh Lê bảo
anh là thằ ng ngu, nguyên văn “mi là tên ngu”, vı̀ không biế t rằ ng ta ̣i My,̃ ho ̣ (lañ h đa ̣o MT) đã lừa dố i anh
em (kháng chiế n quân), để thủ lơ ̣i lô ̣c, để số ng giàu sang.
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Vào lúc đó (1990), ta ̣i tra ̣i T. 82 - Sài Gòn, khi nghe anh ba ̣n Pha ̣m Hoàng Lê nói về bức thư của
gia đı̀nh từ Mỹ gửi về , tôi không biế t rõ lañ h đa ̣o MT lừa dố i kháng chiế n quân cái gı̀, lừa dố i với du ̣ng ý gı̀,
có thực hay không, ta ̣i sao phải làm điề u tầ m thường, ha ̣ cấ p, tồ i ba ̣i như vâ ̣y?
Đa ̣i khái như các thông tin ngày nay trên Liên Ma ̣ng (Internet) cho biế t, sự lường ga ̣t đó, chắ c chı̉
loanh quanh là chuyê ̣n tiề n ba ̣c bấ t chı́nh, dấ u nhét, bòn rút, tham nhũng, lường ga ̣t tiề n nong, lấ p liế m, đu ̣c
khoét, thói đa ̣o đức giả trong “cách ma ̣ng” hay chı́nh tri ̣ mà thôi. Cũng vẫn là mô ̣t lũ giả hı̀nh số ng trên
xương máu của chiế n hữu, đồ ng hương mı̀nh.
Mô ̣t căn binh
̣ mà không ı́t lañ h đa ̣o phe Viê ̣t quố c gia thời trước 1975 ở miề n Nam cũng đã mắ c
phải trầ m tro ̣ng rồ i, không thuố c nào chữa tri ̣ nổ i (chắ c chı̉ có thuố c súng - gunpowder - hay thuố c nổ explosive - mới tri ̣ dứt binh!?),
khiế n phải mấ t nước, đi lưu vong. Nay cha ̣y ra hải ngoa ̣i, chuyê ̣n tiế p tu ̣c
̣
mang binh
̣ này cũng là điề u dễ hiể u thôi.
Chı̉ tô ̣i nghiê ̣p cho, chı̉ đáng thương hay đáng giâ ̣n, đáng cười, đáng mı̉a mai chế nha ̣o, đáng buồ n,
đáng tiế c cho những người yêu nước nhiê ̣t thành như thế hê ̣ tuổ i trẻ chúng tôi (vào những năm 1980) mà
thôi! Đây chı̉ diễn la ̣i những hồ i, tuồ ng lớp, trong bi trường kich
̣ đau đớn, làm rách da, đứt thit,̣ chảy máu
thân thể dân tô ̣c Viê ̣t chúng ta.
Làm Báo - Viết Văn Trên Núi.
Thời kỳ đóng quân trong gầ n mô ̣t năm này, các hoa ̣t đô ̣ng văn nghê ̣ như làm báo, viế t văn, soa ̣n
nha ̣c, ho ̣p mă ̣t những kháng chiế n quân yêu văn nghê ̣, đươ ̣c tổ chức nhằ m ta ̣o hứng khởi cho toàn quân.
Chiế n hữu Trầ n Khánh và chiế n hữu Võ Hoàng phu ̣ trách công tác này. Các Quyế t Đoàn đươ ̣c phân công
làm mô ̣t tờ báo trong Quyế t Đoàn, các cây viế t không chuyên, nhưng chuyên cầ m súng, đươ ̣c khuyế n khı́ch
sáng tác những đề tài trong sinh hoa ̣t khu chiến.
Các anh em yêu cổ nha ̣c đã viế t mô ̣t số lời ca cho mấ y bài tân cổ giao duyên nghe nghe ̣n ngào, xúc
đô ̣ng. Trời đêm khu chiế n, xa gia đıǹ h, xa vơ ̣ con, dù bài tân cổ giao duyên mang nô ̣i dung hát tă ̣ng người
lên đường cứu nước. Nhưng các âm điê ̣u ngân nga, nức nở của bài ca vo ̣ng cổ cũng gây cảm giác nhớ nhung,
hoài cổ , buồ n thúi ruô ̣t, thúi gan.
Có những đêm rằ m, chiế n hữu Trầ n Khánh và Võ Hoàng mời các anh em yêu văn nghê ̣ ho ̣p mă ̣t ta ̣i
mô ̣t baĩ cỏ, để thảo luâ ̣n về công tác văn nghê ̣ kháng chiế n. Trăng tròn, gió thổ i nhe ̣, ánh sáng vàng nha ̣t rớt
chu ̣p lên khoảng không gian chung quanh, ngồ i bàn ba ̣c với nhau, trông khung cảnh thâ ̣t như thơ. Hoa ̣t đô ̣ng
này, cũng làm cho anh em bớt căng thẳ ng trong những ngày chờ đơ ̣i lên đường.
Trong đơ ̣t khuyế n khı́ch thi đua sáng tác, viế t văn phu ̣c vu ̣ nhu cầ u đấ u tranh, tôi có viế t vài bài ghi
la ̣i các cảm hứng của kháng chiế n quân khi đươ ̣c ngồ i trên núi viế t văn, mô ̣t vi ̣ trı́ viế t mà người cầ m viế t
khó có thể kiế m đươ ̣c, nế u không rơi vào hoàn cảnh như anh em chúng tôi. Cũng do vı̀ cảm hứng sáng tác,
bài viế t của tôi có phầ n tự do và gây đu ̣ng cha ̣m tới lañ h đa ̣o MT. Sau các bài viế t này, tôi bi ̣hoán chuyể n
công tác, rời chức vu ̣ Dân Đoàn Phó của Dân Đoàn 861, để đế n công tác ta ̣i Bô ̣ Chı̉ Huy Quyế t Đoàn 7684
- tức Anh Dũng - của chiế n hữu Khu Xuân Hưng. Công viê ̣c về Bô ̣ Chı̉ Huy công tác thường đươ ̣c kháng
chiế n quân go ̣i là “đươ ̣c cho vào kho lau chùi la ̣i”.
Về Bô ̣ Chı̉ Huy 7684, ngày đầ u tiên gă ̣p chiế n hữu Khu Xuân Hưng, anh đã nói với tôi rằ ng đa ̣o
đức cách ma ̣ng của kháng chiế n quân trong MT là sự trung thành với lañ h đa ̣o. Chiế n hữu Khu Xuân Hưng
có lý của anh, khi nói câu nói đó. Và chắ c đó cũng là quan điể m hành đô ̣ng của anh trong khu chiế n, nên
anh Hưng mới có thể giữ vi ̣trı́ Quyế t Đoàn Trưởng khi còn quá trẻ. Đố i với tôi, lúc đó hay lúc này đây, sau
20 năm ròng ra,̃ tôi vẫn nghı:̃ đa ̣o đức người đi làm cách ma ̣ng không phải để trung thành với lañ h tu ̣. Trái
la ̣i chı̉ phải trung thành tuyê ̣t đố i với quyề n lơ ̣i dân tô ̣c và tổ quố c Viê ̣t Nam! Bấ t cứ lañ h tu ̣ nào, tổ chức
cách ma ̣ng hay chı́nh tri ̣ nào, đỏ hay vàng, xanh hay trắ ng, dù to lớn, hùng ma ̣nh đế n đâu, chı̉ có thể là
phương tiê ̣n luân lưu của dân tô ̣c Viê ̣t Nam trên con đường hướng đế n cứu cánh cường thinh
̣ - tự do - bı̀nh
đẳ ng - nhân ái cho tổ quố c và hơn 82 triê ̣u đồ ng bào Viê ̣t.
Công tác ta ̣i Bô ̣ Chı̉ Huy Quyế t Đoàn, tôi đươ ̣c dip̣ ở gầ n với chiế n hữu Huỳnh Văn Tiế n. Trong Bô ̣
Chı̉ Huy có ba người, anh Hưng làm Trưởng, chiế n hữu Nguyễn Minh Du ̣c làm Phó Tuyên Vâ ̣n, anh Tiế n

331

chiụ trách nhiê ̣m tác chiế n của Quyế t Đoàn. Ngoài ra có chiế n hữu Tha ̣ch Chen làm hâ ̣u cầ n. Ông Tha ̣ch
Chen đã lớn tuổ i, trước là mô ̣t quân nhân trong binh chủng Quân Cảnh.
Sau này Bô ̣ Chı̉ Huy Quyế t Đoàn nhâ ̣n thêm mô ̣t chiế n hữu khác, đó là anh Trầ n Hướng Viê ̣t, mô ̣t
Viê ̣t kiề u ở Thái Lan vào khu chiế n. Chiế n hữu Trầ n Hướng Viê ̣t lớn hơn tôi vài tuổ i, anh to con, khá cao,
mang kiế ng câ ̣n, đầ u hơi hói và nói tiế ng Viê ̣t không rành lắ m. Tin tức phổ biế n trong khu chiế n cho biế t,
anh Viê ̣t đã tố t nghiê ̣p đa ̣i ho ̣c Thái nhưng khó tiế n thân vı̀ sự kỳ thi ̣ trong xã hô ̣i Thái Lan. Với cái tên
Hướng Viê ̣t, chúng tôi có thể nghı ̃ ra rằ ng đây là bı́ danh của MT đă ̣t cho anh. Và với cái tên này, anh Trầ n
Hướng Viê ̣t, chiế n hữu Trầ n Hướng Viê ̣t sẽ rời bỏ quê hương Thái của anh, để Đông Tiế n về Viê ̣t Nam, mô ̣t
quê hương cô ̣i nguồ n có thể anh không biế t nhiề u lắ m. Chiế n hữu Trầ n Hướng Viê ̣t đươ ̣c MT sinh hoa ̣t kỹ
càng trước khi vào khu chiế n, anh ăn nói chừng mực, khéo léo, bảo mâ ̣t tố t và rấ t hòa đồ ng với mo ̣i kháng
chiế n quân. Tıń h anh hiề n lành vui vẻ hay cười hề hề , nên anh em trong khu chiế n mế n anh rấ t nhiề u, tuy
nhiên đôi lúc, tôi cũng thấ y anh trầ m tư, nghiêm trang.
Thời gian số ng ta ̣i Bô ̣ Chı̉ Huy Quyế t Đoàn, tôi nghe anh Tiế n nói, có thể chiế n hữu Trầ n Hướng
Viê ̣t đã hy sinh vào khu chiến, đánh đổ i la ̣i lañ h đa ̣o MT sẽ giúp đỡ gia đı̀nh cha me ̣ anh đi đinh
̣ cư ở Hoa
Kỳ. Điề u này cũng nói lên phầ n nào nổ i khổ tâm của Viê ̣t kiề u ở Thái. Số ng ở quố c gia mang tiế ng tự do
như Thái Lan, không chắ c người Thái gố c Viê ̣t đã có tự do. Đó là chưa nói tới những kỳ thi ̣ trong xã hô ̣i,
giữa hai chủng tô ̣c Thái - Viê ̣t, đă ̣c biê ̣t là chı́nh sách cư xử không tốt đố i với người gố c Viê ̣t trước đây của
chı́nh quyề n Thái. Ngày nay, hẳ n nhiên, chı́nh sách của quố c gia Thái đố i với người Thái gố c Viê ̣t có phầ n
văn minh hơn, bıǹ h đẳ ng hơn. Tuy nhiên, như thế không phải không còn những phân biê ̣t trong đố i xử.
Viê ̣c người Khmer tấ n công, đâ ̣p phá, đố t cháy tòa đa ̣i sứ Thái, cùng những cơ sở kinh doanh của
người Thái ta ̣i thủ đô Phnompenh vào đầ u năm 2003, gây thiê ̣t ha ̣i nă ̣ng nề về kinh tế cho Thái cũng như
gây đı̀nh đố n, tổ n ha ̣i tới quan hê ̣ ngoa ̣i giao giữa hai quố c gia Thái - Cambodia. Ngoài ra, không thể thố ng
kê đươ ̣c các tổ n ha ̣i tâm lý giữa hai dân tô ̣c láng giề ng này.
Sự kiê ̣n đươ ̣c tı́ch tu ̣ lâu ngày rồ i bùng lên thành baõ lửa này cho thấ y, có thể phát xuấ t từ chı́nh
sách, tı̀nh cảm không đúng, không thân thiê ̣n, không hòa đồ ng của chı́nh quyề n Thái, của người Thái đố i với
vài dân tô ̣c - quố c gia nhỏ hay nghèo hơn ho ̣ trong khu vực ASEAN. Dı ̃ nhiên trong đó có cả nước Cô ̣ng
Hòa Xã Hô ̣i Chủ Nghıã Viê ̣t Nam.
Trong lúc đoàn quân đóng gầ n mô ̣t năm trời giữa rừng núi, lañ h đa ̣o MT không ngừng hoa ̣t đô ̣ng
tı̀m kiế m, tổ chức, hoa ̣ch đinh
̣ mô ̣t con đường thı́ch hơ ̣p để đưa đoàn quân lên đường mô ̣t lầ n nữa.
PhnomPenh - Cambodia.
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PHẦN X
CHIẾN DỊCH ĐÔNG TIẾN II LẦN 2
Hạ Tuầ n Tháng 7/1987
CHƯƠNG 31
TÁI XUẤT QUÂN
Chiế n Dich
̣ Đông Tiế n II Khởi Động Lầ n 2.
Đội Hı̀nh Chiế n Dich.
̣
Chuyể n Quân Đế n Bờ Sông Mekong. Vượt Sông Mekong.
Trận Đụng Độ Đầu Tiên.
Trâ ̣n Đánh Thứ Nhı̀ Gây Thương Vong Cho Hai Phıa
́ .
̣ Lich
̣ Sử Bi Hùng.
Đường Dài Chiế n Dich
(Bắ t đầ u viế t vào ngày rằ m trăng tròn sáng vằ ng vă ̣t, tháng cha ̣p năm
Ất Dâ ̣u, nhằ m ngày 14/1/2006, chuẩ n bi bươ
̣ ́ c qua năm Bı́nh Tuấ t. Gầ n 19 năm trời ròng ra,̃ sau khi chiế n
dich
̣ Đông Tiế n II lần 2 kế t thúc trong tan tác. Tác giả giờ đây mới có cơ hô ̣i ngồ i xuố ng ghi la ̣i sự kiê ̣n
này, với thiê ̣n ý trı̀nh bày sự thâ ̣t trước quý đô ̣c giả trong và ngoài nước).
Chiế n Dich
̣ Đông Tiế n II Khởi Đô ̣ng Lầ n 2
Đô ̣i Hın
̣
̀ h Chiế n Dich.
Ngày thứ nhấ t của chiế n dich:
̣ Vào mô ̣t tố i quá trung tuầ n tháng 7, có thể là vào ngày 17 hay
18/7/87 (tức 23/6 Ta năm Đinh Mão, lợi dụng trời tối và trăng lên rất trễ để qua sông Mekong), toàn thể
kháng chiế n quân đươ ̣c linh
̣ nai niṭ go ̣n gàng, im lă ̣ng, nhanh chóng lên đường tham dự chiế n dich
̣ Đông
Tiế n II lầ n 2.
3 Quyế t Đoàn võ trang kháng chiế n cùng Bô ̣ Chı̉ Huy Trung Ương di chuyể n về căn cứ tiế p vâ ̣n 84.
Tấ t cả đề u nằ m chờ đơ ̣i linh
̣ ở ngoài vòng đai căn cứ, sát với mô ̣t con đường đấ t đỏ. Tuyê ̣t đố i bảo mâ ̣t, vı̀
dân cư điạ phương nơi đây có thể là tai mắ t cho trinh sát Viê ̣t Cô ̣ng, vô tı̀nh hay hữu ý. Sau đó không lâu,
lầ n lươ ̣t từng Quyế t Đoàn, chia thành các toán nhỏ, lên các chiế c vâ ̣n tải nhe ̣ của Thái để di chuyể n lên phı́a
Bắ c.
Theo sự sắ p xế p lúc đó, khi Quyế t Đoàn đươ ̣c linh
̣ đi trước, đã rời khỏi căn cứ 84 khá lâu, trên
đường hướng đế n vi ̣ trı́ tâ ̣p trung ở hướng bắ c. Quyế t Đoàn đi sau mới đươ ̣c cho lên xe, tiế p tu ̣c đế n điể m
tâ ̣p trung. Viê ̣c vâ ̣n chuyể n đươ ̣c thực hiê ̣n cả đêm.
Trời tố i, quố c lô ̣ vắ ng vẻ, xe cha ̣y nhanh và lô ̣ trı̀nh khá xa. Đúng như anh em dự đoán: Lañ h đa ̣o
MT chuyể n quân lên phıá Bắ c, cũng thuô ̣c tı̉nh U Bon Ra Cha Tha Ni hay còn đươ ̣c go ̣i là U Bon của Thái.
Nhưng ở vi ̣ trı́ này, đoàn quân có thể vươ ̣t sông ở điạ phâ ̣n tı̉nh Xa La Van của Nam Lào. Chuyế n đi năm
ngoái (tháng 9/1986), vươ ̣t sông ở vi ̣trı́ thuô ̣c tı̉nh Pắ c Xế , cũng thuô ̣c Nam Lào.
Cầ n nhắ c la ̣i rằ ng, vi ̣trı́ khu chiến cũ thuô ̣c điạ phương Bang Ban ở U Bon. Nay đi lên hướng Bắ c
U Bon, có thể đế n vi ̣trı́ Nam Theeng. Từ vi ̣trı́ này, sau khi vươ ̣t sông, đoàn quân Đông Tiế n sẽ di chuyể n
về hướng Nam của tı̉nh Xa La Van. Từ đó, xuôi về tı̉nh Sê Koong sát biên giới Viê ̣t Nam, và giai đoa ̣n sau
cùng là nhâ ̣p Viê ̣t ở điạ phâ ̣n tın̉ h Kon Tum. Hành trıǹ h dự trù sẽ vươ ̣t qua mô ̣t chiề u ngang của nước Lào ở
miề n Nam bằ ng đôi chân của những người con Viê ̣t yêu nước. Chiề u ngang của Lào quố c kéo dài từ 105 tới
107 kinh đô ̣ đông.
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Ta ̣i vi ̣trı́ vươ ̣t sông này, bờ phı́a tây thuô ̣c lañ h thổ Thái. MT có thể hô ̣i quân ở đây, chờ thời gian
thuâ ̣n lơ ̣i, chủ đô ̣ng theo kế hoa ̣ch vươ ̣t sông bằ ng ghe máy kiế m đươ ̣c từ phı́a Thái, mươ ̣n hay thuê theo hơ ̣p
đồ ng ngắ n ha ̣n, chứ không phiêu lưu như chuyế n chuẩ n bi vươ
̣
̣t sông vào tháng 9 năm 1986. Và quañ g sông
ở đây, không rô ̣ng, có thể qua sông nhanh bằ ng xuồ ng máy nhỏ. Nhưng hai bên bờ sông dố c cao, gầ n như
thẳ ng đứng, lố i đi gâ ̣p ghề nh, khó cho viê ̣c đi lên, đi xuố ng.
Khởi đô ̣ng chiế n dich
̣ lầ n này, đô ̣i hı̀nh di hành có thay đổ i. Quyế t Đoàn Cải Cách - 7686 do chiế n
hữu Phan Thanh Phương chı̉ huy, đươ ̣c giao cho nhiê ̣m vu ̣ tiề n phương, kế t hơ ̣p với mô ̣t toán kháng chiế n
quân Lào chừng 20 người trang bi ̣nhe ̣, làm nhiê ̣m vu ̣ dò đường và mở đường cho đoàn quân Đông Tiế n.

Đô ̣i Hın
̣
̀ h Chiế n Dich:
Quyế t Đoàn Cải Cách - 7686: Quyế t Đoàn Tiề n Phương.
Bô ̣ Chı̉ Huy Quyế t Đoàn.
1- Quyế t Đoàn Trưởng Phan Thanh Phương.
2- Quyế t Đoàn Phó Tuyên Vâ ̣n Lê Văn Long.
3- Quyế t Đoàn Phó Tác Chiế n Trầ n Đế .
4- Dân Đoàn Trưởng Phan Minh Mẫn.
5- Dân Đoàn Phó Đă ̣ng Quố c Hùng.
6- Dân Đoàn Trưởng Trầ n Văn Đực.
7- Dân Đoàn Phó Pha ̣m Hoàng Lê.
8- Dân Đoàn Trưởng Đỗ Xuân Trường.
9- Thành Viên Nguyễn Văn Hơ ̣i công tác Chıń h Tổ .
Quyế t Đoàn Bắ c Bın
̀ h - 7687: Quyế t Đoàn Đi Giữa Đô ̣i Hın
̀ h.
Bô ̣ Chı̉ Huy Quyế t Đoàn.
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10- Quyế t Đoàn Trưởng Lê Đı̀nh Bảy.
11- Quyế t Đoàn Phó Tuyên Vâ ̣n Nguyễn Ngo ̣c Cường.
12- Quyế t Đoàn Phó Tác Chiế n Bùi Xuân Thinh.
̣
13- Dân Đoàn Trưởng Đinh Văn Bé.
14- Dân Đoàn Phó Nguyễn Vıñ h Lô ̣c.
15- Dân Đoàn Trưởng Võ Văn Tuấ n.
16- Dân Đoàn Phó Lê Văn Đức.
17- Dân Đoàn Trưởng Tha ̣ch Kim Ca (Thạch Quang).
18- Dân Đoàn Phó Lê Văn Nhı́.
Bô ̣ Chı̉ Huy Chiế n Dich:
̣ Đi Giữa Đô ̣i Hın
̀ h Quyế t Đoàn 7687.

Chủ Tich
̣ Hoàng Cơ Minh.
19- Chủ Tich
̣ Hoàng Cơ Minh.
20- Nguyễn Huy: Ủy Viên Trung Ương MT, Ủy Viên Trung Ương đảng bô ̣ Viê ̣t Tân.
21- Trầ n Khánh: Ủy Viên Trung Ương MT, Ủy Viên Trung Ương đảng bô ̣ Viê ̣t Tân.
22- Trương Ngo ̣c Ny: Nhiê ̣m vu ̣ cố vấ n điề u phố i chiế n thuâ ̣t di hành cho cả đoàn quân Đông Tiế n
II.
23- Võ Hoàng: Tổ ng Thư Ký Hô ̣i Văn Nghê ̣ Sı ̃ Kháng Chiế n.
24- Lưu Minh Hưng.
25- Nguyễn Văn Đẩ u.
26- Lê Trường Dũng: Cán bô ̣ Tâm Đoàn Võ Trang Kháng Chiế n.
27- Ông Nguyễn Thế Minh.
Quyế t Đoàn Anh Dũng – 7684: Quyế t Đoàn Châ ̣n Hâ ̣u.
Bô ̣ Chı̉ Huy Quyế t Đoàn.
28- Quyế t Đoàn Trưởng Khu Xuân Hưng.
29- Quyế t Đoàn Phó Tuyên Vâ ̣n Nguyễn Minh Du ̣c.
30- Quyế t Đoàn Phó Tác Chiế n Huỳnh Văn Tiế n.
31- Thành Viên Pha ̣m Hoàng Tùng (tác giả Hồ i Ký Kháng Chiế n).
32- Thành Viên Trầ n Hướng Viê ̣t.
33- Dân Đoàn Trưởng Hà Hoài Hùng.
34- Dân Đoàn Phó Nguyễn Văn My.
35- Dân Đoàn Trưởng Trầ n Văn Quố c.
36- Dân Đoàn Phó Dương( Lý) Minh Chánh.
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37- Dân Đoàn Trưởng Đỗ Ba ̣ch Thố .
38- Dân Đoàn Phó Nguyễn Tấ n Khỏe.
Danh Sách Kháng Chiế n Quân Tham Gia Chiế n Dich
̣ Đông Tiế n II
39- Nguyễn Minh Cảnh.
40- Nguyễn Hữu Công.
41- Trầ n Hữu Công.
42- Tha ̣ch Chen.
43- Nguyễn Văn Cơ.
44- Nguyễn Văn Diê ̣u.
45- Nguyễn Văn Dũng.
46- Trương Hồ ng Dũng.
47- Nguyễn Văn Đang.
48- Lê Văn Đằ ng.
49- Danh Đen.
50- Lâm Văn Đen.
51- Nguyễn Văn Hải (Hải nói vấ p).
52- Tô Văn Hải - Hải Nhỏ.
53- Nguyễn Văn Hải hay Lý Hải.
54- Huỳnh Thế Hào.
55- Nguyễn Văn Hòa.
56- Nguyễn Văn Hoàng.
57- Lý Hổ .
58- Hùng Đầ u Ba ̣c.
59- Mô ̣t người tên Hùng, gốc bô ̣ đô ̣i, lanh le ̣, ố m cao (không rõ ho ̣).
60- Hồ Lam Hùng.
61- Ba ̣ch Dân tên Hùng.
62- Trầ n Văn Lắ m.
63- Hà Văn Lâm.
64- Nguyễn Văn Lâ ̣p.
65- Trương Văn Lên.
66- Nguyễn Văn Linh.
67- Nguyễn Văn Mắ c.
68- Nguyễn Tấ n Minh (Mẫn).
69- Nguyễn Văn Minh (ba ̣n Linh).
70- Huỳnh Văn Miề n.
71- Nguyễn Hữu Nam.
72- Nguyễn Văn Nam (Nam nhỏ, công tác sửa chữa máy trong đài).
73- Trầ n Văn Nam.
74- Trầ n Văn Náo.
75- Ngô Tấ n Nghiêm.
76- Tha ̣ch Ngo ̣c.
77- Lê Văn Nguyên.
78- Trầ n Văn Nhâ ̣t.
79- Võ Kỳ Phát.
80- Nguyễn Tấ n Phát.
81- Nguyễn Văn Phẩ m (Phan Nhâ ̣t Minh).
82- Trương Văn Phong.
83- Lê Văn Phong.
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84- Nguyễn Phong.
85- Nguyễn Văn Phước.
86- Châu Cổ Quấ y (người Viê ̣t gố c Hoa ở Cam Bố t).
87- Tha ̣ch Ka Ra.
88- Lý Na Rên.
89- Nguyễn Văn Sinh, ông già Sinh.
90- Tố ng Văn Sơn.
91- Nguyễn Văn Sung.
92- Nguyễn Văn Sự, ông già Sự.
93- Nguyễn Văn Sy.̃
94- Trầ n Văn Tám.
95- Nguyễn Minh Toản.
96- Lâm Thành Tông.
97- Danh Tuấ n .
98- Lê Thanh Tùng.
99- Nguyễn Văn Tùng.
100- Huỳnh Văn Tường.
101-Trầ n Văn Thảo.
102- Trầ n Bá Thanh.
103- Nguyễn Văn Tha ̣ch.
104- Ta ̣ Hoàng Thiê ̣n.
105- Nguyễn Văn Thông.
106- Bùi Hùng Thúy.
107- Trầ n Văn Trung.
108- Nguyễn Văn Ú t.
109- Lâm Hoàn Vũ.
110- Trầ n Văn Yên .
...
Trang Bi Vo
̣ ̃ Khı́ Của Đoàn Quân.
Đa số kháng chiế n quân đươ ̣c trang bi ̣súng AK. 47 của Trung Quố c, MT đã mua la ̣i từ Thái hoă ̣c
của lực lươ ̣ng kháng chiế n Kampuchea, loa ̣i súng này không cũ cũng không mới. Ca ̣nh đó có mô ̣t số khẩ u
súng M.16 của Hoa Kỳ trước đây, dùng trong cuô ̣c chiế n ở Viê ̣t Nam, cũng đươ ̣c mua la ̣i từ thi ̣trường súng
đa ̣n ở vùng biên giới Thái - Kampuchea. Số đa ̣n anh em mang theo trung bı̀nh, vı̀ khả năng mang theo thêm
mô ̣t số lươ ̣ng nữa cũng không đươ ̣c, vı̀ còn phải mang tài liê ̣u, lương thực. Chắ c chắ n là kháng chiế n Viê ̣t
Nam không có cơ sở cung cấ p đa ̣n dươ ̣c do ̣c theo đường di hành. Ngoài trừ chiế m đươ ̣c hoă ̣c tich
̣ thu từ đich
̣
quân. Điề u này khó có thể xảy ra.
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Vũ khí đã sẵn sàng, chuẩn bị lên đường.
Ở mỗi Dân Đoàn, có mô ̣t hay hai khẩ u súng B. 40 hoă ̣c B. 41, đa ̣n cho loa ̣i súng này cũng ha ̣n chế ,
mỗi khẩ u chừng vài quả, và phân công anh em trong Dân Đoàn thay phiên nhau mang. Mỗi Dân Đoàn có
vài quả mı̀n claymore, dùng để gài gầ n nơi trú quân để phòng thủ, châ ̣n đich
̣ đánh tâ ̣p kı́ch ban đêm, 1 khẩ u
súng M. 79, nhưng cũng ha ̣n chế . Dân Đoàn bảo vê ̣ Bô ̣ Chı̉ Huy Trung Ương đươ ̣c ưu tiên hơn, có 1 hay 2
khẩ u M. 79.
Cấ p Quyế t Đoàn Trưởng ngoài mô ̣t súng tiể u liên (A.K hay M.16) để chiế n đấ u, còn đươ ̣c cấ p thêm
mô ̣t khẩ u súng ngắ n, tươ ̣ng trưng cho quyề n chı̉ huy trong đơn vi.̣
Các lañ h đa ̣o MT và thành viên trong Bô ̣ Chı̉ Huy Trung Ương đề u có súng ngắ n bên mı̀nh để tự
vê ̣ (trừ ông Nguyễn Thế Minh không có).
Lương Thực Đoàn Quân Mang Theo.
Cũng như lầ n trước, tấ t cả lương thực, thực phẩ m khô của người kháng chiế n quân đươ ̣c đă ̣t trên
đôi vai anh em. Số lươ ̣ng này bao gồ m 20 kı́ lô tới 30 kı́ lô ga ̣o và ı́t thực phẩ m khô như khoảng 20 gói mı̀
ăn liề n, gia vi,̣ đươ ̣c chi dùng cho suố t cuô ̣c di hành mà thời gian chưa xác đinh
̣ đươ ̣c lúc nào sẽ ngừng la ̣i.
Ngoài ra, kháng chiế n quân còn mang theo tài liê ̣u đấ u tranh do MT, đảng Viê ̣t Tân biên soa ̣n, về trong nước
hoa ̣t đô ̣ng tuyên truyề n, phân phát cho quầ n chúng. Ba lô kháng chiế n quân còn chấ t chứa quân trang, quân
du ̣ng.
Điề u này đă ̣t ra vấ n đề tiế p liê ̣u cho cả đoàn quân, trong thời gian lương thực ca ̣n mà chưa đă ̣t chân
đế n mu ̣c tiêu dự trù. MT không có cơ sở tiế p tế lương thực trên xứ Lào. Có hai cách để bổ sung lương thực:
1 - Dùng tiề n mang theo để mua lương thực ta ̣i các bản Lào nằ m do ̣c trên đường di hành, trong điề u
kiê ̣n, người dân đồ ng ý bán ga ̣o, lúa cho lực lươ ̣ng kháng chiế n Viê ̣t Nam.
2- Tổ chức cướp lấ y lương thực ta ̣i những vùng do đich
̣ kiể m soát.
Nế u cả hai cách trên khó thực hiê ̣n đươ ̣c, đoàn quân luôn ở trong tı̀nh tra ̣ng bi ̣ nguy cơ ca ̣n lương
thực. Và điề u này xảy ra trong hoàn cảnh không bi ̣ đich
̣ quân trên đấ t Lào phát hiê ̣n truy đuổ i liên tu ̣c, thı̀
đoàn quân ı́t bi ̣suy kiê ̣t trầ m tro ̣ng sinh lực di hành.
Số lươ ̣ng tiề n (tiề n Thái, đô la My?̃ ), vàng mang theo đươ ̣c bảo mâ ̣t. Chı̉ cấ p chı̉ huy ở đơn vi ̣Dân
Đoàn và Quyế t Đoàn đươ ̣c phân phát mô ̣t ı́t, nhằ m chia nhau mang vác, và sẽ bi ̣ thu hồ i khi có linh.
̣ Phầ n
lớn tiề n, vàng đươ ̣c cấ p chı̉ huy ta ̣i Bô ̣ Chı̉ Huy Trung Ương mang theo bên mı̀nh. Đây đươ ̣c coi như là tài
sản duy nhấ t của lực lươ ̣ng kháng chiế n, dùng để chi du ̣ng trên đường Đông Tiế n và khi về đế n Viê ̣t Nam
xây dựng khu chiế n, khai triể n hoa ̣t đô ̣ng đấ u tranh, theo kế hoa ̣ch dự trù của lañ h đa ̣o MT.
Chuyể n Quân Đế n Bờ Sông Mekong.
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Sáng ngày thứ 2 của chiế n dich:
̣ Quyế t Đoàn Anh Dũng đế n vi ̣trı́ tâ ̣p trung sau chót. Khi mấ y xe
tải nhỏ chở các kháng chiế n quân thuô ̣c Quyế t Đoàn đế n khu vực rừng núi này, tôi đã thấ y chiế n hữu Trầ n
Khánh đang điề u đô ̣ng anh em tới trước, nên mau di chuyể n vào những nơi trú ta ̣m, cách chỗ xe đổ quân
chừng vài cây số , trong rừng.
Khu vực này có nhiề u đấ t vàng cứng, quan sát chung quanh, tôi cũng thấ y có nhiề u đồ i đá không
cao lắ m. Ta ̣i vi ̣trı́ này, tấ t cả anh em đươ ̣c linh
̣ ém quân nghı̉ ngơi, sẳ n sàng chờ linh.
̣
Sáng ngày thứ 3 của chiế n dich:
̣ Khi trời còn mờ sương, từ chỗ đóng quân của Bô ̣ Chı̉ Huy Quyế t
Đoàn 7684, không xa Dân Đoàn của chiế n hữu Phan Minh Mẫn, mô ̣t Dân Đoàn Trưởng của đơn vi Ca
̣ ̉ i Cách
- 7686. Tôi có ta ̣t qua chỗ Mẫn ngồ i uố ng cà phê Thái (xay nhuyễn như bô ̣t, chı̉ bỏ nước sôi vào là uố ng
ngay, không thơm bằ ng cà phê Viê ̣t Nam), trao đổ i vài ba câu chuyê ̣n trước lúc lên đường. Mẫn hay nói
chuyê ̣n với tôi, từ lúc anh về công tác an ninh cho Đài Phát Thanh ở căn cứ 27.
Từ vi ̣ trı́ ngồ i uố ng cà phê sáng, chúng tôi đưa mắ t về hướng chı́nh Đông, quan sát tổ ng quát điạ
hı̀nh sẽ đi qua, có thấ y mô ̣t ngo ̣n núi hıǹ h bán cầ u, nhô thẳ ng lên trời cao, trông lồ lô ̣, đe ̣p mắ t. Tuy ngó thấ y
gầ n, thế nhưng, khi lên đường, chúng tôi phải mấ t tới hơn 10 ngày, mới đi tới vùng đấ t sát chân trái núi bầ u
du ̣c đó.
Từ sáng sớm tới chiề u ngày thứ ba, đoàn quân im lă ̣ng, không di chuyể n, sinh hoa ̣t đơn vi ̣ta ̣i chỗ.
Sau đó, tôi mới biế t, chiế n hữu Chủ Tich
̣ đang chờ đoàn đă ̣c nhiê ̣m của chiế n hữu Hải Xăm lên vi ̣ trı́ tâ ̣p
trung. Hỏi ra, anh Hải đang lên cơn số t bấ t chơ ̣t và rấ t nă ̣ng, không đi đươ ̣c. Đoàn đă ̣c nhiê ̣m của anh đang
cách vi ̣trı́ của đoàn quân chừng vài cây số .
Lúc này, tôi thấ y chiế n hữu Nguyễn Huy, mă ̣c quân phu ̣c Dù, cổ tay bên trái của anh mang mô ̣t
băng vải đen (đúng ra nó là mô ̣t loa ̣i hàng len có thể co giañ đươ ̣c để cổ tay không bi xiế
̣ t chă ̣t), tôi chưa hiể u
ta ̣i sao anh Huy la ̣i đeo miế ng vải đen ngay cổ tay trái. Mô ̣t biể u tươ ̣ng hơi la ̣ so với thói quen trước đây, la ̣i
xuấ t hiê ̣n trong thời gian chuẩ n bi ̣ra đi. Lúc đầ u, tôi nghı ̃ rằ ng anh Huy dùng miế ng vải đen này để che mă ̣t
cái đồ ng hồ đeo tay. Sau này mới biế t ra, đó như là mô ̣t dấ u hiê ̣u quyế t tử của cấ p chı̉ huy chiế n dich.
̣ Ra đi
không hẹn ngày trở la ̣i. Hào hùng thay! Khı́ phách thay! Thâ ̣t đáng khâm phu ̣c!
Viê ̣c chờ đơ ̣i anh Hải, kéo dài suố t từ lúc đổ quân đế n ngày hôm sau, anh em thấ y các vi ̣ chı̉ huy
khá nóng ruô ̣t, đi lên đi xuố ng chờ tin anh Hải. Và chuyê ̣n anh Hải bi lên
̣ cơn số t rét thı̀nh lı̀nh cũng hơi khó
hiể u, không ı́t anh em đă ̣t dấ u hỏi, phân vân về sự kiê ̣n bấ t thường trong những ngày quan tro ̣ng và cấ p bách
như thế này. Nhiề u kháng chiế n quân khác vấ t vả, thiế u dinh dưỡng hơn cấ p chı̉ huy, nhưng không bi ṣ ố t
rét. Nhấ t là trong thời gian hê ̣ tro ̣ng, gấ p rút đang diễn ra, viê ̣c để bi ̣số t là điề u không nên, mă ̣c dù không ai
biế t đươ ̣c lúc nào cơn số t â ̣p đế n. Tuy nhiên, tâm lý, tinh thầ n cũng là yế u tố quyế t đinh
̣ đế n chuyê ̣n bi ̣ số t
rét hành. Sau cùng, khi đã xuố ng đế n tâ ̣n chỗ anh Hải nghı̉ binh
̣ để thăm hỏi, nói chuyê ̣n, chiế n hữu Chủ
Tich
̣ quyế t đinh
̣ cho anh Hải ở la ̣i, khi bıǹ h phu ̣c sẽ đi sau với mô ̣t đoàn đă ̣c nhiê ̣m, còn cả đoàn quân lên
đường vào trời sẫm tố i trong ngày thứ ba của chiế n dich.
̣
Theo lời anh Hải nói với tôi, khi gă ̣p la ̣i nhau ta ̣i thủ đô PhnomPenh vào năm 1993. Sau khi đoàn
quân Đông Tiế n II lần 2 lên đường mô ̣t thời gian, anh Hải hế t binh
̣ và dẫn đoàn đă ̣c nhiê ̣m đi sau. Nhưng đi
hoài mà không bắ t đươ ̣c liên la ̣c, nên anh Hải dẫn đoàn quân trở la ̣i Thái!
Sự kiê ̣n anh Hải ở la ̣i không tham dự chiế n dich
̣ Đông Tiế n II lần 2, cũng là cái may cho anh là còn
sống sót. Những anh em ở la ̣i với anh, sau này đã bỏ đi, không rõ vı̀ lý do gı̀. Cho đế n nay cũng không biế t
ho ̣ số ng hay chế t, ở đâu, chı̉ còn la ̣i mô ̣t mı̀nh chiế n hữu Đào Bá Kế .
Chiế n hữu Hải Xăm từng là chı̉ huy trưởng các đơn vi ̣võ trang kháng chiế n thực hiê ̣n nhiê ̣m vu ̣ đi
thám sát vùng Nam Lào vào các năm 1982 - 1983, với mu ̣c đı́ch tı̀m ra mô ̣t hành lang an toàn cho các đơ ̣t
xâm nhâ ̣p quan tro ̣ng sau này của lực lươ ̣ng MT. Chı́nh những chuyế n đi thám sát rấ t nguy hiể m này, chiế n
hữu Hải biế t rõ những khó khăn của MT ta ̣i quố c nô ̣i, như không có an toàn khu hay cơ sở kháng chiế n võ
trang ta ̣i quố c nô ̣i. Trong chiế n dich
̣ Đông Tiế n II lầ n hai, chiế n hữu Hải là mô ̣t thành viên trong bô ̣ tham
mưu chiế n dich,
̣ nên anh biế t rấ t rõ ngày giờ lên đường của cả đoàn quân. Anh là mô ̣t vi ̣chı̉ huy quan tro ̣ng
của lực lươ ̣ng võ trang kháng chiế n vì cớ lên cơn số t để không thi hành công vu ̣ nhưng không bi thi
̣ hành kỷ
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luâ ̣t?

Trước đó không lâu, trong thời gian chờ ngày tái xuấ t quân, hai chiế n hữu Trầ n Tuyế t Ánh và A
Hứng đã bi ̣chiế n hữu Chủ Tich
̣ Hoàng Cơ Minh ra linh
̣ giế t chế t vı̀ tô ̣i đào ngũ.
Chiế n hữu Hải Xăm tức Nguyễn Quang Phu ̣c có bı́ số 250, quê vùng Khánh Hòa - miề n Trung VN,
trên thân người xăm 4 chữ lớn “Trung Can Nghıã Khı́” từng tham dự vào các quyế t đinh
̣ thi hành án tử hıǹ h
trong khu chiế n. Trong sinh hoa ̣t thường nhâ ̣t ở khu chiế n, anh Hải hay nói với các kháng chiế n quân rằ ng:
sau này khi đấ t nước đươ ̣c “giải phóng” anh sẽ làm nhiê ̣m vu ̣ “Trưởng Ban Hành Quyế t” để xử tử hıǹ h bấ t
cứ ai mang tô ̣i tham nhũng tài sản quố c gia. Thế nhưng không cầ n chờ đế n ngày VN thoát khỏi ách đô ̣c tài,
na ̣n tham nhũng đã xảy ra rồ i, ngay trong hàng ngũ cấ p cao của MT- VT!?
Danh Sách Đoàn Đă ̣c Nhiêm
̣ Ở Lại Thái Khi Mở Đông Tiế n II Lần 2.
1- Nguyễn Quang Phu ̣c, Hải Xăm.
2- Đào Bá Kế .
3- Nguyễn Văn Hiể n.
4- Châu Văn Sáng.
5- Trầ n Văn Hùng.
6- Nguyễn Anh Điề n.
7- Pha ̣m (Văn) Thanh Bı̀nh
Vươ ̣t Sông Mekong.
Tố i ngày thứ 3 của chiế n dich:
̣ khi trời su ̣p tố i dầ n, đoàn quân võ trang Đông Tiế n đươ ̣c linh
̣ rời
khỏi nơi đóng quân, và di chuyể n đế n sát bờ sông Mekong hơn, chuẩ n bi cho
viê ̣c vươ ̣t sông. Đường đi theo
̣
con dố c thấ p xuố ng dầ n dầ n, khi hướng tới bờ sông xa bên dưới. Lúc đi trên đường mòn, tôi còn thấ y vài
người Thái trong toán lái xe chở đoàn quân Đông Tiế n, vẫn còn lảng vảng ở đây. Người thı̀ tới gầ n hố nước
nhỏ đo ̣ng la ̣i từ dòng nước chảy ngầ m trong ngách đá, để kỳ co ̣, tắ m rửa. Kẻ thı̀ lấ y bánh mı̀ trong bo ̣c nilong
ra ăn. Ho ̣ cắ m cúi làm viê ̣c riêng, có vẻ như không chú ý đế n chúng tôi. Có thể ho ̣ chờ cho quân kháng chiế n
vươ ̣t sông đã mới trở về .
Viê ̣c qua sông cũng lầ n lươ ̣t, Quyế t Đoàn chúng tôi đi châ ̣n hâ ̣u, nên phải chờ chuyế n chót. Trời tố i
mit,̣ đứng sát nhau mới nhâ ̣n đươ ̣c người quen. Lúc xuố ng đế n ngay bế n ghe đâ ̣u, tôi mới thấ y anh Lô ̣c
(Trương Tấ n La ̣c), với dáng dấ p quen thuô ̣c và că ̣p kıń h trắ ng trên mă ̣t. Anh đang đứng ngay mé nước, bắ t
tay chào từng anh em và tiế p tay, giúp các kháng chiế n quân với trang bi cồ
̣ ng kề nh bước lên ghe máy. Chiế n
hữu Lô ̣c, cầ m tay tôi, chúc lên đường bıǹ h yên may mắ n. Tôi cũng thân tı̀nh chúc anh Lô ̣c ở la ̣i vui khỏe.
Đấ t ngay mé sông ướt át, sı̀nh đo ̣ng, anh em lên ghe máy, loa ̣i ghe dài, bề ngang he ̣p, có gắ n mô ̣t
máy nổ nhỏ ở phı́a sau. Mô ̣t chuyế n chở đươ ̣c chừng 10 anh em. Có chừng vài chiế c ghe để chuyể n quân.
Viê ̣c qua sông khá nhanh, không có gă ̣p gı̀ trở nga ̣i, không có mô ̣t tiế ng súng, chı̉ có tiế ng xuồ ng máy cha ̣y
xı̀nh xich,
̣ nho nhỏ trong không gian tố i mit.̣
Nhưng khi ghe câ ̣p bế n phı́a Đông, đă ̣t chân lên bờ, mới thấ y trở nga ̣i. Phı́a bờ bên này cao dố c, đấ t
ướt, trời quá tố i, điạ hıǹ h la ̣, anh em phải khom người leo lên dố c. Có người phải trườn bò, nắ m cây, nắ m
bu ̣i cỏ, bu ̣i gai leo lên, vı̀ ba lô nă ̣ng và dố c cao, gâ ̣p ghề nh. Sau hơn 10 phút, tấ t cả nhóm chúng tôi đi chung
ghe ban nẫy, lên đươ ̣c bên trên, quá hơn lưng chừng dố c, tıń h từ mă ̣t nước. Vı̀ mới tháng 7, mưa chưa nhiề u,
nước sông còn ca ̣n, dòng sông hẹp, dễ qua sông nhưng hơi khó lên bờ.
Có linh
̣ truyề n xuố ng: nằ m ngủ ta ̣m nơi đây, chờ sáng sớm hôm sau mới đi tiế p. Tôi di hành chung
toán với Bô ̣ Chı̉ Huy Quyế t Đoàn, đươ ̣c linh
̣ ngủ ta ̣m, tôi nằ m vâ ̣t vờ trên mă ̣t đấ t không khô lắ m, gầ n mấ y
bu ̣i tre. Châ ̣p chờn trong giấ c ngủ, cái ba lô để ngay bên ca ̣nh, khẩ u súng AK.47 cũ, cũng để sát ngay bên
mı̀nh. Đêm ngủ đầ u tiên trên phầ n đấ t của Lào cô ̣ng sản là mô ̣t đêm ngủ ngồ i, co quắ p, nằ m nghiêng, mê ̣t
mỏi, không an giấ c.
Sáng sớm ngày thứ 4 của chiế n dich:
̣ Khi trời còn lờ mờ chưa sáng hẳ n. Anh em đánh thức nhau
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dâ ̣y, bảo cho ba lô lên lưng, chuẩ n bi ̣rời bờ sông phı́a đông. Đoàn người lầ n lươ ̣t cấ t bước, đi khỏi bờ sông
chừng vài cây số , tới mô ̣t quañ g trố ng, cây cỏ lưa thưa, có dòng nước chảy tràn trên đấ t. Tôi thấ y chiế n hữu
Nguyễn Huy đang đứng quay la ̣i phı́a chúng tôi, có lẽ anh chờ Quyế t Đoàn châ ̣n hâ ̣u, vı̀ hai Quyế t Đoàn đi
trước đã qua khỏi. Chiế n hữu Tha ̣ch Chen đi hơi châ ̣m, vı̀ ba lô khá nă ̣ng, anh Huy rầ y mấ y tiế ng nhỏ, linh
̣
cho ông Chen phải đi nhanh hơn.
Khi trời đã sáng tỏ, mă ̣t trời lên cao, lúc ấ y đô ̣ chừng hơn 9 giờ. Cả đoàn quân đang băng mı̀nh vươ ̣t
lên mô ̣t núi đá. Núi có đô ̣ cao thoai thoải, nhưng la ̣i trố ng cây. Thâ ̣t nguy hiể m, ngoài sự dự đoán, khi đô ̣i
hı̀nh cả đoàn quân đang trên lưng chừng núi, chưa khuấ t đươ ̣c vào các cánh rừng ở xa, thı̀ trên trời cao, tai
chúng tôi nghe tiế ng đô ̣ng cơ máy bay từ xa.
Anh em đươ ̣c linh
̣ phân tán nhanh, núp ngay vào các lùm cây nhỏ trên lưng chừng núi, hay nằ m bấ t
đô ̣ng, nhằ m tránh sự quan sát của máy bay thám thı́nh, đang bay tới. Chı̉ có mô ̣t chiế c, lúc đầ u tôi nghı ̃ là
tı̀nh cờ nó bay qua. Nhưng sau khi nhâ ̣n ra chiế c máy bay lươ ̣n hơn hai vòng trên đầ u cánh quân, tôi mới
biế t rằ ng, nó đang tı̀m đô ̣i hıǹ h đoàn quân.
Tấ t nhiên, giữa lưng chừng núi, cách bờ sông Mekong có nửa ngày đường, chúng tôi có thể đã bi ̣
đich
̣ phát hiê ̣n. Đây là mô ̣t dấ u hiê ̣u không lành đầ u tiên, cho cuô ̣c Đông Tiế n II lần 2. Chưa biế t đó là máy
bay của Lào Cô ̣ng hay Viê ̣t Cô ̣ng. Nhưng hı̀nh da ̣ng máy bay, ở đô ̣ cao không cao, cùng đô ̣ng cơ kêu rù rı̀,
vo vo, cho tôi đoán đây là loa ̣i máy bay không tố i tân lắ m. Đây là hành đô ̣ng tıǹ h cờ do công viê ̣c thám thı́nh
hàng ngày ven vùng biên giới Thái - Lào, của lực lươ ̣ng quân sự “hơ ̣p tác” cô ̣ng sản Lào - Viê ̣t, hay đó là
kế t quả từ sự mâ ̣t báo?
Nế u là mâ ̣t báo, thı̀ ai là thủ pha ̣m cung cấ p tin tức tố i quan tro ̣ng này cho phı́a lañ h đa ̣o cô ̣ng sản
Hà Nô ̣i cũng như bô ̣ chı̉ huy quân sự tố i cao của họ ở đấ t Lào? Tıǹ h báo Thái? Chı́nh quyề n Thái? Dân số ng
ven biên giới Thái - Lào? Tổ ng Vu ̣ Hải Ngoa ̣i MT? Tới nay, câu hỏi này vẫn chưa đươ ̣c tı̀m ra câu trả lời.
Cũng như rấ t ıt́ ai quan tâm, đă ̣t vấ n đề , về mô ̣t sự kiê ̣n rấ t đă ̣c biê ̣t đã trở thành nguyên nhân then chố t nhấ t
của sự tiêu hủy mô ̣t lực lươ ̣ng vũ trang, mầ m mố ng của sinh lực đố i kháng chế đô ̣ chuyên chế đô ̣c đoán Hà
Nô ̣i.
Sau khi máy bay bỏ đi, đoàn quân la ̣i di hành tiế p với mô ̣t nỗi lo trong lòng. Đi tới chiề u, không có
đô ̣ng tinh
̣ gı̀ thêm. Gầ n tố i, khi đế n gầ n mô ̣t bờ suố i lớn. Chúng tôi đươ ̣c linh
̣ dàn đô ̣i hı̀nh phòng thủ, nghı̉
quân, nấ u nướng ăn ta ̣m. Và chuẩ n bi ̣cho phầ n cơm gói của mỗi người vào ngày mai, gồ m cơm trắ ng đô ̣n
với ı́t mı̀ ăn liề n.
Buổ i chiề u tố i đó, tôi ngó vào vi ̣ trı́ trung tâm của Bô ̣ Chı̉ Huy Chiế n Dich,
̣ trông thấ y Chiế n hữu
Chủ Tich
̣ mă ̣c bô ̣ quân phu ̣c màu xanh lá cây xen kẽ những đố m nhỏ, tựa như quân phu ̣c biê ̣t kı́ch Dù ngày
xưa. Đây là lầ n đầ u tiên, từ ngày vào khu chiế n, tôi mới thấ y ông mă ̣c quân phu ̣c. Điề u này còn biể u hiê ̣n
cho kháng chiế n quân thấ y quyế t tâm của ông khi lên đường Đông Tiế n.
Trận Đụng Độ Đầu Tiên.
Sáng ngày thứ 5: Đoàn quân la ̣i lên đường sớm, bấ t lơ ̣i cho quañ g đường này là có núi không cao,
chung quanh trố ng trải, ı́t rừng cây. Vẫn chưa biế t là do đă ̣c điể m điạ hı̀nh của vùng gầ n sông Mekong là
như vâ ̣y, nên không thể cho ̣n con đường nào khác? Hay là do toán Kháng Chiế n Lào có chủ ý cho ̣n lô ̣ trı̀nh
này. Nế u nói toán kháng chiế n ba ̣n không rành đường ở khu vực này cũng không đúng. Vı̀ ho ̣ là người điạ
phương, từng có kinh nghiê ̣m hoa ̣t đô ̣ng ta ̣i đây. Thế nhưng thực tế diễn ra là, viê ̣c di chuyể n trên mô ̣t lô ̣
trı̀nh không kı́n khuấ t, như phơi mı̀nh đoàn quân trước các con mắ t cú vo ̣, khát máu, đã dẫn tới mô ̣t hâ ̣u quả
không lường.
Vào chừng hơn 8 giờ sáng của ngày di hành thứ năm, khi đang lên núi trố ng, gầ n như chı̉ toàn đá,
chúng tôi nghe tiế ng súng ở cuố i đô ̣i hı̀nh. Vı̀ tôi tháp tùng với Bô ̣ Chı̉ Huy 7684, trong nhiê ̣m vu ̣ châ ̣n hâ ̣u,
nên nghe tiế ng súng nổ rấ t lớn và quyế t liê ̣t. Ít phút sau, mới biế t tin, Dân Đoàn đi sau cùng là Dân Đoàn của
chiế n hữu Trầ n Văn Quố c, bi ̣ đă ̣c công Viê ̣t Cô ̣ng bám sát, bắ n vào đô ̣i hıǹ h Dân Đoàn. Hai bên bắ n nhau
quyế t liê ̣t, tiế ng súng nổ giòn. Vı̀ là trâ ̣n cha ̣m súng đầ u tiên, nên hai bên bắ n rấ t hăng. Điề u nữa, người chı̉
huy Dân Đoàn là chiế n hữu Trầ n Văn Quố c, có nhiề u kinh nghiê ̣m với đă ̣c công Viê ̣t Cô ̣ng. Anh Quố c người
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tı̉nh Sông Bé, thuở nhỏ từng theo chân du kı́ch cô ̣ng sản ở điạ phương. Lớn lên anh bỏ đảng và vươ ̣t biên
qua Thái. Trầ n Văn Quố c mưu trı́, can đảm, tı́nh mưu sinh thoát hiể m trong rừng núi của anh rấ t cao.
Trâ ̣n cha ̣m súng đầ u tiên kéo dài không lâu, đich
̣ im tiế ng súng trước. Không biế t vı̀ khó ăn thua, vı̀
đich
̣ đang ở dưới núi bắ n lên, nên bấ t lơ ̣i, hay là đòn hư, đánh vào đơn vi ̣châ ̣n hâ ̣u, như báo hiê ̣u cho phı́a
kháng chiế n Viê ̣t Nam biế t rằ ng, các anh đã lô ̣ đô ̣i hıǹ h rồ i. Đồ ng thời, đây cũng đươ ̣c coi như mô ̣t đòn đánh
thúc đầ u tiên ở phı́a sau, gây áp lực tâm lý căng thẳ ng cho đoàn quân kháng chiế n phải gấ p rút, tăng tố c,
nhanh chân đi sâu vào lañ h thổ Lào. Như thế bi ̣rơi vào bẫy của Viê ̣t Cô ̣ng: đẩ y cho đoản binh (kháng chiế n
Viê ̣t Nam) đi sâu vào trường trâ ̣n (lañ h thổ cô ̣ng sản), rồ i sẽ bi ̣tiêu diê ̣t toàn bô ̣.
Trâ ̣n Đánh Thứ Nhı ̀ Gây Thương Vong Cho Hai Phı́a.
Chiề u ngày thứ 5 của chiế n dich:
̣ Sau trâ ̣n cha ̣m súng ban sáng, đoàn quân đươ ̣c linh
̣ di hành
nhanh hơn. Điạ hıǹ h lúc này có nhiề u rừng râ ̣m và đồ i núi cao. Khi đã bi ̣phát hiê ̣n đô ̣i hı̀nh xâm nhâ ̣p lañ h
thổ Lào, dı ̃ nhiên đoàn quân kháng chiế n Viê ̣t Nam rấ t khó chuyể n quân sát vùng làng ma ̣c của dân Lào, nơi
đây đường bằ ng dễ đi nhanh, tiế t kiê ̣m đươ ̣c công sức và có thể kiế m hay mua lương thực bổ sung.
Viê ̣c di chuyể n cho tới gầ n 4 giờ chiề u cùng ngày, khi chúng tôi vừa lên đươ ̣c mô ̣t triề n núi, có linh
̣
trên cho nghı̉ chân ta ̣m. Đồ ng thời cấ p trên đang tı̀m xem mô ̣t điạ hı̀nh thı́ch hơ ̣p trên phıá cao hơn, để ban
linh
̣ đóng quân qua đêm. Ở phı́a sau, Quyế t Đoàn châ ̣n hâ ̣u, khi đươ ̣c linh
̣ ta ̣m thời giải lao, có vài anh em
sơ hở, bỏ ba lô, quay xuố ng dố c núi bên dưới, đi xắ n măng tươi. Mùa này đã có măng lác đác.
Không dè ı́t phút sau đó, có tiế ng súng A.K nổ inh ỏi ở khu vực anh em vừa đi hướng xuố ng bên
dưới để xắ n măng, ca ̣nh đó có tiế ng la ó, quát tháo. Mô ̣t số anh em đang đi kiế m măng cha ̣y trở về đô ̣i hı̀nh
ngay. Kiể m điể m la ̣i nhân sự, Quyế t Đoàn 7684 xác nhâ ̣n đã mấ t tı́ch chiế n hữu Trầ n Văn Náo. Theo các
anh em đi gầ n chiế n hữu Náo báo la ̣i, lúc toán trinh sát Viê ̣t Cô ̣ng mò theo dấ u đoàn quân, chúng cha ̣m phải
nhóm anh em đang đi kiế m thêm rau rừng. Viê ̣t Cô ̣ng nổ súng trước, anh em nổ súng bắ n trả. Chı̉ có chiế n
hữu Náo luố ng cuố ng, châ ̣m hơn, và ở gầ n đich,
̣ nên bi ̣chúng dı́ súng bắ t giữ.
Thế là Quyế t Đoàn 7684 mấ t mô ̣t kháng chiế n quân đầ u tiên sau gầ n tuầ n lễ di hành. Chiế n hữu
Trầ n Văn Náo còn trẻ, quê vùng đồ ng bằ ng sông Cửu Long, đô ̣ chừng 22 tuổ i. Anh có thể từ tra ̣i ti ̣ na ̣n
Sikhiu tham gia kháng chiế n vào năm 1985. Náo có làn da trắ ng, ố m cao, tı́nh hiề n lành. Viê ̣c bắ t giữ Náo,
cho thấ y trinh sát đich
̣ có thể khai thác cấ p tố c tin tức đoàn quân, qua tâm lý lo sơ ̣, hoảng hố t mà phải khai
báo của Náo.
Đồ ng thời, nế u nhâ ̣n thấ y lời khai của Náo có lơ ̣i, chúng sẽ giao Náo la ̣i cho cơ quan quân báo Hà
Nô ̣i đang có mă ̣t ta ̣i Lào, để tiế p tu ̣c thu thâ ̣p tin tức quan tro ̣ng, tố i cầ n thiế t cho kế hoa ̣ch tiêu diê ̣t lực lươ ̣ng
kháng chiế n sắ p đế n.
Đưa ra điề u này để thấ y rằ ng, do không kinh nghiê ̣m, kháng chiế n quân Trầ n Văn Náo, tấ t nhiên có
thể bi ̣ Viê ̣t Cô ̣ng tra tấn, hăm do ̣a, lợi du ̣ng. Và cũng vı̀ lầ n đầ u tiên bắ t số ng đươ ̣c mô ̣t kháng chiế n quân
đang tham dự chiế n dich
̣ Đông Tiế n II lần 2, trinh sát Viê ̣t Cô ̣ng sẽ không bỏ qua bấ t cứ cơ hô ̣i nào để khai
thác thêm tin tức.
Ngay sau cuô ̣c cha ̣m súng ở lưng chừng núi, đoàn quân Đông Tiế n đươ ̣c linh
̣ leo tiế p lên dố c núi
cao, vừa đi vừa cảnh giác đă ̣c công Viê ̣t Cô ̣ng bám sát phı́a sau. Đi như thế cho đế n trời cha ̣ng va ̣ng tố i. Linh
̣
trên cho đóng quân, vi ̣ trı́ ngừng quân chiế m mô ̣t chỗ cao trên triề n núi. Mỗi khi ngừng quân vào lúc tố i,
chiế n hữu Trương Ngo ̣c Ny thường cho phố i trı́ các đơn vi ̣ở trên đồ i hay núi cao, có lơ ̣i thế hơn. Điề u này
giúp cho kháng chiế n quân luôn ở vi thế
̣ thươ ̣ng phong, từ trên bắ n xuố ng, trong trường hơ ̣p đich
̣ từ phı́a sau
theo dấ u chân bám theo, tı̀m cách đánh lên.
Trời chu ̣p tố i nhanh, do có linh
̣ nghı̉ ngơi qua đêm, sau khi căng đô ̣i hı̀nh chung quanh để bảo vê ̣
Bô ̣ Chı̉ Huy Trung Ương. Các Dân Đoàn đươ ̣c phép cho người đi xuố ng con suố i nhỏ gầ n đó lấ y nước nấ u
cơm, cũng như lấ y nước cho vào đầ y bı̀nh nước cá nhân. Viê ̣c cử người xuố ng suố i, lấ y nước nấ u cơm tố i,
đươ ̣c tổ chức thành toán. Anh em nào đươ ̣c Dân Đoàn phân công nấ u cơm, phải mang mô ̣t túi nilong để chứa
nước.
Viê ̣c nấ u cơm tố i cũng đơn giản, nhanh chóng nhưng nhiề u nguy hiể m, rủi ro. Chiế n hữu trực bế p
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của Dân Đoàn vác theo mô ̣t cái nồ i, đế n chỗ nghı̉, bỏ ga ̣o vào nồ i theo tiêu chuẩ n và vài gói mı̀ ăn liề n làm
chấ t đô ̣n cho phầ n cơm đươ ̣c nhiề u hơn mô ̣t chút. Cơm chı́n, chia cho mỗi kháng chiế n trong đơn vi ̣ mô ̣t
nắ m nhỏ ăn liề n với thực phẩ m khô, hay gia vi ̣khô. Còn mô ̣t phầ n cơm nhỏ khác, dành cho suố t ngày mai.
Ăn như thế , go ̣n, tiê ̣n trong lúc chuyể n quân. Nhưng làm cho anh em mau mấ t sức, vı̀ dùng sức nhiề u mà ăn
ı́t, la ̣i không có bổ dưỡng. Đói như thế mà phải di hành liên tu ̣c nhiề u ngày, có khi mô ̣t ngày đi tới 12 giờ
khuya mới nhâ ̣n đươ ̣c linh
̣ nghı̉ chân. Lúc ngủ phải ngủ ngồ i, lưng dựa vào cây, đấ t bên dưới la ̣i ẩ m ướt.
Chưa kể đế n phải dầ m mưa mà đi suố t ngày.
Lúc toán kháng chiế n quân xuố ng suố i lấ y nước và đang quay la ̣i vi ̣trı́. Ca ̣nh đó, có mô ̣t số bế p lò
đang đươ ̣c nỗi lửa. Ngay lúc đó, phı́a bên sườn của cả đô ̣i hıǹ h, có tiế ng hỏi lớn của kháng chiế n quân Trầ n
Văn Thảo: ai đó?
Tiế ng bên dưới đáp la ̣i:
- Tùng.
Thảo hỏi tiế p:
- Tùng nào?
Không nghe tiế ng trả lời, vài giây sau đó, tiế ng súng A.K nổ nhắ m vào đô ̣i hıǹ h quân kháng chiế n.
Và tı́ch tắ c liề n sau đó, mô ̣t tiế ng nổ dữ dô ̣i phát ra từ hướng vi ̣trı́ Dân Đoàn của Thảo. Thı̀ ra kháng chiế n
quân Trầ n Văn Thảo đươ ̣c linh
̣ bấ m quả mı̀n claymore mà anh gài châ ̣n hâ ̣u. Có tiế ng thét la, có cả tiế ng
khóc rên. Dường như nhóm đă ̣c công bò sát đô ̣i hı̀nh kháng chiế n bi ̣trúng mı̀n.
Đám trinh sát Viê ̣t Cô ̣ng mò vào đu ̣ng ngay đô ̣i hı̀nh của Quyế t Đoàn Cải Cách - 7686. Bi ̣ trúng
mı̀n claymore, Viê ̣t Cô ̣ng cha ̣y da ̣t sang mô ̣t góc khác. Ngay lúc đó, phı́a kháng chiế n cho nổ thêm quả mı̀n
claymore thứ hai. Sau đó, phı́a Viê ̣t Cô ̣ng bắ n hàng loa ̣t tràng A.K, chúng bắ n cả đa ̣n B. 40 vào đô ̣i hıǹ h
đoàn quân.
Lúc súng nổ , bế p đang chuẩ n bi ̣ nấ u cơm, bi ̣ dâ ̣p tắ t ngay, nồ i cơm nấ u chưa chıń , văng tung tóe,
ga ̣o dı́nh nước nằ m rơi vaĩ trên mă ̣t đấ t. Anh em kháng chiế n quân bi ̣ rố i loa ̣n giây lát, sau đó phản ứng
nhanh chóng nằ m ra ̣p xuố ng mă ̣t đấ t bắ n trả la ̣i. Tôi nằ m sát người xuố ng đấ t, phı́a trước đầ u tôi là đôi chân
của kháng chiế n quân Nguyễn Văn Hòa. Hòa cũng nằ m sấ p, úp mă ̣t xuố ng đấ t tránh đa ̣n đang từ dưới bắ n
lên. Vừa lúc đó, hai tai tôi nghe mô ̣t tiế ng nổ ầ m kinh đô ̣ng, tiế p theo là mô ̣t chùm ánh sáng loé lên. Mô ̣t trái
B. 40 rớt ở phı́a trước Hòa không xa, tôi nghe tiế ng kêu đau. Hòa bi tru
̣ ́ ng ı́t mảnh nhỏ vào mé đầ u. Súng hai
bên vẫn bắ n nhau dữ dô ̣i. Có người bảo chiế n hữu Lý Hổ , y tá đoàn quân cha ̣y nhanh xuố ng chỗ Hòa nằ m,
để băng bó cho anh, vı̀ vế t thương đang ra máu. Ông Hổ bò xuố ng chỗ Hòa, tôi phu ̣ ông kéo Hòa lên phı́a
trên cao để tım
̀ cách băng vế t thương.
Lát sau, tiế ng súng thưa dầ n và dứt hẳ n, đich
̣ trúng đa ̣n nhiề u nên kéo nhau ra xa. Lúc đã yên lă ̣ng,
chiế n hữu Lý Hổ , dùng miế ng vải trắ ng băng vế t thương ở mé đầ u của Hòa. Mảnh đa ̣n không đi thẳ ng vào
đầ u, chı̉ trúng sướt bên ngoài, nhưng máu ra khá nhiề u, Hòa bi ̣ngấ t đi.
Đêm đó, anh em vừa đói, vừa mê ̣t, phải lấ y mı̀ gói còn số ng ra nhai đỡ. La ̣i phải canh chừng đich
̣
có thể quay la ̣i tấ n công tiế p, giấ c ngủ kéo tới châ ̣p chờn. Tı̀nh tra ̣ng của chiế n hữu Hòa cũng không khá
hơn, chiế n hữu Hổ chıć h cho anh vài mũi thuố c.
Sau trường hơ ̣p mô ̣t kháng chiế n quân đầ u tiên là Trầ n Văn Náo bi ̣ bắ t số ng. Nay la ̣i thêm trường
hơ ̣p có mô ̣t thương binh đầ u tiên trong đoàn quân đang di hành. Đây có thể đươ ̣c coi là trường hơ ̣p đă ̣c biê ̣t
đầ u tiên đoàn quân Đông Tiế n II phải xử lý.
Sự viê ̣c toán trinh sát Viê ̣t Cô ̣ng bi Trầ
̣ n Văn Thảo phát giác và hỏi ai, sau đó ho ̣ khai tên Tùng. Qua
viê ̣c hỏi đáp thı̀nh lı̀nh này, dẫn tới mô ̣t xác nhâ ̣n rằ ng: Trầ n Văn Náo đã khai báo tı̀nh hı̀nh đoàn quân cho
phıá bô ̣ đô ̣i Hà Nô ̣i biế t. Mô ̣t vài năm sau này, tôi không biế t tin tức về anh Náo, không biế t anh bi ̣giam ở
tra ̣i nào, tù bao nhiêu năm, còn số ng hay chế t.
(Cho đế n mải vào tháng 10/2006 tôi mới biế t thêm về tung tıć h của anh Náo khi bô ̣ Hồ i Ký Hành
Trı̀nh Người Đi Cứu Nước đươ ̣c ra mắ t ta ̣i Atlanta - Georgia, Hoa Kỳ, với sự có mă ̣t của anh Đỗ Thông
Minh. Ta ̣i buổ i ra mắ t sách này anh Trầ n Văn Náo đã đă ̣t vài câu hỏi với tôi qua đường dây điê ̣n thoa ̣i viễn
liên với du ̣ng ý lấ p liế m sự thâ ̣t. Cũng ta ̣i buổ i ra mắ t sách này, tôi biế t thêm anh Náo tuy nói không còn hoa ̣t
đô ̣ng gì nhưng có vẻ bênh vực đảng VT. Trầ n Văn Náo ra tòa đơ ̣t đầ u tiên vào tháng 12/1987 với bản án rất
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nhe ̣ chỉ độ 1 - 2 năm nên anh không tiện nói ra. Viê ̣c anh Náo ra khỏi tù sớm và đinh
̣ cư ta ̣i Hoa Kỳ không
rõ vì lý do gì?)
Đường Dài Chiế n Dich
̣ Lich
̣ Sử Bi Hùng.
Ngày Thứ N: Kế t Thúc Số Phâ ̣n Của Ông Nguyễn Thế Minh?
Vi La
̣ ̃nh đa ̣o Mô ̣t Mă ̣t Trâ ̣n Kháng Cô ̣ng Ta ̣i Quố c Nô ̣i.
Sáng hôm sau, chúng tôi la ̣i di chuyể n tiế p tu ̣c như mo ̣i ngày. Lầ n lên đường này, anh em phải thay
phiên nhau khiêng chiế n hữu thương binh Nguyễn Văn Hòa. Hòa đươ ̣c đă ̣t nằ m trên cái võng ni lông khổ
lớn, hai đầ u võng đươ ̣c cô ̣t vào mô ̣t khúc cây rừng lớn hơn cườm tay, dùng làm đòn khiêng. Hai anh kháng
chiế n quân, người đi trước, người đi sau, ghé vai khiêng anh ba ̣n thương binh của mı̀nh.
Đi như thế cũng go ̣n, nhưng đi lâu phải thay đổ i, vı̀ anh em ai nấ y cũng đã mê ̣t. Phầ n phải mang ba
lô, súng đa ̣n của mỗi người. Đi đường mòn bı̀nh thường, không qua suố i sâu, không lên dố c cao, thı̀ cả
thương binh và hai kháng chiế n quân khiêng võng cũng đỡ vấ t vả. Trong trường hơ ̣p đang võng thương binh
mà bi ̣đich
̣ tấ n công, thı̀ nguy hiể m bô ̣i phầ n.
Có thể nói rằ ng chiế n hữu Nguyễn Văn Hòa là người bi ̣ thương nă ̣ng đầ u tiên trong chiế n dich
̣ và
đươ ̣c cấ p trên phân công anh em thay nhau khiêng, mang, cho đi theo đoàn quân. Vı̀ lúc đó, nhân số lực
lươ ̣ng Đông Tiế n còn nhiề u và tương đố i khỏe ma ̣nh (chưa bi thương
nhiề u, chưa hy sinh nhiề u, chưa đói và
̣
kiê ̣t sức phải bi ̣bỏ la ̣i phı́a sau) và mới di hành có đô ̣ mô ̣t tuầ n lễ.
Nhưng MT không có cơ sở tiế p vâ ̣n do ̣c đường di hành diê ̣u vơ ̣i, thuố c men chữa tri ̣ cho thương
binh, mang theo có ha ̣n, cũng không có đủ loa ̣i thuố c cầ n thiế t. Như vâ ̣y đă ̣t ra mô ̣t vấ n đề là, mang thương
binh nă ̣ng theo sẽ giúp gı̀ cho anh. Người thương binh đó sẽ đươ ̣c chữa tri hế
̣ t, phu ̣c hồ i sức khỏe để tiế p tu ̣c
công tác? Hay chờ cho thương binh chế t rồ i chôn, chứ MT đâu có khả năng chữa tri.̣ Và mang theo như thế
chı̉ cầ u may. Điề u nữa nhằ m trấ n an tâm lý kháng chiế n quân. Thế nhưng hành đô ̣ng khiêng, mang thương
binh đi theo đoàn quân Đông Tiế n như thế này chı̉ xảy ra trong giai đoa ̣n đầ u tiên của cuô ̣c trường chinh lich
̣
sử.
Tấ t cả những viê ̣c nêu lên này cho thấ y các khó khăn nảy sinh, khó giải quyế t trên đường chiế n
dich.
̣ Tấ t nhiên lañ h đa ̣o MT, không phải đã không nghı ̃ ra cách giải quyế t vấ n đề này. Là mô ̣t người có kinh
nghiê ̣m dày da ̣n trong cuô ̣c chiế n tranh VN trước đây, như Tướng Hoàng Cơ Minh, không lẽ ông không có
phương pháp giải quyế t tıǹ h tra ̣ng nêu trên, trước khi lên đường. Thế nhưng phương pháp nào hiê ̣u quả, an
toàn, đa ̣o đức la ̣i là mô ̣t khı́a ca ̣nh khác.
Nhưng may là lúc đó chı̉ có mô ̣t thương binh. Nế u có nhiề u và la ̣i phải mang vác đi đường dài như
vâ ̣y, làm châ ̣m và nguy hiể m cho cả đoàn quân. Nhưng bỏ thương binh la ̣i càng không nên. Hòa tuy bi ̣
thương nă ̣ng, nhưng la ̣i có cái may mắ n của anh!? khi so với các kháng chiế n quân bi tru
̣ ́ ng thương sau này.
Đi như thế đươ ̣c vài ngày, bỗng có linh
̣ trên bảo, đưa kháng chiế n quân Nguyễn Văn Hòa trở la ̣i đấ t
Thái. Đây là mô ̣t tin tức hơi la ̣. Đồ ng thời có cả ông Nguyễn Thế Minh, người tự xưng là Chủ Tich
̣ mô ̣t Mă ̣t
Trâ ̣n Kháng Cô ̣ng trong nô ̣i điạ trước đây, cũng đươ ̣c linh
̣ quay la ̣i Thái. Viê ̣c ông Nguyễn Thế Minh đươ ̣c
cho quay về , không đi tiế p, gây bấ t ngờ đố i với mo ̣i người. Đồ ng ý là sức khỏe của ông khó mà di hành xa
thêm đươ ̣c, hai chân ông gầ n như bi cư
̣ ́ ng la ̣i vı̀ trèo núi và đi xa. Nhưng ông trở la ̣i Thái để làm gı̀, trong khi
cả đoàn quân đã lên đường???
Sau này mới biế t ra rằ ng: toán kháng chiế n Lào làm nhiê ̣m vu ̣ dẫn đường, đã xong phầ n hành của
ho ̣. Toán ba ̣n chı̉ hơ ̣p đồ ng dẫn đường đế n mô ̣t vi ̣trı́ bàn thảo. Sau đó, ba ̣n Lào phải quay trở la ̣i căn cứ của
ho ̣ ở vùng lañ h thổ ven biên giới Thái - Lào. Viê ̣c còn la ̣i, tấ t nhiên kháng chiế n quân Viê ̣t Nam tự tı̀m đường
đi, điề u này không khó, vı̀ có điạ bàn, cứ nhắ m hướng Đông đi tới. Tuy nhiên, vı̀ không có người điạ phương
làm tiề n đa ̣o mở đường, sẽ có nhiề u trở nga ̣i ngoài tiên liê ̣u.
Cũng có thể nêu lên mô ̣t giả thuyế t rằ ng, toán Lào chưa hế t nhiê ̣m vu ̣ dẫn đường. Nhưng lañ h đa ̣o
MT quyế t đinh
̣ cho ho ̣ ngưng công tác sớm, ta ̣i thời điể m đó, để quay về . Nhân tiê ̣n, mang thương binh và
hô ̣ tố ng ông Nguyễn Thế Minh trở la ̣i Thái.
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Đô ̣ng thái này có thể là mô ̣t đòn hư, nhằ m đánh la ̣c hướng truy đuổ i của bô ̣ đô ̣i Hà Nô ̣i. Toán Lào
với quân số chừng 20 người (đươ ̣c trang bi su
̣ ́ ng A.K 47 và B.40, B.41), cô ̣ng với thương binh và hı̀nh da ̣ng
của ông Nguyễn Thế Minh, có thể gây ngô ̣ nhâ ̣n cho quân truy kı́ch, là đoàn quân kháng chiế n đang chuyể n
hướng di hành, về la ̣i Thái, chứ không Đông Tiế n, hướng tới Viê ̣t Nam. Nế u thành công trong đòn hư này,
MT có thể ta ̣m thời hóa giải áp lực truy đuổ i hầ u như hàng ngày của đich
̣ quân. Điề u này đồ ng nghıã , sử
du ̣ng toán kháng chiế n Lào làm mu ̣c tiêu đỡ đa ̣n cho cánh quân Đông Tiế n. Tấ t nhiên kháng chiế n quân
Nguyễn Văn Hòa và ông Nguyễn Thế Minh đươ ̣c cho ̣n làm vâ ̣t hy sinh.
Khi thương binh Nguyễn Văn Hòa đươ ̣c theo cùng với toán kháng chiế n Lào, hướng về vùng biên
thùy Thái - Lào. Dı ̃ nhiên toán Lào sẽ phải mang anh Hòa trên võng, dù Hòa có ta ̣m khỏe hơn so với lúc bi ̣
trúng đa ̣n, nhưng vẫn không đi mô ̣t mı̀nh đươ ̣c.
Từ lúc đó, tin tức về chiế n hữu Nguyễn Văn Hòa và ông Nguyễn Thế Minh không đươ ̣c biế t nhiề u.
Sau này có tin nói là Hòa bı̀nh phu ̣c trở la ̣i, rồ i tham gia chiế n dich
̣ Đông Tiế n III năm 1989 (1990) do chiế n
hữu Đào Bá Kế chı̉ huy. Khi chiế n dich
̣ thấ t ba ̣i, Hòa bi ạ ́ n tù nhiề u năm. Trong trường hơ ̣p này, anh Kế biế t
rõ các tin tức liên hê ̣ tới Hòa.
Ba ̣n Nguyễn Văn Hòa ở tra ̣i ti na
̣ ̣n Sikhiu, cùng vào khu chiến mô ̣t đơ ̣t với tôi. Hai anh em Nguyễn
Văn Hòa và Nguyễn Văn Cơ cùng tự nguyê ̣n lên đường tham gia kháng chiế n. Hòa, trước tháng 4/1975, là
mô ̣t binh nhı̀ thuô ̣c Binh Chủng Thủy Quân Lu ̣c Chiế n. Hai anh em quê ở vùng Ra ̣ch Giá, vươ ̣t biể n đế n
Thái Lan từ những năm 1982. Hòa có nước da ngăm đen, khỏe ma ̣nh và rấ t trung thành, kỷ luâ ̣t trong đoàn
quân kháng chiế n.
Còn trường hơ ̣p ông Nguyễn Thế Minh không ai đươ ̣c biế t. Nế u Hòa còn số ng, chắ c rằ ng anh phải
biế t rõ tıǹ h tra ̣ng của ông Nguyễn Thế Minh. Trong trường hơ ̣p Hòa chế t do vế t thương, không đươ ̣c cứu
chữa đúng lúc và đầ y đủ, khi đang trên đường trở la ̣i Thái, thı̀ coi như cảnh ngô ̣ của ông Ngyễn Thế Minh
càng mờ miṭ thêm.
Từ lúc trên đường quay la ̣i Thái, coi như số phâ ̣n của ông Nguyễn Thế Minh tự Nguyễn Văn Cường
đã đươ ̣c an bài mô ̣t cách hẩ m hiu, đau buồ n, bı́ mâ ̣t? Thời điể m này đươ ̣c coi như kế t thúc câu chuyê ̣n của
vi la
̣ ñ h đa ̣o mô ̣t Mă ̣t Trâ ̣n Cứu Quố c ở nô ̣i điạ từ những năm 1980, sau khi kế t hơ ̣p với MT Hoàng Cơ Minh,
ta ̣i mô ̣t tra ̣i ti ̣na ̣n đường bô ̣ nằ m trên đấ t Thái Lan !
Ngày N + 1: Dân Đoàn Trưởng Hà Hoài Hùng - 7684 - Bỏ Đi.
Vào mô ̣t buổ i sáng tinh mơ, vẫn chưa thấ y ánh nắ ng ro ̣i xuố ng. Trời, đấ t ẩ m ướt. Ẩm ướt vı̀ đêm
qua có mưa, phầ n vı̀ sương sớm còn đo ̣ng trên lá cây, ngo ̣n cỏ do ̣c đường đi. Đoàn quân kháng chiế n lầ m
lủi, im lă ̣ng di hành trong cảnh đấ t trời xám xit,̣ ảm đa ̣m. Anh em kháng chiế n quân, ai nấ y cũng bước đi
không còn thoăn thoắ t như ngày đầ u. Nhiề u ngày chưa đươ ̣c tắ m rửa, quầ n áo chưa đươ ̣c thay.
Buổi di hành sáng chưa đươ ̣c bao lâu, tôi nghe tiế ng anh em trong mô ̣t Dân Đoàn thuô ̣c Quyế t Đoàn
- 7684 châ ̣n hâ ̣u báo nhau: Dân Đoàn Trưởng Hà Hoài Hùng đã tự ý bỏ đô ̣i hı̀nh Quyế t Đoàn. Anh ra đi
không nói lời nào. Phầ n chắ c Hà Hoài Hùng bỏ đi vı̀ lòng tham lam. Ba lô của Hùng có mang mô ̣t ıt́ tài sản
của MT, gồ m tiề n, vàng. Đây là lần đầu tiên có hành đô ̣ng tự ý rời đoàn quân Đông Tiế n II lần 2. Và la ̣i là
mô ̣t cấ p chı̉ huy, “cấ p tru ̣” quan tro ̣ng, từ lâu đươ ̣c lañ h đa ̣o MT, cán bô ̣ lực lươ ̣ng võ trang kháng chiế n tin
câ ̣y.
Thế nhưng chưa bao lâu sau đó, thời gian chừng 15 phút, trong cánh rừng xa xa mà anh em đoán
biế t là phı́a Hà Hoài Hùng vừa lẫn vào trong đấ y, có nhiề u tiế ng súng AK. và B. 40 nổ liên tu ̣c. Điề u này,
có thể Hùng đi đu ̣ng nhầ m vào mô ̣t toán quân đich,
̣ bi ̣ châ ̣n đánh. Tiế ng súng nổ dữ dô ̣i mô ̣t lúc lâu thì im
bă ̣t. Không biế t Hùng bi tru
̣ ́ ng đa ̣n chế t, hay cha ̣y thoát đi đươ ̣c, nhưng từ đó không còn thấ y Hà Hoài Hùng
xuấ t hiê ̣n nữa.
Hà Hoài Hùng tham gia vào khu chiế n sau này, khoảng năm 1985, có thể anh quê tâ ̣n ngoài Bắ c.
Vào khu chiến ở giai đoa ̣n sau, thế nhưng anh đươ ̣c đề ba ̣t nhanh, vı̀ tı́nh chấ p hành kỷ luâ ̣t cô ̣ng với thói
quen luôn làm vừa lòng cấ p trên. Có anh em số ng gầ n bên anh, nói la ̣i, lúc còn làm Toàn Trưởng, khi pha
trà cho cấ p chı̉ huy uố ng, Hùng không bao giờ “dám” ngồ i ngang mă ̣t. Trái la ̣i anh luôn ngồ i dưới đấ t, ngước
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mă ̣t lên nói chuyê ̣n với cấ p chı̉ huy. Đươ ̣c Quyế t Đoàn Trưởng Khu Xuân Hưng tin câ ̣y, vı̀ các “đức tı́nh”
trên, nên Hà Hoài Hùng mau chóng nắ m đươ ̣c trách vu ̣ Dân Đoàn Trưởng. Viê ̣c Hà Hoài Hùng bỏ anh em
ra đi, khi đang giữ trách vu ̣ chı̉ huy trưởng mô ̣t Dân Đoàn là mô ̣t điề u đau lòng cho chiế n hữu Khu Xuân
Hưng, có thể đây là điề u quá bấ t ngờ đố i với anh.
Trong Dân Đoàn của Hà Hoài Hùng có mô ̣t kháng chiế n quân cũng tên Hùng, đó là chiế n hữu Hồ
Lam Hùng. Hôm đó, Hồ Lam Hùng còn mang vế t thương ngay chân, mă ̣c dù nhe ̣, nhưng cũng khiế n anh
Hùng không thể đi bıǹ h thường. Khi đơn vi ̣ anh không còn Dân Đoàn Trưởng, tôi la ̣i đươ ̣c cấ p trên phân
công dı̀u Hồ Lam Hùng đi. Vı̀ chân anh đau, phải đi châ ̣m. Những lúc lên núi, tôi phải xố c đỡ cho anh. Mô ̣t
số trang bi ̣của anh đă ̣t trong ba lô, tôi phải mang tiế p , giúp cho anh nhe ̣ lưng, có thể đi nhanh hơn, kip̣ với
đoàn quân kháng chiế n đang hố i hả xuôi Đông.
Ngày N+2: Chiế n Hữu Quyế t Đoàn Phó Tác Chiế n
Của Quyế t Đoàn Anh Dũng - 7684: Anh Huỳnh Văn Tiế n Hy Sinh.
Lúc đoàn quân qua sông Mekong mới mấ y ngày, những khi trời su ̣p tố i, lực lươ ̣ng Đông Tiế n vừa
dừng quân, đã bi ̣ đich
̣ tâ ̣p kı́ch vài lầ n. Lựa cho ̣n thời gian này để đánh quân kháng chiế n, Viê ̣t Cô ̣ng suy
nghı ̃ rằ ng, quân kháng chiế n mê ̣t mỏi sau mô ̣t ngày di hành khó khăn, không chuẩ n bi ̣đố i phó, nên đánh là
chắ c ăn. Nhưng sau khi bi ̣trúng 2 trái mı̀n claymore thâ ̣t bấ t ngờ, gây thương vong khá nă ̣ng. Nhiề u bô ̣ đô ̣i
nghıã vu ̣ trúng thương khóc la, kêu rên vang trời, từ đó đich
̣ cẩ n thâ ̣n hơn trong viê ̣c tâ ̣p kı́ch từ phı́a sau.
Sau này khi bi ̣bắ t trên đường mòn Hồ Chı́ Minh, lúc bi ̣trói tay, tháo dép kháng chiế n (bắ t tù binh
đi chân không để khỏi cha ̣y trố n), giải đi, tôi mới thấ y Viê ̣t Cô ̣ng huy đô ̣ng nhiề u bô ̣ đô ̣i, có thể quân số hơn
trung đoàn. Đa phầ n họ là bô ̣ đô ̣i nghıã vu ̣ ở Bı̀nh Đinh,
̣ tuổ i còn nhỏ, nhưng cấ p chı̉ huy la ̣i là sı ̃ quan người
miề n Bắ c. Ca ̣nh đó, Viê ̣t Cô ̣ng còn huy đô ̣ng dân quân Lào đi tải đa ̣n, lương thực như nế p cho bô ̣ đô ̣i ăn.
Tôi thấ y hàng đoàn dân Lào, kéo nhau đi hàng do ̣c, gồ m đàn ông, thanh niên gùi nế p, ga ̣o sau lưng, đi lên
dố c núi. Vı̀ kháng chiế n quân Viê ̣t Nam hay lựa cho ̣n vùng núi cao để di chuyể n, nên lực lươ ̣ng truy kıć h
cũng khó theo với quân số đông. Nhưng phı́a Viê ̣t Cô ̣ng luôn có quân dự trữ ở bản Lào, khi có thương binh
đươ ̣c mang từ rừng ra bản, ho ̣ la ̣i bổ sung quân mới.
Khi đánh lúc cha ̣ng va ̣ng tố i bi ̣ phản ứng ma ̣nh, quá bấ t ngờ, vı̀ chủ quan không nghı ̃ rằ ng quân
kháng chiế n có thể mang theo mı̀n clay more. Hoă ̣c có tı́nh ra, nhưng do bô ̣ đô ̣i nghıã vu ̣ thiế u kinh nghiê ̣m,
sơ hở mò vào ngay chỗ đă ̣t mı̀n. Sau cú đau này, đich
̣ chuyể n qua đánh lúc ra ̣ng đông. Cho ̣n thời điể m mới
này, đich
̣ tı́nh toán rằ ng, vào buổ i sáng sớm tinh sương, quân kháng chiế n có thể còn có người chưa tı̉nh
thức hẳ n, u u, mê mê. Hai là đang thu do ̣n các thứ, chuẩ n bi lên
̣ đường trong mô ̣t ngày mới, viê ̣c canh phòng
lơ là, và chắ c không còn gài mı̀n. Do vâ ̣y, đich
̣ sẽ tránh đươ ̣c mô ̣t loa ̣i hỏa lực có sức công phá tương đố i
ma ̣nh trong rừng núi cao. Đánh vào lúc này sẽ gây bấ t ngờ cho quân kháng chiế n, có thể ta ̣o đươ ̣c nhiề u
thuâ ̣n lơ ̣i. Đồ ng thời, đang đánh tố i, la ̣i chuyể n sang đánh ra ̣ng đông, Viê ̣t Cô ̣ng muố n ta ̣o áp lực tâm lý căng
thẳ ng thường xuyên lên đoàn quân kháng chiế n đang bi ̣truy đuổ i gắ t gao trên mô ̣t điạ hı̀nh cheo leo, không
có tiế p vâ ̣n.
Trong nửa tháng đầ u đánh nhau, có mô ̣t điề u hơi la ̣, là đich
̣ có quân số áp đảo, có thể huy đô ̣ng lực
lươ ̣ng lớn gấ p mấ y lầ n, đánh bao vây, tiêu diê ̣t ngay đoàn quân kháng chiế n. Nhưng ho ̣ không làm như thế ,
không hiể u ta ̣i sao. Có thể đich
̣ rấ t khó tâ ̣p trung đươ ̣c mô ̣t quân số đông với hỏa lực hùng hâ ̣u trên điạ hı̀nh
cheo leo, giữa rừng núi xa thẳ m, trong khi quân kháng chiế n la ̣i liên tu ̣c di chuyể n, lô ̣ trı̀nh thay đổ i luôn. Và
đich
̣ khi tấ n công la ̣i ı́t ra mă ̣t, chı̉ bắ n lén, đánh sau lưng, hay chı̉ đánh tố i hoă ̣c đánh lúc sáng tinh sương
(trừ trường hơ ̣p của mô ̣t số bô ̣ đô ̣i nghıã vu ̣ trẻ tuổ i, bi ̣ trúng thương đau quá, chiụ không nổ i, phải la hét,
khóc than, nên mới để lô ̣ ra tiế ng Viê ̣t). Có thể đich
̣ chưa muố n lô ̣ diê ̣n trắ ng trơ ̣n là đang huy đô ̣ng bô ̣ đô ̣i
Hà Nô ̣i đánh quân kháng chiế n Viê ̣t Nam trên đấ t Lào. Làm như thế , ra mă ̣t xâm lươ ̣c lañ h thổ đồ ng chı́ láng
giề ng công khai quá, hoă ̣c ra mă ̣t lấ n lướt người ba ̣n ngay trên đấ t ba ̣n, như đã làm trên đấ t chùa tháp, dù đã
xâm lươ ̣c chiế m đóng, vơ vét hế t rồ i.
Điề u nữa, có thể đich
̣ dùng kế gây tiêu hao đố i phương, đánh cho quân kháng chiế n cha ̣y sâu vào
nô ̣i điạ Lào, bi ̣kiê ̣t sức, bi ̣hế t lương thực, dễ dàng tiêu diê ̣t hơn, mà đich
̣ ı́t bi ̣thiê ̣t ha ̣i hơn. Sau này, ngày
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tôi bi bắ
̣ t giam ta ̣i ty công an tı̉nh Xa La Van, khi bi ho
̣ ̉ i cung, tôi thấ y có mô ̣t số chuyên gia Viê ̣t Nam đang
hoa ̣t đô ̣ng ở Lào. Báo chı́ Lào có đế n chu ̣p hı̀nh tù binh, đây coi như công tra ̣ng của quân đô ̣i nhân dân Lào
tiêu diê ̣t đươ ̣c “thổ phı”̉ trên rừng núi, với sự tiế p tay của bô ̣ đô ̣i ba ̣n, Viê ̣t Nam?
Vào mô ̣t buổ i mờ sáng, khı́ trời thoáng man mát, lành la ̣nh. Anh em có người còn chưa kip̣ tháo
võng cấ t vào ba lô. Nhiề u kháng chiế n quân dâ ̣y sớm, chı̉ vừa nấ u xong nồ i cơm, chưa chia hế t các phầ n
cơm trong tổ , trong toán, thı̀ đã nghe tiế ng súng nổ rề n ở mă ̣t sau. Nơi phát ra tiế ng súng liên hồ i, thuô ̣c pha ̣m
vi của Quyế t Đoàn - 7684 châ ̣n hâ ̣u chiụ trách nhiê ̣m. Đây là lầ n đầ u tiên quân kháng chiế n bi ̣ Viê ̣t Cô ̣ng
đánh vào lúc mờ sáng. Lầ n nào cũng vâ ̣y, khi quân kháng chiế n bi ̣ tấ n công, thường đô ̣i hı̀nh châ ̣n hâ ̣u bi ̣
đánh trước tiên. Do vâ ̣y, Quyế t Đoàn châ ̣n hâ ̣u bi thương
vong nhiề u nhấ t trong 3 Quyế t Đoàn tham dự chiế n
̣
dich
̣ Đông Tiế n II lần 2 trong thời gian đầ u. Tiế ng súng từ phı́a đich
̣ bắ n vào đô ̣i hı̀nh sớm như vâ ̣y, chứng
tỏ đêm qua, đich
̣ nằ m theo dõi phı́a sau, quan sát đoàn quân, nhưng không đánh liề n. Hoă ̣c là, từ chiề u qua,
sau khi toán trinh sát của Viê ̣t Cô ̣ng, bám theo đươ ̣c dấ u vế t đoàn quân kháng chiế n, liề n báo tin về bô ̣ chı̉
huy dã chiế n của đich
̣ đóng ở bản Lào gầ n đấ y. Và lúc quá khuya, đô ̣ hai, ba giờ sáng, đich
̣ chuẩ n bi ̣ lực
lươ ̣ng kéo lên núi cao, đánh sớm.
Do có kinh nghiê ̣m sau mấ y lầ n bi ̣tấ n công thıǹ h lıǹ h, các kháng chiế n quân đươ ̣c phân công canh
gác suố t đêm, đich
̣ có tấ n công lúc nào, cũng bi ̣các toán đươ ̣c phân công phòng ngự sẳ n, báo đô ̣ng, bắ n trả
nhanh chóng. Khi đich
̣ nổ súng vào ngay tuyế n gác vòng ngoài của Quyế t Đoàn 7684, tôi đang ở vi ̣trı́ của
Bô ̣ Chı̉ Huy Quyế t Đoàn, nằ m ở tuyế n trong, cách tuyế n ngoài chừng 10 mét, đã thấ y chiế n hữu Quyế t Đoàn
Phó Huỳnh Văn Tiế n cầ m khẩ u M. 16 (chı̉ đươ ̣c trang bi vơ
̣ ́ i số lươ ̣ng ı́t, còn phầ n nhiề u là AK. 47) lao ngay
ra khu vực đang có tiế ng súng. Anh Tiế n với trách nhiê ̣m cao của vi chı
̣ ̉ huy phó Quyế t Đoàn châ ̣n hâ ̣u, phu ̣
trách tác chiế n, lúc nào cũng chiế n đấ u sát ca ̣nh anh em. Phầ n nữa với sự hiê ̣n diê ̣n của anh nhanh chóng
ngay vi ̣trı́ đang bi ̣tấ n công, anh Tiế n dễ điề u đô ̣ng anh em bắ n trả, qua kinh nghiê ̣m tác chiế n quý báu của
anh từ thời còn ở trong binh chủng Dù vào thời gian năm 1972 - 1973.
Hai bên giao chiế n chừng 10 phút, đich
̣ dường như bắ n ı́t la ̣i, vı̀ thấ y quân kháng chiế n có phòng
thủ kıń đáo chung quanh vi ̣ trı́ đóng quân đêm. Chứ không chủ quan, dễ bi ̣ tấ n công, như đich
̣ nghı.̃ Tuy
nhiên, không may trong vài phút đầ u cha ̣m súng, mô ̣t quả B.40 của Viê ̣t Cô ̣ng, bắ n vào đô ̣i hı̀nh của tuyế n
ngoài, phát nổ gầ n vi ̣trı́ của anh Huỳnh Văn Tiế n. Chı̉ có mô ̣t mı̀nh chiế n hữu Tiế n trúng nhiề u mảnh đa ̣n.
Vế t thương khá nă ̣ng, khi tiế ng súng ta ̣m thời thưa dầ n, tôi thấ y anh em lom khom, lâ ̣t đâ ̣t khiêng anh Tiế n
về phıá tuyế n trong để dễ chăm sóc vế t thương cho anh.
Chiế n hữu Lý Hổ , y tá của đoàn quân đươ ̣c go ̣i lên, săn sóc vế t thương của anh Tiế n, tôi thấ y anh
Tiế n nằ m bấ t đô ̣ng. Chiế n hữu Hổ , quay trở la ̣i thı̉nh ý cấ p lañ h đa ̣o. Vài phút sau, tôi thấ y chiế n hữu Nguyễn
Huy cùng chiế n hữu Hổ cha ̣y nhanh lên chỗ anh Tiế n đang đươ ̣c đă ̣t nằ m trên đấ t rừng. Sau đó ı́t phút, tôi
nghe anh em đứng gầ n đấ y nói cho biế t, anh Tiế n đã qua đời!!!
Sự viê ̣c quá nhanh, chı̉ mới ra ̣ng đông, nghe hàng loa ̣t súng nổ từ hai phı́a, và anh Tiế n bi ̣thương.
Sau đó chiế n hữu Huỳnh Văn Tiế n giã từ anh em ra đi, không nói đươ ̣c lời nào trước lúc vıñ h biê ̣t. Mới vào
chiề u qua, khi nghı̉ quân, tı̀m nơi mắ c võng, tôi còn thấ y anh Tiế n cầ m khẩ u M. 16 đi vòng quanh phòng
tuyế n nhắ c nhở anh em cảnh giác, mà nay anh đã ra người thiên - cổ , vıñ h viễn nằ m la ̣i vùng rừng núi xa la ̣,
hoang la ̣nh này.
Chiế n hữu Nguyễn Huy, linh
̣ cho anh em, chia nhau mang các vâ ̣t du ̣ng của anh Tiế n để la ̣i, như ba
lô, súng đa ̣n, lương thực, tài liê ̣u... Xác anh đươ ̣c phủ mô ̣t tấ m cao su mỏng. Không có thời giờ để đào mô ̣t
lỗ huyê ̣t đủ đô ̣ sâu chôn cấ t anh. Đich
̣ đang tấ n công, và đoàn quân đang thu xế p rời nhanh vi ̣trı́ này.
Chứng kiế n sự viê ̣c buổ i sáng hôm đó, tôi biế t chiế n hữu Huỳnh Văn Tiế n bi ̣trúng thương, nhưng
không thể chế t ngay. Trong trường hơ ̣p có điề u kiê ̣n chữa tri ̣ cấ p tố c ta ̣i binh
̣ viê ̣n, có thể anh Tiế n không
qua đời. Vào lúc đó, giữa rừng núi, lañ h đa ̣o MT cũng không có cách gı̀ cứu chữa vế t thương anh Tiế n, máu
ra quá nhiề u, không thể giải phẫu, không thể cầ m máu. Mang anh đi theo đoàn quân cũng vô vo ̣ng, chı̉ làm
anh đau đớn thêm, và làm châ ̣m bước đi của đoàn quân. Tôi đoán có thể , chiế n hữu y tá Lý Hổ , xin ý kiế n
giải quyế t từ cấ p lañ h đa ̣o, về trường hơ ̣p thương tı́ch của anh Tiế n. Có thể MT có mang theo loa ̣i thuố c tiêm
vào người cho chế t nhanh, để xử lý những trường hơ ̣p đă ̣c biê ̣t khi đang di hành xuyên rừng núi Nam Lào.
Kháng chiế n quân Huỳnh Văn Tiế n, phầ n chắ c đã bi anh
Huy ra linh
̣
̣ chiế n hữu Lý Hổ tiêm mô ̣t liề u
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thuố c đă ̣c biê ̣t, cho chế t nhanh, khỏi đau đớn. Chı̉ cách đó mới giải quyế t đươ ̣c tı̀nh tra ̣ng khó giải quyế t. Và
đây cũng là trường hơ ̣p đầ u tiên, đoàn quân Đông Tiế n quyế t đinh
̣ không mang thương binh theo, cũng
không bỏ la ̣i, mà giải quyế t nhanh chóng bằ ng viê ̣c chı́ch thuố c cho chế t.
Thời gian sau, tôi mới đươ ̣c biế t thêm, các kháng chiế n quân bi ̣ thương nă ̣ng, hay kiê ̣t sức không
còn đi nổ i nữa, bi ̣giải quyế t cách khác, chứ không đươ ̣c may mắ n chı́ch thuố c cho chế t nhe ̣ nhàng như anh
Tiế n. Có thể anh Tiế n là mô ̣t chı̉ huy cao cấ p, nên đươ ̣c hưởng cách “đố i xử đă ̣c biê ̣t”. Hoă ̣c lúc đó còn thuố c
để sử du ̣ng cho mô ̣t vài trường hơ ̣p.
Sau này, các anh em khác khi bi ̣thương nă ̣ng hay không còn sức đi nữa, bi ̣xiế t cổ , bóp cổ cho tới
chế t để khỏi nằ m vấ t vưởng đau đớn, đói khát do ̣c đường đi, rồ i bi ̣đich
̣ bắ t khai thác, làm lô ̣ mâ ̣t tıǹ h hıǹ h
đoàn quân. Thực sự, chı̉ cần mô ̣t tù binh Trần Văn Náo bi ̣ bắ t số ng trước đây, Hà Nô ̣i cũng đã biế t khá rõ
tı̀nh hı̀nh đoàn quân Đông Tiế n rồ i.
Trong những ngày gầ n tan vỡ đoàn quân Đông Tiế n II lần 2, lañ h đa ̣o MT không còn nhân sự để thi
hành các “bản án” này. Hoă ̣c không còn thı̀ giờ thực hiê ̣n, vı̀ bi ̣ truy kı́ch liên tu ̣c, vı̀ anh em mỏi mê ̣t kiê ̣t
sức quá đô ̣. Nên những kháng chiế n quân bi tru
̣ ́ ng thương hay bi kiê
̣ ̣t sức, đã bi bo
̣ ̉ rơi rớt, chế t đói, chế t khát
mă ̣c tı̀nh, do ̣c theo dường di hành!
Lúc anh Huỳnh Văn Tiế n đang đươ ̣c chôn cấ t sơ sài, tôi ngó thấ y chiế n hữu Tha ̣ch Chen đang cầ m
phầ n cơm của anh Tiế n. Ông vừa nấ u cơm xong, chưa kip̣ mang phầ n cơm chia cho anh Tiế n, thı̀ anh Tiế n
đã qua đời. Đố i với người Viê ̣t Nam, phầ n cơm đó, sẽ đươ ̣c mang cúng và chôn theo người đã khuấ t. Nhưng
trong hoàn cảnh ngă ̣t nghèo lúc đó, viê ̣c bỏ mấ t mô ̣t bo ̣c cơm nhỏ bằ ng nắ m tay, là mô ̣t hành đô ̣ng sang cả
hay quá hoang phı́. Nhưng ai có thể nuố t đươ ̣c phầ n cơm của người chiế n hữu chı̉ huy đáng kı́nh tro ̣ng hay
của đồ ng đô ̣i mı̀nh, chı̉ vừa nhắ m mắ t lı̀a đời đươ ̣c vài phút trong cuô ̣c chiế n sinh tử với ba ̣o giă ̣c.
Tôi nhı̀n phầ n cơm anh Tiế n, đang trong tay chiế n hữu Tha ̣ch Chen, đầ u rô ̣n lên các suy nghı ̃ thiế u
minh ba ̣ch. Đúng lý, phầ n cơm đó phải đươ ̣c chia đôi giữa ông Tha ̣ch Chen và tôi. Ta ̣i sao la ̣i như vâ ̣y? ý
nghı ̃ tôi muố n như thế , vı̀ viê ̣c ăn uố ng thiế u thố n, kham khổ gầ n như đói khát từ nửa tháng nay. Nhưng lòng
tự tro ̣ng của con người, sự kı́nh nể anh Tiế n, và phầ n tâ ̣p quán xã hô ̣i Viê ̣t Nam, đang nı́u kéo tôi la ̣i, không
cho tôi thố t ra lời khố n na ̣n đó, trước mă ̣t ông Tha ̣ch Chen.
Sau cùng, trong mấ y phút ngắ n ngủi, ông Tha ̣ch Chen đã giúp tôi vươ ̣t qua nỗi nhu ̣c nha,̃ vô liêm sỉ
này. Ông im lă ̣ng lấ y phầ n cơm tı́nh chia cho anh Tiế n trước đây, bỏ vào ba lô của ông, như là khẩ u phầ n dự
trữ trong ngày hôm đó cho cá nhân ông. Ông cũng đói, và lă ̣ng thinh, làm viê ̣c này, có lơ ̣i cho ông hơn là
phải bỏ phầ n cơm la ̣i hay phải chia đôi cho tôi, hoă ̣c cho người khác!!!
Lúc còn ta ̣i căn cứ, Bô ̣ Chı̉ Huy Quyế t Đoàn 7684, gồ m các chiế n hữu Khu Xuân Hưng, Nguyễn
Minh Du ̣c, Huỳnh Văn Tiế n. Các thành viên gồ m chiế n hữu Trầ n Hướng Viê ̣t, Tha ̣ch Chen, Pha ̣m Hoàng
Tùng. Sau này khi di hành, chiế n hữu Trầ n Hướng Viê ̣t đươ ̣c tháp tùng theo Bô ̣ Chı̉ Huy Trung Ương. Chiế n
hữu Tha ̣ch Chen làm công tác hâ ̣u cầ n cho Bô ̣ Chı̉ Huy Quyế t Đoàn, tôi thı̉nh thoảng phải xách nước, phu ̣
ông Chen nấ u cơm. Ông Tha ̣ch Chen mă ̣c dù già, nhưng có sức khỏe, dáng thấ p mâ ̣p, la ̣i lanh le ̣. Thường
các Dân Đoàn, khi ngừng quân vào buổ i tố i, anh em nấ u phầ n cơm tố i và ngày mai luôn mô ̣t thể . Ta ̣i Bô ̣ Chı̉
Huy Quyế t Đoàn, do nấ u ăn chı̉ cho vài đầ u người, nên ông Tha ̣ch Chen có khi nấ u tố i ăn tố i, nấ u sáng ăn
sáng.
Ngày N+3: Quyế t Đoàn Châ ̣n Hâ ̣u Mang Bı́ Danh Anh Dũng - 7684
Bi Tâ
̣ ̣p Kı́ch, La ̣c Đô ̣i Hın
̀ h, Tan Vỡ!!!
Sau trâ ̣n đánh buổ i sáng nói trên, đoàn quân Đông Tiế n II đươ ̣c linh
̣ di hành tiế p nhanh chóng. Lúc
vươ ̣t lên phı́a trước, tôi thấ y chiế n hữu Chủ Tich
̣ đang hỏi thăm, đô ̣ng viên mô ̣t thương binh nhe ̣. Kháng
chiế n quân này, tôi không còn nhớ tên (có thể tên Tươi hay Huê ̣), anh bi ̣trúng mô ̣t mảnh đa ̣n nhỏ vào bắ p
chân, may là chı̉ trúng phầ n thiṭ bên ngoài, mảnh đa ̣n chưa ghim vào xương, có thể đi đươ ̣c nhưng hơi cà
nhắ c. Suố t ngày hôm đó, quân kháng chiế n không bi ̣tấ n công. Vài hôm tiế p nữa, tıǹ h hıǹ h cũng tương đố i
im diu.
̣
Nhưng tıǹ h tra ̣ng dễ chiụ đó, không kéo dài đươ ̣c bao lâu. Mô ̣t buổ i sáng sớm, la ̣i thêm mô ̣t buổ i
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sáng tinh sương, giữa rừng núi Nam Lào xa vắ ng, đáng ghi nhớ trong đời tôi, thâ ̣t quá buồ n. Lầ n này, cả
đoàn quân vừa nai niṭ xong, ba lô đã cho lên lưng, Quyế t Đoàn Cải Cách - 7686 nhâ ̣n linh
̣ lên đường trước,
Bô ̣ Chı̉ Huy Trung Ương cũng cấ t bước tiế p theo. Ngay lúc đoàn quân bắ t đầ u chuyể n đô ̣ng đô ̣i hı̀nh, súng
la ̣i nổ vang rề n phı́a sau, nhắ m vào Quyế t Đoàn châ ̣n hâ ̣u. Bên ca ̣nh tiế ng súng AK.47, tôi còn nghe tiế ng
súng lớn, có thể là tiế ng súng cố i của đich,
̣ bắ n vòng qua đầ u đơn vi ̣châ ̣n hâ ̣u, nhắ m vào đô ̣i hı̀nh đi trước
(viê ̣c đich
̣ biế t đươ ̣c chiế n thuâ ̣t di hành của đoàn quân, gồ m Bô ̣ Chı̉ Huy Trung Ương luôn luôn đi giữa đô ̣i
hı̀nh, là do khai báo của tù binh). Đây là lầ n đầ u tiên đich
̣ sử du ̣ng hỏa lực cố i bắ n vào đô ̣i hı̀nh quân kháng
chiế n VN.
Vı̀ đoàn quân vừa khởi sự lên đường, nên anh em đươ ̣c linh
̣ tăng tố c. Trong khi đó, tôi thấ y chiế n
hữu Trầ n Khánh, từ đô ̣i hı̀nh phı́a trước cha ̣y ngươ ̣c la ̣i hướng sau, ra linh
̣ cho mô ̣t bô ̣ phâ ̣n của Quyế t Đoàn
Anh Dũng do chiế n hữu Khu Xuân Hưng chı̉ huy, ta ̣m thời ở la ̣i án ngữ phıá sau, không cho đich
̣ bám theo
tấ n công, nhằ m bảo vê ̣ Bô ̣ Chı̉ Huy Trung Ương. Tôi đang đứng gầ n đó, nghe chiế n hữu Trầ n Khánh ra linh
̣
nhanh chóng: “Chiế n hữu Tùng và ông Tha ̣ch Chen, cha ̣y nhanh lên phıá trước đi theo dấ u đoàn quân vừa
đi khỏi.”.
Điạ hı̀nh đoàn quân kháng chiế n trú đêm qua là mô ̣t đın̉ h núi trong dãy núi cao, lúc đoàn quân khởi
hành là lúc xuố ng núi, ở chân núi là con suố i ca ̣n, vươ ̣t qua suố i ca ̣n, la ̣i lên mô ̣t triề n núi khác. Ta ̣i con suố i
ca ̣n, la ̣i có mô ̣t ngã ba không rõ ràng, lố i mòn mờ khuấ t, dễ bi ̣ lầ m lẫn. Khi tôi đươ ̣c linh
̣ cùng ông Tha ̣ch
Chen cha ̣y theo đô ̣i hı̀nh phı́a trước, tôi xuố ng chân núi châ ̣m hơn ông Tha ̣ch Chen, nên đế n ngã ba ngay con
suố i ca ̣n, tôi đứng phân vân mô ̣t chút, không biế t phải đi theo ngã nào để bắ t kip̣ đoàn quân đã lên triề n núi
bên kia con suố i. Phı́a trước không thấ y có người, phı́a sau cũng không thấ y ai cha ̣y theo. Đinh
̣ hướng chừng
30 giây, tôi ngó bên hướng trái, có ı́t dấ u chân đa ̣p cỏ, ta ̣m yên tâm rằ ng anh em vừa dùng ngã này để lên
ngo ̣n núi đố i diê ̣n. Tôi vô ̣i dò theo ngã bên trái. Lên tới gầ n đı̉nh núi, may thay, thấ y anh em còn ngồ i rải rác
gầ n đó, dường như có ý đơ ̣i Quyế t Đoàn của chiế n hữu Khu Xuân Hưng, tı̀m cách rút theo đoàn quân.
Vào lúc, mô ̣t bô ̣ phâ ̣n của Quyế t Đoàn 7684 lo án ngữ châ ̣n đich,
̣ thı̀ cố i đich
̣ vẫn bắ n cầ u vồ ng,
nhắ m lên phı́a trước, gây ı́t thiê ̣t ha ̣i cho Quyế t Đoàn 7686 tiề n phương, đã lên tới đı̉nh núi bên kia. Kháng
chiế n quân Trầ n Văn Thảo, thuô ̣c mô ̣t đơn vi ̣của 7686, bi ̣trúng mảnh mô ̣t quả cố i rơi gầ n Thảo. Khi đã lên
đươ ̣c đế n đı̉nh núi, tôi nghe nói Thảo bi ̣thương nă ̣ng, nên cha ̣y tới hỏi thăm. Thấ y Thảo mă ̣c bô ̣ bà ba đen,
máu ra ướt áo, anh đang nằ m trên mă ̣t đấ t, nhưng còn mở mắ t nhı̀n anh em, chưa bấ t đô ̣ng hoàn toàn, tuy
nhiên vế t thương anh khá nă ̣ng, rấ t khó cứu chữa. Vài phút sau, tôi đươ ̣c tin Trầ n Văn Thảo qua đời, anh em
đang đào vô ̣i mô ̣t lỗ huyê ̣t chôn cấ t anh.
Khi còn là Dân Đoàn Phó Dân Đoàn 861 thuô ̣c Quyế t Đoàn Cải Cách, đóng ta ̣i tiề n đồ n La ̣ng Sơn,
tôi có biế t Thảo. Trầ n Văn Thảo có dáng ố m cao, tı́nh nghiêm trang, thı̉nh thoảng pha mô ̣t chút khôi hài.
Anh quê tâ ̣n vùng đồ ng bằ ng sông Cửu Long, từng đi bô ̣ đô ̣i, sau bỏ ngũ qua Thái Lan rồ i tham gia kháng
chiế n. Thời gian trú đóng ở tiền đồn La ̣ng Sơn, qua sự phân nhiê ̣m của chiế n hữu Trương Ngo ̣c Ny, lúc đó
là Quyế t Đoàn Trưởng Quyế t Đoàn Cải Cách, tôi có nói chuyê ̣n về đảng Viê ̣t Tân với Thảo. Thời gian này,
Quyế t Đoàn trù tı́nh kế t na ̣p anh Thảo vào Viê ̣t Tân, lễ kế t na ̣p đươ ̣c tiế n hành sau đó không lâu.
Có mô ̣t kỷ niê ̣m đáng nhớ, là hôm nói chuyê ̣n với kháng chiế n quân Trầ n Văn Thảo về đảng Viê ̣t
Tân, trên mô ̣t tuyế n đường tuầ n chung quanh căn cứ 83, tôi la ̣i lên cơn số t rét bấ t chơ ̣t. Nói chuyê ̣n với Thảo
xong, tôi phải nằ m co mı̀nh trên mô ̣t tảng đá giữa trời, chiụ đựng cơn số t rét đang hành la ̣nh cả người. Đế n
trưa nắ ng, trong người bớt la ̣nh và đỡ hơn mô ̣t chút, chúng tôi mới trở về tiền đồn La ̣ng Sơn báo cáo.
Hai Quyế t Đoàn 7686 và 7687 cùng Bô ̣ Chı̉ Huy Trung Ương ta ̣m ngồ i nghı̉ trên đı̉nh núi bên này.
Lúc đó cố i của đich
̣ không còn bắ n vào đô ̣i hı̀nh nữa. Nhưng tiế ng súng vẫn còn nghe phı́a bên kia núi, nơi
Quyế t Đoàn châ ̣n hâ ̣u làm nhiê ̣m vu ̣ án ngữ đơ ̣t truy kı́ch của đich.
̣ Lát sau chiế n hữu Trầ n Khánh cha ̣y lên
kip̣ với đoàn quân, nhưng nửa quân số và các chiế n hữu chı̉ huy của Quyế t Đoàn 7684 còn la ̣i phı́a sau. Đoàn
quân la ̣i phố i trı́ điạ hı̀nh phòng thủ ta ̣m thời, nán la ̣i tiế p tu ̣c chờ.
Không lâu đó, lañ h đa ̣o MT cho mô ̣t toán quân đi xuố ng chỗ ngã ba ngay con suố i ca ̣n để thu thâ ̣p
tin tức, cũng như tı̀m cách bắ t liên la ̣c với Quyế t Đoàn 7684. Thế nhưng toán thám sát này sau đó quay về
báo la ̣i, không liên la ̣c đươ ̣c với Quyế t Đoàn của chiế n hữu Khu Xuân Hưng. Nhưng anh em có báo thêm,
tı̀m thấ y đươ ̣c xác của kháng chiế n quân Nguyễn Văn Hoàng đang nằ m chế t dưới con suố i. Ba lô của chiế n
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hữu Hoàng có dấ u lu ̣c lo ̣i, hành trang anh bi ̣ bươi móc, đổ tung ra con suố i ca ̣n, các vâ ̣t du ̣ng có giá tri ̣ bi ̣
cướp hế t. Phầ n chắ c là sau khi bi ̣bắ n chế t, đám bô ̣ đô ̣i truy theo đã ào đế n giành giựt, cướp lấ y đồ đa ̣c của
Nguyễn Văn Hoàng. Nên biế t rằ ng, mô ̣t cái võng của kháng chiế n quân Viê ̣t Nam cũng tố t gấ p năm lầ n cái
võng của bô ̣ đô ̣i cu ̣ Hồ .
Sự kiê ̣n không bắ t đươ ̣c liên la ̣c với Quyế t Đoàn châ ̣n hâ ̣u sau trâ ̣n đánh buổ i sáng, có thể đươ ̣c giải
thı́ch như sau: Quyế t Đoàn 7684, sau khi châ ̣n đich
̣ đươ ̣c mô ̣t lát, tı̀m cách rút theo đoàn quân đi trước, nhưng
khi xuố ng gầ n đế n suố i, bi ̣đich
̣ truy theo bắ n rát, anh em có người trúng đa ̣n, chế t hay bi ̣thương. Và ngay
ta ̣i điể m này, Quyế t Đoàn vı̀ vừa rút quân, vừa bắ n trả, tránh đơ ̣t tấ n công của đich,
̣ nên đã đi theo mô ̣t hướng
khác, không có thı̀ giờ tı̀m ra dấ u vế t của đoàn quân đi trước.
Kháng chiế n quân Lê Văn Nguyên, người trong toán thám sát dưới suố i, có thấ y chiế n hữu Nguyễn
Văn Hoàng đã chế t. Nguyên vào khu chiế n cùng đơ ̣t với tôi và Nguyễn Văn Hoàng. Biế t sự viê ̣c đau lòng
này, anh Nguyên tới chỗ tôi ngồ i, báo tin, Hoàng đã chế t. Tôi ngó Nguyên, làm thinh không nói, nhưng ánh
mắ t lô ̣ ra ý nghı ̃ đang chia xẻ nỗi buồ n cùng anh. Chúng tôi có nhiề u kỷ niê ̣m khi số ng trong tra ̣i ti ̣ na ̣n
Sikhiu, trong thời gian hoa ̣t đô ̣ng cho MT ở tra ̣i ti ̣ na ̣n, và thu ̣ huấ n chung khóa kháng chiế n quân. Kháng
chiế n quân Nguyễn Văn Hoàng đã làm tròn sứ mê ̣nh người thanh niên đi cứu quố c. Anh chế t hào hùng, còn
tôi số ng trong niề m xót xa, cay đắ ng, mấ t maĩ maĩ người ba ̣n thân.
Vào buổ i ban mai, trước lúc lên đường, khi tôi đang đứng nói chuyê ̣n với chiế n hữu Quyế t Đoàn
Phó của Quyế t Đoàn 7684, phu ̣ trách Tuyên Vâ ̣n, anh Nguyễn Minh Du ̣c. Hoàng đi ngang qua và kêu tôi
đưa bıǹ h nước cho anh uố ng vài hớp. Chı̉ hơn tiế ng đồ ng hồ sau, Nguyễn Văn Hoàng hy sinh. Khoảng thời
gian ngắ n ngủi, nhưng nhanh chóng hủy diê ̣t không thương tiế c, sự liên hê ̣ quı́ báu trong cuô ̣c số ng con
người, không bao giờ chúng tôi tı̀m la ̣i đươ ̣c nữa! Lúc thân nhau, tôi đươ ̣c biế t Hoàng quê tâ ̣n vùng Giá Rai
- Bạc Liêu, nhà anh chı̉ có bà me ̣ già. Tôi không biế t thân nhân anh Nguyễn Văn Hoàng nay còn những ai,
ở đâu.
Sau trâ ̣n đánh buổ i sớm tinh sương này, đoàn quân Đông Tiế n II lần 2 mấ t hẳ n liên la ̣c với Quyế t
Đoàn 7684 châ ̣n hâ ̣u. Viê ̣c mấ t tung tı́ch Quyế t Đoàn của chiế n hữu Khu Xuân Hưng vào lúc đó, tấ t nhiên
cũng gây tâm lý kém la ̣c quan cho mô ̣t số kháng chiế n quân và cấ p chı̉ huy.
Sau này, khi bi nhố
̣ t trong tù, anh em có nghe la ̣i câu chuyê ̣n từ Dân Đoàn Phó Nguyễn Văn Mi mới
biế t đươ ̣c số mê ̣nh của Quyế t Đoàn 7684. Buổ i sáng đó, khi cha ̣y xuố ng núi, Quyế t Đoàn 7684 la ̣c đô ̣i hı̀nh
của đoàn quân đi trước, ngay ngày đó, Quyế t Đoàn cố gắ ng tı̀m la ̣i dấ u vế t của đoàn quân cũng không đươ ̣c.
Là người từng tham dự đoàn công tác thám sát vùng biên giới Lào - Viê ̣t trước đây, chiế n hữu Khu Xuân
Hưng có kinh nghiê ̣m di hành từng toán nhỏ trong rừng sâu nhiề u tháng trời. Anh quyế t đinh
̣ cho Quyế t
Đoàn 7684 tiế p tu ̣c di hành theo hướng đông, hy vo ̣ng sẽ bắ t la ̣i liên la ̣c với Bô ̣ Chı̉ Huy Trung Ương.
Thế nhưng càng đi xa về hướng Đông, Quyế t Đoàn 7684 càng xa dấ u vế t của Bô ̣ Chı̉ Huy Trung
Ương. Do vı̀ đoàn quân kháng chiế n chı̉ có trang bi ̣ cho cấ p chı̉ huy ı́t máy bô ̣ đàm, liên la ̣c trong khoảng
mô ̣t cây số trở la ̣i (điề u này chı̉ có trang bi cho
lực lươ ̣ng Đông Tiế n II lầ n 2). Thứ nữa, khi di hành về hướng
̣
Đông, quân kháng chiế n không phải chı̉ di hành trong tra ̣ng thái ổ n đinh,
̣ bı̀nh yên. Trái la ̣i vừa đi, vừa tránh
đich
̣ bám theo, vừa bâ ̣n chố ng trả, vừa phải dùng ý chı́ kháng cự la ̣i sự mỏi mê ̣t, thiế u ăn, thiế u ngủ, sự phức
ta ̣p, nguy hiể m của điạ hı̀nh rừng núi. Do vâ ̣y lô ̣ trı̀nh tuy nhắ m hướng Đông, nhưng la ̣i ngoằ n ngoèo, qua
la ̣i, thay đổ i liên tu ̣c.
Đố i với Quyế t Đoàn 7684, trên đường di hành, Quyế t Đoàn la ̣i gă ̣p nhiề u biế n cố khác. Theo lời
chiế n hữu Nguyễn Văn Mi, mô ̣t cán bô ̣ trong Quyế t Đoàn 7684, kể la ̣i. Kháng chiế n quân Nguyễn Văn Hải
(anh có tâ ̣t nói vấ p, người Sài Gòn, trước ở chung Dân Đoàn với tôi) đa ̣p phải mı̀n gài bẫy, chân anh Hải bi ̣
thương, không đi đươ ̣c nữa. Vi ̣ chı̉ huy tố i cao lúc đó của bô ̣ phâ ̣n quân kháng chiế n la ̣c đô ̣i hı̀nh, là chiế n
hữu Khu Xuân Hưng, đành phải nói với Hải để cho anh bắ n phát súng ân huê ̣, giúp cho Hải không còn phải
đau đớn, và không làm châ ̣m bước đi của đoàn quân! Sau này chiế n hữu Quyế t Đoàn Trưởng Khu Xuân
Hưng cũng bi ̣ thương, không đi đươ ̣c tiế p, anh đã rút khẩ u súng ngắ n luôn đeo bên mı̀nh, tự sát giữa rừng
già! Hành đô ̣ng mô ̣t vi ̣chı̉ huy kháng chiế n quân còn rấ t trẻ, thâ ̣t khı́ phách!
Bô ̣ phâ ̣n còn la ̣i của Quyế t Đoàn 7684, lúc đó chı̉ còn chiế n hữu Nguyễn Minh Du ̣c là cấ p chı̉ huy
cao nhấ t. Nhưng anh Du ̣c khi băng rừng, đi trên mô ̣t thân cây đươ ̣c bắ c ta ̣m làm cầ u để qua con suố i lớn,
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không may anh Du ̣c bi ̣trươ ̣t chân té xuố ng nước, dòng suố i chảy xiế t, cuố n đẩ y anh đâ ̣p đầ u vào đá. Chiế n
hữu Nguyễn Minh Du ̣c chế t mấ t xác, anh em đi theo không kiế m đươ ̣c thi hài anh.
Trong bô ̣ phâ ̣n Quyế t Đoàn đi la ̣c, chiế n hữu Trầ n Văn Quố c là Dân Đoàn Trưởng giỏi, cừ khôi của
mô ̣t Dân Đoàn ma ̣nh nhấ t trong Quyế t Đoàn - 7684 châ ̣n hâ ̣u, không biết anh chết trong trường hợp nào.
Dân Đoàn Phó Nguyễn Văn Mi, khi đi vào mô ̣t bản làng Lào đã bi ̣ bắ t số ng. Mi hiề n lành ı́t nói. Còn có
kháng chiế n quân Lê Thanh Tùng, quê ở Mỹ Tho, cũng hy sinh. Như thế đa ̣i bô ̣ phâ ̣n Quyế t Đoàn Anh Dũng
- 7684 đã tan vỡ. Nhiề u cán bô ̣ trung thành chı̉ huy đơn vi ưu
̣ tú này cùng các kháng chiế n quân xuấ t sắ c của
Lực Lươ ̣ng Võ Trang Kháng Chiế n thuô ̣c MT đã hy sinh oanh liê ̣t - khı́ phách trên đường chiế n dich
̣ Đông
Tiế n II lầ n 2!
Ngày N + 4: Chiế n hữu Nguyễn Văn Hơ ̣i, Nguyên Ủ y Viên Chı́nh Tổ
Của Lực Lươ ̣ng Võ Trang, Kiêṭ Sức Nằ m Chế t Bên Rừng.
Sau khi Quyế t Đoàn châ ̣n hâ ̣u tan vỡ, tôi đươ ̣c phân công tháp tùng cùng mô ̣t đơn vi đi
̣ sau chót đô ̣i
hı̀nh di hành, thuô ̣c Quyế t Đoàn Bắ c Bı̀nh - 7687 do chiế n hữu Lê Đı̀nh Bảy chı̉ huy. Do vâ ̣y, cho đế n khi
đã đi hơn nửa tháng trời trên vùng rừng núi Nam Lào, tôi vẫn theo các đơn vi ̣ đi cuố i cùng của đoàn quân
Đông Tiế n II lần 2.
Lầ n này, cấ p trên còn phân công cho toán kháng chiế n quân đi sau cùng, thực hiê ̣n công tác gài bẫy
lựu đa ̣n, do ̣c theo đường đã đi qua, nhằ m làm cho toán tiề n sát của đich
̣ bi tổ
̣ n thương bấ t ngờ. Do vâ ̣y ho ̣ sẽ
phải thâ ̣n tro ̣ng, châ ̣m cha ̣p khi truy đuổ i đoàn quân kháng chiế n. Có những lúc tôi với chiế n hữu Nguyễn
Văn Mắ c, ở la ̣i phı́a sau đoàn quân, lo hoàn thành công tác gài bẫy lựu đa ̣n. Trong những lúc này, chúng tôi
rấ t dễ bi ̣bắ t số ng hoă ̣c bi ̣bắ n ha ̣, nế u đich
̣ â ̣p tới kip,
̣ với quân số đông.
Kháng chiế n quân Nguyễn Văn Mắ c là mô ̣t nông dân ở miề n đồ ng bằ ng sông Cửu Long, khi vào
khu chiế n, do khéo tay, anh đươ ̣c phân công làm thơ ̣ rèn. Tấ t cả những con dao ngắ n cung cấ p cho kháng
chiế n quân, đề u do tay kháng chiế n quân thơ ̣ rèn Nguyễn Văn Mắ c làm ra, đe ̣p, chắ c, đa du ̣ng. Trong cán
dao đề u có khắ c 3 chữ: N.V.M. là tên tắ t của anh, nhưng cũng có ý nghıã khác là Nước Viêṭ Mới hay Ngày
Về Mới.
Toán đi sau có nhiề u khó khăn nguy hiể m, toán đi đầ u cũng gian nan. Trong Quyế t Đoàn Cải Cách
do chiế n hữu Phan Thanh Phương chı̉ huy, đã phân công mô ̣t toán kháng chiế n quân đi tiề n đa ̣o, mở đường
cho cả đoàn quân Đông Tiế n II lần 2. Toán này do kháng chiế n quân Nguyễn Hữu Công làm Toàn Trưởng,
có chiế n hữu Nguyễn Minh Cảnh là toán viên. Công là mô ̣t bô ̣ đô ̣i quê tâ ̣n miề n Nghê ̣ An, bỏ ngũ tham gia
kháng chiế n, Cảnh là mô ̣t bô ̣ đô ̣i vùng đồ ng bằ ng sông Cửu Long. Cả hai đươ ̣c trang bi quầ
̣ n áo bô ̣ đô ̣i, mang
súng AK. 47 đi đầ u tiên trong đô ̣i hı̀nh chiế n dich.
̣ Viê ̣c giả da ̣ng bô ̣ đô ̣i như vâ ̣y, có thể ta ̣o thuâ ̣n lơ ̣i cho
anh em đi tiề n sát khi gă ̣p đich,
̣ với gio ̣ng con dân xứ Nghê ̣ của chiế n hữu Nguyễn Hữu Công, càng làm cho
đich
̣ dễ hiể u lầ m.
Vào mô ̣t ngày di hành, khi tôi đang rảo bước cho nhanh để bắ t kip̣ đoàn quân đi trước. Thı̀nh lı̀nh,
tới mô ̣t khúc quanh, ngó vào baĩ cỏ thấ p, ngay sát lố i mòn. Tôi thấ y đồ ng nghiê ̣p cũ trước đây làm viê ̣c ta ̣i
đài Phát Thanh Việt Nam Kháng Chiế n ở căn cứ 27, kháng chiế n quân Nguyễn Văn (Trịnh) Hơ ̣i, đang nằ m
trên mă ̣t đấ t trong tư thế quá đổ i mỏi mê ̣t, như thể đã muố n buông xuôi tấ t cả. Quá nga ̣c nhiên, sửng số t, tôi
bước la ̣i gầ n anh và phải khom người xuố ng vı̀ ba lô nă ̣ng, để nói chuyê ̣n cùng anh. Nhưng anh Hơ ̣i cũng
không nói ra lời, anh chı̉ giơ tay làm thánh dấ u A Men, dường như chúc cho tôi bı̀nh yên tiế p tu ̣c lên đường.
Còn anh phải nằ m la ̣i nơi đây maĩ maĩ , vı̀ kiê ̣t sức!
Lòng tôi thâ ̣t xúc đô ̣ng, rố i bời, xố n xang, đau xót! Ta ̣i sao anh Hơ ̣i kiê ̣t sức quá nhanh, ngoài sự
tưởng tươ ̣ng của tôi. Anh Hơ ̣i đang nằ m ngửa trên đấ t, ngước mắ t nhı̀n lên tầ ng cao, ngực thoi thóp thở,
không mô ̣t vế t thương. Ba lô anh bi ̣tháo tung, chắ c là khi anh đi không nổ i nữa, cấ p trên cho anh em khác
mang ba lô của anh, còn anh bỏ la ̣i do ̣c đường đi. Và ta ̣i sao chiế n hữu Hơ ̣i la ̣i không bi chı
̣ ́ch thuố c cho chế t
nhanh hay bi ̣ bắ n bỏ? Tôi không hiể u. Trường hơ ̣p của kháng chiế n quân Nguyễn Văn Hơ ̣i có khác chút,
không biế t đó là do ta ̣i vı̀ đâu? Nhưng trước mắ t tôi, chiế n hữu Nguyễn Văn Hơ ̣i, từng phu ̣ trách công tác
Chıń h (Huấ n) - Tổ (Chức) trong lực lươ ̣ng võ trang kháng chiế n, đang nằ m sắ p chế t bên bıà rừng, vı̀ đói, vı̀
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khát, vı̀ ca ̣n kiê ̣t sinh lực!
Từ mấ y ngày đầ u di hành, chiế n hữu Nguyễn Văn Hơ ̣i đã tỏ ra có dấ u hiê ̣u suy yế u sức khỏe rồ i, có
lúc qua suố i lớn, anh la ̣i bơi không đươ ̣c. Đồ ng đô ̣i phải mang súng cho anh, còn anh Hơ ̣i phải ôm mô ̣t cái
phao do kháng chiế n quân tự chế lúc vươ ̣t suố i lớn. Nhưng vẫn có người bơi ca ̣nh anh, phòng khi nước cuố n
anh đi xa khỏi vi trı
̣ ́ đã đinh
̣ ở bờ suố i bên kia. Lúc đấ y, tôi đứng bên bờ suố i phıá tây, chờ cho toán anh Hơ ̣i
qua suố i xong, tôi mới bơi qua. Trông thấ y anh luố ng cuố ng, luộm thuộm, phải bắ t lo cho anh. Vı̀ không biế t
bơi sẽ gây trở nga ̣i cho đoàn quân. Mỗi kháng chiế n quân, khi qua suố i lớn, phải lấ y miế ng ni long che mưa,
quấ n chă ̣t kı́n chung quanh ba lô để làm chiế c phao nổ i, còn súng để trên ba lô, cứ thế , hai tay ôm phao, dùng
hai chân bơi nhe ̣, từ từ qua suố i. Trong trường hơ ̣p gă ̣p dòng suố i chảy quá ma ̣nh. Toán quân chiụ trách
nhiê ̣m phầ n an ninh cho đoàn quân vươ ̣t sông, sẽ dùng mô ̣t dây dài, chắ c, cô ̣t vào hai gố c cây ở hai bên bờ
suố i, ta ̣o thành mô ̣t đường an toàn ở ha ̣ lưu, phòng ngừa, anh nào đang bơi bi nươ
̣ ́ c đẩ y trôi xuố ng phı́a dưới,
sẽ có thể bám vào dây, để qua bờ bên kia.
Những ngày sau đó, hai chân anh Hơ ̣i sa sút nhanh. Phầ n vı̀ ăn uố ng thiế u thố n, phầ n phải đi liên
tu ̣c trên những điạ hı̀nh khó khăn cho đôi chân con người, vố n sức chiụ đựng có ha ̣n. Nhiề u kháng chiế n
quân khác hơi mâ ̣p, khi đi bô ̣ nhiề u, la ̣i mang trên lưng chiế c ba lô nă ̣ng, hai bên háng bi co
̣ ̣ xát liên tu ̣c, nên
cũng bi ̣ trầ y đỏ, lỡ da. Đây cũng đươ ̣c coi là vế t thương nhe ̣, làm cho anh em hơi đau, khó chiu.
̣ Dı ̃ nhiên
làm châ ̣m khả năng đi đứng của kháng chiế n quân. Khiế n các anh phải cởi quầ n dài ra, mă ̣c quầ n đùi khi lô ̣i
rừng, lên đồ i, leo núi cao.
Nhưng các kháng chiế n quân khác còn trẻ, còn nhiề u sức, có thể vươ ̣t qua cơn mê ̣t nho ̣c, hai chân
dẻo dai, lâu bi ̣đuố i hơn. Còn anh Hơ ̣i, mă ̣c dù không cao tuổ i, nhưng anh có triê ̣u chứng suy nhươ ̣c thể lực
trước đây, có thể do anh lâ ̣p gia đı̀nh quá sớm lúc còn thanh niên, nghe nói, anh có đông con. Điề u này chắ c
hẳ n cũng có ı́t nhiề u ảnh hưởng tới sức khỏe của anh sau này, khi vào khu chiế n.
Viê ̣c chiế n hữu Nguyễn Văn Hơ ̣i nằ m la ̣i bên bıà rừng là do anh không còn sức để tiế p tu ̣c di hành.
Tôi không biế t phải làm gı̀ để cứu anh, thời gian đó, chı́nh tôi cũng đã sắ p kiê ̣t sức, nhưng cố gắ ng đi theo
đoàn quân và không biế t đươ ̣c số phâ ̣n của mı̀nh sẽ ra sao đây. Viê ̣c cõng anh đi theo, ngoài khả năng của
tôi. Và nế u cố gắ ng cõng anh, hai chúng tôi sẽ bi đoa
̣ ̀ n quân bỏ la ̣i phı́a sau, đinh
̣ mê ̣nh cũng không sáng sủa
gı̀, tôi và anh đề u kiê ̣t sức, sẽ chế t gu ̣c bên đường hay bi ̣bô ̣ đô ̣i bắ t số ng, hành ha ̣, làm nhu ̣c nhân thể . Tôi
có đưa cho anh bı̀nh nước, hớp mấ y ngu ̣p, và nói mấ y lời chia tay cùng anh. Quả thâ ̣t đứt ruô ̣t, đau lòng, khi
đứng ngó chiế n hữu mı̀nh nằ m đơ ̣i chế t bên bı̀a rừng hiu hắ t, nhưng la ̣i bấ t lực không thể cứu anh! Và số
phâ ̣n của chiế n hữu Hơ ̣i ra sao, sau này tôi không đươ ̣c biế t. Anh chế t dầ n mòn sau đó vài ngày vı̀ quá suy
nhươ ̣c, vı̀ cơn đói khát hay bi ̣ thú rừng gă ̣m tha, xé thây, ăn thit.̣ hoă ̣c bô ̣ đô ̣i đã bắ n anh chế t cho phứt nơ ̣
đời, vı̀ cứu anh la ̣i mấ t thı̀ giờ của ho ̣ và không ı́ch lơ ̣i gı̀!? Thâ ̣t quá đau lòng cho con người phải đứng trước
cảnh đó.
Kháng chiế n quân Nguyễn Văn Hơ ̣i vào tra ̣i ti ̣na ̣n Sikhiu năm 1985, sau đó anh tham gia vào khu
chiế n MT cùng lúc với anh Trương Ngo ̣c Ny và Đào Bá Kế . Có thể vào thời gian đó (1985), anh Nguyễn
Đı̀nh Hòa (người hoa ̣t đô ̣ng cho MT trong tra ̣i ti ̣ na ̣n) nế u chưa đi đinh
̣ cư, chắ c biế t tung tı́ch đứa con gái
anh Hơ ̣i giao la ̣i cho trung tâm Minor của tra ̣i ti ̣na ̣n Sikhiu, trước khi anh tı̀nh nguyê ̣n vào khu chiế n! Anh
Hơ ̣i vươ ̣t biể n đế n Thái Lan chı̉ có hai cha con, con gái anh còn nhỏ, lúc ấ y chı̉ chừng 10 tuổ i. Nhưng vı̀ viê ̣c
nước, anh ga ̣t tı̀nh riêng, thu xế p cho đứa con gái ở la ̣i tra ̣i chờ ngày đi đinh
̣ cư, còn anh lên đường vào khu
chiế n.
Tı̀nh tra ̣ng lương thực mang theo, ngày càng vơi đi dầ n, dù có linh
̣ cấ p trên bảo phải sử du ̣ng theo
đúng lươ ̣ng đinh
̣ mỗi ngày. Nhưng trong tı̀nh hı̀nh này, cấ p trên cũng khó kiể m soát viê ̣c anh em vı̀ thiế u ăn,
sẽ phải sử du ̣ng quá lươ ̣ng lương thực quy đinh
̣ cho mỗi ngày. Chưa nói tới viê ̣c rơi rớt, mấ t mát lúc
đang đ̣ ánh nhau hay khi hố i hả di hành vı̀ bi ̣ rươ ̣t đuổ i. Có mô ̣t ngày no ̣, đoàn quân vươ ̣t lên trên đı̉nh núi,
tı̀nh cờ gă ̣p phải mấ y căn nhà sàn nhỏ của dân Lào, lúc đó không có người ở. Nhưng anh em tı̀m ra nhiề u
bao lúa rẫy đươ ̣c cấ t dấ u bên trong, ca ̣nh đó la ̣i có mô ̣t ı́t thuố c rê của dân Lào. Thế là lañ h đa ̣o cho phép
kháng chiế n quân cướp lấ y các bao lúa rẫy này. Ngay tức khắ c, anh em dùng các phương tiê ̣n có đươ ̣c để
đâm, đâ ̣p, đa ̣p, nghiề n, giã thóc để có ga ̣o ăn. Hôm đó, không bi ̣đich
̣ truy đuổ i, nên cấ p trên cho dừng quân
la ̣i vào ban ngày để giã ga ̣o nấ u cơm nóng ăn. Dù có cướp đươ ̣c lúa của dân, nhưng không có nhiề u, khi chia
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ra cho các đơn vi,̣ có nơi chı̉ nấ u đươ ̣c nồ i cháo nóng nho nhỏ, ăn không thấ m vào đâu so với cơn đói từ
nhiề u ngày qua. Còn thuố c rê, tôi trông thấ y chiế n hữu Võ Hoàng đươ ̣c phân công mang chia cho các đơn
vi mỗ
̣ i nơi mô ̣t ı́t, chẳ ng đủ vào đâu. Nhưng cũng vui. Đây là vài lầ n ı́t ỏi, tôi đu ̣ng mă ̣t chiế n hữu Võ Hoàng
trong cuô ̣c di hành. Vı̀ anh Hoàng đi trong đô ̣i hı̀nh trung tâm, tôi la ̣i luôn ở phı́a sau trong đô ̣i hı̀nh châ ̣n
hâ ̣u, nên rấ t ı́t gă ̣p nhau. Hôm đó, trông thấ y anh Võ Hoàng có gầ y đi, nhưng chưa bi ̣ thương tıć h gı̀. Mă ̣c
dù, đô ̣i hı̀nh trung tâm từng bi ̣cố i Viê ̣t Cô ̣ng bắ n tấ p nâ ̣p vào khi đang di hành.
Viê ̣c bi đi
̣ ch
̣ tâ ̣p kıć h ban tố i, mô ̣t phầ n cũng do đoàn quân kháng chiế n tự làm lô ̣ đô ̣i hı̀nh, khi nhúm
lửa nấ u cơm. Thế nhưng khó có thể tı̀m ra cách thức che chắ n ánh sáng kı́n đáo mô ̣t cách tuyê ̣t đố i, ngoài
trừ viê ̣c dùng các miế ng ni-lông che chung quanh và chă ̣t mô ̣t ı́t cây, cành lá rừng phủ bên ngoài vi ̣trı́ làm
bế p. Nhưng trời tố i, mô ̣t chút ánh sáng trong rừng cũng dễ bi nghi
ngờ là nơi có con người trú ngu ̣. Thứ nữa,
̣
khi di hành cả ngày, tố i đế n, anh em có phầ n lơ là quy đinh,
̣ và vı̀ thế có thể xảy ra chuyê ̣n không chấ p hành
tố t công tác ngu ̣y trang ánh sáng ban đêm.
Có mô ̣t hôm, vừa mới nghı̉ quân vào lúc trời su ̣p tố i, mô ̣t đơn vi phı
̣ á sau nhúm lửa cẩ u thả, phát ra
ánh sáng quá nhiề u. Tôi thấ y, chiế n hữu Chủ Tich
̣ ở gầ n đó, có vẻ nóng nẩ y, vı̀ anh em không chấ p hành
linh
̣ tố t, có thể gây ra hâ ̣u quả nghiêm tro ̣ng. Ông đã cầ m cây gâ ̣y, đi nhanh tới chỗ đang nấ u cơm làm lô ̣ ra
ánh sáng, đâ ̣p liên tiế p mấ y gâ ̣y vào bế p lửa và bảo anh em phải dâ ̣p tắ t ngay, phải ngu ̣y trang la ̣i trước khi
nấ u cơm. Lúc đó tôi ngồ i tựa vào mô ̣t thân cây gầ n đó, trông ông có vẻ tức giâ ̣n, mấ t bı̀nh tı̉nh. Khi ông quơ
cây gâ ̣y lên xuố ng, thiế u chút nữa đã trúng vào người tôi. Khi nhı̀n ra tôi ngồ i im lă ̣ng, thu mı̀nh trong bóng
đêm, gầ n đấ y, ông diụ cơn giâ ̣n và đế n hỏi tôi, có bi ̣trúng gâ ̣y của ông không!
Ngày N + 5: Dân Đoàn Trưởng Phan Minh Mẫn Bỏ Đi.
Kháng chiế n quân Phan Minh Mẫn, tôi đươ ̣c biế t anh, khi anh về làm công tác an ninh cho vòng đai
căn cứ 27, nơi đă ̣t Đài Phát Thanh Kháng Chiế n. Phan Minh Mẫn đồ ng tuổ i với tôi, la ̣i cùng quê quán Gò
Công, đi lı́nh không quân trước 1975, nhưng anh chı̉ làm viê ̣c cho bô ̣ phâ ̣n kỹ thuâ ̣t. Mẫn vươ ̣t biên qua ngã
đường bô ̣, rồ i tham gia kháng chiế n.
Khi rời đoàn quân Đông Tiế n II lần 2, tım
̀ sinh lô ̣ cho chıń h mı̀nh, Phan Minh Mẫn đang giữ trách
vu ̣ quan tro ̣ng, là Dân Đoàn Trưởng mô ̣t Dân Đoàn thuô ̣c Quyế t Đoàn Cải Cách - 7686, đang làm nhiê ̣m vu ̣
Quyế t Đoàn tiề n phương cho đoàn quân Đông Tiế n II lần 2. Trong vòng chı̉ có 20 ngày sau khi xuấ t quân,
Phan Minh Mẫn là mô ̣t Dân Đoàn Trưởng thứ 2 trong đoàn quân Đông Tiế n II lần 2, bỏ anh em ra đi trong
lúc còn giữ trách vu ̣ cao, đươ ̣c lañ h đa ̣o MT tıń nhiê ̣m, tin dùng.
Mẫn ra đi, không tránh khỏi đô ̣ng cơ tham lam, vı̀ là cấ p chı̉ huy, Mẫn đươ ̣c phân công mang theo
mô ̣t số tiề n ba ̣c, vàng của MT, nhưng cũng không thể không nói, do sự đố i xử của lañ h đa ̣o MT, đã khiế n
cho anh em thoái chı́ mô ̣t phầ n. Cấ p dưới không tin vào cấ p trên, vı̀ có thể bi ̣mang ra xử tử bấ t cứ lúc nào,
khi vi pha ̣m kỷ luâ ̣t, điề u này chı̉ xảy ra đố i với sinh mê ̣nh “bu ̣i cát” của kháng chiế n quân.
Sự kiê ̣n mô ̣t Dân Đoàn Trưởng như Phan Minh Mẫn, trong đoàn quân Đông Tiế n II tự ý bỏ hàng
ngũ, tấ t nhiên sẽ tác đô ̣ng tới tâm lý của mô ̣t số cấ p chı̉ huy khác trên đường chiế n dich.
̣ Làm phó cho Phan
Minh Mẫn là chiế n hữu Đă ̣ng Quố c Hùng, mô ̣t Viê ̣t kiề u ở Đan Ma ̣ch. Hùng lên thay Mẫn trong lúc đoàn
quân Đông Tiế n đang có dấ u hiê ̣u bi ̣ suy kiê ̣t thể lực. Nhấ t là khi áp lực truy đuổ i của đich
̣ ngày càng gia
tăng, sinh lực đoàn quân la ̣i bi khai
thác quá mức. Lương thực mang theo có giới ha ̣n, la ̣i sắ p hế t và chưa có
̣
hy vo ̣ng nào, có thể kiế m đươ ̣c thêm. Mă ̣c dù còn tiề n và vàng trong ba lô của cấ p chı̉ huy.
Ngày N + 6: Gă ̣p Kháng Chiế n Quân Nguyễn Văn Dũng Kiêṭ Sức,
Bi Dân
Đoàn Trưởng Đỗ Ba ̣ch Thố Giế t Chế t Theo Linh
̣
̣ Trầ n Khánh.
Trong những ngày về sau, có thêm mô ̣t số kháng chiế n quân kiê ̣t sức, đi không nổ i nữa, phải chiụ
nằ m la ̣i bên lố i đi, rơi rớt khỏi đô ̣i hı̀nh chiế n dich.
̣ Nguyễn Văn Dũng là mô ̣t trong những trường hơ ̣p này.
Hôm đó, tôi đi trong toán sau cùng, cố leo lên mô ̣t ngo ̣n đồ i, trông thấ y có dấ u bàn tay con người khai khẩ n,
điề u này chứng tỏ đoàn quân đang đi gầ n mô ̣t bản Lào. Lúa rẫy còn xanh, mo ̣c đầ y trên đồ i cao, có những
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gố c cây bi chă
̣
̣t, đố n để làm nương của dân Lào. Đoàn quân đã lên đươ ̣c đı̉nh đồ i, đang ta ̣m ngồ i nghı̉, nói là
đồ i nhưng khá cao và bề thế . Tuy nhiên kháng chiế n quân Nguyễn Văn Dũng la ̣i không đi nổ i theo đoàn
quân, anh bỏ cuô ̣c, nằ m la ̣i trên lưng chừng đồ i, ca ̣nh đám lúa còn xanh, cao chừng hơn đầ u gố i người. Khi
naỹ lúc tôi vươ ̣t lên đồ i, đã trông thấ y anh nằ m đó, và có chiế n hữu Đỗ Ba ̣ch Thố đi lên, đi xuố ng quan sát
tı̀nh tra ̣ng anh Dũng và để nhâ ̣n linh
̣ từ cấ p trên.
Trong lúc chúng tôi đã ngồ i trên đı̉nh đồ i, thı̀ ngay bên dưới xa xa, có mô ̣t đoàn quân đang đi vòng
vèo, cầ m nón vẫy vẫy, tỏ vẻ reo mừng, ho ̣ đang tı̀m cách vươ ̣t đế n đın̉ h đồ i của chúng tôi. Đoàn quân này
đı́ch thực là Viê ̣t Cô ̣ng. Điề u này chứng tỏ, đich
̣ cách chúng tôi không xa. Và chı́nh điề u này khiế n cho cấ p
lañ h đa ̣o MT đã quyế t đinh
̣ cho linh
̣ giế t chế t kháng chiế n quân Nguyễn Văn Dũng.
Dân Đoàn Trưởng Đỗ Ba ̣ch Thố nhâ ̣n đươ ̣c linh
̣ của chiế n hữu Trầ n Khánh phải giế t chế t chiế n hữu
Nguyễn Văn Dũng để Dũng không bi bắ
̣ t số ng và khai báo cho Viê ̣t Cô ̣ng! Có nhiề u khả năng, Thố đã dùng
tay hay dây giày xiế t cổ cho Dũng chế t. Không ai đươ ̣c đế n gầ n, vı̀ không có linh,
̣ nhưng ngồ i trên đı̉nh đồ i
không xa đó, tôi có thể thấ y Thố đi xuố ng chỗ Dũng nằ m để thi hành linh.
̣
Trong đoàn quân Đông Tiế n II lần 2, có vài kháng chiế n quân giữ trách vu ̣ chı̉ huy, có sức khỏe,
gan da ̣, và rấ t chấ p hành linh
̣ trên, không hay lý luâ ̣n, thắ c mắ c. Đây là mẫu người tuyê ̣t đố i thừa hành. Do
vâ ̣y, thường đươ ̣c lañ h đa ̣o MT phân công làm nhiê ̣m vu ̣ sát thủ đồ ng đô ̣i mı̀nh, như trường hơ ̣p của kháng
chiế n quân Đỗ Ba ̣ch Thố . MT ở vào cái thế khó khăn, và lañ h đa ̣o MT la ̣i cài anh em kháng chiế n quân vào
cái thế khó khăn. Những kháng chiế n quân bi phân
công giế t đồ ng đô ̣i mı̀nh, không làm không đươ ̣c. Không
̣
làm là trái với quân linh,
̣ vı̀ caĩ linh
̣ cấ p chı̉ huy hay lañ h đa ̣o. Làm thı̀ phi đa ̣o đức, quá dã man, mo ̣i rơ ̣.
Nhưng trong tı̀nh hı̀nh của mô ̣t đoàn quân như thế , chắ c chắ n phải xảy ra những cảnh thâ ̣t đau lòng ghê gớm.
Lañ h đa ̣o MT đã áp du ̣ng đúng câu: cứu cánh biê ̣n minh cho phương tiê ̣n!?
Nguyễn Văn Dũng, anh từ tra ̣i ti ̣na ̣n Sikhiu vào khu chiế n, người nhỏ con, tı́nh tı̀nh thâ ̣t thà, chăm
chı̉ làm viê ̣c la ̣i ıt́ nói. Anh Nguyễn Văn Dũng quê vùng đồ ng bằ ng sông Cửu Long, đươ ̣c phân công vào
Dân Đoàn bảo vê ̣ chiế n hữu Chủ Tich
̣ từ lâu. Khi còn ở căn cứ 27, lúc ghé ngang vi ̣trı́ anh ngủ để ngồ i nói
chuyê ̣n chơi, tôi thấ y anh quét sa ̣ch lá rừng chung quanh căn chòi nhỏ. Anh làm mô ̣t bế p nhỏ xıú trong chòi
để nấ u nước chı́n uố ng, chứ không uố ng nước suố i như nhiề u anh em thường làm.
Ngày 24/8, Thạch Kim Ca (Thạch Quang) bị phát hiện luôn tìm cách làm dấu cho địch, nên đã bị
chiến hữu Trần Khánh ra lệnh xử tử. Đinh Văn Bé nhận lệnh, giao lại cho Đỗ Bạch Thố dùng dây xiết cổ
cho chết.
Ngày N + 7: Hai Quyế t Đoàn Trưởng Sau Cùng Rời Bỏ Đô ̣i Hın
̀ h.
Lê Đın
̣ Thu Góp Mı ̀ Dự Trữ Của Kháng Chiế n Quân...
̀ h Bảy Ra Linh
Những ngày về sau, tâm lý anh em kháng chiế n quân càng khó chiu,
̣ kém la ̣c quan thêm, khi Lê
Đı̀nh Bảy, Quyế t Đoàn Trưởng của Quyế t Đoàn Bắ c Bı̀nh - 7686 rời đoàn quân ra đi. Nhưng trước khi đi,
Lê Đı̀nh Bảy còn la ̣m du ̣ng quyề n chı̉ huy, loan truyề n mô ̣t linh
̣ trong cả Quyế t Đoàn: là Bô ̣ Chı̉ Huy có nhu
cầ u thu hồ i khố i lươ ̣ng mı̀ gói mang theo của mỗi kháng chiế n quân. Mă ̣c dù, ăn ı́t và mang lương thực theo
ı́t, nhưng đa số anh em vẫn không dám đu ̣ng tới phầ n mı̀ dự trữ trong ba lô. Nế u có ăn, cũng ăn rấ t giới ha ̣n.
Vâ ̣y mà phải bóp bu ̣ng giao la ̣i cho Lê Đı̀nh Bảy.
Anh em trong Quyế t Đoàn do Bảy chı̉ huy, vẫn tin rằ ng, Bảy sau khi thu gom mı̀ gói, sẽ giao la ̣i cho
lañ h đa ̣o MT sử du ̣ng vào mu ̣c đı́ch gı̀ đó mà không ai biế t? Không dè, hỡi ôi, sau này, khi Lê Đı̀nh Bảy biế n
mấ t khỏi đô ̣i hı̀nh với số mı̀ gói vừa thu gom đó để làm lương thực cho cá nhân Lê Đı̀nh Bảy, trong khi
Quyế t Đoàn đang bi ̣châ ̣n đánh tới tấ p. Anh em mới biế t rằ ng mı̀nh bi ̣lừa dố i trắ ng trơ ̣n, thâ ̣t đau lòng.
Thái đô ̣ của Bảy gian trá, đã không làm tròn vai trò cấ p chı̉ huy đơn vi ̣ bảo vê ̣ Bô ̣ Chı̉ Huy Trung
Ương, la ̣i coi sinh ma ̣ng anh em mı̀nh quá rẻ. Thời gian trong khu chiến, Bảy rấ t tháo vát năng nổ , nên cấ p
trên tin dùng. Giữ vi ̣ trı́ chı̉ huy Quyế t Đoàn bảo vê ̣ Bô ̣ Chı̉ Huy Trung Ương là cả mô ̣t tro ̣ng trách, đươ ̣c
nghiên cứu cẩ n thâ ̣n bởi lañ h đa ̣o MT. Nhưng Bảy la ̣i quay mă ̣t với sự tin câ ̣y của anh em kháng chiế n quân
và cấ p trên.
Lê Đı̀nh Bảy là cấ p chı̉ huy cao nhấ t trong đoàn quân Đông Tiế n II ra đầ u hàng Viê ̣t Cô ̣ng. Và Bảy
là nhân chứng số t sắ ng, nộp 30 lạng vàng và thành khẩ n khai báo là có chiến hữu Chủ Tịch Hoàng Cơ Minh

354

đi giữa đoàn quân. Từ đó, địch gia tặng truy kích. Sau này, cặp bài trùng làm phản Lê Đı̀nh Bảy và Phạm
Hoàng Lê là nhân vật nổ i bâ ̣t nhấ t trong phiên tòa xử vu ̣ án “phản đô ̣ng cực kỳ” Hoàng Cơ Minh vào năm
1987, diễn ra ta ̣i nhà hát thành phố Sài Gòn, của chế đô ̣ ba ̣o quyề n và cả hai đươ ̣c lañ h mô ̣t bản án nhe ̣, có
thăm nuôi chu đáo, đề u đă ̣n.
Ngày tôi đang hı̀ hu ̣c đào ao cá cho ban quản giáo tra ̣i cải ta ̣o pha ̣m nhân Xuân Phước, cũng là lúc
Bảy hế t ha ̣n tù. Khi y đi ngang ao cá, để ra ngã ba Chı́ Tha ̣nh - Phú Yên trở về quê xưa ở Bı̀nh Đinh,
̣ “sau
gầ n mô ̣t thâ ̣p niên đi qua Thái Lan tham gia kháng chiế n”. Tôi nhıǹ thấ y Bảy mă ̣c bô ̣ thường phu ̣c tươm tấ t,
bảnh bao, chân mang đôi giày ba ta mới đúng “mố t”, đi lon ton trên bờ ruô ̣ng, mà lòng ngán ngẩ m cho cuô ̣c
đời con người chúng ta.
Phan Thanh Phương - Lê Trường Dũng Bỏ Đi.
Có ba Quyế t Đoàn Trưởng, mô ̣t bi ̣ la ̣c đô ̣i hıǹ h, coi như mấ t tı́ch. Hai là Bảy bỏ đi. Kế đế n Quyế t
Đoàn Trưởng sau cùng, Phan Thanh Phương cũng ra đi. Biế t rằ ng, khi cấ p trưởng không còn, cấ p phó sẽ lên
thay. Nhưng trên đường chiế n dich,
̣ MT đã mấ t đi ba Quyế t Đoàn Trưởng, thời còn ở khu chiế n rấ t đươ ̣c
lañ h đa ̣o tin câ ̣y.
Phan Thanh Phương bỏ cả Quyế t Đoàn Cải Cách - 7686 của mı̀nh đang chı̉ huy để ra đi. Chuyế n đi
của Phương có Lê Trường Dũng tháp tùng. Lê Trường Dũng, lúc còn ở khu chiế n, từng giữ nhiề u trách vu ̣
quan tro ̣ng, đươ ̣c tin câ ̣y và là người thân tıń của chiế n hữu Hải Xăm. Phương và Dũng đề u gố c người Trung
phầ n. Sau cuô ̣c ra đi, không ai còn nghe tin tức của hai người này. Về sau không thấ y bi ̣cải ta ̣o. Không biế t
Phan Thanh Phương, Lê Trường Dũng có vươ ̣t qua nổ i rừng núi Lào để trở la ̣i Thái. Hay là đã bỏ xác trên
rừng sâu như chuyế n vươ ̣t trố n của Hà Hoài Hùng trước đây.
Ngày N + 8: Gă ̣p Kháng Chiế n Quân Phan Nhâ ̣t Tân
Tức Nguyễn Văn Phẩ m Chế t Khát Trên Đường Đi.
Tı̀nh hıǹ h đoàn quân Đông Tiế n II lần 2 ngày càng trở nên suy yế u, chẳ ng mấ y chố c có thể rơi vào
tra ̣ng thái trầ m tro ̣ng, nguy hiể m, bi tiêu
diê ̣t, nế u không có mô ̣t cơ may mới trên đường di hành. La ̣i có thêm
̣
kháng chiế n quân tự ý mô ̣t cách miễn cưỡng, bỏ đoàn quân ra đi vı̀ không chiụ nổ i cuô ̣c trường chinh không
có thời gian kế t thúc rõ ràng, la ̣i không có lương thực để đủ ăn. Lại có thể bi ̣chı́nh lañ h đa ̣o MT thủ tiêu bı́
mâ ̣t hay sát ha ̣i dã man nhằ m bảo vê ̣ bı́ mâ ̣t đoàn quân, theo nô ̣i dung quân linh,
̣ do lañ h đa ̣o MT đề ra đơn
phương.
Người kháng chiế n quân thu ̣ na ̣n, căng thẳ ng đố i diê ̣n trước hai áp lực sát - hung không nhân nhươ ̣ng
của chı́nh đồ ng bào, đồ ng loa ̣i, đồ ng đô ̣i mı̀nh: ho ̣ng súng căm thù căng căng, sẵn sàng tiêu diê ̣t “bo ̣n phản
đô ̣ng” bằ ng mo ̣i giá, bấ t cứ lúc nào, bấ t kể ở đâu, của đich
̣ quân đang truy kıć h sát sau lưng; Và nòng súng
la ̣nh lùng, nghiêm tri,̣ không ı́t tàn nhẫn, cay đắ ng, của lañ h đa ̣o MT. Bên ca ̣nh đó, có thêm nhiề u anh em bi ̣
thương, nhiề u người bi ̣ chế t, không đươ ̣c chôn cấ t vı̀ đoàn quân không có thời giờ. Do cứ maĩ di hành hố i
hả, gấ p rút, để tránh đich
̣ quân truy kı́ch, tiêu diê ̣t cho bằ ng đươ ̣c.
Vào mô ̣t buổ i sáng, từ phı́a sau đô ̣i hıǹ h chiế n dich,
̣ khi bước lên tới đı̉nh mô ̣t ngo ̣n núi trong dãy
núi châ ̣p chùng sương mù. Tôi thấ y dấ u chân đoàn quân còn mới tinh, anh em vừa chı̉ mới di hành trước ı́t
phút. Đi ở phıá sau mới thấ y hế t sự bê ̣ ra ̣c, rã rời của đoàn quân Đông Tiế n II, các dấ u vế t ngu ̣y trang không
còn đươ ̣c tuân thủ nghiêm ngă ̣t. Nế u không nói là có nhiề u dấ u hiê ̣u buông thả tồ i tê ̣, kỷ luâ ̣t chı̉ còn đươ ̣c
gı̀n giữ bằ ng ho ̣ng súng la ̣nh lùng, ba ̣o tàn. Các chı̉ dấ u bày ra lồ lô ̣, hiể n hiê ̣n, rấ t dễ cho đich
̣ phát hiê ̣n, truy
đuổ i. Đó cũng là điề m gở, khi lực lươ ̣ng không còn bao nhiêu sinh lực, mo ̣i hoa ̣t đô ̣ng không còn đươ ̣c sắ p
xế p minh mẫn, go ̣n gàng nữa.
Đứng tầ n ngầ n với mô ̣t ı́t ngán ngẩ m quanh quang cảnh hầ u như đổ nát, nào cờ đảng Viê ̣t Tân, cờ
vàng ba so ̣c đỏ, nào ba lô, nào giấ y tâ ̣p tài liê ̣u, nhiề u thứ linh tinh đươ ̣c chắ t chiu cẩ n thâ ̣n từ lúc còn ở căn
cứ khu chiế n. Nay bi quăng
liê ̣ng tứ tung, bi vấ
̣
̣ t bỏ la ̣i mô ̣t cách phủ phàng, vô trách nhiê ̣m, chı̉ để cho ba lô
nhe ̣ hơn, trên đường tránh truy đuổ i. Có mô ̣t dòng cảm giác buồ n tủi, chen vào tâm hồ n. Điề u đó, như mô ̣t
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linh tı́nh báo cho tôi biế t thấ t ba ̣i đau đớn đang gầ n kề . Người Viê ̣t quố c gia, lực lươ ̣ng tranh đấ u cho tự do,
la ̣i chuố c lấ y thấ t ba ̣i thảm nhu ̣c trước sức ma ̣nh của thế lực ba ̣o tri,̣ cuồ ng vo ̣ng.
Tôi bỗng thấ y, mô ̣t người nằ m gầ n như bấ t đô ̣ng trên đấ t rừng, anh mă ̣c bô ̣ quân phu ̣c Dù của kháng
chiế n. Ngó kỹ la ̣i, tôi thấ y đó là chiế n hữu Nguyễn Văn Phẩ m, còn đươ ̣c go ̣i là Phan Nhâ ̣t Tân. Tân đang
nằ m mê ̣t lả, anh đã thấ y tôi, nhưng không lên tiế ng đươ ̣c vı̀ quá đuố i sức, có thể nói anh đang chờ chế t. Tôi
bước nhanh la ̣i, Tân cố nhấ c tay lên, chı̉ vào miê ̣ng. Tôi ngồ i xuố ng, lấ y bı̀nh nước ra đổ vào miê ̣ng anh vài
ngu ̣m. Tân vẫn không nói nên lời, că ̣p mắ t anh gầ n như bấ t đô ̣ng, mỏi mê ̣t quá đổ i, gương mă ̣t anh lô ̣ lên nét
buồ n chán ghê gớm. Tôi vẫn không biế t phải làm gı̀ thêm để cứu anh. Trường hơ ̣p kiê ̣t sức của anh Phan
Nhâ ̣t Tân tương tự như của anh Nguyễn Văn Hơ ̣i trước đây mấ y ngày. Và may mắ n là anh không bi tư
̣ ̉ hı̀nh,
nhưng không chế t trước, rồ i cũng chế t sau. Không chế t vı̀ tay chiế n hữu mı̀nh cũng chế t vı̀ tay đồ ng loa ̣i
mı̀nh hay dã man hơn, hung ba ̣o hơn, là bi ̣ thú rừng cào cấ u, phanh thây, moi móc, gă ̣m tha đi lê lế t trong
bu ̣i trong rừng cây hoang vắ ng!
Tı̀nh tra ̣ng của Tân không cách gı̀ cứu đươ ̣c. Tôi không thể cõng Tân đi theo, sức của tôi đi mô ̣t
mı̀nh không còn dễ dàng nữa. Cả đoàn quân không ai muố n cõng Tân đi theo, ai cũng phải lo cho thân ho ̣.
Ho ̣ đã bỏ Tân la ̣i ở phı́a sau đô ̣i hıǹ h, phó thác cho đấ t trời Nam Lào cư xử với người kháng chiế n quân trẻ
tuổ i hiề n lành nhưng không may vı̀ sức khỏe yế u kém hơn đồ ng đô ̣i. Tôi cũng không còn lương thực bao
nhiêu để cứu anh. Tân có ăn thêm mô ̣t gói mı̀ cũng không thể phu ̣c hồ i sức lực, tựa như ha ̣t muố i bỏ biể n.
Giữa đấ t trời hoang dã này mà mong có mô ̣t binh
̣ viê ̣n tiế p cứu thương binh cũng không khác gı̀ kẻ nuôi
cuồ ng vo ̣ng xây mùa xuân cô ̣ng sản trên xã hô ̣i nhân tıń h, cả hai đề u là ảo tưởng.
Thực tế chı̉ có vài ngu ̣m nước. Nước hế t, tôi có thể xuố ng suố i kiế m thêm, nhưng vô phương để cứu
Tân trong hoàn cảnh ngă ̣t nghèo này. Tiế p tu ̣c ngồ i đây, cả Tân và tôi sẽ bi Viê
̣
̣t Cô ̣ng bắ t số ng. Tôi đành để
Tân nằ m đó, rấ t hy vo ̣ng có mô ̣t may mắ n xảy ra ngoài sự hiể u biế t của chúng tôi. Chứ không đành lòng, vô
lương, kê súng vào đầ u bắ n cho Tân mô ̣t phát, trả nơ ̣ đời, nơ ̣ người, như MT đã cư xử với anh em kháng
chiế n quân. Thâ ̣t đau đớn cho chúng tôi, những người trai Viê ̣t lên đường cứu quố c! Sau này khi bi ̣bắ t làm
tù binh và bi ̣nhố t qua nhiề u tra ̣i cải ta ̣o. Tôi vẫn không thấ y Tân, phầ n chắ c anh đã nằ m chế t mô ̣t mı̀nh trên
rừng núi Nam Lào. Quá buồ n cho thân phâ ̣n thanh niên nước Viê ̣t. Phan Nhâ ̣t Tân hay Nguyễn Văn Phẩ m
tới tra ̣i ti ̣na ̣n Sikhiu vào những năm 1982, tôi không biế t Tân quê quán ở đâu. Tân ở trong tra ̣i lâu năm, sau
cùng anh la ̣i quyế t đinh
̣ đi theo kháng chiế n nhưng kháng chiế n la ̣i bỏ anh trên rừng núi đơn côi, đói khát,
tử vô điạ táng!
Đêm 25 rạng ngày 26/8, pháo nã cùng khắp, khiến số chiến hữu bị thưong vong lên cao nhất trong
cả chiến dịch.
Ngày N+9: Chiế n Hữu Trầ n Khánh
Tức Nha ̣c Sı ̃ Khu Chiế n Trầ n Thiêṇ Khải Hy Sinh.
Trong những ngày gầ n cuố i, đich
̣ tấ n công táo ba ̣o, tới tấ p hơn, không phân biê ̣t là sáng trưa chiề u
tố i, với ý đinh
̣ tı̀m cách dứt điể m đoàn quân cách ma ̣ng. Vı̀ tı̀nh hıǹ h đoàn quân kháng chiế n, chúng đã nắ m
khá rõ qua hoa ̣t đô ̣ng phản công yế u kém hàng ngày của kháng chiế n quân, cũng như qua khai báo của nhiề u
tù binh. Ca ̣nh đó, nhân lực đoàn quân cũng đang ı́t dầ n, ca ̣n kiê ̣t lương thực, đa ̣n dươ ̣c, sức lực di hành. Do
vâ ̣y khả năng đánh trả cũng không còn bao nhiêu là chuyê ̣n đương nhiên, khả năng di chuyể n để tránh sự
truy đuổ i cũng bi ̣giới ha ̣n. Lúc này, đich
̣ dùng cố i bắ n vào đô ̣i hıǹ h thường xuyên hơn. Nhiề u kháng chiế n
quân bi ̣ trúng mảnh hay nhâ ̣n nguyên quả cố i chế t tức tưởi. Thế nhưng các kháng chiế n quân vẫn đánh trả
hào hùng, vài cán bô ̣ chı̉ huy cấ p Quyế t Đoàn anh dũng hy sinh như trường hơ ̣p chiế n hữu Nguyễn Ngo ̣c
Cường, Quyế t Đoàn Phó Tuyên Vâ ̣n của Quyế t Đoàn Bắ c Bı̀nh, làm phó cho Lê Đı̀nh Bảy.
Chiế n hữu Trầ n Khánh cũng trúng đa ̣n trong những ngày gầ n cuố i. Vế t thương ngay tay anh, không
nă ̣ng cho lắ m, có thể cứu đươ ̣c, hoă ̣c có thể đi theo đoàn quân. Nhưng do vı̀ không muố n làm bâ ̣n người
khác phải lo cho mı̀nh, thêm nữa, tıń h anh Khánh vố n quyế t liê ̣t nế u không nói là cực đoan, quá khıć h, nên
anh đã dùng súng cá nhân tự sát, kế t liễu nhanh chóng đời mı̀nh mô ̣t cách hào hùng, bấ t khuấ t. Thực hiê ̣n
hành đô ̣ng này, anh Khánh còn muố n nhắ n gửi cũng như nhằ m đô ̣ng viên tinh thầ n anh em kháng chiế n
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quân, thà chế t không hàng giă ̣c thù. Điề u này hẳ n cũng làm đau lòng chiế n hữu Chủ Tich,
̣ vı̀ anh Khánh
đươ ̣c coi như là cánh tay mă ̣t của ông, và cũng là nhân vâ ̣t đầ u tiên trong Bô ̣ Chı̉ Huy Trung Ương của chiế n
dich
̣ chế t bằ ng cách tự sát.
Ngày N + 10: Chiế n Hữu Trương Ngo ̣c Ny Hy Sinh.
Khi tiế n hành chiế n dich
̣ Đông Tiế n II, chiế n hữu Trương Ngo ̣c Ny đươ ̣c chiế n hữu Chủ Tich
̣ Hoàng
Cơ Minh giao cho nhiê ̣m vu ̣ quan tro ̣ng là điề u phố i chiế n thuâ ̣t di hành cho cả đoàn quân. Với kinh nghiê ̣m
tác chiế n từ thời chiế n tranh trước 1975, cô ̣ng với đức tı́nh trầ m tı̉nh, anh Ny đã giúp cho chiế n hữu Chủ
Tich
̣ lèo lái đoàn quân Đông Tiế n II lần 2 di chuyể n trên những cánh rừng già nhiề u bı́ ẩ n của vùng đấ t Nam
Lào. Trong những lúc di hành, tôi thấ y cả anh Huy và anh Khánh dường như không tán đồ ng lắ m vai trò
điề u phố i đoàn quân của anh Trương Ngo ̣c Ny.
Xét về thâm niên tham gia MT thı̀ anh Ny không bằ ng anh Nguyễn Huy và anh Trầ n Khánh, nhưng
xét về kinh nghiê ̣m tác chiế n và lañ h đa ̣o chı̉ huy trong quân đô ̣i miề n Nam trước đây, thı̀ anh Huy và anh
Khánh không am tường bằ ng anh Ny. Ngày gầ n cuố i của đoàn quân Đông Tiế n II lần 2, chiế n hữu Trương
Ngo ̣c Ny và Nguyễn Văn Sỹ trúng đa ̣n đich
̣ hy sinh ở gần đường mòn Hồ Chí Minh trên đất Lào. Viê ̣c đoàn
quân mấ t anh Ny, như mấ t mô ̣t vi ̣ chı̉ huy can trường và tháo vát. Cùng lúc đó lañ h đa ̣o MT la ̣i mấ t thêm
mô ̣t thành viên quan tro ̣ng, tài giỏi thứ hai trong Bô ̣ Chı̉ Huy Trung Ương.
Trong trâ ̣n chiế n tương tàn trước 1975, hàng va ̣n tấ n pháo hâ ̣n thù, của đồ ng loa ̣i phương Bắ c, dô ̣i
như baõ lửa vào Bı̀nh Long - An Lô ̣c, với ác tâm hủy diê ̣t đồ ng bào mı̀nh, thế nhưng không giế t chế t đươ ̣c
anh Ny. Mười sáu năm sau, trong rừng núi Nam Lào, đang trên đường Đông Tiế n II lần 2, chiế n hữu Trương
Ngo ̣c Ny đã ngã xuố ng rấ t oanh liê ̣t, nằ m la ̣i thiên thu trên rừng núi xứ người, anh đã làm tròn thiên chức
của kẻ sı ̃ Viê ̣t Nam, khi nước Viê ̣t ở thời ma ̣t vâ ̣n!
Sông núi Viê ̣t cùm gông giăng khắ p,
Làm sao biṭ mắ t,
Tọa an, thụ hưởng.
Thế nhưng,
Không ı́t người,
Mãi.... tư lợi xây đắ p.
Còn anh,
Hiên ngang về khu chiế n,
Vui đời kháng chiế n,
Người trai Viê ̣t thập kỷ 80.
Tự do,
Đường dài tranh đấ u.
Anh đi, triê ̣u cây rừng đưa tang lễ,
Xác thân trai, va ̣n lá vàng lấ p mộ,
Thú đói moi móc, gă ̣m tha, giầ y xéo,
Hoang la ̣nh,
Thê lương.
Anh còn, án tù chồ ng nă ̣ng hế t đời trai,
Đời bỏ mă ̣c anh chố n thâm lao khắ c khoải,
Đinh
̣ vùi lich
̣ sử, xây nhà cao động cỡn.
Anh,
Lòng nhọc nhằ n,
Thân phế .
Giờ đây, ngồ i nhớ, gương anh sáng,
Viế t dòng chữ nghıã tı̀nh ghi khắ c công anh!!!
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Tự do,
Đường dài tranh đấ u.
Pha ̣m Hoàng Tùng
PhnomPenh- Cambodia, cuố i tháng 1/2006.
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CHƯƠNG 32
CHIẾN DỊCH ĐÔNG TIẾN II LẦN 2
Kết Thúc Ngày 28/8/1987
Tin Dữ: Cái Chế t Của Chủ Tich
̣ Hoàng Cơ Minh.
Toàn Ban Lan
̃ h Đạo Mă ̣t Trâ ̣n Tự Sát!!!
Danh Sách Kháng Chiế n Quân Hy Sinh - Bi ̣ Bắ t Làm Tù Binh.
CHIẾN DỊCH ĐÔNG TIẾN III
Đào Bá Kế Chı̉ Huy Chiế n Dich
̣ Với Bı́ Danh Trầ n Quang Đô.
(Viế t vào đầ u tháng 2/2006).
Chiến Dịch Đông Tiế n II Lần 2 Kết Thúc Ngày 28/8/1987.
Tin Dữ: Cái Chế t Của Chủ Tich
̣ Hoàng Cơ Minh.

Các anh đi…
Chiế n dich
̣ Đông Tiế n II lầ n 2, khởi sự vào khoảng 17 hay 18/7/1987. Hơn mô ̣t tháng sau, chı́nh
xác là chừng 1 tháng 10 ngày, chiế n dich
̣ bi ̣tan vỡ, thấ t ba ̣i tan tác, thảm ha ̣i. Có các kháng chiế n quân may
mắ n hiê ̣n diê ̣n trong đoàn quân vào ngày chót nói rằ ng, chiế n dich
̣ chấ m dứt ngày 27/8. Có chiế n hữu la ̣i nói,
chiế n dich
̣ chấ m dứt vào ngày 28/8/1987, sau khi Chủ Tich
̣ Hoàng Cơ Minh tự sát, chiế n dich
̣ Đông Tiế n II
lầ n 2 đã kéo dài khoảng 40 ngày.
Cả mô ̣t đoàn quân kháng chiế n khoảng 120 nhân sự đã bi ̣ tiêu diê ̣t, bắ t số ng gầ n như toàn bô ̣, chı̉
trong thời gian hơn mô ̣t tháng. Số lươ ̣ng kháng chiế n quân nói trên, rấ t ı́t so với cấ p số hơn Trung Đoàn của
bô ̣ đô ̣i Viê ̣t Cô ̣ng chiế m đóng trên đấ t Lào, góp mă ̣t tham dự vào chiế n dich
̣ truy đuổ i tiêu diê ̣t quân kháng
chiế n. Bên ca ̣nh đó, Hà nô ̣i còn huy đô ̣ng lực lươ ̣ng dân quân Lào, gồ m cả viê ̣c sử du ̣ng hàng trăm dân Lào
sinh số ng rải rác ở các bản làng, nơi xảy ra chiế n sự, thay phiên nhau tiế p tế lương thực, làm tai mắ t cho bô ̣
đô ̣i Hà nô ̣i. Thời gian lực lươ ̣ng Đông Tiế n II lần 2 bi ̣tiêu diê ̣t, tan vỡ quá mau, khi so với công cuô ̣c chuẩ n
bi ̣nhân sự và công lao của MT trong viê ̣c rèn luyê ̣n, đào ta ̣o đô ̣i ngũ cán bô ̣ cho phong trào đấ u tranh vı̀ tự
do ở trong nước, trong suố t hơn 6 năm qua ta ̣i căn cứ khu chiế n ở vùng biên thùy Thái Lan - Lào.
Cuố i tháng 8/1987, đươ ̣c coi là thời điể m chıń h thức, đánh dấ u lực lươ ̣ng võ trang kháng chiế n và
nguồ n cán bô ̣ tuyên vâ ̣n quı́ báu, duy nhấ t của MT ta ̣i khu chiế n ở vùng biên giới Thái - Lào đã bi ̣tâ ̣n diê ̣t
bởi chế đô ̣ Hà nô ̣i, trên phầ n đấ t Nam Lào. Sự thấ t ba ̣i này hiể n nhiên là do lañ h đa ̣o MT dùng tuyế n đường
rừng núi Nam Lào để đưa lực lươ ̣ng nồ ng cố t của MT về biên giới Viê ̣t Nam. Khi sử du ̣ng tuyế n đường nguy
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hiể m, đô ̣c nhấ t nói trên, lañ h đa ̣o MT đương nhiên chấ p nhâ ̣n đố i đầ u với lực lươ ̣ng quân sự “hùng ma ̣nh”
của Hà Nô ̣i đang trú chiế m phầ n đấ t Lào. Chı́nh sự đố i đầ u võ trang không cân xứng, nhiề u rủi ro này đã là
nguyên nhân làm yể u - vong đoàn quân kháng chiế n, bên ca ̣nh còn phải kể đế n các yế u tố tin tı̀nh báo bi ̣lô ̣
trước đó do cả hai yế u chủ quan và khách quan.
Sự su ̣p đổ nhanh chóng của chế đô ̣ VNCH ở miề n Nam Viê ̣t Nam vào thời điể m 30/4 năm 1975,
đánh dấ u sự thấ t ba ̣i trầ m tro ̣ng, gầ n như toàn diê ̣n của lực lươ ̣ng quố c gia chố ng cô ̣ng trong cuô ̣c chiế n
tương tàn cố t nhu ̣c: Quố c - Cô ̣ng ở Viê ̣t Nam, khởi nguồ n chı́nh thức từ 1945.
Thấ t ba ̣i về mă ̣t quân sự của Mă ̣t Trâ ̣n Quố c Gia Thố ng Nhấ t Giải Phóng Viê ̣t Nam vào tháng
8/1987, la ̣i đánh dấ u mô ̣t thảm ba ̣i lầ n nữa của phong trào quố c gia chố ng đô ̣c tài cô ̣ng sản trong tiế n trı̀nh
tương tranh - tương hủy tàn ba ̣o của hai phe Quố c - Cô ̣ng trong nô ̣i bô ̣ dân tô ̣c Viê ̣t vố n thuầ n nhấ t và ưa
chuô ̣ng nhân - hòa. Đây cũng có thể đươ ̣c coi là thời điể m sau cùng của người Viê ̣t quố c gia - thế hê ̣ trưởng
thành, có quyề n bı́nh, trong cuô ̣c chiế n Viê ̣t Nam trước 30/4/1975 - trong mưu tính lâ ̣t đổ chế đô ̣ ba ̣o tri ̣của
Hà Nô ̣i bằ ng phương cách vâ ̣n du ̣ng tiề m lực của nhân dân Viê ̣t Nam. Điể m này còn cho thấ y rằ ng, sau
30/4/1975, người dân Viê ̣t không đồ ng ý với đường lố i cai tri duy
lý, đô ̣c chuyên, vô thầ n, mô ̣ng du. Nhưng
̣
người Viê ̣t cũng không tán đồ ng giải pháp ba ̣o lực, không tuyê ̣t đố i, vı̀ không ai có thể tiên đoán ngày tháng
nào người dân đồ ng loa ̣t nổ i dâ ̣y dùng sức ma ̣nh nhân dân giựt sâ ̣p vương triề u cô ̣ng sản thố i nát, la ̣c hâ ̣u.
Tấ t nhiên không loa ̣i trừ yế u tố mỏi mê ̣t và bấ t tıń giới lañ h đa ̣o Viê ̣t Nam (ở cả hai phe) của đồ ng bào cả
nước.
Chế đô ̣ Hà Nô ̣i, thực chấ t là chế đô ̣ Đảng Cô ̣ng Sản tri ̣nước, từ lúc thành lâ ̣p Đảng dưới thời thực
dân Pháp đô-hô ̣ Viê ̣t Nam. Ho ̣ đã ta ̣o nhiề u chiế n thắ ng về mă ̣t quân sự cũng như về tuyên truyề n vâ ̣n du ̣ng
quầ n chúng tin theo Đảng, làm theo Đảng, đưa Đảng leo lên đế n vi trı
̣ ́ đô ̣c quyề n, đô ̣c tôn như ngày nay. Do
có ưu thế về thời cuô ̣c (phong trào giải thực cứu nước), ưu thế về mă ̣t tổ chức, ưu thế về phương pháp hoa ̣t
đô ̣ng, kể cả viê ̣c phải xử du ̣ng bấ t cứ phương tiê ̣n gı̀ miễn sao đa ̣t đươ ̣c cứu cánh (hoang ảo). Từ năm 1954
trên đấ t Bắ c và từ tháng 4/1975 trên cả nước, cờ đảng Cô ̣ng Sản Viê ̣t Nam đã nga ̣o nghễ bay phấ t phới khắ p
hang cùng ngõ hẻm, như thách thức bấ t cứ lực lươ ̣ng dân tô ̣c yêu tự do của nhân dân Viê ̣t Nam chố ng la ̣i sự
lañ h đa ̣o tuyê ̣t đố i, toàn tri,̣ thường trực, vıñ h viễn, muôn đời, bấ t tâ ̣n, maĩ maĩ của họ!?
Tuy nhiên chiế n thắ ng của người cô ̣ng sản đã dừng la ̣i và đang thoái lui trước sự tấ n công ma ̣nh mẽ
từ vấ n na ̣n nghèo khó của quố c gia Viê ̣t Nam cùng tı̀nh tra ̣ng châ ̣m tiế n, la ̣c hâ ̣u của dân tô ̣c Viê ̣t. Chiế n
thắ ng đã dừng la ̣i và sự đố i diê ̣n với đa ̣i ba ̣i đã rõ ràng khi đảng Cô ̣ng Sản Viê ̣t Nam chứng tỏ tı̀nh tra ̣ng bấ t
lực trong đường lố i đưa đấ t nước ra khỏi vũng lầ y nghèo khó, mấ t tự do, không có dân chủ.
Viê ̣t Nam ngày nay là mô ̣t quố c gia nghèo nhấ t nhı̀ trên hành tinh này. Tấ t nhiên toàn thể người
Viê ̣t ở trong nước và hải ngoa ̣i cũng như lich
̣ sử hiê ̣n đa ̣i sẽ không phủ nhâ ̣n sự thâ ̣t tồ i tê ̣, không kém đau
lòng này. Đó là do sự lañ h đa ̣o của đảng Cô ̣ng Sản. Sự cầ m quyề n vô giới ha ̣n và vô thời ha ̣n đã là nguyên
nhân quan tro ̣ng, chı́nh yế u khiế n cho đấ t nước Viê ̣t Nam rơi xuố ng tra ̣ng thái số ng la ̣c hâ ̣u, kém văn minh
như hiê ̣n nay. Đa ̣i ba ̣i này là do sai lầ m to lớn của đảng Cô ̣ng Sản và ho ̣ la ̣i kéo theo toàn thể dân tô ̣c Viê ̣t
phải gánh chiụ hâ ̣u quả đau đớn này.

Cái Chế t Của Chủ Tich
̣ Hoàng Cơ Minh.
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Chủ Tịch Hoàng Cơ Minh (quấn khăn, góc phải) bên các chiến hữu.
Những ngày cuố i cùng, không còn bao nhiêu kháng chiế n quân và cán bô ̣ trung thành ở bên ca ̣nh
chiế n hữu Chủ Tich
̣ Hoàng Cơ Minh. Tıǹ h tra ̣ng bi đát, thưa thớt, yế u ớt mô ̣t cách tồ i tê ̣ về mă ̣t nhân số
trong đoàn quân xuố ng đế n mức thấ p nhấ t, cô ̣ng với tı̀nh hı̀nh ca ̣n kiê ̣t lương thực tới mức nguy hiể m và sức
khỏe cho viê ̣c di hành của từng kháng chiế n quân cũng như của lañ h đa ̣o MT, không còn gı̀ để có thể bảo
đảm cho viê ̣c đi xa hơn nữa. Mă ̣c dù áp lực truy đuổ i, châ ̣n đánh, quyế t tâm tiêu diê ̣t đoàn quân Đông Tiế n
II lần 2 của bô ̣ đô ̣i Hà Nô ̣i cùng cấ p chı̉ huy của ho ̣ la ̣i gia tăng ma ̣nh lên từng ngày.
Chiế n hữu Nguyễn Tấ n Phát, mô ̣t đoàn viên trong đoàn thiế u nhi kháng chiế n của khu chiến. Khi
tháp tùng đoàn quân Đông Tiế n II lần 2, Nguyễn Tấ n Phát đươ ̣c sắ p xế p di hành trong đô ̣i hı̀nh của đoàn bảo
vê ̣ yế u nhân. Thực tế là chiế n hữu Phát đi sát ca ̣nh chiế n hữu Chủ Tich
̣ Hoàng Cơ Minh. Bởi vı̀ em quá nhỏ,
chừng 15 tuổ i, do đó khi đươ ̣c phân công đi ở vi ̣trı́ này, Phát dễ dàng đươ ̣c bảo vê ̣ hơn. Anh là con trai của
chiế n hữu Nguyễn Tấ n Khỏe, anh Khỏe là mô ̣t cựu ha ̣ sı ̃ quan cảnh sát quố c gia. Anh Khỏe và người em vơ ̣
là anh Trương Văn Phong, dẫn Phát từ Quâ ̣n Nhà Bè-Sài Gòn vươ ̣t biên bằ ng đường bô ̣, tới Thái Lan vào
năm 1982. Sau đó cả gia đı̀nh 3 người đề u tham gia kháng chiế n.
Theo những gı̀ Nguyễn Tấ n Phát kể la ̣i cho anh em kháng chiế n quân, lúc đã bi ̣ bắ t làm tù binh,
nghe đươ ̣c thì vào ngày 28/8/1987, hôm ấ y, các cán bô ̣ lañ h đa ̣o MT, trong đó có chiế n hữu Chủ Tich,
̣ khi
tránh đơ ̣t truy đuổ i gắ t gao của bô ̣ đô ̣i, đã cha ̣y xuố ng mô ̣t con suố i ca ̣n, nơi giáp nhau giữa hai trái núi. Ta ̣i
nơi đây, Nguyễn Tấ n Phát bò vào núp trong mô ̣t bu ̣i cây rừng, từ chỗ núp đa ̣n đich
̣ đang bắ n từ trên núi
xuố ng, em có thể quan sát hành đô ̣ng của các cán bô ̣ lañ h đa ̣o MT, ở khoảng cách không xa. Có thể coi đây
là giờ phút sau cùng, tuyê ̣t vo ̣ng của lañ h đa ̣o MT, vı̀ không còn khả năng tiế p cứu từ đoàn đă ̣c nhiê ̣m, hay
của anh em kháng chiế n quân. Trong khi đó, đich
̣ đang bắ n rát và đuổ i theo gầ n tới nơi.

Chủ Tịch Hoàng Cơ Minh tự sát ngày 28/8/1987.
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Nơi đây cũng cần bổ túc một chi tiết quan trọng cho đúng với sự thực về cái chết của chiế n hữu
Chủ Tịch Hoàng Cơ Minh, vết đạn bắn vào đâu? Theo ký sự “Loại Khỏi Vòng Chiến Đấu” của ký giả
Huỳnh Bá Thành đăng trên tờ Công An ngày 2/12/1987, ông ta đã được Tướng Việt Cộng là Lê Tâm cho
xem hình xác Tướng Minh thì thấy vết đạn “xuyên ngực”, điều này có thề đúng hơn cả vì hình ảnh cho
thấy không có vết đạn ở đầu. Cựu Trung Tá An Ninh Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa là ông Vũ Văn
Chương (cựu Xứ Bộ Trưởng Mặt Trận X114, Nam Cali ), chuyên viên giảo nghiệm tử thi củng xác nhận
không có vết đạn bắn vào đầu. Em Nguyễn Tấ n Phát khi đó có thể ở xa nên đã không nhìn rõ?
Chı́nh Phát đã trông thấ y “ông Thầ y” tức chiế n hữu Chủ Tich
̣ Hoàng Cơ Minh, đã dùng tay trái rút
khẩ u súng ngắ n Browning 3,2 mm luôn đeo bên hông, bắ n vào đầ u tự kế t liễu đời mı̀nh. Có tin khác nói
ngày Chủ Tịch Hoàng Cơ Minh tự sát là 26 hay 27/8 nhưng có lẽ không chính xác. Báo chí ở Việt Nam khi
đó cũng đăng là ngày 28/8. Trước đó khoảng 1 tuần, chiế n hữu Chủ Tich
̣ đã bi ̣ thương nơi tay phải, do bi ̣
trúng đa ̣n hay mảnh đa ̣n cố i của đich
̣ bắ n loa ̣n xa ̣ vào đoàn quân kháng chiế n. Vế t thương không có đủ thuố c
chữa tri,̣ la ̣i phải di chuyể n luôn, nên bi ̣sưng lên, vết thương làm thối thịt.
Chiế n hữu Đinh Văn Bé, mô ̣t Dân Đoàn Trưởng, anh cũng là mô ̣t cán bô ̣ tháo vát, can đảm trong
Đoàn Đă ̣c Nhiê ̣m, có nhiê ̣m vu ̣ bảo vê ̣ chiế n hữu Chủ Tich.
̣ Theo lời Đinh Văn Bé kể la ̣i cho anh em nghe,
khi bi ̣ nhố t trong tù. Lúc bô ̣ đô ̣i Hà Nô ̣i, mò xuố ng đế n lòng con suố i ca ̣n, nơi chiế n hữu Chủ Tich
̣ Hoàng
Cơ Minh vừa tự sát, ho ̣ thấ y mô ̣t người đàn ông có râu dài, râ ̣m, nằ m chế t bên bờ suố i. Nhưng sau đó, cũng
trong ngày này hay ngày hôm sau (ngày chiế n hữu Chủ Tich
̣ tự sát), nhằ m để biế t chı́nh xác, tử thi này chı́nh
là ông Hoàng Cơ Minh, đich
̣ có dẫn Đinh Văn Bé (lúc đó đã bi ̣bắ t làm tù binh), từ mô ̣t bản Lào gầ n đó tới
nơi có xác chế t của chiế n hữu Chủ Tich
̣ Hoàng Cơ Minh, để Bé nhı̀n mă ̣t và xác nhâ ̣n với ho ̣:
- Đây thực sự là xác của ông Hoàng Cơ Minh, Chủ Tich
̣ Mă ̣t Trâ ̣n Quố c Gia Thố ng Nhấ t Giải
Phóng Viê ̣t Nam, nguyên Phó Đề Đố c Hải Quân Viê ̣t Nam Cô ̣ng Hòa.
Cũng theo kháng chiế n quân Đinh Văn Bé kể la ̣i, bô ̣ đô ̣i Hà Nô ̣i có dựng xác ông Hoàng Cơ Minh
lên và buô ̣c trói xác ông vào mô ̣t cây rừng để ho ̣ chu ̣p hı̀nh lưu trữ làm tài liê ̣u!? Hay là mô ̣t cách hành ha ̣
người đã khuấ t với thái đô ̣ kém quân tử, không quang minh? Để xác chế t đứng thẳ ng đươ ̣c, trước mô ̣t thân
cây rừng làm điể m tựa, đich
̣ trói gô thân hı̀nh ông Minh như mô ̣t đòn bánh tét. Xác chế t đã hơn mô ̣t ngày,
không còn cứng nữa, da thiṭ đã biế n màu. Dường như gương mă ̣t người chế t không còn đầ y đủ thit,̣ đich
̣ có
tı̀m cách cắ t lấ y mô ̣t ı́t thiṭ ở phầ n khác của cơ thể , đắ p vào mă ̣t ông Minh, để gương mă ̣t ông ta ̣m coi đươ ̣c,
như khi còn số ng, trước lúc bấ m máy chu ̣p. Sau đó, bô ̣ đô ̣i theo linh
̣ truyề n từ các sı ̃ quan chı̉ huy, đã mang
thi thể chiế n hữu Chủ Tich
̣ Hoàng Cơ Minh đi chôn ở góc rừng nào đó, trong cách thức phi tang dấ u vế t
chôn cấ t.
Như vâ ̣y từ điạ điể m chiế n hữu Chủ Tich
̣ tự sát, cho đế n lúc chôn cấ t phi tang, Viê ̣t Cô ̣ng đã di
chuyể n tử thi chiế n hữu Chủ Tich,
̣ ı́t nhấ t hai lầ n. Chı̉ cán bô ̣ chı̉ huy của đơn vi ̣ cấ p trung đoàn tham gia
chiế n dich
̣ đánh quân kháng chiế n mới biế t rõ nơi chôn cấ t chiế n hữu Chủ Tich
̣ trên vùng đấ t Nam Lào,
thuô ̣c điạ phâ ̣n tı̉nh Xa La Van hay đã vào điạ phâ ̣n tın̉ h Sê Koong, sát biên giới tın̉ h Quảng Nam và Kon
Tum của Viê ̣t Nam.
Chiế n hữu Trầ n Đế , Quyế t Đoàn Phó Tác Chiế n của Quyế t Đoàn Cải Cách -7686-, những ngày
gầ n cuố i, chiế n hữu Trầ n Đế cũng di hành chung trong Bô ̣ Chı̉ Huy Trung Ương. Những ngày bi giam
chung
̣
ta ̣i tra ̣i A.20. Tôi không nghe anh Trầ n Đế nói chi tiế t tới cái chế t của chiế n hữu Chủ Tich.
̣ Anh Trầ n Đề chı̉
xác nhâ ̣n người lañ h đa ̣o tố i cao đã hy sinh. Chiế n hữu Trầ n Đế bi kế
̣ t án 20 năm tù giam vı̀ những công viê ̣c
liên hê ̣ tới hoa ̣t đô ̣ng MT và đảng Viê ̣t Tân. Với án tù này, chı̉ có vài người trong hàng ngũ cấ p Tướng Lıñ h
của chế đô ̣ VNCH mới bi thu
̣ ̣ án. Khi xét tới trách vu ̣ cao nhấ t của những kháng chiế n quân bi bắ
̣ t, chiế n hữu
Trầ n Đế có trách vu ̣ cao nhấ t. Nhưng cũng có nguồ n tin, trong những ngày kháng cự anh dũng quyế t liê ̣t sau
cùng, do khả năng can trường của kháng chiế n quân Đinh Văn Bé, lañ h đa ̣o MT còn la ̣i đã đề ba ̣t chiế n hữu
Đinh Văn Bé vào trách vu ̣ Quyế t Đoàn Trưởng của đơn vi ̣Quyế t Tử. Chắ c có thể vı̀ nguyên nhân này, nên
khi bi ̣bắ t, chiế n hữu Đinh Văn Bé là một trong những người bi ̣chế đô ̣ kế t án nă ̣ng nhấ t, tù chung thân.
Cái chế t của kháng chiế n quân Lê Văn Đằ ng cũng đươ ̣c anh em số ng sót nhắ c đế n với sự thán
phu ̣c, kı́nh tro ̣ng. Chiế n hữu Lê Văn Đằ ng, tôi không nhớ trực thuô ̣c Quyế t Đoàn nào, nhưng những ngày bi ̣
vây ham
̃ sau cùng, anh đã quyế t liê ̣t bắ n ha ̣ nhiề u Viê ̣t Cô ̣ng xung phong điên cuồ ng vào phòng tuyế n của
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kháng chiế n quân, để bảo vê ̣ yế u nhân MT. Chiế n hữu Lê Văn Đằ ng, sau cùng bi ̣cô ̣ng quân giế t chế t, anh
trước đây là mô ̣t bô ̣ đô ̣i nghıã vu ̣, quê ở Sài Gòn nhưng sau đó anh bỏ ngũ và vươ ̣t biên qua tra ̣i ti na
̣ ̣n đường
bô ̣ rồ i lên đường tham gia kháng chiế n. Trong khu chiế n, do nỗ lực công tác, chiế n hữu Lê Văn Đằ ng đươ ̣c
cấ p trên đề ba ̣t vào trách vu ̣ Toàn Trưởng. Lê Văn Đằ ng còn rấ t trẻ, dáng ố m cao, ı́t nói những tấ m lòng đầ y
can đảm. Đây là những tấ m gương quyế t tử của những kháng chiế n quân Viê ̣t Nam anh hùng, bấ t khuấ t.
Chủ Tich
̣ Hoàng Cơ Minh đã nằ m xuố ng ở mô ̣t góc rừng hẻo lánh, trên vùng đấ t Nam Lào
hoang la ̣nh, tử vô điạ táng!!! Ông Hoàng Cơ Minh đã làm tròn lời hứa với các chiế n hữu của ông là
ra đi không heṇ ngày trở về như là mô ̣t hành đô ̣ng hào hùng đáp đề n ơn nước Viêt,̣ đường cách ma ̣ng
chı̉ có mô ̣t chiề u, mô ̣t khi đa ̣i cuô ̣c cứu nước không thành!?
Cái chế t của Chủ Tich
̣ Hoàng Cơ Minh, sự hy sinh vı ̀ nước trong nỗ lực đầ y can đảm dựng
lại cuô ̣c đố i kháng mới sau năm 1975, với chı́nh thể đô ̣c chuyên Hà Nô ̣i. Đây cũng đươ ̣c coi là hành
đô ̣ng tuẫn tiế t sau cùng của những người thuô ̣c thế hê ̣ lãnh đa ̣o ở miề n Nam trong cuô ̣c chiế n huynh
đê ̣ tương tàn thảm khố c ta ̣i Viêṭ Nam trước 30/4/1975.
Vào những ngày cuố i tháng 12 năm 2006, nhân kỷ niê ̣m “công tra ̣ng” của lực lươ ̣ng an ninh vũ
trang VN, đài truyề n hıǹ h VTV1 có tru ̣ sở ta ̣i Hà Nô ̣i (VTV3 có tru ̣ sở ta ̣i Sài Gòn), bắ t coi đươ ̣c ta ̣i
PhnomPenh qua hê ̣ thố ng truyề n hı̀nh dây cáp( cable), có trı̀nh chiế u la ̣i các cuô ̣c hành quân “đánh ba ̣i” các
lực lươ ̣ng xâm nhâ ̣p của những tổ chức đấ u tranh võ trang của người Viê ̣t hải ngoa ̣i vào lañ h thổ cô ̣ng sản
VN từ vài thâ ̣p niên trước. Trong các chương trı̀nh truyề n hı̀nh kỷ niê ̣m này, Hà Nô ̣i có nhắ c la ̣i các đơ ̣t
Đông Tiế n của Mă ̣t Trâ ̣n QGTNGPVN vào thâ ̣p niên 1980( 1985, 1987, 1989). Ho ̣ cũng cho chiế u la ̣i gương
mă ̣t của chiế n hữu Chủ Tich
̣ Hoàng Cơ Minh lúc nằ m chế t trong rừng núi Nam Lào. Ho ̣ không cho chiế u la ̣i
hı̀nh ảnh toàn bô ̣ thi hài chiế n hữu Chủ Tich.
̣ Trên màn ảnh truyề n hıǹ h tôi chı̉ thấ y đươ ̣c hai mắ t ông Minh
không nhắ m la ̣i, mắ t bên trái mở lớn hơn mắ t phải. Do vı̀ chı̉ thấ y đươ ̣c gương mă ̣t mà không thấ y nửa phầ n
sau đầ u còn la ̣i, nên chưa xác đinh
̣ đươ ̣c ông có tự bắ n vào đầ u hay không.

Toàn Ban Lãnh Đa ̣o Mă ̣t Trâ ̣n Tự Sát!!!
Trong Bô ̣ Chı̉ Huy chiế n dich
̣ Đông Tiế n II, chiế n hữu Trầ n Khánh tự sát trước đó mô ̣t thời
gian ngắ n, khi bi ̣ mô ̣t vế t thương nhỏ trên cánh tay. Chiế n hữu Trương Ngo ̣c Ny bi ̣ trúng đa ̣n tử
thương.
Sáng ngày 28/8/1987, sau khi chiế n hữu Chủ Tich
̣ Hoàng Cơ Minh tự sát, chiế n hữu Nguyễn
Huy cũng rút súng tự sát theo, xác anh nằ m trên bờ suố i, không xa thi hài của chiế n hữu Chủ Tich.
̣
Chiế n hữu Nguyễn Huy là người theo sát ca ̣nh vi la
̣ ̃nh đa ̣o MT trong suố t đường chiế n dich
̣ thâ ̣t cam
go, gian khổ (sổ công tác của anh kể đoàn quân bị đói, có khi 1 ngày chỉ ăn có vài trái dâu rừng… bị
địch tịch thu).
Chiế n hữu Nguyễn Văn Đẩ u, lúc đó đứng gầ n chiế n hữu Chủ Tich,
̣ ba lô anh nă ̣ng, khó di
chuyể n, đã bi tru
̣ ́ ng đa ̣n (hoặc tự sát) và té sấ p xuố ng chế t.
Còn chiế n hữu Võ Hoàng, khi thấy Chiến Hữu Chủ Tịch tự
sát đã nói: “Tôi không thể chết, tôi phải là nhân chứng cho sự hào hùng
và bi thảm này!”. Nhưng khi anh vừa bò lên khỏi vách suối thì bi tru
̣ ́ ng
nguyên mô ̣t trái đa ̣n M. 79 vào đầ u vỡ so ̣, anh té sấ p xuố ng đấ t, chế t
ngay tức khắ c.
Chiế n hữu Lưu Minh Hưng, trước đấ y, đã rút ngòi mô ̣t trái
lựu đa ̣n mini, mang bên mın
̀ h, thả rơi trên đấ t và liề n ngay sau đó anh
Lưu Minh Hưng nhảy nằ m lên trái lựu đa ̣n cho nổ banh xác. Chiế n
hữu Lưu Minh Hưng tự kế t liễu đời anh mô ̣t cách gan da ̣, hào khı́.
Khi đich
̣ quân tràn xuố ng tới con suố i, nơi có mấ y xác chế t của lañ h đa ̣o MT, tı̀nh tra ̣ng hôi của
hỗn loa ̣n chắ c đã xảy ra. Ho ̣ đã cướp lấ y vàng ba ̣c của lañ h đa ̣o MT để làm giàu cho cá nhân.
Qua cung cách điều tra và những chứng cớ mà an ninh Việt Cộng đưa ra, nhiều kháng chiến
quân nghi ngờ có bàn tay tình báo Thái bán đoàn quân chăng?
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Danh Sách Kháng Chiế n Quân Hy Sinh - Bi Bắ
̣ t Làm Tù Binh.
Quyế t Đoàn Cải Cách - 7686: Quyế t Đoàn Tiề n Phương.
Bô ̣ Chı̉ Huy Quyế t Đoàn.
1- Quyế t Đoàn Trưởng Phan Thanh Phương - mấ t tı́ch.
2- Quyế t Đoàn Phó Tuyên Vâ ̣n Lê Văn Long - hy sinh.
3- Quyế t Đoàn Phó Tác Chiế n Trầ n Đế - tù án 20 năm.
4- Dân Đoàn Trưởng Phan Minh Mẫn - mấ t tı́ch.
5- Dân Đoàn Phó Đă ̣ng Quố c Hùng - tù án nhe ̣, đã về Đan Ma ̣ch?
6- Dân Đoàn Trưởng Trầ n Văn Đực - hy sinh.
7- Dân Đoàn Phó Pha ̣m Hoàng Lê - tù án nhe ̣, đã qua Hoa Kỳ.
8- Dân Đoàn Trưởng Đỗ Xuân Trường - tù án nhe ̣.
9- Thành Viên Nguyễn Văn Hơ ̣i công tác Chı́nh Tổ - hy sinh.
Quyế t Đoàn Bắ c Bın
̀ h - 7687: Quyế t Đoàn Đi Giữa Đô ̣i Hın
̀ h.
Bô ̣ Chı̉ Huy Quyế t Đoàn.
10 - Quyế t Đoàn Trưởng Lê Đı̀nh Bảy - tù án nhe ̣.
11- Quyế t Đoàn Phó Tuyên Vâ ̣n Nguyễn Ngo ̣c Cường - hy sinh.
12- Quyế t Đoàn Phó Tác Chiế n Bùi Xuân Thinh
̣ - mấ t tı́ch?
13- Dân Đoàn Trưởng Đinh Văn Bé - án chung thân (2005 được thả).
14- Dân Đoàn Phó Nguyễn Vıñ h Lô ̣c - hy sinh.
15- Dân Đoàn Trưởng Võ Văn Tuấ n - hy sinh.
16- Dân Đoàn Phó Lê Văn Đức - hy sinh.
17- Dân Đoàn Trưởng Tha ̣ch Kim Ca - hy sinh.
18- Dân Đoàn Phó Lê Văn Nhı́ - tù nhiề u năm.
Quyế t Đoàn Anh Dũng - 7684: Quyế t Đoàn Châ ̣n Hâ ̣u.
Bô ̣ Chı̉ Huy Quyế t Đoàn.
19- Quyế t Đoàn Trưởng Khu Xuân Hưng - hy sinh.
20- Quyế t Đoàn Phó Tuyên Vâ ̣n Nguyễn Minh Du ̣c - hy sinh.
21- Quyế t Đoàn Phó Tác Chiế n Huỳnh Văn Tiế n - hy sinh.
22- Thành Viên Pha ̣m Hoàng Tùng - tù 5 năm 6 tháng, vươ ̣t tra ̣i tù tım
̀ tự do vào tháng 3 năm 1993.
23- Thành Viên Trầ n Hướng Viê ̣t - hy sinh.
24- Dân Đoàn Trưởng Hà Hoài Hùng - mấ t tıć h.
25- Dân Đoàn Phó Nguyễn Văn My - tù nhiề u năm.
26- Dân Đoàn Trưởng Trầ n Văn Quố c - hy sinh.
27- Dân Đoàn Phó Dương ( Lý ) Minh Chánh - án tù 16 năm, thu ̣ án gầ n 5 năm, vươ ̣t thoát.
28- Dân Đoàn Trưởng Đỗ Ba ̣ch Thố - tù 18 năm.
29- Dân Đoàn Phó Nguyễn Tấ n Khỏe - tù nhiề u năm.
Các Kháng Chiế n Quân.
Tên trong danh sách đươ ̣c xế p theo thứ tự abc.
30- Nguyễn Minh Cảnh - tù 8 năm.
31- Trầ n Hữu Công - tù nhiề u năm, bi ̣binh
̣ chế t trong tù.
32- Nguyễn Hữu Công - tù 8 năm.
33- Tha ̣ch Chen - tù nhiề u năm.
34- Nguyễn Văn Cơ - tù trên 8 năm.
35- Nguyễn Văn Diê ̣u - tù trên 5 năm.
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36- Nguyễn Văn Dũng - hy sinh.
37- Trương Hồ ng Dũng - tù trên 5 năm.
38- Nguyễn Văn Đang - tù nhiề u năm.
39- Lê Văn Đằ ng - hy sinh.
40- Lâm Văn Đen - tù nhiề u năm.
41- Danh Đen - tù nhiề u năm.
42- Nguyễn Văn Hải (Hải nói vấ p) - hy sinh.
43- Tô Văn Hải tức Hải Nhỏ - tù nhiề u năm.
44- Nguyễn Văn Hải hay Lý Hải - hy sinh.
45- Huỳnh Thế Hào - hy sinh.
46- Nguyễn Văn Hòa - mấ t tı́ch?
47- Nguyễn Văn Hoàng - hy sinh.
48- Lý Hổ - tù nhiề u năm.
49- Hùng Đầ u Ba ̣c - tù nhiề u năm.
50- Mô ̣t người tên Hùng nữa, cũng gốc bô ̣ đô ̣i, nhưng lanh le ̣, ố m cao. (không rõ ho ̣) - tù nhiề u năm.
51- Hồ Lam Hùng - đang bi ̣ ta ̣m giam đã thắ t cổ tự tử trong tra ̣i giam B.7 - Đồ ng Nai, nhằ m phản
đố i chế đô ̣ lao tù của cô ̣ng sản Hà Nô ̣i.
52- Ba ̣ch Dân tên Hùng - tù nhiề u năm, đã đinh
̣ cư ta ̣i Texas – Hoa Kỳ theo diê ̣n đoàn tu ̣ gia đı̀nh.
53- Trầ n Văn Lắ m - tù nhiề u năm.
54- Hà Văn Lâm - tù nhiề u năm.
55- Nguyễn Văn Lâ ̣p - mấ t tı́ch?
56- Trương Văn Lên - tù nhiề u năm.
57- Nguyễn Văn Linh - mấ t tı́ch?
58- Nguyễn Văn Mắ c - tù nhiề u năm, bi chế
̣ t trong tù?
59- Nguyễn Tấ n Minh (Mẫn) - tù nhiề u năm.
60- Nguyễn Văn Minh (ba ̣n Linh) - mấ t tı́ch?
61- Huỳnh Văn Miề n - hy sinh.
62- Nguyễn Hữu Nam - tù nhiề u năm.
63- Nguyễn Văn Nam (Nam nhỏ, sửa máy đài) - tù nhiề u năm.
64- Trầ n Văn Nam - tù nhiề u năm.
65- Trầ n Văn Náo- mấ t tı́ch? thực tế sau này mới biế t Náo bi ̣án nhe ̣.
66- Ngô Tấ n Nghiêm - hy sinh.
67- Tha ̣ch Ngo ̣c - tù nhiề u năm.
68- Lê Văn Nguyên - hy sinh.
69- Trầ n Văn Nhâ ̣t - mấ t tı́ch.
70- Võ Kỳ Phát - tù nhiề u năm.
71- Nguyễn Tấ n Phát - tù trên 5 năm.
72- Nguyễn Văn Phẩ m (Phan Nhâ ̣t Minh) - hy sinh.
73- Trương Văn Phong - hy sinh.
74- Nguyễn Phong - tù nhiề u năm.
75- Lê Văn Phong - tù nhiề u năm.
76- Nguyễn Văn Phước - hy sinh.
77- Châu Cổ Quấ y (người Viê ̣t gố c Hoa ở Cam Bố t) - hy sinh.
78- Tha ̣ch Ka Ra - hy sinh.
79- Lý Na Rên - hy sinh.
80- Nguyễn Văn Sinh, ông già Sinh - hy sinh.
81- Tố ng Văn Sơn - tù trên 5 năm.
82- Nguyễn Văn Sung - hy sinh.
83- Nguyễn Văn Sự, ông già Sự - tù 3 năm.
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84- Nguyễn Văn Sỹ - hy sinh.
85- Trầ n Văn Tám - tù trên 5 năm.
86- Nguyễn Minh Toản - tù nhiề u năm.
87- Lâm Thành Tông - tù trên 5 năm.
88- Danh Tuấ n - tù nhiề u năm.
89- Nguyễn Văn Tùng - mấ t tı́ch???.
90- Lê Thanh Tùng - hy sinh.
91- Huỳnh Văn Tường - hy sinh.
92-Trầ n Văn Thảo - hy sinh.
93- Trầ n Bá Thanh - tù nhiề u năm.
94- Nguyễn Văn Tha ̣ch - tù nhiề u năm.
95- Ta ̣ Hoàng Thiê ̣n - hy sinh.
96- Nguyễn Văn Thông - tù nhiề u năm.
97- Bùi Hùng Thúy - tù nhiề u năm.
98- Trầ n Văn Trung - hy sinh.
99- Nguyễn Văn Ú t - tù nhiề u năm.
100- Lâm Hoàn Vũ - hy sinh.
101- Trầ n Văn Yên - hy sinh.
…
Chiế n Dich
̣ Đông Tiế n III.
Đào Bá Kế Chı̉ Huy Chiế n Dich
̣ Với Bı́ Danh Trầ n Quang Đô.
Chiế n dich
̣ Đông Tiế n II lần 2 đã hoàn toàn thấ t ba ̣i vào tháng 8/1987, gầ n 3 năm sau, vào năm
1989 (1990), MT la ̣i cho tiế n hành chiế n dich
̣ Đông Tiế n III, có lẽ vì ở thế không thể lùi trở ra được (các
kháng chiến quân đều không có giấy tờ tùy thân hợp pháp)?... Nhân sự vỏn ve ̣n chỉ có vài mươi người, phần
lớn mới tuyển từ trại tị nạn sau chiế n dich
̣ Đông Tiế n II lần 2, tức cuối năm 1987 trở đi. Các tân kháng chiến
quân được các chiến hữu Hải Xăm, Đào Bá Kế… huấn luyện cấp tốc và sơ sài, chỉ ta ̣m đủ cho sự thành lâ ̣p
hơn mô ̣t Quyế t Đoàn Võ Trang Kháng Chiế n do chiế n hữu Đào Bá Kế chı̉ huy. Với một lực lượng yếu ớt
như vậy, những kháng chiến quân cuối cùng của MT lên đường. Những người con yêu của đất nước ấy ra đi
theo ý nguyện hay theo lệnh của ai!?
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Chiế n dich
̣ Đông Tiế n III cũng dùng tuyế n đường rừng núi Nam Lào để xâm nhâ ̣p Viê ̣t Nam. Chiế n
dich
̣ cũng bị thấ t ba ̣i thảm ha ̣i và tan tác. Tấ t cả anh em kháng chiế n quân tham dự chiế n dich
̣ Đông Tiế n III
không chế t cũng bi bắt
̣ và đem xử ở Hà Nội, tù đày nhiề u năm trời trong các tra ̣i tù ảm đa ̣m, đầ y tử khı́, trên
khắ p đấ t nước Viê ̣t Nam dưới thời xã hô ̣i chủ nghıã do đảng cô ̣ng sản Viê ̣t Nam lañ h đa ̣o.
Tin tức về chiến dịch Đông Tiến III không nhiều, nhưng có anh Nguyễn Phan Thành Huyền Sĩ từ
trại chuyển tiếp tị nạn lớn nhất Panatmikhon (phía Đông - Nam Bangkok khoảng 2 giờ xe hơi) tham gia Mặt
Trận muộn màng vào năm 1989 nên được biết có người lọt về tới Việt Nam như anh Long Đại Bàng rồi mới
bị bắt. Có người bị dội trở ra như anh Huyền Sĩ, sau tham gia tổ chức của ông Nguyễn Hữu Chánh, bị chính
phủ Thái bắt giam vì đã ném 2 trái bom không ngòi nổ vào tòa đại sứ CSVN tại Bangkok từ năm 2003, tại
nhà tù Klongpeng (chỗ giam anh Lý Tống), gần phi trường Bongkok. Tình trạng của anh vẫn chưa được ai
can thiệp nên chưa biết bao giờ được tự do!
Sau thấ t ba ̣i tháng 8/1987, tấ t nhiên các lañ h đa ̣o MT còn la ̣i trong Tổ ng Vu ̣ Hải Ngoa ̣i đã nắ m
đươ ̣c thông tin về sự kiê ̣n hi hữu đầy bi hùng này qua hê ̣ thố ng thông tin của Hà Nô ̣i cùng báo chı́ quố c tế
viế t về hoa ̣t đô ̣ng của MT, thế nhưng vẫn cho tiế n hành chiế n dich
̣ Đông Tiế n III.
Có thể có ba nguyên nhân dẫn tới quyế t đinh
̣ này:
Thứ nhấ t, làn sóng nhân dân nổ i dâ ̣y ở Đông Âu đã làm phấ n khı́ch tinh thầ n những người
lãnh đa ̣o MT ở Tổ ng Vu ̣ Hải Ngoa ̣i.
Thứ hai, muố n sử du ̣ng số nhân sự ı́t ỏi, mới tuyể n mô ̣ đươ ̣c từ tra ̣i ti na
̣ ̣n ở Thái Lan để ta ̣o
tiế ng vang cho MT, cũng như đánh đô ̣ng công luâ ̣n trong và ngoài nước khi tın
h
̀ hın
̀ h nổ i dâ ̣y ta ̣i Liên
Sô và Đông Âu đang còn sôi đô ̣ng.
Thứ ba, số nhân lực mới tuyể n đươ ̣c, còn nằ m ta ̣i khu chiến trên đấ t biên giới Thái - Lào, lãnh
đa ̣o MT se ̃ không biế t sử du ̣ng vào viêc̣ gı ̀ ở tương lai? Khi tın
̀ h hın
̀ h Đông Dương đã thay đổ i, nên
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phải thúc đẩ y các tân kháng chiế n quân lên đường Đông Tiế n III, mă ̣c dù biế t rằ ng se ̃ chuố c lấ y thấ t
ba ̣i đau đớn.
Và cũng có thể do Thái Lan đã bắt đầu thay đổi lập trường, dư luận đồng bào hải ngoại nóng lòng
trông chờ thành quả cụ thể và MT muốn chứng minh có thực lực và làm thật… nên quyết định làm liều?
Cán bộ cao cấp còn anh Trương Tấn Lạc (Lộc), vào năm 1997 tại Bangkok, tôi có nghe anh Kim
nói rằng anh Lạc vẫn còn hoạt đông cho MT nhưng chỉ lo chuyện viết lách trong tổ chức. Chỉ biết anh về lại
Mỹ chứ không rõ ở đâu, trước kia thì anh ở Wa DC, tính anh Lạc hiền lành, không có tham vọng chính trị.
Chính anh Lộc biết rõ giai đoạn 1981 - 1991 và chuyện anh Ngô Chí Dũng thất tung...
PhnomPenh - Cambodia.
Sau Tế t Nguyên Đán Bıń h Tuấ t, tháng 2/2006.
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CHƯƠNG 33

TRẠI TÙ - TÌM TỰ DO
(Viết vào giữa tháng 2 năm 2006).

Nỗi Đau Trong Hồ n, Khó Nói Ra Lời!
Sau hơn 20 ngày di hành theo hướng Đông, vươ ̣t núi cao, rừng
sâu, suố i lớn, luôn phải tránh né đa ̣n thù, để hướng về cố quố c Viê ̣t Nam.
Đoàn quân Đông Tiế n của Lực Lươ ̣ng Kháng Chiế n Viê ̣t Nam như đoàn
lữ hành dài ngoằ n ngoèo, bi ̣ cắ t ngắ n dầ n, sắ p rơi vào tra ̣ng thái kiê ̣t sức.
Tuy nhiên vẫn cố vươ ̣t qua baĩ sa ma ̣c hầ u như mênh mông, cố tı̀m điể m
nước nhiề u hứa he ̣n ở cuố i chân trời, nhưng dường như vô đinh.
̣
Hai bên đường, đoàn lữ hành kiên cường, phải đố i phó vấ t vả, mê ̣t
nho ̣c, châ ̣t vâ ̣t, nhiề u rủi ro, không ngừng nghı̉ với lũ cướp đường hung tơ ̣n.
Ngay bên trong đoàn lữ hành, cũng vẫn tiế p tu ̣c xảy ra các cuô ̣c thanh trừng
nô ̣i bô ̣ không kém đau đớn, đố i với bấ t cứ thành viên nào không còn sức di
hành.
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Tâm tra ̣ng người tháp tùng cuô ̣c trường chinh rơi vào tra ̣ng thái,
vừa phải cố gắ ng tuyê ̣t đố i để đi theo đoàn người rã rời. Vừa bồ n chồ n lo
âu, vừa hoang mang sơ ̣ haĩ đố i phó với làn đa ̣n dữ dô ̣i của lũ cướp, với linh
̣
thanh toán từ người điề u khiể n cuô ̣c viễn hành.
Cá nhân tôi tự biế t không còn sức theo đuổ i tiế p cuô ̣c di hành.
Phầ n vı̀ sắ p kiê ̣t sức, thế nhưng sẽ cố gắ ng hế t sức mı̀nh đi tiế p, nế u điể m
đế n đươ ̣c xác đinh
̣ cu ̣ thể , phầ n vı̀ chưa tin vào kế t quả có đươ ̣c trên con
đường đang đi do các lañ h đa ̣o MT hướng dẫn đoàn quân. Nhưng tôi càng
không bao giờ, không bao giờ, không bao giờ! muố n để bô ̣ đô ̣i Hà nô ̣i bắ t
đươ ̣c, tù đày hành ha ̣ nhân thể , mấ t tự do, mấ t quyề n làm người, bi ̣đố i xử
phân biê ̣t, trong mô ̣t xã hô ̣i rấ t khó có điề u kiê ̣n vươn lên.
Tôi cũng không muố n chế t dưới tay đồ ng đô ̣i mı̀nh bằ ng hı̀nh thức
kỷ luâ ̣t nô ̣i bô ̣ không kém phầ n quá khı́ch, cuồ ng tı́n, không phải vı̀ còn trẻ,
mới 30 tuổ i đời, nên tha thiế t muố n số ng còn, không phải vı̀ muố n bỏ rơi
đồ ng đô ̣i mı̀nh.
Thế nhưng, không thể không đưa ra lời phê phán nghiêm khắ c,
mô ̣t con người thứ hai đang xuấ t hiê ̣n trong tôi. Con người thiế u can đảm,
con người bi ̣ lung lay ý chı́, con người haĩ sơ ̣, đau đớn, chùn bước trước
tı̀nh cảnh quá khó khăn, trước đe do ̣a từ hai phı́a, trước cảnh đói khát, khổ
nhu ̣c cùng cực. Một con người chắc là khó có thể xuấ t hiê ̣n lầ n thứ hai
trong cuô ̣c đời lắ m phiề n muô ̣n này.
Đi theo tiế p đoàn quân chı̉ là mô ̣t hành trıǹ h tự sát, thâ ̣t quyế t liê ̣t
nhưng thiế u sáng suố t, nhiề u khổ tâm. Mu ̣c tiêu đấ u tranh vı̀ tự do cho tổ
quố c, không thể chı̉ là mang cả đoàn quân đâm vào bức tường vô tri trước
mă ̣t. Mu ̣c tiêu giải thể chế đô ̣ đô ̣c tài phi nhân, không thể chı̉ thực hiê ̣n
bằ ng những manh đô ̣ng đố t giai đoa ̣n nhiề u phẫn nô ̣, thiế u tı́nh toán, làm
tự hủy lực lươ ̣ng tự nguyê ̣n, nồ ng cố t, quı́ báu của dân tô ̣c.
Trước đấ y thời gian ngắ n, tôi có ý đinh
̣ gă ̣p Chủ Tich
̣ Hoàng Cơ
Minh, đánh ba ̣o đề nghi vơ
̣ ́ i ông, nên ta ̣m thời quay la ̣i vùng biên thùy Thái
- Lào, nhằ m gı̀n giữ lực lươ ̣ng kháng chiế n, không bi tiêu
diê ̣t toàn bô ̣, nhu ̣c
̣
nha.̃ Nhưng không còn có dip̣ để trı̀nh bày, vı̀ không có thời giờ gă ̣p ông
trong cơn rố i bi đa
̣ ́ nh phá liên tu ̣c ngày đêm. Và nế u có dip̣ trı̀nh bày, không
chắ c ông sẽ nghe theo đề nghi ̣ của tôi vı̀ nhiề u lý do khó khăn của đoàn
quân và chiế n thuâ ̣t của lañ h đa ̣o. Những giờ phút đó, tôi nhâ ̣n thấ y chiế n
hữu Chủ Tich
̣ có thể đã rơi vào tra ̣ng thái kém khách quan.
Thâ ̣t sự, sau chiế n dich
̣ Đông Tiế n II lầ n 1, vào tháng 9/1986, khi

370

Hồi ký kháng chiến HÀNH TRÌNH NGƯỜI ĐI CỨU NƯỚC

469

đóng quân ta ̣i vùng đấ t gầ n khu chiế n cũ. Tôi đã có ý đinh
̣ trı̀nh bày với
ông, là nên để la ̣i bô ̣ phâ ̣n quan tro ̣ng của lực lươ ̣ng kháng chiế n, trú chiế m
mô ̣t lañ h thổ nhỏ ở vùng đấ t Nam Lào, sát biên giới Thái, tiế p tu ̣c xây dựng
lực lươ ̣ng, phát triể n nhân sự, chuẩ n bi cho
thời cơ tố t đe ̣p sau này. Có mô ̣t
̣
hôm, tôi đươ ̣c phân công canh gác vi trı
̣ ́ chiế n hữu Chủ Tich
̣ đang làm viê ̣c,
ông ngồ i ở trong nhı̀n ra hàng cây rừng bên ngoài thấ y tôi với bô ̣ bà đen
quen thuô ̣c, ông đi ra và hỏi thăm sức khỏe tôi. Hai người có trao đổ i vài
câu chuyê ̣n về các hoạt động trong khu chiế n. Tuy nhiên, tôi vẫn không đủ
tự tin để đưa ra đề nghi mang
thiê ̣n ý này. Do vi trı
̣
̣ ́ công tác lúc đó, tôi nga ̣i
có thể bi ̣hiể u lầ m bởi vài nhân vâ ̣t thân tı́n cao cấ p đang vây quanh chiế n
hữu Chủ Tich,
̣ nên tôi tự thủ tiêu ý kiế n của mı̀nh, sau nhiề u lầ n do dự.
Không phải chı̉ có mı̀nh tôi nuôi ý nghı ̃ này. Trong buổ i gă ̣p la ̣i
anh Hải Xăm, ta ̣i PhnomPenh vào tháng 5/1993. Anh Hải cũng cho tôi biế t
rằ ng, anh có đề nghi ̣ với chiế n hữu Chủ Tich,
̣ không nên Đông Tiế n vào
lúc đó. Nế u có, chı̉ để mô ̣t bô ̣ phâ ̣n di hành, còn cá nhân chiế n hữu Chủ
Tich
̣ nên ở la ̣i khu chiến, nhằ m duy trı̀ lực lươ ̣ng đấ u tranh sau này, chờ
thời cơ thuâ ̣n lơ ̣i hơn. Nhưng Chủ Tich
̣ Hoàng Cơ Minh không đồ ng ý với
đề nghi ̣của anh Hải.
Nên biế t rằ ng, chiế n hữu Hải Xăm từng chı̉ huy nhiề u đoàn công
tác xâm nhâ ̣p thám sát Nam Lào, anh biế t rõ những khó khăn cho công tác
xâm nhâ ̣p với mô ̣t đa ̣o quân hàng trăm người, khi không có điề u kiê ̣n tiế p
vâ ̣n do ̣c theo đường. Cũng như không có căn cứ điạ kháng chiế n (an toàn
khu) trong nước vào thời điể m bấ y giờ. Chı́nh chiế n hữu Hải Xăm có lầ n
la ̣c vào rừng sâu nhiề u tháng trời, mới tım
̀ đường trở la ̣i khu chiến đươ ̣c.
Lúc đó, hầ u như các anh em ta ̣i khu chiế n đề u nghı ̃ rằ ng đoàn quân thám
sát hành lang Đông Tiế n do chiế n hữu Hải Xăm chı̉ huy đã bi tiêu
diê ̣t hay
̣
kiê ̣t lực vı̀ đói khát. Cũng chưa rõ đươ ̣c, khi anh Hải đưa đoàn quân trở la ̣i,
có còn nguyên ve ̣n, hay đã có vài kháng chiế n quân chế t hoă ̣c mấ t tıć h trên
đường công tác. Chı́nh chiế n hữu Phùng Tấ n Hiê ̣p đã tử na ̣n vì mìn trong
mô ̣t chuyế n công tác thực hiê ̣n nhiê ̣m vu ̣ thám sát, chuẩ n bi ̣cho viê ̣c khai
thông con đường Đông Tiế n sau này. Vào thời điể m 1982 - 1984, lañ h đa ̣o
MT đã tổ chức nhiề u đoàn công tác thám sát, với nhân số chừng mô ̣t Dân
Đoàn.
Quyế t đinh
̣ rời khỏi đoàn quân vào mô ̣t đêm khuya là quyế t đinh
̣
rấ t đau lòng cho cá nhân tôi. Và hành đô ̣ng đơn phương hủy bỏ cuô ̣c di
hành này đã dằ n vâ ̣t tâm trı́ tôi trong nhiề u năm trời sau này. Sau ngày tôi
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tự ý rời khỏi đoàn quân Đông Tiế n II lần 2, Chủ Tich
̣ Hoàng Cơ Minh có
nói với anh em rằ ng: bấ t cứ kháng chiế n quân nào có khả năng di hành về
Viê ̣t Nam, cứ đi bằ ng phương tiê ̣n của mı̀nh. Và sau đó sẽ liên la ̣c với đoàn
quân kháng chiế n hay MT sau, nhằ m tiế p tu ̣c công tác đấ u tranh ngay trong
quố c nô ̣i. Còn chiế n hữu Trầ n Khánh đã lớn tiế ng chı̉ trı́ch tôi trước đoàn
quân, điề u này hẳ n nhiên rấ t phù hơ ̣p với cá tıń h anh Khánh, quyế t liê ̣t,
không kém cực đoan. Đây là câu chuyê ̣n anh em kể la ̣i cho tôi nghe lúc đã
bi ̣nhố t trong tù cô ̣ng sản.
Tôi rời khỏi đoàn quân vào lúc khuya, khi đoàn quân đang chı̀m
trong giấ c ngủ nhiề u âu lo, rã rời. Sau mô ̣t ngày di hành châ ̣m cha ̣p và bi ̣
đố i phương truy đuổ i sát theo sau. Viê ̣c ra đi như thế này là hành đô ̣ng
không chıń h đáng đố i với lương tâm cá nhân, nhưng ở la ̣i tôi cũng không
giúp đươ ̣c gı̀, và chuyê ̣n bi ̣ bắ n ha ̣ hay bi ̣ khai trừ sẽ là chuyê ̣n tấ t nhiên,
không sớm thı̀ muô ̣n. Tuy nhiên rời đoàn quân trong hoàn cảnh không
chı́nh đáng xét theo quân linh
̣ Đông Tiế n, sẽ bi tư
̣ ̉ hı̀nh nế u bi đồ
̣ ng đô ̣i phát
hiê ̣n. Hôm tôi đi có hai kháng chiế n quân nữa, đó là Hà Văn Lâm, mô ̣t thiế u
nhi tham gia kháng chiế n và anh ba ̣n Đă ̣ng Quố c Hùng, Viê ̣t kiề u ở Đan
Ma ̣ch. Hùng còn là người anh em kế t nghıã với chiế n hữu Huỳnh Văn Tiế n
cũng ở Đan Ma ̣ch, đã hy sinh trước đó chừng 10 ngày.
Chúng tôi rời đoàn quân vào lúc 2 giờ đêm, buổ i sáng hôm sau khi
đang băng rừng, la ̣i gă ̣p chiế n hữu Thông đang đi mô ̣t mı̀nh trong rừng, thế
là hô ̣i la ̣i nhau cùng đi, đoàn người có 4 anh em. Tuy vẫn chưa biế t sẽ đi
đâu, về đâu, làm gı̀? Ai cũng chán nản, mê ̣t mỏi, im lă ̣ng, giố ng như đám
nghé bi tan
̣ bầ y, hoang mang la ̣c lỏng giữa rừng sâu nước đô ̣c. Đi như vâ ̣y,
cho tới gầ n trưa, khi đi kiế m măng ăn, cá nhân tôi la ̣i bi la
̣ ̣c khỏi nhóm này.
Hùng và Lâm, Thông sau thời gian ngắ n tım
kiế
m
tôi,
không
đươ ̣c, nên bỏ
̀
đi theo lô ̣ trı̀nh của ho ̣. Tôi đi la ̣c mô ̣t mı̀nh trong rừng thêm hai ngày nữa,
thı̀ mò ra đươ ̣c gầ n mô ̣t làng Lào nằ m ca ̣nh con đường mòn nhỏ, dẫn ra
tru ̣c lô ̣ lớn hơn trong hê ̣ thố ng đường mòn Hồ Chı́ Minh cha ̣y trên vùng
rừng núi lañ h thổ Nam Lào.
Khi ra đi, tâm tra ̣ng tôi buồ n tủi và lo sơ ̣ sẽ bi ̣ sát ha ̣i bởi bô ̣ đô ̣i
Hà nô ̣i. Lúc này, tôi chưa quyế t đinh
̣ đi ngươ ̣c trở la ̣i đấ t Thái, hay đi về
hướng Cambodia. Trước mắ t, tôi không còn sức để đi xa, không có lương
thực bên mı̀nh, không kiế m đươ ̣c lương thực ở giữa rừng. Do vâ ̣y đi lang
thang trong rừng núi râ ̣m ra ̣p như người vô đinh
̣ và chı̉ cố gắ ng tı̀m cái gı̀
có thể ăn đươ ̣c để khỏi chế t đói mà thôi.
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Trong hai ngày đi la ̣c, không còn gı̀ để ăn, tôi phải bắ t con cua nhỏ
đang bò châ ̣m cha ̣m ven bờ suố i gầ n nương rẫy của dân Lào trên núi cao,
bỏ vào miê ̣ng nhai số ng. Mùi tanh của chú cua con vẫn không làm giảm sự
háo hức của hàm răng tôi, vı̀ quá đói và mê ̣t lả. Ngoài con cua đồ ng nhỏ
hơn ngón chân cái, tôi phải đa ̣p lấ y măng tre, ăn số ng. Có lúc đa ̣p không
nổ i nữa, phải ngồ i xuố ng dùng hai tay vừa xoay, vừa rút lấ y búp măng nhỏ
bằ ng cườm tay, chı̉ vừa lú ra lên khỏi đấ t chưa đươ ̣c mô ̣t tấ c. Vài cây chuố i
rừng mo ̣c bên lố i đi cũng giúp cho tôi đỡ khát nước, tôi dùng tay bẻ, bấ u
thân chuố i, lấ y từng miế ng nhỏ, bỏ vào miê ̣ng nhai cho nước chảy vào
ho ̣ng, rồ i nhả xác chuố i ra. Hai bắ p chân và gương mă ̣t tôi sưng phù lên, vı̀
thiế u dinh dưỡng và ở trong rừng sâu lâu ngày, không có ánh nắ ng. Bô ̣
quân phu ̣c kháng chiế n màu xanh lá cây, rách nhiề u chỗ, nă ̣ng trich,
̣ chua
nồ ng vı̀ mồ hôi ủ đo ̣ng lâu ngày, vı̀ nước mưa thấ m vào chưa khô, vı̀ đấ t
bu ̣i bám vào.
Trên đoa ̣n đường mòn tôi đi qua với dáng điê ̣u thấ t thể u, những
dấ u tı́ch cuô ̣c chiế n tranh Viê ̣t Nam, dù trôi qua 12 năm, nhưng vẫn còn
đo ̣ng la ̣i đâu đó. Mấ y vỏ đa ̣n đa ̣i bác, vài thân xe tải bi ̣ vấ t bỏ bên ca ̣nh
đường mòn, nằ m chổ ng go ̣ng, trong hố c rừng vắ ng vẻ, không còn ai muố n
ngó ngàng tới chúng. Chiế n tranh qua đi, kẻ chiế n thắ ng đang đắ m say nơi
phố thi ̣ mới. Rừng núi tiế p tu ̣c ngủ yên như bao đời nay, con người đươ ̣c
nó nuôi khôn lớn, đang ta ̣o đời mới nơi chố n nhu ̣c du ̣c vâ ̣t chấ t, không ı́t
tô ̣i lỗi.
Thân anh cá chậu chim lồ ng.
Phường ha ̣i nước giam cầ m người cứu nước.
Vào những ngày quá trung tuầ n tháng 8/1987, khi tôi đang đi lang
thang trên mô ̣t đoa ̣n đường mòn, mong may mắ n kiế m đươ ̣c chút gı̀ bỏ vào
bu ̣ng, ngay lúc ấ y tôi thı̀nh lı̀nh đu ̣ng mă ̣t phải toán bô ̣ đô ̣i chừng vài mươi
người, ho ̣ đang di chuyể n quân. Lúc bấ t chơ ̣t trông thấ y tôi, nhóm bô ̣ đô ̣i
khá nga ̣c nhiên, nhưng sau đó, đa ̣n đươ ̣c lên nòng liề n, ho ̣ tâ ̣p trung chıã
súng vây bắ t tên “phản đô ̣ng” la ̣c loài ngay tức khắ c. Tôi cũng không còn
sức để cha ̣y thoát nữa, thế là bi bắ
̣ t số ng. Người chı̉ huy đơn vi bô
̣ ̣ đô ̣i đang
dẫn quân di chuyể n trên đường mòn Hồ Chı́ Minh, hét bô ̣ đô ̣i mang tên tù
binh đế n trı̀nh diê ̣n ông ta. Trước mă ̣t tôi là gã đàn ông có dáng thấ p chắ c,
gương mặt la ̣nh lùng nhưng không giấ u đươ ̣c vẻ nồ ng nhiê ̣t với nhiê ̣m vu ̣,
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nước da hơi tái, mă ̣c cái áo sơ mi tay dài màu xanh hơi sờn, quầ n bô ̣ đô ̣i,
đôi dép râu “Bı̀nh - Tri -̣ Thiên” và cái nón cố i cố hữu hơn nửa thế kỷ qua!
Người chı̉ huy không ngầ n nga ̣i dùng cây gâ ̣y đi rừng, đang cầ m trong tay,
quấ t ma ̣nh liên tiế p vào thân người tôi, kể cả vào đầ u “mô ̣t tên phản đô ̣ng
hải ngoa ̣i tı́nh xâm nhâ ̣p Viê ̣t Nam vừa bi ̣ bắ t số ng”, không xa khu vực
quân kháng chiế n Viê ̣t Nam đang bi ̣xiế t vòng vây.
Đô ̣ng tác thứ hai, tay hắ n chı̉ trỏ, miê ̣ng quát lớn, ra linh
̣ tôi phải
lô ̣t bỏ ngay đôi dép kháng chiế n khỏi đôi chân sưng phù. Kế đế n, các bô ̣
đô ̣i nghıã vu ̣ còn trẻ măng, nhanh chóng chă ̣t mấ y sơ ̣i dây rừng bên đường,
trói hai tay tôi quă ̣t về phı́a sau. Viê ̣c tháo đôi dép kháng chiế n tôi đang
mang, không khác gı̀ mấ y các đoa ̣n phim trước đây tôi đươ ̣c coi, lúc viên
sı ̃ quan không quân Mỹ nhảy dù khỏi máy bay đang bố c cháy trên trời, dù
vừa rơi xuố ng đấ t, đã bi ̣du kı́ch cô ̣ng sản bắ t trói, cởi giày tù binh ra liề n.
Đô ̣ng tác thuầ n thu ̣c này chı̉ khiế n cho tù binh không cha ̣y xa đươ ̣c, nế u
muố n trố n thoát.
Ho ̣ dẫn tôi đi chân không như thế , vòng vèo trên đường đấ t núi,
nhiề u đá nhỏ. Tôi bước châ ̣m khó khăn vı̀ kiê ̣t sức, vı̀ chân đau, vı̀ hai tay
bi ̣ trói chă ̣t, nên thân người mấ t thăng bằ ng. Ho ̣ thúc, hét buô ̣c tôi phải đi
nhanh cho kip̣ đoàn người, bô ̣ đô ̣i đang chuyể n quân để đánh trâ ̣n cuố i
cùng, tôi thầ m nghı.̃ Có mô ̣t anh bô ̣ đô ̣i đi sau, thấ y tôi khó đi nhanh, anh
lén nới dây trói mô ̣t chút. Ho ̣ dẫn tôi về bản Lào, nơi đươ ̣c đă ̣t làm bô ̣ chı̉
huy cho các đơn vi ̣ bô ̣ đô ̣i thực hiê ̣n cuô ̣c hành quân tiêu diê ̣t “thổ phı̉” ở
bên trong núi. Nơi lực lươ ̣ng kháng chiế n Viê ̣t Nam đang trong những ngày
cuố i cùng.
Tới bản Lào, có nhiề u bô ̣ đô ̣i đang trú đóng, tôi bi dẫ
̣ n tới mô ̣t căn
nhà sàn. Ta ̣i đây tôi đươ ̣c bảo ngồ i xuố ng sát chân cô ̣t, và bô ̣ đô ̣i la ̣i lấ y dây
trói tôi vào cô ̣t nhà, hai tay bi ̣ bẻ quă ̣t ra sau. Tôi ngồ i duỗi hai chân trên
đấ t, lưng dựa vào cô ̣t, mắ t hướng mênh mông vào daỹ núi xa xa, tâm hồ n
buồ n vời vơ ̣i, lòng quă ̣n lên từng cơn đau khó tả. Có người bô ̣ đô ̣i mang
phầ n cơm nhỏ với ı́t ruố c sấ y khô mă ̣n tới cho tôi ăn. Nhiề u anh bô ̣ đô ̣i trẻ
măng, bu la ̣i nhı̀n tôi, có người hỏi thăm, có người buông lời hăm do ̣a vu
vơ, có người soi mói, có người châm biế m, có người buô ̣c miê ̣ng chửi một
cách hằ n hô ̣c, gio ̣ng nói các anh, tôi nghe dường như ở miê ̣t Bı̀nh Đinh.
̣
Lát sau, mô ̣t sı ̃ quan đô ̣ chừng 40 tuổ i, tới tra hỏi tù binh, nhưng
chı́nh yế u là lô ̣t lấ y chiế c đồ ng hồ Seiko mă ̣t đen, tôi đang đeo trên tay.
Đánh đổ i la ̣i, anh ta cho tôi điế u thuố c thơm của Lào có vi ̣đắ ng. Gầ n đấ y,
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tôi trông thấ y nhiề u dân Lào, ho ̣ phải nhường nhiề u nhà sàn trong làng cho
bô ̣ đô ̣i đóng quân, phải làm heo dâng đaĩ sı ̃ quan bô ̣ đô ̣i. Phu ̣ nữ Lào mang
con ở sau lưng, gương mă ̣t trẻ măng, thân người nhỏ thó, cầ m ố ng điế u cầ y
bằ ng tre, lớn và dài cả thước, rı́t điế u cầ y và nhả từng ngu ̣m khói. Trông ho ̣
say sưa hút, bı̀nh thản với sự hiê ̣n diê ̣n đông đúc, ồ n ào của đám bô ̣ đô ̣i Hà
Nô ̣i. Làng Lào gồ m toàn nhà sàn, quầ n áo ho ̣ mă ̣c, nhiề u màu sắ c. Tôi trông
thấ y hai màu chı́nh, đen và đỏ, trông cuô ̣c số ng ho ̣ xơ xác, nghèo nàn. Nhà
cửa trong bản không khác mấ y nhà của đồ ng bào Thươ ̣ng ở vùng kinh tế
mới Tà Lài, ở gầ n thươ ̣ng nguồ n sông Đồ ng Nai, vào năm 1976, lúc tôi có
dip̣ tới đây.
Tôi ngủ ngồ i, châ ̣p chờn, tay bi ̣trói vào cô ̣t như thế qua mô ̣t đêm
dài. Đã nhiề u ngày tôi không đươ ̣c tắ m giă ̣t, rửa mă ̣t, đánh răng. Thân người
như cứng la ̣i, hôi hám, miê ̣ng khô đắ ng, mái tóc hớt thâ ̣t ngắ n trước lúc
khởi đầ u chiế n dich
̣ Đông Tiế n, nay đã đâm dài, dıń h nhiề u bu ̣i cát trên
đầ u. Hai chân vẫn còn sưng phù, dấ u các con vắ t rừng bu bám, cắ n hút máu
trên bắ p chân, bàn chân vẫn còn đo ̣ng đó. Hai bàn chân to hơn bı̀nh thường,
vı̀ sử du ̣ng quá mức bı̀nh thường khi vươ ̣t núi trèo đèo, bám sát theo đoàn
quân Đông Tiế n. Mô ̣t vế t thương nhỏ, nằ m gầ n mı́ mắ t phải, do bi ̣ nhánh
cây con sướt nhe ̣ vào, lúc di hành đêm, vẫn còn đấ y. Dù bớt đau, nhưng đã
thành chấ m se ̣o nhỏ trên mă ̣t.
Sáng hôm sau, có đơn vi bô
̣ ̣ đô ̣i 7 người, nhâ ̣n linh
̣ dẫn tôi về Tı̉nh
ly ̣ Xa La Van. Câu nói đầ u tiên tôi đươ ̣c nghe từ miê ̣ng anh chı̉ huy toán
tải tù này là: “Anh sẽ bi bắ
̣ n ha ̣ bấ t cứ lúc nào trên đường di chuyể n về tı̉nh
ly,̣ khi toán tải tù nhâ ̣n thấ y anh có hành đô ̣ng muố n trố n thoát”. Tôi nhıǹ
ho ̣ mỏi mê ̣t, không trả lời.
Chuyế n đi mấ t gầ n mô ̣t ngày, do ̣c đường đi, lúc đầ u, toán giải tù
binh im lă ̣ng, giữ gı̀n thái đô ̣ của “người chiế n thắ ng”. Nhưng đế n trưa, khi
lấ y cơm gói ra ăn, ho ̣ cho tôi phầ n ăn giố ng như ho ̣, chı̉ có ı́t cơm trắ ng và
nhúm ruố c sấ y khô (ruố c giố ng như con tép nhỏ xı́u, đươ ̣c rang khô và bỏ
muố i cho mă ̣n để ăn lâu ngày không bi ̣hư).
Trong bữa ăn này, ngồ i chồ m hỗm bên con đường đấ t đỏ, chung
quanh là núi cao, rừng râ ̣m, người toán trưởng hỏi tôi quê ở đâu, tôi đáp
quê tâ ̣n trong Sài Gòn.
Anh hỏi thêm:
- Sài Gòn lớn không?
Tôi trả lời:
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- Lớn và đe ̣p.
Anh bảo tôi, anh chưa từng đi Sài Gòn lầ n nào và rấ t muố n có dip̣
vào Sài Gòn để biế t cuô ̣c số ng trong đó.
Có anh bô ̣ đô ̣i đứng gầ n, buô ̣c miê ̣ng nói vô tư:
- Anh là lı́nh phản động Hoàng Cơ Minh sao tướng dáng hiề n lành
giố ng như ông thầ y giáo vậy?
Tôi im lă ̣ng không nói gı̀.
Buổ i chiề u, đoàn người áp giải tù binh, chı̉ có mô ̣t tù binh là tôi,
tới đươ ̣c vòng ngoài của tı̉nh ly ̣ Xa La Van. Đứng ở bế n đò, chờ qua sông
vào tın̉ h ly,̣ tôi nhı̀n thấ y Xa La Van vắ ng lă ̣ng, phố xá đơn giản, có ı́t bóng
cây. Vài người dân Lào cầ m dù đi qua, đi la ̣i trên con đường gầ n bế n đò.
Ho ̣ nhıǹ toán giải tù trong im lă ̣ng, thụ đô ̣ng. Trời su ̣p tố i, toán bô ̣ đô ̣i Viê ̣t
Nam bàn giao tôi cho đơn vi ̣công an Lào ở tı̉nh. Công an tı̉nh Xa La Van,
dẫn tôi lên mô ̣t chiế c xe jeep của Liên Sô. Người sı ̃ quan an ninh của cô ̣ng
sản Lào, qua ánh đèn, tôi thấ y gương mă ̣t anh sa ̣m nắ ng, nói với tôi mấ y
tiế ng Viê ̣t, nghe khá rõ. Anh ta bảo tôi yên tâm, không bi ̣ đem đi bắ n bỏ
đâu. Sau đấ y, ho ̣ chở tôi đế n cơ quan tı̉nh và giam tôi ta ̣i đây mô ̣t ngày.
Sáng hôm sau, công an tı̉nh dẫn tôi ra để vài chuyên gia Viê ̣t Nam
ở Lào, phu ̣ trách an ninh, tra hỏi. Thái đô ̣ các chuyên gia Viê ̣t Nam bâ ̣n
rô ̣n, quan sát, dò xét các tù binh. Có vài phóng viên Lào tới chu ̣p hı̀nh
những “thổ phı̉” vừa bi ̣bắ t. Chế đô ̣ từng dùng từ ngữ “bo ̣n cướp rừng” để
ám chı̉ kháng chiế n quân Viê ̣t Nam xâm nhâ ̣p vùng đấ t Lào.
Ta ̣i đây, tôi có thấ y vài kháng chiế n quân bi bắ
̣ t trước và đã bi nhố
̣ t
từ mấ y ngày rồ i, cũng bi dẫ
̣ n ra tra hỏi. Anh em chı̉ lấ y mắ t ngó nhau, mừng
rỡ vı̀ thấ y ba ̣n mı̀nh còn số ng nhưng nét mă ̣t anh em lô ̣ nhiề u lo âu, mă ̣c
cảm vı̀ sự thấ t ba ̣i, yế u kém của chı́nh mı̀nh. Sau đó các tù binh bi ̣ nhố t
riêng, không ai hỏi thăm nhau đươ ̣c. Ho ̣ giam riêng từng người hay từng
nhóm nhỏ, và bắ t đươ ̣c bao nhiêu kháng chiế n quân, ho ̣ la ̣i chuyể n tù về
từng đơ ̣t ı́t người hay từng cá nhân, theo nhu cầ u khai thác tin tức. Những
người đươ ̣c chế đô ̣ lươ ̣ng đinh
̣ là “nhân tố tố t” cho phiên tòa sắ p tới, đươ ̣c
“chăm sóc khá chu đáo” và chuyể n về Sài Gòn trước. Tù binh nào chưa cầ n
thiế t trưng bày trước công luâ ̣n hay không tin câ ̣y đươ ̣c qua thái đô ̣ khai
báo quanh co, bi ̣ giam kı́n la ̣i để đó, không cho ra tòa, cũng không cho ra
tra ̣i cải ta ̣o sớm.
Tôi bi ̣ giam ta ̣i tı̉nh Xa La Van có mấ y ngày, sau đó ho ̣ dùng xe
jeep Liên Sô áp giải tôi rời khỏi Xa La Van. Lúc đi, toán tải tù gồ m hai
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người, mô ̣t sı ̃ quan quân báo mă ̣c thường phu ̣c, mô ̣t bô ̣ đô ̣i an ninh, súng
ố ng đầ y đủ, không cho tôi biế t sẽ bi ̣ đưa đi đâu. Nhưng sau này kiể m la ̣i,
tôi mới biế t bi ̣ giải về tı̉nh Pắ c Xế . Tı̉nh Pắ c Xế là tı̉nh lớn ở vùng Nam
Lào, nằ m về hướng nam Xa La Va, sát vùng đông bắ c Cambodia. Suố t
cuô ̣c hành trı̀nh, tôi bi ̣ biṭ mắ t, hai tay bi ̣ trói chă ̣t, ngồ i ở phı́a sau chiế c
jeep. Đường xấ u, không khác gı̀ đường trong rừng, xe nhảy lên nhảy xuố ng
như ngựa phi nước đa ̣i. Dù bi ̣ biṭ mắ t, tôi cố nhướng mắ t ngó xuyên qua
tấ m vải, ta ̣i sao do ̣c đường đi, trên phầ n đấ t Lào, la ̣i có quá nhiề u người đô ̣i
nón lá, giố ng như ở Viê ̣t Nam. Tôi nghı ̃ có thể tôi trông không rõ chăng?
Xe cha ̣y suố t ngày, ho ̣ có mang cơm gói theo, đế n trưa, cho tôi
miế ng cơm nhỏ ăn qua loa, rồ i la ̣i đi tiế p. Sau đấ y ghé tı̉nh ly ̣ Pắ c Xế nghı̉
đêm ở nhà mô ̣t phu ̣ nữ Lào còn trẻ, dường như có quen biế t với viên sı ̃
quan quân báo (cấ p đa ̣i úy) của chế đô ̣ Hà Nô ̣i, đang áp giải tôi. Lúc này,
ho ̣ ta ̣m tháo miế ng vải biṭ mắ t ra, cho tôi đi tiể u. Người đàn bà Lào trắ ng
trẻo nhiề u nhựa số ng, lo cơm nước (cơm nế p) và vui vẻ, đon đả chuyê ̣n trò
với viên sı ̃ quan. Gio ̣ng nói anh ta, tôi nghe, đoán ra ở vùng Trung Phầ n.
Đêm đó, ho ̣ cũng trói bỏ tôi trên chiế c xe jeep, ngủ nằ m co hay
ngồ i là tùy tôi, không có mùng, ho ̣ liê ̣ng cho tôi cái mề n nhỏ, ta ̣m đắ p trên
thân người. Tôi đươ ̣c cho phép “tự do” trong khoảng không gian châ ̣t he ̣p
ở cái băng sau, phảng phấ t mùi xăng dầ u, mùi ẩ m mố c của chiế c xe cũ ky.̃
Bên ngoài, ngủ sát ca ̣nh chiế c xe là người bô ̣ đô ̣i chừng 20 tuổ i, có nhiê ̣m
vu ̣ canh gác, còn viên sı ̃ quan ngủ trong nhà. Sáng hôm sau, toán giải tù rời
tı̉nh Pắ c Xế , xe cha ̣y thêm đoa ̣n đường khá xa, gầ n trưa xe tới bờ sông và
rồ i qua sông Mekong bằ ng phà, đi vào tın̉ h ly ̣ Stungtreng của Cambodia,
không xa đó.
Đây là tru ̣ sở cơ quan quân báo Hà Nô ̣i ở khu vực này, ta ̣i đây tôi
bi giam
gầ n tuầ n lễ trong căn nhà sàn lớn, có mái ngói, vách bằ ng cây chắ c,
̣
sàn nhà cũng bằ ng lớp gỗ dầ y. Vài ngày sau, khi đươ ̣c cho ra giế ng tắ m
giă ̣t, chung quanh có mấ y cây vú sữa cao lớn, tỏa ra bóng mát dễ chiu,
̣ tôi
có trông thấ y thêm 3 kháng chiế n quân bi ̣ bắ t trước, cũng đang đươ ̣c cho
tắ m giă ̣t. Đươ ̣c gă ̣p la ̣i chiế n hữu mı̀nh trong tı̀nh huố ng bấ t ngờ không ı́t
khổ tâm. Gương mă ̣t anh em xanh xao, thân hıǹ h tiề u tu ̣y, tinh thầ n suy su ̣p
nhanh. Anh Nguyễn Văn Đang, thuô ̣c Quyế t Đoàn Bắ c Bı̀nh của Lê Đı̀nh
Bảy, nhı̀n tôi lấ m lét, ánh mắ t thoáng lô ̣ ra nét kém thâ ̣t thà. Không biế t sao
anh la ̣i thay đổ i thái đô ̣ khó hiể u như thế , khi bấ t chơ ̣t gă ̣p tôi vào lúc đó,
trước đây, anh là mô ̣t kháng chiế n quân siêng năng.
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Viên sı ̃ quan quân báo, mỗi ngày hai lầ n, cho mô ̣t bô ̣ đô ̣i dắ t tôi từ
chỗ giam tới văn phòng anh ta, cũng là mô ̣t căn nhà sàn gầ n đó. Ta ̣i đây,
tôi phải trả lời từng câu hỏi, phải rõ ràng. Gã đa ̣i úy quân báo, gương mă ̣t
luôn có đôi kıń h mát, như muố n dấ u kı́n đôi mắ t dò xét của gã trước tên tù
binh ở tuổ i 30 có vẻ mă ̣t lầ m lı̀ khó hiể u, khó chiu.
̣ Qua mấ y ngày làm viê ̣c,
anh ta “đánh giá” tôi thiế u thành thâ ̣t khi tiế p xúc với “cán bô ̣ cách ma ̣ng”,
khuyên tôi phải sửa đổ i ngay la ̣i cách khai báo, nế u muố n “cách ma ̣ng”
khoan hồ ng, và mau sớm đươ ̣c về đoàn tu ̣ với gia đı̀nh !?
Không phải chı̉ có viên đa ̣i úy quân báo đưa ra nhâ ̣n xét như thế .
Mô ̣t chàng bô ̣ đô ̣i tuổ i trên 25, gio ̣ng nói miê ̣t Bı̀nh Đinh,
̣ có phâ ̣n sự mang
cơm cho tù binh và dắ t tù binh đi hỏi cung. Có hôm, khi đưa cho tôi dıã
cơm trưa với ıt́ con ruố c, anh ta buô ̣c miê ̣ng nói: “Nhà nước cải ta ̣o anh tố n
công, tố n cơm. Nế u tôi có quyề n, sẽ mang anh đi bắ n bỏ cho rồ i!”. Lúc đó,
tôi không rõ lý do gı,̀ anh bô ̣ đô ̣i trẻ đó, la ̣i hằ n hô ̣c nói với tôi như thế . Điề u
gı̀ khiế n anh khẳ ng đinh
̣ rằ ng: “cách ma ̣ng” sẽ không cải ta ̣o nổ i mô ̣t con
người như tôi. Tấ t nhiên đó là nhâ ̣n xét xác đáng, trung thực. Và điề u đó
cũng rấ t phù hơ ̣p với mô ̣t đoàn viên, đảng viên đã đươ ̣c lañ h đa ̣o cô ̣ng đảng
nhào nă ̣n nhuầ n nhuyễn lòng căm thù “giai cấ p”.
Cũng chı́nh ta ̣i cơ quan quân báo này, khi tôi đang bi ̣ giam trong
phòng, ngồ i tựa lưng vào vách cây, hai chân bi ̣ còng chă ̣t suố t ngày đêm,
trừ khi có linh
̣ “đi làm viê ̣c”. Mô ̣t viên sı ̃ quan đươ ̣c giới thiê ̣u là thươ ̣ng tá
cô ̣ng sản, nói gio ̣ng vùng Bắ c Trung phầ n khô khan, đế n nhıǹ mă ̣t tôi với
thái đô ̣ kẻ cả, hắ n thông báo mı̉a mai: “Ông Hoàng Cơ Minh đã chế t. Lực
lươ ̣ng phản đô ̣ng đã bi ̣tiêu diê ̣t hoàn toàn.”.
Buổ i chiề u đó, sau khi đươ ̣c tháo còng để ra giế ng tắ m và ăn cơm
tù. Lúc người bô ̣ đô ̣i chưa tới phòng giam còng chân tôi la ̣i như mo ̣i khi.
Tôi tiế n đế n gầ n cửa sổ ngôi nhà sàn, có chiế c ghế cũ, châ ̣m cha ̣p ngồ i
xuố ng đấ y, toàn thân như mề m la ̣i hơn, hướng că ̣p mă ̣t mỏi mê ̣t, u buồ n
nhı̀n ra dòng sông Mekong trước mă ̣t. Dòng nước chuyể n dich
̣ im lă ̣ng
nhưng tràn sức ma ̣nh, nó đang hướng về quê hương tôi tâ ̣n bên dưới kia.
Dòng Mekong vẫn chảy như nó đã chảy tự bao giờ, hàng trăm năm trước
đây, khi không có tôi nơi đây cũng như không có những con người mà tôi
đươ ̣c biế t, đươ ̣c nghe nói, đươ ̣c chı̉ da ̣y là đồ ng bào của tôi. Hiê ̣n đang giam
cầ m tôi như mô ̣t sinh vâ ̣t mang chứng binh
̣ cầ n tránh xa, nế u có thể đươ ̣c
nên khai tử nó, sinh vâ ̣t tù tô ̣i, ra khỏi cuô ̣c số ng phàm tu ̣c này.
Cảnh dòng sông im lă ̣ng giữa cái nắ ng nha ̣t dầ n của buổ i hoàng
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hôn đang đế n chầ m châ ̣m nhưng trong lòng tôi la ̣i dâng tràn cơn xúc đô ̣ng.
Những gio ̣t nước mắ t hiế m hoi tưởng chừng rấ t kiên nghi,̣ ẩ n sâu kı́n trong
hố c mắ t như sẳ n sàng chực ứa trào ra, nế u tôi không cố kı̀m chúng la ̣i. Tôi
biế t chắ c rằ ng đoàn quân Đông Tiế n sẽ bi ̣ tiêu diê ̣t trong nay mai. Nhưng
khi nghe tin chiế n hữu Chủ Tich
̣ đã nằ m la ̣i vıñ h viễn trong rừng sâu kia,
bên ca ̣nh những thanh niên trẻ - các chiế n hữu của tôi - từng nuôi ước mơ
đe ̣p, hoài baõ cao thươ ̣ng, xây la ̣i đời. Không hiể u ta ̣i sao, trong tôi dấ y lên
nỗi niề m bi phẫn mênh mông, nói không thành lời!!!
Sau đó vài hôm, tôi đươ ̣c xe chở ra phi trường tı̉nh Stungtreng, ho ̣
chuyể n tôi về Sài Gòn bằ ng phi cơ quân sự. Chı́nh ta ̣i phi trường này, lầ n
đầ u tiên, từ khi bi ̣ bắ t, ý đinh
̣ vươ ̣t thoát đã đế n trong đầ u tôi. Toán công
tác mới, áp tải tù binh là các cán bô ̣ mă ̣c thường phu ̣c, ho ̣ là công an thuô ̣c
bô ̣ nô ̣i vu ̣ từ Sài Gòn qua. Ta ̣i tı̉nh Stungtreng - Cambodia, công viê ̣c khai
thác, tra hỏi của quân báo đã hế t, ho ̣ bàn giao tù binh qua bô ̣ nô ̣i vu ̣. Giờ
đây, tù binh ngoài mă ̣t trâ ̣n có tiế ng súng đươ ̣c biế n thành tù nhân chı́nh tri,̣
tù gián điê ̣p, tù phản đô ̣ng. Trong chuyế n bay giải giao tù này, có nhiề u bô ̣
đô ̣i đi phép từ Cambodia về Viê ̣t Nam. Ca ̣nh đó có vài kháng chiế n quân
đã bi ̣bắ t trước đây, tôi còn nhớ, đó là Hà Văn Lâm, Nguyễn Văn Đang và
anh Thông (anh này khai mô ̣t tên khác khi bi ̣giam).
Các tù binh vẫn bi ̣ trói tay khi ngồ i trên máy bay. Các bô ̣ đô ̣i đi
phép còn trẻ, ho ̣ ngó chúng tôi, không nói gı̀, vı̀ các công an đi theo tù binh
đã báo trước không cho tiế p xúc, không đươ ̣c nói chuyê ̣n với nhau. Đây là
chuyế n bay đầ u tiên trong đời tôi và oan nghiê ̣t thay, la ̣i là chuyế n bay
mang tôi vào nhà tù ở Sài Gòn, nơi tôi đã ra đi trước đó để tı̀m tự do.
Tới phi trường Tân Sơn Nhấ t, chúng tôi đươ ̣c cho xuố ng riêng mô ̣t
đơ ̣t. Có chiế c xe màu trắ ng, chừng 10 chỗ ngồ i, cửa, kiế ng đóng bı́t bùng,
đã chờ sẳ n ở phi trường. Chúng tôi đươ ̣c linh
̣ lên xe. Về tới tra ̣i giam ở Sài
Gòn, tôi thấ y có nhiề u kháng chiế n quân nơi đây, khá nhiề u, gầ n như toàn
bô ̣ những người còn số ng hay bi ̣ thương sau trâ ̣n đánh ở Nam Lào. Tra ̣i
giam này, tôi không biế t mang tên gı̀, phầ n chắ c sử du ̣ng tra ̣i tù cũ của chế
đô ̣ VNCH. Sau này nghe anh em nói la ̣i rằ ng: Ta ̣i tra ̣i giam này vẫn còn vài
người Khmer, giữ trách vu ̣ cấ p bô ̣ trưởng, vı̀ chố ng la ̣i đường lố i của Hà
Nô ̣i áp đă ̣t cho quố c gia Kampuchea, nên bi bắ
̣ t và giam nhiề u năm ta ̣i đây,
không cho về quê hương ho ̣. Khủng khiế p thay, mô ̣t chế đô ̣ ba ̣o tri.̣
Ở tra ̣i giam Sài Gòn không lâu, toàn bô ̣ kháng chiế n quân bi ̣ bắ t
trước hay sau, đề u bi chuyể
n về tra ̣i B.7 ở tı̉nh Đồ ng Nai, tức Biên Hòa cũ.
̣
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Về đây, gă ̣p la ̣i nhiề u anh em cũ. Chúng tôi đề u buồ n, nỗi buồ n in sâu trong
suố t cuô ̣c đời sau này. Có người thấ y tôi còn số ng nga ̣c nhiên quá đổ i, ôm
tôi hỏi thăm, tôi cũng nga ̣c nhiên vı̀ thái đô ̣ này. Hỏi ra, anh em nói rằ ng,
nghe anh Trầ n Văn Lắ m kể la ̣i, khi anh Lắ m đi la ̣c trong rừng, tới bờ suố i
vắ ng, thấ y có cái đầ u người bi ̣ chă ̣t đứt, gương mă ̣t trông giố ng y hê ̣t anh
Tùng. Trầ n Văn Lắ m thấ y cái đầ u lı̀a khỏi cổ quá rùng rơ ̣n giữa cảnh rừng
hoang vu, mưa su ̣t sùi, tầ m tả. Khi gă ̣p la ̣i anh em, Lắ m đề u nói, chắ c chắ n
anh Pha ̣m Hoàng Tùng đã bi ̣ dân Lào dùng rựa chă ̣t đứt đầ u thả trôi dưới
suố i. Anh em có người thương tiế c.
Không ngờ, khi bi giam
chung ta ̣i tra ̣i B. 7, thấ y tôi còn số ng bằ ng
̣
xương bằ ng thiṭ trước mắ t mo ̣i người, anh em mới rõ ra, anh Trầ n Văn Lắ m
nhıǹ lầ m. Nhưng không biế t cái thủ cấ p đó là của ai. Cũng ở tra ̣i B. 7, tôi
gă ̣p la ̣i anh Nguyễn Tấ n Khỏe, người cựu ha ̣ sı ̃ quan cảnh sát, cha của em
Nguyễn Tấ n Phát. Anh Khỏe trông ố m yế u, xanh xao. Gă ̣p la ̣i nhau, anh
Khỏe bắ t tay tôi mừng rỡ, vı̀ thấ y tôi may mắ n số ng sót, sau cuô ̣c trường
chinh haĩ hùng. Tôi cũng gă ̣p la ̣i anh Trầ n Đế , trước đây là Quyế t Đoàn
Phó Tác Chiế n. Cấ p trên anh Đế , chiế n hữu Lê Văn Long, ở Canada về , đã
bỏ thây trên rừng núi Nam Lào. Gă ̣p la ̣i Đế , tôi thấ y anh thoáng buồ n và
không kém phầ n mỏi mê ̣t, gương mă ̣t đăm chiêu, hai anh em ba ̣n không
nói nhiề u lời.
Ta ̣i tra ̣i B. 7, có hai khu. Khu vực giam lỏng, nhố t các anh em
thuô ̣c tổ chức đấ u tranh của ông Lê Quố c Túy ở Pháp, đã bi cầ
̣ m tù ta ̣i đây
từ nhiề u năm trước. Khu vực kiên giam nhố t kháng chiế n quân vừa bi ̣giải
về đây. Mỗi phòng có 4 anh em. Không đươ ̣c thăm nuôi, không đươ ̣c liên
la ̣c qua la ̣i, khẩ u phầ n ăn thâ ̣t giới ha ̣n, chı̉ cố t cho đừng chế t đói. Trong
phòng tôi bi giam,
có anh Trầ n Hữu Công, to lớn, chiụ đói không nổ i. Mô ̣t
̣
ngày kia, khi nhâ ̣n phầ n cơm 4 người vào buổ i chiề u, có thêm mô ̣t miế ng
cơm cháy màu nâu đen bằ ng bàn tay, anh không chiụ chia làm 4 mà đòi
giành hế t. Tôi không nói, ý muố n nhường cho anh phầ n cơm cháy chút xı́u,
rấ t thông cảm với anh, vı̀ anh lớn con, cầ n ăn nhiề u hơn mô ̣t chút. Anh
Công chı̉ muố n giành lấ y phầ n cơm cháy thôi. Nhưng anh ba ̣n Nguyễn
Minh Cảnh cùng phòng giam, có tiế ng hơi cằ n nhằ n. Thế là tranh caĩ nổ ra
chı̉ vı̀ miế ng cơm cháy, chút nữa thı̀ đã có đánh lô ̣n giữa các cựu kháng
chiế n quân. Sau này anh em khuyên bảo nhau, cố gắ ng đừng để lớn tiế ng
to lời với nhau vı̀ chuyê ̣n ăn uố ng trong tù.
Trong khu kiên giam vắ ng lă ̣ng, buồ n chán, tủi nhu ̣c, anh em gầ n
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như rấ t thı́nh tai với những tiế ng đô ̣ng chung quanh. Tiế ng bước chân người
đi bên ngoài, tiế ng lao xao của đám tù nhân đi rô ̣ng, tiế ng mấ y con heo kêu
đòi ăn, tiế ng kẻng báo giờ đi lao đô ̣ng ngoài tra ̣i. Mo ̣i âm thanh của thế giới
con người bên ngoài đươ ̣c đám tù nhân khố n na ̣n, mòn mỏi đang bi ̣ nhố t
kı́n bên trong chú ý rấ t mực và đươ ̣c phân loa ̣i tinh tường mô ̣t cách thông
minh. Những âm thanh “la ̣c quan” này cũng tựa như tiế ng “lô ̣p cô ̣p” từ
tiế ng đô ̣ng của đı́t thau cơm đu ̣ng vào nề n xi măng, đươ ̣c anh Diê ̣p (mô ̣t tù
nhân “đi rô ̣ng”) cha ̣y bỏ ngoài hành lang trong giờ chia cơm cho mỗi phòng
tù. Có những anh đói quá, nằ m chờ giờ chia cơm, khi nghe tiế ng chân anh
Diê ̣p cha ̣y ngoài sân, anh em đã báo đô ̣ng ngồ i dâ ̣y, chuẩ n bi ̣“đánh chén”.
Khi tiế ng đô ̣ng của cái đı́t thau cơm cha ̣m vào nề n xi măng trước cửa phòng
tù, có anh đã đói nhưng còn lên mă ̣t thầ y bói, bói rằ ng: hôm nay chắ c có
món canh mướp, vı̀ nghe tiế ng đô ̣ng hơi nă ̣ng tai! Thế nhưng nhiề u lúc
cũng trúng thâ ̣t, chứng tỏ khi đói, cái tai cũng còn tinh tường lắ m.
Có lúc, các thau cơm đươ ̣c đă ̣t bỏ trước cửa phòng giam rấ t đúng
giờ, nhưng anh em trong phòng chờ lâu mà không nghe tiế ng lao xao của
chùm chı̀a khóa do quản giáo cầ m mở cửa tù. Anh em ngóng cổ chờ, đơ ̣i
chờ và tiế p tu ̣c chờ đơ ̣i. Cho đế n khi thấ y anh Diê ̣p xuấ t hiê ̣n với cán bô ̣
quản giáo, thı̀ cái thau cơm, có hı̀nh dáng tựa như cái máng bằ ng thiế c dùng
cho heo ăn, đã bi kiế
̣ n bu đầ y nhóc. Lấ y thau vào phòng, trước khi ăn cơm,
anh em phải xua đuổ i đám kiế n đen, kiế n đỏ cho sa ̣ch mới ăn đươ ̣c. Gă ̣p
kiế n đen thı̀ dễ, đu ̣ng phải kiế n đỏ, kiế n vàng, người tù vừa đuổ i chúng,
vừa gaĩ hai tay vı̀ ngứa. Đó là chưa kể có sự tham gia ăn hôi của đám ruồ i
nhă ̣ng đầ y nhóc ở bên ngoài cửa phòng giam.
Chuyê ̣n lấ y cơm cũng chưa hế t. Phòng tù có hai cửa, cửa ngoài
bằ ng sắ t, cửa trong bằ ng cây, tấ t cả đươ ̣c khóa bằ ng ố ng khóa lớn, rấ t chắ c
chắ n. Khi mở cửa cho tù lấ y cơm, quản giáo chı̉ mở cửa sắ t, và giao cho
anh Diê ̣p bước vào trong mở cánh cửa cây. Khi cửa đươ ̣c mở, tù nhân trong
phòng cha ̣y ra lấ y thau cơm, cái thau bỏ trên nề n xi măng, cao hơn mă ̣t đấ t
đầ y bu ̣i cát có 4 cm. Đô ̣c điạ hơn, là thau cơm để ngay dưới chân tên quản
giáo đang đứng cha ̣ng háng ra, y có gương mă ̣t còn trẻ nhưng không kém
phầ n bầ n tiê ̣n, muố n lấ y thau cơm, anh em phải mo ̣p người dưới chân hắ n.
Đúng là đa tho ̣, đa nhu ̣c!
Phầ n cơm hàng ngày ı́t, không có thăm nuôi, la ̣i bi ̣giam kı́n. Các
tù nhân trong phòng chı̉ bâ ̣n rô ̣n vào giờ chia cơm, ăn cơm. Đang đói, đươ ̣c
chia cơm, có anh nhai nhanh cho đã cơn đói. Nhai nhanh, nế u không muố n
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nói nuố t tro ̣ng, thı̀ không đươ ̣c vài phút, hế t cả phầ n cơm mô ̣t buổ i. Ăn
xong, không có viê ̣c gı̀ làm, la ̣i nằ m ngủ, ngủ nhiề u, mă ̣t sưng bu ̣p, người
như bi ̣ binh
̣ phù thủng. Có người lấ y chiế u làm cờ đánh cho hế t giờ. Có
người lấ y chai kem làm ố ng thuố c lào, đút miê ̣ng vào hút ro ro cho đỡ buồ n.
Có người chố ng cho ̣i bằ ng cách đi qua đi la ̣i như tâ ̣p thể du ̣c, đã đói la ̣i phải
đi nhiề u, đi cho mê ̣t la ̣i nằ m. Vı̀ thế có anh chế ra cách “dưỡng sinh” trong
phòng giam. Rấ t đơn giản, vừa tránh đươ ̣c cái cồ n cào vı̀ ăn ı́t, vừa không
phải ngủ nhiề u, vừa ta ̣o viê ̣c làm cho hàm răng háu đói.
“Dưỡng sinh” chı̉ là cách, sau khi nhâ ̣n đươ ̣c phầ n cơm, mỗi anh
ngồ i mô ̣t góc, lấ y muỗng múc từng miế ng cơm nhỏ, bỏ vào miê ̣ng, nhai từ
từ, từ từ, châ ̣m cha ̣p, càng lâu càng tố t. Càng nhai lâu, có anh nói hô ̣t cơm
càng ngo ̣t ngào?! Có người “thi đua” nhai lâu, chờ cho anh ba ̣n mı̀nh nuố t
vào bu ̣ng rồ i, mı̀nh mới nuố t, như vâ ̣y phầ n cơm của mı̀nh lâu hế t. Nhai
khi nào, ha ̣t cơm nhừ ra hơn cháo, rồ i mới cho vào bu ̣ng. Nhai cơm kiể u
này, ha ̣t cơm nhừ nát trô ̣n lẫn với nước miế ng tiế t ra từ lưỡi, làm tố t thêm
cho bô ̣ phâ ̣n tiêu hóa, vố n èo uô ̣t của tù nhân.
Ăn theo cách này, có khi gầ n tiế ng đồ ng hồ mới hế t phầ n cơm tù
ı́t ỏi. Cứ ngồ i xế p bằ ng trên chiế c chiế u tù, lưng thẳ ng, như ông đa ̣o ngồ i
thiề n trên núi cao muố n thoát tu ̣c lu ̣y, điề m đa ̣m nhai, thủng thı̉nh ăn, hai
mắ t ngó thẳ ng. Có lúc vừa ăn, vừa nói chuyê ̣n chıń h tri,̣ nhưng đừng nói
lớn, coi chừng cán bô ̣ an ninh tra ̣i giam đang rı̀nh râ ̣p ngoài kia để nghe
lén. Ăn theo phép “dưỡng sinh” này, hai hàm răng đươ ̣c làm viê ̣c thỏa mañ ,
không còn đòi nhai nhiề u như trước đây. Cơm tù chı̉ là cơm ga ̣o mu ̣c và
nước muố i, đôi khi có chút canh, ngày Tế t dân tô ̣c, la ̣i có thêm ı́t thit,̣ ıt́ mỡ
dı́nh miê ̣ng.
Bi giam
lâu, không biế t anh em có tin từ đâu, truyề n nhau nói rằ ng,
̣
uố ng nước tiể u sẽ giúp tri ̣nhiề u chứng binh
̣ thường mắ c phải, khi bi ̣nhố t
trong tù, vố n thiế u nhiề u chấ t dinh dưỡng. Đây có thể là dựa vào “Niê ̣u
Liê ̣u Pháp”. Có người nói đó là tin bá láp, có người cũng muố n thử coi. Tôi
cũng dành nhiề u tháng uố ng nước tiể u của mı̀nh. Trong phòng giam, cấ t
riêng cái chén mủ màu vàng, mỗi sáng, khi thức dâ ̣y, tiể u vào cái chén đó,
vừa đủ số lươ ̣ng mı̀nh có thể uố ng hế t. Buổ i nào tiể u đươ ̣c nhiề u, cũng
không dám tiể u hế t vào chén, vı̀ nga ̣i uố ng không hế t. Uố ng mỗi sáng đề u
đă ̣n, lầ n đầ u tiên, đưa chén lên miê ̣ng, phải nhắ m mắ t la ̣i, những lầ n sau
mắ t mở bı̀nh thường, nhưng vẫn nhăn mă ̣t khi uố ng. Tôi làm như thế trong
nhiề u tháng, không biế t có bổ dưỡng gı̀ không, nhưng cũng không thấ y có
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phản ứng xấ u gı̀. Mỗi lầ n uố ng, dù nước tiể u của chı́nh mı̀nh, nhưng vi ̣nó
là la ̣ khó tả. Sau này kể la ̣i cho gia đı̀nh nghe, ai cũng nhăn mă ̣t, lắ c đầ u,
không tưởng tươ ̣ng nổ i cảnh tôi tự nguyê ̣n uố ng nước tiể u trong khu kiên
giam.
Bi kiên
giam lâu, nhiề u anh em tức khı́, có khi la lố i cho đã miê ̣ng,
̣
cán bô ̣ an ninh tra ̣i B.7 phải mời lên làm viê ̣c, cảnh báo không cho la làng
gây náo đô ̣ng khu tù giam. Lầ n nữa sẽ bi co
̣ ̀ ng chân, bi cu
̣ ́ p cơm hàng ngày.
Cắ t khẩ u phầ n là điề u đáng sơ ̣ trong nhà giam. Không chı̉ trong nhà tù,
ngoài xã hô ̣i, sau năm 1975, nghe nhà nước hăm do ̣a cắ t hô ̣ khẩ u, cắ t sổ
mua lương thực là nguy hiể m tới tương lai cả gia đı̀nh rồ i. Không cho la
trời, la đấ t, thı̀ anh em hát, không hát đươ ̣c bài ca “Kháng Chiế n Quân Hành
Khúc”, “Em Vẫn Đơ ̣i Anh Về ” hay “Trăng Chiến Khu” của cố nha ̣c sı ̃ Trầ n
Thiê ̣n Khải, anh em la ̣i hát bài “Xuân Này Con Không Về ”, hay “Đêm Tiề n
Đồ n” hoă ̣c naõ nùng hơn là bài “Phố Cũ”. Nhiề u gio ̣ng ca kháng chiế n
quân rấ t quyế n rủ, làm sưởi ấ m lòng anh em, vố n đang buồ n rười rươ ̣i,
không kém bi quan.
Ca hát chán, la ̣i mau đói bu ̣ng, anh em quay qua dùng vòi nước ở
cầ u tiêu sau phòng, làm “điê ̣n thoa ̣i” liên la ̣c. Cả mô ̣t khu kiên giam của
tra ̣i B. 7 dùng để giam kháng chiế n quân. Mỗi phòng kiên giam cách nhau
bởi mô ̣t lố i đi nhỏ, đây cũng là chỗ để cán bô ̣ từ ngoài theo dõi hoa ̣t đô ̣ng
trong phòng. Mă ̣t sau của bức tường khu kiên giam có mô ̣t ố ng nước dài,
cha ̣y từ đầ u khu kiên giam tới cuố i khu. Ống nước bằ ng nhôm cứng này có
mô ̣t vòi đươ ̣c đu ̣c xuyên qua tường, chıã vào mỗi phòng giam, dưới cái vòi
nước đó là chiế c lu cũ kỹ ở cầ u tiêu, nằ m phı́a sau mỗi phòng giam.
Chı́nh cái vòi nước này, anh em biế n nó thành cái “điê ̣n thoa ̣i” liên
la ̣c, trò chuyê ̣n, tâm tı̀nh, đủ thứ chuyê ̣n trên đời, trong cảnh tù tô ̣i. Nhiề u
buổ i trưa, mấ y anh có sức khỏe, bi nhố
̣ t lâu trong phòng, tay chân cứ muố n
vo ̣ng đô ̣ng. Anh ta ra cầ u tiêu, ghé miê ̣ng vào vòi nước, coi như cái điê ̣n
thoa ̣i, nói chuyê ̣n với anh ba ̣n khác ở phòng giam bên ca ̣nh. Có mô ̣t quy
luâ ̣t, khi anh nào nói, thı̀ anh khác ở phòng bên kia phải để tai áp sát vòi
nghe. Có lúc hai anh đang trò chuyê ̣n, mô ̣t anh ở phòng thứ ba, nhảy vô
thıǹ h lıǹ h không thông báo cá nhân mı̀nh muố n tham dự “diễn đàn thông
tin nô ̣i bô ̣”, rı̀nh nghe coi hai chiế n hữu này tâm tı̀nh điề u gı̀, rồ i bỗng dưng
lớn tiế ng cười ha hả, rấ t khoái chı́!!! Có lúc cái vòi nước này trở thành diễn
đàn công cô ̣ng trao đổ i thông tin, hô ̣i thảo, hay ca nha ̣c yêu cầ u. Có lúc quá
đắ t khách, nhiề u hô ̣i viên, phải thay nhau ghé miê ̣ng vào điê ̣n thoa ̣i, mỗi
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người vài phút. Dùng cách liên la ̣c này, anh em biế t tin tức ở phòng khác
và tiêu pha thı̀ giờ trong phòng giam buồ n chán, đơn điê ̣u, không ı́t ức chế
tâm sinh lý.
Chuyê ̣n cái vòi nước ở tra ̣i B. 7 cũng chưa hế t, chừng hai ngày,
tra ̣i cho bơm nước vô phòng mô ̣t lầ n, mỗi phòng có mô ̣t cái lu không lớn,
không nhỏ. Khi bơm nước đầ y lu, nhà tra ̣i chưa tắ t máy bơm ngay, không
biế t vı̀ lý do gı̀. Có thể anh em tù nhân trong tổ chức “phản đô ̣ng” khác,
đang bi nhố
̣ t trong tra ̣i, đươ ̣c phép “đi rô ̣ng”, trông coi viê ̣c này, bi bâ
̣ ̣n rô ̣n
hay quên không canh giờ. Những lúc như thế , anh em chưa vô ̣i la báo ngay,
nhanh chóng thay nhau tắ m giă ̣t cho đã cơn thèm nước. Và phầ n nước vừa
đươ ̣c bơm vào lu, để dành xài trong mấ y ngày sau, vừa đúng ngày bơm
thêm. Nhưng cũng có lúc, bơm chưa đầ y lu, thı̀ máy bơm đã tắ t. Có thể nhà
tra ̣i khấ u trừ la ̣i viê ̣c bơm dư hôm trước hay không?
Tắ m giă ̣t phải thâ ̣t tiế t kiê ̣m, vı̀ hàng ngày còn phải dùng để làm
vê ̣ sinh như đi tiêu, dô ̣i nước tiể u cho đừng bố c mùi khai vào phòng. Bố n
anh em trong phòng phải nhường nhiṇ nhau, không ai xài nước nhiề u quá,
cầ n thiế t hai ngày tắ m mô ̣t lầ n, nước còn dùng đề rửa chén sau khi ăn cơm,
súc miê ̣ng mỗi buổ i sáng. Linh
̣ bơm nước hay không là từ thẩ m quyề n nhà
tra ̣i tức ban quản giáo tra ̣i tù B.7. Mô ̣t ba ̣n tù trong tổ chức Lê Quố c Túy,
tên Diê ̣p, là người phu ̣ lo coi viê ̣c bơm nước cho quản giáo tra ̣i tù. Anh
kiể m tra các phòng tù đã đầ y nước hay chưa, phòng nào bi ̣nghe ̣t vòi phải
báo ngay. Anh Diê ̣p này cũng là người lo chuyê ̣n nấ u cơm, chia cơm cho
nhóm tù binh trong tổ chức Hoàng Cơ Minh ở tra ̣i B.7. Sau này chúng tôi
đươ ̣c biế t thêm, anh Diê ̣p xâm nhâ ̣p về cùng đơ ̣t với Liê ̣t Sı ̃ Trầ n Văn Bá,
đầ u thâ ̣p niên 1980. Án tù của anh Diê ̣p gầ n 15 năm.
Có mô ̣t Tế t, năm 1987 bước qua năm 1988, tù nhân đươ ̣c nhà tra ̣i
phân phát thêm ı́t thức ăn, có chấ t dầ u mỡ. Thực phẩ m la ̣ bu ̣ng hơn hàng
ngày, có anh bi ̣ tiêu chảy, phòng nào cũng có người đau bu ̣ng, mă ̣c dù ăn
đươ ̣c ngon và nhiề u hơn ngày thường. Và trong “thời điể m căng thẳ ng”
này, quái la ̣, nhà tra ̣i la ̣i không bơm nước. Bı̀nh thường hai hay ba ngày đã
nghe tiế ng chân anh Diê ̣p cha ̣y ngoài hành lang, báo đô ̣ng cho biế t, nhà tra ̣i
chuẩ n bi bơm
nước, anh em sẳ n sàng súc lu, hứng nước mới. Đây đươ ̣c coi
̣
là những âm thanh quen thuô ̣c, gầ n như là “tin vui” đố i với tù nhân bi nhố
̣ t
trong các phòng châ ̣t he ̣p, nóng nực (nóng tới mức, tố i ngủ, có anh phải lô ̣t
hế t quầ n áo ra mới vỗ đươ ̣c giấ c ngủ tù tô ̣i).
Nhưng qua Tế t, mùng Hai không thấ y, mùng Ba cũng không thấ y,
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mùng Bố n tiế p tu ̣c im re. Anh em trong phòng cố vể nh hai tai lên nghe
ngóng coi có tiế ng chân nào ở ngoài khu vực kiên giam không. Có anh em
còn cõng nhau leo lên sát mái phòng để nghiêng đầ u, ngó ra quan sát ngoài
sân tra ̣i. Lúc này, đã có phòng kêu báo đô ̣ng, cầ u cứu, nhưng bên ngoài tra ̣i
la ̣i vắ ng lă ̣ng. Không biế t ho ̣ đi chơi Tế t chưa về hay là đang “ẩ n” mı̀nh
đâu đó không ra mă ̣t.
Trong phòng nổ i lên không khı́ nă ̣ng nề , nă ̣ng nề vı̀ anh em im
lă ̣ng khổ tâm, đang chờ đơ ̣i từng giây bước chân anh Diê ̣p hay người quản
giáo nào đó, để “giải cứu tı̀nh hı̀nh bi bao
vây nghiêm tro ̣ng”. Nă ̣ng nề còn
̣
vı̀ chuyê ̣n cầ u tiêu trong phòng không có nước dô ̣i trong mấ y ngày qua,
phân người lỏng có, đă ̣c có, tràn đầ y ra bố c mùi tanh, hôi thúi nồ ng nă ̣c.
Những con ruồ i lằ n lớn hơn hô ̣t đâ ̣u phô ̣ng từ xa đánh hơi đươ ̣c mùi phân
người, đã tràn vào “chiế m đóng” cầ u tiêu, gây nên âm thanh vo vo đáng
kinh người. Anh nào nằ m ngủ ngay cửa sau của phòng, sát ca ̣nh cầ u tiêu,
phải cấ p tố c “di dời” chiế c chiế u tù đi chỗ khác ngay, không cầ n chờ linh
̣
ban quản giáo tra ̣i cho phép. Đã không có nước dô ̣i cầ u, nhưng anh em la ̣i
bi ̣đau bu ̣ng phải đi cầ u liên tu ̣c. Cầ u tiêu đã hôi thúi, thân người cũng bố c
mùi chua lòm. Khu vực cầ u tiêu trong phòng giam nhỏ he ̣p, trở thành khu
vực “rấ t giới ha ̣n”, không ai dám lai vañ g, trừ khi có “nhu cầ u đă ̣c biê ̣t”.
Đã vâ ̣y còn nhu cầ u tắ m giă ̣t, súc miê ̣ng, rửa chén.
Khi ăn Tế t, thấ y nhà tra ̣i chia cho thêm cơm, cho thêm thức ăn như
thit,̣ rau cải, mỡ dầ u, khá nhiề u so với những ngày bı̀nh thường trong suố t
năm trường thiế u thố n, thèm thuồ ng. Có anh em đươ ̣c ăn nhiề u, ăn ngon,
đươ ̣c “đánh chén”, vui mừng tưởng rằ ng “cách ma ̣ng” tử tế với tù nhân.
Nào ngờ ăn xong Tế t mới thấ y thêm tâm điạ “cách ma ̣ng” cư xử với tù
nhân đáng thương, vẫn chı̉ là bầ y sinh vâ ̣t luôn thu ̣ na ̣n khố n khổ , nằ m dưới
bàn tay hành ha ̣ cay đô ̣c của kẻ có quyề n, bấ t cứ lúc nào.
Sau này, khi chúng tôi bi ̣ chuyể n ra tra ̣i A. 20, nghe đươ ̣c nhiề u
laõ tù nhân đã bi ̣ giam ta ̣i tra ̣i này từ đầ u những năm 1980, kể la ̣i các câu
chuyê ̣n không ı́t đau lòng. Suố t năm, tù nhân bi ̣ cho ăn kham khổ , thăm
nuôi la ̣i giới ha ̣n, Tế t đế n, la ̣i Tế t “dân tô ̣c”, nhà tra ̣i A.20 rấ t thân ái, nhân
đa ̣o với tù chıń h tri.̣ Sáng cho ăn mô ̣t đơ ̣t cháo có chút lòng heo, thâ ̣t no.
Gầ n trưa la ̣i chia thêm cơm, canh, thit,̣ ăn no thỏa mañ , có người còn để
dành. Chiề u la ̣i có cử ăn đă ̣c biê ̣t nữa, nhiề u hơn bıǹ h thường. Tù nhân hı́
hửng (có người cũng cảnh giác, chờ coi), đươ ̣c ăn no, dường như quá no là
đằ ng khác, quá no mô ̣t cách bấ t thường. Bao tử đang lép xe ̣p, toàn cơm với
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nước muố i, ăn bữa nào cũng đói, nay la ̣i đổ vào bao tử dồ n dâ ̣p, đủ các thứ
lề nh bề nh, khó tiêu nhưng ngon miê ̣ng. Không ngờ, chưa hế t, tố i đế n, gầ n
giờ ngủ, quản giáo tra ̣i la ̣i đâ ̣p cửa rầ m rầ m, hố i thúc, bảo tù nhân chuẩ n bi ̣
chén, tô đi lañ h chè, ăn cho hế t không đươ ̣c để dành!?
Thâ ̣t là khố n na ̣n, đáng thương, đáng tô ̣i, đáng buồ n cho kiế p con
người phù du nhưng luôn trút thù hâ ̣n lên đầ u đồ ng loa ̣i không may. Tù
nhân lúc này, có người vı̀ đói khát, đã mắ c mưu nhà tù, ăn cho đã thèm,
nay lăn ra bi tru
chảy đâ ̣p cửa buồ ng giam
̣ ́ ng thực, ói mửa. Có người bi tiêu
̣
la cấ p cứu hố i hả, có người ôm bu ̣ng nằ m lăn qua lăn la ̣i, miê ̣ng kêu đau
không ngớt, có người cứ tuô ̣t quầ n ngồ i sẳ n trong cầ u tiêu, gương mă ̣t nhăn
nhó quá đau khổ , không dám đi đâu hế t, ngồ i ta ̣i chỗ “ứng chiế n” 24/24.
Cách hành xử của chế đô ̣ thâ ̣t “văn minh”, coi con người là công cu ̣ phải
luôn nhâ ̣n những trừng pha ̣t cay đô ̣c, ác tâm, tiể u nhân của ho ̣. Kẻ chiế n
thắ ng không cao thươ ̣ng, trở nên hèn ha ̣ kinh người!!!
Lúc bi ̣ giam ở tra ̣i B.7, đ̣ ã xảy ra trường hơ ̣p tự thắ t cổ chế t để
phản đố i cách giam giữ tù nhân của chế đô ̣. Anh Hồ Lam Hùng, mô ̣t kháng
chiế n quân bı̀nh thường trong khu chiế n, trong cuô ̣c Đông Tiế n II lần 2,
anh bi ̣thương ở chân, vế t thương nhe ̣, do vı̀ không có thuố c men và đươ ̣c
chữa tri ̣đúng lúc, nên anh phải mang tâ ̣t, chân đi cà nhắ c. Lúc bi ̣nhố t kı́n
ở tra ̣i B.7, anh Hồ Lam Hùng, vào ban đêm, xé mề n làm dây, tự treo cổ đế n
chế t. Khi anh em trong phòng biế t đươ ̣c, la báo đô ̣ng, anh đã chế t rồ i. Nhà
tra ̣i đóng hòm đem chôn trong khu vực B.7. Anh Hồ Lam Hùng còn trẻ,
lúc đó, năm 1987, anh đô ̣ khoảng trên 20. Tôi không biế t nhiề u về gia đı̀nh
anh. Trong khu chiến, tôi ở xa đơn vi anh.
Chı̉ có lúc di hành, tôi đươ ̣c cấ p
̣
trên giao, tiế p sức cho anh, giúp anh di chuyể n khi lên núi cao, mang bớt
đồ đa ̣c trong ba lô của anh, lúc anh đã bi ̣thương ở chân.
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Báo nhà nước CSVN loan tin về vụ xử án.
"Thời đó, sau khi trận đánh đã xảy ra được độ 1 tháng, thời gian
đủ để nắm vững tình hình, đài phát thanh của Phathét Lào là cơ quan
truyền thông đầu tiên loan tin về vụ đoàn quân kháng chiến bị chận đánh
và Chủ Tịch Hoàng Cơ Minh tử thương... Các đài kiểm thính thế giới tại
Bangkok nghe được và loan tin rộng ra, khi đó người Việt ở trong và
ngoài nước mới biết đến biến cố chấn động này. MT lên tiếng phủ nhận
và nói rằng Chủ Tịch Hoàng Cơ Minh vẫn an toàn và đang chỉ huy.
Khoảng 1 tháng sau nữa thì các cơ quan truyền thông nhà nước CSVN
mới bắt đầu loan tin để chuẩn bị cho vụ xử án và khi đem sự kiện này ra
tòa vào đầu tháng 12/1978, thì đồng loạt tất cả các nhật báo như Nhân
Dân, Quân Đội Nhân Dân, Sài Gòn Giải Phóng, Công An… đều có đăng
tin và ký sự nhiều kỳ. Nội dung các bản tin hơi giống nhau, tuy nhiên vì
câu chuyện khá phức tạp nên các ký sự viết có nhiều chi tiết sai lạc về tên
người, lẫn lộn về thời điểm và thời gian của các chiến dịch Đông Tiến…"
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Trích lại từ cuốn “1 Ngày Có 26 Giờ” của Nguyên Vũ.
Theo báo nhà nước CSVN thì số người bị MT xử tử lên đến 18 người.
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Thời gian giam ta ̣i tra ̣i B.7 - Suố i Máu, Đồ ng Nai, là thời gian chế
đô ̣ ga ̣n lo ̣c đố i tươ ̣ng, chuẩ n bi ̣ đưa 18 người ra phiên tòa ngày 1/12/1987
và sau đấ y là mô ̣t phiên tòa phu ̣. Tấ t cả phải diễn ra êm thấ m, chı̉ có tuân
phu ̣c, nghe tòa hỏi và thành tâm khai báo, trả lời. Đó như là mô ̣t kich
̣ bản
đươ ̣c soa ̣n thảo công phu, ăn khớp. Đa ̣o diễn là nhà nước có hỗ trơ ̣ bởi nòng
súng. Chứ không thể có phiên tòa như đã xử anh hùng Trầ n Văn Bá, có tố
cáo tô ̣i ác chế đô ̣ ngay trước tòa án. Liê ̣t sı ̃ Trầ n Văn Bá thuô ̣c tổ chức đấ u
tranh giải trừ ho ̣a đô ̣c tài, giành tự do cho dân Viê ̣t, do ông Lê Quố c Túy
lañ h đa ̣o, có cơ sở ở Pháp Quố c.
Tôi và mô ̣t số anh em không bi ̣ra tòa và không có án chı́nh thức,
chı̉ nghe đo ̣c bản án tâ ̣p trung cải ta ̣o. Bản án này cũng tương tự như các
cán bô ̣ kháng quản bi ̣bắ t từ năm 1985, vẫn còn bi giam
nhiề u năm sau đó.
̣
Khi tuyên án tâ ̣p trung cải ta ̣o, tra ̣i trưởng tra ̣i giam B.7, có tên
Năm Lâ ̣p, người Cà Mau, nói rằ ng, án tâ ̣p trung có thời ha ̣n chıń h thức là
3 năm. “Cải ta ̣o viên” nào làm tố t theo chı́nh sách nhà nước và đảng, sẽ
đươ ̣c thả về sớm. Cải ta ̣o viên nào, cải ta ̣o chưa tố t theo nhâ ̣n xét của ban
giám thi ̣ tra ̣i, sẽ tiế p tu ̣c đươ ̣c cải ta ̣o thêm trong mô ̣t thời gian không xác
đinh
̣ đươ ̣c!?
Có mô ̣t số kháng chiế n quân bi ̣ mang án tâ ̣p trung cải ta ̣o, nhưng
la ̣i đươ ̣c cho ra tra ̣i cải ta ̣o sớm. Đươ ̣c cho lao đô ̣ng sớm tức là có điề u kiê ̣n
đi la ̣i giới ha ̣n, còn hơn là bi giam
kı́n trong khu kiên giam, không thấ y trời
̣
sao, sức khỏe suy kiê ̣t dầ n. Và các anh em nói trên la ̣i đươ ̣c thả tự do sớm,
trong thời ha ̣n ba năm, số này không nhiề u chừng vài người.
Phiên tòa đầ u tiên, nghe anh em ra tòa kể la ̣i, đươ ̣c chế đô ̣ tổ chức
ngay nhà hát thành phố , điạ điể m này trước là tòa nhà Quố c Hô ̣i của chế
đô ̣ VNCH, nằ m trên đường Tự Do, gầ n bế n Ba ̣ch Đằ ng, không xa căn nhà
cũ của gia đı̀nh tôi. Chı̉ mô ̣t hành đô ̣ng, biế n tru ̣ sở Quố c Hô ̣i của thể chế
đố i nghich,
̣ thành nhà hát, nơi hàng ngày diễn ra các màn đú đởn của xác
thiṭ tô ̣i lỗi, các trò hề tầ m thường, đôi lúc vô vi,̣ cho thấ y tâm điạ không
chıń h nhân của kẻ cai tri ̣ mới, cũng mô ̣t loa ̣i giả hıǹ h. Ho ̣ châm biế m cay
đô ̣c chế đô ̣ cũ, tương tự hành đô ̣ng của lũ vô ho ̣c, tiể u nhân, dù mô ̣t giố ng
da vàng, mô ̣t nguồ n rồ ng tiên. Còn viê ̣c làm của ho ̣, ai châm biế m đây? Ho ̣
tự cho ho ̣ là kẻ bách chiế n, bách thắ ng, cao nga ̣o, có quyề n quyế t đinh
̣ tấ t
cả (như mô ̣t “Thươ ̣ng đế ” dự phóng), dù có phải giam ham
,
thiêu
đố
t
tương
̃
lai của cả dân tô ̣c Viê ̣t. Và quả thâ ̣t, ho ̣ đã thiêu cháy hế t tương lai của dân
tô ̣c tôi rồ i, trong 30 năm qua.
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Phiên tòa mang danh tòa án nhân dân, cái gı̀ cũng của nhân dân,
từ ngữ nhân dân bi la
̣ ̣m du ̣ng tâ ̣n lực tới mức đô ̣ siêu la ̣m phát (cũng tương
tự như từ ngữ “cách ma ̣ng”), thực chấ t chı̉ là tòa án của đảng, đươ ̣c hoa ̣ch
đinh
̣ kỹ càng như viê ̣c thiế t lâ ̣p sa bàn cho mô ̣t trâ ̣n đánh mang quyế t tâm
cao đô ̣ - cuồ ng tı́n - trong viê ̣c tiêu diê ̣t “tàn dư chế đô ̣ Mỹ - ngu ̣y”.
Trước cổ ng tòa Quố c Hô ̣i cũ, có dựng tấ m hı̀nh chu ̣p ông Hoàng
Cơ Minh mă ̣c quân phu ̣c nghiêm chı̉nh, khi còn là Phó Đề Đố c Hải Quân.
Hı̀nh này, chắ c ho ̣ lu ̣c kiế m đươ ̣c, khi tràn vào cướp - chiế m Bô ̣ Tư Linh
̣
Hải Quân ở bế n Ba ̣ch Đằ ng, thuô ̣c quâ ̣n Nhấ t - Sài Gòn vào năm 1975. Hai
nhân vâ ̣t kháng chiế n quân nổ i bâ ̣t nhấ t trong phiên tòa, theo lời anh em kể
la ̣i, là Lê Đı̀nh Bảy, mô ̣t Quyế t Đoàn Trưởng đã ra hàng và quy thuâ ̣n
nhanh chóng để lâ ̣p công “chuô ̣c tô ̣i” với “cách ma ̣ng”. Hai là Dân Đoàn
Phó Pha ̣m Hoàng Lê, con trai mô ̣t cựu Đa ̣i Tá VNCH. Người thứ ba không
kém nổ i bâ ̣t là Đă ̣ng Quố c Hùng, Viê ̣t kiề u ở Đan Ma ̣ch. Anh này, từ lúc ở
khu chiến đã đươ ̣c chiế n hữu Trầ n Khánh go ̣i là “Đă ̣ng Quố c Dzỗm”. Sau
phiên tòa, không ai thấ y Hùng bi ̣cải ta ̣o. Chắ c la ̣i đươ ̣c Bô ̣ nô ̣i vu ̣ tổ chức
cho chui ra hải ngoa ̣i núp dưới hı̀nh bóng khác tựa như “đồ ng chı́” Hoàng
Tiến Quân trước đây? Cũng có thể Đă ̣ng Quố c Hùng là Viê ̣t kiề u (ở Đan
Ma ̣ch) duy nhấ t trong số các kháng chiế n quân bi ̣bắ t làm tù binh. Do vâ ̣y,
nhà nước Hà nô ̣i đã chơ ̣p cơ hô ̣i này để đánh đổ i với chı́nh phủ Đan Ma ̣ch,
hầ u kiế m lơ ̣i lô ̣c cho chế đô ̣ đô ̣c tài.
Diễn biế n phiên tòa xử vu ̣ án “phản đô ̣ng” cực kỳ hê ̣ tro ̣ng sau
năm 1975, vu ̣ “phản đô ̣ng” Hoàng Cơ Minh, đã diễn ra rấ t tẻ nha ̣t như công
thức cũ kỹ của đảng cô ̣ng sản Viê ̣t Nam. Du ̣ng tâm của kẻ cai tri,̣ chứng
minh cho công luâ ̣n trong nước và quố c tế thấ y rằ ng, đảng vẫn vững vàng
thố ng tri ̣ (đè đầ u, đô hô ̣) người Viê ̣t, bo ̣n “phản đô ̣ng” đã bấ t lực, đã quy
hàng, đã bi ̣ tiêu diê ̣t, đã thành tâm cải hố i. Quyề n lực đảng cô ̣ng sản vẫn
muôn năm, muôn năm, muôn năm, va ̣n tuế , va ̣n tuế , đa ̣i va ̣n tuế . Tuyê ̣t đố i
vững vàng hơn cả triề u đa ̣i nhà Hán của dòng ho ̣ Lưu, kéo dài 400 năm,
trong lich
̣ sử quân chủ chuyên chế khắ c nghiê ̣t ở Tàu. Chı̉ có dân tô ̣c Viê ̣t
này đã và đang bi ̣đày đo ̣a xuố ng chı́n tầ ng điạ ngu ̣c âm u! Chı̉ có cơn đa ̣i
điạ chấ n dữ dô ̣i, trên 8 đô ̣ richter mới phá tan cõi điạ ngu ̣c đầ y uấ t hâ ̣n này.
Những kháng chiế n quân ra tòa xong, có người mang án 3 năm, có
người mang án 10 năm, có người mang án 16 năm, 18 năm, 12 năm... có
người bi ̣mang án chung thân. Sau đó, anh em bi ̣chuyể n ra các tra ̣i cải ta ̣o
“lừng danh” trong chế đô ̣, như tra ̣i Z.30 Đ ở Hàm Tân, Bı̀nh Thuâ ̣n và tra ̣i
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cải ta ̣o Xuân Phước ở tı̉nh Phú Yên - Trung Phầ n.
Tôi bi ̣ giam ta ̣i tra ̣i B. 7 từ cuố i tháng 9/1987 tới đầ u năm 1989,
sau đó la ̣i bi ̣ chuyể n về tra ̣i T.82 ở Sài Gòn. Ở đây gă ̣p la ̣i nhiề u anh em
trong toán kháng quản bi bắ
kı́n không xét xử, không
̣ t từ năm 1985, bi giam
̣
đươ ̣c cho gă ̣p thân nhân, không có chế đô ̣ thăm nuôi, dù đã bi ̣giam hơn 5
năm, chế đô ̣ go ̣i anh em là gián điê ̣p. Ta ̣i tra ̣i giam này cũng có mô ̣t số cán
bô ̣ trung, cao cấ p trong chế đô ̣ đô ̣c tài, nhưng toan tı́nh chố ng đảng cũng bi ̣
nhố t ta ̣i đây. Thời gian ở tra ̣i này, biế n cố Đông Âu vang dô ̣i, xıć h xiề ng
cô ̣ng sản bi ̣ phá tung, cán bô ̣ quản giáo tra ̣i cũng thay đổ i thái đô ̣ với tù
nhân. Có người cho tù nhân bế con mı̀nh nựng niu,
̣ có người gă ̣p tù nhân
đang làm ta ̣p dich,
̣ gâ ̣t đầ u chào hỏi tỏ vẻ quan tâm, thân tı̀nh như đồ ng bào
ruô ̣t thiṭ trong cùng mô ̣t dân tô ̣c!? Tuy nhiên sau đó, các đô ̣ng thái thời
cuô ̣c này biế n mấ t hế t. Sự phân cách, kỳ thi ̣ (mo ̣i rơ ̣) tiế p tu ̣c xuấ t hiê ̣n
trong quan hê ̣ kẻ cai tri ̣tuyê ̣t đố i và đám tô ̣i pha ̣m ương bướng muố n thay
đổ i chế đô ̣ mô ̣t cách có ý thức, nhằ m vươn đế n tự do.
Giám đố c (tra ̣i trưởng) tra ̣i tù T. 82 ở Sài Gòn là mô ̣t người thứ
tám, tôi không nhớ tên ông ta, người phó tên là sáu Ân. Cả hai gố c người
tı̉nh Minh Hải, vươn lên đẳ ng cấ p nhiề u quyề n lực trong hê ̣ thố ng công an
chế đô ̣ là nhờ có công trong viê ̣c châ ̣n bắ t tổ chức Lê Quố c Túy xâm nhâ ̣p
vào vùng biể n Cà Mau đầ u thâ ̣p niên 1980. Giám đố c Tám là nhân vâ ̣t
quyề n uy nhưng ı́t nói, ı́t xuấ t hiê ̣n trước tầ m mắ t anh em tù nhân. Cuô ̣c
số ng hắ n ung dung, sung túc, phú quý như mô ̣t chủ điề n ở tın̉ h Bế n Tre
dưới thời Pháp thuô ̣c. Có anh em tù đã quy hàng hoàn toàn, mo ̣p đầ u, khom
lưng, cung kıń h go ̣i giám đố c Tám là bác Tám! Còn go ̣i tra ̣i phó sáu Ân là
chú Sáu! Trông có vẻ thân tı̀nh như trong mô ̣t gia đı̀nh dòng ho ̣?
Tôi còn nhớ giám đố c Tám đã pha ̣t anh ba ̣n tôi, Nguyễn Văn Hồ ng,
mô ̣t kháng chiế n quân tham dự đoàn cán bô ̣ kháng quản. Hồ ng đã bị mô ̣t
tuầ n kiên giam chı̉ vı̀ khi đi làm vê ̣ sinh chung quanh tra ̣i, lỡ tay làm gaỹ
mô ̣t nhánh cây bàng nhỏ. Cây bàng này, vố n rấ t đươ ̣c giám đố c Tám chăm
chút hàng ngày, coi nó đáng nhı̀n, đáng ngắ m hơn các tên tù nhân trong
tra ̣i. Anh Hồ ng khi bi tu
̣ ̀ , cố gắ ng làm công viê ̣c ta ̣p dich,
̣ nhưng sự cố gắ ng
của anh cũng không đổi đươ ̣c sự khoan hồ ng của tra ̣i trưởng Tám.
Ta ̣i tra ̣i T.82, tôi đã bi ̣kiên giam nhiề u tháng, trước khi bi ̣chuyể n
ra tra ̣i Xuân Phước- Phú Yên, chı̉ vı̀ chố ng la ̣i linh
̣ đi làm ta ̣p dich
̣ trong
tra ̣i. Trong tra ̣i này, anh em tù nhân (có cả nhiề u anh em trong tổ chức Lê
Quố c Túy) cũng đươ ̣c phân làm hai. Số “ý thức tự giác” sửa đổ i, đươ ̣c nhà
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tra ̣i tin câ ̣y, đươ ̣c cho ra ngoài phố Sài Gòn đi chơ ̣, đi mua kem ăn vào lúc
tố i, đươc thăm nuôi đầ y đủ, đươ ̣c ho ̣p mă ̣t ăn liên hoan hàng tuầ n, như
Pha ̣m Hoàng Lê nấ u cà ri gà và mời nhiề u anh em tù la ̣i ăn. Tấ t nhiên không
phải ai cũng đươ ̣c mời “tham gia” vào buổ i tiê ̣c nhiề u dinh dưỡng như thế
này. Tổ chức tiê ̣c như thế còn là đòn thù đánh ma ̣nh vào bao tử các tù nhân
không khuấ t phu ̣c tıń h gian trá. Thâ ̣m chı́ có người còn xin ra ngoài tra ̣i đi
chơi gái với lý do lâu quá không gầ n đươ ̣c phu ̣ nữ, như Lê Đı̀nh Bảy, cựu
Quyế t Đoàn Trưởng đã xin quy phu ̣c. Tin Lê Đıǹ h Bảy xin (tấ t nhiên phải
lo lót tiề n cho cán bô ̣) quản giáo chở ra ngoài phố Sài Gòn, kiế m gái hưởng
la ̣c, đươ ̣c anh em loan truyề n với các phản ứng khác nhau. Có người khoái
chı́, tán đồ ng, có người làm thinh, coi khinh. Ai nói gı̀ thı̀ nói, sau cuô ̣c đi
chơi này, tôi ngó thấ y Bảy có vẻ yêu đời hơn, miê ̣ng lıú lo như sáo trên
cành và lao đô ̣ng ta ̣p dich
̣ trong tra ̣i số t sắ ng hơn!
Năm 1990, tôi và nhiề u anh em khác bi ̣chuyể n ra tra ̣i A.20 ở Phú
Yên. Đêm chuyể n tra ̣i, số tù nhân, chân bi co
̣ ̀ ng vào chân ghế xe bô ̣ nô ̣i vu ̣
nhà nước cô ̣ng sản, lầ n này tù nhân không bi ̣biṭ mắ t. Xe rời tra ̣i T.82 với
toán công an vũ trang ngồ i châ ̣t trên xe, ho ̣ dồ i dào vũ khı́ trấ n áp, nhưng
có vẻ nghèo tiề n ba ̣c, qua câu chuyê ̣n các công an trao đổ i trên xe, đa phầ n
là người ở tı̉nh Cà Mau, nay đươ ̣c go ̣i là Minh Hải.
Nhiề u năm trời rồ i, tôi mới tâ ̣n mắ t nhı̀n thấ y cảnh đường phố Sài
Gòn về khuya ra ̣ng sáng. Cũng dáng cây cao, đen đúa trong bóng đêm,
cũng ánh đèn vàng vo ̣t, người làm vê ̣ sinh buổ i sáng sớm đang cúi đầ u quét
bên đường, nhẫn nhu ̣c với cảnh đời vô vo ̣ng. Xe cha ̣y lòng vòng trên các
con đường phố còn thưa người, rồ i ra ngã tư Hàng Xanh, theo quố c lô ̣ 1,
nhắ m hướng Long Khánh, Phan Thiế t, thẳ ng tiế n.
Xe lướt qua vùng có Tháp Chàm, các di tı́ch của dân tô ̣c Chiêm
Thành đang lầ n lươ ̣t hiê ̣n ra trước mắ t tôi. Có tháp cũ kỹ đứng bên đường
như mời go ̣i, có tháp ẩ n mı̀nh trơ tro ̣i sau hàng cây. Các hı̀nh bóng quá khứ
xa xăm, đe ̣p u sầ u. Tháp đứng im, bấ t đô ̣ng, nhẫn nhu ̣c như cố nhân không
nói thành lời. Rấ t tiế c tôi không đươ ̣c là du khách bı̀nh thản, thong dong.
Trái la ̣i chı̉ là du khách miễn cưỡng đáng buồ n, nên cảnh đe ̣p thiên nhiên
bên đường mấ t đi hế t nửa vẻ đe ̣p, khi trong tôi, lòng nă ̣ng trich
̣ âu lo. Tới
Phú Yên vào vùng Xuân Phước, tra ̣i giam khổ ng lồ , nhiề u oan nghiê ̣t nơi
đây đang chờ đón những chàng trai Viê ̣t nă ̣ng lòng ái quố c!
Ta ̣i tra ̣i tù Xuân Phước- Phú Yên, tôi đươ ̣c gă ̣p la ̣i nhiề u kháng
chiế n quân, có người bi ̣nhố t sau thấ t ba ̣i của chiế n dich
̣ Đông Tiế n I, năm
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1985. Và tôi cũng làm quen đươ ̣c nhiề u tù chı́nh tri trong
quố c nô ̣i bao gồ m
̣
nhiề u thành phầ n, nhiề u lứa tuổ i, ở rải rác các điạ phương Nam - Trung Bắ c, Kinh - Thươ ̣ng. Rấ t nhiề u người bi ̣ giam giữ nơi đây từ đầ u những
năm đầ u thâ ̣p niên 1980. Các tù nhân này, nay già yế u, ho ̣ xơ xác, mỏi mê ̣t,
binh
̣ hoa ̣n. Chế đô ̣ đã thành công trong viê ̣c tiêu diê ̣t ý chı́ đố i kháng của
nhiề u tù chıń h tri.̣ Phầ n lớn chı̉ mong đươ ̣c nhà nước thả cho về nhà, ı́t nhấ t
cũng đươ ̣c chế t bên gia đı̀nh, còn hơn nằ m la ̣i trong nghıã điạ cô liêu của
tra ̣i tù cô ̣ng sản âm u, buồ n chán. Tuy nhiên chế đô ̣ la ̣i thấ t ba ̣i trong nỗ lực
tiêu diê ̣t, tâ ̣n diê ̣t sự tồ n ta ̣i ý thức hướng tới tự do trong mo ̣i người dân
Viê ̣t.
Mới bi ̣ chuyể n tới tra ̣i A.20, tôi bi ̣ đưa về đô ̣i 2, mô ̣t đô ̣i bi ̣ quản
chế nă ̣ng, bao gồ m nhiề u tù nhân chıń h tri ̣ mang án chung thân và nhiề u
người mang án tâ ̣p trung cải ta ̣o. Đô ̣i 2 là đô ̣i bao gồ m nhiề u thành phầ n
đươ ̣c tra ̣i đánh giá là cầ n phải đươ ̣c “giáo du ̣c” nhiề u hơn, mô ̣t đô ̣i không
cầ n phải đi lao đô ̣ng nhiề u, chı́nh yế u là kiề m chế hành đô ̣ng và nhâ ̣n thức
của số tù nhân trong đô ̣i 2.
Đô ̣i trưởng đô ̣i 2 là Nguyễn Đı̀nh Văn Long, mô ̣t tù nhân chı́nh tri ̣
mang án chung thân. Long tham gia tổ chức chı́nh tri ̣ có võ trang nhằ m
chố ng đố i chế đô ̣ Hà nô ̣i, đươ ̣c tổ chức ta ̣i vùng Nha Trang, tổ chức bi pha
̣ ́
vỡ, Long vào tù. Nguyễn Đıǹ h Văn Long lớn tuổ i hơn tôi, bi tu
̣ ̀ nhiề u năm,
anh Long thay đổ i tı́nh, quay qua cô ̣ng tác với “cách ma ̣ng”. Viê ̣c Nguyễn
Đı̀nh Văn Long đươ ̣c giao làm đô ̣i trưởng đô ̣i 2, chı̉ là để theo dõi hành vi
số tù nhân trong đô ̣i. Long từng bi ̣mô ̣t tù hı̀nh sự đâm sau lưng, ngay giữa
trưa, chı̉ vı̀ công tác làm ăng ten của Long cho ban an ninh tra ̣i. Vế t thương
không nă ̣ng, dù kẻ đâm muố n đâm cho Long chế t tức khắ c nhưng Long
thoát chế t, vı̀ may mắ n, có nhiề u người quen nhảy vào cứu. Trong tù không
đươ ̣c dấ u vâ ̣t nho ̣n, nhưng nhiề u tù hı̀nh sự vẫn dấ u đươ ̣c công an tra ̣i. Tı́nh
tı̀nh Long nham hiể m, đa mưu, la ̣i thêm mắ c binh
̣ khẩ u dâm rấ t nă ̣ng.
Nguyễn Đı̀nh Văn Long nói tu ̣c ghê gớm như là cách phá vỡ các ức chế
tâm sinh lý mô ̣t tù nhân bi ̣ giam cả đời trong tra ̣i cải ta ̣o, dù vài tháng vơ ̣
Long từ Nha Trang có vào thăm và ngủ la ̣i vài đêm. Tấ t nhiên, điề u này
xảy ra cũng vı̀ cá tı́nh Long chứa nhiề u ham muố n nhu ̣c du ̣c.
Sinh hoa ̣t tù nhân là cựu kháng chiế n quân Viê ̣t Nam, tấ t nhiên bi ̣
phân hóa, cơm tù ı́t ỏi, nghèo nàn là đô ̣ng lực ta ̣o nên sự chia rẽ không ı́t
nghiêm tro ̣ng. Chı̉ còn ı́t, không ı́t lắ m, các anh em có lòng ngồ i la ̣i nói
chuyê ̣n với nhau kı́n đáo, vı̀ ăng ten đươ ̣c gài đầ y như ruồ i trong đám tù

393

Hồi ký kháng chiến HÀNH TRÌNH NGƯỜI ĐI CỨU NƯỚC

492

nhân thu ̣ đô ̣ng đau thương. Tấ t nhiên cũng phải kể đế n viê ̣c, lực lươ ̣ng
kháng chiế n tan ra.̃ Giờ đây, nhiề u cựu kháng chiế n quân còn phải lo cho
cuô ̣c số ng ho ̣, nghı ̃ đế n gia đı̀nh, lo cho tương lai sau vài năm ở tù. Ca ̣nh
đó là những áp lực thường xuyên của ban an ninh tra ̣i tù cùng những ba ̣n
bè thoái chı́, sa ngã sau thấ t ba ̣i. Đây là điề u hiể n nhiên, bı̀nh thường trong
cuô ̣c số ng chấ t đầ y vinh - nhu ̣c, thiê ̣n - ác, cao thươ ̣ng - phàm tu ̣c.
Vài năm đầ u, số ı́t cựu kháng chiế n quân còn tổ chức ngày giỗ cố
chiế n hữu Chủ Tich
̣ Hoàng Cơ Minh thâ ̣t kı́n đáo, vı̀ kiên giam sẽ xảy đế n
nế u an ninh tra ̣i phát hiê ̣n. Giỗ, chı̉ là bữa cơm đa ̣m ba ̣c, ı́t trà, thuố c, mấ y
câu chuyê ̣n cũ thâ ̣t đau lòng đươ ̣c nhắ c la ̣i. Dù biế t quá đau lòng, nhưng
sao không muố n quên. Những câu chuyê ̣n đó, cứ đươ ̣c ôn la ̣i như bài ho ̣c
cay đắ ng của thấ t ba ̣i, mấ t mát, hy sinh.
Có vài anh em, không hiể u sao chı̉ có vài, chứ không nhiề u, đươ ̣c
Tổ ng Vu ̣ Hải Ngoa ̣i gửi tiề n cho gia đı̀nh lên tra ̣i cải ta ̣o thăm nuôi. Tấ t
nhiên mấ y anh em đươ ̣c thăm nuôi có chia la ̣i ga ̣o, thực phẩ m cho các chiế n
hữu nghèo nàn, không thăm nuôi. Hoă ̣c tổ chức các buổ i cơm quây quầ n
tı̀nh chiế n hữu. Cơm khu chiế n, giờ đây nhường la ̣i cho buổ i cơm tù uấ t
nghe ̣n. Cơm kháng chiế n không còn nữa, không bao giờ còn đươ ̣c tái diễn.
Và cơm tù, tấ t nhiên không phải lúc nào cũng đầ m ấ m, nhiề u cựu kháng
chiế n quân xa lánh những buổ i họp quây quầ n chung quanh mâm cơm tı̀nh
nghıã này. Ho ̣ sơ ̣ haĩ , ho ̣ cảnh giác, ho ̣ giờ đây gầ n như xa la ̣.
Cũng có nguồ n tin trong anh em tù nói cho biế t, người thay mă ̣t
Tổ ng Vu ̣ Hải Ngoa ̣i, mang tiề n về giúp cho gia đı̀nh kháng chiế n quân ở
Viê ̣t Nam, để có phương tiê ̣n thăm nuôi kháng chiế n quân trong tù, đã ôm
tiề n đi trố n. Thâ ̣t phức ta ̣p cho lòng con người, xấ u hổ cho nhân cách mô ̣t
số người Viê ̣t Nam. Chuyê ̣n ăn lường không phải là không phổ biế n trong
xã hô ̣i Viê ̣t. Nhưng ăn lường đồ ng đô ̣i mı̀nh đang khố n khó, khổ nhu ̣c, tù
giam la ̣i càng táng tâ ̣n lương tâm hơn bao giờ hế t.
Đời số ng tù nhân thường khố n na ̣n, mô ̣t trái dừa khô rớt từ lâu,
nằ m bên bờ hào tra ̣i tù, dừa có màu thâm đen, ẩ m mố c, nhưng vẫn giá tri.̣
Tôi cùng nhiề u anh em đã chia nhau từng miế ng dừa thâm đen, nằ m im lı̀m
bên ao nước không biế t từ mấ y tháng rồ i. Anh Sơn, mô ̣t cựu quân nhân ở
vùng Bı̀nh Đinh,
̣ mang án chung thân, không có gia đı̀nh thăm nuôi. Mô ̣t
hôm đi lao đô ̣ng, lươ ̣m đươ ̣c trái dừa rớt bên bờ cỏ da ̣i. Anh ngồ i xuố ng,
tı̀m cách đâ ̣p ra ăn ngon lành, đây là món ăn nhiề u chấ t dinh dưỡng, mă ̣c
cho cán bô ̣ quản giáo đã cảnh giác không đươ ̣c lươ ̣m dừa của tra ̣i, dù rớt
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ru ̣ng. Tôi đứng xa xa, ngó thấ y anh Sơn ngồ i ca ̣p từng miế ng dừa mà
thương cho anh. Người cựu chiế n binh quân đô ̣i VNCH, sau năm 1990 vẫn
trong vòng tù tô ̣i. Trong khi bao chiế n hữu, thươ ̣ng cấ p, tướng tá của anh
đã đinh
̣ cư xây cuô ̣c đời mới phú quı,́ tự do. Đời vẫn nồ ng nhiê ̣t dành sự cư
xử ba ̣c beõ , vô nhân tı̀nh cho những người con trung kiên với đấ t nước, với
lý tưởng tự do.
Bên ca ̣nh đời số ng tù nhân èo uô ̣t, đời số ng cán bô ̣ quản giáo tra ̣i
không phải lúc nào cũng la ̣c quan. Tra ̣i trưởng tra ̣i A.20 vào năm 1992 1993 là Thiế u Tá Trầ n Ngo ̣c Bôi. Với mái tóc ba ̣c, go ̣i là tóc muố i tiêu
không chı́nh xác, vı̀ tóc đen có phầ n ıt́ hơn tóc trắ ng. Mái tóc này bồ ng
bề nh, dơ ̣n sóng, khiế n cho ông thiế u tá công an trông có vẻ hơi lañ g ma ̣n,
thêm chút bảnh bao, dù có tuổ i. Nghe anh em tù đi rô ̣ng kể la ̣i, ông lấ y
thêm bà vơ ̣ ở khu vực Phú Yên. Bà này là vơ ̣ viên cựu sı ̃ quan cảnh sát
VNCH, không biế t ông sı ̃ quan miề n Nam này chế t hay đi cải ta ̣o chưa về .
Lúc đó, thiế u tá Bôi thı́ch cha ̣y chiế c xe Honda mang tên nữ hoàng. Trong
tra ̣i vắ ng lă ̣ng, chı̉ có bóng dừa cao và đấ t đỏ, anh em tù thường thấ y ông
tra ̣i trưởng ngồ i trên chiế c xe hon da màu đỏ cha ̣y lòng vòng kiể m tra tı̀nh
hı̀nh tra ̣i tù, với dáng điê ̣u thỏa mañ lắ m.
Hầ u như đây là chiế c xe Honda mới, hiê ̣n đa ̣i, đô ̣c nhấ t trong tra ̣i
tù xa xôi, xơ xác này. Các quản giáo khác cũng có Honda, nhưng cũ ky,̃ hư
lên hư xuố ng, phầ n nhiề u quản giáo cởi xe đa ̣p. Đa số từ miề n Bắ c đươ ̣c
bô ̣ nô ̣i vu ̣ điề u vào trong Nam. Công an quản chế thường là người điạ
phương, giữ an ninh cho trại tù. Quản giáo có nhiê ̣m vu ̣ giáo du ̣c chı́nh tri,̣
kiể m soát tư tưởng tù nhân trong đô ̣i, trong tra ̣i.
Hồ i ấ y, có cán bô ̣ quản giáo tên Tinh,
̣ xảy ra vu ̣ tranh chấ p tı̀nh ái
với tù nhân mang tô ̣i vươ ̣t biên. Số là, anh tù này tên Vinh, mang án 20
năm vı̀ tô ̣i tổ chức vươ ̣t biên, Vinh lắ m mồ m lắ m miê ̣ng, người ở vùng di
cư sau năm 1954, Vinh cũng là cựu cảnh sát viên trong chế đô ̣ miề n Nam.
Do có tài ăn nói và chiụ lo lót, tù nhân Vinh đươ ̣c giao làm người coi kho
cho đô ̣i 12 tức là đô ̣i rau xanh. Vinh đươ ̣c tin câ ̣y, nên ı́t khi bi go
̣ ̣i vào tra ̣i
ngủ, anh có thể ngủ ở ngoài rẫy rau của đô ̣i. Chı́nh vı̀ cơ hô ̣i này, Vinh có
dip̣ gă ̣p vơ ̣ anh quản giáo Tinh,
̣ mô ̣t phu ̣ nữ làm nghề ghi số đề và cũng bay
bướm, hay bỏ nhà đi chơi rong. Hai người lúc đầ u là nói chuyê ̣n rau quả,
cây trái, rau cải. Các tù nhân khác thuâ ̣t la ̣i, Vinh lén lấ y rau của đô ̣i để tă ̣ng
bà vơ ̣ quản giáo Tinh.
̣ Sau dầ n dầ n bén hơi, bén mùi, hai người ăn ngủ thỏa
thıć h trong cái nhà kho tồ i tàn, châ ̣t chô ̣i của đô ̣i 12 nằ m ngoài ruô ̣ng. Nhiề u
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lần quá, tiế ng dữ đồ n xa, tới tai thươ ̣ng úy Tinh.
̣ Không biế t ban quản giáo
tra ̣i dàn xế p thế nào, nhưng anh chàng tù vươ ̣t biên tên Vinh vẫn không hề
hấ n gı̀. Còn thươ ̣ng úy công an Tinh
̣ có vẻ mang mă ̣c cảm với tù nhân trong
tra ̣i. Cuô ̣c số ng Tinh
̣ nghèo túng, dù khá hơn tù nhân.
Ta ̣i tra ̣i A.20, tôi cũng bi ̣ kiên giam mô ̣t tháng, trong khu vực đã
tiễn đưa Linh Mu ̣c Nguyễn Văn Vàng, vu ̣ án Nhà Thờ Vinh Sơn năm 1975
-1976 ta ̣i Sài Gòn. Tôi bi ̣ kiên giam chı̉ vı̀ tranh caĩ với cán bô ̣ quản giáo
đô ̣i 2, qua cái thùng cua của anh ba ̣n tù Nguyễn Văn Quang. Hôm đó, khi
đang đi lao đô ̣ng, vét đấ t sı̀nh, làm cỏ dưới mương nước gầ n tra ̣i. Anh
Nguyễn Văn Quang vừa làm, vừa mò thêm cua ố c cho bữa cơm trưa. Cán
bô ̣ Thu, thươ ̣ng úy an ninh phu ̣ trách quản giáo đô ̣i 2, chı̉ đô ̣ tuổ i tôi, không
đồ ng ý cho anh bắ t cua trong giờ lao đô ̣ng. Tôi thấ y vâ ̣y, không đồ ng ý, vı̀
nhiề u lầ n đi lao đô ̣ng, cũng có anh em vừa làm viê ̣c, vừa mưu sinh, sao cán
bô ̣ Thu không bắ t lỗi. Nay anh Quang đi bắ t cua, cũng đâu có gı̀ la ̣. Tôi lên
tiế ng binh vực anh Quang, cán bô ̣ Thu quát tôi phải im, tôi chố ng chế .
Người cán bô ̣ này tức giâ ̣n, bảo anh Nguyễn Đıǹ h Văn Long cho đô ̣i nghı̉
lao đô ̣ng ngay dù chưa hế t giờ làm viê ̣c. Cả đô ̣i phải kéo vào tra ̣i bấ t thường,
tôi và anh Quang nhâ ̣n linh
̣ lên văn phòng thi đua làm tờ kiể m điể m. Chúng
tôi bi ̣nhố t trong khu kiên giam ngay trưa hôm đó.
Tôi bi ̣ kiên giam 30 ngày, anh Quang bi ̣ hơn 3 tháng. Suố t tháng
bi ̣ còng mô ̣t chân, tuầ n thứ nhấ t bi ̣ còng chân mă ̣t, tuầ n sau đổ i qua chân
trái, cứ như vâ ̣y cho hế t tháng kiên giam. Đêm nằ m rấ t khó ngủ, vı̀ xoay
trở thân mı̀nh không tiê ̣n, do chân bi ̣còng, chỗ bi ̣còng la ̣i rấ t sát, gây đau
nhức cho cổ chân. Trong tháng kiên giam, không có tắ m giă ̣t, không rửa
mă ̣t, đánh răng, ngủ trên nề n xi măng, không cho ngủ trên chiế u. Ăn cơm
với nước muố i, hai ba ngày có ıt́ canh rau muố ng, trong rau có nhiề u co ̣ng
cỏ da ̣i mo ̣c ngoài bờ ruô ̣ng, tựa như cỏ luô ̣c chứ không phải canh. Trong
khu kiên giam có nhiề u anh em đã ở lâu rồ i.
Cũng khu kiên giam này, có anh tù hı̀nh sự mang tro ̣ng án tên Sơn,
quê Phú Yên. Sơn bi ̣còng trong khu kiên giam, chı̉ vı̀ ăn trô ̣m con gà của
quản giáo tra ̣i để ăn thiṭ cho đã thèm. Sơn đã bi ̣ban thi đua tra ̣i, ban đêm,
cho người vào khu kiên giam trùm mề n đánh tới chế t. Mă ̣c dù Sơn có người
bà con đang làm cán bô ̣ quản giáo ở tra ̣i này.
Anh ba ̣n Nguyễn Văn Quang khi đươ ̣c ra khỏi khu kiên giam, hai
chân bi ̣ liê ̣t. Anh vố n ố m yế u, sức khỏe bi ̣ suy, khi bi ̣ giam trên 5 năm ở
tra ̣i T.82, chung với nhiề u anh em trong đoàn cán bô ̣ kháng quản. Lúc đó,
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tôi phải nấ u cơm cho anh sau giờ đi lao đô ̣ng về , phải cõng anh đi tắ m ngoài
giế ng, phải thay quầ n cho anh, phải cõng anh đi tiêu, tiể u. Có anh em biế t
cách nắ n gân, đã bỏ thı̀ giờ chữa tri ̣ cho anh. Thời gian sau, hai chân anh
hồ i phu ̣c và đi la ̣i đươ ̣c. Nguyễn Văn Quang là ba ̣n ho ̣c tôi khi còn niên
thiế u ở Sài Gòn. Sau năm 2002, từ tı̉nh Long Xuyên, anh lên đường đi đinh
̣
cư ở Texas, Hoa Kỳ, đoàn tu ̣ với cha anh là mô ̣t cựu Thiế u Tá đã qua trước
với diê ̣n H.O.
Hiê ̣n nay có anh Nguyễn Hữu Nghıã người ba ̣n đồ ng tù với chúng
tôi đang số ng ta ̣i Sydney, Ú c. Anh Nghıã năm nay (2006) đã 68 tuổ i, chı́nh
anh đã bỏ công sức ra chữa tri ̣đôi chân cho anh Quang, nế u không có anh
Nghıã , anh Quang đã bi ta
̣ ̀ n phế . Anh Nghıã vươ ̣t khỏi tra ̣i A.20 vào khoảng
tháng 5/1993, sau chuyế n vươ ̣t ngu ̣c của tôi vài tháng. Vào khoảng tháng
10/2006, qua câu chuyê ̣n trên điê ̣n thoa ̣i với anh Đă ̣ng Quố c Vinh, mô ̣t
người từng ở tra ̣i ti ̣ na ̣n Sikhiu,Thái Lan chung với tôi vào năm 1983, tôi
mới biế t anh Nghıã ngay sau khi vươ ̣t ngu ̣c đã rời khỏi Việt Nam và tı̀m
đường đi qua Cam Bố t rồ i tới Thái Lan để xin ti na
̣ ̣n, sau đó anh đươ ̣c định
cư tại Úc.
Các Kháng Chiến Quân Vượt Ngục!
Trong số cán bô ̣ kháng quản của MT bi ̣ bắ t trong hai đơ ̣t, có hai
chiế n hữu, sau khi bi gia
̣ ̉ i giao ra tra ̣i tù A.20 vào năm 1990, thời gian ngắ n
sau đó đã dùng mưu trı́ vươ ̣t thoát khỏi tra ̣i và tı̀m đường trở la ̣i đấ t Thái.
Đó là hai anh Dương Thanh, Trầ n Đa ̣i. Có thể hai anh đã nuôi ý đinh
̣ vươ ̣t
thoát từ lúc còn bi ̣giam giữ hơn 5 năm ở tra ̣i T. 82 - Sài Gòn, nhưng chưa
đủ điề u kiê ̣n thực hiê ̣n, vı̀ nơi đây châ ̣t he ̣p, luôn bi ̣ giam trong khu biê ̣t
giam, khó rời xa că ̣p mắ t giám sát của bo ̣n cán bô ̣ tra ̣i giam. Khi bi chuyể
n
̣
ra tra ̣i A.20, với khung cảnh chung quanh là rừng núi, cán bô ̣ tuy kiể m tra
thường xuyên, nhưng vẫn có sơ hở mỗi khi rời tra ̣i đi lao đô ̣ng ở ngoài
đồ ng, gầ n làng xóm dân quê. Thế là cơ hô ̣i đã đế n, điề u kiê ̣n đã chıń mùi
cho hai anh.
Dương Thanh là mô ̣t đồ ng bào Khmer Nam Bô ̣, anh tham gia MT
khi còn ở tra ̣i ti na
̣ ̣n đường bô ̣. Anh vào khu chiến khá sớm, trước tôi nhiề u
khóa ho ̣c. Ta ̣i khu chiế n, qua thử thách và công tác giỏi, chiế n hữu Dương
Thanh đươ ̣c lañ h đa ̣o MT tin câ ̣y, nhiề u kháng chiế n quân thương mế n, nể
phu ̣c. Anh từng giữ trách vu ̣ Quyế t Đoàn Trưởng trong khu chiế n. Khi tham
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dự công tác kháng quản, chiế n hữu Thanh đươ ̣c MT phân công giữ tro ̣ng
trách bı́ thư đảng bô ̣ Trấ n. Là người thông minh lanh le ̣, dáng ố m, cao, có
tài năng, Dương Thanh ta ̣o đươ ̣c uy tı́n trong anh em kháng chiế n quân ở
khu chiế n.
Vào năm 1992, lơ ̣i du ̣ng mô ̣t buổ i sáng đi lao đô ̣ng xa tra ̣i, anh
Thanh trố n thoát ra quố c lô ̣ và đón xe về sài Gòn, sau đó qua Cambodia và
tı̀m đế n đấ t Thái lầ n thứ hai. Chuyế n đi của anh Dương Thanh có cả Dương(
Lý ) Minh Chánh. Chánh tham gia chiế n dich
̣ Đông Tiế n II lần 2 sau này,
bi kế
̣ t án tù 16 năm. Khi bi gia
̣ ̉ i giao ra tra ̣i A.20. Chánh gă ̣p la ̣i Thanh, hai
anh em đề u là đồ ng bào sắ c tô ̣c Khmer Nam Bô ̣. Kế hoa ̣ch vươ ̣t tra ̣i thành
công của hai người thuô ̣c tổ chức Hoàng Cơ Minh gây xôn xao dư luâ ̣n
trong tra ̣i tù thời đó.
Chiế n hữu Trầ n Đa ̣i còn có tên là Cang, anh sinh cùng năm với
tôi, Đa ̣i cũng là người con trung hiế u của đồ ng bào Khmer Nam Bô ̣. Dáng
dấ p cân đố i, sức khỏe tố t, thái đô ̣ chấ p hành kỷ luâ ̣t trong khu chiế n rấ t
gương mẩ u. Tı́nh hiề n lành nhưng quả quyế t, quyế t tâm công tác tố t ta ̣i khu
chiế n. Anh từng giữ vai trò Dân Đoàn Trưởng trong Lực Lươ ̣ng Võ Trang
Kháng Chiế n. Sự kiê ̣n anh Trầ n Đa ̣i tı́nh toán kế hoa ̣ch vươ ̣t thoát khỏi tra ̣i
A.20 vào ban đêm và thành công mỹ mañ , đã khiế n cho nhiề u anh em tù
nhân thán phu ̣c về sự can đảm, trı́ tháo vát và ý chı́ tı̀m tự do của anh.
Tra ̣i tù A.20 khét tiế ng như là mô ̣t điạ ngu ̣c nổ i của chế đô ̣ cô ̣ng
sản đô ̣c tài Hà Nô ̣i vào năm 1992, ban an ninh tra ̣i do đa ̣i úy Lâm đứng
đầ u, đươ ̣c anh em tù nhân coi là sát thầ n. Lâm cho anh em tù nhân biế t rằ ng
gia đıǹ h Lâm ở ngoài Bắ c, bi bom
Mỹ chế t, hâ ̣n thù này, Lâm không nguôi.
̣
Ca ̣nh Lâm có bo ̣n nha trảo đắ c lực như ban thi đua và gác đêm.
Đứng đầ u ban thi đua tra ̣i lúc đó, gồ m hai bô ̣ đô ̣i tên Của và Đức.
Hai tay này pha ̣m tô ̣i giế t người, mang án chung thân, bi ̣giam lỏng, đươ ̣c
biê ̣t đaĩ như là tai mắ t cho cán bô ̣ an ninh tra ̣i giam. Ho ̣ thường hò hét, đánh
đâ ̣p pha ̣m nhân theo linh
̣ an ninh tra ̣i, hoă ̣c để kiế m điể m với lañ h đa ̣o tra ̣i
giam, không loa ̣i trừ viê ̣c giế t người bı́ mâ ̣t trong tra ̣i.
Còn những người làm công viê ̣c gác đêm trong tra ̣i giam cũng là
tù nhân, thường mang án tù nă ̣ng, nhưng đươ ̣c an ninh tra ̣i tin câ ̣y giao cho
viê ̣c gác đêm, ban ngày khỏi đi lao đô ̣ng. Gác đêm cũng là an ninh chı̀m
trong mỗi căn buồ ng (buồ ng giam là mô ̣t dãy nhà dài có thể chứa tới 70
chu ̣c tù nhân), muố n làm gác đêm phải lo tiề n, đút lót cho cán bô ̣. Sau khi
đã đa ̣t tiêu chuẩ n tin câ ̣y ở mô ̣t mức đô ̣ nào đó, về mă ̣t “an toàn chıń h tri”̣

398

Hồi ký kháng chiến HÀNH TRÌNH NGƯỜI ĐI CỨU NƯỚC

497

hay “đa ̣o đức chı́nh tri”,̣ theo đánh giá của bô ̣ phâ ̣n an ninh tra ̣i giam.
Mỗi buồ ng có hai gác đêm, mỗi anh đươ ̣c an ninh tra ̣i chı̉ đinh
̣
nằ m ngủ ở hai đầ u buồ ng, mỗi gác đêm chia ca gác từ 6 giờ tố i đế n 6 giờ
sáng. Ban ngày thı̀ ngủ, thın
̉ h thoảng cũng đi làm vê ̣ sinh trong tra ̣i cho có
lê ̣. Hàng tháng hay vài tháng theo đinh
̣ kỳ, đươ ̣c tra ̣i cho ra nhà thăm nuôi
gă ̣p thân nhân thường hơn, thời gian gă ̣p người thân nhấ t là vơ ̣ con đ ̣ươ ̣c
lâu hơn, có khi đươ ̣c cho ở la ̣i nhà thăm nuôi với vơ ̣ đế n vài ngày. Cũng vı̀
lý do có cảnh gia đı̀nh ấ m cúng này mà nhiề u tù nhân chı́nh tri ̣ bi ̣ án lâu
năm, xa gia đı̀nh quá lâu, cũng bi ̣ chao đảo quan điể m. Thành phầ n gác
đêm có thể là tù chı́nh tri mang
tro ̣ng án, gầ n hế t án, xin vào chân gác đêm
̣
lâ ̣p công, để mau đươ ̣c thả về nhà sum ho ̣p với gia đı̀nh.
Gầ n sáng sớm (ngày anh Trầ n Đa ̣i vươ ̣t thoát) vào năm 1991, cán
bô ̣ an ninh tra ̣i và hai người gác đêm trong buồ ng (dãy nhà) số 1, nơi giam
anh Đa ̣i cùng nhiề u tù nhân khác, mới phát hiê ̣n không có mă ̣t anh Đa ̣i
trong buồ ng giam. Buồ ng giam số 1, nằ m không xa cổ ng chı́nh của tra ̣i tù
nổ i tiế ng A.20. Từ cổ ng chıń h bề thế của tra ̣i bước vào hơn mươi bước, bên
phải là khu vực dành cho ban thi đua tra ̣i ở cùng vài đô ̣i lao đô ̣ng bao gồ m
tù hıǹ h sự. Bên trái là khu vực có tường xây cao và dây kem
̃ gai bên trên,
khu này bao gồ m hai buồ ng giam số 1 và 2. Từ cổ ng tra ̣i tiế n sâu vào trong
có nhiề u khu vực giam giữ nữa.
Sự thực thı̀ đầ u tiên, gác đêm kiể m tra tù nhân vào lúc ra ̣ng đông,
trước khi ban thi đua đế n mở khóa cửa buồ ng cho anh em tù nhân ra ngoài
giế ng làm vê ̣ sinh, cũng như đi lañ h cơm ăn sáng, trước khi đi lao đô ̣ng.
Khi đi kiể m tra từ đầ u buồ ng này đế n đầ u buồ ng kia. Tới chiế c chiế u của
Trầ n Đa ̣i ngủ, gác đêm cầ m cái đèn dầ u nhỏ (đèn baõ ) giơ cao, ngó sát vào
mùng quan sát như thường lê ̣. Y ta thấ y cái mề n đắ p hơi cuố n la ̣i, phủ dài
theo chiế u, tựa như mô ̣t thân người đang co chân nằ m nghiêng, ngó kỹ la ̣i
mô ̣t lầ n nữa, không thấ y có mă ̣t Trầ n Đa ̣i, gác đêm trong buồ ng mới lâ ̣t đâ ̣t
báo cáo cho công an trực tra ̣i và ban thi đua sự kiê ̣n đô ̣t xuấ t này.
Sau các tiế ng kẻng báo đô ̣ng, tra ̣i bi ̣ giới nghiêm, nô ̣i bấ t xuấ t,
ngoa ̣i bấ t nhâ ̣p. Bo ̣n ho ̣ dắ t nhau truy tı̀m coi anh Đa ̣i vào ban đêm đã ra đi
bằ ng ngã nào. Trong pha ̣m vi buồ ng, không có dấ u ca ̣y cửa. Trên trầ n nhà,
không có dấ u gỡ ngói, trèo ra. Hai ngã này khó thoát khỏi că ̣p mắ t rı̀nh râ ̣p
của gác đêm. Truy theo ngã cầ u tiêu, cấ t sát liề n phı́a sau với căn buồ ng ở
của trên 50 tù nhân, an ninh tra ̣i thấ y mô ̣t trong 4 lỗ cầ u bi ̣phá sâ ̣p, lỗ này
nằ m ở trong cùng, ı́t ai lui tới vı̀ đã hư mu ̣c từ trước. Trong lỗ cầ u này chı̉
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để vài cây chổ i, thau bo ̣ng phế thải, tố i tăm, ẩ m thấ p.
Cầ u tiêu của mỗi buồ ng giam, có hai cửa. Mô ̣t cửa trong ăn thông
với buồ ng giam để ban đêm tù nhân từ chỗ ngủ của mı̀nh tiê ̣n ra vô sử du ̣ng.
Vı̀ thế không tránh khỏi mùi nồ ng nă ̣c bố c lên từ nhà vê ̣ sinh, “dành cho“
anh em tù nào có chỗ ngủ nằ m gầ n cửa cầ u tiêu. Mô ̣t cửa cầ u nữa, cách cửa
buồ ng giam vài mươi mét, để ban ngày các tù nhân có thể sử du ̣ng cả hai
cửa ra vô chỗ làm vê ̣ sinh cá nhân. Trong cầ u có mô ̣t hàng dài gồ m 4 lỗ
cầ u, mỗi lỗ cầ u cách nhau bởi bức tường thấ p, người ngồ i đi tiêu ở lỗ thứ
nhấ t không trông thấ y người ngồ i ở lỗ thứ hai, nhưng vẫn nói chuyê ̣n với
nhau đươ ̣c, hoă ̣c khi đứng lên, vẫn thấ y rõ ràng người ngồ i bên kia.
Cách làm cầ u như thế để tù nhân dễ kiể m tra lẫn nhau. Phı́a trước
hàng cầ u này cũng có mô ̣t bức tường thấ p. Đứng từ cửa cầ u tiêu, không
thấ y người đi vê ̣ sinh bên trong, nhưng khi bước vào trong mô ̣t bước, cũng
dễ nhâ ̣n diê ̣n ai đang ngồ i ở trong cầ u.
Theo kinh nghiê ̣m chuyên môn, khi quan sát từ bên ngoài khu vực
vê ̣ sinh, an ninh tra ̣i phát hiê ̣n thêm, ở bên dưới lỗ cầ u có dấ u đu ̣c sẳ n từ
trước mấ y ngày, có thể đó là sự chuẩ n bi ̣của tù nhân.
Cầ u tiêu ở tra ̣i A.20 cấ t hơi cao, cách mă ̣t đấ t chừng 5 tấ c, ở bên
dưới lỗ cầ u có đă ̣t các thùng thiế c hay giỏ đan bằ ng tre đã cũ, trong có lót
rơm, dành đựng phân người. Muố n vào quét do ̣n, phải đi ngã sau của buồ ng
nhố t tù. Hàng ngày, vài anh em tù nhân đươ ̣c tra ̣i cắ t đă ̣t thay phiên nhau
đi làm vê ̣ sinh cầ u tiêu. Có thể khi đế n phiên mı̀nh quét do ̣n, Trầ n Đa ̣i đã
chui dưới lỗ cầ u và đu ̣c trước.
Các đô ̣ng tác quyế t đinh
̣ và mang hâ ̣u quả rấ t nguy hiể m này phải
đươ ̣c làm thâ ̣t kı́n, khéo, nhanh, để che mắ t gác đêm. Có thể cũng cầ n vài
ngày để làm công viê ̣c này. Thời gian kéo dài mấ y ngày cũng có thể khiế n
cho kế hoa ̣ch chuẩ n bi ̣ vươ ̣t thoát bi ̣ lô ̣. Vı̀ khi các tù nhân bi ̣ sai phái đi
làm vê ̣ sinh ở khu vực này, gác đêm cũng đi theo để giám sát. Có thể anh
Trầ n Đa ̣i đã lơ ̣i du ̣ng lúc gác đêm sơ hở. Sau khi chuẩ n bi ̣xong “cửa ngõ”
hướng đế n “thiên đường tự do” cho mı̀nh. Trầ n Đa ̣i chờ mô ̣t đêm thuâ ̣n
tiê ̣n, lúc gác đêm ngủ gu ̣c vı̀ chủ quan, anh giả vờ đi cầ u và đa ̣p lỗ cầ u,
tránh không gây tiế ng đô ̣ng, sau đó, chui ra ngoài.
Lầ n tiế p theo dấ u vế t này, an ninh tra ̣i thấ y kem
̃ gai rào trên bức
tường bi ̣ xê dich,
̣ bên ngoài bức tường này là mô ̣t hào nước sâu, qua hào
nước là mấ y lớp rào nữa. Chiế n hữu Trầ n Đa ̣i đã vươ ̣t thoát khỏi tra ̣i A.20
bằ ng ngõ này và an toàn không bi ̣ bắ t la ̣i. Thời gian anh Trầ n Đa ̣i vươ ̣t
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thoát, tôi mới vừa bi ̣ chuyể n ra tra ̣i giam A.20. Hôm xảy ra sự kiê ̣n Trầ n
Đa ̣i, tôi bi ̣nhố t tâ ̣p trung ở buồ ng khác, chờ ngày đươ ̣c giao về các đô ̣i lao
đô ̣ng trong tra ̣i giam.
Hầ u như các anh em trong hai đơ ̣t kháng quản đã bi ̣ nhố t trên 5
năm, có người tới 8 năm, mă ̣c dù chế đô ̣ kế t án là tâ ̣p trung cải ta ̣o: “Cải
ta ̣o cho đế n khi nào nhà nước thấ y tố t” mới cho về nhà, cho nên không có
thời gian ha ̣n đinh
̣ như án tù chı́nh thức. Thời gian tôi bi ̣giải ra tra ̣i A.20,
có thấ y anh Nguyễn Văn Quang, anh Pha ̣m Thành Nghiê ̣p, Nguyễn Văn
Hồ ng, Trầ n Phương, Trầ n Tha cũng bi ̣ giam ta ̣i đây. Anh Pha ̣m Thành
Nghiê ̣p, mô ̣t cựu sı ̃ quan bô ̣ binh cấ p úy, từng vươ ̣t biể n và đươ ̣c đinh
̣ cư ở
Tây Đức. Anh về khu chiến và tham dự khóa ho ̣c C. 2 với chúng tôi. Bi ̣tù
hơn 8 năm, sau 1993, nghe nói anh về Sài Gòn sinh số ng.
Thấ t Vo ̣ng!
Các anh Lâm Vıñ h Thuâ ̣n (mô ̣t cựu Lôi Hổ ), Nguyễn Văn Hoàng(
có tâ ̣t ở tay), Chu Hồ ng Khanh bi giam
ở tra ̣i T. 82. Khanh và Trầ n Tha sau
̣
này, năm 1993, đã vươ ̣t biên qua Cambodia tı̀m cuô ̣c số ng và có liên la ̣c
la ̣i với Tổ ng Vu ̣ Hải Ngoa ̣i, nhưng sau đó, hai anh không tham gia MT tiế p
tu ̣c, chı̉ lo cuô ̣c số ng cho mı̀nh. Hai người này, thời gian công tác ta ̣i khu
chiến rấ t tố t, lúc bi giam
cũng kiên trung. Hai anh, và có thể có nhiề u người
̣
nữa, rời bỏ MT và Viê ̣t Tân có thể vı̀ cách cư xử của những người lañ h đa ̣o
Viê ̣t Tân sau này không xứng đáng, theo cách nhı̀n của hai anh. Có thể thấ y
đa ̣i cuô ̣c khó xoay vầ n qua cung cách lañ h đa ̣o thiế u thành thâ ̣t của những
người còn la ̣i trong hàng ngũ lañ h đa ̣o MT ở Hoa Kỳ. Cũng có thể sau
nhiề u năm số ng ta ̣i khu chiế n, nhiề u năm gian lao, nhu ̣c nhã trong lao tù,
hai anh muố n giành chút thı̀ giờ lo cho bản thân, gia đı̀nh mı̀nh.
Năm 2006, nhà báo Nguyễn Khắc Toàn, nguyên là bộ đội, đứng
lên đấu tranh dân chủ, từng bị giam tại trại Hà Nam từ 2003 đến 2005, đã
viết một bài dài “Chuyện Về Người Tù Trương Văn Sương, Một Nelson
Mandela Ở VN” về các tù nhân đặc biệt tại đây, trong đó có nhắc tới các
kháng chiến quân thuộc Mă ̣t Trận từ hải ngoại về bị bắt.

Tım
̀ Tự Do.
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Những cảnh tù ngang trái, hầ u như vô vo ̣ng chờ đón sự hiể u biế t,
cách cư xử lương thiê ̣n của chế đô ̣. Tôi âm thầ m toan tı́nh chuyê ̣n ra đi.
Không những vươ ̣t bỏ tra ̣i tù, nhưng sẽ rời xa xã hô ̣i này, vố n không muố n
dung chứa mı̀nh. Lúc đầ u, tôi đinh
̣ rủ hai người ba ̣n tù hı̀nh sự thân thiế t,
mang tro ̣ng án, cùng vươ ̣t tù. Sau nhâ ̣n thấ y có nhiề u người càng khó đi
thoát, tôi dự tı́nh, chı̉ vươ ̣t tù mô ̣t mı̀nh. Chuyê ̣n vươ ̣t tù rấ t nguy hiể m, bi ̣
bắ t la ̣i, đố i với tù chı́nh tri,̣ đă ̣c biê ̣t là thành phầ n bi tra
̣ ̣i lươ ̣ng đinh
̣ là có ý
thức nguy hiể m, sẽ bi ̣ kiên giam hầ u như vô thời ha ̣n, sinh ma ̣ng dễ lâm
nguy. Nhưng tôi tự tin, tôi sẽ vươ ̣t thoát đươ ̣c, sau thời gian tı̀m hiể u điạ
hı̀nh chung quanh tra ̣i, chú ý đế n sinh hoa ̣t của công an canh gác các đô ̣i tù
lao đô ̣ng, để ý tới các ngỏ đi từ tra ̣i ra đế n những đồ ng ruô ̣ng, rẫy bái chung
quanh tra ̣i tù A.20.
Ta ̣i tra ̣i A.20, nhiề u tù nhân đã bi ̣ kiên giam tới liê ̣t đôi chân vı̀
trố n tra ̣i. Theo chỗ tôi biế t chı̉ có vài người thoát đươ ̣c.
Trước đây có cựu sı ̃ quan Không Quân Lý Tố ng
bị bắt giam ở trại này khi rớt máy bay vào tháng
4/1975, sau đó đã vượt trại về Sài Gòn. Nhân đây xin
nói một chút về nhân vật kiệt xuất này. Ngày
4/9/1992, anh Lý Tống đã cướp máy bay Air Việt
Nam chở 153 khách, thả truyền đơn tại Sài Gòn, bị
nhà cầm quyền Việt Nam bắt giam cho đến tháng
9/1998. Sáng sớm ngày 1/1/2000, anh đã lái máy bay
cessna thả truyền đơn trên thủ đô Haneva của Cuba.
Tháng 11/2000, anh lại chiêu dụ một phi công Thái lái cessna bay đi rải
truyền đơn trên bầu trời Sài Gòn và Tây Ninh nhân Tổng Thống Clinton
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tới VN, bị chính phủ Thái đã kết án giam tới ngày 17/5/2006. Tiếp đó anh
bị bắt lại chờ xử về việc có dẫn độ về Việt Nam hay không? Tòa Thái xử
ngày 24/7, 7/8 và 7/9, phán quyết cho dẫn độ anh vì tội xâm nhập không
phận. Anh có 15 ngày để kháng án và đã nhờ Luật Sư lo việc này…
Mô ̣t ngày cuố i tháng 2/1993, tôi quyế t đinh
̣ rời khỏi tra ̣i tù âm u,
buồ n chán vô vo ̣ng này. Hôm đó, tôi đang tưới rau cho đô ̣i 12, lúc đi gánh
nước, tôi có ghé ngồ i nói chuyê ̣n với Luâ ̣t Sư Nguyễn Chuyên, người Nha
Trang. Anh Chuyên bi ̣ dı́nh trong vu ̣ án làm cơ sở cho tổ chức Lê Quố c
Túy, anh Chuyên già hơn tôi gầ n mười lăm tuổ i, mang bản án 15 năm. Nay
chắ c anh đã mañ án tù, nghe anh nói, anh có bà con anh em gı̀ đó với ông
Nguyễn Văn làm cho đài VOA. Anh Chuyên không biế t rằ ng, đó là lầ n
cuố i tôi nói chuyê ̣n với anh trong tù.
Tôi cũng ta ̣t qua nói vài câu cho vui, như là lời chia tay kı́n đáo,
với anh ba ̣n tù thân thiế t, Nguyễn Anh Linh. Anh Linh là người đồ ng cảnh
từng chia cho tôi vài chú nhái con, lớn bằ ng nửa ngón tay út, kho với muố i,
mà anh cha ̣y cà nhắ c, chu ̣p từng con mô ̣t, ngoài bờ ruô ̣ng. Số ng trong cảnh
đói khổ , gian nguy, tı̀nh cảm chan hòa cho nhau như vâ ̣y thâ ̣t là quı́ báu.
Khó có thể kiế m đươ ̣c tıǹ h ba ̣n chân thâ ̣t trong chố n lao tù nhiề u rủi ro.
Anh Linh bi giam
nhiề u năm, chân mang tâ ̣t, quê tâ ̣n vùng Bắ c Vàm Cố ng̣
Long Xuyên. Trước 1975, anh Linh là cựu quân nhân VNCH, sau năm
1975, anh tham gia mô ̣t tổ chức hoa ̣t đô ̣ng chı́nh tri,̣ từ đó, đời tù cứ đeo
đuổ i anh. Nay tôi không biế t làm sao ghé thăm người ba ̣n cũ, nói những lời
cám ơn chân thành, cùng anh uố ng chén trà đâ ̣m, như ngày xưa nhờ chén
trà “qua ̣u” mà anh và tôi gă ̣p nhau trong cảnh đời khố n đố n, gian nan. Giờ
đây chắ c anh Linh đang số ng nghèo nàn ở vùng quê hương Thố t Nố t của
anh.
Mấ y ngày trước khi rời tra ̣i, ý đinh
̣ vươ ̣t thoát của tôi không hé lô ̣
cho bấ t cứ ai. Hôm ấ y, lơ ̣i du ̣ng lơ là của anh công an quản chế đô ̣i lao
đô ̣ng, tôi chui qua hàng rào đô ̣i rau xanh. Ngoài kia là đám mı́a cao vươ ̣t
đầ u của nông dân xã Xuân Phước. Lúc tôi đi, trời gầ n 10 giờ trưa, thứ bảy.
Thường vào cuố i tuầ n, công an lo đi chơi, và có thể cho đô ̣i nghı̉ lao đô ̣ng
sớm hơn. Chı̉ hơn 10 phút sau, khi nằ m trong baĩ mı́a cao, rô ̣ng chừng vài
mẫu đấ t, tai tôi nghe tiế ng súng A.K 47 bắ n báo đô ̣ng của công an quản
chế đô ̣i 12.
Ho ̣ tổ chức truy lùng ngay, tôi nghe có tiế ng chó săn, tiế ng xe
honda cha ̣y vòng vòng, cả tiế ng súng bắ n đe do ̣a, lùng su ̣c. Tôi vẫn nằ m
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im trong baĩ mı́a, đầ u óc căng thẳ ng, dự tı́nh chờ tố i xuố ng sẽ nhắ m hướng
Đông khởi hành. Đi tố i nguy hiể m, nhưng khó bi ̣ phát hiê ̣n. Khi trời su ̣p
tố i, tôi chui ra khỏi đám mı́a, không quên bẻ theo cây mı́a, vừa làm gâ ̣y dò
đường trong đêm, vừa làm thực phẩ m dự trữ, trước đó tôi đã ăn hai cây rồ i,
lấ y sức cho chuyế n đi đêm. Mı́a có hàm lươ ̣ng calorie khá, rấ t cầ n thiế t cho
người đi rừng, không làm kiê ̣t sức tôi. Vı̀ tôi đi, không có mang theo lương
thực, trong mı̀nh chı̉ có hai bô ̣ quầ n áo tù mă ̣c chồ ng lên nhau cho đỡ la ̣nh,
lúc đó, vào tháng hai, khı́ trời Phú Yên còn la ̣nh. Và trong túi chı̉ có vài
chu ̣c ngàn đồ ng tiề n Viê ̣t, để dành đươ ̣c, sau lầ n thăm nuôi trước đây của
thân phu ̣ tôi.
Ra khỏi đám mı́a, tôi ngó sao đinh
̣ hướng, cũng không rõ ràng, cố
xác đinh
̣ hướng đông. Khi nhớ la ̣i ban chiề u, mă ̣t trời ngã về hướng nào là
hướng Tây, vâ ̣y hướng nghich
̣ la ̣i là hướng Đông. Đi đươ ̣c mô ̣t đổ i, tôi
tránh ánh đèn dầ u nhà dân, tránh xa con lô ̣ trong xóm làng, nhưng vẫn bám
hướng Đông. Tôi biế t rằ ng, quố c lô ̣ I, cha ̣y că ̣p biể n theo hướng Nam-Bắ c.
Tra ̣i tù cách xa quố c lô ̣, nằ m sâu trong rừng, tấ t nằ m về hướng Tây quố c
lô ̣. Khi đinh
̣ hướng Đông cấ t bước, tôi sẽ tı̀m đường ra quố c lô ̣, gầ n biể n,
từ đó, kiế m cách đi về miề n Nam, tới Sài Gòn, quê tôi.
Buổ i tố i đó, tôi đi không xa, sau khi biế t rằ ng mı̀nh ta ̣m thoát khỏi
sự truy đuổ i ban chiề u. Tôi mò kiế m chỗ nghı̉ qua đêm, sáng sớm sẽ lên
đường. Tố i đó, tôi leo lên tảng đá, giữa lùm cây, nằ m ngủ. Trời la ̣nh, sương
xuố ng nhiề u quá, thấ m vào quầ n áo, tôi nằ m co rút la ̣i, hai đầ u gố i kéo sát
gầ n đu ̣ng cằ m, nhưng vẫn không hế t la ̣nh, giấ c ngủ kéo tới châ ̣p chờn, mê ̣t
mỏi.
Gầ n sáng, sương mù chưa tan hế t, tôi cố nhı̀n chung quanh tı̀m lố i
đi tiế p trong cuô ̣c hành trı̀nh tủi nhu ̣c. Bỗng giâ ̣t mı̀nh, kinh nga ̣c, ı́t lo sơ ̣
nổi lên trong lòng, trước mắ t tôi chừng mươi thước là mô ̣t mái nhà. Thı̀ ra,
suố t đêm qua, tôi nghı ̃ là tôi ngủ gầ n rừng, thâ ̣t sự có căn nhà gầ n đó. May
là những người trong nhà còn ngủ, trời còn quá sớm. Sương la ̣nh thế này,
chắ c ho ̣ không thức sớm làm gı̀. Tôi nhanh chân tránh xa căn nhà, và la ̣i
nhắ m hướng Đông trực chı̉, dù phải vươ ̣t núi trèo đèo.
Tôi đi như thế trong 6 ngày 5 đêm, chı̉ ăn đươ ̣c buổ i cơm, nhờ lấ y
ga ̣o của người nông dân, bỏ quên trên căn chòi ở đı̉nh núi cao. Như mô ̣t
phép la ̣, trong chòi có ga ̣o, có củi, có lửa chưa tàn, mới vùi trong tro, có
bı̀nh nước nhỏ, có nồ i nấ u cơm, có ı́t tép tỏi, mô ̣t góc chanh, nhưng không
có người. Tôi không nấ u hế t phầ n ga ̣o, dù đang đói và thèm cơm trắ ng, nấ u
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chưa đươ ̣c mô ̣t lon ga ̣o, mô ̣t ı́t để la ̣i cho chủ nhân khuấ t mă ̣t. Ăn xong, tôi
thấ y có cái áo bô ̣ đô ̣i cũ, khá dày, treo trên vách chòi, tôi lấ y mă ̣c cho ấ m.
Bô ̣ đồ tù đươ ̣c thay bỏ, dấ u dưới lòng suố i ca ̣n, để khi ra gầ n đường, người
dân không biế t tôi trố n cải ta ̣o.
Những ngày kế tiế p tôi ăn mı́a, ăn bắ p non, ăn bı́ rơ ̣ non, ăn mướp
số ng hái trên rẫy cao. Tôi uố ng nước suố i, tắ m dưới suố i, ngâm chân dưới
suố i cho đỡ nhức đau, ngủ do ̣c đường đi, bên bờ ruô ̣ng, dưới gố c cây. Có
mô ̣t tố i, tôi đi ngang xóm nhỏ gầ n chân núi, người mê ̣t nho ̣c, nhưng tai tôi
nghe tiế ng nha ̣c quen thuô ̣c của bài ca cho người lı́nh trước năm 1975, phát
ra từ máy cassette. Sao la ̣, những bài ca này la ̣i đươ ̣c người dân thôn quê
nơi đây ưa thı́ch. Khung cảnh tố i mit,̣ ánh đèn dầ u nhà ai xa xa ấ m cúng.
Tôi nghe tiế ng nha ̣c mà lòng buồ n thiu, như khơi la ̣i quá khứ xa vắ ng mà
mı̀nh không muố n mấ t nhưng nó đã bay đi mấ t biê ̣t.
Có lầ n, đi vào lúc tố i quá, tôi lo ̣t chân xuố ng hố sâu hơn nửa người,
không biế t ta ̣i sao la ̣i có cái hố này. Chắ c ta ̣i vı̀ trời tố i, tôi mò đường đi thı̀
làm gı̀ thấ y đươ ̣c hố . Lúc lo ̣t xuố ng, đ̣ au quá, tự đô ̣ng buô ̣c miê ̣ng la lên
mô ̣t tiế ng, may không có người gầ n đó, cũng may không trâ ̣t chân, hay trâ ̣t
cổ . Ngồ i dâ ̣y, đinh
̣ thầ n ngó lên, rồ i dùng hai tay bám miê ̣ng hố nhảy lên,
la ̣i tiế p tu ̣c đi tới khuya mới kiế m đươ ̣c chỗ ngủ trên đấ t rừng. Nằ m chưa
chơ ̣p mắ t, nhıǹ lên trời cao, sao nhiề u quá, lòng buồ n ghê gớm.
Mô ̣t trưa no ̣, tôi đi tới cánh rừng thưa trên triề n núi không cao lắ m,
thấ y cây me lớn, nhiề u nhánh sà xuố ng, vừa tầ m tay người với lên để hái
trái. Tôi bước đế n mấ y bước, nhı̀n xuyên qua đám cỏ cao mo ̣c chung quanh
gố c me, thấ y bên trong có ngôi mô ̣ lớn. Đinh
̣ thầ n ngó kỹ la ̣i, thấ y đây là
ngôi mô ̣ cổ . Nhı̀n vào hàng bia, có mấ y dòng chữ Hán, không thấ y ghi chữ
Viê ̣t, tôi la ̣i không biế t chữ Hán, trước mô ̣ có ıt́ bông hoa, nhang đèn. Như
vâ ̣y, có dân làng lên đây cúng bái ngôi mô ̣ này. Thấ y chung quanh vắ ng
lă ̣ng, tôi bước vào trong, mô ̣ lớn có hàng ga ̣ch cũ bao bo ̣c, nhıǹ cách xây
cấ t, trang trı́, các hı̀nh ve,̃ tôi đoán thầ m, đây là ngôi mô ̣ của mô ̣t viên võ
Tướng ở vùng đấ t này, đươ ̣c chôn cấ t cách đây gầ n 100 năm. Có thể đây là
di tı́ch hiế m hoi đươ ̣c người dân điạ phương trùng tu la ̣i và thờ cúng. Thâ ̣t
la ̣ lùng, tôi không hiể u ta ̣i sao tôi la ̣i đi la ̣c tới đây. Suy nghı ̃ mô ̣t lát, tôi
đứng nghiêm, hai mắ t nhı̀n thẳ ng vào mô ̣ cổ , trong lòng thầ m vái vong linh
người đã khuấ t, xin haỹ phù trơ ̣ tôi may mắ n trên con đường trố n cha ̣y tı̀m
tự do.
Đi như thế cho tới mô ̣t ngày, tôi nhớ là đươ ̣c 6 ngày, gầ n trưa tôi
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leo lên mô ̣t đı̉nh núi. Đứng nhı̀n ra xa xa, tôi quá mừng, vı̀ thấ y màu xanh
của biể n Đông mênh mông. Như vâ ̣y tôi đã vươ ̣t khỏi rừng râ ̣m âm u. Phı́a
trước mă ̣t tôi là chă ̣ng đường gầ n cuố i tôi phải vươ ̣t qua. Từ đı̉nh núi, ngó
ra thấ y biể n, nhưng khi xuố ng tới chân núi, trời gầ n chiề u. Ta ̣i đây, tôi la ̣i
tı̀m bu ̣i cây kı́n nằ m chờ cho trời su ̣p tố i, mới kiế m cách ra gầ n quố c lô ̣ 1.
Tố i xuố ng, tôi đi nhanh, vươ ̣t qua các cánh đồ ng khô có vài dây
dưa hấ u với ı́t trái le que, mấ y miế ng rẫy bắ p, đi trên đường làng và cha ̣y
nhanh qua quố c lô ̣, xe cha ̣y thưa thớt. Qua đươ ̣c quố c lô ̣, tôi đi tiế p khoảng
đường thı̀ đu ̣ng phải tuyế n xe lửa xuyên Viê ̣t. Tôi biế t ca ̣nh quố c lô ̣ chắ c
phải có đường xe lửa, vı̀ hơn 10 năm về trước, khi còn ở Viê ̣t Nam, tôi từng
đi xe lửa từ Sài Gòn tới Gia Ray gầ n Phan Thiế t. Do hiể u biế t này, tôi hy
vo ̣ng vươ ̣t qua quố c lô ̣ 1, sẽ gă ̣p đường xe lửa. Và may thâ ̣t, đường xe lửa
xuyên Viê ̣t vẫn còn, dùng xe lửa, dễ hơn là đi xe đò.
Khi đă ̣t chân đươ ̣c trên đường rầ y xe lửa, tôi đinh
̣ hướng, đi theo
hướng Nam. Vı̀ tôi nghı,̃ lấ y Phú Yên làm chuẩ n, nế u đi lên hướng Bắ c, sẽ
đu ̣ng phải ga Quy Nhơn, đi về hướng Nam, có thể gă ̣p ga Tuy Hòa. Đón
xe lửa ở Tuy Hòa, tôi sẽ xuôi Nam, đi Sài Gòn, về la ̣i căn nhà xưa của gia
đı̀nh tôi. Từ điể m tôi gă ̣p phải đường rầ y xe lửa, lúc đó chừng 7 giờ tố i.
Thế nhưng tôi đi tới khuya, vẫn không thấ y ga nào. Nhưng trong lòng vẫn
tự tin, mı̀nh đang đi trên đường rầ y xe lửa thı̀ không thể la ̣c đường đươ ̣c.
Do ̣c đường đi, xa xa có ánh đèn của xóm làng. Tới khuya lắ m, tôi đoán có
thể đã qua 12 giờ đêm, vı̀ cảnh vâ ̣t chung quanh ngày càng im lă ̣ng. Tôi
ghé bên đường, tı̀m chỗ nằ m nghı̉ ta ̣m, nằ m hơi xa đường rầ y, kiế m chỗ
khuấ t, chơ ̣p mắ t mô ̣t chút.
Thời gian qua đi, không biế t mấ y giờ, tai tôi nghe tiế ng gà nhà ai
gáy sáng, có thể đã hơn hai giờ sáng. Tôi ngồ i dâ ̣y phủi bu ̣i đường bám trên
mı̀nh, đi tiế p. Lát sau, tôi nghe tiế ng người nói chuyê ̣n nho nhỏ, tôi lẫn
nhanh vào bu ̣i cây xa xa, cách đường rầ y vài mươi bước. Từ xa có ánh đèn
dầ u di đô ̣ng, đèn tiế n tới hướng của tôi, thı̀ ra có hai thanh nhiên cầ m đèn
đi do ̣c theo đường rầ y quan sát gı̀ đó, có thể ho ̣ là nhân viên hỏa xa. Như
vâ ̣y có thể nơi đây gầ n mô ̣t ga xe lửa. Chờ cho hai nhân viên hỏa xa đi
khuấ t, tôi la ̣i bước lên đường rầ y đi tiế p, phải gầ n tiế ng đồ ng hồ sau, tôi
mới bước tới mô ̣t thi trấ
̣ n nhỏ, cấ t do ̣c hai bên đường rầ y. Xóm nhà lu ̣p su ̣p
đang ngủ yên.
Trời còn quá sớm, chừng 4 giờ sáng, tôi men theo đường rầ y đi
vào thi trấ
̣ n, thı̀ ra xóm nhà ngoài kia chı̉ là khu ngoa ̣i ô nghèo nàn của mô ̣t
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thành phố bên trong. Vào tới ga chı́nh, tôi đoán thầ m là ga Tuy Hòa, thấ y
vắ ng vẻ, tôi chui vào toa xe lửa bỏ trố ng gầ n đó, ngồ i chờ. Lát sau, mò
trong túi, kiế m tiề n, tôi đánh ba ̣o, đi ra ngoài cổ ng ga, xem coi có bán gı̀
không. Bên ngoài có nhiề u đường phố , ấ y chıń h là thành phố Tuy Hòa rồ i,
tôi thấ y có ánh đèn điê ̣n, có những người đang do ̣n hàng sớm để bán, có
vài xe bánh mı̀ thit.̣ Thế là tới mua ăn, nhưng trong lòng vẫn sơ ̣.
Sáng sớm, xe lửa tới, tôi leo nhanh vào trong, nhiề u hành khách
nhıǹ tôi kinh nga ̣c không nói, vı̀ bô ̣ đồ rách rưới bẩ n thı̉u của tôi, chưa kể
mă ̣t mày, tay chân bi trầ
̣ y xát vı̀ gai rừng. Là tên ăn mày cũng không đúng,
vı̀ tay chân không què quă ̣t, mắ t tai mũi ho ̣ng cân đố i, thân hı̀nh tiề u tu ̣y
ố m đói nhưng còn nguyên ve ̣n, vâ ̣y chắ c anh này dám trố n cải ta ̣o lắ m? Có
chi ba
̣ ́ n cơm da ̣o trên tàu hỏa, chừng hơn 20 tuổ i, gương mă ̣t có duyên, hiề n
hâ ̣u nhưng lam lũ, cứ ngó tôi rồ i cười kı́n đáo, tôi không biế t chi nghı
̣
̃ gı̀ về
tôi. Chi ̣nghi tôi trố n tránh điề u gı̀ đó, nhưng không ai kêu công an, không
ai bàn tán, bà con chung quanh chı̉ ngó rồ i thôi, cũng không ai hỏi thăm
tôi. Hành khách trông cũng nghèo nàn, lo vâ ̣t lô ̣n với cuô ̣c số ng, nhưng khá
hơn tôi.
Xe lửa không cha ̣y về miề n Nam, tôi hơi hoảng, hỏi mô ̣t người
gầ n đó, ông nói xe cha ̣y lên Quy Nhơn lấ y khách, rồ i quay la ̣i Tuy Hòa, đi
Nha Trang vào Sài Gòn. Tôi yên tâm, bỏ dự tı́nh nhảy khỏi xe lửa. Trên
chuyế n xe lửa vào Nam, tôi bi công
an xét, may nhờ anh này là công an xét
̣
giấ y, làm chiế u lê ̣. Nế u anh ta số t sắ ng, có thể tôi đã bi ̣giải giao cho công
an điạ phương, để ho ̣ truy hỏi. Đây cũng là cái may cho tôi.
Xe cha ̣y từ sáng sớm, tới chiề u, tới tố i, qua đêm, gầ n mô ̣t giờ sáng
mới đế n ga Bı̀nh Triê ̣u ở Sài Gòn. Xuố ng ga, quang cảnh cũng không khác
xưa mấ y, tôi len lỏi theo dòng người nghèo khó, ra cổ ng chıń h. Kiế m xe
ôm, về nhà, nhưng không đủ tiề n, bác xe ôm không đi, may nhờ anh thanh
niên cha ̣y xıć h lô thông cảm, đồ ng ý lấ y giá rẻ chở tôi vào quâ ̣n Nhấ t. Bước
xuố ng đầ u con xóm nhỏ, lòng tôi bồ i hồ i quá đổ i, cố dằ n xúc đô ̣ng, bao
nhiêu kỷ niê ̣m thời thơ ấ u â ̣p tràn tới. Hơn 11 năm rồ i tôi mới trở la ̣i khu
xóm cũ với hı̀nh da ̣ng tiề u tu ̣y, nghèo nàn, mô ̣t kẻ đang trố n tránh sự truy
bức chıń h tri.̣
Vào nhà, gõ cửa, ba tôi nghe tiế ng, ông lo sơ ̣, tay cầ m chiế c chı̀a
khóa mà làm rớt tới hai lầ n, mới mở cửa đươ ̣c cho tôi bước vào nhà. Má
tôi trông thấ y thằ ng con thứ sáu của mı̀nh trở về sau 11 năm xa quê hương
lên đường cứu quố c! Bà ngồ i im lă ̣ng không nói gı̀, gương mă ̣t hằ n lên nét
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chiụ đựng, khổ đau ghê gớm. Bà cố giấ u dòng nước mắ t đang chảy ra từ từ
trên gương mă ̣t già nua, mỏi mê ̣t.
Thân mẫu của
tác giả, chu ̣p năm
1997 hay 1998 ta ̣i
phòng khách.
Căn nhà
này là nơi gia đı̀nh
chúng tôi đã sinh
số ng trên 40 năm
trời, ở Sài Gòn.
Phòng khách này
cũng là phòng ho ̣c trong suố t thời niên thiế u, 1957 - 1975. Chı́nh nơi đây,
tác giả đươ ̣c hấ p thu ̣ và trưởng thành trong sự giáo du ̣c của gia đı̀nh, để trở
thành người phải biế t số ng lương thiê ̣n với mo ̣i người; Nên thành tâm chia
xẻ với nỗi đau đớn của đồ ng bào, đồ ng loa ̣i mı̀nh; Phải cố gắ ng làm viê ̣c vı̀
mu ̣c tiêu tiế n bô ̣, đa ̣o đức của xã hô ̣i; Luôn luôn gı̀n giữ lòng ái quố c với
nỗi tự hào và sự tự tro ̣ng của dân tô ̣c Viê ̣t.
Thân phu ̣ là
người đứng bên
trái trước nhà
(trên 70 tuổi),
bên ca ̣nh là em
trai trong ngày
đám tang Má.

Đây là mă ̣t trước căn nhà tác giả sinh số ng ta ̣i Sài Gòn trước 1975.
Vào tháng 4/1999, thân mẫu qua đời, nhà đang làm lễ tang theo nghi thức
đa ̣o Tin Lành. Lúc ấ y tác giả đang ở Phnompenh, không thể về dự đám
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tang của me ̣, đây là nỗi đau đớn không nguôi trong lòng người làm con.
Chı́nh trên miế ng sân nhỏ trước nhà là nơi chứa đựng cả khoảng
trời mô ̣ng mơ của tác giả hồ i niên thiế u. Cũng chı́nh bức tường thấ p màu
trắ ng trước nhà là nơi tác giả đã nhảy qua vào mô ̣t đêm khuya tháng 3/1993,
để vào nhà, sau khi vươ ̣t hơn 600 cây số đường đầ y tủi nhu ̣c từ tra ̣i tù điạ
ngu ̣c A.20, nơi giam cầ m chı́nh tri pha
̣
̣m, ở tın̉ h Phú Yên, miề n Trung Viê ̣t
Nam.
Trú kı́n đáo ta ̣i Sài Gòn vài ngày, Má tôi cho ı́t tiề n, người em trai
đưa tôi xuố ng Châu Đố c, đón đò đi Nam Vang. Trước khi đi, Ba tôi nói,
trên Cam Bố t đã có hòa bı̀nh, con lên đó đươ ̣c tự do hơn. Tới nay, đã 13
năm, tôi vẫn chưa về thăm nhà. Má tôi mấ t vào tháng 4/1999. Ngày tôi rời
tra ̣i tù A.20, năm 1993, tôi 36 tuổ i. Nay đang bước vào cửa ngỏ của cõi:
ngũ thâ ̣p tri thiên mê ̣nh.
PhnomPenh, tháng 2/2006.
DANH SÁCH TÙ CHÍNH TRỊ.
Dưới đây xin trı́ch danh sách tù chı́nh tri ̣do Mă ̣t Trâ ̣n lâ ̣p nên và
công bố cho báo chı́ biế t vào năm 1992. Danh sách có nhiề u trang, ở đây
chı̉ trı́ch 2 trang.
Trong danh sách có nhiề u tên của kháng chiế n quân nhưng Tổ ng
Vu ̣ Hải Ngoa ̣i la ̣i không công bố cho công luâ ̣n biế t tên những kháng chiế n
quân từng tham gia MT và đảng Việt Tân đã có mă ̣t trong chiế n dich
̣ Đông
Tiế n I, II và III.
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Người đo ̣c có thể so sánh danh sách này với danh sách kháng
chiế n quân do tác giả lâ ̣p ra, đăng vào phầ n cuố i quyể n Hồ i Ký Kháng
Chiế n này.
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Sự thực khi tung ra trước báo chı́ danh sách tù nhân chı́nh tri Viê
̣
̣t
Nam vào năm 1992, đô ̣ng thái này không khác những đô ̣ng thái trước đây
- mang nô ̣i dung giả hı̀nh - mà chúng tôi có đề câ ̣p tới trong Chương 26, 34
nói về Đảng Viê ̣t Tân, cũng như ở rải rác trong các chương sách khác của
Hồ i Ký với chủ đề xuyên suố t: Khôi Phu ̣c Sự Thâ ̣t.
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CHƯƠNG 34
ĐẢNG VIỆT TÂN - PHÂN HÓA VÀ HỆ QUẢ
Sông núi Viê ̣t cùm gông giăng khắ p,
Làm sao biṭ mắ t,
Tọa an, thụ hưởng,
Thế nhưng,
Không ı́t người,.
Mãi.... tư lợi xây đắ p.
Còn anh,
Hiên ngang về khu chiế n,
Vui đời kháng chiế n,
Người trai Viê ̣t thập kỷ 80.
Tự do,
Đường dài tranh đấ u.
Anh đi, triê ̣u cây rừng đưa tang lễ,
Xác thân trai, va ̣n lá vàng lấ p mộ,
Thú đói moi móc, gă ̣m tha, giầ y xéo,
Hoang la ̣nh,
Thê lương.
Anh còn, án tù chồ ng nă ̣ng hế t đời trai
Đời bỏ mă ̣c anh chố n thâm lao khắ c khoải,
Đinh
̣ vùi lich
̣ sử, xây nhà cao động cỡn.
Anh,
Lòng nhọc nhằ n,
Thân phế .
Giờ đây, ngồ i nhớ, gương anh sáng,
Viế t dòng chữ nghıã tı̀nh ghi khắ c công anh!!!
Tự do,
Đường dài tranh đấ u.
Pha ̣m Hoàng Tùng
Đảng danh Pha ̣m Trãi
Ngày vào đảng Viê ̣t Tân: tháng 9/1985 ta ̣i khu chiế n.
SOI RỌI GIẢ HÌ NH
Đầ u năm 2006, những bấ t đồ ng về đường lố i trong nô ̣i bô ̣ lañ h đa ̣o đảng Viê ̣t Tân kéo dài hơn 5
năm qua đã nổ ra công khai trước công luâ ̣n người Viê ̣t hải ngoa ̣i. Đây là hâ ̣u quả tấ t nhiên của khác biê ̣t về
đường lố i tiế n hành công cuô ̣c phát triể n dân chủ ở trong đảng và trong xã hô ̣i Viê ̣t Nam. Đố i với mô ̣t chı́nh
đảng đı́ch thực dân chủ, tôn tro ̣ng thực sự quyề n dân chủ của đảng viên, thı̀ bấ t đồ ng ý kiế n, quan điể m trong
thành phầ n ban lañ h đa ̣o, giữa đảng viên và lañ h đa ̣o là chuyê ̣n tấ t nhiên không tránh khỏi. Điề u quan tro ̣ng
là quan điể m nào có giá tri ̣ cho xã hô ̣i, có thể đẩ y quố c gia chúng ta ngoi lên, rồ i thoát khỏi baĩ sıǹ h khố n
cùng, dố t nát, la ̣c hâ ̣u, phi dân chủ hiê ̣n nay.
Các tranh luâ ̣n về chủ trương, các khác biê ̣t về quan điể m thực hiê ̣n, nên đươ ̣c giải quyế t trong tinh
thầ n tôn tro ̣ng giá tri ̣dân chủ. Chứ không thể dùng các tiể u xảo, thủ thuâ ̣t của bo ̣n phàm phu, tu ̣c tử như bỏ
tiề n thuê mướn đám côn đồ lưu manh quâ ̣y phá, hăm do ̣a, đe do ̣a, khủng bố tinh thầ n (đi ti ̣ na ̣n cô ̣ng sản
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hằ ng ba mươi năm chı̉ để rồ i trở thành lưu manh trên xứ người!). Hoă ̣c sử du ̣ng biê ̣n pháp phản dân chủ hay
ba ̣o lực thiế u văn minh. Công luâ ̣n trong và ngoài nước sẽ nhı̀n vào cách hành xử của lañ h đa ̣o Viê ̣t Tân qua
sự kiê ̣n ra ̣n nứt thươ ̣ng tầ ng vào thời gian này để thẩ m đinh
̣ sự hiể u biế t và ứng du ̣ng các giá tri ̣dân chủ ra
sao của ho ̣, sau gầ n 3 thâ ̣p niên số ng, hưởng thu ̣ trong các quố c gia có đinh
̣ chế dân chủ, tự do, tro ̣ng pháp
lâu đời nhấ t trên thế giới.
Tấ t nhiên, khác với đảng đô ̣c tài, người vào đảng với lý tưởng cao thươ ̣ng đươ ̣c nung nấ u, nay xét
thấ y đảng không còn đáp ứng (hay làm trái la ̣i) với lý tưởng của mı̀nh, có quyề n xin ra khỏi đảng hay lâ ̣p
đảng mới. Đảng, xét cho cùng, chı̉ là một trong những phương tiện để đáp ứng cho quyề n lơ ̣i dân tô ̣c chứ
không phải cho cá nhân hay dòng ho ̣ “nổ i danh” nào!
Qua sự kiê ̣n ra ̣n nứt và bể đôi tầ ng lớp lañ h đa ̣o VT cho dư luận thấ y rằ ng, chiế n hữu Trầ n Xuân
Ninh đưa ra lâ ̣p luâ ̣n biê ̣n minh cho là ông đang đeo đuổ i đường lố i chıń h thố ng, đã đươ ̣c thực hiê ̣n từ thời
cố Chủ Tich
̣ Hoàng Cơ Minh. Thế nhưng, phı́a ông Trầ n Xuân Ninh không chứng minh rõ ràng trước công
luâ ̣n, chưa chứng tỏ sự thuyế t phu ̣c gı,̀ đường lố i chı́nh thố ng đó sẽ có những ưu khuyế t nào hiê ̣u quả hay
không hiê ̣u quả, ta ̣i sao phải tiế p tu ̣c duy trı̀, đeo đuổ i trong tı̀nh hı̀nh chı́nh tri ̣ ngày nay có nhiề u biế n đổ i
trên thế giới và ta ̣i Viê ̣t Nam.
Đường lố i chı́nh thố ng hay đường lố i của cố chiế n hữu Chủ Tich
̣ đề ra trước đây ở khu chiế n gồ m
hai giai đoa ̣n: cứu nước và dựng nước. Trong giai đoa ̣n cứu nước, MT ra đời trước và VT sau này, tiế n hành
song song cuô ̣c đấ u tranh vâ ̣n du ̣ng và quân sự, cái này hỗ trơ ̣ cho cái kia trong thế trâ ̣n liên hoàn. Tuy nhiên
đấ u tranh vâ ̣n du ̣ng là chıń h, xuyên suố t cuô ̣c đấ u tranh trường kỳ chố ng ho ̣a đô ̣c tài đảng tri.̣
Hơn thâ ̣p niên qua, MT - VT không còn khả năng tiế n hành cuô ̣c đấ u tranh quân sự. Đồ ng thời cách
thức tiế n hành này cũng không còn phù hơ ̣p khi tı̀nh hıǹ h đố i thoa ̣i, hòa bıǹ h, hơ ̣p tác, xúc tiế n dân chủ đang
phát triể n trong khu vực và trên thế giới.
Về đường lố i đấ u tranh vâ ̣n du ̣ng, đa da ̣ng hơn, nhıǹ chung là sử du ̣ng tấ t cả những biê ̣n pháp phi
quân sự để tiế n hành lâ ̣t đổ chế đô ̣ đô ̣c tài, không loa ̣i trừ sức ma ̣nh nhân dân thông qua cuô ̣c tổ ng nổ i dâ ̣y
tự phát hay có tổ chức bởi lòng căm thù tràn dân của người bi ̣ tri ̣ bao nhiêu năm qua. Để có thể khai triể n
đường lố i đấ u tranh vâ ̣n du ̣ng ngày càng thực tế hơn, VT phải có cơ sở đảng hữu hiê ̣u, cơ sở quầ n chúng
trong xã hô ̣i Viê ̣t Nam, đây là đô ̣ng lực chıń h cho phong trào cách ma ̣ng. Thực tế hiê ̣n nay cho thấ y, đảng
Viê ̣t Tân không có bao nhiêu cơ sở trong quố c nô ̣i. Hiê ̣n thực này phát sinh trên hai khả năng, mô ̣t là sự đàn
áp quá gian trá, tàn ba ̣o của chế đô ̣, hai là khả năng hoa ̣t đô ̣ng rấ t yế u kém ta ̣i nô ̣i điạ của Viê ̣t Tân. Do lañ h
đa ̣o đảng không hòa nhâ ̣p, tiên phong trong các hoa ̣t đô ̣ng ta ̣i quố c nô ̣i, trái la ̣i cứ maĩ quanh quẩ n trong cuô ̣c
số ng lưu vong hằ ng 3 thâ ̣p niên ta ̣i hải ngoa ̣i.
Lâ ̣p luâ ̣n về chê ̣ch hướng và chı́nh thố ng, khiế n gây cho người ta nhớ la ̣i rằ ng, lâ ̣p luâ ̣n này mang
máng với chủ trương bảo thủ trong đảng cô ̣ng sản VN. Phái bảo thủ “mắ ng nhiế c” phe “cấ p tiế n?” là không
bảo lưu lý thuyế t chı́nh thố ng của lý tưởng cô ̣ng sản. Đổ i mới ma ̣nh tay hay thoát ly truyề n thố ng cô ̣ng sản
từ những ngày đầ u thành lâ ̣p, là chê ̣ch hướng, sẽ đưa đảng cô ̣ng sản (đô ̣c tài) rời xa qũy đa ̣o chı́nh thố ng và
dầ n dầ n sẽ trở thành mô ̣t đảng dân chủ (tự do) chứ không còn là cô ̣ng sản nòi nữa, mă ̣c dù ho ̣ không ngây
thơ gı̀ về sự thoái trào và la ̣c hâ ̣u của lý thuyế t cô ̣ng sản, xã hô ̣i cô ̣ng sản, con người cô ̣ng sản.
Như vâ ̣y cứ ôm chă ̣t chủ trương chı́nh thố ng mà không canh cải cho hơ ̣p thực tế , liê ̣u rằ ng có khả
năng thúc đẩ y cách ma ̣ng tiế n lên hay không. Hay viṇ vào đường lố i chı́nh thố ng chı̉ để chứng minh là mı̀nh
là không chê ̣ch hướng, thế thôi!? Nhưng trong thực tế , chı́nh thố ng cũng không mang la ̣i lơ ̣i ı́ch cho đảng
hay cho dân tô ̣c. Chı́nh lơ ̣i ıć h dân tô ̣c, đấ t nước là người phán xử, là mu ̣c tiêu sau cùng cho các đường lố i
chı́nh tri ̣hay cách ma ̣ng, từ các đảng phái Viê ̣t Nam.
Vı̀ thế , lâ ̣p luâ ̣n từ phıá ông Trầ n Xuân Ninh còn phải đươ ̣c bổ sung, ı́t nhấ t chứng minh cho toàn
đảng thấ y rằ ng, đường lố i từ thời cố chiế n hữu Chủ Tich
̣ Hoàng Cơ Minh vẫn còn đươ ̣c áp du ̣ng hiê ̣u quả
trong tıǹ h hı̀nh biế n đổ i như ngày nay. Ngoài ra, ông Trầ n Xuân Ninh phải dẫn chứng nhiề u yế u tố thuyế t
phu ̣c, đảng Viê ̣t Tân có phương tiê ̣n tiế p câ ̣n hữu hiê ̣u, áp du ̣ng đường lố i chı́nh thố ng đó vào xã hô ̣i Viê ̣t
Nam ngày nay, và thời gian cu ̣ thể để đường lố i chıń h thố ng đó trở thành hiê ̣n thực, đơm bông kế t trái, ta ̣o
nề n tự do, dân chủ cho nước nhà. Chứ đảng Viê ̣t Tân không chı̉ ngồ i ta ̣i Mỹ mà làm cách ma ̣ng Viê ̣t Nam,
hay cứ lâ ̣p luâ ̣n chı́nh thố ng và không chıń h thố ng.
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Về phı́a ông Chủ Tich
̣ đảng hiê ̣n nay, chiế n hữu Nguyễn Kim và mô ̣t nhân vâ ̣t ı́t ra mă ̣t, nhưng chắ c
chắ n giữ nhiề u quyề n lực và tài chı́nh trong đảng là chiế n hữu Hoàng Cơ Đinh.
̣ Phı́a này chủ trương thay đổ i
đường lố i chıń h thố ng. Tấ t nhiên khi khảo sát phong trào cách ma ̣ng trong thời gian dài, khi chủ trương này
không thực tế , không hiê ̣u quả, thı̀ người lañ h đa ̣o có tầ m nhı̀n về tương lai phải điề u chı̉nh, thay đổ i đường
lố i, cho thi hành chủ trương khác, nế u không muố n tổ chức bi yể
̣ u vong. Quan tro ̣ng là cách điề u chı̉nh sách
lươ ̣c, chiế n lươ ̣c như thế phải ta ̣o ra hiê ̣u quả trong công cuô ̣c vâ ̣n đô ̣ng, kiế n thiế t cho đời số ng tự do dân
chủ ta ̣i Viê ̣t Nam, chứ không thể là sự đổ i mới nửa vời nhằ m tiế p tu ̣c thu tóm quyề n lực, tiế p tu ̣c phú quı́,
tiế p tu ̣c phá hoa ̣i tổ quố c mă ̣c cho dân nghèo, nước hèn kém, như cách làm của tầ ng lớp lañ h đa ̣o hiê ̣n nay
của VN.
Phı́a ông Nguyễn Kim, Hoàng Cơ Đinh,
̣ nói chung là đa số trong Trung Ương đảng Viê ̣t Tân hiê ̣n
nay, không thừa nhâ ̣n công khai những tố cáo go ̣i là chê ̣ch hướng đường lố i chıń h thố ng, do ông Trầ n Xuân
Ninh đưa ra. Trái la ̣i ban lañ h đa ̣o VT hiê ̣n nay chı̉ nói ông Trầ n Xuân Ninh vi pha ̣m kỷ luâ ̣t đảng. Tấ t nhiên,
phe đa số , có nắ m tài chı́nh, sẽ loa ̣i trừ đươ ̣c những đảng viên không phu ̣c tùng ý kiế n đa số . Nhưng cũng
chưa chắ c ý kiế n đa số luôn luôn đúng, có nhiề u khả năng “lấ y thiṭ đè người”. Mô ̣t khi đa số la ̣m du ̣ng quyề n
hành sẽ phát sinh ra hâ ̣u quả không hay cho sự phát triể n đảng. Trong môi trường dân chủ, đảng viên có
quyề n lên tiế ng bấ t tı́n nhiê ̣m lañ h đa ̣o đảng. Lañ h đa ̣o đảng sau mô ̣t hay hai nhiê ̣m kỳ, chứng tỏ không có
khả năng xứng đáng trong sứ mê ̣nh lèo lái toàn đảng đi đế n thắ ng lơ ̣i cho đảng, cho dân tô ̣c, nên tự tro ̣ng rút
lui. Hoă ̣c đố i diê ̣n với sự thay đổ i, đào thải thông qua thể thức bầ u cử, ứng cử tự do trong đảng. Dân chủ
khác với đô ̣c tài là ở đây, văn minh khác với la ̣c hâ ̣u là ở đây.
Theo hiể u biế t của chúng tôi, từ ngày tham gia đảng Viê ̣t Tân vào năm 1985, sau khi Chủ Tich
̣
Hoàng Cơ Minh tự sát trên đường Đông Tiế n, bô ̣ phâ ̣n đảng Viê ̣t Tân ở hải ngoa ̣i không có thay đổ i bao
nhiêu bô ̣ mă ̣t. Các ông Nguyễn Kim, Hoàng Cơ Đinh,
̣ Trầ n Xuân Ninh v.v... cứ ngồ i ở ghế lañ h đa ̣o hàng
hai thâ ̣p niên qua. Điề u này cho những đảng viên hải ngoa ̣i, quố c nô ̣i thấ y rằ ng viê ̣c đảng không có thay đổ i
gı̀ mấ y. Nó cũng chứng tỏ hùng hồ n rằ ng: cách ma ̣ng tiế n lên... rấ t châ ̣m cha ̣p. Hiê ̣n thực này còn cho người
ta nghı ̃ rằ ng, đảng Viê ̣t Tân khi không có các nhân vâ ̣t vừa dẫn trên, sẽ không hoa ̣t đô ̣ng đươ ̣c. Đảng đươ ̣c
“nuôi dưỡng” bởi ông Hoàng Cơ Đinh,
̣ Viê ̣t Tân là của ông Hoàng Cơ Đinh
̣ hay của đa ̣i gia Hoàng Cơ.
Không có tiề n Tiế n sı ̃ Hoàng Cơ Đinh
̣ chi ra là Viê ̣t Tân không thể hoa ̣t đô ̣ng đươ ̣c v.v...? Do thế , toàn đảng
phải có nhiê ̣m vu ̣ khẩ n thiế t làm thay đổ i suy nghı ̃ tiêu cực này trong công chúng hải ngoa ̣i và quố c nô ̣i.
Người vào đảng không phải chı̉ để phu ̣c vu ̣ cho vài cá nhân hay mô ̣t dòng ho ̣. Tiề n ba ̣c, tài chı́nh, ngân quı ̃
đảng phải đươ ̣c minh ba ̣ch, quản tri khoa
ho ̣c, dùng vào công viê ̣c lơ ̣i ı́ch của đảng, không rời xa lơ ̣i ı́ch của
̣
quố c gia, dân tô ̣c. Chứ không do mô ̣t cá nhân nắ m giữ, che dấ u, thao túng hoă ̣c tiêu xài riêng. Đảng hoa ̣t
đô ̣ng cách ma ̣ng cứu nước không phải là mô ̣t đa ̣i gia đı̀nh với thói gia trưởng kênh-kiê ̣u, hủ-lâ ̣u. Thực hiê ̣n
điề u này còn nói lên tı́nh cách ma ̣ng của đảng Viê ̣t Tân, nế u không la ̣i bi ̣ sự phê phán của xã hô ̣i, của lich
̣
sử: Viê ̣t Tân chı̉ là loa ̣i giả hı̀nh chuyên rúc kı́n, ẩ n sâu trong các chiêu bài mỹ miề u, rỗng tuế ch, cũng như
đảng cô ̣ng sản Viê ̣t Nam mà thôi.
Công luâ ̣n hải ngoa ̣i có trı́ch dẫn tài liệu của VT, chı̉ trı́ch ban lañ h đa ̣o VT hiê ̣n nay đã ứng du ̣ng
đường lố i mới từ mấ y năm qua. Dı ̃ nhiên người dân, quyề n lơ ̣i dân tô ̣c là người phán xử tố i hâ ̣u các chủ
trương thay đổ i này. Khi đă ̣t vấ n đề chı́nh thố ng và chê ̣ch hướng, các nhân vâ ̣t trong ban lañ h đa ̣o VT, phải
luôn luôn chú ý đế n quyề n lơ ̣i tổ quố c Viê ̣t Nam. Đây phải là mu ̣c tiêu chıń h của mo ̣i cuô ̣c cách ma ̣ng, nế u
không muố n bi ̣phê phán là giả hı̀nh, tư đảng.
Tı̀nh hı̀nh chıń h tri hiê
̣ ̣n nay ở trong nước và những thay đổ i đáng kể trong tıǹ h hı̀nh khu vực và trên
thế giới, cho thấ y rằ ng, mô ̣t số quan niê ̣m cũ cầ n đươ ̣c điề u chı̉nh.
Ngày nay, chố ng cô ̣ng hay chố ng cô ̣ng mô ̣t chiề u hoă ̣c chố ng cô ̣ng cực đoan có thể không huy đô ̣ng
đươ ̣c tổ ng lực sức ma ̣nh của dân tô ̣c Viê ̣t Nam. Cô ̣ng sản đã chế t khô xác từ thâ ̣p niên 1990 ngay trên vùng
đấ t khai sinh ra nó. Chố ng cô ̣ng là mô ̣t quán-từ xuấ t hiê ̣n từ thời tương tranh (tương tàn, tương hủy) quố ccô ̣ng, từ ngữ này không thu hút đươ ̣c nhiề u thành phầ n trong hàng ngũ cô ̣ng sản đã quá chán ngán sự la ̣c
hâ ̣u, ha ̣i dân của chıń h thể chế mı̀nh đang phu ̣c vu ̣ trong đó. Chố ng cô ̣ng mô ̣t chiề u, chố ng chı̉ để cho thỏa
cơn thù hâ ̣n phe đám, và chố ng cô ̣ng cực đoan không phân biê ̣t các yế u tố dân tô ̣c cầ n tranh thủ tố i đa, la ̣i
trở nên mô ̣t thành phầ n bảo thủ cực kỳ trong hàng ngũ những người nhân danh “tự do”. Tấ t nhiên đây là các
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yế u tố không tố t cho dân chủ phát triể n, nhân quyề n thăng tiế n. Tấ t nhiên, chưa kể ra các loa ̣i chố ng, “chố ng
ta ̣i chỗ”, “chố ng bằ ng miê ̣ng”, “chố ng trong vila”, chứ không dấ n thân, lên đường chố ng cô ̣ng sản la ̣c hâ ̣u.
Chố ng đô ̣c tài la ̣c hâ ̣u trở nên mô ̣t phong trào cách ma ̣ng thực tế hơn, cô ̣ng sản ngày nay đã biế n
tướng, biế n da ̣ng đủ kiể u, chı̉ nhằ m duy trı̀ quyề n lực. Nói cho cùng để khỏi chế t theo các đồ ng chı́ của ho ̣
ta ̣i Liên Sô và Đông Âu. Chố ng đô ̣c tài la ̣c hâ ̣u, xây dựng dân chủ tiế n bô ̣ trở thành nhiê ̣m vu ̣ trung tâm cho
cả mo ̣i người Viê ̣t trong nước và hải ngoa ̣i. Chố ng đô ̣c tài thu hút đươ ̣c tuyê ̣t đa ̣i đa số người dân Viê ̣t, ngay
cả thành phầ n trong đảng cô ̣ng sản. Chố ng đô ̣c tài còn là phương tiê ̣n canh tân trong hàng ngũ quố c gia, tự
do, vı̀ không phải chı̉ cô ̣ng sản mới mắ c căn binh
̣ đô ̣c tài. Chố ng đô ̣c tài còn trở thành hoa ̣t đô ̣ng xây dựng
nề n văn hóa mới có nô ̣i dung canh tân trong đời số ng dân tô ̣c chúng ta. Đây cũng có thể đươ ̣c coi là hoa ̣t
đô ̣ng cách ma ̣ng mang nô ̣i dung tiế n bô ̣ văn minh chứ không phải cách ma ̣ng giả hiê ̣u, có nô ̣i dung la ̣c hâ ̣u.
Hòa hơ ̣p, hòa giải đã trở thành thứ cầ n phải lánh xa đố i với thành phầ n quố c gia chố ng cô ̣ng cực
đoan, có cả mô ̣t hê ̣ thố ng lý luâ ̣n để chứng minh hòa hơ ̣p hòa giải là ăn nhằ m thuố c... “chuô ̣t” của cô ̣ng sản.
Do kinh nghiê ̣m bi lư
̣ ̀ a lo ̣c đau đớn từ hàng thâ ̣p niên qua, người quố c gia xa lánh, đầ y nghi ky,̣ thù ghét hòa
hơ ̣p hòa giải. Điề u này, dı ̃ nhiên không tránh đươ ̣c, do vı̀ “truyề n thố ng” gian trá đố i với dân tô ̣c Viê ̣t do
những người lañ h đa ̣o trong đảng cô ̣ng sản ta ̣o nên.
Tuy nhiên, dựa vào “truyề n thố ng” gian dố i trong quá khứ, để khẳ ng đinh
̣ rằ ng những người cô ̣ng
sản sẽ không bao giờ thay đổ i, thı̀ la ̣i trở thành mô ̣t thứ cực đoan khác (nguy hiể m cho xã hô ̣i) trong hàng
ngũ quố c gia. Trong tı̀nh hı̀nh suy su ̣p hiê ̣n nay về lý luâ ̣n, về khả năng lañ h đa ̣o xã hô ̣i, đấ t nước của tầ ng
lớp lañ h đa ̣o cô ̣ng sản, không ai tiên đoán đươ ̣c hế t các nguy cơ mà chế đô ̣ sẽ phải đương đầ u. Sự quay súng
chố ng la ̣i chế đô ̣, do vài tướng lıñ h trong hàng ngũ quân đô ̣i “nhân dân” hay công an “nhân dân” thực hiê ̣n,
làn sóng đı̀nh công lan tràn và dâng cao trở thành cuô ̣c tổ ng nổ i dâ ̣y lâ ̣t đổ chế đô ̣, na ̣n tham nhũng khủng
khiế p phá ha ̣i nát uy tı́n còn sót la ̣i của đảng cô ̣ng sản trước xã hô ̣i, dẫn tới phong trào chố ng đảng rô ̣ng khắ p
trong công nhân, nông dân, đ̣ ảng viên, sinh viên, trı́ thức, từ thành thi tơ
̣ ́ i nông thôn.
Chı́nh những nguy cơ trầ m tro ̣ng, to lớn trước mắ t và lâu dài này, khiế n cho đảng cô ̣ng sản bi ̣phân
hóa cùng cực. Chủ trương dân tô ̣c đoàn kế t vı̀ dân chủ tự do không đô ̣c tài, có cơ hô ̣i nổ i dâ ̣y trong đảng
cô ̣ng sản, nế u ho ̣ còn 1/1.000.000.000 tinh thầ n dân tô ̣c Viê ̣t trong huyế t quản, nế u ho ̣ không muố n tấ t cả bi ̣
chı̀m thuyề n trong dòng thác lũ cách ma ̣ng nhân dân sẽ xảy ra trong bấ t cứ thời điể m không thể tiên đoán
đươ ̣c.

Dưới đây, chúng tôi xin trı́ch la ̣i các bài viế t, các ý kiế n của báo chı́, của các đương sự liên hê ̣ trong
biế n cố làm phân hóa đảng Viê ̣t Tân vào đầ u năm 2006.
“Bác sĩ Trầ n Xuân Ninh (đảng danh Trầ n Thiên Ân) vào trung tuần tháng 5-2005 đã lên tiếng cảnh
giác các cấp bộ đảng viên Viê ̣t Tân rằng đường lối mới của TUÐ/VT đã đi sai với đường lối chính thống được ban hành từ hồi còn cố Chủ tịch đảng, Phó Ðề Đốc Hoàng Cơ Minh (HCM); và rằng, tuyệt đại đa số
đảng viên đã tuyên thệ gia nhập đảng để thực hiện mục tiêu đó chứ không phải chủ trương mới mà TƯÐ
hiện thời đề ra.
Ngày 21/1/2006 ông TX Ninh đã tổ chức một cuộc họp báo tại nam Ca-li để minh định đường lối
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chính thống của đảng VT, trích dẫn: "Nói rõ ra thì cuộc đấ u tranh mà đảng viên VNCTCMÐ thực hiện là
một cuộc đấu tranh hai giai đoạn; giải thể chế độ CS để có điều kiện căn bản canh tân đât nước"...
Còn về đường lối mới thì ông nói, sau khi có một số thay đổi trong tình hình chính trị, các giới hoạt
động chính trị (ám chỉ là TƯÐ/VT) đã có những toan tính... trích dẫn:
... "Các giới hoạt động chính trị thường có những toan tính để hy vọng có chân trong sự thay đổi
này. Những toan tính này dưạ trên hai nền tảng:
- Nền thứ nhất: tranh thủ sự ủng hộ của Mỹ trong khuôn khổ chấp nhận đối tác CSVN.
- Nền thứ hai: mong mỏi sự chấp nhận của CSVN. Thí dụ như xuống giọng mềm đi thái độ
quyết liệt đấu tranh chấm dứt chế độ bằng chiến thuật thay đổi từ từ qua hợp tác và bầu cử.
Bằng cách làm từ thiện và cải thiện dân sinh để mua lòng cử tri. Bằng cách hô hào đồng bào
hải ngoại về nước dậy dân chủ và nhân quyền cho người đang bị đàn áp để họ đấu tranh. Bằng
cách ra tín hiệu sẳn sàng hợp tác với một phe gọi là đổi mới trong đảng CSVN để loại phe gọi
là thủ cựu (trong vụ TC2). Hy vọng mình sẽ được nhận lên đoàn tầu mà một nhóm lãnh đạo
CSVN gọi là hay hy vọng là đổi mới hiện nay đang lái. Bằng cách o bế chiều chuộng những
nhà dân chủ để hy vọng họ hợp tác với mı̀nh trong một cái liên minh chính trị đối lập với nhà
nước CS"...
Cuộc họp báo ngày 21-1-06 của ông TXN chính là biểu hiện sự quyết tâm của ông. Mặc dầu TUÐ
đã cố thuyết phục, răn đe, và tuy đã có quyết định chế tài của TƯÐ (ngày 31-12-2005) cấm không được hoạt
động trong vòng 6 tháng, ông TXN vẫn bất chấp, cứ mở cuộc họp báo, với tư cách là một Uỷ viên TƯÐ;
còn phía kia thì đã cho người đến quấy phá. Ðây là dứt điểm của cuộc tranh chấp đã kéo dài nhiều tháng và
có thể là 5 năm, như bản Lên Tiếng của 53 người vừa tiết lộ. Nội dung cuộc họp báo của ông TXN là để nói
cho công luận biết về sự thay đổi đường lối của TUÐ/ VT (như đã trích dẫn ở trên), đồng thời cũng để xác
định rằng ông và đại đa số đảng viên VT không chấp nhận đường lối mới đó, và sẽ quyết tâm trung thành
với chủ trương chính thống, là: phải tranh đấu để giải thể chế độ cộng sản trước rồi sau đó mới có điều kiện
để canh tân xã hội, chứ không thể ve vãn hợp tác với bạo quyền để có chỗ đứng, để canh tân, để đối lập, để
hy vọng Việt Cộng phải từ bỏ chính quyền”.
Ðảng Việt Tân - Khúc Quanh Sinh Tử
Hoàng đạo Thế Kiệt.
Dưới đây là ý kiế n của Bác Sı ̃ Trầ n Xuân Ninh.
Bác Sı ̃ Trầ n Xuân Ninh.
“Tôi xin nhắc lại ở đây rằng đó là tôi quyết định lên tiếng khẳng định đường
lối chính thống VNCTCMĐ. Quyết định này đã tạo nên phản ứng nơi các chiến hữu
lãnh đạo, coi đó là tai hại, và tìm cách ngăn chặn hay trì hoãn ...Tôi đã nói rõ là tôi
họp báo mục đı́ch để bảo vệ công cuộc đấu tranh, bảo vệ thanh danh và đường lối
đảng, khẳng định đường lối chính thống của VT trước những bàn tán và phê bình về
đường lối mới, của người ngoài, không phải chỉ từ những kẻ chuyên đánh phá và
dựng chuyện, mà từ những người hoạt động chính trị hay là những người quan tâm
đến tố chức: Tôi đã nói rằng tôi không họp báo để nhằm “đạp” các chiến hữu lãnh
đạo.”.

Trı́ch: “Tâm Thư của Bác Sĩ Trần Xuân Ninh Sau Cuộc Họp Báo...”
Nhâ ̣t báo Viễn Đông.
Dưới đây là mô ̣t phầ n nô ̣i dung cuô ̣c ho ̣p báo của phı́a ông Nguyễn Kim Hườn:
Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng Tổ Chức Họp Báo.
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Các ông Nguyễn Trọng Việt, Nguyễn Kim Hườn và Đặng Vũ Chấn.
Trưa thứ bảy ngày 11/2/2006, Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng (gọi tắt là đảng Việt Tân) đã
tổ chức cuộc họp báo và tiếp tân nhân dịp đầu năm Bính Tuất tại khách sạn Mariott, thành phố San Jose,
miền Bắc California. Chủ to ̣a đoàn gồ m các Bác Sĩ Nguyễn Trọng Việt (Ủy Viên Trung Ương Đảng),
Nguyễn Kim (Chủ Tịch Đảng), và Bác Sĩ Đặng Vũ Chấn (Đại Diện Đảng Việt Tân tại Bắc Mỹ).
Trong phần cuối bài nói chuyện, ông Nguyễn Kim đã chia sẻ vấn đề nội bộ đảng như sau: "Trong
thời gian gần đây, đã có đảng viên Việt Tân không chấp hành quyết định chung và mang sự khác biệt ý kiến
trong nội bộ ra bên ngoài. Đây là hành động vi phạm nguyên tắc kỷ luật căn bản của tổ chức chúng tôi và
buộc Đảng Việt Tân phải lấy quyết định chấm dứt tư cách đảng viên Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng
đối với bác sĩ Trần Xuân Ninh kể từ ngày 6/2/2006.
Nhà báo Hà Tường Cát, nhật báo Người Việt, nêu câu hỏi về những khác biệt căn bản trong phương
thức đấu tranh giữa BS Ninh và Ðảng Việt Tân, khiến dẫn đến một sự mâu thuẫn nội bộ mà hệ quả cuối cùng
là sự khai trừ đảng tịch đối với ông Trần Xuân Ninh. BS Ðặng Vũ Chấn trả lời rằng “địa bàn hoạt động quyết
định của Việt Tân là vào ngay trong nước và dùng phương tiện đấu tranh của chính người Việt Nam trong
nước.” Trong khi đó, cũng theo lời BS Chấn: “Ông Trần Xuân Ninh phản đối phương thức này vì cho rằng
đưa người về nước là một điều nguy hiểm.”.
Trong cuộc họp báo trước đó tại Nam California, BS Ninh đã nhận định rằng đưa người về nước,
tức là “áp dụng Chiến Lược Tiếp Cận để gây ảnh hưởng chỉ có thể thành công khi có sức mạnh vật chất thực
sự, như Hoa Kỳ chẳng hạn.”
BS Nguyễn Trọng Việt bổ sung ý kiến của BS Ðặng Vũ Chấn: “Hải ngoại chưa đủ sức. Quốc nội
mới là phương tiện thiết yếu làm thay đổi trong nước.”. Ông nói rằng:“Việt Tân sẽ tận dụng mọi cơ hội và
cửa ngõ để về trong nước hoạt động; chứ không đứng ngoài tầm miểng đạn, nói không chẳng gây được niềm
tin.”.
Ðại diện Ðảng Việt Tân cũng đã mạnh mẽ bác bỏ dư luận cho rằng Việt Tân sẵn sàng hòa hợp hòa
giải với Cộng Sản để “chia ghế.”.
----Phầ n trı́ch sau cùng là lá thư của 40 đảng viên sơ khởi (sau lên 70, rồi khoảng 100) bày tỏ sự bất tín
nhiệm Chủ Tịch Đảng và ủng hô ̣ Bác Sı ̃ Trầ n Xuân Ninh:
“40 Đảng Viên Việt Tân Ký Tên
Bất Tín Nhiệm Chủ Tịch Đảng Nguyễn Kim
Ngày 7/2/2006
Kính gửi
Chiến hữu Nguyễn Kim Chủ Tịch Đảng
Thưa chiến hữu
Sau khi đọc tâm thư đề ngày 6/2/2006 về quyết định của HĐKL/TƯ khai trừ chiến hữu TTÂ, chúng
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tôi xin có một số các nhận định sau đây:
1. Sau khi chiến hữu TTÂ cảnh báo toàn đảng về sự chệch hướng của đường lối mới ghi trong các
tài liệu CKH và các tài liệu kế tiếp, chúng tôi đã theo dõi kỹ lưỡng sự việc diễn ra cho tới nay.
2. Chúng tôi đã suy nghĩ kỹ về những giải thích vòng vo không có tính thuyết phục của các phái
đoàn TƯĐ và đối chiếu với thực tế.
3. Chúng tôi đã nhận thấy rõ ràng lãnh đạo né tránh giải quyết vấn đề đường lối mà cố tính đẩy nó
thành vấn đề cảm tính và cá nhân để khai thác. Các biện pháp giới hạn phát biểu trên các diễn đàn nội bộ
với lý do bảo mật, các biện pháp kỷ luật đối với C72 và chiến hữu TTÂ đều là tùy tiện, phi nguyên tắc.
4. Trong khi đó thì những bàn tán, dị nghị về đường lối mới (Xóa ngăn cách, vượt thử thách; vấn
đề ngày tị nạn...) bên ngoài ngày càng gia tăng.
5. Cuộc họp báo của chiến hữu TTÂ đã cho thấy tinh thần ngay thẳng trong sáng của chiến hữu
TTÂ trong việc bảo vệ đường lối chính thống của đảng và khiến văn thư tạm ngưng kỷ luật được tung ra.
Chúng tôi đã hy vọng rằng các chiến hữu lãnh đạo biết nghĩ lại. Tuy nhiên thư nhận định về cuộc họp báo
của chiến hữu TTÂ tiếp theo ngay sau đó của TƯĐ, và tâm thư của chiến hữu chủ tịch đảng ngày 6 tháng
2/2006 thông báo quyết định khai trừ chiến hữu TTÂ là những bằng chứng cho thấy rằng chủ tịch đảng và
các ủy viên TƯĐ đã hành động không vì quyền lợi đảng mà chỉ vì muốn bằng đủ mọi cách loại chiến hữu
TTÂ ra khỏi tổ chức để dễ dàng dẫn đảng đi chệch hướng.
Vì thế, chúng tôi viết thư này để bày tỏ sự bất tı́n nhiệm đối với chiến hữu chủ tịch NK và TƯĐ.
Chúng tôi cũng viết thư này để khẳng định quyết tâm:
1) “Tuyệt đối trung thành với Tổ Quốc và Dân Tộc Việt Nam”;
2) Tiếp tục tranh đấu và phát huy đường lối chính thống của đảng mà chiến hữu Cố Chủ Tịch Hoàng
Cơ Minh đã vạch ra.
Kính thư
CANH TÂN CHÂN CHÍ NH
Đo ̣c lich
̣ sử chı́nh tri ̣thế giới, chúng ta biế t rằ ng, Machiavelli, mô ̣t chı́nh tri ̣gia, triế t gia về chı́nh
tri ̣ho ̣c của Italy vào cuố i thế kỷ 15 đầ u thế kỷ 16, cuô ̣c đời ông cũng ghi nhâ ̣n có thời kỳ bi ̣lưu đày, sau đó
đươ ̣c phu ̣c hồ i điạ vi ̣ tương thı́ch. Ông đã viế t tác phẩ m The Prince (Quân Vương) vào năm 1532, đây là
tác phẩ m trı̀nh bày các luâ ̣n thuyế t về tài năng các nhà quản tri quố
̣ c gia. Tác phẩ m triế t lý-chıń h tri nổ
̣ i tiế ng
này khuyên các nhà lañ h đa ̣o muố n đa ̣t đươ ̣c mu ̣c đı́ch cũng như sử du ̣ng quyề n lực hiê ̣u quả, cầ n thiế t thực
hiê ̣n các phương pháp phi đa ̣o đức ngoài ý muố n của ho ̣. Với tác phẩ m này, Machiavelli đã trở nên người
khởi đầ u chủ nghıã thực du ̣ng chı́nh tri ̣(political pragmatism), ông đươ ̣c coi như là đa ̣i biể u của quan điể m:
Cứu Cánh Biê ̣n Minh Phương Tiê ̣n (The End Justifies The Means).
Cung cách cứu cánh biê ̣n minh cho phương tiê ̣n rấ t thông du ̣ng trong xã hô ̣i phong kiế n, xã hô ̣i quân
chủ chuyên chế , nó cũng không xa la ̣ gı̀ đố i với lañ h đa ̣o cô ̣ng sản muố n đa ̣t đế n quyề n lực cùng sự thố ng tri ̣
xã hô ̣i tuyê ̣t đố i bằ ng mo ̣i giá. Tấ t nhiên kể cả giá phải hy sinh tı́nh ma ̣ng và quyề n lơ ̣i của dân tô ̣c Viê ̣t cho
ngoa ̣i bang, cho chủ thuyế t duy vâ ̣t vô thầ n mang đầ y ảo vo ̣ng. Và dı ̃ nhiên cũng không quên cho quyề n lơ ̣i
của tâ ̣p đoàn thố ng tri chı
̣ ̉ mấ y mươi đa ̣i tro ̣c phú trong chı́nh tri bô
̣ ̣. Quan điể m thực du ̣ng chı́nh tri na
̣ ̀ y cũng
không bi loa
̣ ̣i trừ trong xã hô ̣i miề n Nam, đă ̣c biê ̣t là trong thời kỳ sau năm 1963, khi giới lañ h đa ̣o quân nhân
lên nắ m quyề n cai tri.̣
Hiê ̣n nay, quan điể m phi đa ̣o đức này (nế u không muố n dùng từ man mo ̣i), không hẳ n đã bi loa
̣ ̣i bỏ
khỏi nế p suy nghı ̃ của không ı́t người Viê ̣t ở hải ngoa ̣i, không chiụ đô ̣ng naõ để canh tân đầ u óc cho lương
thiê ̣n, văn minh hơn. Tuy nhiên đố i với người quố c gia chân chıń h, người Viê ̣t yêu nước thực sự, muố n ta ̣o
tiề n đề , muố n khai mở thời đa ̣i chı́nh tri ̣mới ở Viê ̣t Nam với cung các hành xử văn minh, nhân đa ̣o, không
thể nào noi theo con đường cứu cánh biê ̣n minh cho phương tiê ̣n. Trong phương tiê ̣n thực hiê ̣n đã chứng
minh cho công luâ ̣n - xã hô ̣i - lich
̣ sử biế t đươ ̣c cứu cánh của tổ chức, đảng phái.
Khi tiế n hành loa ̣i trừ nhau, thanh toán nhau để bảo vê ̣ bı́ mâ ̣t nô ̣i bô ̣ (khi hành đô ̣ng không trong
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sáng thı̀ phải cầ n che dấ u công chúng), để kiê ̣n toàn quyề n lực ban lañ h đa ̣o ăn ý nhau, để thố ng nhấ t quan
điể m chı̉ đa ̣o trong tổ chức, để chố ng sự phân liê ̣t trong nô ̣i bô ̣ tổ chức, để bảo toàn sức ma ̣nh tổ chức trước
sự tấ n công của chế đô ̣ đô ̣c tài. Đương nhiên người Viê ̣t với lâ ̣p trường quố c gia cách ma ̣ng đã la ̣i đi vào sai
lầ m cố hữu của người cô ̣ng sản chuyên chế trước đây, khi ho ̣ thẳ ng tay loa ̣i trừ người có ý kiế n di biê
̣ ̣t trong
tổ chức cô ̣ng đảng, tổ chức cách ma ̣ng vô sản, thẳ ng tay tàn sát, ham
ha
bằ
n
g
đô
kế
,
quy
kế
,
tiêu
diê
̣i
̣c
̣t người
̉
̃
yêu nước để chiế m đô ̣c quyề n chı́nh tri,̣ đô ̣c quyề n cách ma ̣ng, đô ̣c quyề n yêu nước ở Viê ̣t Nam.
Đây chı̉ là phương cách chıń h tri la
̣ ̣c hâ ̣u có sẳ n từ mấ y ngàn năm nay mà nó cầ n phải đươ ̣c loại bỏ.
Cung cách tiế n hành các hoa ̣t đô ̣ng chı́nh tri ̣la ̣c hâ ̣u, dã man này cũng không giúp gı̀ (mà còn gây ha ̣i) cho
sự thăng tiế n nhân quyề n, nhân phẩ m, nhân bản ở xã hô ̣i Viê ̣t Nam trong hiê ̣n ta ̣i và tương lai.
Từ các chương sách trước đây trong Hồ i Ký Kháng Chiế n này, tôi luôn luôn nhắ c nhở, khuyế n cáo,
luôn luôn nhấ n ma ̣nh (trong tư cách mô ̣t công dân quan tâm tới tıǹ h hıǹ h đấ t nước) đế n tinh thầ n nhân bản,
nhân đa ̣o, văn hóa, văn minh trong hoa ̣t đô ̣ng cách ma ̣ng, chı́nh tri.̣ Đây đươ ̣c coi là đă ̣c điể m canh tân trong
phong trào cách ma ̣ng hiê ̣n đa ̣i ở Viê ̣t Nam và trong cô ̣ng đồ ng người Viê ̣t lưu vong, mă ̣c dù rấ t khó thực
hiê ̣n, vı̀ hiê ̣n nay những người đang lañ h đa ̣o Viê ̣t Tân thuô ̣c thế hê ̣ đã trưởng thành trước thời điể m 1975.
Điề u này đồ ng nghıã rằ ng, ho ̣ còn chiụ ảnh hưởng nă ̣ng nề nế p suy tư của những thế hê ̣ làm chıń h tri ̣ hay
cách ma ̣ng trước đây, tức là vẫn quen thói hành xử: cứu cánh biê ̣n minh cho phương tiê ̣n. Và vı̀ thế , mă ̣c
nhiên làm cản trở đế n tiế n trıǹ h canh tân trong đảng và trong cô ̣ng đồ ng. Khoan haỹ nói đế n ảnh hưởng (tác
ha ̣i nguy hiể m) của quán tı́nh này trong pha ̣m vi xã hô ̣i rô ̣ng raĩ , ta ̣i Viê ̣t Nam sau này, bởi vı̀ khi nêu lên
đường lố i canh tân, đảng Viê ̣t Tân nên ứng du ̣ng lý thuyế t canh tân ngay trong đảng trước. Sau đó, áp du ̣ng
vào sinh hoa ̣t cô ̣ng đồ ng, để đồ ng bào lưu vong và thế hê ̣ con cháu hiê ̣n nay của ho ̣ thấ y đươ ̣c kế t quả thiế t
thực của đường lố i canh tân của đảng Viê ̣t Tân, để còn nuôi niề m tin vào sự canh tân ở ngày mai trên chıń h
quê hương nghèo nàn, nhu ̣c nhằ n, nhiề u đau khổ của chúng ta.
Thế nhưng, dù khó khăn về ảnh hưởng văn hóa và tâ ̣p quán số ng, cách hành sử, nhưng chúng ta mo ̣i người Viê ̣t vı̀ tương lai của dân Viê ̣t - phải tiế n hành ngay từ bây giờ, để môi trường chı́nh tri,̣ cách
ma ̣ng Viêt Nam sau này có không khı́ văn minh, trong sáng hơn. Không thể tiế p tu ̣c duy trı̀ môi trường cách
ma ̣ng, chı́nh tri ̣bi ̣ô nhiễm nă ̣ng, toàn cơm cháo, xôi thit,̣ du ̣c vo ̣ng, quyề n lực đẫm máu, thủ đoa ̣n tàn đô ̣c,
quyế t chı,́ quyế t tâm tranh danh đoa ̣t lơ ̣i cho cá nhân và dòng ho ̣, phe cánh, bỏ mă ̣c quyề n lơ ̣i quố c gia dân
tô ̣c... vào thùng rác. Làm đươ ̣c điề u này, còn chứng tỏ người trı́ thức Viê ̣t Nam biế t ứng du ̣ng sự hơ ̣p nhấ t
giữa tri và hành: Tri Hành Hơ ̣p Nhấ t. Chứ không phải có tri nhưng bấ t hành. Trı́ thức chı̉ là những kiế n thức
không đươ ̣c ứng du ̣ng vào thực tế xã hô ̣i để ta ̣o nên nhân ái, ha ̣nh phúc, công bı̀nh, trung thực cho cô ̣ng
đồ ng, cho dân tô ̣c chúng ta.
Nhı̀n la ̣i các hoa ̣t đô ̣ng trong môi trường chı́nh tri Viê
̣
̣t Nam từ gầ n 5 thâ ̣p niên qua, đă ̣c biê ̣t là giai
đoa ̣n hiê ̣n nay ở trong nước, chúng ta thấ y rằ ng tầ ng lớp cầ m quyề n, lañ h đa ̣o quố c gia thiế u đức tı́nh can
đảm. Những người lañ h đa ̣o không đủ can cảm nhı̀n ra sự thực, không đủ can đảm nói lên sự thực, không đủ
can đảm thú nhâ ̣n mı̀nh rấ t bấ t lực để giải quyế t các vấ n na ̣n quá trầ m tro ̣ng trong xã hô ̣i, trong đấ t nước.
Điều ấy khiế n cho Viê ̣t Nam hiê ̣n nay đang rơi xuố ng tâ ̣n vực sâu của đói nghèo, thố i nát, bấ t bı̀nh đẳ ng,
tham nhũng lúc nhúc như giòi bo ̣ ở baĩ phân người.
Tấ t nhiên, người lañ h đa ̣o đấ t nước phải hô ̣i đủ các đức tı́nh tố t đe ̣p, để có thể hoàn thành sứ mê ̣nh
của người dân trong nước tin câ ̣y giao cho. Trong các đức tı́nh, tı́nh can đảm không thể thiế u đươ ̣c, bởi vı̀,
khi đã không có can đảm nói ra sự thực, không đủ can đảm nhı̀n thấ y sự thực, người lañ h đa ̣o luôn tự dố i
mı̀nh, dố i người, lañ h đa ̣o thường trực số ng trong nỗi niề m gian dố i đồ ng bào, đồ ng hương mı̀nh. Mô ̣t người
dân Viê ̣t bı̀nh thường trong xã hô ̣i đã đươ ̣c gia đı̀nh, ho ̣c đường giáo du ̣c đức tı́nh lương thiê ̣n là luôn luôn
số ng trung thực, không nên nói láo, phải số ng trong niề m tự tro ̣ng, giữ chữ tıń . Thế mà lañ h đa ̣o cả mô ̣t quố c
gia, lañ h đa ̣o cả mô ̣t đảng (canh tân) cách ma ̣ng la ̣i không biế t số ng lương thiê ̣n, không có chữ tı́n, thiế u tự
tro ̣ng, luôn nói quanh co gian dố i, la ̣i mang binh
̣ “chu ̣p mũ” rấ t nă ̣ng, thı̀ chúng ta chắ c hẳ n biế t quố c gia
chúng ta, sinh hoa ̣t cô ̣ng đồ ng, tổ chức “cách ma ̣ng đấ u tranh” đi vào ngỏ cu ̣t tê ̣ ha ̣i, đáng buồ n như thế
nào!!!
Lañ h đa ̣o Viê ̣t Tân hiê ̣n nay cầ n nên coi la ̣i trong quá trı̀nh lañ h đa ̣o đảng của mı̀nh trong hai thâ ̣p
niên qua, có mắ c phải binh
̣ nói láo, nói dóc quanh co gian dố i như lañ h đa ̣o cô ̣ng sản Hà Nô ̣i hay không.
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Nế u lañ h đa ̣o Viê ̣t Tân có vướng vào căn binh
̣ la ̣c hâ ̣u, truyề n nhiễm chế t người này, phải có can đảm thú
nhâ ̣n trước toàn đảng, bởi vı̀ chı́nh điề u này nói lên thực chấ t canh tân trong đảng.
Nế u (thực sự đã có) lañ h đa ̣o Viê ̣t Tân (cả hai phe) mắ c binh
̣ nói láo, lấ y gian dố i, lường ga ̣t(bảo
mâ ̣t) làm kim chı̉ nam hoa ̣t đô ̣ng, không tôn tro ̣ng sự thực thı̀ rấ t nguy hiể m cho tiế n trı̀nh canh tân ngay bây
giờ và sau này. Điề u nầ y trước nhấ t, gây thấ t vo ̣ng to lớn cho người dân, vı̀ dân Viê ̣t nghı ̃ rằ ng lañ h đa ̣o cô ̣ng
sản đã nói láo triề n miên hằ ng gần 8 thâ ̣p niên qua, chı̉ để tru ̣c lơ ̣i cho lañ h đa ̣o và bầ u đoàn thê tử cùng giai
cấ p ăn bám theo lañ h đa ̣o. Nay họ la ̣i đu ̣ng phải mô ̣t chı́nh đảng cách ma ̣ng mới của người Viê ̣t lưu vong
cũng mắ c phải thói phàm tu ̣c(của đám lưu manh chı́nh tri)̣ thiế u tự tro ̣ng này, như vâ ̣y còn biế t tin ai. Viê ̣t
Tân làm như thế , la ̣i bôi bẩ n cách ma ̣ng, khai mở tiề n lê ̣ rấ t nguy hiể m trong đời số ng văn hóa Viê ̣t Nam.
Chı́nh vı̀ thế , tôi (trong tư cách cựu đảng viên Viê ̣t Tân, đã xin ngưng hoa ̣t đô ̣ng vào tháng 5/1997 vı̀ không
chiụ đươ ̣c tánh nói láo, lường ga ̣t, bấ t tı́n của lañ h đa ̣o) thường xuyên lă ̣p la ̣i, thường xuyên nhấ n ma ̣nh trong
cuố n sách này, ngay trong nô ̣i bô ̣ đảng Viê ̣t Tân phải công khai, ma ̣nh da ̣n, can đảm đấ u tranh cho vấ n đề
sinh tử này. Nế u không muố n đảng cách ma ̣ng Viê ̣t Tân cùng chung chuyế n tàu đinh
̣ mê ̣nh ô nhu ̣c với đảng
cô ̣ng sản VN, đi vào biể n rác lich
̣ sử với đầ y sự khinh miê ̣t, chán chường của thế nhân.
----Mô ̣t thức giả Viê ̣t Nam hiê ̣n đa ̣i, người đã chiụ đựng hơn 1/3 đời người trong các nhà tù cô ̣ng sản
Viê ̣t Nam để đấ u tranh cho mu ̣c tiêu Tự Do - Dân Chủ - Dân Sinh - Ha ̣nh Phúc - Dân Quyề n - Nhân Quyề n
cho dân tô ̣c và quố c gia Viê ̣t Nam. Giáo Sư Đoàn Viế t Hoa ̣t, trong tác phẩ m xuấ t bản năm 2005 “Hành
Trın
̀ h Dân Tô ̣c trong thời đa ̣i toàn cầ u hóa” đã viế t:
“Hiê ̣n nay cuộc đấ u tranh dành độc lập tự chủ đã chấ m dứt. Chúng ta đang chứng kiế n một giai
đoạn chuyể n tiế p sang một thời kỳ li ̣ch sử mới. Ba sự kiê ̣n làm nổ i bật tı́nh chấ t giao thời của giai đoạn li ̣ch
sử hiê ̣n nay bắ t đầ u từ sau ngày 30/4/1975. Sự kiê ̣n thứ nhấ t là sự tan rã mau chóng và toàn diê ̣n của phe
quố c gia chố ng cộng; sự kiê ̣n thứ hai là sự bấ t lực và băng hoại của phe cộng sản trước tı̀nh hı̀nh mới; sự
kiê ̣n thứ ba là tı̀nh trạng ly tán, mấ t niề m tin và sinh hoạt tự phát của quầ n chúng.” (đoạn cuố i, trang 404.)
“Mọi chiêu bài lý tưởng rỗng tuế ch, thiế u hiê ̣n thực không thể tập hợp được tâm huyế t, tài năng
đang ly tán khắ p nơi trong nước cũng như hải ngoa ̣i. Sự tan rã của phe quố c gia chố ng cộng cũng như
sự băng hoa ̣i hiê ̣n nay của phe cộng sản đã và đang chứng tỏ điều đó.” (cuố i trang 405 đầ u trang 406.)
“Giai đoạn tương tranh quố c-cộng đã qua rồ i. Sự chia rẽ lực lượng dân tộc phải được chấ m dứt.
Điề u này không có nghıã là không còn đấ u tranh với những đường lố i và hoạt động chı́nh tri ̣ cơ hội, đặt
quyề n lợi tư đảng lên trên quyề n lợi dân tộc. Nhưng mọi đấ u tranh từ nay phải xuấ t phát từ ý thức trách
nhiê ̣m và tinh thầ n xây dựng, từ quyề n lợi thiế t thực của toàn dân, từ tı̀nh người và tı̀nh dân tộc. Mọi tâm
thức và hành động theo khuôn mẫu chı́nh tri ̣ đảng tranh đố i kháng cũ đề u không đáp ứng được khát vọng
của quầ n chúng và nhiê ̣m vụ của giai đoạn li ̣ch sử hiê ̣n nay và tương lai. Lực lượng dân tộc phải được tái
thố ng nhấ t, không phải như là một thủ đoa ̣n chı́nh tri ̣giả hiê ̣u, mà như là một sức ma ̣nh tổ ng hợp, tổ ng
hợp từ sự phản tı̉nh trưởng thành của toàn dân và sự tiế n bộ mọi mă ̣t của nhân loa ̣i. (đoa ̣n 3, trang 410.)
“Đố i với người quố c gia cũ, thách đố là họ còn có gı̀ để cố ng hiế n cho công cuộc phục hưng và
xây dựng đấ t nước vượt trội hơn người cộng sản. Liê ̣u những yế u kém và bê ̣nh thái chı́nh tri ̣ nghiêm
trọng trước 1975 sẽ được lập la ̣i dưới một da ̣ng khác hay không?” (đoạn 2 trang 411.)
----Anh Đỗ Thông Minh, thành viên sáng lâ ̣p MT vào năm 1981, lúc ở tuổ i 31, nay ông là ho ̣c giả
thường khai dụng Hán - Nôm…trong mục tiêu góp phần làm trong sáng tiếng Việt. Anh là mô ̣t nhà hoa ̣t
đô ̣ng văn hóa mang hoài bão thay đổi tư duy của người Việt vı̀ sự tiế n bô ̣ của dân tộc Viê ̣t. Mới đây anh có
phát hành tài liê ̣u “CON ĐƯỜNG DÂN CHỦ ” đưa ra các ý kiế n về xây dựng Dân Chủ ở Viê ̣t Nam. Xin
đươ ̣c trıć h mô ̣t số ý kiế n của ông:
“Bài viết này ghi lại những sự kiện đã xẩy ra, cho nên tự nó không có gì là mới, nhưng với một số
người đọc có thể giúp tạo một số vốn kinh nghiệm lịch sử đấu tranh Dân Chủ, cho thấy lý tưởng Tự Do Dân Chủ nêu lên thı̀ dễ, nhưng thực hiện rất khó khăn, vì:

421

a- Nhà cầm quyền luôn luôn ở tư thế muốn hạn chế Tự Do - Dân Chủ cho dễ cai trị.
b- Người lãnh đạo đấu tranh chưa đủ dấn thân, chưa gây đủ uy tín, chưa đưa ra được đường lối
cụ thể có tính thuyết phục, chưa vận động đúng mức.
c- Dân chúng vốn thường an phận, chưa ý thức đẩy đủ về sự lợi-hại giữa cũ-mới. Phải đẩy mạnh
việc khai dân trí nâng cao dân khí.
d- Cần kiên nhẫn hoạt động và chở thời cơ đủ chín mùi… Sự nóng vội sẽ làm cuộc cách mạng
bị đẻ non và chết yểu.
đ- Với kinh nghiệm hơn 1 thế kỷ qua, hy vọng chúng ta sẽ rút ra được những bài học, tránh phí
phạm nhân lực, vật lực và thời gian…

Giải pháp nào cho Viêt Nam?
Hãy thay đổi tư duy để học hỏi và học hỏi để thay đổi tư duy, đó là hai bước song hành và hỗ tương
để khai dân trí, nâng cao dân khí mà hai cụ Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh đã từng đề cập đến từ cả
thế kỷ trước. Giải pháp tốt nhất hay chìa khóa vạn năng giúp giải quyết vấn nạn cho Việt Nam từ bao đời
qua vẫn là một nền giáo dục. Vì vậy, phải gấp rút đầu tư nhiều hơn vào giáo dục, mở thêm trường lớp, phòng
thí nghiệm, tạo điều kiện cho nhiều người được học hỏi và nghiên cứu. Nội dung giáo dục bao gồm như:
a- Nhân bản, hòa đồng, đoàn kết, yêu đồng loại, yêu thiên nhiên.
b- Luyện tập thể xác lành mạnh và tinh thần hướng thượng.
c- Đề cao tinh thần đạo đức, luân lý, thượng tôn luật pháp.
d- Khách quan, khơi động lòng yêu nước mà không lệ thuộc đảng phái nào.
đ- Thực nghiệm và thực dụng, giúp suy nghĩ và làm việc một cách khoa học.
e- Giúp nâng cao cuộc sống vật chất và tinh thần của bản thân và xã hội.
g- Khuyến khích tinh thần phụng sự xã hội, dấn thân, mạo hiểm...”
CON ĐƯỜNG DÂN CHỦ
Đỗ Thông Minh, 2/2006.
----ĐỘNG LỰC PHÁT TRIỂN TRONG ĐẢNG VIỆT TÂN
Hoa ̣t đô ̣ng tı̀nh báo, phản gián của chế đô ̣ miề n Bắ c nhắ m vào VNCH trong thời quố c-cô ̣ng tương
tranh (đầ y xấ u hổ ), đã là mô ̣t yế u tố quan tro ̣ng trong nhiề u yế u tố khác tố ng đẩ y miề n Nam Viê ̣t Nam mau
chóng rơi vào tı̀nh tra ̣ng suy yế u rồ i su ̣p đổ . Thời chiế n tranh tương tàn cố t nhu ̣c (nhiề u đau đớn cho dân
tô ̣c), miề n Bắ c có đô ̣i ngũ gián điê ̣p chuyên nghiê ̣p, đươ ̣c hun đúc lý tưởng yêu nước, trung thành tuyê ̣t đố i
với đảng cô ̣ng sản. Ca ̣nh đó miề n Bắ c còn chiêu du ̣ đươ ̣c nhiề u người dân lầ m tin vào chiêu bài ái quố c đánh
Mỹ xâm lăng, “ngu ̣y” tay sai. Nên những người dân trung thực, yêu nước này sẳ n sàng làm tai mắ t trong hê ̣
thố ng điê ̣p báo nhân dân ngay trong lòng chế đô ̣ miề n Nam vố n lỏng lẻo, hư hỏng, sa đo ̣a.
Hê ̣ thố ng tı̀nh báo, phản gián ở miề n Nam không thiế u sự chuyên nghiê ̣p, lý tưởng, la ̣i đươ ̣c hỗ trơ ̣
bởi hê ̣ thố ng tı̀nh báo CIA của My,̃ mô ̣t cơ quan tı̀nh báo đứng đầ u thế giới về nhân sự chuyên môn, trang
bi ̣ kỹ thuâ ̣t, nghiê ̣p vu ̣ thành tha ̣o và tài chı́nh hoa ̣t đô ̣ng. Nhưng cũng không tuyê ̣t đố i là không pha ̣m sai
lầ m, vu ̣ khủng bố đánh vào Newyork ngày 11/9/2001, cho thấ y CIA đôi khi chı̉ lo ăn chơi, không do thám
được kẻ thù, làm nhiều việc vô bổ, phı́ pha ̣m vô lý tiề n thuế của dân My.̃
Các hoa ̣t đô ̣ng tı̀nh báo, phản gián của Hà Nô ̣i có nhiề u thành công, nhưng đôi khi la ̣i đươ ̣c thổ i
phồ ng quá đáng, hoă ̣c đươ ̣c tuyên truyề n sai sự thực. Có người coi ho ̣ như ba đầ u sáu tay, chỗ nào cũng
“chui” vào đươ ̣c, chuyên đánh phá tổ chức đấ u tranh chố ng đô ̣c tài. Cường điê ̣u, phóng đa ̣i cũng là sai lầ m
hay mắ c bẫy hoă ̣c có du ̣ng mưu làm rố i ren tı̀nh hı̀nh cô ̣ng đồ ng lưu vong, người Viê ̣t hải ngoa ̣i.
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Tı̀nh hı̀nh hiê ̣n nay đã thay đổ i nhiề u. Mă ̣c dù Hà nô ̣i lúc nào cũng cố gắ ng tăng cường ma ̣ng lưới
tı̀nh báo trong nước và ở hải ngoa ̣i. Hoa ̣t đô ̣ng này có thể vı́ như kẻ mắ c binh
̣ truyề n nhiễm nă ̣ng, trước khi
giẫy chế t còn cố gắ ng lây binh
̣ cho nhiề u người khác trong xã hô ̣i nhằ m thỏa mañ thâm tı́nh ác đô ̣c của người
vừa mang binh
̣ thầ n kinh lâu năm la ̣i vừa mắ c phải chứng binh
̣ truyề n nhiễm trong thời kỳ sau cùng.
Hiê ̣n nay, nhân dân trong nước và đồ ng bào hải ngoa ̣i đã thấ y sai lầ m quá trầ m tro ̣ng của chế đô ̣ gây
ra cho đấ t nước từ hơn 3 thâ ̣p niên qua. Đă ̣c biê ̣t người dân trong nước chắ c chắ n không bao giờ muố n tái
tu ̣c nhiê ̣m vu ̣: người me ̣ giao liên hay me ̣ cách ma ̣ng, đào hầ m trong nhà, che dấ u nuôi dưỡng cán bô ̣ cách
ma ̣ng. Vı̀ cán bô ̣ cách ma ̣ng ngày nay không còn thèm ăn củ khoai, củ chuố i, cơm đô ̣n của me ̣ già Viê ̣t Nam.
Cán bô ̣ cách ma ̣ng ngày nay giàu sang phú quı́, ăn chơi tru ̣y la ̣c, nhâ ̣u rươ ̣u ngoa ̣i loa ̣i hảo ha ̣ng với toàn đă ̣c
sản, phung phı́ tiề n của hế t chỗ nói. Lañ h đa ̣o cô ̣ng sản gian dố i, bấ t tài nên không còn ta ̣o niề m tin cho tuyê ̣t
đa ̣i đa số người dân. Và vı̀ thế , hê ̣ thố ng tı̀nh báo, phản gián hiê ̣n nay thuầ n túy sử du ̣ng đô ̣i ngũ công an
chuyên nghiê ̣p, đươ ̣c thuê mướn hay trả lương cho các điê ̣p vu ̣ của ho ̣. Lý tưởng cao đe ̣p đã không còn, niề m
tin vào thế tấ t thắ ng của chế đô ̣ đô ̣c tài cũng không có. Đô ̣i ngũ gián điê ̣p, bo ̣n “nằ m vùng” của Hà nô ̣i giờ
đây là những điê ̣p viên lành nghề phu ̣c vu ̣ cho hê ̣ thố ng cai tri,̣ dùng ba ̣o lực và thủ đoa ̣n tinh vi, tiế p tu ̣c
thố ng tri ̣cuô ̣c số ng người dân. Mô ̣t khi đã đánh mấ t niề m tin của đồ ng bào, hê ̣ thố ng cai tri ̣mấ t hẳ n nguồ n
tı̀nh báo đáng tin câ ̣y. Và cũng vı̀ thế , tai mắ t nhân dân la ̣i trở thành nguồ n cung cấ p tin tức tố i quan tro ̣ng
cho lực lươ ̣ng đấ u tranh chố ng chế đô ̣ đàn áp.
Việc quấ y nhiễu đời số ng, hoa ̣t đô ̣ng đấ u tranh của cô ̣ng đồ ng người Viê ̣t hải ngoa ̣i chı̉ là các cố
gắ ng tuyê ̣t vo ̣ng, đừng ảo tưởng vào sức ma ̣nh, sự khôn ngoan, tinh vi của hê ̣ thố ng tıǹ h báo Hà nô ̣i. Đô ̣i ngũ
gián điê ̣p đươ ̣c gài dầ y đă ̣c bên ngoài sẽ sẳ n sàng bỏ giò nhảy thoát lo cho thân chúng nó mô ̣t khi hê ̣ thố ng
đảng tri ̣su ̣p đổ . Niề m tin không còn, những tên “nằ m vùng” của Hà nô ̣i đang chui rúc trong cô ̣ng đồ ng hải
ngoa ̣i chı̉ hành đô ̣ng vı̀ lơ ̣i nhuâ ̣n, vı̀ đồ ng lương số ng còn hàng tháng. Chı́nh tai mắ t rô ̣ng khắ p và ý thức về
hiể m ho ̣a của chế đô ̣ gây ra cho dân tô ̣c chúng ta sẽ là hê ̣ thố ng phản gián tinh vi, tràn sức ma ̣nh chố ng và
phá tan các hoa ̣t đô ̣ng tı̀nh báo của Hà nô ̣i ở hải ngoa ̣i.
Chúng ta từng đươ ̣c nghe nói hê ̣ thố ng tıǹ h báo KGB của Liên Bang Sô Viế t đồ sô ̣, giăng đầ y như
ruồ i nhă ̣ng ở Đông Âu, Liên Sô, trên thế giới. Nó lớn bao nhiêu lầ n, nhiề u tiề n của hơn bao nhiêu lầ n so với
hê ̣ thố ng tıǹ h báo, phản gián của Hà Nô ̣i hiê ̣n nay? Thế nhưng, sau cùng cũng bấ t lực trước triề u cường của
sức ma ̣nh nhân dân. Tấ t cả bo ̣n điê ̣p viên, điê ̣p báo, phản gián, “nằ m vùng” ở Đông Âu và Liên Sô đã hoảng
vı́a, co giò tháo cha ̣y bỏ nhiê ̣m sở. Cả mô ̣t đế quố c cô ̣ng sản to lớn, vı ̃ đa ̣i, tố n bao công sức xây dựng gầ n
100 năm trời, phải bi ̣đổ su ̣p, rơi ru ̣ng, tiêu tan thảm ha ̣i.
Các Đa ̣i Tướng, các Nguyên Soái trong ngành KGB của đế quố c cô ̣ng sản Liên Sô với 4, 5 sao đỏ,
sao vàng trên ve áo, quân phu ̣c thẳ ng tắ p, cứng cô ̣m, uy nghi, hùng dũng, thế nhưng ho ̣ cha ̣y đi đâu hế t, biế n
da ̣ng nơi nao, chui rúc nơi nào, giấ u mă ̣t nơi đâu trước làn sóng sôi su ̣c của nhân dân Liên Sô đòi phải có đủ
bánh mı̀ ăn hàng ngày, đòi thay đổ i trâ ̣t tự xã hô ̣i, đòi dân chủ hóa chế đô ̣, đòi hỏi cuô ̣c cách ma ̣ng chân
chıń h chứ không cách ma ̣ng giả hiê ̣u, giả hı̀nh? Chúng ta đừng lo lắ ng thái quá về vài chu ̣c, vài trăm tên tıǹ h
báo viên hải ngoa ̣i của Hà Nô ̣i đang mă ̣c lớp áo “kinh tế gia”, “quyề n giám đố c”, “tổ ng bı́ thư”, “lý thuyế t
gia”, “thủ tướng chı́nh phủ” v.v… đang mài nanh, dấ u mă ̣t, mở to mắ t, chui rúc vào cô ̣ng đồ ng, vào các tổ
chức hô ̣i đoàn người Viê ̣t lưu vong, vào các tổ chức chı́nh tri,̣ vào ban lañ h đa ̣o MT (?), vào thươ ̣ng tầ ng
Viê ̣t Tân (?). Đây chı̉ là bo ̣n lơ láo hàng thầ n, ăn bám xã hô ̣i, đu ̣c khoét da thiṭ cô ̣ng đồ ng. Chúng cũng tựa
như rác rưởi của xã hô ̣i. Chúng dễ dàng bi cuố
̣ n phăng đi mấ t biê ̣t bởi các đơ ̣t sóng cách ma ̣ng! Trong chiế n
tranh cân naõ , tı̉nh táo là ưu tiên mô ̣t. Hai là ý thức và sự cố kế t của đồ ng hương, đồ ng bào trước âm mưu
đánh phá, gây tổ n ha ̣i tới tinh thầ n đấ u tranh vı̀ dân chủ.
Mô ̣t đă ̣c điể m nữa trong hê ̣ thố ng ba ̣o tri ̣hiê ̣n nay, cầ n đươ ̣c chú ý, vı̀ đó là nhươ ̣c điể m sinh tử sau
ngày 30/4/1975 và còn kéo dài cho tới nay, đó là tê ̣ tra ̣ng phân cách điạ phương trong đảng thố ng tri.̣ Ngay
sau khi chiế m đươ ̣c miề n Nam, nhiề u cán bô ̣ đảng có nguồ n gố c sinh trưởng trong Nam bi ̣kỳ thi ̣bởi trung
ương Hà Nô ̣i, quyề n hành dầ n dầ n bi ̣tước bỏ khéo léo và chuyể n qua cho tấ t cả cán bô ̣ đảng gố c miề n Bắ c.
Sự kiê ̣n ông Nguyễn Hô ̣, quê ở Gò Vấ p-Sài Gòn, với 50 năm theo đảng nhưng quyế t liê ̣t quay la ̣i chố ng đảng
vı̀ sự kỳ thi na
̣ ̀ y, và cũng vı̀ đảng đi ngươ ̣c la ̣i quyề n lơ ̣i của dân tô ̣c. Sự kiê ̣n ông Nguyễn Hô ̣ vào năm 1993,
chı̉ là cơn gió giựt ma ̣nh trong luồ ng baõ lớn sắ p tới. Ba chức vu ̣ cao cấ p trong đảng hiê ̣n nay: Tổ ng Bı́ Thư,
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Chủ Tich
̣ Quố c Hô ̣i, Thủ Tướng. Có khi nào bô ̣ chı́nh tri ̣ ma ̣o hiể m giao chức vu ̣ Tổ ng Bı́ Thư đảng cho
người gố c miề n Nam? Không bao giờ, vı̀ nắ m chiế c ghế Tổ ng Bı́ Thư thı̀ có quyề n trô ̣i hơn Thủ tướng. Vi ̣
trı́ Tổ ng Bı́ Thư nế u rơi vào tay người sinh trưởng trong Nam, chắ c sẽ có chuyể n biế n trong đảng và trong
xã hô ̣i hơn hiê ̣n nay. Bởi vı̀ phong thổ , khı́ hâ ̣u, ẩ m thực, mức số ng kinh tế mỗi miề n có góp phầ n quyế t đinh
̣
không ı́t đế n tâm lý, phong thái, suy nghı ̃ của lañ h đa ̣o. Điề u này tấ t nhiên sẽ dẫn tới những thay đổ i về
đường lố i trong đảng. Hiê ̣n nay, sự phân cách này tiế p tu ̣c, những người lañ h đa ̣o đảng gố c miề n Bắ c trong
thâm tâm vẫn không tin đảng viên miề n Nam. Vi ̣trı́ ông Tôn Đức Thắ ng trước đây vẫn chı̉ là bù nhı̀n, nghi
lễ, quyề n hành nằ m tro ̣n trong tay ông Hồ và các ho ̣c trò thân tı́n của ông mà đa phầ n là người sinh trưởng
ở miề n Bắ c hay miề n Trung.
Đề câ ̣p đế n yế u tố này cho thấ y, sự đố i sử kỳ thi ̣nghiêm tro ̣ng trong đảng thố ng tri ̣chı́nh là mố i lo
sinh tử ngay trong lòng chế đô ̣. Nó sẽ tăng trưởng, làm cho cơ thể đảng thố ng tri ̣đố i diê ̣n với cơn đau thâ ̣p
tử nhấ t sinh trong những ngày tháng tới. Bên ca ̣nh đó là làn sóng sức ma ̣nh nhân dân đang âm ı̉ trào lên như
hỏa diê ̣m sơn hừng hực nóng bỏng!!!
Tư tưởng cô ̣ng sản, chế đô ̣ cô ̣ng sản đã bi chôn
sâu dưới lỗ huyê ̣t tố i tăm. Tuy nhiên, không phải vı̀
̣
nó chế t khô xác rồ i mà nhân loa ̣i không mang tô ̣i ác chấ t cao tầ y trời trong quá khứ của nó ra xét xử trước
thế giới, nhằ m xa lánh, nhằ m rút tı̉a bài ho ̣c sai lầ m đau đớn trong tiế n trı̀nh kiế n thiế t, tổ chức đời số ng văn
minh hơn cho loài người. Chúng ta haỹ xem quyế t đinh
̣ của Hô ̣i Đồng Âu Châu mới đây:

Nghị Quyết 1481
Ngày 25/1/2006, tại Strasbourg, một thành phố
miền đông bắc nước Pháp, Hội Đồng Âu Châu, với đa số
áp đảo, 99 phiếu thuận, 42 phiếu chống, đã đưa ra nghị
quyết số 1481, lên án chủ nghĩa cộng sản là tội ác chống
nhân loại, và các chế độ toàn trị cộng sản đã vi phạm
nhân quyền tập thể.
Điều 2 của nghị quyết viết: "Những chế độ toàn trị
cộng sản từng cai trị ở Trung và Đông Âu trong thế kỷ qua,
và hiện vẫn còn cầm quyền ở vài nước trên thế giới, tất cả
(không ngoại trừ) biểu thị chân tướng của sự vi phạm nhân quyền tập thể. Những vi phạm nầy khác nhau
tùy theo nền văn hóa, quốc gia và giai đoạn lịch sử, bao gồm cả những cuộc ám sát và xử tử cá nhân hay
tập thể, gây chết chóc trong các trại tập trung, cho chết đói, đày ải, tra tấn, nô lệ lao động, và những hình
thức khác về khủng bố thể xác tập thể, ngược đãi vì chủng tộc hay tôn giáo, vi phạm các quyền tự do lương
tâm, tư tưởng và phát biểu, tự do báo chí và cả không đa nguyên chính trị."
(Nguyên văn: The totalitarian communist regimes which ruled in Central and Eastern Europe
in the last century, and which are still in power in several countries in the world, have been, without
exception, characterised by massive violations of human rights. The violations have differed depending
on the culture, country and the historical period and have included individual and collective
assassinations and executions, death in concentration camps, starvation, deportations, torture, slave
labour and other forms of mass physical terror, persecution on ethnic or religious base, violation of
freedom of conscience, thought and expression, of freedom of press, and also lack of political
pluralism.)
Điều 3 viết: "Những tội ác được biện minh nhân danh chủ thuyết đấu tranh giai cấp và nguyên tắc
độc tài vô sản. Sự giải thích hai nguyên tắc trên đã hợp thức hóa việc "thủ tiêu" những người bị cho là có
hại cho sự xây dựng một xã hội mới và do đó, bị xem là kẻ thù của các chế độ toàn trị cộng sản. Một số lớn
các nạn nhân chính là công dân của các nước đó. Tiêu biểu nhất là các dân tộc của nước Liên Xô cũ với số
nạn nhân đông hơn rất nhiều so với các dân tộc khác."
(Nguyên văn: The crimes were justified in the name of the class struggle theory and the
principle of dictatorship of the proletariat. The interpretation of both principles legitimised the

424

"elimination" of people who were considered harmful to the construction of a new society and, as such,
enemies of the totalitarian communist regimes. A vast number of victims in every country concerned
were its own nationals. It was the case particularly of peoples of the former USSR who by far
outnumbered other peoples in terms of the number of victims.)
Điều 5 viết: "Sự sụp đổ của những chế độ toàn trị cộng sản ở Trung và Đông Âu không được theo
dõi trong mọi trường hợp qua một cuộc điều tra quốc tế về các tội ác do chúng đã gây ra. Hơn nữa, tác giả
của những tội ác nầy chưa hề bị đưa ra xét xử trước cộng đồng quốc tế, như những tội ác kinh khủng do
Đức Quốc xã gây ra."
(Nguyên văn: The fall of totalitarian communist regimes in Central and Eastern Europe has
not been followed in all cases by an international investigation of the crimes committed by them.
Moreover, the authors of these crimes have not been brought to trial by the international community,
as was the case with the horrible crimes committed by National Socialism (nazism).)
Điều 9 nhấn mạnh thêm một lần nữa: "Các chế độ toàn trị cộng sản vẫn còn hoạt động tại một số
quốc gia trên thế giới và vẫn tiếp tục gây tội ác. Quan điểm về quyền lợi quốc gia không thể được dùng để
ngăn chận sự chỉ trích thích đáng đối với các chế độ toàn trị cộng sản hiện nay. Quốc Hội mạnh mẽ lên án
tất cả các vi phạm nhân quyền của họ."
(Nguyên văn: Totalitarian communist regimes are still active in some countries of the world
and crimes continue to be committed. National interest perceptions should not prevent countries from
adequate criticism of present totalitarian communist regimes. The Assembly strongly condemns all
those violations of human rights.)

Đài tưởng niệm nạn nhân chủ nghĩa cộng sản.
Công viên gần Quảng Trường Tự Do Plac Wolnosci (Ba Lan)
http://www.danchimviet.com/php/modules.php?name=News&file=article&sid=1149
Sau đây, chúng ta haỹ đo ̣c những dòng chữ của mô ̣t nhân chứng đang số ng ngay trong lòng chế đô ̣
đô ̣c tài, ông cũng là nhà hoa ̣t đô ̣ng dân chủ kiên trı̀, luôn nỗ lực đấ u tranh vı̀ nề n tự do dân chủ cho dân tô ̣c
Viê ̣t Nam mai hâ ̣u:
BS Nguyễn Đan Quế: Dân Chủ Hóa Lô ̣ Trın
̀ h 9 Điể m.
... Dân chúng, kể cả một số đông đảng viên, rất bất mãn nạn bè phái, tham nhũng, và những luận
điệu đổ lỗi cho nhau. Không ai chịu trách nhiệm. Phát triển không có đường lối. Chính quyền vô hiệu năng.
Lãnh đạo theo đuôi quần chúng, giải pháp vá víu, thế nhưng tuyên truyền lại vẽ ra một bức tranh tưởng
tượng tốt đẹp ghê gớm...
Lòng dân không phải là chán, mà là quá chán. Dân đen, nạn nhân trực tiếp, cam chịu nhưng ngấm
ngầm phản ứng lại:
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- Coi bọn cầm quyền là ma quỉ. Coi đảng là kẻ đẻ ra mọi bất công, tham nhũng, mà thủ phạm
chính là Bộ Chính Trị. Ngay trong nội bộ, nhiều tiếng nói đòi dân chủ hóa đảng, tố cáo Bộ Chính Trị lũng
đoạn…
- Một Việt Nam lạc hậu đặt giữa thế giới đang sôi đọng vì tiến bộ, làm chiếc bánh vẽ trở nên trơ
trẽn. Thực tế làm Bộ Chính Trị bẽ mặt, hết huênh hoang. Trong dân gian thiếu gì những lời chửi bới, xỏ
xiên: “Nói láo! Tưởng dân là con nít hay sao?” Trí thức lắc đầu: “Hành dân thì dân lánh”. Còn giới trẻ:
“TV xem phim thôi, lên mạng tin tức mới chính xác”.
Tất cả những phản ứng ngược, chống đối của hàng chục triệu con người đã tạo sức mạnh tổng
hợp đánh thẳng vô khả năng tham mưu của Bộ Chính Trị đảng Cộng Sản Việt Nam. Độc tài làm suy nhược
thần kinh, não bộ không còn điều khiển được tay chân trong khi dân đen tỉnh ngộ, nội lực của từng cá nhân
trỗi dậy, cộng lại, nhân thêm. Cục diện diễn ra đúng lúc hội nhập nên toàn dân ta có nhiều thuận lợi:
.... Hầu hết mọi người đều đồng ý về thực tế đã được kiểm chứng tại nhiều nước tiến bộ: Phát triển
phải đi đôi với dân chủ, tự do hóa kinh tế, văn hóa sẽ dẫn đến tự do hóa chính trị; mỗi cá nhân cần có cơ
hội phát triển cả tinh thần lẫn vật chất, khiến xã hội - tập thể của nhiều cá nhân - mới tiến vững mạnh và
phong phú. Trong hiện tình đất nước, muốn đường lối như vậy hình thành, cần diệt độc tài, phát huy sức
mạnh quần chúng
3/ Thế giới hòa nhập, ai sống hoặc làm việc tại Việt Nam, nếu có vấn đề pháp lý, họ liên hệ với
chính quyền theo thông lệ quốc tế, không cần biết đến cái gọi là “đảng lãnh đạo”. Trong hòa bình, hợp tác
phát triển, ký sinh trùng “đảng” đục ruỗng chính quyền, gây trì trệ và méo mó sinh hoạt của người dân.
Muốn cơ thể lành mạnh, phải tẩy trừ giun sán.
4/ Dân đen khi bị áp bức, đến cầu cứu đại biểu quốc hội của họ, gây áp lực đòi quốc hội phải có
tiếng nói độc lập hơn. Khuyến khích Quốc Hội biến thành diễn đàn đòi hỏi công lý, đồng thời, cũng là lý do
chính đáng để Quốc Hội thông qua các đạo luật dân chủ hơn, bác bỏ các điều khoản chỉ phục vụ cho thiểu
số lũng đoạn. Một khi sức mạnh quần chúng lên đến cao điểm, biến cố sẽ sẩy ra. Nhiều vấn đề gay cấn, nóng
bỏng như tham nhũng, bất công xã hội, tranh chấp đất đai, đình công, thất nghiệp, giáo dục, y tế, tôn giáo,
đồng bào Thượng… có thể nổ tung ra bất cứ lúc nào. Thành phần trẻ, giữ những chức vụ then chốt trong
các ngành các cấp kể cả quân đội, lúc đầu trung lập nhưng sẽ nhanh chóng đứng về phía quần chúng. Nếu
chính quyền đàn áp, bạo loạn có thể bột phát ngay, vì với điện thoại di động và internet, quần chúng có thể
tập hợp và phân tán dễ dàng trên quy mô rộng lớn và ở nhiều nơi cùng một lúc.
Lòng dân thực sự mong muốn có chuyển tiếp ít rối loạn, muốn vậy cần kinh qua một giai đoạn
ngắn chuyển nghị trường sang dân chủ. Hiện áp lực đòi thay đổi trong - ngoài đang lên cao mạnh mẽ, và
chắc chắn sẽ còn mạnh hơn nữa. Dù muốn hay không, Bộ Chính Trị đảng Cộng Sản cũng phải:
1. Chấp nhận thông tin hai chiều, trong - ngoài ra vào dễ dàng.
2. Thả hết các tù nhân chính trị.
3. Nới rộng các nhân quyền căn bản của người dân như tự do phát biểu ý kiến, báo chí, đi lại, lập
hội…
4. Tôn trọng các tôn giáo và các sắc dân thiểu số.
Dù có nhượng bộ như vậy cũng chỉ mua được một thời gian ngắn, sức mạnh quần chúng tiếp tục
dâng cao đòi hỏi Bộ Chính Trị:
5. Trao trả lại cho Quốc Hội vai trò là cơ quan quyền lực tối cao của đất nước, đúng như hiến
pháp quy định.
Hòa đồng với sức mạnh quần chúng, Quốc Hội sẽ:
6. Tuyên cáo Việt Nam là một quốc gia tôn trọng nhân quyền, dân quyền và tài quyền.
7. Bãi bỏ tất cả các hoạt động của đảng trong chính quyền.
8. Soạn và thông qua luật bầu cử tự do, công bằng, có sự giám sát của quốc tế.
9. Quốc hội đứng ra tổ chức tổng tuyển cử để bầu các đại biểu vào Quốc Hội Lập Hiến để soạn
thảo Hiến Pháp mới cho Việt Nam (Sử dụng bộ máy hành chánh đã tách ra khỏi ảnh hưởng của đảng và
chiếu theo luật bầu cử trên).
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Bác sĩ Nguyễn Đan Quế
Cao Trào Nhân Bản
12/12/2005
Không chố i caĩ gı̀ cả, sau ngày 30/4/1975 tới nay, trong cuô ̣c số ng lưu vong của người Viê ̣t, chıń h
đảng Viê ̣t Tân đươ ̣c coi như là thực thể có tầ m vóc nhấ t, đ̣ ã hiê ̣n diê ̣n và tồ n ta ̣i trên hai thâ ̣p niên. Khi kể
luôn vào quá trı̀nh hoa ̣t đô ̣ng MT, tiề n thân của Viê ̣t Tân trong tiế n trı̀nh cách ma ̣ng chố ng thể chế đô ̣c tài
đương thời ở Viê ̣t Nam. Vı̀ thế , viê ̣c gı̀n giữ uy tı́n và ta ̣o đô ̣ng lực phát triể n cho đảng Viê ̣t Tân là nhiê ̣m vu ̣
cho mo ̣i đảng viên quan tâm tới sự tồ n vong của đảng cách ma ̣ng này.
Các yế u tố dẫn đế n sự khai tử đảng cô ̣ng sản Viê ̣t Nam trong lich
̣ sử cách ma ̣ng chân chı́nh của dân
tô ̣c Viê ̣t cho chúng ta thấ y rằ ng đó là tıń h giả hı̀nh, sự ngu ̣y tự do, ngu ̣y dân chủ. Dù hiê ̣n nay, đảng cô ̣ng
sản vẫn còn cầ m quyề n, nhưng nó đã chế t từ lâu trong lòng mo ̣i người dân Viê ̣t vı̀ sự bấ t tı́n cùng thói giả
hı̀nh cùng cực của nó.
Đây là bài ho ̣c tươi rói cho đảng Viê ̣t Tân, giúp ho ̣c đươ ̣c bài ho ̣c về giả danh cách ma ̣ng để trở
thành tâ ̣p đoàn chủ nô đàn áp dân tô ̣c của đảng cô ̣ng sản Viê ̣t Nam. Thực sự, đảng cô ̣ng sản Viê ̣t Nam không
phải là đảng cầ m quyề n mà là đảng thố ng tri ̣ tuyê ̣t đố i, quyề n lực đảng vı́ như quyề n lực tâ ̣p đoàn chủ nô
thời phong kiế n la ̣c hâ ̣u cách đây vài nghı̀n năm. Dân Viê ̣t trong giai đoa ̣n đa ̣i bi thảm này, theo cái nhıǹ của
lañ h đa ̣o đảng, chı̉ là công cu ̣ không có đầ u óc, như là đô ̣ng vâ ̣t mang hı̀nh người. Mo ̣i hoa ̣t đô ̣ng mang bản
chấ t trı́ khôn của loài người - trái ngươ ̣c la ̣i với “trı́ khôn” của đảng - sẽ bi ̣đảng tâ ̣n diê ̣t không thương tiế c,
không nương tay, không nhân tı́nh. Đây là xã hô ̣i gồ m hai giai cấ p phân cách cùng cực: chủ nô (lañ h đa ̣o
đảng cô ̣ng sản) và nô lê ̣ (người dân Viê ̣t).
Là tổ chức đươ ̣c khai sinh bởi con người, đươ ̣c điề u hành bởi con người, tấ t nhiên Viê ̣t Tân không
tránh khỏi sai lầ m thường tıǹ h. Điề u quan tro ̣ng đố i với Viê ̣t Tân hiê ̣n nay là ý thức về vai trò lich
̣ sử của
đảng này trong tiế n trı̀nh cách ma ̣ng của dân tô ̣c Viê ̣t. Đảng Viê ̣t Tân chı̉ có thể tồ n ta ̣i và phát triể n ma ̣nh
trong tư thế mô ̣t đảng cách ma ̣ng chân chı́nh khi đảng Viê ̣t Tân nhâ ̣n thức rõ đươ ̣c và chấ p nhâ ̣n quy luâ ̣t
đào thải trong xã hô ̣i. Muố n tiế n lên, Viê ̣t Tân phải can đảm nhı̀n ra chỗ yế u kém của mı̀nh. Muố n đảm nhâ ̣n
vai trò cầ m quyề n trong tương lai nhằ m phu ̣ng sự quố c gia, Viê ̣t Tân phải kiên quyế t chı̉nh đố n hàng ngũ
trong đảng, trước tiên là đô ̣i ngũ lañ h đa ̣o đảng hiê ̣n nay. Vı̀ đây đươ ̣c coi là đầ u tàu mang nhiê ̣m vu ̣ dẫn dắ t
cả đoàn tàu Viê ̣t Tân tiế n lên phıá trước. Nế u đầ u tàu yế u kém, binh
̣ hoa ̣n hay hỏng hóc, không thể có cường
lực cha ̣y nhanh, tiế n xa, lôi kéo cả đoàn tàu đi trên cuô ̣c hành trı̀nh phu ̣ng sự cho chı́nh nghıã dân tô ̣c Viê ̣t
Nam chúng ta.
Ta ̣i khu chiế n, khi Viê ̣t Tân chı́nh thức hiê ̣n diê ̣n trong đời số ng kháng chiế n quân vào năm 1985,
đảng Viê ̣t Tân đã là tổ chức tâ ̣p ho ̣p những con người yêu nước Viê ̣t, sẳ n sàng lên đường hy sinh đời trai trẻ
để cứu quố c, xây nề n tự do dân chủ. Vì vậy, nay Viê ̣t Tân cũng phải là tâ ̣p ho ̣p tinh túy những người Viê ̣t
yêu nước, chứ Viê ̣t Tân không thể là sào huyê ̣t trú kıń cho bo ̣n la ̣m danh cách ma ̣ng, dùng cách ma ̣ng như
là phương tiê ̣n rấ t hữu du ̣ng để sinh số ng cho hế t cuô ̣c đời lưu vong, để thỏa mañ cơn háo danh phàm tu ̣c,
để làm giàu cho cá nhân, dòng ho ̣, để bám vı́u vào đảng tı̀m hưởng thu ̣. Mo ̣i đảng viên Viê ̣t Tân phải có
nhiê ̣m vu ̣ nêu cao tı́nh lý tưởng tự do, dân chủ, canh tân, ái quố c thành tâm trong đảng. Vào đảng(bấ t kỳ ai)
chỉ nhằ m thâm ý tru ̣c lơ ̣i cách ma ̣ng hoă ̣c chố ng la ̣i quyề n lơ ̣i dân tô ̣c, phá hoa ̣i cô ̣ng đồ ng, đề u phải bi ̣ kỷ
luâ ̣t, bi ̣ tố ng cổ , quét đuổ i ngay ra khỏi đảng, nhằ m giữ thanh danh cho đảng cách ma ̣ng. Hoa ̣t đô ̣ng này
nhằ m ta ̣o đô ̣ng lực phát triể n cho đảng trong cô ̣ng đồ ng lưu vong ngay bây giờ đây và trong xã hô ̣i Viê ̣t Nam
ở tương lai sau này.
Biế n cố gây ra ̣n vỡ vào đầ u năm nay là cái không may nhưng cũng là điề u thường tı̀nh trong mo ̣i
tổ chức chı́nh tri ̣ hay cách ma ̣ng. Viê ̣c lên tiế ng của những đảng viên không đồ ng ý với cách hành sử của
Trung Ương qua viê ̣c kỷ luâ ̣t chiế n hữu Trầ n Thiên Ân là hành vi dân chủ, thực thi quyề n ứng xử tự do của
đảng viên trong các hoa ̣t đô ̣ng đảng, hành đô ̣ng này không thể bi đa
̣ ̀ n áp, khủng bố tinh thầ n hay trù dâ ̣p bởi
lañ h đa ̣o Viê ̣t Tân.
Sau biế n cố ra ̣n nứt thươ ̣ng tầ ng, toàn thể đảng viên Viê ̣t Tân nên lên tiế ng về viê ̣c triê ̣u tâ ̣p đa ̣i hô ̣i
toàn đảng, nhằ m xét duyê ̣t, thảo luâ ̣n, góp ý công khai đường lố i hoa ̣t đô ̣ng của đảng hiê ̣n nay. Đường lố i
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mới nên có nô ̣i dung kế thừa các hoa ̣t đô ̣ng cứu quố c, cứu dân trước đây của Viê ̣t Tân đồ ng thời phải đáp
ứng đươ ̣c với những biế n chuyể n dồ n dâ ̣p của tı̀nh hı̀nh chı́nh tri ̣ trong nước và thế giới. Qua triê ̣u tâ ̣p đa ̣i
hô ̣i đảng lầ n này, mo ̣i đảng viên phải nhâ ̣n thức về tầ m vóc của lañ h đa ̣o đảng. Như có đề câ ̣p tới phầ n trên,
VT phải tı̀m kiế m những lañ h đa ̣o đảng trung thực, thành tâm ái quố c, trong sa ̣ch, công bı̀nh(không có ho ̣
hàng với lañ h đa ̣o đảng trước đây), có cá tı́nh lương thiê ̣n trong đầ u óc, nhân bản, có khả năng dıù dắ t đảng
trở thành đảng cách ma ̣ng chân chı́nh hữu du ̣ng cho quố c gia Viê ̣t Nam Tự Do - Dân Chủ - Phú Cường - Đa
Nguyên - Nhân Ái.
Cũng vì việc này, ký giả Hồng Phúc của đài Việt Nam Hải Ngoại trụ sở chính đặt tại thủ
đô Wa Dc, Mỹ, đã phỏng vấn:
- Ngày 5/2/2006, Bác Sĩ Trần Xuân Ninh giải thích về những vận động của ông liên quan
đến việc Việt Tân “chệch hướng” để nói lên sự kiên định đường lới chính thống của mình.
- Ngày 26/2/2006, Bác Sĩ Nguyễn Tro ̣ng Việt, bênh vực cho Việt Tân, giải thích đường lối
mới, phủ nhận việc chệch hướng và cho rằng bác sĩ Trần Xuân Ninh vi phạm kỷ luật.
- 19/2/2006, cựu Luật Sư Đinh Thạch Bích mạnh mẽ lên tiếng đả kích Mặt Trận và Việt
Tân là buôn bán kháng chiến làm mất niềm tin của đồng bào.
- 5/3/2006 cựu Luật Sư Nguyễn Văn Chức và Đinh Thạch Bích, cũng mạnh mẽ đả kích
Mặt Trận và Việt Tân. Cho là Mặt Trận nhân danh kháng chiến lừa bịp đồng bào, Việt Tân đang
tiếp tục lừa bịp và đặt vất đề trách nhiệm đối với Bác Sĩ Trần Xuân Ninh.
- 12/3/2006, Đỗ Thông Minh trình bầy đầu đuôi việc thành lập Mă ̣t Trận và Việt Tân,
đặc biệt là hoạt động khu chiến theo tài liệu của anh Phạm Hoàng Tùng.
Tuy nhiên, sự kiê ̣n mới xảy ra vào cuố i tháng 5 năm 2006, cho thấ y đa ̣i hô ̣i đảng dự trù này
(theo ý kiế n ma ̣o muô ̣i của người viế t chương sách này), có thể gă ̣p rấ t nhiề u khó khăn, sau khi nhóm
ông Trầ n Xuân Ninh công bố quyế t đinh
̣ dứt khoát thành lâ ̣p đảng mới nhằ m thoát khỏi sự chi phố i của
trung ương đảng bô ̣ do các ông Nguyễn Kim, Bùi Bằng Đoàn (Lý Thái Hùng) và Hoàng Cơ Định…
nắ m, nhưng ông Trầ n Xuân Ninh la ̣i vẫn muố n giữ tên đảng cũ là Viê ̣t Nam Canh Tân Cách Ma ̣ng Đảng
gọi tắt là “Việt Tân Cách Mạng” cho nhóm mới tách ra do ông lañ h đa ̣o. Điề u này, ông Trầ n Xuân Ninh
muố n khẳ ng đinh
̣ lầ n nữa quyế t tâm của phe tách ra còn giữ truyề n thố ng của đảng từ những ngày đầ u thành
lâ ̣p. Trong khi Việt Tân đã là viết tắt của Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng rồi. Nhóm này chỉ trích việc
tên đảng trước đây khi dịch ra tiếng Anh là “Vietnam Reform Party” đã không có chữ “Cách Mạng”:
“Revolution”.
Hành đô ̣ng phê phán các lañ h đa ̣o trong tổ chức đảng cũ (Viê ̣t Tân, chê ̣ch hướng), nhưng la ̣i không
chiụ bỏ tên đảng cũ trong khi đã hoa ̣t đô ̣ng tách rời của phı́a ông Trầ n Xuân Ninh, có thể ta ̣o ra các rắ c rố i,
danh không chı́nh, nhân tâm không phu ̣c, cho hoa ̣t đô ̣ng Viê ̣t Tân nói chung. Tổ ng quát, sự kiê ̣n mới nẩ y
sinh cho công luâ ̣n thấ y rằ ng, các nhà lañ h đa ̣o đảng Viê ̣t Tân hiê ̣n nay đang rơi sâu vào con đường mòn he ̣p
của trâ ̣n chiế n từ ngữ chı́nh tri,̣ sự bấ t đồ ng quan điể m. Qua đó còn cho thấ y rằ ng: tinh thầ n đoàn kế t luôn
luôn là biể u kiế n chứ khó thực hiê ̣n trong hành đô ̣ng mang thiê ̣n chı́ vı̀ quyề n lơ ̣i đấ t nước của người Viê ̣t
Nam chúng ta. Đă ̣c điể m này không phải hiế m hoi trong chı́nh trường miề n Nam trước 30/4/1975, nó cũng
đã từng diễn ra trong các hoa ̣t đô ̣ng chı́nh tri ̣ của các cô ̣ng đồ ng Viê ̣t Nam lưu vong ở hải ngoa ̣i. Chúng ta
haỹ theo dõi ı́t dữ kiê ̣n liên quan tới viê ̣c này qua báo chı́ của người Viê ̣t ta ̣i Hoa kỳ:
“Chiều ngày 28 tháng 5-2006 tại Beverly Hotel, thành phố Milpitas vào lúc 3:30 PM, giới truyền
thông Việt ngữ và một số quan khách đã được mời đến tham dự buổi họp báo và giới thiệu một cuốn sách
khá đặc biệt được gọi là Đặc Tập. Tác phẩm hơn 500 trang khổ lớn với tựa đề Những ưu tư về Việt Tân
chệch hướng... Hiện diện trên bàn chủ tọa và đồng thời là diễn giả gồm có luật sư Hoàng Cơ Long và bác
sĩ Trần Xuân Ninh.
Theo bác sĩ Ninh giới thiệu thì đây cũng là hai vị trong số 5 vị được coi là những nhà lãnh đạo mới
của tổ chức Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng. Ba vị còn lại chưa được công bố danh tính.
Bác sĩ Ninh cho biết trong mấy ngày qua, anh chị em chiến hữu của tổ chức Kháng Chiến cũ được
coi là không đồng ý với phe chệch hướng đã ngồi lại họp hội nghị Đồng Tâm và tiếp tục sinh hoạt dưới danh
nghĩa Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng. Diễn giả nói là anh em đã góp sức ghi lại tất cả các dữ kiện
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xảy ra trong thời gian qua. Hôm nay giới thiệu tác phẩm với báo chí và quan khách...
Đặc biệt nhà thơ Nguyễn Chí Thiện và nhà báo Huỳnh Lương Thiện nhận xét về danh xưng sẽ tạo
nhiều ngộ nhận.
Với sự hiện diện của bác sĩ Trần Xuân Ninh và luật sư Hoàng Cơ Long tiếp tục hoạt động trong
Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng thì đồng bào khó phân biệt. Bác sĩ Ninh cho biết là có một sự khác
biệt là tổ chức của ông không sử dụng danh hiệu viết tắt là Việt Tân.
Ông Nguyễn Chí Thiện cho rằng rồi đây mọi người có thể sẽ gọi là Việt Tân Trần Xuân Ninh và Việt Tân
Hoàng Cơ Định hay một danh xưng nào tương tự như thế. Tổ chức cần có chính danh trước đã...”.
Bác Sĩ Trần Xuân Ninh
Họp Báo Tại Bắc California
(Dân Sinh News).
Sau đó hai ông Trần Xuân Ninh và Hoàng Cơ Long đã đi Úc nói chuyện tình hình Việt Nam và
thanh minh tai Sydney, ngày 18/6/2006...
----Có mô ̣t điể m cầ n chú ý là ngày trước, khi thành lâ ̣p đảng ta ̣i khu chiế n, chiế n hữu Chủ Tich
̣
Hoàng Cơ Minh có nói rằ ng: “Đảng Canh Tân Cách Ma ̣ng Viê ̣t Nam còn đươ ̣c go ̣i là Viê ̣t Nam Canh Tân
Cách Ma ̣ng Đảng hay đươ ̣c go ̣i tắ t là đảng Viê ̣t Tân”. Như vâ ̣y, đảng hoa ̣t đô ̣ng thố ng nhấ t dưới mô ̣t đảng
quy, đảng chế , thế nhưng có 3 tên go ̣i, trong đó danh xưng Viê ̣t Tân đươ ̣c xử du ̣ng thường xuyên nhấ t trong
hoa ̣t đô ̣ng và văn bản, tài liê ̣u đảng.
Nay ông Trầ n Xuân Ninh la ̣i nói vẫn giữ tên đảng cũ là Viê ̣t Nam Canh Tân Cách Ma ̣ng Đảng và
nhấn mạnh tên “Viê ̣t Tân Cách Mạng” để nói tới đảng của ông, chı̉ nhằ m tự phân biê ̣t với đảng Viê ̣t Tân của
các ông Nguyễn Kim, Bùi Bằng Đoàn, Hoàng Cơ Định. Như vâ ̣y, có phải là thực hiê ̣n không đầ y đủ các quy
đinh
̣ trong đảng quy , đảng chế đươ ̣c ban ra ta ̣i khu chiế n với các tuyên bố long tro ̣ng của chiế n hữu Chủ
Tich
̣ đảng, ông Hoàng Cơ Minh? Do vâ ̣y, điề u ông Trầ n Xuân Ninh từng phê phán nhóm ông Hoàng Cơ
Đinh
̣ và Nguyễn Kim là chê ̣ch hướng, có phải cầ n đươ ̣c xem xét la ̣i? Vı̀ chı́nh ông Trầ n Xuân Ninh cũng
không còn ý muố n giữ các đă ̣c điể m kiên định tính chıń h thố ng (tên go ̣i) của đảng như những ngày đầ u thành
lâ ̣p, mà người viế t chương sách này từng chứng kiế n ta ̣i rừng núi khu chiế n trầ m hùng vào năm 1985, khi
lañ h đa ̣o MT đề ra và thực hiê ̣n rố t ráo, nghiêm chı̉nh chủ trương đảng hóa MT trong toàn thể kháng chiế n
quân ở vùng biên thùy Thái - Lào.
Như thế , sau caĩ va,̃ đấ u khẩ u không kém phầ n ác liê ̣t trong viê ̣c tranh chấ p ở thươ ̣ng tầ ng MT vào
cuố i năm 1984 làm bể đôi MT, kéo theo sự suy yế u không tránh khỏi của tổ chức đấ u tranh lớn nhấ t ở hải
ngoa ̣i sau năm 1975. Nay, qua hơn 20 năm, đảng Viê ̣t Tân, hâ ̣u thân của MT la ̣i rơi vào tranh chấ p mới
nhưng cũng mang bản chấ t cũ là bấ t đồ ng phương thức hoa ̣t đô ̣ng, hay điạ vi,̣ tài chı́nh hay phe phái? Hâ ̣u
quả của cuô ̣c bấ t đồ ng nghiêm tro ̣ng lầ n này, đảng Viê ̣t Tân la ̣i bi ̣ chia ra làm hai đảng, nô ̣i bô ̣ thêm lủng
củng; sinh lực, tài năng, tài nguyên rấ t cầ n đươ ̣c tâ ̣p trung cho các hoa ̣t đô ̣ng đấ u tranh vı̀ dân chủ ở Viê ̣t
Nam la ̣i càng bi ̣ phân tán, manh mún thêm. Quan tro ̣ng nhấ t là lòng người Viê ̣t lưu vong càng thêm ngán
ngẩ m về tê ̣ thói chia re,̃ ham tranh danh đoa ̣t lơ ̣i của những người làm chı́nh tri,̣ cách ma ̣ng trong các cô ̣ng
đồ ng Viê ̣t Nam lưu vong.
Trong môi trường chı́nh tri dân
chủ đa nguyên, các diễn biế n kể trên là bı̀nh thường và nên có, đây
̣
coi như là môi trường sàng lo ̣c, tru ̣c thải các uế ta ̣p, nhằ m giữ la ̣i tinh túy. Ca ̣nh đó, chúng ta vẫn ho ̣c bài ho ̣c
miê ̣ng nói đoàn kế t nhưng trong hành đô ̣ng luôn làm hư hỏng tinh thầ n đoàn kế t. Thế nhưng khi phân tı́ch
thêm về đă ̣c tıń h đoàn kế t, người ta không thể im lă ̣ng đồ ng ý với lañ h đa ̣o, với số đông, vı̀ sơ ̣ mấ t tinh thầ n
đoàn kế t nô ̣i bô ̣, để rồ i nhắ m mắ t đi theo sự dẫn dắ t thiế u sáng suố t của lañ h đa ̣o, hăm hở... tiế n vào đường
mòn dẫn tới cái nghıã điạ kıń khuấ t trong đám rừng âm u, không sinh khı.́ Điề u này cũng có thể thấ y trong
tinh thầ n đoàn kế t của đa ̣i đa số đảng viên cô ̣ng sản hiê ̣n nay ta ̣i Viê ̣t Nam, khi ho ̣ tự thủ tiêu tinh thầ n tự do
sáng ta ̣o, óc phán đoán, phân biê ̣t đúng sai, thiê ̣n ác, để răm rắ p tuyê ̣t đố i tuân phu ̣c bô ̣ chı́nh tri ̣bao gồ m...
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vài chu ̣c người già lẫn, ù lı̀, la ̣c hâ ̣u, tham lam đi ngươ ̣c la ̣i quyề n lơ ̣i của dân tô ̣c gồ m hơn 80 triê ̣u sinh
ma ̣ng.
Trong tıǹ h hı̀nh đấ t nước hiê ̣n nay, khi cao trào đòi hỏi, giành la ̣i dân chủ, tự do đang lên cao, tê ̣
thói chı́nh tri ̣đô ̣c tài đang trên đường hướng bi ̣cả dân tô ̣c chúng ta lên án gắ t gao, nhấ t quyế t xóa bỏ vı̀ sự
la ̣c hâ ̣u ghê gớm của nó. Với bố i cảnh sôi su ̣c chuyể n mı̀nh đó của toàn thể dân tô ̣c Viê ̣t, nế u Viê ̣t Tân (cả
hai nhóm) thiế u cố gắ ng chứng tỏ mı̀nh có khả năng lañ h đa ̣o xã hô ̣i, phu ̣c vu ̣ quố c gia thı̀ người Viê ̣t ở bấ t
cứ nơi đâu, vı̀ quyề n lơ ̣i đấ t nước, chắ c chắ n không còn nhiề u thı̀ giờ để chờ đơ ̣i đảng Viê ̣t Tân. Mô ̣t đảng
tự xưng là cách ma ̣ng, canh tân mà cứ leõ đeõ đi sau quầ n chúng, cứ quanh quẩ n lo chuyê ̣n caĩ lô ̣n, giành
giựt, thanh minh về chuyê ̣n tiề n nong ıt́ nhiề u, trố n thuế hay không trố n thuế , đầ u óc đă ̣c sê ̣t ý nghı ̃ bảo thủ,
la ̣i mang chứng “khẩ u binh”
̣ rấ t nă ̣ng cứ mở miê ̣ng ra là chu ̣p mũ đồ ng hương, đồ ng bào, chiế n hữu mı̀nh là
cô ̣ng sản v.v... thı̀ làm sao mang thiên chức cao đe ̣p dẫn dắ t quầ n chúng, làm sao có thể hoàn thành sứ mê ̣nh
như là đô ̣i ngũ tiề n phong trong sáng thực hiê ̣n đường lố i canh tân cách ma ̣ng ta ̣i Viê ̣t Nam???
Trong bố i cảnh đa nguyên, đa đảng, hiế n pháp quố c gia Viê ̣t Nam tương lai mang nô ̣i dung nhân
bản thực sự. Bấ t cứ chı́nh đảng nào có thực lực, khả năng và có uy tı́n chı́nh tri,̣ có cách hành sử đa ̣o
đức(không hăm do ̣a, đe do ̣a, hành hung, khủng bố , thanh toán, ám sát, thủ tiêu đồ ng hương, đồ ng bào, chiế n
hữu mı̀nh), trung thực, liêm chı́nh về tiề n ba ̣c( không giấ u giế m, “gă ̣m nhấ m”, lấ p liế m tài sản chung), không
hiế u sát, không bấ t lương đố i với quảng đa ̣i quầ n chúng Viê ̣t Nam trong và ngoài nước, thı̀ đảng đó tấ t nhiên
đươ ̣c nhiề u người ủng hô ̣, “cho ̣n mă ̣t gởi vàng” trong sinh hoa ̣t tự do, phổ thông đầ u phiế u.
Nhân đây, người viế t thấ y rấ t cầ n thiế t phân tıć h thêm về thói quen hay thái đô ̣ phê phán mô ̣t chiề u
trong đời số ng người Viê ̣t bấ y lâu nay. Mô ̣t chiề u hay cực đoan quá khı́ch đề u thiế u tinh thầ n vô tư khách
quan, không trung thực. Bô ̣ máy tuyên truyề n của chế đô ̣ đương thời ta ̣i Viê ̣t Nam từ hơn nửa thế kỷ qua
luôn luôn có cái nhı̀n mô ̣t chiề u. Đảng thố ng tri ̣luôn luôn cho rằ ng những gı̀ khác với quan điể m của đảng
đề u là xấ u, đề u phải cảnh giác, đề u phải bi ̣ loa ̣i trừ, dễ dàng bi ̣ chu ̣p mũ là phản đô ̣ng. Trong khi đó, phı́a
người quố c gia hay không cô ̣ng sản cũng có cái nhı̀n mô ̣t chiề u, ho ̣ tâ ̣p trung chı̉ trı́ch, phê phán chế đô ̣ cô ̣ng
sản Viê ̣t Nam là thố i nát, bấ t công, tàn ác... và chứng “khẩ u bê ̣nh” chu ̣p mũ những ai mà ho ̣ ghét, ho ̣ thù là
cô ̣ng sản, tay sai Viê ̣t cô ̣ng, bi ̣Viê ̣t Cô ̣ng áp lực.
Khi xem xét sự viê ̣c trong thái đô ̣ tın̉ h táo, khách quan, khoa ho ̣c, chế đô ̣ đương thời haỹ nên nhıǹ
la ̣i và xác nhâ ̣n công khai những cái hay, cái đúng của người quố c gia hay của những người, những phong
trào chıń h tri ̣không do cô ̣ng sản Viê ̣t Nam lañ h đa ̣o. Ca ̣nh đó, phıá người Viê ̣t quố c gia hay các tổ chức, cá
nhân hoa ̣t đô ̣ng vı̀ mô ̣t tương lai tự do, dân chủ chân chı́nh cho dân tô ̣c Viê ̣t, rấ t nên, phải có can đảm coi la ̣i
các khiế m khuyế t, sai lầ m nghiêm tro ̣ng của bản thân mı̀nh, tổ chức mı̀nh, đảng mı̀nh, trong tinh thầ n thành
tâm tự vấ n để tiế n lên cho cả dân tô ̣c. Sự phê phán mô ̣t chiề u từ phı́a nào cũng không trung thực, tự dố i mı̀nh,
che mắ t thế gian.
Nói cho đúng, cái nhı̀n mô ̣t chiề u nào, từ phı́a đỏ hay từ phı́a vàng, tả hay hữu, cũng rơi ngâ ̣p sâu
vào tıǹ h tra ̣ng đô ̣c đoán, mù quáng, nó chı̉ mở đường cho gian dố i, giả hı̀nh, thấ t ba ̣i, mấ t chı́nh nghıã , phân
tán dân tâm. Đây là điề u dân tô ̣c chúng ta vı̀ muố n nhe ̣ bước chân tiế n nhanh tới tương lai sáng sủa hơn cho
nên không chầ n chừ gı̀ mà không loa ̣i bỏ cách hành sử la ̣c hâ ̣u này.
PhnomPenh - Cambodia.
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CHƯƠNG 35
CHƯƠNG KẾT
Cho Ngày Mai!!!

Phạm Hoàng Tùng tại PhnomPhenh, Cam Bốt, lần thứ 2.
Đa ̣i biế n 30/4/1975 đã đẩ y dân tô ̣c Viê ̣t tới khúc quanh lich
̣ sử mới, quá tăm tố i. Trong nước, đảng
cô ̣ng sản Viê ̣t Nam chiế m đươ ̣c quyề n lực bởi ba ̣o lực và lôi kéo cả quố c gia chúng ta xuố ng tra ̣ng thái số ng
của kiế p đô ̣ng vâ ̣t. Lực lươ ̣ng quố c gia chố ng cô ̣ng sản ở lại miề n Nam trong cơn tan tác, thảm ba ̣i không
lường. Số còn la ̣i cố cha ̣y ra hải ngoa ̣i tâ ̣p ho ̣p la ̣i, nhưng thời thế ho ̣ đã mấ t, lich
̣ sử la ̣nh lùng bước qua giai
đoa ̣n khác. Ca ̣nh đó, số đông dân chúng can đảm cố vươ ̣t thoát áp bức, nên tı̀m mo ̣i cách vươ ̣t biên, vươ ̣t
biể n, tới các quố c gia rải rác trên thế giới đinh
̣ cư, ta ̣o nên cô ̣ng đồ ng lưu vong đa da ̣ng không kém phức ta ̣p.
Thế nhưng, nhấ t quyế t không chiụ số ng trong cảnh mấ t tự do, không có quyề n làm người, suố t đời khố n
cùng, rách nát.
Thời điể m 30/4/1975 đánh dấ u sự chấ m dứt cuô ̣c chiế n tranh tương tàn cố t nhu ̣c Quố c- Cô ̣ng, cuô ̣c
chiế n đã ta ̣o ra vế t se ̣o to lớn, cay đắ ng, tủi nhu ̣c trong dòng sử Viê ̣t kiên cường chố ng ngoa ̣i xâm. Nhưng
thời điể m này la ̣i khởi đầ u cuô ̣c đấ u tranh mới, nhằ m mu ̣c đı́ch giành quyề n số ng có tự do, nhân phẩ m cho
người Viê ̣t Nam, cho dân tô ̣c Viê ̣t chúng ta.
Ngay sau tháng 4/1975, có trên vài mươi cuô ̣c nổ i dâ ̣y bằ ng nhiề u hı̀nh thức, ở các quy mô khác
nhau, nhằ m đố i kháng la ̣i chế đô ̣ ba ̣o tri.̣ Nhưng phầ n lớn bi ̣tù ngu ̣c, tiêu vong vı̀ cường lực đàn áp tinh vi,
quá đô ̣ của chế đô ̣ đô ̣c tài. Ca ̣nh đó, mă ̣c dù với lòng yêu nước nồ ng nhiê ̣t nhưng trı̀nh đô ̣ tổ chức haỹ còn
non yế u, phân tán, tài nguyên ı́t ỏi của lực lươ ̣ng kháng chiế n quố c nô ̣i.
Với ưu thế hải ngoa ̣i có đươ ̣c, Mă ̣t Trâ ̣n Quố c Gia Thố ng Nhấ t Giải Phóng Viêṭ Nam đươ ̣c hı̀nh
thành và phát triể n trong những năm đầ u thâ ̣p niên 1980. Tổ chức đấ u tranh có quy mô nhấ t của cô ̣ng đồ ng
người Viê ̣t hải ngoa ̣i đã thể hiê ̣n ý chı́ muố n giải phóng dân tô ̣c Viê ̣t Nam ra khỏi đời số ng nô lê ̣ của đô ̣c tài
đảng tri ̣lê ̣ thuô ̣c nă ̣ng nề màu sắ c của đê ̣ tam quố c tế cô ̣ng sản.
Giai đoa ̣n kháng chiế n 1981 - 1990 ở vùng biên thùy Thái - Lào là một hiê ̣n thực lich
̣ sử. Giai đoa ̣n
này đã trở nên chı́nh danh, hiê ̣n hữu tấ t nhiên trong đời số ng dân tô ̣c Viê ̣t, trong đời số ng cô ̣ng đồ ng người
Viê ̣t lưu vong. Quañ g thời gian kéo dài mô ̣t thâ ̣p niên này đã đường hoàng đi vào đa ̣i lô ̣ của chương sách
chı́nh sử đấ u tranh hào hùng bấ t khuấ t của dân tô ̣c chúng ta vào cuố i thế kỷ 20.
Rấ t tiế c, với công sức đóng góp chung của nhiề u con dân Viê ̣t trong cô ̣ng đồ ng lưu vong. Thế
nhưng, suố t giai đoa ̣n 1981 - 1990 và sau này, có rấ t ı́t tài liê ̣u sách báo ghi chép trung thực về giai đoa ̣n
chıń h sử này. Hầ u hế t các tài liê ̣u nói về thời kỳ hoa ̣t đô ̣ng này là do ban lañ h đa ̣o MT còn sót la ̣i, mang du ̣ng
ý che dấu và tuyên truyền khi phổ biế n tới công chúng. Do vâ ̣y chắ c chắ n không tránh đươ ̣c chủ quan của
những người lañ h đa ̣o MT, vố n thường tâm niê ̣m phải bảo mâ ̣t nhằ m bảo vê ̣ cuô ̣c đấ u tranh. Thực tế , hai
thâ ̣p niên qua cho thấ y, chı́nh thái đô ̣ thiế u trung thực của những người lañ h đa ̣o MT hay Viê ̣t Tân gây nguy
ha ̣i tới niề m tin của đồ ng bào lưu vong trong sự ủng hô ̣ cho công cuô ̣c đấ u tranh giành tự do, dân chủ cho
nước Viê ̣t Nam. Đây là bài ho ̣c rấ t đáng tâm niê ̣m trong thời kỳ đấ u tranh vı̀ dân chủ, tự do sau tháng 4/1975.
Lực lươ ̣ng kháng chiế n của MT tan ra,̃ nhưng hâ ̣u thân MT là đảng Viê ̣t Tân vẫn tiế p bước trên
con đường tranh đấ u cho dân chủ, tự do. Và vı̀ thế đường lố i Viê ̣t Tân phải biế t rút tı̉a những thiế u sót, các
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sai lầ m mắ c phải trong thời kỳ do MT lañ h đa ̣o trước đây nhằ m kiê ̣n toàn tổ chức cách ma ̣ng, xứng đáng
với sứ mê ̣nh lich
̣ sử ủy thách.
Quañ g thời gian sau tháng 4/1975 kéo dài maĩ tới hiê ̣n nay là thời kỳ đau thương nhiề u nước mắ t,
máu rơi, tù đày, ly biê ̣t, sinh- tử của dân tô ̣c Viê ̣t Nam. Không phân biê ̣t chı́nh kiế n, quan điể m. Không phân
biê ̣t trong nước, hải ngoa ̣i. Không phân biê ̣t người dân, nhà nước. Không phân biê ̣t người sang, kẻ hèn. Chắ c
chắ n mô ̣t sự thực hiể n nhiên lồ lô ̣ hế t sức đau lòng mà mo ̣i người Viê ̣t chúng ta đề u phải cúi đầ u xuố ng thừa
nhâ ̣n: là đấ t nước, dân tô ̣c chúng ta vẫn còn rấ t nghèo, quá nghèo, vẫn còn rấ t la ̣c hâ ̣u, vẫn còn kém cỏi, dố t
nát, khi so sánh với lân bang, với đồ ng chủng trên thế giới.
Trách nhiê ̣m đố i với hiê ̣n tıǹ h quá bi đát hiê ̣n nay, tấ t nhiên chıń h quyề n đương nhiê ̣m phải chiụ
lỗi, chiụ tô ̣i trước công chúng, trước xã hô ̣i, trước lich
̣ sử dân tô ̣c.
Người Viê ̣t chúng ta thường tự hào có hơn 4.000 năm văn hiế n, thường tự hào có chı̉ số thông minh
hơn nhiề u dân tô ̣c, thường tự hào có nhiề u đức tı́nh tố t đe ̣p. Nhưng người Viê ̣t chúng ta vẫn không thoát
khỏi tı́nh ı́ch ky,̃ chia re,̃ hâ ̣n thù, không biế t hy sinh, đoàn kế t để cùng nhau xây dựng quố c gia chúng ta
phồ n thinh
̣ hơn, tự do hơn, văn minh hơn, đáng số ng hơn, nhân ái hơn.
Nhà cầm quyề n trong nước vẫn cứ cho rằ ng chı̉ có ho ̣ mới có quyề n lañ h đa ̣o đấ t nước. Chı̉ có ho ̣
mới có quyề n lañ h đa ̣o nhân dân. Chı̉ có ho ̣ mới có quyề n xây dựng đấ t nước. Chı̉ có ho ̣ mới có quyề n ái
quố c. Chı̉ có ho ̣ mới có quyề n làm chıń h tri.̣ Chı̉ có ho ̣ mới có quyề n làm cách ma ̣ng cứu dân, cứu nước.
Những người Viê ̣t nào dám làm điề u ho ̣ đang làm, chắ c chắ n bi ̣ho ̣ quy cho là phản đô ̣ng, chố ng nhân dân,
chố ng tổ quố c!? Thế nhưng hơn 3 thâ ̣p niên dài dằ ng dă ̣c trôi qua từ ngày đảng cô ̣ng sản nắ m toàn bô ̣ quyề n
lực. Đấ t nước Viê ̣t Nam cứ rơi sâu vào đói nghèo, quyề n tự do của người dân bi ̣ ngăn cấ m, tương lai giàu
đe ̣p vẫn chı̉ là giấ c trường mô ̣ng (không kém haĩ hùng). Đa ̣i thảm ba ̣i này là hiê ̣n thực lich
̣ sử. Đa ̣i thảm ba ̣i
này là thước đo rấ t chı́nh xác khả năng của chı́nh quyề n đương nhiê ̣m, của đảng cô ̣ng sản thố ng tri.̣ Đa ̣i thảm
ba ̣i này vẫn còn đó như chứng nhân hùng hồ n không kém khổ đau về sự bấ t lực triề n miên của giai tầ ng
cầ m quyề n ta ̣i Viê ̣t Nam ngày nay.
Hơn 30 năm qua, với mô ̣t quố c gia Viê ̣t Nam thố ng nhấ t về mă ̣t lañ h thổ và đươ ̣c cai tri ̣vững chắ c
- dường như không bi ̣ thách đố quyề n lực - dưới sự lañ h đa ̣o tuyê ̣t đố i của đảng Cô ̣ng Sản Viê ̣t Nam. Hơn
80 triê ̣u dân Viê ̣t, chắ c chắ n rằ ng, không ai không muố n xây ước mơ đe ̣p, làm sao, làm thế nào, cách nào,
cho đời số ng người dân Viê ̣t từ 500 Mỹ kim hàng năm (ở mức thấ p nhấ t, nhı̀ trên hành tinh con người đang
số ng, mô ̣t ngày chı̉ hơn mô ̣t Mỹ kim tương đương khoảng 16.000 đồ ng tiề n Viê ̣t Nam), đươ ̣c nâng lên, cố
chı̉ bằ ng với lơ ̣i tức của người dân Thái Lan hiê ̣n nay là 1.940 Mỹ kim thu nhâ ̣p thường niên. Đươ ̣c như thế
là sung sướng, ha ̣nh phúc, may mắ n lắ m rồ i!? Chứ thâ ̣t sự người dân Viê ̣t trong nước, không dám nghı ̃ tới
con số thu nhâ ̣p cao hơn, mà dân tô ̣c láng giề ng Malaysia đang ung dung hưởng hàng năm là 3.330 Mỹ kim.
Dı ̃ nhiên, còn con số của người dân Nam Hàn đang đươ ̣c hưởng là 9.460 Mỹ Kim (cao gấ p 20 lầ n
Viê ̣t Nam), chắ c chắ n rằ ng nó là quá xa vời - ảo vo ̣ng - so với tı̀nh tra ̣ng thấ p kém quá đổ i hiê ̣n nay của đấ t
nước Viê ̣t Nam? Chưa biế t chắ c rằ ng, năm tháng nào, mấ y thâ ̣p niên nữa, dưới sự lañ h đa ̣o tuyê ̣t đố i của
Đảng Cô ̣ng Sản Viê ̣t Nam bao gồ m những “những đı̉nh cao trı́ tuê ̣”, người dân Viê ̣t Nam mới có đươ ̣c cuô ̣c
số ng sung túc, dư dâ ̣t với lơ ̣i tức hàng năm là hơn 9.000 Mỹ kim như người dân Nam Hàn bên ca ̣nh chúng
ta đang có mô ̣t cách thoải mái.
Cũng phải nên nhớ la ̣i rằ ng, các nhà lañ h đa ̣o Nam Hàn trước đây đã cầ n thời gian dài chừng 30
năm để nâng mức số ng dân tô ̣c ho ̣ từ chỗ thấ p kém, lên tầ m cao lý tưởng hiê ̣n nay, tı́nh trong pha ̣m vi châu
Á. Khoảng thời gian đó, nế u xét trong không gian Viê ̣t Nam, là từ năm 1975, sau khi thố ng nhấ t lañ h thổ ,
cho tới nay, năm 2006.
Tấ t nhiên, khi xã hô ̣i Viê ̣t dưới sự thố ng tri tuyê
̣
̣t đố i bởi đảng Cô ̣ng Sản, mo ̣i viê ̣c đề u do đảng toàn
quyề n quyế t đinh,
̣ mo ̣i viê ̣c đề u phải tuân thủ nghiêm ngă ̣t các chı̉ thi,̣ chủ trương của đảng, mo ̣i viê ̣c đề u
phải có bàn tay của đảng sắ p xế p, chı̉ đa ̣o. Đảng như đấ ng ta ̣o hóa toàn năng đố i với dân tô ̣c Viê ̣t (đảng “vı ̃
đa ̣i” hơn cả đa ̣i giáo chủ (của cô ̣ng sản giáo))!? Thế thı̀ chı́nh đảng Cô ̣ng Sản Viê ̣t Nam là pháp nhân chı́nh
thức, phải chiụ trách nhiê ̣m toàn bô ̣ trước toàn thể đồ ng bào, trước xã hô ̣i, trước lich
̣ sử, về hâ ̣u quả nghèo
nàn, châ ̣m tiế n, tủi nhu ̣c hiê ̣n nay của đấ t nước, dân tô ̣c Viê ̣t Nam.
Hiê ̣n thực này có thể thay đổ i, khi đảng Cô ̣ng Sản Viê ̣t Nam chấ p nhâ ̣n sự thay đổ i về đường lố i
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cai tri đấ
̣ t nước, sau khi tı̉nh táo, sáng suố t nhâ ̣n thức ra tı̀nh hı̀nh rấ t kém la ̣c quan của quố c gia. Còn ngươ ̣c
la ̣i, cứ tiế p tu ̣c bảo thủ, u mê, đảng Cô ̣ng Sản tấ t đi vào ngỏ cu ̣t lich
̣ sử.
Đây là công cuô ̣c thay đổ i có tıń h cách toàn diê ̣n, mang ý nghıã cuô ̣c cách ma ̣ng xã hô ̣i theo phương
cách hòa bı̀nh, và mang dấ u ấ n lich
̣ sử, sẽ đươ ̣c lich
̣ sử chứng thực phê phán trung thực. Chứ không phải chı̉
thực hiê ̣n chủ trương đổ i mới lưng chừng. Chı̉ cố t duy trı̀ quyề n lực, quyề n lơ ̣i của đảng phái, cố tıǹ h lañ g
quên sự tồ n vong, phát triể n của cả dân tô ̣c.
Toàn bô ̣ xã hô ̣i đươ ̣c vâ ̣n hành, thúc đẩ y bởi đường lố i cai tri ̣quố c gia. Đường lố i cai tri ̣này đươ ̣c
cấ u thành trên căn bản ghi nhâ ̣n, tổ ng hơ ̣p, hiê ̣n thực hóa các ý kiế n của toàn dân, mo ̣i thành phầ n. Các
phương hướng, chıń h sách quản tri ̣ quố c gia hữu hiê ̣u, ı́ch nước lơ ̣i dân sẽ đươ ̣c lô ̣ diê ̣n, làm khởi sắ c trên
các mă ̣t đời số ng xã hô ̣i. Như kinh tế phồ n thinh
̣ - phát triể n, văn hóa nhân bản - văn minh; giáo du ̣c tiên tiế n
- khai phóng - dung hơ ̣p, có phẩ m chấ t tố t; khoa ho ̣c kỹ thuâ ̣t phát triể n cao ứng du ̣ng vào cuô ̣c số ng xã hô ̣i
làm thay đổ i mức số ng của người dân đươ ̣c tiê ̣n ı́ch hơn, giàu có hơn; quyề n công dân đươ ̣c tự do hành xử
như nói, phát biể u, cho ̣n lựa các hı̀nh thức nhà nước cai tri ̣quố c gia mı̀nh. Trong đó bản chấ t chı́nh yế u để
các lıñ h vực này vâ ̣n đô ̣ng, phát triể n là Tự Do.
Với quyề n tự do, đô ̣ng lực căn bản - chı́nh yế u - tố i hê ̣ tro ̣ng, dân tô ̣c Viê ̣t, đấ t nước Viê ̣t sẽ vươ ̣t
qua bế tắ c, đı̀nh đố n, phân cách hiê ̣n nay. Để vươn tới cuô ̣c số ng tương đố i cao về vâ ̣t chấ t, có giá tri về
̣ tinh
thầ n, mang ý nghıã văn minh thâ ̣t sự.
Từ nhiề u năm nay, có không ı́t bi quan về giải pháp cho tı̀nh hı̀nh quê hương. Chân lý: chı́nh nghıã
thắ ng gian tà, sức ma ̣nh đa ̣i đoàn kế t toàn dân chố ng la ̣i thiể u số cầ m quyề n ba ̣o nghich,
̣ dòng vâ ̣n đô ̣ng tiế n
hóa của xã hô ̣i v.v... Đó là điề u tấ t nhiên, hữu lý. Nhưng bao giờ xảy ra (khố i cô ̣ng Liên Sô và Đông Âu su ̣p
đổ đế n nay đã hơn 15 năm, ở VN chı̉ dấ u dẫn đế n hiê ̣n thực tổ ng nổ i dâ ̣y vẫn chưa thấ y, vı̀ ba ̣o lực tiế p tu ̣c
vươ ̣t thắ ng trı́ tuê ̣). Không ai đưa ra câu trả lời có sức thuyế t phu ̣c, và tı̀nh hı̀nh trı̀ trê ̣ quá đỗi ở Viê ̣t Nam
bao giờ đươ ̣c giải quyế t? Sức ma ̣nh trı́ tuê ̣, sức ma ̣nh tài chıń h, sự đoàn kế t chố ng cô ̣ng của cô ̣ng đồ ng Viê ̣t
Nam lưu vong, thực tế này không bi ̣ chố i caĩ , mă ̣c dù còn phải phân tı́ch thêm các mă ̣t trái cố hữu. Nhưng
30 năm nay, tiế n bô ̣ có ha ̣n chế và mu ̣c tiêu sau cùng là thay đổ i chế đô ̣ xã hô ̣i chủ nghıã ở Viê ̣t Nam vẫn
chưa thực hiê ̣n đươ ̣c. Và nếu cứ như thế , khố i đa số toàn dân Viê ̣t, như mô ̣t giố ng loài sinh vâ ̣t thu ̣ na ̣n truyề n
kiế p, bi thảm nhấ t. Hơn 30 năm nay, vẫn tiế p tu ̣c oằ n lưng, mỏi mắ t, ngóng cổ trông chờ, và tiế p tu ̣c thu ̣ na ̣n
không ı́t đớn đau!?
Ngươ ̣c la ̣i, chế đô ̣ hiê ̣n ta ̣i, cũng không vươn mı̀nh, nhô đầ u lên khỏi vũng lầ y của nề n chıń h tri đô
̣ ̣c
đoán, dân và chı́nh quyề n (bi)̣ số ng trong tê ̣ tra ̣ng cưỡng hôn dã man hơn 30 năm qua. Chế đô ̣ không tı̀m ra
đươ ̣c đường lố i cai tri ̣ hữu hiê ̣u (nhưng vẫn không chiu,
̣ không dám từ bỏ đô ̣c quyề n, mô ̣t mı̀nh mô ̣t chơ ̣?)
để đưa đấ t nước trở thành quố c gia có nề n kinh tế phồ n thinh,
̣ xứng đáng với tiề m năng trı́ tuê ̣ và khố i nhân
lực to lớn hiê ̣n có của quố c gia. Xã hô ̣i bầ n cùng, thu nhâ ̣p người dân Viê ̣t đươ ̣c xế p ở dưới cùng trong danh
sách các quố c gia có mă ̣t trên quả đấ t này. Nó nghich
̣ chiề u (đáy - đı̉nh), hế t sức nghich
̣ lý, so với thu nhâ ̣p
của giai tầ ng lañ h đa ̣o, cán bô ̣ trong đảng cô ̣ng sản, cùng giai cấ p ăn theo đang bám vı́u chế đô ̣. Pháp luâ ̣t
quố c gia không minh ba ̣ch, đinh
̣ kiế n, bi ̣ điề u khiể n bởi đảng cầ m quyề n (tuyê ̣t đố i), pháp luâ ̣t mang nô ̣i
dung phân biê ̣t đố i xử, pháp luâ ̣t đươ ̣c xây dựng trên quan hê ̣ đấ u tranh giai cấ p (hoang - ảo!). Chấ t xám
thiế u khả năng sáng ta ̣o vı̀ tư duy đóng khung bởi quyề n lực chı́nh tri ̣thiể n câ ̣n. Bố i cảnh màu xám xiṭ hiê ̣n
nay của dân tô ̣c Viê ̣t Nam đã là đáp số quá rõ về tı̀nh tra ̣ng bấ t lực triề n miên của giới lañ h đa ̣o Viê ̣t Nam.
Và như thế , khố i đa số toàn dân Viê ̣t, những sinh vâ ̣t thu ̣ na ̣n truyề n kiế p, luôn bi ̣dố i ga ̣t, bi thảm nhấ t, hơn
30 năm nay, vẫn tiế p tu ̣c oằ n lưng, mỏi mắ t, ngóng cổ trông chờ và tiế p tu ̣c thu ̣ na ̣n không ıt́ đớn đau!?
Các biế n chuyể n trong khu vực Đông Bắ c Á, qua những hoa ̣t đô ̣ng nhằ m ta ̣o bı̀nh thường hóa quan
hê ̣ hai miề n Nam - Bắ c Triề u Tiên, hay quan hê ̣ giữa Trung Hoa Lu ̣c Điạ và Đài Loan. Thực sự khởi nguồ n
từ nhu cầ u nô ̣i bô ̣ của các dân tô ̣c này. Ho ̣ thấ y tranh caĩ , giằ ng co, thù hâ ̣n, chuẩ n bi ̣ binh đao, sửa soa ̣n
chiế n tranh, không có lơ ̣i gı̀ cho dân tô ̣c ho ̣. Trái la ̣i còn có thể gây thiê ̣t ha ̣i, tổ n thương vâ ̣t chấ t, tinh thầ n
trầ m tro ̣ng trong đời số ng dân tô ̣c ho ̣. Thế cho nên đồ ng ý ngồ i xuố ng, bắ t tay, nói chuyê ̣n nhằ m ra tı̀m
phương thức cải tiế n mố i quan hê ̣ để xây dựng tổ quố c Trung Hoa, Triề u Tiên.
Trong viê ̣c xây dựng mố i quan hê ̣ lich
̣ sử này (phải tiêu tố n thâ ̣t vô lý vài thâ ̣p kỷ phân cách cuô ̣c
số ng nô ̣i bô ̣ của dân tô ̣c chı̉ vı̀ chủ nghıã cô ̣ng sản quố c tế !!!), trong tư thế cường quố c kinh tế ở Đông Á,
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Nam Hàn tiế n hành thương lươ ̣ng với miề n Bắ c cô ̣ng sản đô ̣c tài. Còn Bắ c Hàn dù có miễn cưỡng hay số t
sắ ng đồ ng ý thảo luâ ̣n viê ̣c nố i la ̣i quan hê ̣ của hai miề n Nam - Bắ c Hàn ruô ̣t thit,̣ cũng chı̉ là anh cô ̣ng sản
bé tı́ teo, la ̣c loài, la ̣c hâ ̣u, đói khát, người dân phải đi kiế m cỏ mà luô ̣c ăn. Giữa mô ̣t thế giới hòa bıǹ h, nhân
bản, tự do, hơ ̣p tác phát triể n. Thế thı̀, khách quan nhı̀n vào cũng đã thấ y tư thế thương lươ ̣ng của Bắ c Hàn
giờ đây yế u kém rấ t nhiề u so với thái đô ̣ nga ̣o ma ̣n, cuồ ng nô ̣ trong cuô ̣c chiế n tranh xâm lươ ̣c miề n Nam
vào đầ u thâ ̣p niên 1950 với sự trơ ̣ giúp (hào phóng) súng đa ̣n, nhân lực của Hoa Lu ̣c.
Viê ̣t Nam nằ m trong khu vực này, diễn biế n ta ̣i Triề u Tiên và hai bên eo biể n Trung Hoa có thể giúp
VN dễ quan sát, dễ gây chú ý, khiế n chúng ta có nên suy nghı ̃ la ̣i mı̀nh (nhı̀n người soi ro ̣i la ̣i mı̀nh)? Nhưng
điề u quan tro ̣ng là nhâ ̣n thức hơ ̣p lý của người Viê ̣t về hiê ̣n thực rấ t tồ i tê ̣ của quố c gia, dân tô ̣c mı̀nh và nỗ
lực của các bên trong cô ̣ng đồ ng dân tô ̣c Viê ̣t. Khi xét trên nhu cầ u hế t sức cấ p thiế t, thâ ̣t chı́nh đáng của dân
tô ̣c Viê ̣t (rấ t chı́nh đáng vı̀ thỏa mañ nguyê ̣n vo ̣ng của đa ̣i khố i dân tô ̣c Viê ̣t). Đă ̣c biê ̣t là từ giới cầ m quyề n
trong nước, tı̉nh táo đinh
̣ hướng đươ ̣c thời cuô ̣c, biế t mı̀nh biế t ta, đừng mang thói cố chấ p, quá kiêu căng.
Và khi tıǹ h tra ̣ng phân ranh giữa người Viê ̣t với nhau tiế p tu ̣c kéo dài thời gian lâu hơn nữa, chı̉ làm
khổ nhiề u hơn cho người dân Viê ̣t Nam đang chiụ đựng cảnh cùng khố n, mấ t tự do, chı̉ càng làm cho quê
hương chúng ta tiế p tu ̣c lún sâu vào tıǹ h tra ̣ng hèn nhu ̣c, la ̣c hâ ̣u. Tấ t nhiên sai lầ m này, thế hê ̣ lañ h đa ̣o hiê ̣n
nay của quố c gia phải chiụ trách nhiê ̣m to lớn, nă ̣ng nề trước dân tô ̣c, phải mang tô ̣i ác trước sự phán xét của
lich
̣ sử Viê ̣t Nam .
Chế đô ̣, tổ chức, đảng, chı́nh quyề n, theo dòng thời gian vô tâ ̣n, sẽ phôi phai, tan biế n. Nhưng sự
trường tồ n của dân tô ̣c Viê ̣t hầ u như miên viễn. Chế đô ̣, tổ chức nào, khi nhâ ̣n thức đươ ̣c và hành đô ̣ng vı̀
lơ ̣i ı́ch thâ ̣t sự cho dân tô ̣c này, sẽ đươ ̣c quố c gia, dân tô ̣c, lich
̣ sử ghi khắ c công lao xây dựng tổ quố c tươi
đe ̣p, cường thinh.
̣ Trái la ̣i nó sẽ bi ̣bia miê ̣ng và lich
̣ sử nguyề n rủa nghı̀n năm.
Trong bố i cảnh thế giới đã - đang chuyể n mı̀nh qua tı̀nh hı̀nh mới, liên lâ ̣p, toàn cầ u hóa
(globalization). Trong bố i cảnh mới năng đô ̣ng, đa phương, đa diê ̣n, ıt́ nhiề u bắ t nguồ n, chiụ tác đô ̣ng từ triế t
lý đa nguyên trong xã hô ̣i tự do. Viê ̣t Nam không thể , không bao giờ tồ n ta ̣i, phát triể n như mô ̣t ố c đảo hoang
vắ ng, biê ̣t lâ ̣p giữa sa ma ̣c. Theo phương thức, ta chı̉ biế t ta, thế giới con người chung quanh ta, ra sao thı̀
ra!? Giải thı́ch theo quy luâ ̣t thẩ m thấ u trong mố i tương quan vâ ̣n đô ̣ng của tự nhiên, môi trường nhươ ̣c
trương tấ t nhiên phải bi ̣ cuố n hút, bi ̣ chi phố i, bi ̣ hòa nhâ ̣p vào môi trường ưu trương. Giải thı́ch theo quy
luâ ̣t vâ ̣n đô ̣ng của xã hô ̣i, đấ t nước Viê ̣t Nam ngày nay phải đi theo, phải thı́ch ứng, bi ̣ tác đô ̣ng, chiụ ảnh
hưởng, phải hô ̣i nhâ ̣p vào nề n kinh tế toàn cầ u để tồ n ta ̣i và phát triể n. Chứ không có cái kiể u (sáng ta ̣o)
ngươ ̣c đời, la ̣ lùng, trái quy luâ ̣t khoa ho ̣c, thiế u hiể u biế t: là kinh thế thi ̣ trường - đinh
̣ hướng xã hô ̣i chủ
nghıã (a socialist-oriented market economy)!?
Mô ̣t hướng phát triể n mới, dung hòa, nhân bản, dân chủ, tự do, đứng trên các tranh chấ p phe phái,
chı̉ quan tâm tới quyề n lơ ̣i tố i thươ ̣ng của dân tô ̣c Viê ̣t, có thể kêu go ̣i sự tham gia hay huy đô ̣ng đươ ̣c toàn
bô ̣ sức ma ̣nh của cả dân tô ̣c. Nế u chúng ta, mo ̣i người Viê ̣t, tı̉nh táo, có trách nhiê ̣m công dân, còn lòng tự
tro ̣ng dân tô ̣c, ý thức đươ ̣c quyề n lơ ̣i dân tô ̣c Viê ̣t là trên hế t, là cầ n kıṕ hơn bao giờ hế t. Sau gầ n nửa thế kỷ
la ̣c loài, la ̣c hâ ̣u, bi ̣ru ngủ trong cơn haĩ - mô ̣ng, u u mê mê với mô ̣t lý thuyế t chı́nh tri ̣quá khı́ch, hoang-ảo.
Tu ̣c ngữ Viê ̣t Nam từ xa xưa đã nói: “Ăn coi nồ i, ngồ i coi hướng”. Câu nói này nôm na, bı̀nh di,̣
đầ u tiên đươ ̣c truyề n khẩ u, sau thông du ̣ng, phản ánh đươ ̣c lố i số ng tương nhươ ̣ng, biế t điề u của người Viê ̣t.
Cho nên từ truyề n khẩ u trong dân gian, tu ̣c ngữ này đi vào sách vở, văn ho ̣c. Từ đó, nó phản ánh nế p số ng
có văn hóa, văn hiế n, cung cách hành xử trong tra ̣ng thái văn minh của người Viê ̣t: tro ̣ng người - người tro ̣ng
mı̀nh, biế t người - biế t ta, tránh tham lam vô đô ̣, tránh chấ t chứa tham vo ̣ng. Vı̀ quá tham, dẫn tới tıǹ h tra ̣ng:
chı̉ biế t mı̀nh, không biế t người; hoă ̣c tı̀m cách khố ng chế , giam cầ m, hủy diê ̣t người để mı̀nh tồ n ta ̣i, phát
triể n; để mı̀nh là sở hữu chủ, chủ nhân ông duy nhấ t trong xã hô ̣i, trong đấ t nước. Như thế rơi vào tra ̣ng thái
cuồ ng vo ̣ng, đô ̣c tôn - nguyên nhân của sự bấ t ổ n đinh,
̣ tiêu diê ̣t hòa khı́ trong cô ̣ng đồ ng dân tô ̣c .
Tuy nôm na, bı̀nh dân, nhưng la ̣i mang triế t lý thâm sâu. “Ăn coi nồ i, ngồ i coi hướng” chı̉ ra cách
cư xử biế t điề u với nhau, giữa người Viê ̣t trong gia đı̀nh, thân tô ̣c; mở rô ̣ng ra, trong làng xóm, xã hô ̣i, đấ t
nước. Từ những hoa ̣t đô ̣ng làm ăn mua bán bı̀nh thường, cho tới các hoa ̣t đô ̣ng cao cấ p hơn như văn ho ̣c
nghê ̣ thuâ ̣t, quản tri ̣kinh tế , lañ h đa ̣o chı́nh tri,̣ đảng phái. Cung cách số ng biế t điề u còn nói lên, cách hành
xử lấ y chữ trung dung làm chuẩ n, mo ̣i viê ̣c trong đời đươ ̣c xét trên căn bản tương đố i, biế t lúc nào nên làm,
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lúc nào nên nghı̉, lúc nào nên đi tới, lúc nào phải ngừng la ̣i. Không thái quá, không tuyê ̣t đố i, cực đoan.
Người Viê ̣t bı̀nh thường - chẳ ng cầ n chi phải giữ tới những vi ̣ trı́ quan tro ̣ng, cao cấ p trong quố c
gia như chủ tich
̣ hay tổ ng bı́ thư - đã am hiể u và vâ ̣n du ̣ng đươ ̣c triế t lý uyên-thâm của tổ tiên trong cách xử
thế của mı̀nh. Nhằ m ta ̣o hòa khı́, duy trı̀ sự ổ n đinh
̣ cho mı̀nh và cho người khác. Tiề n đề cho cuô ̣c số ng
thanh bıǹ h, nhân bản, phát triể n của quố c gia, dân tô ̣c.
Chı́nh những người Viê ̣t trẻ hiê ̣n nay, không phân biê ̣t đang số ng ở nơi đâu, làm gı̀, ở trong hay
ngoài Đảng Cô ̣ng Sản đương cầ m quyề n, sẽ là nhân tố quyế t đinh
̣ làm thay đổ i xã hô ̣i Viê ̣t Nam hiê ̣n ta ̣i.
Chı́nh lực lươ ̣ng trẻ, khi đã nhâ ̣n thức ra đươ ̣c, có tự tro ̣ng, biế t đau xót, xấ u hổ về tı̀nh tra ̣ng hèn kém hiê ̣n
nay của dân tô ̣c và tổ quố c mı̀nh. Ho ̣ sẽ ma ̣nh da ̣n góp mô ̣t bàn tay, khố i óc, giúp đấ t nước đi lên từ nghèo
nàn, la ̣c hâ ̣u, để có đủ khả năng, tư thế trong chiề u hướng ca ̣nh tranh, hơ ̣p tác với các láng giề ng của khu vực
giữa thời đa ̣i hô ̣i nhâ ̣p toàn cầ u - hòa bı̀nh, đồ ng tiế n .
Ngày nay toàn dô ̣c Viê ̣t chúng ta chı̉ có phải đố i diê ̣n với mô ̣t trở nga ̣i duy nhấ t, đó là thành phầ n
bảo thủ trong đảng cô ̣ng sản VN. Tầ ng lớp này đã nhı̀n thấ y sự thấ t ba ̣i ê chề , nhu ̣c nhã của chủ nghıã cô ̣ng
sản, thế nhưng ho ̣ vẫn cố bám quyề n lực vı̀ lơ ̣i nhuâ ̣n rấ t béo bổ của chı́nh sách đô ̣c tài đảng tri ̣mang tới chı̉
cho ho ̣. Và vı̀ thế , những kẻ bảo thủ trong chıń h tri bô
̣ ̣ tım
̀ mo ̣i cách ngăn châ ̣n sự phát triể n, dı̀m chế t tương
lai của dân tô ̣c chúng ta. Mô ̣t người dân hay mô ̣t đảng viên cô ̣ng sản có đầ u óc bı̀nh thường đề u phải ngã
ngửa ra, hế t sức the ̣n thùng khi nghe đa ̣i hô ̣i X của đảng tuyên bố sẽ xây dựng thành công chủ nghıã cô ̣ng
sản ta ̣i Viê ̣t Nam, trong khi quố c gia khai sinh ra dự án cô ̣ng sản hóa cả thế giới là Liên Xô đã tiêu vong, tan
nát từ lâu. Thế mới thấ y, khi người dân trong nước và đảng viên cô ̣ng sản VN, nhâ ̣n nắ m đươ ̣c các nguồ n
thông tin trung thực của thế giới quanh mı̀nh, mới thấ y, hiể u ra đươ ̣c sự kém cỏi vô cùng, sự la ̣c hâ ̣u vô cùng,
sự hoang tưởng vô cùng của lañ h đa ̣o đảng. Và tấ t nhiên tâm lý người dân Viê ̣t rấ t bi quan, cuối cùng sẽ
đùng đùng nổ i cơn thinh
̣ nô ̣ trước sự bấ t lương, mù quáng của giai tầ ng bảo thủ trong giới lañ h đa ̣o đảng
đang nằ m phè phỡn ta ̣i cung đình Hà Nô ̣i.
Xin linh khı́ tiề n nhân Viê ̣t, từ ngàn năm trước, haỹ tu ̣ hô ̣i về đấ t Thăng Long để phù trơ ̣ cho dân
tô ̣c này có cách cư xử ôn hòa hơn, khôn ngoan hơn, nhân đa ̣o hơn trong giai đoa ̣n đa ̣i bi thảm này.
PhnomPenh - Cambodia, tháng 2/2006.
Pha ̣m Hoàng Tùng.
Hoàn tấ t bản tháo tác phẩm vào lúc 5 giờ 40 phút chiều ngày Chủ Nhật 5/2/2006, nhằ m mùng 8 Tế t Bı́nh
Tuấ t. Sau 6 năm im lă ̣ng, kiên trı̀ làm viê ̣c một mı̀nh, vượt thắ ng những lúc bi quan, chán chường, đôi
khi ngã binh.
̣ Ta ̣ ơn Ba Má và gia đı̀nh đã nuôi dưỡng tinh thầ n con để làm xong công viê ̣c này cho
những người đã khuấ t, cùng vı̀ ơn nghıã dân tộc Viê ̣t Nam! Tiế c nhớ đế n con gái đầ u lòng-độc nhấ t, đã
mấ t hơn 25 năm qua: PHẠM HOÀ NG NGỌC THÙ Y.
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Danh Sách Các Kháng Chiế n Quân

Mă ̣t Trâ ̣n Quố c Gia Thố ng Nhấ t Giải Phóng Viêṭ Nam
Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng
**********

Chủ Tịch Hoàng Cơ Minh nói chuyện với các kháng chiến quân.
A/ Danh sách đươ ̣c hồ i nhớ, lâ ̣p ra nhằ m mu ̣c đı́ch thông tin cho những người thân, gia đı̀nh, anh
em, thân hữu của các kháng chiế n quân Viê ̣t Nam, biế t đươ ̣c tin tức liên hê ̣ đế n thân nhân mı̀nh sau nhiề u
năm dài bă ̣t vô âm tı́n.
B/ Những thông tin chi tiế t, đă ̣c điể m nhâ ̣n da ̣ng nhân thân của từng kháng chiế n quân, khi đươ ̣c
nêu lên cu ̣ thể , chı̉ nhằ m thiê ̣n chı́, chân thành giúp cho quý quyế n, quý thân nhân kháng chiế n quân dễ xác
nhâ ̣n đươ ̣c con, em, cháu, anh, chồ ng, cha, người thân của mı̀nh còn số ng hay đã chế t hoă ̣c mấ t tı́ch.
C/ Tổ ng Vu ̣ Hải Ngoa ̣i của Mă ̣t Trâ ̣n hay Ban lañ h đa ̣o đảng Viê ̣t Tân hiê ̣n nay có trách nhiê ̣m đa ̣o
lý theo truyề n thố ng nhân ái cao quý của dân tô ̣c Viê ̣t Nam cùng bổ n phâ ̣n phải thực thi. Thể hiê ̣n tinh thầ n
Cách Ma ̣ng, Canh Tân, đươ ̣c ghi trong hiế n chương, điề u lê ̣ của tổ chức: Tı̀m mo ̣i cách thông báo cho gia
đı̀nh, thân nhân, người quen biế t của các kháng chiế n quân biế t tin tức về tı̀nh tra ̣ng hiê ̣n nay của anh em.
D/ Những người lañ h đa ̣o MT hay Viê ̣t Tân hiê ̣n nay, còn có trách nhiê ̣m tổ chức tiế n hành công
viê ̣c tı̀m kiế m cẩ n tro ̣ng, thành tâm, tı́ch cực và trao trả về cho gia đı̀nh tử sı,̃ các hài cố t của kháng chiế n
quân hy sinh. Họ đã hy sinh trong rừng núi khu chiế n do MT thành lâ ̣p ở vùng biên giới Thái - Lào hay trên
đường Đông Tiế n xuyên ngang lañ h thổ Lào Quố c, hoă ̣c đã đươ ̣c chôn cấ t trong các nghıã trang tra ̣i cải ta ̣o
ở Viê ̣t Nam, nơi kháng chiế n quân bi ̣ giam cầ m nhu ̣c khổ , bi ̣ hành ha ̣, bi ̣ đo ̣a đày thể xác và tinh thầ n bởi
nhà nước Cô ̣ng Hòa Xã Hô ̣i Chủ Nghıã Viê ̣t Nam, trong khi thực hiê ̣n công tác cho MT và Đảng Viê ̣t Tân,
từ đầ u thâ ̣p niên 1980 cho đế n nay.
Đ/ Danh sách này có thể còn thiế u sót, bấ t cứ kháng chiế n quân nào còn số ng và đang trôi gia ̣t ở
bấ t cứ nơi đâu, nế u vẫn còn nhớ tên tuổ i chiế n hữu, đồ ng đô ̣i mı̀nh, kı́nh xin haỹ giúp đỡ bằ ng cách liên hê ̣
với người lâ ̣p danh sách để thêm vào cho đầ y đủ hơn.
E/ Danh sách này còn đươ ̣c coi như là dữ kiê ̣n lich
̣ sử đáng trân tro ̣ng tưởng nhớ, ghi la ̣i tên tuổ i
nhiề u con dân Viê ̣t đã can đảm hy sinh ha ̣nh phúc, hưởng thu ̣ của cá nhân mı̀nh, nồ ng nhiê ̣t dấ n thân lên
đường tranh đấ u vı̀ tương lai tự do - dân chủ - phú cường cho tổ quố c Viê ̣t Nam quá nhiề u yêu mế n. Họ đã
lên đường trong giai đoa ̣n lich
̣ sử thâ ̣t bi thương, uấ t nghe ̣n, khi cả dân tô ̣c và đấ t nước Viê ̣t Nam bi ̣cưỡng
tri ̣ bởi chế đô ̣ chuyên chế gấ p nhiề u lầ n chế đô ̣ quân chủ chuyên chı́nh tâ ̣p trung quyề n lực, từng hiê ̣n hữu
trong dòng sử Viê ̣t, cách đây cả ngàn năm.
XIN NGHIÊNG MÌ NH CÚI ĐẦU THÀ NH TÂM KÍ NH TƯỞNG
ĐẾN CÁC CHIẾN HỮ U ĐÃ HÀ O HIỆP DẤN THÂN LÊN ĐƯỜNG
TỰ NGUYỆN PHỤNG SỰ NỒNG NHIỆT VÌ LÝ TƯỞNG TỰ DO CAO QUÝ
CỦ A DÂN TỘC VIỆT NAM!!!
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PhnomPenh - Cambodia, Tháng 6/2005 - Năm Ất Dâ ̣u.
Người lâ ̣p danh sách là:
- Cựu kháng chiế n quân Viêṭ Nam.
- Cựu đảng viên Viêṭ Tân.
- Cựu tù nhân chı́nh tri ̣bi ̣giam giữ trong các tra ̣i cải ta ̣o ở Viêṭ Nam từ tháng 8/ 1987 đế n
tháng 3/1993.
- Nhà Báo Tự Do Pha ̣m Hoàng Tùng (tức Lý Đinh
̣ Phát).
e-mail liên la ̣c: phamhoangtung227@yahoo.com.
Tên trong danh sách đươ ̣c xế p theo thứ tự abc.
1- Vũ Tuyế t Ánh - ở tra ̣i ti ̣na ̣n đường bô ̣ do ̣c biên giới Thái - Cambodia năm 1985, khổ người ố m
nhỏ, tham gia kháng chiế n, bi ̣tử hı̀nh năm 1987 vı̀ tự ý muố n rời khỏi khu chiế n.
2- Lê Đı̀nh Bảy - Quyết Đoàn Trưởng Quyết Đoàn Bắ c Bı̀nh - 7687, Đông Tiế n II - làm phản, tù án
nhe ̣.
3- Đinh Văn Bé - quê Cầ n Thơ, tù chung thân.
4- Nguyễn Thanh Bình - Đông Tiế n I, bị bắt.
5- Pha ̣m (Văn) Thanh Bı̀nh - quê ở Nam Trung Phầ n, dáng trắ ng, ố m, người go ̣n gàng, bô ̣ đô ̣i nghıã
vu ̣? Ở la ̣i Thái, mấ t tı́ch?.
6- Võ Văn Bıǹ h - Đông Tiế n I - tù tâ ̣p trung cải ta ̣o.
7- Nguyễn Văn Bố n - quê Phan Thiế t, dáng người thấ p, khỏe, Đông Tiế n I - hy sinh.
8- Tha ̣ch Kim Ca (Thạch Quang) - đồ ng bào Khmer Nam Bô ̣, Đông Tiế n II - bị xử tử ngày 24/8/1987
trong lúc Đông Tiến II vì bị nghi làm tình báo cho địch?
9- Nguyễn Văn Cang - Trầ n Đa ̣i (người dân tô ̣c Khmer, tham gia công tác trong đoàn kháng quản)
- bi ̣tâ ̣p trung cải ta ̣o, vươ ̣t tù tı̀m tự do năm 1992.
10- Nguyễn Minh Cảnh - bô ̣ đô ̣i nghıã vu ̣, Đông Tiế n II - tù án dưới 10 năm.
11 -Trầ n Văn Cẩ m - quê Hà Tı̉nh, Trung Phầ n, bô ̣ đô ̣i nghıã vu ̣, gia đı̀nh số ng gầ n vùng biên giới
Lào - Viê ̣t, Đông Tiế n I - hy sinh.
12- Dương(Lý) Minh Chánh - Đông Tiế n II - án tù 16 năm, vươ ̣t tù tı̀m tự do năm 1992.
13- Tha ̣ch Chen - Đông Tiế n II - tù 12 năm.
14- Nguyễn Văn Chı́ - quê Thừa Thiên - Huế , cựu sinh viên sı ̃ quan cảnh sát, Đông Tiế n I - hy sinh.
15- Nguyễn Văn Chıń h - vào tra ̣i ti ̣na ̣n Sikhiu, Thái Lan năm 1984, Đông Tiế n I - hy sinh.
16- Trầ n Hữu Công - người cao lớn, Đông Tiế n II - chế t trong tù A20.
17- Nguyễn Hữu Công (bô ̣ đô ̣i) - quê Nghê ̣ An, Đông Tiế n II - tù cải ta ̣o.
18- Pha ̣m Chiế n Công - quê vùng đồ ng bằ ng sông Cửu Long, chế t vı̀ số t rét ta ̣i khu chiến, vào năm
1984.
19- Lý Cương - ông đã trên 50 tuổ i, đồ ng bào Khmer Nam bô ̣, tướng khỏe ma ̣nh, râu râ ̣m, nước da
sẫm chắ c. Hıǹ h dáng chiế n hữu Lý Cương xuấ t hiê ̣n trong khu chiến, cho anh em có cái nhı̀n ông, như luôn
luôn là mô ̣t chiế n binh quả cảm, đầ y kinh nghiê ̣m trong vùng rừng núi ngút ngàn. Tham dự Đông Tiế n I, hy
sinh.
20- Tha ̣ch Cương (đi theo Tha ̣ch Kim Dên, sau theo đảng Funcinpec tức phe Bảo Hoàng ở
Cambodia, có người thấ y mang quân hàm Đa ̣i Tá vào năm 1993).
21- Nguyễn Ngo ̣c Cường - quê Hố c Môn, bô ̣ đô ̣i nghıã vu ̣, Đông Tiế n II - hy sinh.
22- Nguyễn Văn Cường tự Nguyễn Thế Minh (tự xưng là đa ̣i diê ̣n mô ̣t Mă ̣t Trâ ̣n Kháng Chiế n trong
nô ̣i đia,̣ đế n Thái Lan tỏ thiê ̣n chı́ kế t hơ ̣p với Mă ̣t Trâ ̣n QGTNGPVN), tham dự Đông Tiế n II lầ n 2, nửa
chừng đươ ̣c linh
̣ quay trở về Thái - mấ t tı́ch?
23- Nguyễn Văn Cơ - quê Ra ̣ch Giá, Đông Tiế n II - tù nhiề u năm.
24- Tha ̣ch Kim Dên - tự ý rời khu chiế n, mấ t tı́ch.
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25- Nguyễn Văn Diê ̣u - Đông Tiế n II - tù nhiề u năm.
26- Nguyễn Văn Dung - đồ ng bào Khmer vùng đồ ng bằ ng sông Cửu Long, Đông Tiế n I - hy sinh.
27- Nguyễn Minh Du ̣c - quê Trung Phầ n, là con của mô ̣t cựu sı ̃ quan cấ p tá trong quân lực VNCH,
Đông Tiế n II - hy sinh.
28- Lê Trường Dũng - quê Bı̀nh Đinh,
̣ có nghề võ, tướng người nhỏ go ̣n, Đông Tiế n II - mấ t tı́ch.
29- Ngô Chı́ Dũng (thường go ̣i là Hoàng Nhâ ̣t, từ Nhâ ̣t Bản về ), Trưởng Đài Phát Thanh Viê ̣t Nam
Kháng Chiế n trong hầu như suố t giai đoa ̣n kháng chiế n, từ 1983 tới 1990. Chiế n hữu Ngô Chı́ Dũng cũng là
người có trách vu ̣ tổ chức và phát triể n đảng Viê ̣t Tân trong khu chiế n cách ma ̣ng - khi Chủ Tịch Hoàng Cơ
Minh mất, lên nắm quyền Chủ Tịch, mấ t tı́ch?
30- Nguyễn Văn Dũng - quê vùng đồ ng bằ ng sông Cửu Long, ở tra ̣i ti ̣ na ̣n Sikhiu, Đông Tiế n II hy sinh.
31- Trương Hồ ng Dũng - Đông Tiế n II - tù nhiề u năm.
32- Lý Dzên - quê vùng đồ ng bằ ng sông Cửu Long, binh
̣ số t rét nă ̣ng, tự sát ở căn cứ 83 năm 1984,
đám tang có chiế n hữu Chủ Tich
̣ Hoàng Cơ Minh tham dự. Anh Lý Dzên, đồ ng bào Khmer.
33- Nguyễn Văn Đang - Đông Tiế n II - tù nhiề u năm.
34- Lê Văn Đằ ng - quê Sài Gòn, bô ̣ đô ̣i nghıã vu ̣, Đông Tiế n II - hy sinh.
35- Nguyễn Văn Đẩ u - quê Phan Thiế t, ngư dân - từ Nhâ ̣t về khu chiế n - Đông Tiế n II - hy sinh.
36- Lâm Văn Đen - Đông Tiế n II - tù nhiề u năm.
37- Danh Đen - Đông Tiế n II - tù nhiề u năm.
38- Trầ n Đế - quê đồ ng bằ ng sông Cửu Long, Đông Tiế n II - tù 18 năm.
39- Nguyễn Anh Điề n - quê Sài Gòn, ở la ̣i Thái, dáng người nhỏ go ̣n - mấ t tı́ch?
40- Lê Văn Đức - quê miề n Nam, dáng ố m cao, Đông Tiế n II - hy sinh.
41- Trầ n Văn Đực - quê Tın̉ h tây Ninh, dáng người to mâ ̣p, Đông Tiế n II - hy sinh.
42- Huỳnh Tro ̣ng Hà - ở Nhâ ̣t về tham gia MT - Đông Tiế n I - hy sinh.
43- Nguyễn Văn Hải (có tâ ̣t nói hơi vấ p), quê Sài Gòn, bô ̣ đô ̣i nghıã vu ̣, Đông Tiế n II - hy sinh.
44- Lý Hải - dáng ố m, nhỏ, Đông Tiế n II - hy sinh.
45- Tô Văn Hải (Hải nhỏ, Viê ̣t kiề u ở Cam Bố t) - Đông tiế n II- tù nhiề u năm.
46- Huỳnh Thế Hào - quê Sài Gòn, dáng ố m cao, ho ̣c sinh, có người cha mang cấ p bâ ̣c Trung Tá
(Huỳnh Thế My?̃ ) đã đinh
̣ cư ở hải ngoa ̣i theo diê ̣n H.O., Đông Tiế n II - hy sinh (lúc mới hơn 20 tuổ i).
47- Nguyễn Văn Hiể n- ở la ̣i Thái - mấ t tı́ch?
48- Bùi Duy Hiể n- quê miề n Bắ c, dáng người thấ p, go ̣n gàng, từ tra ̣i ti ̣na ̣n Sikhiu - Thái Lan, vào
khu chiế n năm 1984, bi ̣tử hı̀nh vı̀ muố n bỏ trố n khỏi khu chiế n.
49- Nguyễn Văn Hiế u tự Minh Hiế u - công tác kháng quản - mấ t tı́ch?
50- Phùng Tấ n Hiê ̣p - trên đường công tác gầ n khu chiế n - hy sinh.
51- Nguyễn Văn Hòa - Đông Tiế n II, III? - tù nhiề u năm? Có thể đã chế t trên đường chiế n dich.
̣
52- Nguyễn Văn Hoàng - quê Huyê ̣n Giá Rai, Ba ̣c Liêu, dáng người mâ ̣p, thấ p, că ̣p mắ t nhỏ, gia
đı̀nh số ng bằ ng nghề đi ghe biể n, ở tra ̣i ti ̣na ̣n Sikhiu - Thái Lan năm 1983, Đông Tiế n II - hy sinh.
53- (Nguyễn Văn) Hoàng (có tâ ̣t ở tay, tham gia đoàn công tác kháng quản) - tù nhiề u năm.
54- Võ Hoàng (từ Hoa Kỳ về khu chiế n), nhà văn, công tác ta ̣i Đài Phát Thanh Viê ̣t Nam Kháng
Chiế n, Tổng Thư Ký Hô ̣i Văn Nghê ̣ Sı ̃ Kháng Chiế n - Đông Tiế n II- hy sinh.
55- Hoàng (Công Binh) hay còn đươ ̣c go ̣i Hoàng què vı̀ ông có tâ ̣t ở chân, tham gia chiế n dich
̣ Đông
Tiế n I - hy sinh.
56- Nguyễn Văn (Trinh)
̣ Hơ ̣i (cùng mô ̣t con gái còn nhỏ 10 tuổi đế n tra ̣i Sikhiu năm 1984, anh gia
nhâ ̣p MT, và giao con gái anh la ̣i cho trung tâm Minor trong tra ̣i ti na
̣ ̣n, nhờ trung tâm giúp đi đinh
̣ cư), Đông
Tiế n II - hy sinh.
57- Lý Hổ - đồ ng bào Khmer Nam Bô ̣, y tá - tù nhiề u năm.
58- Trinh
̣ Hô ̣i (từ Hoa Kỳ về khu chiế n năm 1985, trước làm nghề bán xăng) - Đông Tiế n I - hy
sinh.
59- Lê Hồ ng, cựu Trung Tá Dù, tức Đă ̣ng Quố c Hiề n (từ Hoa Kỳ về) - Tướng Tư Linh
̣ Lực Lươ ̣ng

438

Võ Trang Kháng Chiế n - chết tại khu chiến vì bệnh? hy sinh.
60- Võ Tấ n Hồ ng (ở tra ̣i ti ̣na ̣n Sikhiu) - Đông Tiế n I - hy sinh.
61- Nguyễn Văn Hồ ng - quê Thừa Thiên, dáng ố m cao, chế t ta ̣i khu chiến.
62- Nguyễn Văn Hồ ng - quê đồ ng bằ ng sông Cửu Long, cán bô ̣ kháng quản - tù nhiề u năm.
63- Nguyễn Thi ̣Huê ̣ (Trần Thị Kim Huệ) vai vợ của Trần Tự Nhiên (bị MT xử tử), tham gia năm
1985 rồi biến mất. Sau nghe nói tham gia Đông Tiến I, và thấy ở VN, đi làm việc với công an ở Sài Gòn.
64- Huỳnh Ngo ̣c Hùng, Hùng nhỏ - go ̣i là Hùng nhỏ, vı̀ chiế n hữu Hùng còn rấ t trẻ, chưa đươ ̣c 18.
Trong khu chiế n, em Hùng sinh hoa ̣t trong Toàn thiế u nhi kháng chiế n. Tuy còn nhỏ tuổ i, nhưng Hùng la ̣i
cao lớn về thể xác và có sức ma ̣nh. Hùng la ̣i ıt́ nói, tı́nh tı̀nh dễ thương hiề n lành và chấ p hành công tác rấ t
tố t. Chiế n hữu Hùng nhỏ quê ở Quâ ̣n 4 - SàiGòn, vươ ̣t biên qua ngả đường bô ̣ rồ i tham gia kháng chiế n từ
cuố i năm 1984. Sau chiế n dich
̣ Đông Tiế n I, Hùng nhỏ bi ̣ bắ t làm tù binh và bi ̣ cải ta ̣o trên 3 năm ta ̣i tra ̣i
A.20 - Phú Yên.
65- Hùng “Lá Dừa” không biế t ta ̣i sao anh em trong khu chiế n go ̣i anh là “Hùng Lá Dừa” (bô ̣ đô ̣i,
sinh quán miề n Bắ c, không rõ ho ̣) - Đông Tiế n II - tù nhiề u năm.
66- Mô ̣t người tên Hùng nữa, cũng bô ̣ đô ̣i đóng ở Cambodia, lanh le ̣, ố m cao (không rõ ho ̣) - Đông
Tiế n II, tù nhiề u năm.
67- Trầ n Văn Hùng (Hùng Sún) - quê Sài Gòn, ở la ̣i Thái - mấ t tı́ch?
68- Lưu Tuấ n Hùng - quê Sài Gòn, có người ba ̣n tên Nguyễn Đı̀nh Hòa ở tra ̣i ti ̣na ̣n Sikhiu - Thái
Lan năm 1983, bi ̣tử hıǹ h, vı̀ muố n bỏ khu chiến trở la ̣i tra ̣i ti ̣na ̣n.
69- Đă ̣ng Quố c Hùng (từ Đan Ma ̣ch về ) - Đông Tiế n II - tù án nhe ̣. Có thể đã rơi vào ca ̣m bẫy của
cơ quan tı̀nh báo hải ngoa ̣i của Hà Nô ̣i và đang bi ̣điề u đô ̣ng công tác ở Đan Ma ̣ch?
70- Hà Hoài Hùng - Đông Tiế n II - mấ t tı́ch.
71- Nguyễn Văn Hùng (chăn nuôi) - ở la ̣i Thái.
72- Hồ Lam Hùng - Đông Tiế n II, bi ̣ tù - tự thắ t cổ chế t ta ̣i tra ̣i cải ta ̣o Suố i Máu - Đồ ng Nai,
năm 1987.
73- Võ Sı ̃ Hùng (ở Pháp về ) - quê Sa Đéc, thường mang kı́nh trắ ng, ở la ̣i Thái - mấ t tı́ch? Có tin
nói đã bi ̣tử hıǹ h vı̀ muố n bỏ trố n khỏi khu chiế n để trở la ̣i Pháp.
74- Ba ̣ch Dân (tên Hùng) - Đông Tiế n II - tù nhiề u năm - đinh
̣ cư ta ̣i Hoa Kỳ theo diê ̣n đoàn tu ̣ gia
đı̀nh.
75- Nguyễn Trọng Hùng (Nguyễn Huy, cựu Đại Úy Phòng 7 Bộ Tổng Tham Mưu, ở Hawaii) - từ
Hoa Kỳ về - Đông Tiế n II - hy sinh.
76- Nguyễn Quốc Bảo Huy - Đông Tiế n III, tù nhiề u năm.
77- Nguyễn Văn Huy - cựu sı ̃ quan Quân Cảnh, bi ̣tử hıǹ h.
78- Lưu Minh Hưng - quê Gò Công, dáng cao ráo, ở Nhâ ̣t về -Đông Tiế n II - hy sinh.
79- Khu Xuân Hưng - quê Sóc Trăng, Quyế t Đoàn Trưởng Quyết Đoàn Anh Dũng - 7684, Đông
Tiế n II - hy sinh.
80- A Hứng (người Viê ̣t gố c Hoa ở Cam Bố t) - bi ̣tử hıǹ h ta ̣i khu chiến vào năm 1987.
81- Đào Bá Kế, sĩ quan Dù, Đông Tiế n III - tù chung thân.
82- Chung Hồ ng Khanh - cán bô ̣ kháng quản, tù tâ ̣p trung cải ta ̣o.
83- Trầ n Thiê ̣n Khải (Trầ n Khánh), quê Phan Thiế t (từ Hoa Kỳ về khu chiế n), cựu Trung Uý
QLVNCH, Đông Tiế n II- hy sinh.
84- Nguyễn Tấ n Khỏe - quê Nhà Bè, Sài Gòn, nguyên ha ̣ sı ̃ quan cảnh sát quân lực VNCH, Đông
Tiế n II - tù nhiề u năm. Cha của chiế n hữu Nguyễn Tấ n Phát, cả gia đıǹ h (gồ m 3 người) tự nguyê ̣n tham gia
kháng chiế n từ tra ̣i ti ̣ na ̣n đường bô ̣. Sau chiế n dich
̣ Đông Tiế n II, hai người bi ̣ tù đày hơn 5 năm trời, mô ̣t
người hy sinh!!!
85- Trương Tấn Lạc (Lộc), nguyên Trung Uý Hải Quân, cán bộ cao cấp, tham gia từ đầu vào năm
1981, phụ trách tuyển người và hậu cần ở căn cứ 84. Sau 1990, về lại Mỹ.
86- Trầ n Văn Lắ m - Đông Tiế n II, tù nhiề u năm.
87- Nguyễn Văn Lắ m (Ba Lắ m) - quê Hố c Môn, bô ̣ đô ̣i nghıã vu ̣, dáng người nhỏ, go ̣n, Đông Tiế n
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I, hy sinh.
88- Hà Văn Lâm - Đông Tiế n II, tù nhiề u năm.
89- Đào Văn Lâm (bô ̣ đô ̣i đóng trên đấ t Lào, bỏ trố n tham gia kháng chiế n) - quê Nghê ̣ An, dáng
mâ ̣p, bi chế
̣ t trong khu chiế n, năm 1987. Có tin nói bi ̣tử hı̀nh?
90- Nguyễn Văn Lâ ̣p (bô ̣ đô ̣i, quê Phan Thiế t) - mấ t tı́ch.
91- Pha ̣m Hoàng Lê - sinh viên Luâ ̣t Khoa Sài Gòn, tự nguyê ̣n tham gia kháng chiế n, Đông Tiế n II,
làm phản, tù án nhe ̣, đinh
̣ cư ta ̣i Hoa Kỳ từ sau năm 1990 theo diê ̣n đoàn tu ̣ gia đıǹ h. Cha của anh Pha ̣m
Hoàng Lê là mô ̣t cựu Đa ̣i Tá quân lực VNCH rời Viê ̣t Nam trước 30/4/1975.
92- Trương Văn Lên - quê Cambodia, Đông Tiế n II, tù án tâ ̣p trung cải ta ̣o.
93- Trần Khánh Linh - quê Trung Phầ n, bô ̣ đô ̣i nghıã vu ̣, dáng nhỏ go ̣n, Đông Tiế n I, tù nhiề u năm.
94- Nguyễn Văn Linh, quê Phan Thiế t, bô ̣ đô ̣i - Đông Tiế n II, mấ t tı́ch.
95- Danh Quan Linh - quê đồ ng bằ ng sông Cửu Long, dáng cao ráo, vươ ̣t bỏ khu chiế n năm 1985 1986.
96- Lê Văn Long (từ Canada về ) - quê Phan Thiế t, cựu sı ̃ quan Dù, cấ p úy, Đông Tiế n II, hy sinh.
97- Nguyễn Vıñ h Lô ̣c - quê Ra ̣ch Giá, dáng nhỏ người, ở tra ̣i ti ̣ na ̣n Sikhiu - Thái Lan năm 1983,
Đông Tiế n II, hy sinh.
98- Thái (Trần) Đinh
̣ Luâ ̣t - Đông Tiế n I, tù tâ ̣p trung cải ta ̣o.
99- Lê (Nguyễn) Văn Lựu tự Mười Lựu - cựu quân nhân VNCH, ở tra ̣i ti ̣ na ̣n đường bô ̣, tı́nh hay
nói chơi, Đông Tiế n I, hy sinh.
100- Nguyễn Xuân Lươ ̣ng (Điề n) - có hàm râu râ ̣m, ở tra ̣i ti ̣na ̣n Sikhiu năm 1983, Đông Tiế n I, hy
sinh.
101- Nguyễn Văn Mắ c - quê đồ ng bằ ng sông Cửu Long, Đông Tiế n II (bi ̣thương ở mắ t), tù nhiề u
năm, có tin sau bi ̣chế t trong tra ̣i tù Z.30 D Hàm Tân, miề n Trung Viê ̣t Nam.
102- Phan Minh Mẫn - người Gò Công, dáng cao, đe ̣p, sinh năm 1957, cựu lı́nh Không Quân năm 1975,
Đông Tiến II, mấ t tı́ch.
103- Dương Mể nh (Dương Mẫn) - đồ ng bào Khmer, Đông Tiế n I, tù nhiề u năm.
104- Huỳnh Văn Miề n - quê đồ ng bằ ng sông Cửu Long, dáng thấ p nhỏ, bô ̣ đô ̣i nghıã vu ̣, Đông Tiế n
II, hy sinh.
105- Hoàng Cơ Minh - Chủ Tịch Mặt Trận, Chủ Tịch Hội Đồng Kháng Chiến Toàn Quốc, Chủ
Tịch đảng Việt Tân, tự sát ngày 28/8/1987.
106- Nguyễn Tấ n Minh (Mẫn) - Đông Tiế n II, tù nhiề u năm.
107- Nguyễn Văn Minh (ba ̣n Linh) - bô ̣ đô ̣i nghıã vu ̣, quê Phan Thiế t - Bı̀nh Thuâ ̣n, Đông Tiế n II,
mấ t tı́ch.
108 - Cao Văn Muôn, Đại Úy QLVNCH, từ Mỹ về, trở lại Florida với lý do bệnh năm 1984.
109- Nguyễn Văn My - Đông Tiế n II, tù nhiề u năm.
110- Phan Văn Mỹ - Đông Tiế n III, tù nhiề u năm.
111- Nguyễn Hữu Nam (thơ ̣ bánh mı̀ ở tra ̣i ti ̣na ̣n Sikhiu 1984) - Đông Tiế n II, tù nhiề u năm.
112- Nguyễn Văn Nam (Nam nhỏ, có tâ ̣t ở tay, công tác sửa chữa máy móc trong đài phát thanh) Đông Tiế n II, tù nhiề u năm.
113- Trầ n Văn Nam (Nam trâ ̣t vuô ̣t) - Đông Tiế n I, tù nhiề u năm.
114- Trầ n Văn Náo - Đông Tiế n II, bị bắt. (sau này được biế t Náo bi ̣tù án rất nhe ̣, đã qua đinh
̣ cư
ta ̣i Atlanta - Georgia, Mỹ)
115- Nguyễn Văn Nghi - quê Biể n Hồ - Cambodia, Đông Tiế n I, tù nhiề u năm.
116- Ngô Tấ n Nghiêm - quê đồ ng bằ ng sông Cửu Long, ở tra ̣i ti ̣ na ̣n Sikhiu, Thái Lan năm 1983,
Đông Tiế n II, hy sinh.
117- Pha ̣m Thành Nghiê ̣p - Viê ̣t kiề u ở Tây Đức, cán bô ̣ kháng quản, tù trên 8 năm.
118- Tha ̣ch Ngo ̣c - Đông Tiế n II, tù nhiề u năm.
119- Lê Văn Nguyên - quê Ra ̣ch Giá, năm 1983 ở tra ̣i ti na
̣ ̣n Sikhiu- Thái Lan có hai anh em, người
em trai đi đinh
̣ cư - Đông Tiế n II, hy sinh.
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tı́ch.

120- Huỳnh Ngươn (đi theo Tha ̣ch Kim Dên) - mấ t tı́ch.
121- Trầ n Văn Nhâ ̣t - ở tra ̣i ti ̣na ̣n Sikhiu năm 1984, cựu lı́nh Biê ̣t Đô ̣ng Quân, Đông Tiế n II, mấ t

122- Lê Văn Nhı́ - quê Tây Ninh, Đông Tiế n II, tù nhiề u năm.
123- Trầ n Tự Nhiên - tham gia năm 1985 cùng người vai vợ là Nguyễn Thị Huệ (Trần Thị Kim
Huệ), ông bi ̣tử hı̀nh trong khu chiế n vì bị cho là nằm vùng?
124- Nguyễn Hữu Nhiề u (Bác sı ̃ Y Khoa) - quê Sài Gòn, ở tra ̣i ti ̣na ̣n đường bô ̣ do ̣c biên giới Thái
- Cambodia năm 1984, bi ̣tử hı̀nh trong khu chiế n.
125- Trương Ngo ̣c Ny - cựu sı ̃ quan Dù, ở tra ̣i ti ̣ na ̣n Sikhiu tham gia kháng chiế n năm 1984, nguyên Quyết Đoàn Trưởng Quyết Đoàn Cải Cách - 7686, Đông Tiế n II, hy sinh.
126- Võ Kỳ Phát - Đông Tiế n II, tù nhiề u năm.
127- Nguyễn Tấ n Phát - quê Nhà Bè – Sài Gòn, còn nhỏ, chưa đươ ̣c 16 tuổ i, tự nguyê ̣n tham gia
kháng chiế n, Đông Tiế n II, tù tâ ̣p trung cải ta ̣o.
128- Nguyễn Văn Phẩ m (Phan Nhâ ̣t Minh) - dáng người nhỏ, ı́t nói, ở tra ̣i ti ̣na ̣n Sikhiu năm 1983,
Đông Tiế n II, hy sinh.
129- Trương Văn Phong - quê Nhà Bè, em vơ ̣ anh Nguyễn Tấ n Khỏe, Đông Tiế n II, hy sinh.
130- Nguyễn Phong - quê Sài Gòn, Đông Tiế n II, tù nhiề u năm.
131- Lê Văn Phong - quê Biên Hòa, Đông Tiế n II, tù nhiề u năm.
132- Nguyễn Quang Phu ̣c, Hải Xăm (từ Nhật về năm 1981, ám số 250) - ở la ̣i Thái.
133- Lê Phu ̣ng - quê Quảng Nam, dáng ố m nhỏ, bô ̣ đô ̣i nghıã vu ̣ tham gia kháng chiế n năm 1983,
chế t vı ̀ số t rét trong khu chiế n năm 1984.
134- Nguyễn Văn Phước - quê Quâ ̣n Tám - Sài Gòn, bô ̣ đô ̣i nghıã vu ̣, Đông Tiế n II, hy sinh.
135- Phan Thanh Phương - quê Bı̀nh Đinh,
̣ Quyết Đoàn Trưởng Quyết Đoàn Cải Cách - 7686, dáng
người to lớn, Đông Tiế n II, mấ t tı́ch.
136- Trầ n Phương - cán bô ̣ kháng quản, tù tâ ̣p trung cải ta ̣o.
137- Nguyễn Văn Quang - cán bô ̣ kháng quản, tù tâ ̣p trung cải ta ̣o (sau này được biế t Quang đã qua
đinh
̣ cư ta ̣i Houston, Mỹ).
138- Hoàng Tiế n Quân - cán bô ̣ kháng quản, mấ t tı́ch? Dáng cân đố i, đe ̣p trai, ăn nói nhỏ nhe ̣, rấ t
có thể đang hoa ̣t đô ̣ng cho bô ̣ phâ ̣n tıǹ h báo hải ngoa ̣i của Hà nô ̣i gài vào cô ̣ng đồ ng lưu vong, với mô ̣t bı́
danh khác?
139- Châu Cổ Quấ y (người Viê ̣t gố c Hoa ở Cam Bố t) - còn rấ t trẻ, tới tra ̣i na ̣n đường bô ̣ năm 1983,
Đông Tiế n II, hy sinh.
140- Trầ n Văn Quố c - quê Sông Bé, từng tham gia du kı́ch xã của “cách ma ̣ng” trước 1975, sau bỏ
“cách ma ̣ng” tham gia MT, Đông Tiế n II, hy sinh.
141- Tha ̣ch Ka Ra - đồ ng bào Khmer Nam Bô ̣, Đông Tiế n II, hy sinh.
142- Lý Na Rên - Đông Tiế n II, hy sinh.
143- Nguyễn Văn Sài - người dân tô ̣c Khmer (bỏ đi theo Tha ̣ch Kim Dên), mấ t tı́ch?
144- Danh Sang - đồ ng bào Khmer, quê vùng đồ ng bằ ng sông Cửu Long, tı́nh hiề n lành, Đông Tiế n
I, hy sinh.
145- Châu Văn Sáng - ở la ̣i Thái, mấ t tı́ch?
146- Tài Sanh - Đông Tiế n III, tù nhiề u năm.
147- Phan Văn Sáu (Sáu ru lô) - dáng ố m cao, bô ̣ đô ̣i nghıã vu ̣? ở tra ̣i ti ̣na ̣n đường bô ̣ năm 1984?
Đông Tiế n I, hy sinh.
148- Nguyễn Thành Phan Hiền Sĩ, từ trại Panatmikhon tham gia MT năm 1989, Đông Tiế n III. Sau
trở lại Thái tham gia tổ chức của ông Nguyễn Hữu Chánh, bị nhà cầm quyền Thái bắt giam từ năm 2003 tại
nhà tù Klongpeng, gần phi trường Bangkok. Anh bị bắt vì đã cùng Nguyễn Nha Trang (tức Võ Đức Văn, bị
bắt ở Mỹ, sau khi thọ án đã bị Mỹ giải giao cho Thái Lan), Nguyễn Tâm Vinh (em Trang, bị bắt ở Thái, sau
khi thọ án đã về Mỹ) và Huỳnh Ngọc Thuận (bị bắt ở Phi Luật Tân, sau khi hết án đã về Mỹ nhưng lại qua
Phi và lại bị bắt) ném 2 trái bom không ngòi nổ vào tòa đại sứ CSVN tại Bangkok.
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149- Nguyễn Văn Sinh, ông già Sinh, quê đồ ng bằ ng sông Cửu Long, Đông Tiế n II, hy sinh.
150- Nguyễn Văn Sơ ̣i, đồ ng bào Khmer, Đông Tiế n I, tù 12 năm.
151- Tố ng Văn Sơn, quê Biể n Hồ - Cambodia, Đông Tiế n II, tù nhiề u năm.
152- Lê Phú Sơn - nguyên cựu Thiế u Tá quân lực VNCH? cán bô ̣ kháng quản, làm phản, mấ t tı́ch?
153- Nguyễn Văn Sung - người nhỏ go ̣n, bô ̣ đô ̣i nghıã vu ̣, ở tra ̣i ti ̣ na ̣n Sikhiu? Đông Tiế n II, hy
sinh.
154- Nguyễn Văn Sự, ông già Sự (chăn bò ở căn cứ 81) - Đông Tiế n II, tù 3 năm.
155- Nguyễn Văn Sỹ - quê đảo Phú Quố c, ở tra ̣i ti ̣na ̣n Sikhiu năm 1983, Đông Tiế n II, hy sinh.
156- Nguyễn Văn Tài - quê Cà Mau, ở tra ̣i ti ̣na ̣n Sikhiu, Thái Lan năm 1983, cán bô ̣ kháng quản chế t trong tù.
157- Trầ n Văn Tám - Đông Tiế n II, tù nhiề u năm.
158- Trầ n Tha - cán bô ̣ kháng quản - tù nhiề u năm.
159- Nguyễn Văn Tha ̣ch (không quân), Đông Tiế n II, tù nhiề u năm.
160- Lâm Quố c Thái - cựu sı ̃ quan cấ p Úy trong binh chủng Dù, quê vùng Sóc Trăng, đồ ng bào
Khmer Nam Bô ̣ - từ tra ̣i ti ̣na ̣n đường bô ̣ tham gia kháng chiế n, Đông Tiế n I - hy sinh.
161- Dương Thanh - cán bô ̣ kháng quản - tù nhiề u năm, vươ ̣t tù tı̀m tự do.
162- Trầ n Bá Thanh - quê Quâ ̣n Tư - Sài Gòn, Đông Tiế n II, tù nhiề u năm.
163- Nguyễn Văn Thành - quê Thủ Đức, bô ̣ đô ̣i nghıã vu ̣, Đông Tiế n I - hy sinh.
164- Lâm Thao (từ Nhâ ̣t về khu chiến), cựu sı ̃ quan cấ p Úy trong binh chủng Thủy Quân Lu ̣c Chiế n,
Đông Tiế n I, hy sinh.
165- Trầ n Văn Thảo - quê vùng đồ ng bằ ng sông Cửu Long, Đông Tiế n II, hy sinh.
166- Nguyễn Đức Thắ ng (từ Tây Đức về khu chiến) - ở la ̣i Thái, mấ t tı́ch?
167- Nguyễn Văn Thân, thường đươ ̣c go ̣i là ông Thân què, do bi ̣ què chân, là mô ̣t phế binh trước
đây, quê ở Tuy Hòa, miề n Trung Viê ̣t Nam - ở la ̣i Thái, đươ ̣c đinh
̣ cư?
168- Ta ̣ Hoàng Thiê ̣n - quê Quâ ̣n Bı̀nh Tha ̣nh, Sài Gòn, có cha là nha ̣c sı ̃ vo ̣ng cổ , nha ̣c sı ̃ khu chiế n,
bô ̣ đô ̣i nghıã vu ̣, Đông Tiế n II, hy sinh.
169- Trầ m Vi Thiê ̣n - cựu Thiế u Tá VNCH, cán bô ̣ kháng quản, chế t trong nhà tù A.20 năm 1993.
170- Bùi Xuân Thinh
̣ - bô ̣ đô ̣i nghıã vu ̣, Đông Tiế n II, mấ t tı́ch? Có thân nhân là bô ̣ đô ̣i cấ p cao bảo
lañ h ra khỏi tù?
171- Đỗ Ba ̣ch Thố - Đông Tiế n II, tù 18 năm, có gia đı̀nh đinh
̣ cư ta ̣i Pháp?.
172- Nguyễn Văn Thông - Đông Tiế n II, tù nhiề u năm.
173- Lâm Vıñ h Thuâ ̣n - nguyên là quân nhân thuô ̣c đơn vi ̣ Lôi Hổ , cán bô ̣ kháng quản, tù nhiề u
năm.
174- Nguyễn Văn Thuâ ̣n (Thuầ n) - dáng ố m cao, Đông Tiế n I, hy sinh.
175- Bùi Hùng Thúy - Đông Tiế n II, tù nhiề u năm.
176- Huỳnh Văn Tiên - ông già Tiên, quê miề n Nam, cán bô ̣ kháng quản, mấ t tı́ch?
177- Huỳnh Văn Tiế n (từ Đan Ma ̣ch về ) - quê Trà Vinh, cựu sı ̃ quan Dù, cấ p Úy, Đông Tiế n II, hy
sinh.
178- Nguyễn Văn Tiế ng (Viê ̣t kiề u ở Kampuchea) - Đông Tiế n I, tù nhiề u năm.
179- Nguyễn Thành Tiểng - cựu Trung Uý Bộ Binh, ở Hawaii về trong chuyến đầu tiên năm 1981,
sau bị bệnh chịu không nổi, lại bị đe dọa, nên nhân dịp ông Phạm Văn Liễu về dự Lễ Công Bố Cương Lĩnh
Chính Trị đã nhờ can thiệp giúp cho trở về lại Mỹ năm 1983, nay đã mất.
180- Nguyễn Văn Toàn - trách vu ̣ khi còn ở khu chiế n là Dân Đoàn Phó, dáng người thấ p nhỏ, từ
tra ̣i ti na
̣ ̣n đường bô ̣ vào khu chiế n khoảng năm 1982 - 1983 (không rõ có phải là bô ̣ đô ̣i bỏ ngũ hay không?),
Đông Tiến I, hy sinh.
181- Nguyễn Minh Toản - Đông Tiế n II, tù nhiề u năm.
182- Lâm Thành Tông - Đông Tiế n II, tù nhiề u năm.
183- Bùi Đức Trọng, cựu Trung Tá Hải Quân, từ Thụy Sĩ về trong chuyến đầu tiên năm 1981, nhân
đi dự Đại Hội Chính Nghĩa năm 1983 đã ở lại luôn với lý do bệnh, nay đã mất.
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184- Trầ n Văn Trung - không rõ quê quán, người sinh trưởng trong Nam, ba ̣n thân của chiế n hữu
Lý Hải, bô ̣ đô ̣i nghıã vu ̣ năm 1984? Đông Tiế n II, hy sinh. ( có tin anh em nói chiế n hữu Trầ n Văn Trung bi ̣
tử hı̀nh vı̀ muố n rời đoàn quân sau khi đoàn quân Đông Tiế n II lầ n II qua sông Mekong đươ ̣c mô ̣t tuầ n lễ.
Trong lúc di hành, kháng chiế n quân Trầ n Văn Trung thuô ̣c Dân Đoàn của chiế n hữu Phan Minh Mẫn trực
thuô ̣c Quyế t Đoàn 7686 của chiế n hữu Phan Thanh Phương. Thời gian lañ h đa ̣o MT cho linh
̣ bắ n chế t anh
Trầ n Văn Trung vào buổ i sáng đô ̣ 10 giờ, lúc đoàn quân đang đi phải dừng la ̣i, chờ linh
̣ tử hı̀nh thực hiê ̣n
xong mới di chuyể n tiế p. Kháng chiế n quân Trầ n Văn Trung bi tâ
̣ ̣t ở chân, vı̀ lý do này khiế n anh khó có thể
di chuyể n nhanh theo đoàn quân. Khi sự kiê ̣n tử hı̀nh xảy ra, tác giả Hồ i Ký này nghe đươ ̣c các lời bàn tán
xôn xao của anh em kháng chiế n quân đứng gầ n đó).
185- Huỳnh Văn Trực - Viê ̣t kiề u ở Cambodia, ở tra ̣i ti na
̣ ̣n Sikhiu năm 1983, Đông Tiế n I, tù nhiề u
năm.
186- Đỗ Xuân Trường - quê Sài Gòn, Đông Tiế n II, tù án nhe ̣, có thân nhân là giới chức cấ p cao
trong chế đô ̣ bảo lañ h ra khỏi tù?
187- Danh Tuấ n - Đông Tiế n II, tù nhiề u năm.
188- Võ Văn Tuấ n - quê Châu Đố c, có cha đi đinh
̣ cư theo diê ̣n H.O., sinh năm 1958, Đông Tiế n II,
hy sinh.
189- Lê Thanh Tùng - quê Mỹ Tho, cựu ho ̣c sinh trường Trung Ho ̣c Nguyễn Đıǹ h Chiể u, bô ̣ đô ̣i
nghıã vu ̣, Đông Tiế n II, hy sinh.
190- Nguyễn Văn Tùng - quê Cà Mau, dáng ố m cao, Đông Tiế n II, mấ t tı́ch.
191- Pha ̣m Hoàng Tùng - Đông Tiế n II, tù 5 năm 6 tháng, vươ ̣t thoát tı̀m tự do năm 1993. Tác giả.
192- Dương Văn Tư - Tư Linh
̣ Phó Lực Lươ ̣ng Võ Trang Kháng Chiế n - Chı̉ huy tối cao chiế n
dich
̣ Đông Tiế n I, hy sinh.
193- Huỳnh Văn Tường - dáng khỏe ma ̣nh, người miề n Nam, Đông Tiế n II, hy sinh.
194- Ngô Tỷ (Trầ n Văn Tỷ) - có tâ ̣t ở chân, tham gia năm 1982, ở la ̣i đài phát thanh tại Thái rồi trốn
đi năm 1988, đươ ̣c nhân viên CIA phỏng vấn cho đi đinh
̣ cư ở San Francisco, Cali, Mỹ.
195- Nguyễn Văn Ú t - tra ̣i ti ̣na ̣n Sikhiu, Đông Tiế n II, tù nhiề u năm.
196- Nguyễn Quảng Văn (từ Pháp về ), ở la ̣i Thái, mấ t tı́ch?
197- Lý Sa Vế t - Đông Tiế n I, tù nhiề u năm.
198- Lý Viên - Đông Tiế n I, tù nhiề u năm.
199- Nguyễn... Viê ̣t (ba ̣n Nguyễn Hữu Công) - bô ̣ đô ̣i đóng trên đấ t Lào, bỏ ngũ, tham gia kháng
chiế n. Tử trâ ̣n trên đường công tác trong khu chiến.
200- Trầ n Hướng Viê ̣t (Viê ̣t kiề u ở Thái) - vào khu chiế n gầ n giữa năm 1987, Đông Tiế n II, hy
sinh.
201- Lâm Hoàn Vũ - ở tra ̣i ti ̣na ̣n Sikhiu năm 1983, người Viê ̣t gố c Hoa, dáng cao ráo, Đông Tiế n
II, hy sinh.
202- Trầ n Văn Yên - quê vùng đồ ng bằ ng sông Cửu Long, hơi có tâ ̣t, Đông Tiế n II, hy sinh.
Mới bổ sung :
203- Trầ n Tro ̣ng Luyế n – dáng cao nhưng ố m, Đông Tiế n I, hy sinh.
204- Lý Bá Tòng, người nhỏ thấ p, khoảng hai mươi tuổ i, Đông Tiế n I, hy sinh...
. . . (Còn một số người chưa ghi nhận được.)
Danh sách được lập bằng hiểu biết hạn hẹp của người ghi chép,
nếu có gì sơ xuất xin quý độc giả vui lòng thứ lỗi và chỉ giáo cho.
Khoảng 100 kháng chiế n quân đã hy sinh trong cuô ̣c cách ma ̣ng hào hùng này. Số còn la ̣i bi ̣
mất tích, bị chế đô ̣ đô ̣c tài giam cầ m hế t mô ̣t phầ n đời, có người bi giam
chung thân, trong các nhà tù
̣
âm u, rùng rơ ̣n.
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Tổng kết:
- 83 kháng chiến quân chết (trong số đó có 2 người tự sát vì bịnh và chống chế
độ lao tù của cộng sản, 10 người phản kháng, bỏ trốn hay nằm vùng bị Mặt Trận - Việt
Tân xử tử hình?)
- 25 người mất tích.
- Số còn lại bị bắt và bị án từ 3 năm đến chung thân…
-

& -

Nguồn: http://phamhoangtung.blogspot.com/

www.vietnamvanhien.org
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