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Lá thư  
         Bất Khuất 
 

 

Kính gởi:  

- Quí Niên Trưởng, Quí Huynh Trưởng, 

- Các anh em Bất Khuất, 

 

Đã hơn một phần tư thế kỷ, kể từ ngày rời xa 

trường Mẹ chắc chắn trong chúng ta vẫn còn giữ một 

vài kỷ niệm trong thời gian thụ huấn tại Trường. Nhớ 

đến những hình phạt mà các Huynh Trưởng đã “tặng” 

đàn em khi mới nhập Trường. Nhớ những bãi chiến 

thuật, bãi địa hình, những đêm sinh hoạt đại đội hoặc 

các các quán cà phê trong khu sinh hoạt. Nhớ đêm 

canh thức truy điệu tại Trung nghĩa đài. Nhớ ngày mãn 

khóa quì xuống tại Vũ đình trường tuyên thệ trung 

thành và bảo vệ Tổ Quốc. Để rồi sau đó tung bay khắp 

mọi miền đất nước với hành trang trên vai Tổ Quốc, 

Danh Dự và Trách Nhiệm. Gìờ đây khi nhớ lại, 

chúng ta vẫn nhớ đến những âm vang về quá khứ, 

chính vì thế chúng ta sau 36 năm đã tập họp chung một 

mái nhà đại gia đình Bất Khuất để sinh hoạt, tương trợ 

lẫn nhau trong cuộc sống tại quê nhà cũng như tại hải 

ngoại. 

38 năm, có những anh em khi bất chợt tìm ra và 

vào thăm trang nhà của Khóa đã xúc động bồi hồi khi 

nhìn lại những hình ảnh tưởng đã mất đi theo vận 

nước, giờ tìm lại được những bạn bè, cùng chia xẻ, ôn 

lại những vui buồn từ trong thời gian tập-huấn trong 

quân trường hoặc đơn vị, hoặc những đau xót, ngậm 

ngùi, nhẫn nhục chịu đựng trong các trại tù cộng sản. 

Đặc san 2009 của Khóa tại hải ngoại chỉ thực hiện 

lại cuốn Kỷ yếu ngày xưa để kỷ niệm ngày mãn khóa 

của chúng ta. Kỷ niệm 38 năm Hội ngộ chúng ta đã 

thực hiện Đặc san đầu tiên của Khóa từ hình thức đến 

nội dung. Kỷ niệm 38 năm Hội ngộ chúng ta mới thực 

hiện được Nhẫn lưu niệm của Khóa mà khi ra Trường 

chúng ta vì một vài lý do đã không hoàn thành được, 

dù muộn màng nhưng chúng ta đã thực hiện được kỷ 

vật thứ hai sau cuốn Kỷ yếu, kỷ niệm ngày mãn khóa. 

38 năm dù vật đổi sao dời, chúng ta vẫn không 

quên những NT cán bộ, những đàn anh đã dẫn dắt huấn 

luyện chúng ta trong những ngày đầu bước vào cuộc 

đời binh nghiệp, giờ đây dù ở xứ người hay tại quê 

nhà, khi gặp lại những bậc đàn anh này chúng ta vẫn 

luôn kính trọng và biết ơn, mặc dù trong khi hành xử 

trong chức vụ có một vài sự việc làm cho chúng ta ghi 

nhớ đến bây giờ, nhưng những sự việc đó chính là 

những kinh nghiệm truyền lại khi chúng ta khi phài đối 

diện thực tế trong trách nhiệm lãnh đạo chỉ huy tại đơn 

vị trực thuộc. 

38 năm dù bị bắt buộc rời xa quân ngũ, nhưng 

chắc chắn những ưu tư, khắc khoải về quê hương vẫn 

luôn đè nặng trong tâm tư mỗi người chúng ta. Những 

tin tức từ quê nhà như: việc bán đất, dâng biền, dâng 

tài nguyên của quốc gia cho ngoại bang, bắt bớ giam 

cầm của bọn cầm quyền cộng sản về những người 

tranh đấu cho Tự Do Dân Chủ cho Việt Nam...  

Chắc hẳn tất cả chúng ta đều mong góp sức, góp 

tay để có thể thay đổi thể chế hiện tại nơi quê nhà, thay 

vào một Việt Nam thực sự Tự Do, Dân Chủ, Âm No và 

Hạnh Phúc. 

 

Kính chào Đoàn kết và Quyết tâm xây dựng Khóa. 

 

CSVSQ Nguyễn Hữu Thắng
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Tình Bất Khuất 
À! mười hai giờ! 

Tiếng chuông báo giờ nghỉ trưa hôm nay nghe 

thật dễ thương. Tôi hớn hở bấm thẻ về sớm nửa ngày 

để lên phi trường. Nao nức cả tuần nay, giờ khởi hành 

đã đến. Chỉ còn muời tiếng đồng hồ nửa, mười giờ đêm 

nay tôi sẽ được đáp xuống Cali để "Họp Khoá" sau 36 

năm xa cách. Năm giờ phi cơ mới cất cánh nhưng hai 

giờ tôi đã xách đồ đi ra trạm xe điện. Lòng reo vui rộn 

rã, "nắng (Vancouver) anh đi mà chợt mát!" và hành 

trang cho ba ngày đường chợt nhẹ hẳn ra, quanh tôi tất 

cả thật đáng yêu. 

Mỗi lần lên phi cơ tôi lại nhớ đến chuyến bay đưa 

tôi từ trại tỵ nạn cộng sản ở Mã Lai đến quốc gia định 

cư. Toán người di dân chừng mười lăm người, được 

gởi gấm lên chiếc phi cơ Boeing 747 to lớn và sang 

trọng. Chúng tôi nhìn nhau thấy mình rất giống nhau, 

giống nhau cái ngơ ngác. Hành lý của tôi gọn lỏn trong 

cái túi đeo vai, vuông vuông hơn gang tay. Đến bây giờ 

tôi còn cất giữ cái túi đeo vai này cùng cái quần "short" 

mẹ đã may cho tôi. Cái quần vải công nhân viên màu 

xanh rêu đã theo tôi suốt chuyến vượt biên và bơi trong 

biển cả. Bộ đồ đẹp nhất tôi mặc trên người, cũng là bộ 

đồ tôi mặc chụp ảnh lưu niệm với L. G. Thành, là cái 

áo "jean" ngắn tay màu xanh của bạn cho, đã sờn bâu 

vá víu lại, quần thì xin ở chùa trên Bidong dài lết phết, 

chân mang đôi dép "Nhật" lẹp xẹp. Gần ba mươi năm 

rồi nhưng hình ảnh này cũng còn theo nhắc nhở tôi, cứ 

bước lên phi cơ tôi nhớ mình vẫn là một người tỵ nạn 

cộng sản. 

Nắng mùa hè, hơi nóng theo cửa, theo người vào 

lòng phi cơ, máy lạnh chạy xì xào không kịp làm mát 

dịu. Cất hành lý xong, tay không còn vướng bận, tôi 

cởi cái áo kaki vàng khoác ngoài ra cho mát và nhìn 

tìm số ghế của mình. Ghế của tôi ngoài bìa, không khó 

tìm và cũng không làm phiền ai để ngồi vào. Cô gái trẻ 

ngồi hàng ghế bên kia lối đi cùng hai người chắc là mẹ 

và cha, cười thật tươi chào và có vẻ rất vừa lòng khi tôi 

tìm đưọc chỗ và ngồi xuống. Tôi chẳng biết vì sao, thôi 

thì có người chào vui vẻ thì mình vui vẻ chào lại cho 

xong rồi ngồi xuống lấy báo đọc. 

- Ô, chắc anh chàng này đang kiếm ghế 

- Anh ấy nhìn chỗ mình ngồi đấy, con nghĩ sao? 

- Không sao đâu, để con lo! 

Ba ngườì bên cạnh xì xào bàn chuyện, làm tôi tò 

mò ngó lên, thấy một thanh niên đã đi tới và đang đứng 

nhìn cái ghế cô gái trẻ ngồi ngang tôi. 

- Chắc anh tìm cái ghế này? 

Cô gái cười thật tươi, nhỏ nhẹ thăm hỏi người 

khách lạ. À, bây giờ tôi đã hiểu ra tại sao cô nàng tóc 

vàng xa lạ này lại chào tôi ngọt ngào như thế, thì ra lúc 

nảy nàng lấy cảm tình vì tưởng tôi là người có vé của 

cái ghế cô ta đang ngồi. 

- Hình như cô ngồi trên ghế của tôi thì phải? 

- Vâng! số ghế của em là 5B, phía dưới kia! 

Cô gái trả lời và trông như cô nàng đang cố dùng 

từ cặp mắt đôi môi đến tất cả những gì duyên dáng của 

nình để chinh phục cảm tình của chàng, nàng tiếp: 

- Chắc anh muốn em rời ghế này chăng? 

Trời ạ! Thế này thì anh chàng này sao nỡ lòng. 

Chàng có không thích cũng phải nhường cho xong: 

- À.. không!... Không sao đâu, cô cứ ngồi đấy, tôi 

lấy cái 5B cũng được! 

- Cám ơn anh rất nhiều. 

Lời cám ơn và nụ cười của nàng tóc vàng tiển 

chàng chui vào cái ghế chính giữa, cách đấy hai hàng 

ghế. 

Chắc chàng lần xuống bên dưới và ngồi chưa 

xong, đã phải chứng kiến cảnh thay người đổi ghế phía 

trên này. Nàng đứng ra ngoài lối đi cho ông bố và bà 

mẹ bước ra để nàng vào cái ghế bên trong cùng và ông 

bố ngồi vào cái ghế của nàng. 

Ông bố già thản nhiên mở sách ra đọc tiếp, chừng 

như chẳng có gì đáng lưu tâm. Tôi trở về với trang báo 

đọc dở dang và nghe có tiếng cười khúc khích của hai 

mẹ con ở hàng ghế bên kia. Tôi ngẫm nghĩ, hồi nảy 

ông bố mà ngồi đây thì chắc gì chàng trai tốt bụng ấy 

đã chịu nhường chỗ. 

Tôi mĩm cười với mình: 

- Ôi, Eva! Thượng Đế tạo chi nàng ngọt hơn trái 

táo! 

Sáng Chúa Nhật, trời Cali thật đẹp. Ngày vui qua 

mau quá! Mới hôm tối thứ Sáu đây, bè bạn vòng tay 

ôm mừng khi được gặp nhau ở phi trường. Đây, Sang, 

Sơn, Thắng, Việt, Quan còn đâu đó ở từng trên của phi 

trường. Thằng này nhìn ngắm thằng kia tìm nhớ lại nét 

trai tráng của bạn mình, rồi "chê" nhau "sao mày ốm 

quá!" hay "tóc bạc hết vậy mậy!" Chỉ có mấy thằng 

đứng tụm nhóm chờ chuyến bay của thằng bạn Điệp 

đến sau để rước về, chuyện trò nghe như cả trung đội. 

Tiếng "Đan Mạch" (ĐM) đệm cùng mày, tao, vang 

vang đầy một góc phòng chờ lấy hành lý. Tiếng cười 

đùa rộn rã, câu chuyện xưa nay tranh nối nhau khó mà 

xen vào được. 
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Hôm qua, thêm một ngày đong đầy kỷ niệm với 

bạn bè ở nhà BK Đằng và Thái. Tôi thấy mình vô cùng 

may mắn khi còn được gặp lại những "thằng" bạn Bất 

Khuất ngày xưa. 

Có trở về đây gặp nhau mới thấy được cái tình của 

bạn bè ngày xưa nó chẳng hề phai nhạt, ngược lại cái 

tình Bất Khuất ấy càng đậm đà hơn. Không những bạn 

bè, mà cả gia đình của bè bạn đã hy sinh riêng tư, 

chung sức nhau để tạo điều kiện ăn ở cho các chàng 

Khăn Xanh được trở về Hội Ngộ lần này. Hai chữ cám 

ơn để ghi lại cho các BK ở Nam Cali cùng quý phu 

nhân và gia đình thật quá nhỏ, không tương xứng chút 

nào cả. Mến phục các " nàng dâu Bất Khuất" vô cùng! 

Hôm nay là ngày thứ hai tôi còn ở lại Orange 

County, Nam Cali. Tối nay sẽ là Đêm Hội Ngộ của Bất 

Khuất. Chúng tôi sẽ được gặp lại những vị thầy, những 

đàn anh kính mến của Tiểu Đoàn 3 Khăn xanh và bạn 

bè đồng khoá. 

Đây, Phố Bolsa Đây, Little Saigon! Vâng! Tôi còn 

sống và đang bước đi trên đường phố của Little 

Saigon. Tên gọi Sài Gòn cùng với quyền Tự Do của 

đồng bào tôi đã bị bè lũ cộng sản cướp mất, để thay 

bằng tên gọi của loài quỉ đỏ. 

Thủ đô Sài Gòn đã bị mất tên nhưng Sài Gòn vẫn 

sống mãi trong con tim của triệu người Việt Nam. 

 

Sài gòn trong lòng ta mãi mãi! 

Ba mươi năm dài tình vẫn không nhạt phai. 

Sài Gòn dù ngày tháng vần xoay, 

Dù đời sống cuồng quay, 

Lòng vẫn thương Sài Gòn. 

Ôi! ta vẫn thương Sài Gòn, 

Trong những chiều, vàng trời DC. 

Ôi! ta nhớ đêm Sài Gòn, 

Đêm rộn ràng như ánh sáng Paris. 

Chiều Cali mưa nhạt buồn. 

Phố Bolsa mơ Sài Gòn 

Biển Sidney sóng quyện hồn về đâu? 

Sương lạnh chiều buông, 

Giọt lệ chưa quên người, xin nhắn lại lời mưa 

Cho ta theo một vầng trăng sáng, 

Tìm lại hàng cây trên phố xưa 

...... 

Tiếng hát của Nguyệt Ánh và sáng tác Sài Gòn 

Trong Lòng Ta Mãi Mãi của chị thật thấm thiết. May 

thay tôi có người bạn cùng mến mộ Nguyệt Ánh, một 

nhạc sĩ gởi gấm tâm tình và ước vọng cho quê hương 

Việt Nam Tự Do Nhân Quyền. Bạn Thắng đã cho tôi 

được nghe lại nhạc của chị hồi tối hôm qua khi đưa 

Thành và tôi về nhà Việt, sáng nay tiếng hát của chị 

còn gợi nhắc buồn xót trong lòng tôi: "Sài Gòn trong 

lòng ta mãi mãi" 

Vài đoạn đường ngắn là đến điểm hẹn ở quán cà 

phê. Việt tìm chỗ đậu xe xong, chúng tôi cùng nhau đi 

vào quán. Rất nhiều bè bạn đã đến đây trước, từ xa đã 

thấy quán đầy người với màu áo xanh. Chúng tôi tìm 

ghế tìm bàn ngồi xoay quần bên nhau thành một vòng 

tròn lớn trước quán. Một vòng xanh màu áo của Khoá. 

Màu áo xanh hôm nay đẹp vô cùng! 

Tôi ngồi đây, vai kề vai với bạn bè của tôi, yên 

lặng ngắm nhìn mái tóc khuôn mặt của những chàng 

trai trẻ "Huynh Trưởng Khăn Xanh" ngày nào.  

Bạn bè Bất Khuất của tôi đấy! Bạn bè đã trở về 

đây trong tình thân và đoàn kết thật tuyệt vời! Bạn bè 

Bât Khuất của tôi hôm nay chỉ chừng bấy nhiêu đây! 

Tiếc thuơng những người đã vĩnh viễn ra đi! 

Nhớ anh em hãy còn trong kềm kẹp của loài cộng 

nô! 

Còn bao nhiêu đứa sẽ được gặp chiều nay và bao 

nhiêu chưa trở về đoàn tụ với anh em?! Gặp nhau lần 

này, bao giờ sẽ là lần thứ hai? có đông đủ sum vầy hơn 

ngày hôm nay?! Ngọc ngồi bên tôi thăm chào, Toàn 

quay sang thăm hỏi tôi, mấy lượt ngó Toàn và Ngọc 

muốn trả lời, muốn nói chuyện mà nghẹn cả lời và 

nước mắt cứ nối nhau rơi. 

Tôi thấy mình mình sao quá trẻ con và yếu đuối 

trước Tạo Hoá. 

Tiếc nuối thời gian đã vụt qua lắm! Ngồi với nhau 

sáng nay, tối nay là Đêm Hội Ngộ và ngày mai lại phải 

chia tay. Ba mươi sáu năm xa cách, hơn năm dài trông 

mong, gặp nhau trong phút chốc.  

 

Tình Bất Khuất trân quý vô cùng!  

Thương nhớ lắm!  

Cám ơn Bất Khuất đã cho tôi được ngày Hội Ngộ! 

 

CSVSQ Bùi Đức Tính 
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Ngày xưa thân ái ! 
Bạn thân mến! 

 

Kể từ khi chúng ta gặp nhau trong những ngày 

đầu tiên đến nay đã ba mươi tám năm qua đi rồi bạn 

nhỉ! Nhớ ngày nào còn non trẻ hồn nhiên với cuộc đời, 

khuôn mặt mọi người trông toàn là sữa, có người râu 

mép còn chưa kịp mọc phải không bạn? Chẳng buồn 

với đói no, chẳng lo thế nào là cực khổ, cuộc đời giong 

ruổi đưa đẩy chúng ta gặp nhau và cùng gắn bó trong 

những kỷ niệm vui buồn. 

Bạn còn nhớ, từ lúc trời  mờ  sáng, những giọt 

sương còn đọng trên phiến lá, không khí lành lạnh 

chúng ta đang chìm sâu trong giấc ngủ, sau một ngày 

mệt mỏi thì còi tập họp ré vang đánh thức, kèm theo 

giọng oang oang của các ông huynh trưởng  “…Tập 

họp, tập họp…..cho đàn em ba mươi giây tập họp”, 

làm sao mình có đủ thời gian để giải quyết bao nhiêu 

việc của buổi sáng trong ba mươi giây, mấy ông huynh 

trưởng sao mà keo kiệt quá bạn nhỉ!... Để rồi sau đó 

“đàn em còn lè phè lắm còn yếu đuối lắm, làm hai 

mươi cái hít đất cho huynh trưởng coi, đại đội hít đất 

vào thế….” 

Một…hai….ba…bảy…tám…chin…mười…vừa  

hít vừa tức ông nào lè phè, yếu đuối , để cả bọn bị 

phạt…..  Nhưng rồi sau đó thì đâu vẫn vào đấy, ông 

nào lè phè vẫn tiếp tục lè phè, ông nào đùa vẫn cứ đùa, 

ai yếu đuối thì cứ yếu đuối, đại đội có bị phạt hay 

không đó là quyền của huynh trưởng, còn bọn đàn em 

không ai oán trách ai, nụ cười vẫn nở trên môi mặc dù 

hơi héo tàn một tí phải không bạn! 

Muôn ngàn cay đắng, trăm vạn buồn vui trong 

những tuần huấn nhục, bao nhiêu sự tự do, danh dự, tự 

ái đã được huynh trưởng dặn dò là đàn em phải để lại 

ngoài cổng trường rồi mà, bao giờ ra khỏi trường Bộ 

Binh mới nhận lại bạn nhỉ!  Chúng ta những thanh niên 

thư sinh ẻo lả của thuở nào chẳng mấy chốc đã lột xác, 

da xạm nắng đen dòn, mái tóc dài đã được húi cao, 

dáng dấp trở nên oai vệ, giọng nói cũng oang oang như 

những đàn anh hướng dẫn. Rồi giai đoạn huấn nhục 

cũng qua đi bằng một buổi lễ gắn alpha đêm được tổ 

chức trọng thể tại Vũ đình trường. 

“Hãy quì xuống các Tân Khoá Sinh” 

Rồi các Sinh Viên đàn anh lần lượt tiến lên theo 

hàng dọc gắn từng cặp Alpha vàng bóng  trên vai đàn 

em, theo sau đó là tiếng hô dõng dạc của huynh trưởng 

điều khiển. 

“Hãy đứng lên các Sinh Viên Sĩ Quan” 

Hỏa châu đồng loạt bùng lên rực sáng cả bầu trời 

đêm của Vũ đình trường, đẹp quá !... Chúng ta đã trở 

thành Sinh Viên Sĩ Quan của trường Bộ Binh Thủ Đức. 

Sau đó là hai mươi bốn giờ phép đầu tiên, hàng 

ngàn Sinh Viên Sĩ Quan về thăm gia đình, vi vút với 

bạn, với bồ… thành phố như ngả vàng theo màu Alpha 

trên cầu vai của bộ tiểu lễ... 

Hết những giờ phép thơ mộng trở lại trường để 

tiếp tục thụ huấn giai đoạn kế tiếp, lúc này chúng ta 

không còn bị hướng dẫn trực tiếp bởi sinh viên đàn anh 

nữa mà được điều hành bởi sinh viên đại đội theo hệ 

thống tự chỉ huy, cho nên chúng ta cũng giảm bớt phần 

nào vất vả, tuy nhiên vẫn còn tiếp tục bị phạt dài dài 

bởi sĩ quan cán bộ… vì… lè phè, vì….. ngủ gục trong 

phòng học..vì vân..vân.. và đôi khi cũng bị quần tơi tả 

vì sĩ quan đại đội muốn quần…cho vui….Quân trường 

đổ mô hôi chiến trường bớt đổ máu mà bạn 

……………… “Những vũ khúc trên đồi”…. “những 

đêm ngủ dưới trăng”…vẫn tiếp diễn và không kém 

kinh hoàng là những đêm dài dã chiến, bạn nào sau khi 

rời khỏi quân trường  mà chưa một lần bị dã chiến thì 

đời khoá sinh vẫn còn thiếu sót, chưa hưởng đủ ba 

mươi sáu món ăn chơi bạn nhỉ! 

Suốt mười ba tháng quân trường có lẽ cái mà 

chúng ta thiếu thường xuyên và cũng rất khao khát là 

thèm ngủ và có thể ngủ bất cứ lúc nào, và bất cứ ở đâu 

dù dưới nắng hè oi ả hay trong mưa tầm tả, khi nằm, 

khi ngồi đôi khi cả lúc đang đi… ngủ thật ngon, thật 

sâu và không mộng mị. 

Trong ba mươi sáu món ăn chơi của trường Bộ 

Binh chắc bạn vẫn chưa quên món chà láng?.. Mỗi 

người một cái cà mèn từng đoạn giao thông hào thẳng 

tấp được chúng ta chà bóng mượt, sân đại đội không 

một cọng rác, không có xác một chiếc lá rơi, đến tuần 

lễ đi phép chúng ta thật bận bịu chuẩn bị súng ống sạch 

sẽ, cặp Alpha và nhất là đôi giày, nếu không bóng là 

khỏi mong có phép phải không bạn!.. Đánh giày là cả 

một nghệ thuật phải kiên nhẫn và tỉ mỉ, với miếng gòn 

nhỏ thấm nước nhè nhẹ đều tay cho đến khi mũi giày 

bóng láng như gương mới được. 

Những tháng ngày trôi qua mõi mệt…bài vở lê thê 

chuẩn bị cho ngày thi cuối khoá… Rồi ngày ra trường 

cũng đến, Tổng Thống đích thân đến chủ toạ buổi lễ: 

“Hãy quì xuống các Sinh Viên Sĩ Quan” 

Và  “Hãy đứng lên các Tân Sĩ Quan” 

Khoá được đặt tên là Bất Khuất không biết có 

phải rút ra từ câu: 
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“Uy vũ bất năng khuất” 

nghĩa là trước kẽ thù chúng ta không chùng bước 

chăng? 

Tiệc vui rồi cũng tàn, buổi họp mặt nào rồi cũng 

tan, chia tay mỗi người một ngả, ba lô trên vai về đơn 

vị mới với chiếc lon Chuẩn uý, chúng ta được phân 

phối khắp bốn vùng chiến thuật, để tham gia vào cuộc 

chiến chống cộng sản, trực diện với quân thù, bảo vệ 

Tổ Quốc và từng ngày bước bên lằn ranh sinh tử. 

Ba mươi tám năm đã qua đi, bao nhiêu đồng môn 

đã hy sinh để lại thân xác trên những nẻo đường quê 

hương, cho đến nay một số ít may mắn còn  gặp lại 

nhau, bạn đã già, da tôi đã nhăn, tóc chúng ta cũng đã 

đổi màu, giờ thì nước mất, nhà tan, thân xác chúng ta 

cũng héo tàn. 

Nhưng lòng yêu quê hương và tình đồng đội 

chúng ta chưa cạn, chúng ta có còn làm được những gì 

cho Tổ Quốc, cho Đồng Bào và cho chính chúng ta 

nửa chăng……….? 

Hay chỉ còn là những kỷ niệm và nuối tiếc mà 

thôi! 

 

CSVSQ Lê Văn Toàn   

 

 

 

 

 

  

Nhớ Bạn   

Kính tặng những BK đã đi xa & những BK còn nặng nợ chốn hồng trần.  

 

Tụi mày đã đi xa 
Bỏ em thơ mẹ già 
Bỏ người tình yêu dấu 
Bao hoài bảo, ước mơ 
Bọn mày đã trở về  
Với lòng đất quê hương 
Bỏ lại trần gian hề 
Bỏ bạn bè thân thương 
Tụi tao còn ở lại 
Giữa gian khó đời thường 
Với ngàn nỗi xót xa 
Cho quê mẹ đau thương 

Tụi tao vẫn còn đây 
Vẫn hoài vọng tháng ngày 
Tuổi sáu mươi chực đến 
Giữa cuộc đời loay hoay 
Nhớ Pleime hiu hắt 
Đêm eo gió bạt ngàn 
Chiều Daksong tím ngắt 
Qua phố chợ Thanh An 
Mưa cổ thành rưng rức 
Thương khóc cánh chim bằng 
Cánh dù tang Thường Đức 
Gói phận người mong manh 

Và còn bao nơi chốn 
Bạn bè đã hiên ngang 
Băng mình qua biên giới 
Hay sông nước Tiềng Giang 
Chỉ còn là kỷ niệm 
Chỉ còn là hư vô 
Chỉ còn là hoài niệm 
Giữa hồng trần bơ vơ 
Đêm quê hương không ngủ 
Thao thức nhớ bọn mày 
Những thằng đã đi xa 
Những thằng còn ở lại !!! 

 

CSVSQ Phạm Quang Chiến   
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Tôi đi lính  
 (Riêng tặng các bạn khoá sinh dự bị sĩ quan khoá 8B+C /72)     

  

Cái thuở mà quốc lộ 1 được gọi văn hoa là “con 

đường cái quan” hay còn gọi là Quan lộ. Tính từ sông 

Bến Hải (vùng phi quân sự) ta có thể đi dọc suốt một 

lèo qua các đèo Hải Vân, đèo Cả, tỉnh Quảng Trị, Huế, 

Đà Nẵng…vào tới miền nam VNCH. Rồi từ thủ đô 

Saìgòn ta cứ phon phon đổ xuống miền đồng bằng 

ruộng lúa phì nhiêu cò bay thẳng cánh tôm cá đầu 

đồng. Ấy là ta đi xe đò, còn nếu ta đi xe lửa thì vẫn 

theo thiết lộ Bắc-Nam, tới Sàigòn, ta đi về Mỹ Tho hay 

tới phan Rang ta đi xe lửa có răng cưa lên Đà Lạt. 

Thậm chí ta còn dung quốc lộ 1 bon bon tới Nam 

Vang, thủ đô của nước Cao Miên láng giềng của chúng 

ta. Thoải mái ung dung tự tại, của một “non nước hữu 

tình”. Cuộc sống êm đềm, trong cảnh đất nước thanh 

bình, chính phủ vì dân mà lo cho dân sao cho có một 

cuốc sống sung túc, phát triển về mọi mặt. Cho đến 

một hôm: 

 

“ Vài hàng gởi anh trìu mến, 

vừa rồi làng có truyền tin, 

nói rằng nước non đang mong, 

đi quân dịch là thương nòi giống….”  

 

Cho tới bây giờ thú thật, tôi cũng quên mất tên tác 

giả lẫn nhan đề bài hát nhưng mục đích của bài hát là 

có ý khuyến khích tuyên truyền cho tầng lớp thanh 

niên đang sống trong một quốc gia pháp trị tới tuổi 

hiến định (21 tuổi) thì tự nguyện thi hành quân dịch, 

nghĩa là …đi lính.  

Đi lính mà tươi cười, vui vẻ lại lâu lâu có các em 

gái hậu phương chờ đợi. Nuôi tằm dệt vải hay nương 

rẫy vườn tược ngày ngày chờ đợi anh trai tiền tuyến 

sau một vài năm đi quân dịch trở về mái nhà xưa xum 

họp trong cuộc sống thanh bình êm ả. Lãng mạn, thơ 

mộng quá đi chứ các bạn?? 

Tuy nhiên, đất bằng dậy sóng. “Tạo hoá gây chi 

cuộc hí trường”. Hàng ngày từ các phương tiện truyền 

thông của chính phủ VNCH đã bắt đầu đưa tin chiến sự 

đó đây tuy không lớn và sôi động lắm. Chẳng hạn như 

lâu lâu có tin Việt cộng đắp mô chỗ này chỗ nọ, chặn 

đường đặt mìn, phá thiết lộ, giật sập cầu…Các đài phát 

thanh trổi những điệu nhạc quân hành, ca khúc chiến 

đấu… 

Dầu vậy, tôi vẫn ngày hai buổi tới trường, yên ổn 

sống trong một ngôi làng nửa quê nửa tỉnh ven đô 

thành Sài gòn. Thỉnh thoảng anh em bạn bè họp nhau 

bàn qua tính lại bèn khăn gói đồ đạc balô đeo vai  leo 

lên con ngựa sắt đạp xe vô rừng cao su cách nhà chừng 

hơn chục cây số để cắm trại với nhau, ca hát nô đùa 

trong vài ngày cuối tuần. Hồn nhiên vô tư lự, thoải mái 

vô cùng. Tưởng chừng như chung quanh mình chỉ còn 

ta với chim muông cây cối. Thiên nhiên hào sảng cho 

ta sự trong lành, tươi mát. Ôi cuộc sống sao mà thần 

tiên thế ru.  

Cách nhà tôi khoảng vài cây số, có một trại lính 

thành lập lúc nào tôi không rõ, lính gì tôi cũng không 

hay nhưng cứ đến đêm khi lũ trẻ con chúng tôi lên leo 

giường ngủ thì từng đoàn quân tập trận di chuyển qua 

nhà chúng tôi. Họ vừa đi, súng ống chạm nhau lạch 

cạch, vừa hát. Nay tôi còn nhớ được bài hát có lời như 

sau: “Tiến quân lên đoàn cọp biển oai hùng, lính mũ 

xanh đây người trai anh dũng…”. Sau này tôi được 

biết là trại lính đó là trại huấn luyện của Thủy Quân 

Lục Chiến được bàn giao lại cho một đơn vị Biệt Động 

Quân và họ dời lên căn cứ Sóng Thần. Chả thế mà tôi 

chứng kiến các lớp đàn anh trong xóm tôi lớn lên hầu 

hết đều tình nguyện đi lính Thủy Quân Lục Chiến. 

Tình cờ một hôm có ông chú ở tuốt trên Bảo Lộc 

ghé qua nhà tôi chơi, trong bữa ăn, tôi nghe loáng 

thoáng đâu như là chú tôi tạt qua để chào từ giã anh chị 

và các cháu để đi….quân địch.  Chú có vẻ lo lo, anh 

em tôi bàn tán xôn xao còn bố tôi bình thản “phán” 

một câu xanh rờn: 

- Chú cứ yên tâm, đừng lo gì cả, vào lính người ta 

lo cho chú hết mọi sự, sống tập thể cho nó quen đi . Số 

là bố tôi gốc từ quân đội sang, Ông kề là đã từng làm 

Đại đội phó khi ông Nguyễn Bảo Trị là Trung uý  Đại 

đội trưởng. (sau này ông Nguyễn Bảo Trị lên tới Trung 

tướng). Bố tôi giải ngũ rất sớm, trở về dân sự làm công 

chức của bộ y tế. Nhưng vì gốc quân đội nên ông lại 

biệt phái cho cục quân y, làm việc ở một quân y viện 

gần nhà. Bố tôi nói tiếp: 

- Bất quá chú đi lính vài năm rồi giải ngũ, về nhà 

lấy vợ (chú tôi còn độc thân). Còn lũ Việt minh (ông 

quen gọi bọn vc. là Việt Minh.) chẳng qua chúng nó 

chỉ như bọn chó cắn trộm, có vài ba cây súng mút cơ 

tông, cắc bọp vài ba tiếng vu vơ rồi trốn chui trốn nhủi 

như lũ chuột nhắt ấy mà.!... 

Thế là chú tôi lên đường nhập ngũ, ông đi lính 

như thế nào sống ra sao, đóng quân ở đâu anh em 

chúng tôi chẳng ai hay. Chỉ một lần bưu điện mang tới 

nhà tôi một phong bì của chú trong đó có hình chú tôi 
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chụp đang đội nón sắt, vai mang balô lại còn cây súng 

đeo trên vai. Trông oai ra phết. Với vài hàng ghi chú là 

chú sắp tới ngày giải ngũ rồi. Tôi tính ra là từ ngày chú 

từ giã gia đình tôi ra đi tới nay mới có gần 2 năm chứ 

mấy. Hỏi bố tôi thì ông bảo là đi quân dịch có 2 năm 

thôi là giải ngũ, về làm dân tha hồ làm ăn chẳng ai 

phiền hà mình chi cả.  Nhưng sao hơn hai năm rồi mà 

chú tôi vẫn chẳng thấy tăm hơi đâu cả. Rồi chẳng ai 

quan tâm tới việc chú tôi có còn ở quân ngũ hay không 

thì bỗng nhiên chú tôi như ở đâu hiện ra có vẻ như bí 

hiểm và có vẻ gì hơi là lạ không bình thường. Trong 

bữa cơm, chú tôi cho bố mẹ tôi biết là: 

- Sau khi tình nguyện đi lính gọi là đăng lính đi 

quân dịch 2 năm theo như luật định, em ở trong quân 

đội tới gần 3 năm, thấy chẳng nói năng gì , người ta bắt 

em phải tái đăng. Em không chịu, cho là chính phủ 

không giữ lời hứa, bất tín. Mà chính phủ bất tín thì em 

tự quyết định lấy cuộc đời mình. Có nghĩa là em tự ý 

bỏ về ra khỏi lính luôn.  

Bố tôi bảo:  

- Như thế là chú đào ngũ rồi đó chú có biết 

không?.  

Chú trả lời: 

- Em chẳng cần.  

Bố tôi là người luôn luôn tôn trong luật pháp nên 

ông khuyên chú tôi nên ra đầu thú chớ không thì phiền 

hà lắm. 

Chú tôi ừ hử cho qua rồi ngày ngày ở nhà tôi bày 

cho anh em chúng tôi nhiều trò chơi mới lạ, kể cho anh 

em chúng tôi  những sinh hoạt của chú trong quân ngũ. 

Một hôm, bố tôi đi làm về với môt xe jeep chung với 

mấy ông lính khác, mọi người vào nhà tôi thì thào to 

nhỏ gì với nhau một lúc thấy chú tôi ra xe rồi một làn 

bụi đỏ cuốn theo xe mang theo chú tôi.  

Vẫn theo bố tôi thì chính bố tôi gọi quân cảnh tới 

điệu chú tôi đi ….ra toà vào quân lao. 

Vài tuần sau anh em tôi lại thấy ông xuất hiện 

thoải mái vui vẻ cười nói huyên thuyên cho biết là khi 

xe quân cảnh chở chú tôi  tạm giam vài bữa trong quân 

lao rồi ông ra tòa được tha bổng. Trở về dân sự , ông 

quay về Bảo Lộc lập gia đình có con và làm ăn coi bộ 

khấm khá. Nhưng, vẫn là nhưng, có lẽ do lòng nhiệt 

thành với non sông đất nước, ông tình nguyện nhận 

chức phó xã trưởng đặc trách an ninh. Vào ngày bầu cử 

Quốc Hội Lập Hiến 1966, trong khi đi tuần giữ an ninh 

cho các phòng phiếu, ông bị bọn Việt cộng phục kích 

bắn chết. Nghe tin chú tử trận, bố tôi buồn một thời 

gian khá lâu vì ông rất thương chú tôi, có lẽ vì tánh chú 

tôi rất vui vẻ hoà nhã, thắng thắn bộc trực.  

Các biến động và xáo trộn chính trị ở miền Nam 

VNCH kéo theo giấc mộng xâm lăng nhằm xích hoá 

(nhuộm đỏ) cả nước nhất là miền Nam của bọn CSBV 

khiến cho đất nước ngày càng phân hoá, bất ổn, lòng 

dân ly tán.  

Trên trang nhất của các nhật báo ở miền Nam thì 

tin chiến sự đó đây từ vùng phi quân sự, cao nguyên 

trung phần cho đến vùng đồng bằng sông Cửu Long 

bao giờ cũng chiếm hàng đầu, tin trận đánh lớn, trận 

đánh nhỏ. Sự xâm lăng mở rộng chiến tranh ở miền 

Nam của  bọn CSBV được hệ thống CSQT đỡ đầu 

khiến Hoa Kỳ và các nước đồng minh như Đại hàn, 

Úc, Tân tây Lan, Thái Lan…gởi quân đội sang tham 

chiến bên cạnh các đơn vị QLVNCH.  

Gia đình chúng tôi tuy sống ở ven đô nhưng hàng 

ngày vẫn chứng kiến đủ loại máy bay quân sự bay 

nườm nượp trên trời. Cho nên anh em chúng tôi bèn có 

cái trò sưu tập các loại máy bay quân sự. Cho nên khi 

chiếc nào bay ngang qua, hầu như chúng tôi có thể nói 

vanh vách ra tên nó là loại nào (từ trực thăng, phản lực, 

vận tải…) . Đêm đêm tiếng súng lớn nhỏ từ xa vọng về 

làm người thành phố giật thót mình chợt bang hoàng 

khi nghĩ tới những người thân của mình ở tuyến đầu xa 

xôi nơi chiến trường kia đang phải đối đầu với cái chết 

trong từng gang tấc. Không biết làm gì hơn mà cũng 

không dám nghĩ xa hơn. Có những lúc nhà cửa trong 

thành phố nhất là những nhà nào có cửa bằng kính chợt 

rung lên từng chập từng hồi bởi những đợt oanh kích 

của các pháo đài bay B.52 tại các mật khu.  

Riêng anh em chúng tôi vẫn an tâm ngày hai buổi 

đến trường mài đũng quần. Tuy nhiên từ các phương 

tiên truyền thông như đài phát thanh, truyền hình, loa 

phóng thanh…phát đi những bản nhạc chiến đấu, nhạc 

hùng nhiều hơn. Đài truyền hình chiếu các phim thời 

sự (chiến trường), phim chiến tranh nhiều hơn khiến 

bọn học sinh sinh viên chúng tôi cảm thấy không khí 

chiến tranh đến gần, đe dọa chết chóc quanh quẩn đâu 

đây. Góp phần vào những xáo trộn sẵn có, lâu lâu lại 

nghe tin bọn VC hay khủng bố pháo kích vào thành 

phố vào trường học làm người thành phố bắt đầu phải 

đào hầm chống pháo kích, làm hầm trú ẩn trong nhà 

khi có bom rơi đạn lạc. Bọn khủng bố cũng đã đặt chất 

nổ phá hoại một số building, công sở. Lũ phản chiến 

xách động biểu tình, đòi đình công bãi thị. Rồi phong 

trào này, tổ chức nọ ra tuyên cáo tuyên bố lung tung 

beng, yêu xách này yêu sách nọ. Phải chăng sống trong 

một đất nước có dân chủ, nhân bản được tôn trọng 

người ta mới dám có những hành động công khai như 

thế chăng? Trong không khí xáo trộn rối reng như thế, 

thử hỏi làm sao đất nước phát triển cho nổi, anh chị em 

SVHS chúng tôi có yên tâm học hành được chăng? 

Dầu vậy, tuổi hoa niên bao giờ cũng vẫn đầy nhiệt 

tâm. Thấy đó lại quên đó, nên lâu lâu chúng tôi vẫn lại 
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balô gậy gộc cuốc xẻng nồi niêu xoong chảo …cùng 

với con ngựa sắt và vài chục anh em đồng trang lứa rời 

thành phố ồn ào bụi bặm, đạp xe tới khu rừng nào đó 

còn yên tĩnh chưa bị không khí chiến tranh đe dọa. 

Họp nhau cắm trại, ca hát, múa may vài ngày. Khi con 

em binh sĩ trong các trại gia binh được đoàn ngũ hoá, 

tổ chức sinh hoạt theo phương pháp giáo dục của 

phong trào Hướng Đạo thì chúng tôi lại được mời vào 

giúp các em sinh hoạt tập thể: ca hát, nhảy múa, học 

hỏi kỹ năng chuyên môn, sống ngoài thiên nhiên trong 

độ tuổi của các em.  

Trong lúc bạn bè cùng trang lứa ngày đêm miệt 

mài gạo bài, ưu tư vì sợ thi rớt phải đi lính theo lệnh 

tổng động viên của chính phủ và bộ Quốc Phòng. 

Thậm chí còn có một Tổng nha động viên được thành 

lập để thông tin, cổ võ, vận động cho việc đi lính hay 

các điều kiện được hoãn dịch vì lý do học vấn, gia 

cảnh, tu sĩ…kể cả các điều kiện gọi nhập ngũ theo học 

các khóa hạ sĩ quan hay sĩ quan. Thấy tôi hay khoác bộ 

đồng phục Hướng Đạo để đi sinh hoạt hay đi cắm trại, 

tụi nó hay hỏi: 

- Ê! Vậy chứ mày đi HĐ có được hoãn dịch 

không?  

Tôi hơi sững người một chút rồi cười cười đáp lại:  

- Chẳng những không được hoãn dịch mà nếu 

được gọi động viên thì còn mau mau đi cho…lẹ. 

Tụi nó chẳng hiểu cái mô tê gì ráo trọi còn nói là 

vậy thì đi HD làm gì cho mất thời gian, tốn tiền, không 

có giờ học bài… mà tôi nghĩ cũng chẳng rỗi hơi đâu 

mà giải thích dài dòng khi người ta coi đi lính như một 

sự đày ải, đe dọa, chết chóc… mà quên hoặc cố tình 

không biết rằng bổn phận người trai thời loạn nó cao cả 

thiêng liêng vô cùng. Dĩ nhiên gian khổ, thiếu thốn là 

chuyện phải có.  

Nói thì “ngon” vậy đó nhưng thú thật tôi vẫn chưa 

biết đời lính nó như thế nào mặc dầu sách báo, âm 

nhạc tiểu thuyết các phương tiện truyền thông nói tới 

hà rầm. Cả các lớp đàn anh, bạn bè trong xóm đã đi 

lính trước một thời gian, gặp nhau kể đủ thứ chuyện 

đời lính, chuyện chiến trường. Nhưng tôi nghe tai này 

lọt sang tai kia rồi quên tuốt luốt. Có lẽ “đoạn trường ai 

có qua cầu mới hay”. 

Vào lúc các kỳ thi, lo cắm đầu cắm cổ học miệt 

mài, chui vào thư viện quên giờ quên giấc quên ăn 

quên ngủ. Đến nỗi quên cả giờ hẹn hò với mấy cô bạn 

gái.  

Song song với sinh hoạt diễn ra hàng ngày tôi 

thấy các lớp đàn anh, bạn bè trong xóm thưa dần. Lâu 

lâu thấy có người xuất hiện mặc bộ quân phục rằn ri 

hay màu xanh kaki có cả quân phục Hải quân, Không 

quân nữa. Họ đội nhiều loại mũ nón khác nhau: nâu, 

đen, xanh lá cây, đỏ, mũ lưỡi trai , casquette…. Có cả 

một loại nón rộng vành mà người ta gọi là nón vải đi 

rừng hay còn có người còn gọi là nón bo. Tôi cũng 

chẳng để ý làm gì . Chỉ lo miệt mài đục nhau với mấy 

cuốn sách.  

Đùng một cái, bọn CSBV lại vượt sông Bến Hải 

xâm lăng miền Nam VN chúng mở các mặt trận lan 

rộng như Quảng Trị, Kontum, Bình Long vào mùa hè 

đỏ lửa 1972.. Thế là chính phủ (cả Quốc Hội lẫn hành 

pháp) ra lệnh đôn quân. Bọn tôi trong hạn tuổi luật 

định: đậu rớt gì thì cũng đi lính; trong giới SVHS 

chúng tôi hay nói với nhau như vậy. Tuy nhiên vẫn có 

những luật trừ theo những thông tư thông báo, nghị 

định của chính phủ để được hoãn dịch như hoãn gia 

cảnh, tôn giáo, học vấn…Sau này tôi mới khám phá ra 

nhiều cơ sở tôn giáo lợi dụng kẽ hở của luật pháp mà 

chứa chấp khá nhiều thanh niên trốn quân dịch, từ sống 

bất hợp pháp mà trở thành sớng hợp pháp trong đó 

không loại trừ nhiều thành phần bất hảo trà trộn vào. 

Đó là chuyện về sau.  

Theo lệnh gọi của nha Tổng động viên và bộ 

Quốc Phòng thì tôi phải trình diện nhập ngũ vào tháng 

8/1972. Khi chiến cuộc lan rộng, bố tôi còn bảo là tới 

khi thằng Linh mà phải đi lính thì chắc hết thanh niên 

rồi. Tôi hiểu chẳng qua cũng chỉ vì ông ưu tư và lo 

lắng cho tương lai vận mệnh của con cái mà thôi. Còn 

Mẹ tôi thì hang ngày bà cứ cầu nguyện với Đấng Tối 

Cao, với ơn trên ban cho đất nước được thanh bình, 

con cái bà sống trong yên ổn. Có điều thỉnh thoảng 

thấy có vài chiếc xe nhà binh (GMC) chở chiếc quan 

tài phủ lá cờ quốc gia trên đó chạy vòng vòng. Trong 

xóm có vài anh đi lính tử trận được mang xác về mai 

táng, thấy lính tráng tới kèn trống, làm lễ truy điệu rất 

là trang trọng uy nghi. Các điệu nhạc nghe thấy nổi cả 

gai ốc nhưng rất cảm động.  

Đồng thời với những hoàn cảnh trên, tôi thấy có 

nhiều gia đình bạn bè cùng trang lứa mà thân nhân của 

họ có địa vị, chức quyền, tiền bạc thế lực. Họ lo cho 

con cái họ thoát khỏi đi lính bằng cách sắp sếp cho 

chúng nó xuất ngoại, đi du học. Mặc dầu nhiều đứa dốt 

như con lừa. Mà sau này chính một số không nhỏ 

những thành phần đó có khuynh hướng thiên cộng, 

chúng nó đã có những hành động đâm sau lưng chiến 

sĩ. Lịch sử đã cho thấy rõ bộ mặc đểu cáng của chúng 

nó.  

Sắp tới ngày trình diện, tôi tới từ giã cô bạn gái để 

đi…lính. Nàng hỏi một câu rất là con gái:  

- Thế anh đi lính mấy tuần rồi về hả? 

Tôi chẳng biết trả lời ra sao cho ổn thoả, chỉ nói 

trớ: 
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- Theo như luật định thì anh được goị và xếp vào 

tài khoá sĩ quan, có lẽ sẽ học ở Thủ Đức.  

(lúc này tôi còn chưa biết là có khá nhiều khoá 

đào tạo sĩ quan QLVNCH  học ở trường Đồng Đế, Nha 

Trang). 

Nàng nhận xét rất là ngây thơ: 

- Ơ, nếu anh là sĩ quan thì có xe díp, có tài xế 

riêng lái xe cho mình. Thế nào em cũng được đi theo 

anh nhiều nơi. Mà học có cực lắm không anh? Em 

nghe nói Sĩ Quan các anh nhiều đào lắm phải không? 

Hết cô nọ tới cô kia phải không? Nhớ đừng có lôi thôi 

à nghen!    

Tôi ú ớ với một lô một lốc câu hỏi của nàng, chỉ 

ậm à ậm ừ cho qua truông vì trường đời mình có biết 

cái quái gì đâu, quanh năm suốt tháng chỉ biết lo học 

và đi cắm trại. Tôi chỉ nói ít lời từ giã, chẳng nhắn nhủ 

gì chỉ nhắc là cứ nhớ tới nhau, nếu có địa chỉ thì viết 

cho nhau vài lá thư. Có vậy mà nàng thút thít sụt sùi 

một thôi một hồi làm tôi cứ đực mặt ra như…trời 

trồng.  

Với các em Sói con và HĐS tôi đang sinh hoạt thì 

một buổi lễ tiễn biệt chia tay khá là thân mật và cảm 

động. Có em chạy lại ôm cứng lấy tôi làm như tôi sắp 

biến mất trên cõi đời này không bằng . 

Rồi ngày đi cũng phải tới. Hôm trước khi đi tôi 

còn nghe nói đâu như là vì gọi nhập ngũ nhiều quá, các 

quân trường sĩ quan không đủ chỗ huấn luyện, chỉ đi 

trình diện rồi lấy phép về nhà chơi 45 ngày, sau đó 

chưa có tài khoá lại tiếp tục 45 ngày phép nữa. Mà lại 

có lương nữa chứ. Ơ hay, sao “đã” quá thế? Thôi thì tới 

đâu hay tới đó. Tôi ngồi nói chuyện lai rai tâm sự với 

các em, lấy cái giỏ, bỏ vào đó vào cuốn sách, một cuốn 

sổ tay, bàn chải và kem đánh răng. Mẹ tôi lo lắng đi ra 

đi vào, lấy hết cái này cái nọ. Nào là quần aó, chai dầu 

gió, cái lược…Bà cứ tất tưởi mà buồn rười rượi. Bố tôi 

luôn luôn ngắn gọn: “Đưa cho nó ít tiền tiêu vặt, vào 

quân đội nó trang bị cho mọi thứ, không phải lo”. Mà 

y như rằng, không sai một ly ông cụ nào. Có một vật 

bất ly thân của mấy anh con trai đó là cái lược, khi vào 

lính, nhất là ở quân trường tóc hớt có hai phân thì cái 

lược nó thất nghiệp.  

Vì cư ngụ ở tỉnh Gia Định, tôi đi xe lam tới Phòng 

Tuyển Mộ và Nhập Ngũ Gia Định để trình diện, tưởng 

sẽ bị hạch hỏi điều tra này nọ. Nhưng không, chỉ đưa 

cái thẻ căn cước, bản sao văn bằng cao nhất (tú tài hay 

các chứng chỉ đại học) thẻ lược giải cá nhân. Thế là 

xong nghĩa là đã trình diện nhập ngũ, người ta lấy giấy 

tờ của tôi, hí hoáy, đánh máy một lúc rồi trả lại tôi cái 

thẻ căn cước. Sau đó tôi thơ thẩn trong khu vực của 

Phòng Tuyển Mộ. Đồng thời cũng thấy có vài anh trạc 

tuổi ngơ ngác vào làm những việc y như mình. Thì ra 

họ cũng đi trình diện nhập ngũ với tài khoá sĩ quan  

như tôi. Để làm quen và cũng đỡ bỡ ngỡ, hỏi thăm 

nhau, chẳng thằng nào biết hơn thằng nào. Cho tới bây 

giờ, tôi chỉ còn nhớ 2 thằng, một là Đỗ Đình Nguyên 

sau này nó là thủ kỳ của ĐĐ 81A ở Tiểu Đoàn Gia 

Long và cũng là thủ kỳ ĐĐ 31 ở Thủ Đức vì anh chàng 

này vừa to con vừa cao lớn. Một trự nữa là Phạm văn 

Chinh sau này nó đi diễn hành ngày quân lực ngay bên 

cạnh tôi. Lúc này mới có 10 giờ sáng. Thỉnh thoảng tôi 

thấy có chiếc xe díp của cảnh sát đậu xịch lại, bước 

xuống có một thầy đội áp giải một thanh niên 2 tay bị 

còng trước mặt, mở còng. Họ vào văn phòng làm thủ 

tục gì đó rồi có người dẫn độ anh chàng kia vào một 

cái phòng nhốt trong đó, khoá kín cửa lại. Thấy trong 

đó lố nhố dăm ba người. Hỏi ra đó là những thanh niên 

trốn quân dịch hay bất phục tùng bị cảnh sát bắt giao 

cho quân đội để đi lính.  

Tới trưa, anh em chúng tôi được mời vào phòng, 

được dọn cho mỗi người một bữa ăn trưa gồm đĩa cơm 

trắng, trứng vịt chiên, vài lát cà chua, vài cọng rau sà 

lách và một trái chuối tráng miệng. Phải chăng đây là 

bữa cơm đầu tiên trong đời lính.? (Sau này ở ngoài trận 

địa, nơi giữa cái sống cái chết cận kề nhau, được như 

vậy là thần tiên). Quanh quẩn một hồi, tới xế chiều có 

một cái xe GMC trờ tới trước cái phòng có nhốt người. 

Những người ở bên trong được gọi ra trước, ngồi bệt 

xuống sàn xe. Tôi đếm được 14 mạng. Còn bọn tôi, 

được gọi là tài nguyên sĩ quan có 7 mạng cũng được 

gọi từng tên nhưng leo lên xe ngồi chễm chệ trên ghế 

(đúng là quân đội có giai cấp), hai anh lính áp tải ôm 

súng ngồi sau cùng. Xe chạy lòng vòng qua những phố 

xá nhộn nhịp, đầy ắp xe cộ như mắc cửi. Tự nhủ trong 

lòng, thôi nhé từ nay hết bay nhảy, thư viện, giảng 

đường, hẹn hò, dung dăng dung dẻ… Một hồi thấy cái 

bảng Trung Tâm 3 Tuyển Mộ và Nhập Ngũ, chuyến xe 

định mệnh lăn bánh vào bên trong. Không biết thiên hạ 

làm cái trò trống gì trong văn phòng, bọn tôi được gọi 

xuống trước, nhìn xung quanh, thấy lố nhố những 

người là người. Ở đâu ra mà nhiều thế? Mà cái trại tôi 

được đưa vào chỉ toàn là thành phần tài nguyên Sĩ 

Quan không thôi. Chúng tôi được phát cho mỗi đứa 

một cái túi vải gọi là sac-marin, một cái muỗng, một 

cái khay có chia dăm ba cái ô nhỏ để đựng cơm và đồ 

ăn. Đi đâu cũng kè kè tha theo vì sợ…mất cắp. Mọi cái 

đều lạ lẫm, ơ hơ thế ra cuộc đời lính của mình bắt đầu 

như thế này ru? Buổi tối, vì không biết cơm lính như 

thế nào? Ăn ở đâu? Có ai dọn ra cho mình ăn không? 

Lớ ngớ như mán về thành, đành nhịn đói. May có ít 

tiền trước khi đi Mẹ tôi dúi cho, hỏi thăm xuống câu 

lạc bộ mua đại ổ bánh mì nuốt cho đỡ đói, kiếm nước ở 

robinet, nước chảy như mèo đái lại có mùi rỉ sét thấy 
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mà lợm giọng. Tìm đại chỗ ngủ qua đêm. Do đi cắm 

trại nhiều năm quen rồi nên đi đâu tôi cũng thủ sẵn cho 

mình một cái võng, tiện đâu  mắc lên đó, kiếm chỗ cột 

lại là…có chỗ ngủ rồi một giấc ngủ chập chờn không 

dám mơ thấy nàng.   

Vì lạ chỗ, trằn trọc hoài trên võng ngủ không 

được thì kẻng báo thức vang lên từng hồi. Lồm cồm 

ngồi dậy, dọn dẹp sơ sơ rồi đi kiếm chỗ giải quyết vệ 

sinh. Ôi thôi! Trong đời tôi găp nhiều thứ nhà cầu, đi 

giúp các trại tỵ nạn cũng nhiều nhưng chưa có chỗ nào 

mà vừa thấy là tôi liền …đánh bài tẩu mã, nín tất cả 

mọi sự. Rồi lại tập họp, ông Thượng sĩ già gom lại một 

khối, gọi đi làm vệ sinh nhà cầu. Đứa thì đi, đứa thì 

lảng ra. Ông ta la: 

- Các anh làm vệ sinh cho các anh chứ có đem các 

anh ta xử bắn đâu mà trốn với tránh!?  

Ở gần khu vệ sinh có mấy cái hồ nước dù nước 

chảy như…đái, nhưng lâu dần thì cũng đủ để dội 

những thứ cặn bã tống khứ chúng nó đi, bọn tôi gọi 

nôm na là …thụt dầu hay lái phi thuyền. Chẳng hiểu 

những từ ngữ lóng liếc này ở đâu ra, có từ hồi nào!  

Lại tập họp, lần này là tập họp khám sức khoẻ. 

Thú thật là tôi chưa bao giờ thấy phe ta khám sức khoẻ 

cho tân binh (thanh niên) vừa nhanh vừa hiệu quả vừa 

đắc dụng như ở TT3 TM & NN. Cái hàng rồng rắn đi 

từ phòng chụp hình (làm thẻ căn cước quân nhân) đến 

chụp hình phổi rồi khám tổng quát. ..Chỉ đi không thôi 

cũng đủ hoàn tất. Tôi cũng không kịp coi người ta chụp 

hình ra thế nào, cái số quân mình có nó được thiết lập 

ra sao. Vậy mà xài cho suốt đời lính, sau này nữa, 

không lầm lẫn với ai. Đang chờ tới phiên chụp phổi thì 

thấy có người gọi tên: Linh, Linh , quay lại thì ra thằng 

bạn trong xóm nó thi rớt Tú Tài 1 mấy năm trước. Nay 

khoác áo quân y, nó nói là nếu tôi muốn hoãn dịch vì 

lý do sức khỏe, đưa cho nó ($) nó sửa hình phồi cho. 

Tưởng gì thì ra một trò tham nhũng hối lộ, nhìn cái bản 

mặt câng câng của nó, chỉ muốn đấm vào mặt nó mấy 

cái cho bõ ghét. Xung quanh cái nhà chụp hình phổi, 

người ta phơi phim phổi như phơi quần áo đợi cho khô. 

Trong khi đứng xếp hàng, vì là tài ngưyên Sĩ 

Quan được xếp đứng chung với nhau, bọn tôi nghe đồn 

với nhau là Thủ Đức thì không còn chỗ, Đồng Đế thì 

cũng chật luôn. Chắc người ta cho mình về 45 ngày 

phép chờ tài khoá hay là xuất ngũ…Chưa biết số phận 

bọn tôi đang ở đây được định đoạt ra sao. Tới lúc khám 

tổng quát, thấy mấy hàng trước cứ tồng ngồng như ông 

A-Dong, ngượng và mắc cở chín người. Ông bác sĩ  

còn nạt: 

- Các anh đã vào đây còn bày đặt mắc cở…  

Mấy cô nữ trợ tá ngồi ở mấy cái bàn gần đó mặt 

tỉnh bơ, có lẽ họ quen quá rồi. Cứ ngồi ôm mớ quần áo 

sau khi đã thoát y, đi ngang qua ông bác sĩ (không còn 

nhớ vị nào) ổng lấy cái ống nghe (stéthoscope) chấm 

chấm vào ngực từng thằng có lẽ không tới 5 giây đồng 

hồ một trự. Có anh thắc mắc nói là bác sĩ chưa đeo ống 

vào tai, ổng trừng mắt rồi nạt:  

- Anh biết gì mà thắc mắc? 

Thế là nín khe. Sau đó là một màn chim bay cò 

bay. Giơ chân giơ tay, lão đốc còn lấy cái que bật vào 

“bộ tư lệnh” đã làm vài đứa ôm hạ bộ nhăn nhó. Tuy 

nhiên anh nào khiếu nại về sức khoẻ (thiếu ngón chân 

ngón tay hay gì gì đó…) thì đứng riêng ra một bên chờ 

tái khám. Sau màn khám tổng quát hầu hết hồ sơ chúng 

tôi được đóng con mộc đỏ chói: ĐSK (Đủ sức khoẻ). 

Bọn tôi chân biếm là ĐỜI SẼ KHỔ, mà y như rằng.   

Coi như xong màn nhập môn, giải tán chờ ăn cơm 

trưa. Xuống nhà bàn (nhà ăn), nhìn xung quanh là thấy 

“no” luôn. Nuốt gì nổi khi cá mối có mùi thum thủm, 

mùi đồ ăn lưu cữu từ bao nhiêu lâu..vv.. Bèn ra câu lạc 

bộ cho xong. Lại đồn thổi là sẽ có phép 45 ngày, chờ 

lãnh phép về vì bây giờ mình là lính rồi mà…. Tới xế 

xế, khoảng 3 giờ chiều còi tập họp nhận giấy phép. 

Giấy phép đâu không thấy, đồ đạc khiêng ra, quân 

phục, giày vớ nón vải balô khăn mặt…những thứ cần 

thiết cá nhân của một người lính được đem ra cấp cho 

chúng tôi. Cả mấy trăm mạng xúng xính trong mớ 

quần áo rộng thùng thình. Lập tức có ngay những ông 

quân nhân cơ hữu tốt bụng đã sẵn sàng đổi một số quần 

áo cho bạn vừa vặn với cơ thể bạn, mà bạn chỉ phải trả 

một số tiền túi cũng không gì là quá đáng. Bao giờ 

xung quanh xác chết cũng có bầy kên kên và hyana. 

Được biết vào giờ phút chót giấy phép bị huỷ bỏ, mà 

chúng tôi sẽ được cấp phát quân phục sang TTHL 

Quang Trung học giai đoạn 1 tài khoá Sĩ Quan khoá 

8/72.  

Nghe thì biết vậy thôi chứ bây giờ ai bảo sao, lệnh 

phán như thế nào thì cứ răm rắp đố có đứa nào dám có 

ý kiến. Một đoàn xe GMC (sau này mới biết là thiên hạ 

goi là Gái Muốn Chồng) tiến vào, leo lên. Đoàn xe trực 

chỉ trại Nguyễn Tri Phương. Là trại chuyển tiếp trước 

khi chính thức trở thành anh tân binh hay được gọi là 

Dự Bị Sĩ Quan. 

Những anh đã từng học qua khoá huấn luyện Sinh 

Viên Học Đường thì họ có kinh nghiệm hơn bọn lính 

mới tò te chúng tôi. Tuy nhiên rồi đâu cũng vào đấy cả.  
 
CSVSQ Vũ Ngọc Linh 
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Bất Khuất. 
Bất Khuất là gì đó anh Hai ? 

Bất Khuất  là…là…là …Bất Khuất  chứ còn là gì 

nữa ! 

Bấy lâu nay dân tộc Nhật Bản vẫn được thế giới 

khâm phục về nhiều phương diện, không những trong 

thời chiến, mà còn trong thời bình. Dân tộc Nhật Bản 

được nhiều người biết đến không những trên bình diện 

quốc gia mà ngay cả trong  những sinh hoạt cộng đồng  

và cá nhân trong cuộc sống mẫu mực hàng ngày.  

Nhiều người tưởng rằng họ đã biết khá rõ về dân 

tộc Nhật, một sắc dân Á Châu, rõ như  biết về chính 

dân tộc của họ. Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau trận điạ 

chấn kinh hoàng và  ngọn sóng thần, có sức tàn phá 

kinh khiếp, đã tàn phá quốc gia Nhật, thế giới mới hiểu 

rõ thêm  về người Nhật. Mấy tuần lễ vừa qua, nước 

Nhật và dân Nhật  đã phải chịu đựng một thiên tai vô 

cùng khủng khiếp mà chưa một ai trên thế giới từng 

biết qua. Thế giới đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên 

khác từ sững sờ đến bái phục tinh thần tự lập, tự trọng, 

ý chí cương quyết phấn đấu khắc phục gian khổ, nhất 

là sự đoàn kết, nêu cao dân tôc tính của  người Nhật, 

nhưng luôn giữ thái độ khiêm nhường. Kể từ Nhật 

Hoàng cho đến mọi tầng lớp dân chúng Nhật đã bầy tỏ 

ý nghĩa BẤT KHUẤT, đầy đủ hơn cả sách vở mà 

không cần sự giải thích ! 

Vậy BẤT KHUẤT còn là gì nữa anh Hai ? 

Ờ ! Ờ ! BẤT KHUẤT là “Mình cùng chung đời 

lính, thương nhau khác chi nhân tình !”. 

Nghĩa  là sao, anh Hai ? 

Nghĩa là…Nghĩa là… “Cùng chung đời lính”, 

nghĩa là…nếu vậy phải hiểu cho rõ ngọn nguồn ý 

nghĩa Bất Khuất ! Này nhé, BẤT KHUẤT có…Nghĩa 

đen ! BẤT KHUẤT có…NGHĨA BÓNG !  BẤT 

KHUẤT có… NGHĨA VỤ !  Hiểu  Bất Khuất theo 

nghĩa …gì cũng được, miễn sao những ai  đã   “ Cùng 

chung đời lính ”  thì… đó  là BẤT KHUẤT. 

Còn cái dzụ “Thương nhau khác chi nhân tình” là 

sao, anh Hai ? 

À ! À ! Là như thế này: “Trước sau như một”. 

Trước làm sao thì sau làm vậy. Những ngày xưa thân 

ái, vui có nhau, khổ cũng có nhau, hoạn nạn cũng có 

nhau, cùng chung kỷ niệm, cùng nhau chia ngọt, xẻ 

bùi... Vinh cũng có nhau mà nhục cũng có nhau. Sống 

chết có nhau, đồng sinh, cộng tử. Cho nên, ngày nay 

cũng vậy, giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau chia cơm, xẻ 

áo, không khi nào xa mặt, cách lòng !. Là như vậy đó ! 

Mà BẤT KHUẤT là những ai vậy, anh Hai ? 

Câu hỏi này coi vậy mà hay nha ! Bất Khuất là những 

người tuổi trẻ, cùng lớn lên trên phần đất mầu mỡ, hiền 

hòa của miền Nam nước Việt , quen  sống trong TỰ 

DO, CHÂN THẬT trong tình người. Họ không nuôi 

chí lớn lấp biển, rời sông  mong  lưu danh kim cổ. Họ 

chỉ là những  người Việt bình thường, giống như bất cứ 

người Việt bình thường nào khác, như  anh và tôi. Bất 

Khuất  là những người  trai  mang  họ Đinh, họ Lý, họ 

Lê, họ Nguyễn, họ Trần… mang  những tên gọi bình 

thường của Việt Nam như TOÀN, như THẮNG, như  

THANH, như VIỆT, như ĐIỆP…cũng có  khi  bằng 

những tên gọi không bình thường như CU KY, như  XÌ 

THẨU, như THẦY CHẠY, như TÔN TẪN…vân vân 

…và… vân vân. Trong lúc Tổ Quốc lâm nguy cần họ 

đóng góp xương máu, tuy họ không muốn làm người 

Hùng, nhưng cũng không muốn làm người Hèn. Với 

ĐỨC-TÍNH Bất Khuất trong huyết quản, một  khi Tổ 

Quốc kêu gọi toàn dân tham gia chống kẻ thù chung từ 

phương Bắc, họ đã quên nguy hiểm cho bản thân, họ 

đã nối gót người trước, hướng dẫn người sau, trang  bị 

bản thân và ý chí trong cùng một “Lò Luyện Thép”, 

hàng hàng lớp lớp tình nguyện lên đường, quyết tâm 

ngăn chặn giặc thù, bảo vệ quê hương. Họ là những 

người từng vào sinh ra tử, bao phen tìm cái sống trong 

cái chết…  thắng có, bại có. Nhưng “anh hùng tử, chí 

hùng nào tử”, vẫn hiên ngang mang danh   

“Một thời Bất Khuất, một đời Bất Khuất”. 

Phải chăng  tất cả trai, gái Việt Nam trong  

nước đều là BẤT KHUẤT, đúng không anh Hai ? 

Y chang ! Đúng như vậy. 

4000 năm lịch sử đã chứng minh, không sai vào 

đâu được ! 

Ngày xưa, Đinh Bộ Lĩnh, tuy không có vũ khí để 

chống giặc Tầu, cũng dám dùng cờ lau để khởi nghĩa. 

Đó không phải là Bất Khuất thì là gì ? 

Đức Trần Hưng Đạo, Vua Lê Lợi, Vua Quang 

Trung, nếu không được nhờ tinh thần yêu nước và ý 

chí Bất Khuất của toàn dân thì dễ gì đánh đuổi được 

giặc Tầu phương Bắc ? 
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Lịch sử dân tộc Việt Nam sẽ còn chứng minh là 

trong bất cứ hoàn cảnh nào, cho dù Việt nam có kẻ thù 

trong nước hay ngoài nước:  

“Ý Chí Bất Khuất của dân Việt Nam còn thì 

nước Việt Nam còn”.  

Anh Hai ơi, bài hát “TA NHƯ NƯỚC DÂNG, 

DÂNG TRÀN CÓ BAO GIỜ TÀN” có phải là tinh 

thần Bất Khuất không ? 

 

Còn phải hỏi ! 

(1,2,3,4... 1,2,3,4...) 

 

NT Trần Huy Quang 

 

Chia giọt buồn riêng    

Giọt buồn đan mưa gió 
Mi chớp nghĩ gì em? 
Phương trời xa xôi đó 
Máu nghèn nghẹn ngược tim.! 
Mười hai năm có ngắn 
Nỗi nhớ thương nào dài 
Chuổi thời gian thật nặng 
Đếm từng đêm từng ngày… 
Đời in trang nhật ký 
Chữ nghĩa dễ gì quên 
Từng đêm mơ kỳ dị 
Thảng thốt đời mông mênh… 
Hương môi còn vị ngọt 
Tha thiết mắt nâu buồn 
Ta trách lòng sơ sót 
Ướt đời mưa gió tuôn… 
Mai sau còn gặp lại 
Chuyện cổ tích diệu kỳ 
Bước đời vẫn ngang trái 
Mắt buồn chớp cong mi 
Mái tóc nào tung gió 
Ấm vòng tay thương yêu 
Cõi đời còn nguyên đó 
Ấm lạnh đùa cợt trêu! 
Ngàn xa… chung một ý 
Em buồn mắt xa xôi…! 
 
Thy Lan Thảo 

 

 
Ray rứt 
 
Bước về ai hiểu tình sông núi 
Một thuở gươm thề thẹn ý trai 
Ta cúi mặt đi, xin đừng hỏi 
Lời thệ minh xưa- Nghĩa Trung đài... 
Làm sao quên được đêm từ giã 
Tay nhận gươm, lòng lạnh giá băng 
Dấu bước đường gai không trả giá 
Núi rừng mặc kệ tiếng thở than... 
Ta chào lần cuối vũ đình trường 
Chào Nghĩa Trung Đài...gió tiếc thương 
Tiễn bước chân ta- Tăng Nhơn Phú 
Ngẩng đầu cao, cất bước lên đường.! 
Dấu bước chân ta đường dẫu lạ 
Sình lầy, rừng núi cũng dần quen 
Đêm nằm chờ giặc, trăng thư thả 
Sọi sáng trần gian thế ánh đèn. 
Buông cả trời xuân theo tiếng gọi 
Sơn hà oằn oại trước giặc thù 
Đời trai gửi hết cho sông núi 
Ai có ngờ đâu bão tháng tư.! 
Ta về bè bạn ta còn đó 
Sau cổng trại tù mắt hóp sâu 
Rừng núi Nam Hà rưng lệ nhớ 
Một thời oan nhục nuốt thương đau 
Ta về nhìn lại- Ai quen thuộc 
Còn được mấy người hiểu ý ta 
Ôm vai mẹ dễ gì ta khóc 
Dù lòng nặng đắng những xót xa! 
Bàn thờ chút khói hương leo lét 
Đôi mắt ba nhìn ý xót thương 
Lứa tuổi thằng con nhiều oan nhục 
Thà rằng gửi xác tại sa trường... 
Lảng đảng hồn ta như sương khói 
Bước lần trong hàng khỉ nhi nhô 
Tai điếc, chân què, miệng không nói 
Thật yên ta sống cảnh đời khô.! 
 

THY  LAN  THẢO
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Quan Âm tây du hí truyện 

  
Kính thưa cụ Hội Trưởng, 

Cụ đã bảo Quan viết bài thì Quan đây phải theo, 

nếu Quan đây mà không viết thì kỳ họp tới cụ đì Quan 

thì Quan củng thành Quan Âm luôn. Hì...hì...hì... 

Kính thưa cụ, nếu viết về Bất Khuất mà không kể 

về anh em là thiếu sót lớn đó cụ, như thế để kẻ hèn nầy 

mượn đôi dòng chữ để viết về anh em vậy, nếu có gì sai 

sót xin cụ và anh em đại xá cho ạ! 

 

Mùa thu tháng 9 năm 2009,  quả là năm rất vui 

của Quan âm nầy, được đi du hí ở phuơng tây (giống 

Tam tạng đi thỉnh Kinh quá) đó là Nam California, sau 

mấy tháng chờ mong, cuối cùng rồi Quan âm  nầy cũng 

bước lên máy bay từ phi thrường Moline, tới Chicago 

rồi từ Chicago tới Quận Cam, vừa bước xuống phi 

trường John Way là Quan âm này gọi cho Việt “Nghĩa 

Vụ”. Lúc đó mình chưa biết tại sao bạn mình có biệt 

danh đó và cụ cũng vậy, pà mẹ nó gọi cho đã rốt cuộc 

lại đi lạc, lúc đó chỉ trên dưới 1 tầng lầu mà chẳng thấy 

nhau, may mà Sang “Đui” đi lên lầu mới thấy, thật là 

mừng rỡ khi gặp lại nhau sau 36 năm, mầy tao chi tớ 

sao mà nó vui chi lạ. Lúc ra đón mình có Sơn “Bạt 

Mạng”, và cụ nửa. Sau khi tay bắt mặt mừng, rồi chờ 

đón Bùi đức Tính 32, anh bạn nầy mình chì biết trên 

net thôi sau khi Tính “Lôi Thần” xuống máy bay, anh 

em tay bắt mặt mừng mà mắt lại chảy lệ, cuối cùng chờ 

đón Nguyễn Văn Điệp 35 luôn và đưa tất cả về nhà 

Việt “Nghĩa Vụ”. Đến nhà Việt mình gặp Thành “rằn 

ri”, Điệp “Tú” hoặc “Chuông”, tay nầy mới cưới vợ, 

nên mặt mầy coi hớn hở, Trà thanh Long, Trần Ngọc 

33 ở Texas, và các  bạn khác mình không biết tên sorry 

nha. 

   Bây giờ hãy nói về cụ hội trưởng nhà mình một 

chút. Khi gặp cụ, mình mới thấy một ông già hơi đen, 

cao cở 1 m 65, gầy, mang mắt kiếng cận. Sau nầy mình 

mới biết cụ hội trưởng nhà mình “single”. Cụ có 4 mắt, 

2 con mắt “nhục nhãn” cụ dùng cho vấn đề thường 

ngày, còn 2 con mắt kiếng kia cụ dùng cho 

YAMAHAM, nghe nói cụ rất kén đào, nên giờ nầy vẫn 

phòng không chiếc bóng, ai mà quen thân rồi sẽ thấy 

cụ nói xạo giống y như thật. Nghe cụ nói là phải xét 

lại, bấy chừ mình chưa biết về cụ nhiều, nhưng nghĩ lại 

thấy vui vui.  (Ê Thành cái nầy không vi phạm nội qui 

à nhe!). 

Sáng thứ bảy ngày 5 tháng 9, cụ và Việt “Nghĩa 

Vụ” đưa anh em đi uống càfê trong trung tâm chợ 

Bosa, đối diện khu Phúc Lộc Thọ. Có đủ mặt văn võ bá 

quan trong đó. San Jose thì có Phúc “Cu Ky”, Uông 

Tiến Lợi, Nhan Điễm Phước, Đức “Cao Đài”, Sơn 

“Bạt Mạng”, Võ Hiệp, Nhơn,  Duy 31, Long 34, Lê Xí 

34, v...v... Texas có Trần Văn Ngọc, Hawai có Nguyễn 

Văn Thiệu, Georgia có Nguyễn Văn Tốt, Nebreska có 

Dương Đức Điệp và Nguyễn Văn Điệp “Đan Mạch”, 

Canada có Bùi Đức Tính, Úc Châu có Đinh Dũng Việt, 

Sang “Đui”, San Diego có Hà Sơn Điệp tự “Điệp 

Chuông”, Trần Văn Minh 35 cùng Đại Đội dê với 

mình, sau này bạn Minh bị bịnh tiểu đường nên phải 

cưa chân (sorry nhe bạn hiền, mình không có ý gì cả 

chỉ muốn tường thuật câu chuyện “Tây du hí” của 

mình cho các bạn cùng đọc), Nam California có mặt 

đầy đủ như Tòan “Cư Sĩ” (đây người có nhiều biệt 

danh nhứt của khóa mình), Tăng Trọng Đằng, anh 

chàng đẹp trai nhứt khóa mình, kế đến là Lê Minh Thái  

với cái đầu bạc nhưng nhìn body thì số một, còn đủ 

phong độ để tán gái (chắc là bà xã cũng ghen dữ lắm!) 

và những BK Nam Cali khác cũng như nhiều anh em 

Bất Khuất đến từ những tiểu bang khác về tham dự 

ngày họp khóa.   

Trưa thứ bảy ngày 5 tháng 9, tất cả CSVSQ khóa 

8 B+C/72 đến nhà của bạn Tăng Trọng Đằng để thảo 

luận về Nội Quy, tiền niên liễm và bầu Ban Chấp Hành 

cho khóa. Kết quả là Cụ Nguyễn Hữu Thắng được anh 

em bầu vào chức vụ Hội Trưởng, bạn Trịnh Văn Việt 

được cử làm Tổng Thư Ký, và bạn Nguyễn Văn Thanh  

được cử làm Thủ Quỹ. Nhiệm kỳ của Ban Chấp Hành 

là 4 năm. Trong buổi họp, anh em đã phát biểu và xây 

dựng khóa trong tình chiến hữu và đoàn kết, đặc biệt là 

bạn Đinh Dũng Việt đến từ Úc Châu đã tặng cho khóa 

2 bản lưu niệm cho BCH. Sau đó là một chầu ăn trưa 

dã chiến do bạn Tăng Trọng Đằng khoảng đãi. Cám ơn 

nhiều bạn Đằng! 

Chiều đến, cả khóa đến nhà bạn Lê Minh Thái  

dùng bữa tiệc Tiền Hội Ngộ. Sau 36 năm từ giã trường 

mẹ, nay được gặp gỡ nhau trong tâm tình bạn hữu, anh 

em hàn huyên đủ mọi chuyện, từ lúc ra trường cho tới 

khi đi tù cải tạo, rồi đi Mỹ, Úc, Canada ... đủ thứ 

chuyện để nói. Có bạn may mắn đi từ 1975, có bạn đi 

vượt biên, có bạn đi H.O và có bạn đi theo diện bảo 

lãnh... Mình không nhờ gặp bạn Ngô Minh Trị cùng 

Đại Đội 35 từ Seattle bay xuống (bạn Trị mới nghe 

ngày họp khóa BK cách 2 ngày, lập tức bay xuống họp 

mặt với anh em liền, phục bạn thiệt!).  

Còn bạn Mai Công Phái ở Ohio xuống mang theo 

bánh đãi anh em nữa. Tiếp theo đó là phần văn nghệ 
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cây nhà lá vườn do bạn Đinh Phúc Hậu đờn đệm cho 

các chị và anh em Bất Khuất ca. Cụ Hội Trưởng rất 

tích cực tham gia phần văn nghệ. Việt “Nghĩa Vụ” nói 

cụ và mấy bà xã BK ở Nam California đã tập ca qua 

karaoke cả tháng qua.  

Tối đó bọn mình vui quá, Sơn “Bạt Mạng” muốn 

chọc cụ, nói là muốn coi “chim” của cụ, rồi cả bọn 

xúm nhau khiêng cụ tụt quần cụ xuống, làm cụ sợ la 

quá trời. Mình và bạn Sang “Đui” hàn huyên về 

chuyện tù cải tạo, vì hai người cùng chung trại, sau nầy 

bạn Sang “Đui” có thêm biệt danh là Sang “Đại Gia”.  

Phải nói ngày hôm đó đúng là chuyện mừng vui... như 

được xả bầu tâm sự chứa đựng dồn nén tự bao lâu nay. 

Nỗi vui mừng hân hoan đều hiện rõ trên gương mặt 

mọi người, ai nấy đều nói chưa bao giờ mình thấy cái 

khung cảnh bạn bè tụ họp từng nhóm nói cười thỏa 

mãn, vui vẻ... như thế này. Tất cả như sống lại thời tuổi 

trẻ cách đây 36 năm, thời quậy phá, vui đùa... Qua Mỹ 

16 năm rồi mà mình chưa bao giờ được vui như ngày 

hôm đó, cám ơn các bạn của tôi. Bữa tiệc tan sau 11 

giờ đêm, ai nấy đều hài lòng và náo nức cho ngày chủ 

nhật, đó là ngày vui chính của khóa. 

Sáng chủ nhật ngày 6 tháng 9, anh em Nam 

California đãi anh em uống cafê lần nữa, sau đó cả 

khóa đi ăn phở. Trong khi chờ đợi phở, Cụ Hội Trưởng 

đã lừa mình một vố, nói bạn Mã Mậu là Niên Trưởng, 

mình nhìn Mã Mậu thấy đầu tóc bạc cả nên tưởng thiệt, 

cứ gọi Mã Mậu là Niên Trưởng. Trong lúc ăn, Cụ mới 

nói bạn Mã Mậu là cùng khóa với mình. Đó các bạn 

thấy mình đâu có nói oan cho Cụ đâu. Sau đó cả khóa 

đến thăm viếng tượng đài Chiến Sĩ Việt-Mỹ, chụp hình 

kỷ niệm. Từng Đại Đội chụp chung với nhau, rồi từng 

bạn thân chụp chung, Đại Đội dê thì có Trần Văn 

Minh, Nguyễn Văn Điệp, Nhan Điễm Phước, Trần Văn 

Thọ, Lê Văn Tòan, Đòan Văn Bé, Ngô Minh Trị, Đinh 

Dũng Việt và mình. Sau đó cả khóa chụp chung với 

nhau. Đặc biệt là bạn Vũ Đình Trọng mặc bộ đồ Tiểu 

Lễ của Trường Bộ Binh chúng ta, làm cả bọn nhớ lại 

thời quân trường. Tiếp theo cả bọn lại kéo nhau tới chỗ 

tượng đài Thuyền Nhân chụp hình lưu niệm. 

Chiều chủ nhật ngày 6 tháng 9, Việt “Nghĩa Vụ” 

đưa anh em đi càfê dòm, cho các bạn ở phương xa biết 

thế nào là càfê dòm. Vào tới nơi, thấy các cô gái rất 

đẹp ăn diện kiểu bikini ra tiếp khách trông rất sexy và 

hấp dẫn. Bạn Tính ngồi chung bàn với Việt “Nghĩa 

Vụ” nên tha hồ mà rửa mắt (xin nói trước là bạn Việt 

“Nghĩa Vụ” là khách quen thuộc của  quán nên các em 

đều biết Việt, nên cả bọn được đón tiếp niềm nở) có 

chuyện buồn cười là mình ngồi xây mặt vô vách tường 

nên ít thấy các em sexy, bạn Duy 31 thấy vậy hay gọi 

thêm trà, cứ mỗi lần như vậy là mình lại thấy bộ ngực 

khiêu gợi của các cô nàng, bây giờ nghĩ lại cũng thấy 

vui vui. Uống cafê chừng hơn một tiếng, cà bọn chuẩn 

bị đi về nghỉ ngơi để tham dự buổi tiệc đêm hội ngộ. 

Tối chủ nhật ngày 6 tháng 9, tất cả anh em BK 

đều có mặt tại nhà hàng để tham dự đêm hội ngộ đầu 

tiên của khóa sau 36 năm. Ngoài sự hiện diện của anh 

em BK và gia đình, còn có sự hiện diện đặc biệt của 

quý Niên Trưởng (NT) cán bộ của Tiểu Đoàn 3 SVSQ. 

Đó là NT Trần Hồng Phú Tiểu Đoàn Trưởng, NT Ninh 

Xuân Đức Tiểu Đoàn Phó và phu nhân, NT Nguyễn 

Thành Một Đại Đội Trưởng Đại Đội 31, NT Trần Huy 

Quang Đại Đội Trưởng Đại Đội 32, NT Tạ Văn Súy, 

cùng các Huynh Trưởng khóa đàn anh, bạn thân của 

các bạn Bất Khuất Nam California. Mình được gặp lại 

các bạn nối khố cũ như bạn Vũ Ngọc Huy khóa 10/72, 

Nguyễn Văn Trễ khóa 4/72 cùng với phu nhân của họ, 

và mình cũng gặp Nguyễn Duy Minh 32 bạn cùng đơn 

vị ở Phan Rang hồi xưa, gặp nhau rất mừng.  

Mở đầu buổi lễ là phần chào Quốc Kỳ Hoa Kỳ, 

Việt Nam Cộng Hòa và phút mặc niệm vô cùng trang 

nghiêm, kế tiếp là đồng ca bài Chiến Sĩ Vô Danh đã 

khiến nhiều người cảm động phải ứa lệ. Tiếp đến, Cụ 

Hội Trưởng lên đọc bài diển văn khai mạc, giới thiệu 

Ban Chấp Hành, sau đó mời  NT Trần Hồng Phú lên 

đọc diễn văn huấn từ cho đêm họp mặt. Nhận thấy NT 

Trần Hồng Phú tuy già đi theo thời gian, nhưng vẫn 

còn phong độ của đại bàng ngày nào, mình cảm thấy 

rất vui. Về phần ban nhạc thì có Sang “Đui” đánh 

trống, Đinh Phúc Hậu guitar, MC thì có Hồ thanh 

Danh. Sau phần phát sách đặc san khóa, cả bọn chạy đi 

xin chữ ký và ghi số điện thọai cho nhau, thật là tưng 

bừng náo nhiệt, mọi người cùng nói cười tâm sự lẫn 

nhau. MC Hồ Thanh Danh bắt nhịp bài “Việt Nam quê 

hương ta ngạo nghễ” trong cơn hứng, tất cả mọi nguời 

đều đứng lên, hướng về khán đài nơi cờ Vàng Ba Sọc 

Đỏ cùng ca bài hát thật hùng dũng. Mình đã từng ca 

bài nầy nhiều lần, nhưng thú thật đây là lần đầu mình 

thấy khí thế của tập thể anh em lên cao như vậy. Cái 

nầy là do 1 phần công của MC Hồ Thanh Danh đã 

hướng dẫn và đánh nhịp thật nhịp nhàn. Bạn Hồ Thanh 

Danh làm MC mặc đồ Đại Lễ Thủ Đức trong đẹp trai 

và thật hùng dũng.  

Sau khi tan tiệc ra về, ai nấy đều say cả, Việt 

“Nghĩa Vụ” hỏi bạn Tốt lái xe đưa cả bọn về, nhưng 

quanh đi quẩn lại bạn Tốt theo về với bạn khác, không 

có ai lái xe chỉ còn mình là uống ít nhất (ba chai bia) 

nên được trao nhiệm vụ tài xế  cho cả bọn, Việt “Nghĩa 

Vụ” chỉ đường, tất cả lên xe van của Việt gồm có 

Thành “rằn ri”, Tính “Lôi Thần” (bạn nầy ghét VC số 

một nên mình đặt tên cho bạn Tính là Lôi Thần) Việt 

và mình. Chạy được một lúc, Việt “Nghĩa Vụ” bảo qua 
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len trái chuẩn bị quẹo lại 180 độ, mình nghe vậy chạy 

tới đèn xanh sang len liền quẹo ngược lại 180 độ, cán 

nhằm hàng đinh trên đại lộ làm cả bọn sợ quá, tỉnh 

rượu hết. Việt “Nghĩa Vụ” nói:  

- Quan ơi! mầy biết lái xe không vậy, bộ mầy mới 

có bằng lái sao?  

Thành “rằn ri” nói: 

- Quan ơi! mầy có say không vậy? Nếu say thì để 

Việt lái. 

 Mình nói:  

- Tao ở tiểu bang nhà quê (Iowa) nên không có 

hàng đinh quẹo như vậy trên đại lộ, nên tao quẹo như 

vậy.  

Ngồi trên xe cả bọn lúc đó chắc cũng hơi run, ai 

nấy cũng cằn nhằn về mình, mà mình chỉ im lặng lo lái 

xe, về nhà bạn Tính nói:  

- Phục mày thiệt. Sao mày không trả lời hay nổi 

nóng lại?  

Mình nói: 

- Tụi mầy là bạn tao, nói gì tao cũng nhịn cả, tao 

chỉ tranh hơn thua với VC mà thôi.  

Bây giờ nghĩ lại cũng thấy vui vui, qua California 

lần nữa chắc Việt “Nghĩa Vụ” hết dám để mình lái xe 

nữa.  

Kỷ niệm 36 năm hội ngộ đã được Cụ Hội Trưởng 

và anh em Nam California tổ chức thật là chu đáo, 

không thể nào chê được và được báo chí Nam 

California ca tụng  ngày sau đó (Cụ đã tặng mình một 

mảnh báo về tin tức đó). 

Hai ngày sau đó, chúng tôi có chương trình đi Las 

Vegas, nhưng giờ chót Cụ Hội Trưởng và bạn Thanh, 

Sơn “Bạt Mạng”, Phúc “Cu Ky”  không thể đi được, 

chỉ có Sang “Đui”, tôi, gia đình bạn Đinh Dũng Việt ở 

Úc, và gia đình Hoàng Cao 33 là đi Las Vegas. Đến 

Las Vegas được bạn Viễn 34 (làm việc ở sòng bài Las 

Vegas) lo hotel và khoảng đãi chúng tôi chầu tiệc thịt 

nướng thân mật ở nhà. Ngoài chúng tôi còn có bạn 

Nguyễn Quốc Thắng 34 đã đến trước. Chúng tôi đã 

chụp ảnh lưu  niệm với nhau. Anh chị Viễn tiếp đón 

chúng tôi rất nhiệt tình và chu đáo, xin chân thành cám 

ơn gia đình bạn Viễn. Những ngày ở Las Vegas, vợ 

chồng bạn Việt “Nghĩa Vụ” đưa chúng tôi đi ăn những 

món lạ và vô những sòng bạc chơi. Bữa  đầu, mỗi đứa 

chúng tôi hùn 100$, sau đó chia được 150$, ngày hôm 

sau cũng hùn 100$ nữa, bữa trưa thắng được 900$ 

nhưng không có chia. Chúng tôi nghỉ chơi, bắt đầu ăn 

uống, dạo phố và chụp hình, trong lúc chụp hình bạn 

Sang “Đui” chòang tay qua hông tôi làm tôi hỏang quá 

nói với Sang “Đui”: 

- Bộ mầy đổi hệ hả?  

Nghĩ lại thấy cũng vui (ê Sang “đại gia” mầy có 

muốn tao gởi ảnh nầy cho mầy không?). Sau đó bọn tôi 

lại vô sòng bài chơi lần nữa cho tới tối thì thua hết, rốt 

cuộc mỗi người thua hết 50$, chỉ có bạn Việt “Nghĩa 

Vụ” là thắng 800$ sau những ngày ở Las Vegas. Đến 

chiều thứ năm thì chúng tôi về lại quận Cam. 

Tối ngày thứ sáu, gia đình bạn Thanh thủ quỹ đãi 

chúng tôi tại nhà, bữa đó có gia đình bạn Đinh Dũng 

Việt nữa. Trong bữa tiệc tại nhà bạn Thanh, bạn Đòan 

Văn “Đại” tặng tôi và Việt những DVD mà bạn đã 

chụp hôm đại hội khóa, còn bạn Tăng Trọng Đằng và 

bạn Thái dúi thì tặng tôi chả và nem. 

5 giờ sáng thứ bảy, bạn Việt đưa tôi ra sân bay về 

lại Iowa còn bạn thì tiếp tục đi cày tiếp. Bạn Đinh 

Dũng Việt về San Jose chuẩn bị về Úc, thứ năm tuần 

sau nữa thì bạn Sang “Đui” cũng về Úc luôn.   

Đây là chuyến du hí mà tôi nhớ đời nhất.  Đến đây 

thì hết phần tây du hí của Quan âm, xin chân thành 

cám ơn tất cả các bạn BK Nam California đã tiếp đón 

anh em BK chúng tôi trong tình thân ái và thân mật. 

 

CSVSQ Nguyễn Văn Quan  

 

 

 

 
 

 

 

 

  Hồn trong trang web 
 

ngồi nghe cơn gió thổi về 

xóay trong ký ức,bốn bề chơi vơi 

một làn hơi ấm cuộc đời 

cho ta sống lại một thời bên nhau 

quân trường tôi trước bạn sau 

thắm tình đồng đội đời sau vẫn còn 

dù cho năm tháng đá mòn 

cuộc tình không hẹn vẫn tròn thủy chung. 

 

CSVSQ Nguyễn Văn Thuyết 
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Ngỡ Ngàng  

Ðời Chiến Sĩ 
Ngày xưa còn nhỏ, thường năm giờ sáng, tôi đã 

thức dậy học bài bên ba má tôi đang ngồi uống nước 

trà với kẹo thèo lèo và đủ chuyện Ðông, Tây kim cổ. 

Tôi mê nhất ông cụ kể chuyện Kinh Kha vào Tần với 

cái đầu Phàn Ô Kỳ và bản đồ nước Yên mà giúp Thái 

Tử Ðan ám sát Tần Thủy Hoàng. Tôi giận Tần Vũ 

Dương, tên giang hồ tứ chiếng mà nhát gan, làm hỏng 

đại sự. Ba tôi giỏi Hán Văn, thường ngân nga hai câu 

thơ của Kinh Kha làm bên bờ Sông Dịch mà cái đầu cứ 

ngả qua ngả lại như biểu lộ một cảm khái u hoài: 

“Phong tiêu tiêu hề, Dịch Thủy hàn. Tráng Sĩ nhất khứ 

hề, bất phục hoàn” và dịch thoáng nghĩa, đậm một chút 

lòng “Gió thổi hiu hắt buồn và nước giòng Sông Dịch 

lạnh. Người Tráng Sĩ một khi đã ra đi thì không bao 

giờ trở về”. Bóng dáng Kinh Kha đi theo tuổi nhỏ của 

tôi cùng lớn lên với Bài Ca Sông Dịch của Vũ Hoàng 

Chương “...Tám phương trời khói lửa. Một mũi dao 

sang Tần. Ai trách Kinh Kha rằng việc người đã lỡ. Ai 

khóc Kinh Kha rằng thềm cao táng thân. Ai tiếc đường 

gươm tuyệt diệu, mà thương cho cánh tay thần. Ta chỉ 

thấy. Tơi bời tướng sĩ, thây ngã hai bên. Một triều rối 

loạn, ngai vàng xô nghiêng...”. Sống trong một đất 

nước chiến tranh nhiều hơn hòa bình, chúng ta hiểu 

được tâm sự của một Thái Tử Ðan và tính can cường 

con người Tráng Sĩ Kinh Kha.  

Không nói quá xa mà chỉ từ năm 1954 đất nước 

qua phân, Người Việt Quốc Gia có biết bao nhiêu 

người hiên ngang đâu có thua gì Kinh Kha, coi nhẹ tử 

sinh, sống chết không màng danh phận, một mình 

quyết tử trong lòng địch. Họ là những anh hùng khác gì 

Ðại Úy Le Blanc và đồng đội trong cuốn phim“Héros 

Sans Retour” chiếu năm 1964, mà những ngày đũng 

quần còn mài ghế nhà trường, tôi phải phục lăn, thèm 

bắt chước. Nhưng bản chất là kẻ nhát gan lại sợ chết, 

tôi làm sao mà bắt chước cho được. Chỉ cùng đồng đội 

“tác chiến” với địch quân tới trưa ngày 30 tháng 4 năm 

1975 là dữ lắm rồi. Ðời người, ai lại không gặp biết 

bao nhiêu chuyện tréo cẳng ngỗng, có khi đáng buồn 

cười mà cũng nhiều lúc phải chảy dài những giọt nước 

mắt. Và không ai phủ nhận được rằng, người chiến sĩ 

tang bồng hồ thỉ kiếm cung làm sao mà không thường 

xuyên bắt gặp chuyện đời bất thường đến ngỡ ngàng, 

bàng hoàng tột cùng ý nghĩa và cường độ cảm xúc.  

Từ khi vào quân trường để được dạy làm người 

đánh giặc, những cái kỳ cục “không giống ai” đã đè 

cái-tôi-đáng-ghét xuống làm thứ dân. Từ đó, ngày 23 

tháng 01 năm 1967 đến nay cũng đã 43 năm 4 tháng 25 

ngày thì, biết bao nhiêu chuyện trời ơi đất hởi thăng 

trầm một đời bể dâu. Những chuyện mình không bao 

giờ nghĩ nó sẽ xẩy ra thì nó cứ xẩy ra. Những chuyện 

ngờ ngờ trước mắt thì mình không thấy bao giờ. 

Những chuyện mình mong ước có khi hão huyền thì 

không nói làm chi, mà cũng có khi trong tầm tay 

nhưng bao giờ nắm bắt được?  Những chuyện lớ ngớ, 

lẩm cẩm cứ đeo đuổi tuổi già mà chọc ghẹo, không 

nghĩ thời trai trẻ chiến trường xông pha mà châm 

chước....Tất cả thình lình xuất hiện một cách ngỡ 

ngàng như trêu ngươi...anh và tôi, những Người Chiến 

Sĩ Việt Nam Cộng Hòa đau trong lòng biết chừng nào, 

không thua trận mà phải đầu hàng!. 

Dĩ nhiên tôi đã biết rồi, bom đạn thời chiến tranh 

giết người một cách vội vàng, dã man, không lựa chọn. 

Nhưng có những cái chết thật lạ lùng, thật bi thương, 

thật bất ngờ, thật mau quá. Thằng bạn tôi con một, khi 

xưa rớt Tú Tài I vẫn nhong nhong vài tuần lớp Ðệ Nhất 

chơi. Ra trường Ðồng Ðế hơn 2 năm, đụng trận liên 

miên vẫn sống nhăn răng. Vào Thủ Ðức, lon Chuẩn Úy 

chưa kịp rửa, bồ chưa kịp gặp, cha mẹ chưa kịp mừng, 

lời hẹn bạn bè chưa kịp giữ, đã bị thiêu sống ở Hòa 

Tân, Gò Công, xác không nhận ra hình hài. Nghe tin, 

cha chết liền tại chỗ. Mẹ như người mất trí đầu đường 

cuối phố ơi ới “ con ơi, con ơi”. Người bồ chờ ngày 

đám cưới nhất định “ở góa” suốt đời. Chúng tôi không 

tìm đâu ra nó mà đưa đám, nói gì ngồi ở Thanh Bạch, 

vô Vĩnh Lợi. Cái thằng nầy có tật, về Sài Gòn chỉ thích 

ngồi gần như suốt sáng ở Thanh Bạch nhìn gái dạo phố 

Lê Lợi và người ta dập dìu qua lại đằng kia Chợ Bến 

Thành rồi chun đầu vào cái Rạp Ciné Vĩnh Lợi nghèo 

nàn nhiều chuột kế bên, mà dán mắt vào những phim 

cũ rich chiếu “permanent” suốt cả ngày với ổ bánh mì 

paté cầm trong tay.  

Năm 1970 tôi ở nhà ông chú, chủ lò bánh mì trên 

đường Trưng Nữ Vương, khu Nại Hiên Tây thuộc Thị 

Xã Ðà Nẳng, nhiều đêm bị Việt Cộng pháo kích đạn 

hỏa tiễn 122 ly, chết biết bao dân thường vô tội, thảm 

cảnh hãi hùng lắm! Một cái đầu người rớt lên rớt 
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xuống mấy lần khi chở tới Bệnh Viện Duy Tân. Một 

gia đình chết trọn, ai chôn cất ai!? Hai mẹ con Bà Hai 

mới hồi hôm đến mua bánh mì đây, bây giờ chết không 

toàn thây mà 2 ổ bánh mì còn nguyên đó. Một chú nhỏ 

Nhân Dân Tự Vệ thường 11 giờ đêm đến “xin” bánh 

mì cho toán lót dạ ban đêm cũng chết bên người vợ 

mới cưới tháng trước. Chiến tranh mà!. Ai cũng nói 

như vậy. Không. Thằng bạn tôi chết không kịp ngáp lời 

từ biệt.  Nó chết bị thui sống như loài súc sanh tồi tàn, 

tanh tưởi. Nó chết mà không biết ai là nó , nó là ai. Ba 

nó đó. Má nó đó. Bồ nó đó. Bạn bè nó đó. Nó ra đi, 

chẳng ai ngỡ ngàng. Tôi quen nó mấy chục năm không 

chết. Mới đó đã không còn. Ngỡ ngàng!. Ngỡ ngàng vì 

nó là bạn bè lối xóm của tôi, là bạn học của tôi, là 

chiến hữu của tôi, là đồng ngủ của tôi nữa...nếu không 

thì cũng “chiến tranh mà”.  

Vào tháng 4 năm 1972, Quân Bắc Việt xã láng 

hơn 40 ngàn quân, gồm Bộ Binh, Công Binh, Thiết 

Giáp, Pháo, Phòng Không...rót hơn 200 ngàn quả pháo 

đủ loại trong hơn 2 tháng trời vào Thành Phố An Lộc 

nhỏ chút xíu chút xiu vài cây số vuông mà thua vẫn 

thua nhục. Ðối phương cũng phải cúi đầu. Ðồng Minh 

cũng phải khâm phục. Ðồng bào cũng phải vinh danh 

“An Lộc địa sử ghi chiến tích, Biệt Cách Dù vị  quốc 

vong thân”. Hồi đó đọc báo hằng ngày, tôi nghĩ là, 

mình sẽ mất An Lộc, Bình Long là chắc. Nhưng anh 

hùng thay! Lẫm liệt thay! Chiến Sĩ Việt Nam Cộng 

Hòa người người nằm xuống, người người đứng lên đã 

dựng cờ chiến thắng. Làm sao mà không ngỡ ngàng!? 

Ðầu tháng Giêng năm 1975, ông bạn Tư của tôi, 

Thiếu Tá Chỉ Huy Trưởng Cảnh Sát Quốc Gia Tỉnh 

Phước Long dắt lính chạy giặc qua Tỉnh Quảng Ðức 

đang bình yên của tôi. Ảnh nói “nó đông người, nhiều 

tăng, vũ khí tôi tân” mình thua. Phước Long mất!. Tỉnh 

của Việt Nam Cộng Hòa đầu tiên mất. Nó sát nách 

chúng tôi quá!. Chúng tôi không còn đường 14 về 

Nam. Tôi bàng hoàng. Tôi ngỡ ngàng. Dầu ai cũng biết 

rằng, nó sẽ thua vì chính quyền trung ương không đủ 

sức giữ cho nó còn, không màng nó còn. Rồi khuya 

ngày 9 tháng 3 năm 1975, người anh vợ làm ở Bệnh 

Viện Quân Y Ban Mê Thuột gọi cho biết, ở đó Việt 

Cộng đang tấn công. Việc Cộng Sản Bắc Việt sẽ đánh 

Ban Mê Thuột ai cũng biết. Có điều các lực lượng 

chiến đấu của ta mỏng quá, ít quá, thô sơ quá... đành 

chịu mất Ban Mê Thuột như bỏ mất Phước Long. Tôi 

nhớ, chiều ngày 8 tháng 3 năm 1975, ở Ninh Hòa trời 

đang mưa mà “dám” bảo tài xế lái xe về Ban Mê 

Thuột. Quốc Lộ 21 nầy ai dám đơn thương độc mã ban 

đêm một chiếc Jeep với ba anh lính qua Ðèo Phụng 

Hoàng? Ðường rừng, núi, dốc, đồi, ngoằng ngoèo...im 

thin thít. Chắc Việt Cộng chê bọn thằng ngu không 

đánh tốn đạn, không bắt tốn cơm. Chúng tôi đến Ban 

Mê Thuột bình yên lúc 10 gìờ đêm. Sáng hôm sau, tiếp 

tục về Quảng Ðức, chúng tôi qua Cầu 14 trên sông 

Sêrêpôk nối hai Tỉnh Darlac và Quảng Ðức, lúc nào 

cũng lạnh lùng, đìu hiu... Ðến Ðức Lập, đậu xe đi vòng 

vòng khu chợ kiếm nước uống. Những anh lính “mừng 

Ðại Úy đi công tác về”. Ðịnh lên căn nhà gổ của ông 

triệu phú Trần Trọng Lưu nhờ chú quản lý, pha cho vài 

ly cà phê cứt chồn, anh em uống cho tỉnh táo, nhưng 

thôi.  Khu phố trước Quận nhỏ hơn thổ trạch một nhà 

và ít người hơn ngày đám giổ một giòng họ, sinh hoạt 

cũng ồn ào, bình yên. Ðến Ngả Ba Dakson, qua Cái 

Am Ðầu Lâu, chúng tôi ngậm ngùi kiếp nhân sinh. Gọi 

là Cái Am Ðầu Lâu vì mấy miếng ván sơ sài che cái 

đầu người của ai ở trỏng. Mấy anh lính phất phơ bìa 

rừng, thong dong với cây súng cầm tay như thách thức 

mạng sống nơi âm u chiến trường, quơ quơ tay như lời 

chúc “thượng lộ bình an”. Ai có thấy gì đâu bóng dáng 

chiến tranh hờm sẳn. Về đến Gia nghĩa, mệt đừ. Một 

đêm ngủ ngon cho đến nửa khuya, ông anh vợ gọi, báo 

Việt Cộng Ðánh Băn Mê Thuột. Ừ thì chiến tranh, nay 

đánh chỗ nầy, mai đánh chỗ kia vậy mà, tôi cũng 

không quan tâm gì. Ngủ. Qua ngày hôm sau, ngày 10 

tháng 3 năm 1975, Việt Cộng tấn chiếm Quận Ðức Lập 

mới thái bình ngày hôm qua đó mà. Tôi đi trong lòng 

chiến tranh mà không thấy chút nào súng ống, bom 

đạn, bóng dáng thập thò Việt Cộng. Ðức Lập là một 

Quân phía Bắc của Tỉnh Quảng Ðức, Nam của Darlac. 

Vậy là Nam và Bắc hai đầu một chặng Quốc Lộ 14 đã 

nằm trong tay địch, bít Quảng Ðức ở giữa. Dân sợ. 

Lính lo.  

Một sáng hạ tuần tháng 3 năm 1975, Mục Sư Hồ 

Hiếu Hạ dắt đàn con chiên người Thượng chăn cả mấy 

bầy bò, dê, cừu và cõng cả heo, gà, vịt...định băng 

rừng, lội suối, vượt sông Ða Dung rộng thênh thang mà 

đến Lâm Ðồng. Tôi nhìn theo mà ngỡ ngàng hết sức. 

Ngỡ ngàng vì biết là Mục sư sẽ không đi tới đâu được 

khi đùm túm số đông người gia cảnh lượm thượm như 

vậy. Những anh em của tôi nói “làm sao mà đi?”, “tại 

sao mà di tản?”. Mục Sư Hồ Hiếu Hạ, người chống 

Cộng, linh hoạt, vui vẻ nhưng khó tính, người địa 

phương ai cũng nói như vậy. Nhưng tôi, đơn vị trưởng 

an ninh ở đây, tôi hiểu ông hơn hết. Một lần ổng đã hy 

sinh lắm mới đành đoạn cưa cho tôi một nhánh lớn của 

cây mai đang rộ bông vàng mùa Xuân, trồng trước 

Thánh Ðường. Tôi biết, ổng quí nó vô cùng. “Anh là 

người đầu tiên và cuối cùng tôi tặng”, ổng nói như 

vậy. Lính của tôi nói “Ðại Úy trúng số độc đắc rồi”. 

Bây giờ tôi vẫn không quên. Chẳng biết hiện nay Mục 

Sư đang ở đâu? Dự đoán chúng tôi không sai. Chiều, 

Mục Sư mệt quá rồi! Con chiên mệt quá rồi! Gia cầm, 
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gia súc như đừ lắm rồi! Họ về lại là đương nhiên. 

Nhưng cả một tôn giáo rủ nhau mà chạy, bảo sao 

không nhốn nháo cái Thị xã Gia Nghĩa nhỏ như một 

vòng đai chiến đấu, vào cái lúc tứ phương chộn rộn? 

Tôi đã thấy vắng bóng mấy ông lớn, vắng mặt mấy bà 

lớn. Thành phố hốt hoảng như đang cơn binh biến. Hết 

sức ngỡ ngàng, vào thời điểm bất ổn đó, Ðài BBC đọc 

bản tin Thị Xã Gia Nghĩa đã bị Việt Cộng đánh chiếm, 

khi mà chúng tôi đang ngồi uống nước trà trên mặt 

hầm lô cốt một cách thái bình. Thiếu Tá Cừ giận quá 

“địt mẹ, bố còn ngồi đây”. Trung Úy Thu từ Ðức Lập 

chạy về, hùa theo “đụ má, nói bậy nói bạ”. Không biết 

những tỉnh khác, Ðài BBC có làm những việc tương tự 

như vậy không? Họ vô tình hay cố ý đưa tin thất thiệt 

một cách vô trách nhiệm, thiếu thận trọng, không trong 

sáng, có lợi cho Cộng sản biết mấy. Từ đó đến nay, 

hơn 35 năm rồi, tôi có bao giờ nghe lại cái đài ác ôn đó 

nữa đâu.  

Sáng ngày 23 tháng 3 năm 1975, như những ngày 

vừa qua tôi phải lo đàn em Ðức lập về nhiều quá mấy 

hôm nay, không đi họp ở Tiểu Khu được như hằng 

ngày. Thiếu Tá Phạm Cừ đi một mình, về nói lại, 

Trung Tá Tham Mưu Trưởng Phạm Ðức Dư ra lệnh di 

tản. Di tản!?. Tôi biết, cái ngày đó phải xẩy ra, sẽ xẩy 

ra. Nhưng tôi không sao dấu được nỗi bàng hoàng, ngỡ 

ngàng! Quảng Ðức nằm trọn lõn trong rừng. Bắc thì 

Việt Cộng đã chiếm Ban Mê Thuột kéo dài xuống Ðức 

Lập. Tây là Tỉnh Mondolkiri của Campuchia. Nam là 

Phước Long và Lâm Ðồng. Phước Long không còn. 

Lâm Ðồng nghe cũng lộn xộn như Tuyên Ðức ở phía 

Ðông. Xế hôm đó, chúng tôi bỏ Thị Xã Gia Nghĩa, bỏ 

Tỉnh Quảng Ðức chạy trốn Việt Cộng, gọi là di tản cho 

oai như Chuẩn Tướng Vũ Văn Giai, Tư Lệnh Sư Ðoàn 

3 Bô Binh “tan hàng” tháng 4 năm 1972 và Trung Tá 

Phạm Văn Ðính, Trung Ðoàn Trưởng Trung Ðoàn 56 

phải ra đầu hàng giặc vậy mà. Ai không buồn? Ai 

không đau? Ai không ngỡ ngàng? Ai không ngậm 

ngùi?. Quảng Ðức của tôi, hơn nửa tháng sau, Việt 

Cộng trong rừng mới lò mò ra, không tốn một viên đạn 

nào. Mình chạy nhanh quá mà. Việt Cộng đâu kịp tiếp 

thu. Tôi về đến Bảo Lộc, tỉnh hình ở đây cũng bát nháo 

khác gì Gia Nghĩa. Việt Cộng đang còn ở đâu đâu 

trong rừng hay trong “hốc bà tó” nào đó. Bấy giờ 

không ai nói gì đến chiến đấu nữa mà chỉ nói “làm sao 

chạy về Nha Trang, về Phan Rang, về Phan Thiết... 

đây?”. Ðừng nói ai chỉ huy ai di tản. Ðêm ngày 1 tháng 

4 năm 1975, chúng tôi chứng kiến Nha Trang hải hùng 

quá. Người người đổ ra đường mà chạy, mà la, mà 

cướp phá, mà bắn loạn xà ngầu. Có ai chết cũng chẳng 

ai cứu. Người ta lo cứu người ta là chạy khỏi nơi nầy 

sớm chừng nào tốt chừng nấy. Chúng tôi len lỏi một 

cách khó khăn và hoảng hồn mới xuống được Cầu Ðá, 

đạp ọp ẹp lên hàng trăm thân thể người chết cuộn trong 

bọc nylon mà đi trong đám đông hàng chục ngàn 

người. Họ là những xác người chết mấy hôm trước từ 

những chìếc xà lan Miền Trung kéo vào, bỏ đó không 

ai chôn. Họ là xác những người mới chết bị đè bẹp 

trong đám đông hỗn loạn tối nay. Xin những oan hồn 

uổng tử tha tội cho những bước chân người chúng tôi 

vào lúc đi tìm cái sống dẫm lên cái chết của người! Tại 

Cầu Ðá, chỉ có đi tới chứ không thể đi lui, chỉ có đi 

thẳng, không làm sao quẹo trái, quẹo phải được. Biết 

bao nhiêu giấy tờ, hình ảnh quí giá biêt chừng nào của 

tôi đành chịu mất trong trường hợp nầy. Cái Samsonite 

kẹt cứng trong người với người phải bỏ, không thì 

mình bị dẫm đạp lên ngay. Chiếc tàu đậu đó, đầu sát bờ 

khoảng 5 thước mà phần đuôi xa khoảng vài chục 

thước. Một là mạnh, nhảy bám dây lưới leo lên. Hai là 

yếu, rớt xuống biển. Biết bơi còn sống. Không biết bơi 

thì ôm nhau xuống biển, chìm nghỉm. Tới bờ đá là 

nhảy ngay, chậm một giây thì lớp người đằng sau như 

giòng nước lũ đùa mình xuống biển liền. Khiếp đảm 

lắm!  

Về Cát Lái chiều ngày 3 tháng 4 năm 1975 mới 

biết mình còn sống qua 2 ngày 2 đêm hãi hùng trên 

chiếc tàu được sắp xếp trước của Phó Ðề Ðốc Nguyễn 

Thanh Châu, đang là Chỉ Huy Trưởng Trung Tâm 

Huấn Luyện Hải Quân Nha Trang. Vợ ở nhà làm người 

đàn bà “vạn lý tầm phu”, từ Vũng Tàu về thấy chồng 

mừng chảy nước mắt. Rồi hơn 20 ngày sau, Tổng-

Thống-Dân-Không-Bầu Dương Văn Minh, người ta 

gọi là Tổng-Thống-Hai-Ngày vào khoảng hơn 11 giờ 

trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975 tức ngày 19 tháng 3 

năm Át Mão,  tuyên bố “hạ vũ khí đầu hàng không 

điều kiện”. Tôi hết sức ngỡ ngàng một cách u mê. U 

mê vì còn tin có một giải pháp hòa hợp hòa giải hay 

trung lập gì đó trong một thế lực không còn gì, không 

có gì. Người ta đã nghĩ ngày mình thua từ  sau Hiệp 

Ðịnh Paris ký ngày 27 tháng 1 năm 1973 hay ít nhất 

cuối tháng 3 năm 1973 khi lính Mỹ về nước hết. Tôi 

thì không, nghĩ rằng mình còn mạnh lắm. Quân Lực 

Việt Nam Cộng Hòa còn cả một Miền Nam chưa sứt 

mẻ mà. Chưa thua Tổng Công Kích Tết Mậu Thân 

Năm 1968,  Quảng Trị, Thừa Thiên và An Lộc năm 

1972...thì “sức mấy” Việt Cộng làm được gi!? Cả một 

ngày hôm qua từ chiều cho đến khuya, còn kéo dài tới 

sáng hôm sau, rầm rập tiếng máy bay trực thăng lớn 

nhỏ đủ kiểu đủ cỡ làm rát cả Thủ Ðô Sài Gòn đang cơn 

hấp hối. Trên nóc nhà tôi sau Rạp Ciné Văn Hoa 

Dakao, sáng cả bầu trời đêm 18 Âm Lịch mới vừa qua 

Rằm. Hình hài những chiếc trực thăng vội vã ra đi, ra 

đi biền biệt...mang theo những con người hớt hãi, tuyệt 
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vọng, tiếng than và nước mắt. Tôi ngước nhìn lên, lòng 

trĩu nặng tâm tư bời bời, tan nát. Vợ tôi đứng bên lấy 

khăn “mouchoir” lau cho tôi những giọt nước mắt sao 

cứ chảy, cứ chảy không ngừng, nói “thôi, người ta sao, 

mình vậy anh à”. Tôi nghe được tiếng nói hết sức xúc 

động của người vợ đang rưng rức giòng lệ ứa ra. Vợ tôi 

chạy vào nhà, ôm gối khóc nức nỡ. Người anh em cột 

chèo, Ðại Úy Quân Nhu, không nói không rằng một 

tiếng, châm điếu thuốc ra ngồi dưới gốc cây bình bát 

trước nhà, đầu gục xuống, nhả làn khói trắng dài thê 

lương! Mấy bà xã ra Chợ Tân Ðịnh mua vài đùi gà Mỹ 

làm sẳn về “làm đồ nhậu cho mấy ổng uống giải sầu”. 

Hai đứa tôi lấy hai bà chị em cũng đã 6, 7 năm rồi 

nhưng chưa bao giờ có thì giờ ngồi lại với nhau, nói gì 

uống với ăn. Sáng sớm, nếu không có lẹt đẹt vài tiếng 

súng AK muộn màng thì không biết bao giờ chúng tôi 

thức giấc một giấc ngủ thật dài từ chiều hôm qua mà 

quên đi lời kêu gọi thê thảm của Ðại Tướng Dương 

Văn Minh. Một Trung Tá Trung Ðoàn Trưởng đầu 

hàng. Một Sư Ðoàn tan đoàn rả đám. Một Tỉnh Phước 

Long không còn trong lảnh thổ Việt nam Cộng Hòa. 

Rồi di tản tiếp theo những di tản. Rồi những đổ vỡ tiếp 

theo những đổ vỡ...Còn gì!? Mất nước! Dẫu là nam 

nhi, đời kiếm cung tang bồng ngang dọc, ai không chảy 

những giòng nước mắt mà chê là nhi nữ thường tình?  

Những con người trở mặt nhanh hơn lật bàn tay, 

đeo băng đỏ lăng xăng chạy xe Jeep, xe Lam, xe găn 

máy, ngay cả xe đạp... phất cờ màu đỏ, xanh và ngôi 

sao vàng của cái gọi là Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng 

Miền Nam Việt Nam đi làm an ninh và chỉ điểm cho 

bọn trong rừng ra trả thù và ăn cướp. Thằng bạn tôi, 

Tham Sự Hành Chánh cũng khoe ra cái giấy chứng 

nhận là đoàn viên của cái Hội Sinh Viên Yêu Nước,  

nói là “cho chắc ăn”. “Cho chắc ăn” thì cũng đi tù rục 

xương như người ta. Không biết bây giờ mầy đang ở 

đâu hởi cái thằng giỏi thói tráo trở, khôn vặt? Lời kêu 

gọi trí trá, giảo hoạt của bọn Ủy Ban Quân Quản làm 

mình cứ tưởng là sẽ đi “học tập cải tạo” 10 ngày. Mười 

ngày đến cuối tháng 4 năm 1984 mới được về đèo theo 

“một năm quản chế”. Cái xã hội gì, cứt quý như vàng!? 

Ở trại tù trong Nam phải canh, không thì bị ăn cắp. Ở 

trại tù ngoài Bắc phải trộn với tro hay than đá mũn 

đóng thành bánh dấu trong kho. Người ta lái ghe đi bán 

cứt, đi mua cứt. Có khi người ta giết nhau vì cục cứt. 

Một bà cụ không kiêng dè gì hết, nói “chúng tôi có 

“són” bao nhiêu đi nữa cũng phải ráng mà về đến nhà 

mới tè, không để phí một giọt nào giữa đường”. Nói 

như chuyện đùa mà có thực một trăm phần trăm tôi đã 

trải qua trong cái gọi là học tập cải tạo ở Trại An 

Dưỡng Biên Hòa hay ở Xã Lạc Hồng, Huyện Trấn 

Yên, Tỉnh Yên Bái, chứ không phải nghe nói bâng 

quơ, bêu rếu, tếu... Khắp hang cùng ngõ hẻm, những 

người bạn tôi đó. Bây giờ có người vợ đi lấy chồng cán 

bộ. Có người con bị đuổi học. Có người tả tơi đạp xích 

lô. Có người còm cõi ngồi bán mấy tấm giấy số. Có 

người đi bốc xếp, khuân vác. Có người trong núi trong 

non kinh tế mới. Có người ôm thùng cà rem đi bán, Có 

người đi xin ăn...Tất cả sống đời thiếu ăn, thiếu mặc, 

tồi tàn, hạ cấp, bị hết thảy người ta miệt thị, khinh 

rẻ....Còn bút mực nào tả cho đủ nỗi oan khiên, đoạn 

trường của Người Lính Việt Nam Cộng Hòa Thua Trận 

còn kẹt lại. Ra đường, mình cảm thấy sao như người 

lạc chợ trôi sông, cù bơ cù bất, bơ vơ giữa những con 

người cũng là Việt Nam, mà lạ hoắc la huơ, quê mùa, 

hống hách.  

Những “Cửa Hàng Bách Hóa Tổng Hợp”, những 

“Tụ Ðiểm Bán Buôn Chất Ðốt Thanh Niên”, những 

“Nhà Ðẻ”, “Xưởng Ðẻ”, “Hợp Tác Xã May Mặc”, 

“Ðồn Quân Giải Phóng”, “Bến Ðỗ Ô Tô Con”... nghe 

sao tréo bản họng. Những con đường bóng dáng kỹ 

niệm xưa, bây giờ đã đổi tên hết trơn. Ðường Công Lý 

có Dinh Ðộc Lập, Chùa Vĩnh Nghiêm, Dinh Hoa Lan... 

đổi tên Nam Kỳ Khởi Nghĩa.  Ðường Tự Do có Bộ Nội 

Vụ, Nhà Hàng Caravelle, Continental Palace, La 

Pagode., Vũ Trường Maxim’s...đổi thành Ðồng Khởi. 

Dân truyền miệng “Nam Kỳ Khởi Nghĩa tiêu Công Lý. 

Ðồng Khởi lên rồi mất Tự Do”. Ðường Phan Thanh 

Giản có Trường Trung Học Tư Thục Phan Sào Nam, 

Rạp Ciné Long Vân, Bịnh Viện Bình Dân, Trường Nữ 

Trung Học Gia Long... đổi là Ðiện Biên Phủ và ngay 

Chung Cư Minh Mạng tôi ở, cũng đổi ra Chung Cư 

Ngô Gia Tự như con Ðường Minh Mạng là Ngô Gia 

Tự vậy... Ôi, Bùi Chu là Tôn Thất Tùng, Phát Diệm là 

Trần Ðình Xu, Duy Tân là Phạm Ngọc Thạch, Lê Văn 

Duyệt là Cách Mạng Tháng 8, Trần Quốc Toản là 3 

tháng 2...loạn xà ngầu, biết đâu mà mò. “Một năm 

quản chế” không được bước ra khỏi Sài Gòn và hằng 

tuần phải trình diện Công An Phường với quyển sổ báo 

cáo công việc hằng ngày. Một năm mới được trả quyền 

công dân qua buổi họp của bà con quanh nhà gọi là 

“Tổ Dân Phố”, hầu hết là đàn bà và một tên Công An 

Khu Vực mắt lé, con nít, nhà quê, đọc không ra chữ.  

Rồi Mỹ có chương trình ra đi trật tự “Orderly 

Departure Program” để cho anh em “Cựu Tù Nhân 

Học Tập Cải Tạo” là “Former Re-Education Center 

Detainees” tái định cư ở Hoa Kỳ. Gia đình tôi có hai 

vợ chồng với trai, gái, lớn, nhỏ năm đứa con, theo tên 

HO 14 mà rời Việt Nam sáng tinh sương ngày 18 tháng 

11 năm 1992 và Phi Trường Thái Lan tối cùng ngày để 

vào Phi Trường Quốc Tế KCI của Kansas City, Tiểu 

bang Missouri qua ngày 19. Thấy Thái Lan mới thấy 

17 năm Việt Cộng cai trị đã làm cho đất nước Việt 
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Nam thụt lùi sự tiến bộ đến chừng nào. Phi trường 

người ta hiện đại, to lớn, văn minh, sạch sẽ quá sức. 

Mình, cơm còn bửa đói bửa no. thì nói gì. Cơm phải 

chia gạo ra 6 tô cho 6 đứa vừa con vừa cháu ngồi lựa 

bông cỏ ra mới nấu ăn được. Hằng hà sa số bông cỏ đủ 

loại trong gạo, có khi còn nhiều hơn gạo. Tụi nó phải 

có một cây tăm xỉa răng, một cái chén nước. Nhúng 

đầu cây tăm vào nước cho ướt mới chấm dính được 

bông cỏ. Ðố ai lựa bằng tay không cho được. Vẫn cứ 

hợp tác xã, vẫn cứ tem phiếu, vẫn cứ hộ khẩu, vẫn cứ 

tiêu chuẩn, vẫn cứ cái gì cũng quốc doanh...của cái thứ 

Xã Hội Chủ Nghĩa thì muôn đời Nước Việt Nam 

không bước ra khỏi vòng tối tăm, nghèo đói, lạc hậu 

được. Nhớ lại khi máy bay cất cánh cao dần cao dần và 

xa dần xa dần Phi Trường Tân Sơn Nhất, lòng tôi như 

chùng lại cái tâm trạng nửa vui nửa buồn mà nước mắt 

thì chảy dài! Có ai muốn bỏ nước mà đi đâu? Ðứa con 

gái út của tôi 7 tuổi, ôm cứng ông nội không chịu đi. 

Ba tôi đứng đó nhìn con cháu ra đi không biết bao giờ 

trở lại. Tôi quây mặt qua chỗ khác mà lòng đau nhói. 

Nhưng phải ra đi. Ra đi cho đến bây gìờ đã hơn 18 

năm rồi mà tôi chưa một lần quây về. Ba tôi chết đó, 

cũng không về. Mồ ba tôi chôn đâu cũng không hay. 

Những đồng tiền tôi gởi về cho các anh chị và các cháu 

lo liệu rõ ràng là chưa đủ tấm lòng. Tiền đó, tình đâu!?. 

Tôi biết. Tôi buồn lắm.  

Ngày tôi đến Mỹ, người của Hội Cựu Quân Nhân, 

của Don Bosco, của các anh chị em chưa từng quen 

biết... đón ở phi trường  một đoàn xe dài như một phái 

đoàn ngoại giao cao cấp. Hết sức ngỡ ngàng. Hết sức 

cảm động. Lòng bổng nao nao câu thơ Tỳ Bà Hành của 

Bạch Cư Dị “Ðồng thị thiên nhai lưu lạc nhân. Tương 

phùng hà tất tằng tương thức”. Và một chiều Chủ Nhật 

vài ngày sau đó, anh bạn Ðình, Ðại Úy Không Quân lái 

trực thăng HU-1B chở tôi đến Don Bosco tham dự 

buổi họp định kỳ hằng tháng của Hội Cựu Quân Nhân. 

Anh em gặp nhau mừng hết sức. Tôi đã khóc thật sự. 

Ðã hơn mười bảy năm dài mới thấy lại Quốc Kỳ Việt 

Nam Cộng Hòa. Ðã hơn mười bảy năm dài, mới hát lại 

một cách công khai, hùng hồn Quốc Ca Việt Nam 

Cộng Hòa “nầy công dân ơi! Quốc Gia đến ngày giải 

phóng...”. Ai có chai lòng bao nhiêu đi nữa cũng không 

khỏi bùi ngùi, xúc động! Và mới qua đầu hôm sớm 

mai, tuyết đã rải trắng xóa bầu trời. “Ðẹp quá”, mấy 

đứa con lớn của tôi vén màn cửa sổ coi không chán. 

Nhưng tôi, vợ tôi và hai đứa nhỏ bảy tuổi và năm tuổi 

“lạnh chết cha”. Cái cô Lý, cô Hoa, chú Tý nhà ta làm 

việc ở Don Bosco mướn nhà cho mình ở Mùa Ðông 

mà không có “heat”. Họ trịch thượng ra kiểu ta đây, 

người qua trước chê kẻ qua sau ù ù cạt cạt. Vốn bạn bè 

thường nói, tôi là thằng ngay và ngang tính nên, có 

kiêng dè thằng nào, con nào đâu, “xạt’ liền, “nạt” liền. 

Dẫu sao đi nữa, chúng tôi cũng đã hết những ngày 

giang nắng, chạy mưa thời làm nhang, bán nhang độ 

nhật, nuôi con, “khổ thấy mẹ”. Tôi vừa có foodstamp 

dư mua đồ ăn khỏi trả tiền vừa có tiền mặt welfare trả 

nợ Việt nam. Việc gì “cái thuở ban đầu” cũng đáng ghi 

nhớ. Làm sao mà không nhớ cho được cái công việc 

đầu tiên của tôi ở Mỹ là housekeeping cho Lữ Quán 

Comfort Inn nằm bên trong đường Front. Chú Thanh, 

người Thủ Ðức bình dị, người Trung Úy Biệt Kích lì 

lợm, ngày đầu tiên không chịu được, nổi sung “đụ me! 

tôi về, không làm”. Giải thích, năn nỉ lắm, chú chịu ở 

lại. Lúc ăn trưa, chú nói mà không dấu được nỗi buồn 

xa xăm rằng, ở tù về nghèo xơ nghèo xác, bà con ruột 

thịt xa lánh hết trơn. Ngày giổ họ, mình ráng đạp chiếc 

xe đạp sườn ngang cũ rich, đèo con gà mái dầu thật 

mập về Sài Gòn cúng. Người ta biết lấy con gà, không 

biết hỏi mình một tiếng. Dựng chiếc xe đạp cà tàng vào 

hiên nhà, ra sau hè vấn điếu thuốc rê, tới lu nước múc 

một gáo nước lạnh uống, vào bàn thờ thắp ba cây 

nhang lạy, tôi ra về trước mắt mọi người, có ai nói 

năng gì đâu!? Ðã ra tù hai năm rồi, cả nhà tôi chưa có 

ai được ăn một miếng thịt. Con gà mái chở đi, chúng 

tôi thèm chảy nước miếng lắm chớ. Bà con mình tàn 

nhẫn quá, nói gì người dưng nước lã! Hai anh em tôi 

ráng hết sức cũng chỉ tới 2 tuần, đúng 10 ngày hay 80 

tiếng đồng hồ.. Ở đây đã có hai cha con Trung Úy 

Thiện, người Huế làm từ vài tháng trước rồi. Họ chắc 

cũng không vui gì nhưng cũng không thấy buồn. Chùi 

cầu tiêu đầy cứt, rửa bồn tắm đầy lông, dọn những cái 

quần lót đầy máu me... mà buồn ứa nước mắt. Hai anh 

em vì vậy mà cố gắng 2 năm trời lấy cho được cái 

Diploma về Microprocessor Technology vào năm 1994 

của trường Electronics Institute treo chơi cho đỡ tủi.  

Cũng nhớ, giữa năm 1993 ở Lake Land, Florida vì 

sợ làm housekeeping ở Kansas City, Missouri mà chạy 

về đó làm kitchen-helper. Gọi kitchen-helper cho 

“ngon cơm” vậy thôi,  chứ thực ra chỉ là thằng rửa 

chén cho bếp Nhà Hàng Nhật Bổn của một chú lùn trẻ 

tuổi Phù Tang. Thằng con trai, chưa đến ngày vào 

trường, phụ ba kiếm tiền bước đầu trên đất Mỹ xa lạ, 

làm bus-boy, dọn dẹp chén bát, “clean up” bàn ăn, bàn 

nấu, thảm, vách... Nó nói “ngán nhất là chùi mấy cái 

hood” treo trên bàn nấu đầy dầu, mở, trơn, cứng, khó 

chùi hết sức...mệt lắm! Ngày nào trong tuần mà chùi 

“cái của nợ” đó, gần như trăm phần trăm thằng con về 

nhà muốn bỏ ăn. Thấy con mà tội nghiệp, Mình thì đã 

đành, nhìn con không cam! Cũng không sáng sủa gì ở 

đây, 5 tháng sau, gia đình lại đùm túm trở về Kansas 

City “xứ lạnh tình nồng” của Missouri ở cho đến bây 

giờ cũng gần 20 năm dài thường thược. Người ta nói 
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“trong cái may có cái rủi, trong cái rủi có cái may”. 

Ðúng hết sức cho trường hợp hai vợ chồng một ông bà 

ở đây. Ðã đưa nhau qua Mỹ nhưng sống khác gì mặt 

trời với mặt trăng như từ ở Việt Nam. Bả lúc nào cũng 

chỉ trích nặng nề chồng, gia đình chồng và mang tiếng 

“ba cái lăng nhăng” Ổng thỉnh thoảng cải chính sơ sài, 

nhẹ nhàng. Không may, ông chồng “xìu xìu ểnh ểnh” 

lại bị tai nạn xe hơi nằm “cấp cứu” trong bệnh viện. Bà 

vợ ân tuyệt, tình đoạn nhất định cuốn gói qua Cali dù 

có ai khuyên đi nữa. Nhưng may, được nghe rằng 

“auto insurance, life insurance, trường hợp của ảnh sẽ 

được bạc triệu”, bả đâu chịu bỏ đi. Không biết “ảnh sẽ 

được bạc triệu” bao nhiêu nhưng, hai vợ chồng bây giờ 

nhìn có vẻ hạnh phúc, có tiền. “Rủi” cho nên hai vợ 

chồng mới “may” ăn ở trọn đời, mãn kiếp!? Có những 

điều, những cái, những việc, không thấy, không tin. 

“Ði một ngày đàng, học một sàng khôn”, chuyện nầy 

có lạ gì ở đây nhưng, làm sao tin được ở Việt Nam? Có 

lúc ngồi một mình, nhìn mây trời Thu lãng đãng những 

chiếc lá vàng vàng đỏ đỏ phất phơ mà nhớ ngày xưa.  

Năm đó sau Hiệp Ðịnh Paris 1973 bắt 7 tên Việt 

Cộng ở Nghi Xuân, lấy 6 AK47, 3 B40, 1 K54, 1 radio, 

1 máy truyền tin...mà vui với một Anh Dũng Bội Tinh 

dù là Ngôi Sao Ðồng của Trung Tá Nguyễn Hữu Thiên 

lúc đó làm Tiểu Khu Trưởng cấp cho. Cũng phải nhớ 

mà nhắc đến cái anh chàng Cẩn, Thiếu Tá Trưởng 

Phòng Tổng Quản Trị hồi đó, ngồi mài mỏng đít trên 

cái ghế văn phòng “đếch” làm gì, cũng có cái Anh 

Dũng Bội Tinh “em dũng bội tinh” như người ta. Rồi 

lại nghĩ, tại vì Trung Tá Cao Văn Chơn thế Ðại Tá 

Phan Ðình Niệm làm Tỉnh Trưởng Kiêm Tiểu Khu 

Trưởng Tiểu Khu Quảng Ðức trong hơn một tháng mà 

Thiếu Tá Tư, người Huế, Trưởng Phòng 2 bị phục kích 

ở Ðạo Nghĩa chết thay tôi một cách oan uổng.  Xe tôi 

đã đi trước một đoạn quá dài, nhưng cuối cùng, anh ta 

đã vượt qua dành tôi cái chết sau đó chưa tới 3 phút. 

Tụi Việt Cộng đã phục kích ngay cùi chỏ lên dốc 

Nghĩa Chánh. Số mạng! Biết làm sao!? Tiếc là, việc đó 

không phải của “các ông đơn vị trưởng phải làm” theo 

lệnh kém cõi, hời hợt, vô lý của một ông Tiểu Khu 

Trưởng dỡ ẹt. Một Ðại Úy cũng tên Tư nhưng là người 

Miền Nam lên thay. Rồi lên Thiếu Tá, cũng là Thiếu 

Tá Tư bị Việt Cộng bắn chết, không phải ngoài chiến 

trường mà vượt ngục “học tập cải tạo?”. Tôi nhớ ông 

bạn Tư gốc Sĩ Quan Ðà Lạt nầy, nhắc hoài tôi một câu 

“kệ, ổng nói gì nói, cải lại làm gì anh” khi tôi phân 

bua, lý luận với Trung Tá Tỉnh Trưởng Kiêm Tiểu Khu 

Trưởng Nguyễn Hữu Thiên trong những lần họp cuối 

ngày ở Tiểu Khu hay đầu tuần trong Tòa Hành Chánh 

Tỉnh. Cuối năm 1973, Ðại Tá Phạm Văn Nghìn thay 

thế Trung Tá Nguyễn Hữu Thiên, dân địa phương 

người ta nói “năm ngàn đi, sáu ngàn về”. Ông Sáu 

Ngàn bình thường trình diễn tướng tá rất oai vệ kiểu ta 

đây anh hùng, làm ai cũng sợ, ai cũng nể. Ngày 17 

tháng 3 năm 1975, một đám dân đông đảo và hỗn loạn 

đầy con nít, ông bà già, nam thanh nữ tú, xe hơi, xe 

gắn máy... ùa lên Phi Trường Gia Nghĩa đang có mấy 

chiếc trực thăng ở trển, mong chạy ra khỏỉ thành phố 

sớm chừng nào tốt chừng nấy. Ðại Tá đi với mấy anh 

cận vệ “escort”, súng đạn đầy người, truyền tin “tạch 

tạch tè tè” hết sức oai phong, rút súng bắn bể hết các 

bánh xe từ dưới dốc lên trên phi trường. Chưa đủ người 

ta khiếp, ổng lấy một cây M16 bắn một tràng lên 

không trung, mặt hầm hầm giọng Quảng Bình “chạy đi 

đâu, chạy đi đâu”. Ðố ai mà không tán loạn. May xe 

tôi đang công tác ở đây, đậu hơi xa, nếu không cũng bị 

bắn, Ðại Tá đâu có chừa ai. Tôi cho rằng, việc làm của 

ổng lúc đó có phần hơi quá đáng, võ biền. Lẻ ra, ổng 

nên giải thích và trấn an đồng bào, cho dân tình bình 

yên thì hay biết mấy. Rồi khi Quảng Ðức vào thời ly 

loạn trong cơn hấp hối, tìm ổng đâu không thấy. Ổng 

đã ngủ khò bên Lâm Ðồng từ hồi nào rồi, làm ai cũng 

chê bai ổng là kẻ hèn nhát, bỏ lính, bỏ dân, trốn chạy 

nhanh hơn thỏ đế, chưa nói đến những việc ổng làm, 

đáng trách hết sức. Rất tiếc, có những người ngồi ở 

trên trời viết chuyện ở dưới đất, nói bênh cho ổng chỉ 

huy cuộc di tản, nói bậy Quảng Ðức mất ngày 22 tháng 

3 năm 1975. Bây giờ kể ra có khác nào kẻ phản phúc 

nói xấu cấp trên sa cơ thất thế của mình, tốt lành gì!. 

Có điều, các ổng cùng một mẻ như Thiếu Tướng, Thủ 

Tướng, Phó Tổng Thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn 

Cao Kỳ, đá lính đau quá, ức lắm, la lên một tiếng hỗn 

hào đôi lời trút giận vậy thôi. Tôi không dám làm tài 

hay như những người thuở xưa giỏi làm “tà lọt” cho 

xếp, giữ nhà cho mấy bà, lúc nào cũng khúm núm, cúi 

đầu dạ dạ vâng vâng...chúng tôi thường trêu là “À Vos 

Ordres Xin Tuân Lệnh”, bây giờ chửi thầy, chửi bà đủ 

các ngôn từ xấu xa nhứt. Có phản phúc lắm không!? 

Một chuyện, tôi không bao giờ quên cái ông Ðại Tá 

nầy là, khoảng 6 giờ chiều một ngày cuối năm 1974, 

sau khi Toán Thám Sát của tôi báo cáo đã hạ sát được 

2 Việt Cộng, tịch thu 3 súng AK và một B40 trong một 

cuộc phục kích những ngọn đồi nằm bên phải đường 

vào Ðức Xuyên, gần Chi Khu Khiêm Ðức, đã ra lệnh 

“lôi xác tụi nó ra, bỏ ở Ngả Ba Khiêm Ðức”. Vào lúc 

chạng vạng, núi rừng âm u, tôi với 7 anh em nữa phải 

đi vào rừng nhiều cây số “lôi xác tụi nó ra, bỏ ở Ngả 

Ba Khiêm Ðức”. “Lôi xác tụi nó ra” đâu phải dễ. Thay 

nhau khiêng, vác, cõng, kéo...trong đêm rừng âm u núi, 

đồi và canh bị phục kích nữa. Chết như chơi!. May, 11 

giờ khuya thầy trò về không có gì. Nhưng, đại khái 
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những cái lệnh chết người như thế đó xét cũng đâu cần 

thiết lắm phải “nướng lính” như vậy.  

Hồi mới qua, xuống downtown thi bằng lái xe, 

sớn sác làm sao mà cả người mình táng vào tấm tường 

kính sáng, trong, dầy cợm. Kính không bể. Mình sưng 

cái trán một cục. Thằng Mễ nào, con Mễ nào chùi gì kỹ 

dữ quá, mắt cataract của người trên 50 tuổi có 9 năm 

lính, 9 năm tù, 8 năm sống ngất ngư dưới chế độ khắc 

nghiệt Xã Hội Chủ Nghĩa thấy đường đâu mà tránh. 

May không ai thấy, không thì quê chết. Lái xe bên Mỹ 

chưa quen nước quen cái, đi Highway, Trafficway...cứ 

lộn vô Exit, lộn ra Exit mà lạc đường hoài. Mình cũng 

tự an ủi cho mình rằng, ai lái xe ở cái xứ sở nầy mà 

chưa từng bị lạc? Một hôm lộn tới lộn lui làm sao 

nhiều tiếng đồng hồ vẫn không biết đường mà về. Rề 

rề tới cây xăng dùng điện thoại công cộng gọi về nhà 

bảo thằng con giỏi tiếng Anh dắt ba về. Nó hỏi “ba 

đang ở đâu?”. Tôi lung túng trả lời là “tao không biết 

tao đang ở đâu nữa”. Nó cằn nhằn quá, “làm sao con 

tìm ba ra?”. May, ở đó cũng không xa nhà. Tôi đưa tờ 

giấy có ghi địa chỉ và số điện thoại cho hai người Cảnh 

Sát. Họ gọi con tôi không được rồi bảo theo họ mà về. 

Chắc thằng con tôi đã đi mà cũng không biết đi đâu để 

tìm tôi rồi. Già ở Mỹ khổ thiệt, có cái miệng mà cũng 

không nói được, có chiếc xe chạy thì chạy lạc hoài. 

Một sáng ngày mùa Ðông, tuyết rơi trắng trời, lạnh 

thấu xương, ông bà Thanh cùng thằng con trai lớn vào 

nhà năn nỉ hết sức, nhờ tôi cùng đi đến văn phòng luật 

sư “đã có anh Liêm hẹn rồi”. Hết sức ngỡ ngàng! Tôi 

tự hỏi, “ông bà nầy có chuyện gì mà cần luật sư?”. 

Chẳng biết trời cao đất rộng là dường nào, “ừ thì đi 

giúp chú thím” cũng chẳng chết thằng Tây nào. Chú 

bắt tôi phải veston, cravaté như hai cha con của chú 

“cho lịch sự”. Trong lúc ngồi chờ khoảng nửa giờ đồng 

hồ, chú vừa kín đáo vừa bí mật vừa trịnh trọng rút ra tờ 

giấy được cuộn tròn, dấu hết sức kỹ lưỡng trong mình 

thím. Ðố mà tôi biết gì, tôi thấy gì trong lúc nầy và ở 

đây. Chú nói “anh chỉ nói, nhờ Luật Sư lảnh giùm tôi 

số tiền mười một triệu tám trăm tám mươi ba ngàn 

đồng theo như giấy tờ ghi ở trỏng”. “Trời ơi! Chú giỡn 

chơi”, tôi lạnh cả người nói với chú như vậy. Ðã đến 

đây lại ra về hay sao? Tôi vừa đưa Tờ-Giấy-Bạc-Triệu, 

chú Thanh nói như vậy vừa đánh liều “ba xí ba tú” cái 

vốn liếng ngọng nghịu, kém cỏi tiếng Anh của mình. 

Người luật sư già không biết có nghe được gì không, 

nhìn cô thư ký đã trẻ lại còn thật đẹp mà nói với cô ta 

điều gì đó, tôi không nghe, không biết. Hai người lững 

lờ mĩm cười, tôi thấy như có cái gì hơi bất bình 

thường, có cái gì dè biểu trong đó. Liếc qua Tờ-Giấy-

Bạc-Triệu, người luật sư già nét mặt vừa như thương 

hại mà cũng vừa như khinh bỉ cái bọn nhà quê “nghèo 

mà ham”, tay quăng Tờ-Giấy-Bạc-Triệu ra bàn, miệng 

nói “đây chỉ là Sweepstake, một loại giấy quảng cáo, 

đùa chơi thường thấy ở Mỹ mà thôi, các ông bà chẳng 

cần làm gì, không cần gì tôi”. Chưa kịp dứt lời, ông ta 

đã đứng dậy, đi vào không thèm“shake hand”, không 

cần“see you again” gì hết. Cô thư ký còn nói được một 

tiếng “sorry” nhưng kèm theo một nụ cười nửa miệng 

trịch thượng, đầy ngạo mạn, rẻ rúng. Ðau lòng! 

Chuyện nửa vòng trái đất, vấp váp cũng là thường 

nhưng ham ăn “của trên trời rớt xuống” kiểu nầy thì 

mất mặt KBC quá. Nhà thơ Rudyard Kipling của Anh 

nói: “Oh, East is East, and West is West, and never the 

twain shall meet”, đại khái chúng ta thường nói, “Ðông 

là Ðông, Tây là Tây. Ðông Tây không bao giờ gặp 

nhau”. Ai biết bên Mỹ chơi cái kiểu gì lạ vậy. Cũng 

như một người anh em bạn tôi, tại thành phố nầy. Một 

hôm nhậu “đả quá” kiểu ta đây “không say không về”. 

Ðúng, chú ta say mèm mới về. Nhưng người say có 

bao giờ chịu là mình say, cứ lái xe về?. May là, đêm 

khuya khoắc ngày Chủ Nhật, xe chạy ngoài đường 

cũng lơ thơ tơ liễu. Xe chú chạy tự do lane nầy qua 

lane kia chưa có gì đáng tiếc xẩy ra. Cũng còn chút 

tỉnh táo, thoáng nghĩ, “phải nhấn nút emergency cho 

đỡ nguy hiểm”, chú quờ quạng tìm hoài cái nút tam 

giác mà không ra. Ngừng xe lại, mở to đôi mắt và định 

thần cho tỉnh táo, thấy rồi, chú nhấn nút, vịn xe đi 

chung quanh xem cho chắc ăn. Bốn đèn trước sau đã 

cháy, tắt, cháy, tắt. Trước khi tiếp tục con đường về 

nhà, luôn tiện chú dựa đầu vào xe, đứng “xả cái bầu 

tâm sự” xuống đầy đường một cách thoải mái và khoái 

chí. Một chiếc xe chạy qua bóp còi te, te, te...Một 

chặng dài, xe Police theo sau “quây đèn” vàng, đỏ, 

xanh nhấp nhá. “Chết cha rồi!”, chú nói nhỏ giọng 

nhừa nhựa. Một cách khó khăn, chú tấp xe vào lề. Một 

Cảnh Sát bước tới, hỏi “do you need help?”. Bình 

thường, tật cà lăm và kém Anh Văn đã làm chú nói mà 

không ai hiểu rồi, huống gì bây giờ. Chú bấm nút cho 

cửa chạy xuống, thò đầu ra ngoài nói một tràng nhiều 

quá mà sau nầy kể lại, chú cũng không biết mình đã 

nói gì. Hơi rượu bay ra nồng nặc. Còng Số 8 lạnh và 

đau nơi hai cổ tay, chú tỉnh rượu liền và biết mình 

“lảnh thẹo”. Chi phí cho mọi sự qua đi cũng hết cả ba 

ngàn đô la. Ba ngàn đô la lúc mình mới qua chưa hơn 

một năm và đi làm mới được vài tháng. Vợ nhằn quá!. 

Biết sao!? Ham vui cũng có cái giá của nó. Có một 

điều, chú ngộ ra rằng, bây giờ mình đã lớn tuổi rồi, đâu 

còn thuở sung sức ngày xưa đánh giặc liên miên rồi 

nhậu cũng liên miên, có sao đâu!? Hồi còn ở Trại Tù 

K1 Vĩnh Phú, khoảng những năm 1979, 1980 không 

biết từ đâu, những anh em trong tù đồn là,”những bọn 

tù mình sẽ được Phủ Cao Ủy Tỵ Nạn Liện Hiệp Quốc 
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bốc đi Mỹ, Canada, Úc...”. Những người giỏi tiếng 

Pháp còn tô thêm, “Phủ Cao Ủy Tỵ Nan Liên Hiệp 

Quốc là le Haut-Commissariat des Nations Unies pour 

le Réfugiés, viết tắt là HCR”. Tôi khoái nghe ba cái 

chuyện tào lao nầy nên, thuộc lòng mấy chữ Pháp, bây 

giờ viết lại mà không sợ sai. Có nhiều bà, nhiều chị 

vạn dặm ra “thăm nuôi” chồng còn đem theo đôi giày, 

bộ đồ vét, cái cà vạt và lời dặn dò, “anh đi bình yên”. 

“Anh đi bình yên”, không phải Mỹ, Canada hay Úc mà 

“anh đi bình yên” dưới lòng đất Bắc lạnh lùng, khắc 

nghiệt, không có một nấm mồ. Trong những tột cùng 

đau khổ và bi ai, con người vượt ra thực tại, lang thang 

đi tìm mộng để ủy lạo tâm sự. Mộng thường không 

thực, xa vời, hư ảo...tếu. Những người tù tiếp tục lao 

động khổ sai, biệt xứ, còm cõi tháng ngày xơ xác, lầm 

lũi...theo số phận an bài. Những bà vợ ở nhà, có người 

chung thủy keo sơn, có kẻ thiếu kiên nhẫn đợi chờ, bỏ 

đi. Những đứa con nhẹ tình ruột thịt với cha, có khi 

còn oán hận. Ðời tù một người chiến sĩ, trăm cay ngàn 

đắng! Sống đau hơn chết để khỏi sống một đời tang 

thương. Năm 1984, tôi ra tù từ Trại Tù Z30C Hàm 

Tân. Ðã 9 năm “Giải Phóng”, người ta đem đất nước 

Việt Nam thụt lùi lại trăm năm văn minh tiến bộ. Tôi đi 

“Xe Con Chở Khách” về Phan Thiết. Một chiếc xe đò 

lỡ chạy bằng than củi, cũ kỹ, dơ dáy, nóng...Người trên 

xe toàn là mấy bà, ngồi chật ních không làm sao nhúc 

nhích cục cựa. Hàng hóa toàn là “hạ cám” , không có 

“thượng vàng”, chất nghẹt xe, ngộp thở. Thùng than 

gắn sau xe đỏ rực, nóng hết sức  nóng, thỉnh thoảng 

phà vài cục than lửa vào xe như muốn đốt cháy cái tàn 

tích lạc hậu của cái gọi là Xã Hội Chủ Nghĩa, trở về ít 

nhất cái thời trước “Ngày Giải Phóng”. Hồi đó từ Sài 

Gòn ra Phan Thiết, chúng tôi đi Xe Ðò Hiệp Hưng, 

mỗi người một ghế bành, ngồi thoải mái. Trong xe có 

máy lạnh, có TV, có nhạc, có một bịch nước trà đá...Có 

những chuyện, đố trời mà biết, nếu ai không ở trong 

cái đất nước thời Việt Cộng phá hết cái văn minh, sự 

giàu có của Miền Nam Việt Nam đem cái nghèo đói, 

dốt nát ngoài Bắc vào, gọi là giải phóng. Ðường phố 

Sài Gòn, người dân nghèo đói nằm đầy, lây lất kiếm 

ăn. Từ khúc đường Minh Mạng nối dài qua Ngả Sáu 

Chợ Lớn đến Ðại Học Xá Minh Mạng, Trường Trung 

Học Chu Văn An, qua bên kia là Công Viên Văn Lang, 

người dân sa cơ thất thế từ Vùng Kinh Tế Mới về, sống 

không ra kiếp sống con người, nếu không muốn nói là 

cặn bả, rát rưởi bên lề xã hội Sài Gòn đổi đời. Nhìn 

đồng bào ruột thịt như vậy, hỏi ai không bàng hoàng, 

không xúc động!?  Ðã những năm 1985-1988, ở bến xe 

đò Bình Triệu, mua vé xe khó biết chừng nào. Xe chạy 

8 giờ sáng mà phải sắp hàng lúc 12 giờ khuya vẫn có 

khi phải về không. Chỗ đứng sắp hàng có thể là người 

mà cũng có thể là cái ghế, cục gạch, chiếc chiếu...”xi 

phần” để bán chỗ mỗi cái 5 đồng. Tài xế, lơ xe là ông 

hoàng, là hung thần gây biết bao nhiêu oan khiên cho 

chị em phụ nữ buôn chuyến đường dài. Ngày xưa tôi 

học, “Chủ Nghĩa Cộng Sản nhằm bần cùng hoá nhân 

dân”, bây giờ mới thấy, sao mà đúng quá. Rõ là, 

chuyện mấy tay Việt Cộng ngu muội, nói “một ngàn lẻ 

một đêm” cũng không hết cái dã tâm phá tan đất nước 

Việt Nam, lẻ ra sánh ngang bằng Ðại Hàn, Ðài Loan 

hay ít nhất như Singapore, Thái lan, Nam Dương... đâu 

tàn tạ như Căm Bốt, Lào...lúc bấy giờ! Nói cho cùng, 

họ chính là những kẻ thù, là những tên tội đồ của dân 

tộc, đáng bị lịch sử phết đen mấy chữ ngắn gọn “Việt 

Cộng là một khối u ác tính, là dấu tích dã man của 

nhân loại trên đất nước Việt nam”. Cách đây hai năm 

và mới Thứ Sáu vừa qua, ngày 7 tháng 5 năm 2010 tức 

ngày 24 tháng 3 năm Canh Dần, thằng con út ra trường 

Ðại Học 4 năm như chị nó, vợ chồng chúng tôi mừng 

lắm. Nghĩ, nếu không qua đây mà “kẹt” ở Việt Nam thì 

tụi nó “làm gì trời”! Dẫu không hơn ai nhưng không 

“băng đảng”, “xì ke ma túy”, “rượu trà “, “cá độ”, 

“Casino”, “trai gái lăng nhăng”...là mừng rồi. Ngày 

hôm qua, tới nhà một anh bạn ăn giổ, gặp hai ông ngồi 

khoe con, đứa đang học Bác Sĩ, đứa đã ra Bác Sĩ. Họ 

huyên thuyên không còn chỗ nào mình “chun” lời nói 

vô. Nhưng họ không dám khoe những đứa con “bán 

trời không mời thiên lôi”. Vợ chồng tôi như đa số anh 

chị em ở đây, nhà cửa, xe cộ không mắc nợ,  cơm ăn 

đầy đủ , vui vui làm một chai beer, xem TV hay gỏ cọc 

cọc computer, nhìn  các con lành lặn lại có một chút 

học vấn... là hạnh phúc lắm rồi. Dám gì đòi hỏi nữa. 

Có ích kỹ lắm không? Người ta hết sức tội nghiệp, đẻ 

con ra đã tật nguyền, nhà cửa lại nghèo đói...cái ăn cái 

mặc còn chưa đủ, tìm đâu ra cái học, có gì để khoe với 

khoang. Mình dẫu không nói quá lời nhưng nói quá 

nhiều, người ta cũng tủi chứ. Tội nghiệp! Những năm 

tháng đầu qua Mỹ, cứ mùa Football là mình buồn thúi 

ruột. Mở TV ra là thấy mấy anh chàng Mỹ to con lớn 

xác, ăn mặc kỳ quái, quăng banh bầu dục rồi ôm nhau 

vật lộn chất đống mà người coi sao đông quá, hào hứng 

quá. Mình cứ nghĩ, Football là đá banh chứ. Ai đời, 

Football là môn chơi lạ quá là lạ, trên trái đất, chỉ có ở 

cái xứ sở nầy mà thôi. Nhưng dần dần, các con tôi cả 

trai lẫn gái, lớn và nhỏ, đều mê hết trơn. Nhưng may, 

không có đứa nào “cá độ”. “Cá độ” Football, Basket 

ball. Baseball... ở đây đã có đứa tán gia bại sản, có đứa 

chạy qua Tiểu Bang khác trốn nợ, có đứa vợ chồng ly 

dị...chớ giỡn sao. Rồi ngày một, ngày hai ham vui với 

con, tụi nó chỉ cho. Mấy năm nay vợ chồng tôi cũng 

biết được chút chút. Hóa ra Football quăng nầy lại hay 

hơn Football đá thời mình ở Việt Nam gọi là túc cầu 
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mà bây giờ Việt Cộng gọi là bóng đá. Chúng tôi cũng 

biết vui khi đội Dallas Cowboys được “touch down”,  

“interception” hay không vui chút nào khi Quartback 

Tony Romo bị “intercepted” hay”sacked”, “fumbled”... 

Ðội Kansas City Chiefs của ông Lamar Hunter dù là 

đội nhà nhưng, vợ chồng tôi không thích chút nào. Nó 

càng ngày càng tệ, không muốn coi, nói gì ủng hộ, thà 

Indianapolis Colts, New Orleans Saints...còn hơn. 

Ngày 7 tháng 2 năm 2010 vừa qua, trận Super Bowl 

lần tứ 44 giữa Saints và Colts. Ai có ngờ, Saints thắng 

Colts 31/17. Trận nầy sơ sơ có trên 100 triệu người coi. 

Tiền quãng cáo 3 triệu cho 30 giây. Tổng Thống 

Obama cũng “mê” huống gì dân thường, đã mời các 

Dân Biểu, Thượng Nghị Sĩ, các viên chức chính quyền 

vào Toà Bạch Ốc cùng coi cho vui. Super Bowl Ngày 

Chủ Nhật là ngày hội lớn của người dân Mỹ, có đủ cả 

trai, gái, già, trẻ, giàu, nghèo, homeless...luôn cả bệnh 

hoạn cùng vui vầy mà.  

Một đời người, người ta cho trọn lỏn trong môt 

trăm năm là “ba vạn sáu ngàn ngày”. Nhưng mấy ai có 

được!? Tuổi trẻ thì không biết gì. Tuổi già trên năm 

mươi đã thấy gần đất xa trời. Tuổi thanh niên, trung 

niên, người Việt Nam đã bị vùi dập trong thời chinh 

chiến. Một bầu trời trong xanh, trăng sao, thanh bình 

đâu dễ tìm thấy cho những mối tình thơ mộng, lãng 

mạn. Chiến tranh cay nghiệt luôn len lỏi vào hang cùng 

ngõ hẻm, rừng sâu, biển thẳm...Tôi biết “chạy tản cư” 

từ trong bụng mẹ thời Việt-Pháp-Nhật. Cha mẹ dạy 

trốn đạn dưới hầm trong nhà khi Việt Minh với Pháp 

bắn nhau lúc chưa tới mười tuổi. Trên đường cái quan, 

trong các hương lộ mấy lần suýt chết vì mìn, lựu đạn 

của mấy anh du kích của cái gọi là Mặt Trận Giải 

Phóng. Rồi cái tuổi đẹp nhất hai mươi, ba mươi và kéo 

qua tới bốn mươi...thì quân trường, chiến địa và tù đầy. 

Thêm một chục năm nữa đến cái tuổi năm mươi phải 

sống cảnh cá chậu chim lồng oan nghiệt trong một xã 

hội có mị danh và “chơi chữ” là Xã Hội Chủ Nghĩa 

Chủ Nghĩa Xã Hội vô nghĩa, vô nhân, vô hậu...vô cùng 

man rợ như kiếp người nô lệ sống thời tiền sử. Những 

oái oăm, éo le của những mối tình trong thời chiến 

tranh, thấy mà đứt ruột. Thằng bạn tôi đó, hôn thê của 

nó mười năm tình ái, chờ ra Thủ Ðức làm đám cưới. 

Chưa chi, nó đã chết cháy ở Hòa Tân như đã nói ở trên. 

Con nhỏ ở vậy suốt đời cho đến bà già góa, chưa bao 

giờ có một tấm chồng. Sự sống và cái chết, lằn ranh 

mỏng manh quá đến nỗi nụ cười, tiếng khóc vẫn còn 

hình dáng, dù đã ra người thiên cổ từ hồi nào. Bạn bè 

không nói đâu xa, chỉ thời Trung Học Phan Bội Châu 

Phan Thiết và Trung Học Chu Văn An Sài Gòn hằng 

ngàn đứa, bây giờ đếm trên đầu ngón tay. Chiến tranh 

ngoại lai đã giết chết tụi nó hết trơn. Chiến tranh vô lý 

hết sức, tụi nó dù bạn bè, dù anh em ruột thịt, đã quây 

đầu súng bắn chết nhau. Sự chia lìa, ly tán là tan 

thương xiết kể. Anh em, bà con thân thuộc hằng ngày 

vẫn thấy nhau như kẻ thù truyền kiếp trong cái “nề 

nếp” giáo điều Cộng Sản đã đi vào lịch sử loài người 

như những trang kỳ quái nhất của nhân loại. Ngồi đây, 

nghĩ đến những đứa bạn ngày xưa “chịu chơi” ngoài 

mặt trận, bây giờ không còn tay, không còn chân, 

không còn mắt...Một thằng em bạn, ngồi rung cặp đùi 

cụt: “Ngày xưa xả thân vì nước. Ngày nay bán nước 

nuôi thân”. Họ còn đó là những ám ảnh nỗi đau không 

rời. Họ không đau vì làm thương binh chứ đâu là phế 

binh, mà đau vì bắt phải buông súng“đầu hàng vô điều 

kiện”. Bây giờ chung đụng với kẻ thù cao ngạo, ngang 

ngược, xách mé, miệt thị bằng nửa con mắt. Ðau lắm! 

Nhục. lắm! Chưa nói, họ làm gì, làm sao để mà sống 

cho chỉ cá nhân mình, nói gì vợ, con, cháu, 

chắt...Người anh cột chèo, Ðại Úy Pháo Binh, giải ngũ 

từ năm 1968, hiện đang sống ở Việt Nam, thường tâm 

sự: “trước nghịch cảnh, mình muốn tự tử nhưng, không 

đủ can đàm. Thường đêm thắp nhang van vái, xin ông 

bà linh thiêng cho mình “đi” sớm. Có lẻ số còn chịu 

“kiếp đọa” nên anh vẫn sống lì trên thế gian đầy oan 

khốc. Chú may qua Mỹ, cũng nhờ ơn trên. Dẫu gì, 

cũng không chung đụng với Bọn Ðầu Trâu Mặt Ngựa”. 

Ảnh thường kêu tụi Việt Cộng là “đầu trâu mặt ngựa” 

từ sau Hiệp Ðịnh Genève năm 1954, bỏ Bắc vào Nam. 

Ðất nước Việt Nam không may nằm sát bên Tàu quá to 

lớn và tham lam mà phải bị gần một ngàn năm thống 

thuộc. Và cũng gần một trăm năm bành trướng thuộc 

địa và Ðạo Thiên Chúa mà Việt Nam bị người Pháp đô 

hộ. Năm mươi sáu năm kể từ 1954 đến nay, đất nước 

Việt Nam vô phước lại bị những thằng, những con 

“ngụy danh” chuyên chính vô sản đem thụt lùi tiến bộ 

cả năm mươi năm, chưa nói đến, tụi nó tàn sát đồng 

bào ruột thịt của mình còn dã man hơn Giặc Tàu, Giặc 

Tây, Giặc Nhật. Ôi Việt Nam, bao giờ thôi chinh 

chiến!? ./. 

                                                                                     

Nguyễn Thừa Bình 
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Chút tình cho Thủ Đức 
 

Vũ Đình Trường 

 

Bỗng như còn nghe thoáng chút dư âm   

Vang vọng lại từ một thời rất cũ  

Dòng kỷ niệm chảy về như thác lũ  

Nhớ trường xưa, ơi Thủ Đức thân thương  

Nhớ đêm đen, nhớ những sáng mờ sương  

Hương dạ lý sân tiểu đoàn thoang thoảng  

Một mùi hương chưa tàn theo năm tháng  

Ôi Thủ Đức trường tôi!  

Đã thăng trầm theo mệnh nước nổi trôi  

Đã đào tạo biết bao chàng tuổi trẻ  

Những trưa hè gió nhẹ  

Những buổi sáng tơ mềm  

Trung Nghĩa Đài sừng sững đứng uy nghiêm  

Như thúc giục người đi làm lịch sử  

Quên sao được đồi Tăng Nhơn Phú  

Chiều cuối tuần trên đại lộ Bình Long  

Khu tiếp tân vội vã chút tình nồng  

Và những tối một mình đi gác tuyến  

Khu Gia Binh có mắt nhìn lưu luyến  

Của người em đang độ tuổi xuân thì  

Đã bao lần dõi bước người đi  

(Có lắm kẻ chẳng bao giờ trở lại)  

Thủ Đức ơi, lòng ta ghi nhớ mãi  

Những bãi, sân, doanh trại, lớp, giường đôi  

Vẫn chưa quên cầu Bến Nọc lẻ loi  

Đường ra bãi máu đàn anh đã đổ  

Nhớ mái tôn dấu đạn thù loang lổ  

Giao thông hào, đêm dã chiến mồ hôi  

Thủ Đức ơi, trường mẹ mến yêu ơi  

Quên sao được những ngày xưa ấm áp  

Vũ đình trường tiếng chân đi rầm rập  

Đoàn sinh viên vang khúc hát quân hành  

Sống oai hùng trọn vẹn tuổi xuân xanh  

Chí đã quyết đi vào nơi gió cát  

"Cư An Tư Nguy!" lời vàng ta ghi khắc  

Trên cánh tay, trên phù hiệu huy hoàng  

Khăn đỏ, khăn xanh, Khăn tím, khăn vàng  

Khóa trước khóa sau hàng hàng lớp lớp  

Quên sao được cuối thời gian huấn nhục  

Lễ gắn alpha trang trọng, chí tình  

"Quì xuống Tân Khóa Sinh!"  

Khi đứng dậy cầu vai vàng chói sáng  

Quên sao được đêm cuối cùng thức trắng  

Lòng nôn nao nghĩ đến buổi ra trường  

"Quì xuống các ngươi!"  

Tiếng hô to vang dội đến ngàn phương  

Hồn tử sĩ đã về đây chứng kiến  

Những đứa con trên đường ra trận tuyến  

"Đứng dậy Tân Sĩ Quan!"  

Lời hiệu triệu âm vang...  

Trong hàng quân có kẻ lệ đôi hàng  

Giọt nước mắt buồn vui ngày mãn khóa  

Rời Thủ Đức bạn bè đi trăm ngả  

Thằng Pháo Binh, đứa Thiết Giáp, Nhảy Dù  

Thằng Sư Đoàn, thằng Biệt Động, Chi Khu  

Bay tản lạc như chim non lìa tổ  

Chua xót thay! Mộng đầu đời gãy đổ  

Miền Nam rơi, trường mẹ cũng tan hoang  

Kỷ niệm xưa nay chép vội đôi hàng  

Lòng vẫn ước có một ngày trở lại ...  

 

Thương Ca mùa hạ  
   
Ngày chợt qua đi chiều cũng vội  

Tháng năm về nhớ dấu yêu xưa  

Rong rêu ơi cái thuở giao mùa  

Ngọn gió vi vu nồng sắc hạ  

   

Cây phượng ngoài sân chừng đỏ ối  

Sầu rơi lả tả cánh hoa tim  

Nắng lung linh sợi nắng xuyên cành  

Như vết chém hằn ngang nỗi nhớ  

   

Ngày trở về tìm trong kí ức  

Lạ lùng từng ánh mắt thân quen  

Nỗi buồn chợt chắp cánh bay lên  

Tĩnh mịch ngôn từ  đau quấn quýt  

   

Nắng  đã tắt  hoàng hôn cũng vội  

Rán chiều thoi thóp giấc phôi pha  

Nửa hồn  rịu rã khúc thương ca  

Lỡm chỡm dấu chân buồn sỏi đá . 

 

Nguyễn Khánh Chân
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Tuy gần mà xa   

 

Có một vị hiền triết đã hỏi các đệ tử rằng: 

“Tại sao trong cơn giận dữ người ta thường phải hét 

thật to vào mặt nhau ?” 

Sau một lúc suy nghĩ, một trong những đệ tử ấy đã trả 

lời: 

“Bởi vì người ta mất bình tĩnh, mất tự chủ!” 

 

Vị hiền triết không đồng ý với câu trả lời, ngài bảo: 

“Nhưng tại sao phải hét lên trong khi cả hai đang ở 

cạnh nhau, tại sao không thể nói với một âm thanh vừa 

phải đủ nghe ?” 

Các đệ tử lại phải ngẫm nghĩ để trả lời nhưng không có 

câu giải thích nào khiến vị thầy của họ hài lòng. 

 

Sau cùng ông bảo: 

“Khi hai người đang giận nhau thì trái tim của họ đã  

không còn ở gần nhau nữa. Từ trong thâm tâm họ cảm 

thấy giữa họ và người kia có một khoảng cách rất xa, 

nên muốn nói cho nhau nghe thì họ phải dùng hết sức 

bình sinh để nói thật  to.  

Sự giận dữ càng lớn thì khoảng cách càng xa, họ càng 

phải nói to hơn để tiếng nói của họ bao trùm khoảng 

cách ấy.” 

  

Ngưng một chút, ngài lại hỏi: 

“Còn khi hai người bắt đầu yêu nhau thì thế nào?  Họ 

không bao giờ hét to mà chỉ nói nhỏ nhẹ, tại sao?  Bởi 

vì trái tim của họ cận kề nhau.  Khoảng cách giữa họ 

rất nhỏ…” 

Rồi ngài lại tiếp tục: 

“Khi hai người ấy đã yêu nhau thật đậm đà thì họ 

không nói nữa, họ chỉ thì thầm, họ đã đến rất gần nhau 

bằng tình yêu của họ. Cuối cùng ngay cả thì thầm cũng 

không cần thiết nữa, họ chỉ cần đưa mắt nhìn nhau, thế 

thôi! Vì qua ánh mắt đó  họ đã biết đối phương nghĩ gì, 

muốn gì ..” 

 

Ngài kết luân: 

“Khi các con bàn cãi với nhau về một vấn đề, phải giữ 

trái tim của các con lúc nào cũng cận kề.  Đừng bao 

giờ thốt ra điều gì khiến các con cảm thấy xa cách 

nhau… Nếu không thì có một ngày khoảng cách ấy 

càng lúc càng rộng, càng xa thì các con sẽ không còn 

tìm ra được đường quay  trở về !” 

 

    Chùm thơ rừng lá 

  
Buồn ray rức vàng thu rừng thay lá 

người miên man mong hết cuộc quân hành 

chiều ngơ ngẩn tiếng chim nào rất lạ 

biết đêm này mưa lũ có về không?... 

 

Ở phương ấy có buồn không hở nhỏ? 

ta phương này da diết chiều hoang sơ 

chớm mùa sang lối rừng lưng lá đỏ 

bóng thiên di nghiêng cánh nhớ vô bờ... 

 

Ơi mơ ước vẫn là mơ ước nhỏ 

thèm làm sao chỉ một cánh thư hồng 

thư dù ngắn cũng tàn đêm mắt đỏ 

biết đêm này mưa lũ có về không?...   

                                                 ( rừng lá 74) 
CSVSQ Nguyễn Hữu Liêm  
 
  

 

Hoạ Chùm thơ rừng lá 
 

Chiều tan học nắng vàng phai mầu lá 

bước nhỏ về như thiếu bạn song hành 

vẫn con đường nầy chừ nghe rất lạ 

vắng ai rồi cây cỏ có buồn không?... 

  

Núi rừng ơi,  có nhớ người em nhỏ ? 

những đêm dài tha-thiết mộng đơn sơ 

thả hồn hoang trên mỗi cành phượng đỏ 

mường-tượng đến ai, ôi nỗi nhớ vô bờ 

 

Ước mơ sao có thêm đôi cánh nhỏ 

đến bên anh trong một sớm trời hồng 

dẩu mưa bụi có làm đôi mắt đỏ 

vắng ai rồi cây cỏ có buồn không?.... 

 

       CSVSQ Trần N. Long 
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Làm trong sáng tiếng Việt 
Thưa các quan BK, (hê hê, mày tao cho nó dễ 

xưng hô, em thành thật xin lỗi các NT, mong quý NT 

thông cảm thứ lỗi). 

Trong mấy tuần vừa qua bài vở anh em gởi 

nhiều, đọc thấy rất thú vị. Tao không có thời giờ viết 

thư hồi âm ngay, vừa đi làm, vừa lọc máu hết mẹ nó 

giờ giấc, về nhà mở máy coi thư từ của anh em chưa 

xong là 2 con mắt nó mở không muốn nổi. Tuy nhiên, 

có 2 bài mà tao rất là thích thú và hấp dẫn, interest vô 

cùng nhưng viết cảm tưởng của mình ra thì e rác tai 

thiên hạ. Tao đắn đo mãi, ráng sắp xếp thời 

giờ để đóng góp với anh em.  

Bài thứ nhất là: Làm trong sáng tiếng Việt  do NT 

Trần huy Quang post lên (vài anh em cũng đã ý kiến ý 

cò chẳng hạn như:  Điệp tú, TC, XT, Ó Z...). 

Bài thứ hai là: Câu hỏi của thằng Điệp v/v đại 

khái là dân Bắc Kỳ Công Giáo (trong các xóm đạo di 

cư) hay hoặc thích xơi thịt cho trong ngày lễ Noel. Tao 

rất là hứng thú khi thấy câu hỏi này . Số là tao đã gặp 

câu hỏi đó hơn 38 năm về trước, tao ngạc nhiên vô 

cùng. Lần hồi, tao sẽ giãi bày những gì tao tự tìm hiểu, 

tự tìm câu trả lời cũng như chia sẻ với tụi mày những 

cảm nghĩ của cá nhân tao mà thôi. 

(Ưu tiên cho câu hỏi của thằng Điệp 344. Còn câu 

trước khoan khoan đã các CỤ, để em có giờ sẽ hầu 

chuyện quý CỤ sau ).  

Nói trước là mấy cái đề tài này rất là gai góc. 

Đại để câu chuyện như sau: 

Trở về mấy chục năm hồi đó (phải nói rõ ở đây, 

tao là dân Bắc Kỳ di cư chính hiệu con nai vàng , từ 

nhỏ cho tới lúc đi lính, tao ở giữa một xóm đạo di cư, 

gần như 100% là Công Giáo cho nên suy nghĩ, thói 

quen, nếp sống của tao chịu ảnh hưởng rất lớn 

những phong tục tập quán của dân miền Bắc đem vào 

mà nhất là trong một xóm đạo di cư. Chuyện này thì có 

lẽ TT hay anh em nào từng sống trong xóm đạo người 

Bắc sẽ không lạ gì). Sở dĩ tao phải dây cà dây muống 

như thế, mất thời giờ của anh em là vì để tụi mày hiểu 

là không bao giờ tao có ý nghĩ kỳ thị Nam Bắc mà 

tao rất đau khổ vì cái tư tưởng chia rẽ khốn nạn này do 

thằng Tây nó tạo ra. 

Khi còn sống chung với cha me, anh em giữa một 

xóm đạo di cư, giả như  tới những ngày lễ lớn như 

Noel, Phục Sinh, Tết Nguyên Đán… thường thì bố tao 

(trước ở quân đội VNCH chung với Tướng Nguyễn 

Bảo Trị, sau ông giải ngũ, về làm ở bộ Y Tế) và mẹ tao 

làm thịt một vài con gà, hay vài con vịt đánh tiết 

canh. Đôi khi làm vài con thỏ cho nó đình đám. Hoặc 

giả mẹ tao đi chợ  mua thịt heo, thịt bò...chứ chớ hề "hạ 

cờ tây" vào những ngày này bao giờ. Cho nên tao 

không hề nghe không hề biết trước khi tao ...về đơn 

vị ở miền Tây... Tuy nhiên lâu lâu vẫn gia đình tao vẫn 

thịt một "cây còn" để gọi là thay đổi món ăn nhưng 

không phải vào những ngày lễ kể trên. Tao nhấn 

mạnh như vậy. 

Ra trường Thủ Đức, tao về SĐ 21 làm Trung đội 

trưởng. Nhân ngày lễ Noel 1973, đang hành quân ở 

khu trù mật Ngọc Hoà (Chương Thiện), giữa U 

Minh, đục nhau với VC hàng ngày. Bất chợt ông Trung 

sĩ 1 Trung đội phó của tao (dân Vĩnh Bình) hỏi: 

"Thiếu úy ( họ có thói quen gọi Chuẩn Uý là Thiếu úy 

vì trước sau gì cũng lên Thiếu uý sống chết thì cũng lên 

vậy mà!) dân Bắc Kỳ mấy ông Noel là phải ăn thịt chó 

phải không?”. Tao ớ người ra (cả cái ĐĐ tao từ quan 

tới lính chỉ có mình ên tao là dân Bắc kỳ). Tao cảm 

thấy mình bị xúc phạm tính thoi cho lão Trung đội phó 

mấy cái nhưng thấy cái bản mặt của hắn ta rất là thành 

thật nghiêm chình tao hạ hoả. Thấy mình quá vô lý. 

Sau đó vài lần tao cũng đã gặp một số câu hỏi 

tương tự. Tao rất lấy làm thắc mắc mà lại bối rối nữa; 

còn hơn thằng Điệp nữa. Tao đem théc méc  ra hỏi bố 

tao, bị nẹt cho một trận, tao fermer boutique luôn và 

bèn tự đi tìm câu trả lời. Hỏi bá tánh, tìm trong sách 

vở, sách phong tục tập quán, lề thói, lịch sử, địa lý, dã 

sử, tiểu thuyết ....vv..nghiã  là thập bát ban lung tung 

xèng...Bao nhiêu năm qua tao chưa bao giờ tìm ra sự 

giải đáp và trả lời thoả đáng cái tò mò thắc mắc ở trên.  

Bất đồ có ông dượng (tao gọi là chú) hồi chưa 

sang Mỹ (1986) đang tự dưng tự lành nhân ngày 

Noel. Ông ở đau dẫn xác về nhà tao, bèn phán là: 

“Phải chi ngày lễ như thế này có con cầy đem  

ra đánh đụng thì hay biết mấy”. Tao mừng quá, vồ 

ngay lấy ông ta phỏng vấn ngay tắp lự, nhất là 

chữ  ĐÁNH ĐỤNG nó lạy ông tôi ở bụi này là dân 

Bắc Kỳ 100% không cần biết là di cư hay 75... Mà ông 

này là dân sư đoàn 9 BB 17 năm có lẻ. Tao rượt ông 

dượng tới tấp nhưng không kết quả. Trớt quớt hết trơn. 

Đang tính bỏ cuộc thì bỗng dưng bác Điệp moi cái 

mụn nhọt ra làm tao đọc xong mà ngơ ngẩn như trời 

trồng. 

Đại khái sau nhiều nỗ lực tìm hiểu, tao tạm tự giải 

thích vài khúc mắc về cái vụ lỉnh kỉnh nó tựu chung 

như sau: (Đã tính không dám nêu ra đây nhưng cũng 
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xâm mình múa rìu qua mặt các HT, NT mà cũng vẫn 

cho là còn TỒN NGHI.  

Có thể đụng chạm, mích lòng, xúc phạm nhiều 

trường hợp). 

 Nó phát nguồn từ các xóm làng nông thôn ngoài 

Bắc, nhất là các làng Công Giáo toàn tòng. 

 Người dân quê đa số là nghèo và gần như 

100% làm ruộng. 

 Nếu có nuôi gà, vịt thì chì vài ba con là cùng, gà 

thì đa số là để đẻ trứng mà cũng là thứ xa xỉ, mà 

lúc đó chưa có gà giống ngoại quốc như sau 

này. Gà ta nuôi vừa tốn thóc, (thóc lúa người còn 

không đủ mà ăn) vừa chậm lớn mất thời gian (4-6 

tháng) lại cho không nhiều thịt. Đôi khi lại bi mất 

trộm nữa. Mà làm thịt một vài con gà là quá sức 

của 1 gia đình làm sao mà đãi khách? 

 Vịt thì lại càng hiếm hơn vì ngoài Bắc không có 

cái màn vịt thả đồng vài ba ngàn cho tới vài ba 

chục ngàn /đàn như trong miền Nam. 

 Phần lớn các gia đình ở quê Bắc phần đều có cái ao 

không trước nhà cũng ở sau nhà, thả cá mà. Đôi 

khi còn có cà ao làng nữa. Mà nếu nuôi vịt thì làm 

sao mà cản được nó không nhào xuống ao mà táp 

hết cá trong ao nhà ta có khi mích lòng cả hàng 

xóm nữa. 

 Nói tới heo và bò thì còn ngoại càn khôn hơn nữa. 

Vì 2 thứ này nó là cả một sự nghiệp, gia sản của 

một gia đình trung lưu ở nông thôn.Tôi đã chứng 

kiến nhiều cảnh ngộ con heo mà bệnh (bỏ ăn) thì 

gia chủ nó muốn bỏ ăn theo. 

 Sau khi gặt lúa còn cả hàng đoàn người tứ xứ đi 

mót từng hạt lúa thì còn cái cóc khô gì cho vịt rỉa 

mà thả vịt đồng cơ chứ? 

 Những con heo, trâu bò, gà, vịt...laị hay bệnh bất 

tử. Nuôi cả 6 tháng tới một năm trời mới ...được 

hưởng thành quả. 

 Dân quê Bắc phần làm gì biết tới bia (la bièrre) tới 

các loai rượu (tây) mà chỉ biết tới rượu ĐẾ là hết 

cỡ. Mà thịt chó (cầy) thì còn gì hạp khẩu vị hơn là 

ba cái ...quốc lủi ? 

 Nói tóm lại là do NGHÈO và thiếu ăn. Ta bèn tìm 

cách nào đây ? Cái khó nó không bó cái khôn mà 

nó LÓ cái khôn (lỏi). 

 Nuôi con cún trong nhà đúng là nhất cử hai ba bốn 

tiện . 

 Không phải nuôi ăn mà có đi nữa thì chì là cơm 

thừa canh cặn. Đôi khi con cún đó nó còn ăn ké 

cám của con "nợn". 

 Nó lại được việc là giữ nhà, sủa trộm. Có đánh đập 

nó cũng không nỡ bỏ gia chủ mà đi hoang. Trộm 

đạo khó bắt cóc nó được. 

 Giải quyết được vật thải của các cậu ấm cô chiêu 

trong nhà. Giả sử các cô các cậu có bĩnh ra nhà thì 

ngay lập tức đã có đứa dọn vệ sinh tức khắc. Đôi 

khi nó làm vệ sinh chỗ cần thiết cho tiểu chủ nó 

nữa. Hầu hết nhà cửa ở nông thôn Bắc phần không 

hề có cái cầu tiêu nào. Vì các  vật do cơ thể con 

người thải ra còn phải khai thác liền một khi cho 

công việc đồng áng nữa mà.  

 Nếu cần ĐÁNH ĐỤNG thì chỉ một chú cẩu thôi thì 

hai ba gia đình , vợ chồng con cái hè nhau dzớt 

một em là thoải mái mà lại có cái tình hàng xóm 

láng giềng. Mà ngày lễ lớn có sẵn con thịt sống 

trong nhà thì phẻ ra. Gà qué sáng sớm nó xổng 

chuồng, mấy thở mà bắt cho được. Nhà lại không 

có hàng rào. Sau đó, chén chú chén bác chén anh 

chén tôi. Còn riệu thì tô nhớn tô nhỡ chảy tồ tồ 

mạnh giỏi. Đỡ phần tốn kém. Ngon hay không thì 

tôi không bao giờ dám lạm bàn. Con gà con vịt thì 

"nàm thao" mà sánh cho nổi? ....vv và vv... 

Tới đây tao nhớ tới cuốn Quê Người của Tô Hoài 

và một số truyện ngắn của Nam Cao nói về...con chó.  

Chưa hết các công dụng, các chức năng của "cái gọi là" 

MEN BEST FRIEND đâu đấy quý ngài ạ. Chỉ là vài 

nét đan thanh thôi.  

 Ngoài ra có một thời gian bọn Việt Minh nó 

còn cấm người ta nuôi chó nữa. 

 Ở đây tao không dám lạm bàn về các món ăn 

nào là nhựa mận, xáo măng. 7 món, 9 món, gì 

gì đó ...thêm rách việc. 

 Còn đề cập đến dược tánh của nó thì tao càng 

không dám xâm phạm đến lãnh vực của thầy 

lang Tốt.  

 Có lẽ vì nhiều yếu tố khách quan cũng có mà 

chủ quan cũng có. Cái món con cầy này nó tạo 

thành một thứ thói quen hay tập quán (chứ 

không phải phong tục à nghen) giữa bà con 

chòm xóm ở các làng quê (CG) ngoài Bắc 

chăng. Sau di cư nó được du nhập vào miền 

Nam rất ư là thoải mái. Còn từ sau khi bọn 

Vẹm nó cướp trắng miền Nam thì tôi phí nỉ 

lô đia (fini l' eau dire/ hết lước lói). 

Ở miền Nam, thú thật là tất cả phẩm vật, thức ăn 

quá dồi dào phong phú. Trước 4/75 (mặc dầu đang 

chiến tranh) đố qúy ngài tìm được lấy một người nào 

đó đi mót lúa trong các thửa ruộng đang gặt. chỉ cần 

mở miệng hỏi thôi là người ta sẵn sàng cho xúc vài 

thúng về nhà...giã ra lấy gao nấu cơm nuôi gia đình. 

Vịt thì đôi khi người ta thả trắng xoá cả một khúc sông. 

Con chó chỉ để coi nhà và đôi khi...làm kiểng. 

Có lẽ đó cũng là một trong những nguyên nhân 

bọn bắc bộ phủ nó thèm thuồng cướp miền nam hơn 
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là đàn chó dành cục xương. Sau khi cướp được miền 

Nam, bọn chúng nó tìm đủ mọi cách đưa người nhà 

của chúng nó vào làm... nghèo và lạc hậu đất 

nước. Đưa tới việc bán đất bán đai bán nước cho bọn 

kẻ thù truyền kiếp muôn đời của dân tộc. Ơ hay! tao lại 

lạc đề mất rồi. 

Nêu lên những quan điểm, nhận xét của cá nhân 

tao, tao cố gắng không đưa vào hay vô tình xài những 

cái thư chữ quê mùa, ngô nghê, ngờ nghệch, ngớ ngẩn 

vô nghĩa của bọn cán ngố ở cái gọi là chủ trương của 

ban văn hoá tư tưởng . Theo cái tiền đề là làm trong 

sáng tiếng Việt. Nghĩ cho cùng nhiều thằng chúng nó 

cũng là nạn nhân của cái tham vọng khốn nạn đê hèn 

bẩn thỉu của thằng già Hồ tặc và bọn tay sai.  

Nhắc tới đề tài "Làm trong sáng tiếng Việt" tao 

cũng thích thú lắm nhưng chưa biết bao giờ mới đóng 

góp ý kiến của mình được đây. 

 

CSVSQ Vũ Ngọc Linh   

 

 
 

Chuyến hành quân đầu đời 
 

Ngày ướt vớ, đêm mang giày ngủ võng 
Sáng, trưa, chiều, tối cũng lấm bùn hôi 
Đêm chờ sáng, Poncho trùm chống muỗi 
Ướt triền miên, đời lính cực thì thôi! 
Máu lại đổ trên bụi cây, khóm lá 
Đêm đổi quân, ngày đánh chốt, phá kiềng 
Pháo, đạn, bom, mìn bẫy nổ liên miên 
Địch cố thủ, hạ quyết tâm chống đỡ . 
Mùi tử khí theo khói đưa, lửa quyện 
Xác phơi mình chờ đêm xuống mang đi 
Bài vọng cổ. Trời ơi! Ai cất tiếng! 
Xuống câu Xề nghe não nuột, lâm ly ! 
Bịch gạo sấy một tuần chưa nhai hết 
Thuốc vàng tay, cổ rát, nứt môi khô 
Máu còn rơi, người còn quấn Poncho/ 
Ôm ghì súng, mắt cay nhoà mỏi mệt . 
 

(Trích đoạn thơ: Chuyến hành quân đầu đời 

(tháng 10/1973)/Huy Văn   

 
Người lính trẻ 

 
Ngoài biên thuỳ áo sờn vai lính trận  
Nét phong trần bùn lấm gót giày “chaut”  
Màu áo xanh sương muối đã thấm khô  
Dăm ngày phép lại ra vùng hoả tuyến        
 
Hai mươi tuổi, đời chưa sầu lưu luyến        
Sống từng ngày đạn pháo với hầm sâu        
Tiền đồn xa soi sáng ánh hoả châu        
Thèm khói thuốc vàng tay người chinh chiến              
 
Rồi hôm qua toán quân về phố huyện               
Khu xóm nghèo hiu hắt dưới bóng đêm              
Đèn nhà ai leo lét sáng bên thềm              

Em gái nhỏ ôn bài mai đến lớp                     
 
Gà gáy vang, bầy vành khuyên tíu tít                     
Cô học trò vội vã kịp đến trường                     
Mùa phượng rơi đỏ thắm phủ ven đường                     
Lòng xao xuyến hè ơi, chừ lại đến!                            
 
Áo ai bay hôm nay nhiều mây trắng                            
Tóc ai lùa trong gió thoáng kiêu sa                            
Vành môi son tươi thắm dưới nắng nhoà                            
Người lính trẻ hát thầm..... tương tư khúc                                                                         
 
CSVSQ Lê Văn Toàn 
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                     Hạ Cờ Tây ... 
       

Thưa các bạn, thoạt kỳ thuỷ thấy mấy chữ nho thâm 

háng rộng như trên tôi cảm thấy tá hoả như lạc vào mê 

hồn trận. Thế nà thế lào nhể (xin nỗi, nhà cháu nà rân 

Bắc kỳ ri cư chính hiệu con lai vàng). 

Thuở nhỏ, thỉnh thoảng nghe mấy đàn anh hay vài 

người lớn hay nói chuyện, kháo với nhau mấy tiếng là 

lạ (chứ không phải tàu lạ hay người lạ đâu à nghe!) 

như Hạ cờ tây, mộc tồn... Lâu lâu được ông bố lấy cái 

Vespa cũ rích chở đi một vòng thì cũng lại bổn cũ, 

những tiếng như trên lại xuất hiện ngay ngoài mặt 

đường, trên các bảng hiệu. 

      Vẫn cứ thắc mắc, lần hồi theo thời gian tôi được 

biết mấy chữ "nho chùm" đó chẳng  có gì là ghê gớm 

cả. Một hình thức chơi chữ của An Nam ta. Người Việt 

Nam ta vốn có óc hài hước, châm biếm từ trong trứng 

nước. Nên cái óc đó nó đã đi vào huyết quản vào máu 

vào tâm khảm vào tiềm thức của mỗi người Việt Nam. 

Bất cứ chỗ nào, ở đâu, hoàn cảnh nào hể có chữ có viết 

ra có nói ra là có khôi hài châm biếm. Đôi khi mình 

còn nói là móc lò, móc họng. An Nam ta cái gì cũng 

cười mà lại. 

     Có đàn anh giải thích cho tôi mấy cái chữ quái quỷ 

đó nó như ri: Hạ là hạ, là bỏ xuống là giết thịt, là mần 

thịt (tiếng bình dân mà lỵ). Cờ là cái cờ, ơ hay sao lại 

là cờ mà không kỳ? Tây là ...Tây vậy mà cũng thắc 

mắc. Nếu nghĩa cái chữ nó như thế thì tôi théc méc 

làm... CHÓ gì. 

Tôi có cái thói cứ hễ ấm ức cái gì thì cứ muốn tìm 

cho ra tới củ tỉ của nó cho nên càng lớn, được học 

thêm, đi nhiền gặp nhiều; với thời gian tôi vỡ khôn ra 

như sau: Hạ là hạ, cờ vẫn là cờ, tây vưỡn là tây. Thằng 

bé bèn nhình quanh quất coi có cái cờ tây tam tài 

(Pháp) nào không cho người ta hạ. 

      Nhưng chuyện không phải vậy, đơn giản là: hạ cờ 

tây là...hạ cầy tơ. Là mần thịt một con cầy. Vậy mà 

cũng thắc mắc bao nhiêu năm. Còn mộc tồn là cái chi 

chi nhỉ? Thì mộc là cây (sao không là gỗ) tồn là còn 

(theo tam tự kinh: thiên trời địa đất, cử cất tồn còn...) 

mà cây còn là ...con cầy là con chó chứ có gì xa xôi 

đâu.       

Phải công nhận là người Việt Nam ta có cách nói 

lái mà lại dí dỏm không dân tộc nào trên thế giới này 

có được cái lối độc chiêu đó. Thằng Tây, thằng Mẽo 

hay bất cứ người ngoại quốc nào mà không học ăn học 

nói tiếng Việt từ trong trứng nước thì chỉ có ...ngọng. 

     Trở lại chuyện HẠ CỜ TÂY thì mò mẫm thêm 

trong kho tàng ngôn ngữ bình dân, ui cha nó có hàng 

hà sa số từ ngữ thành ngữ liên quan ví von cái món con 

cầy này. Đại khái như: thịt chó, thịt cầy, cầy tơ hay là 

hai cái chữ nửa hán nửa Việt ở trên .Có nơi còn trưng 

bảng hiệu ; A! Đây rồi. Thế thì bố ai hiểu nổi . Vậy mà 

An nam mít ta vẫn sous entendu (hiểu ngầm) là nơi đây 

có món ....gâu gâu.     

     Để nói tới cái con chó thì dân gian ta cũng có câu 

đố để ví như sau: "Đầu đánh trống, đuôi phất cờ".Còn 

dùng ví dụ để rủa sả, chửi bới, nguyền rủa, mắng mỏ...( 

đồ này đồ nọ, con đó con kia...) thì thiên hạ lấy con chó 

ra là tiếng thông dụng nhất để ví von ,để gán cho đối 

tượng mà mình đề cập muốn nói tới..       

      Món thịt chó thì cũng đã vang lừng khắp non sông, 

đến độ có câu thành ngữ " Sống trên đời ăn miếng dồi 

chó, chết xuống âm phủ biết có còn nữa hay không..." 

Thế là có bác quán tương ngay một bảng hiệu" Sống 

trên đời". Quán bác khách ra vào nườm mượp. Tôi 

không muốn quảng cáo cái món man's best friend này 

đâu. Chỉ nêu ra làm thí dụ thôi. Vì tôi không hạp, 

không thích không khoái khẩu cái món mà đi mần thịt 

anh bạn giữ nhà thân thiết của mình. Thế nên có những 

chuyện kể câu ví về những món ăn(cái gì cũng ăn, chỗ 

nào cũng ăn) liên quan đến thịt cầy thì tôi không kể ra 

đây làm gì. Ngoài ra trong dân gian, chuyện răn đời 

chuyện cổ tích dùng con chó để làm thí dụ vừa có tính 

cách ví von châm biếm, khôi hài bỉ thử...cũng vô thiên 

lủng. 

        Phải nói là con chó con cầy con gâu gâu nó quá 

quen thuộc quá thân thiết với mọi người Việt nam.Hầu 

như trong mọi gia đình Việt nam đều ít nhiều gì cũng 

có nuôi một con. Hồi còn đi chân đất, mặc quần thủng 

đít cắp cặp đi học ở trường làng. Tôi được thầy giáo 

dạy cho bài hát về con chó như sau" Nhà em có nuôi 

một con chó, trông nó to như con bò.Mai nó kêu gấu 

gấu gấu, trưa nó kêu gầu gầu gầu, tối nó kêu gầu gầu 

gầu."  

Vậy mà thích lắm! Về nhà để ý coi sáng trưa 

chiều tối con chó nhà em nó sủa ra sao. Vẫn chỉ có 

GÂU GÂU GÂU khi có người lạ ra vào. Có gì khác 

đâu. 

 

CSVSQ Vũ Ngọc Linh 



         ___________________________________________________________________________________ 

              Đặc San Bất Khuất 2011 – Khóa 8 B+C/72 TB/TX 34 

Tự Điển về Phụ Nữ 
Mới đây, tổ chức đàn ông thế giới đã xuất bản một 

cuốn sách dày ba mươi tập, nhằm giúp cho các nhà 

nghiên cứu hiểu rõ hơn về phụ nữ, một phạm trù phức 

tạp nhất của hành tinh. Chúng tôi xin lần lượt trích 

đăng một số chương trong đó, để các chàng trai tội 

nghiệp khỏi bỡ ngỡ và có một số kiến thức cần thiết để 

sống sót. 

 

Chương I: Sự khác nhau giữa phụ nữ và nai 

 

1. Nai ngơ ngác suốt đời.. Phụ nữ chỉ ngơ ngác khi cần 

ngơ ngác . 

2. Nai không bao giờ giả nai. Còn phụ nữ thường làm 

thế. 

3. Nai có sừng toàn đầu. Phụ nữ có sừng trong ánh 

mắt. 

4. Nai ăn cỏ . Còn phụ nữ thỉnh thoảng ăn nai 

5. Gặp tai nạn, nai biến thành khô nai. Còn gặp tai nạn, 

phụ nữ biến thành… mít ướt . 

6. Nai chạy theo đàn. Phụ nữ cũng chạy theo đàn, 

nhưng không phải đàn nai mà đàn ông. 

7. Nai nhảy tung tăng. Phụ nữ đi tung tăng 

 

Chương II: Sự giống nhau của phụ nữ và cọp 

 

1. Cọp gầm. Phụ nữ cũng gầm. 

2. Cọp uyển chuyển. Phụ nữ mềm mại. 

3. Trẻ con đứa nào cũng sợ cọp và đứa nào cũng sợ mẹ 

mìn, mặc dù cả đời có khi không nhìn thấy . 

4. Cọp được gọi là ông ba mươi, Phụ nữ được gọi là sư 

tử Hà Đông. 

5. Cọp nổi tiếng về sự oai vệ. Phụ nữ nổi tiếng về sự 

quý phái. 

6. Cọp vẫn quan tâm tới móng. Phụ nữ cũng vậy. 

7. Cọp nổi tiếng về da. Phụ nữ nổi tiếng về áo quần. 

8. Cọp đôi lúc chỉ vồ chứ không ăn. Phụ nữ đôi khi chỉ 

yêu mà không lấy. 

 

Chương III: Sự khác nhau giữa phụ nữ và khẩu 

súng 

 

1. Súng chỉ nổ khi có người bóp cò. Phụ nữ có thể tự 

khai hỏa.. 

2. Súng có thể bắn từng viên. Phụ nữ có thể trở thành 

súng máy, bắn hàng loạt. 

3. Khi nguy hiểm người ta mang súng bên mình. Khi 

hạnh phúc người ta cần phụ nữ bên mình. 

4. Súng có thể cướp cò. Phụ nữ có thể nói mà không 

báo trước . 

5. Đầu súng có lưỡi lê. Đầu phụ nữ có cái kim kẹp tóc. 

6. Đàn ông có thể ra đi với một khẩu súng, và cũng có 

thể ra đi với một cô gái . 

7. Số đàn ông bị thương vì súng luôn ít hơn số đàn ông 

bị thương vì phụ nữ . 

8. Súng có thể hết đạn. Phụ nữ chả bao giờ. 

9. Ta xách súng.. Còn phụ nữ xách ta. 

 

Chương IV: Sự giống nhau và khác nhau của phụ 

nữ và một con sông 

 

1. Sông đôi khi không biết đâu là bờ. Phụ nữ cũng thế. 

2. Biết bơi đôi lúc cũng chết. Hiểu phụ nữ đôi lúc còn 

chết nhanh hơn. 

3. Sông êm đềm. Phụ nữ phẳng lặng. 

4. Sông cuốn trôi mọi thứ khi ta xuống nước. Phụ nữ 

cuốn trôi mọi thứ khi ta vẫn ngồi trong nhà. 

5. Sông có thác.. Phụ nữ có cơn 

6. Sông mát mẻ. Phụ nữ tinh khiết. 

7. Sông lấp lánh dưới ánh trăng. Phụ nữ lấp lánh dưới 

ánh đèn màu.. 

 

CSVSQ Bùi Hữu Nghĩa sưu tầm.  

 

 

Mê 
Chiến y xếp lại thời binh lửa 
Những tưởng từ đây mộng an-bình 
Nhưng loài quỷ đỏ gông cùm siết 
Hòa-bình nhưng ác mộng hằng đêm 
Mơ rằng trở lại thời chinh chiến 
Binh biến nhưng đêm dệt mộng lành 
Bây giờ thống nhất ,đời xuôi ngược 
"Đêm giửa ban ngày", em biết chăng? 
 

               CSVSQ Trần N. Long
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Ranh ngôn  
 

1. Người đẹp thì làm ta chú ý, còn người làm dáng 

thì… chú ý đến ta.  

2. Vợ ngày xưa thường “nâng khăn sửa túi” cho chồng. 

Vợ ngày nay thường “ngửi khăn lục túi” của chồng.  

3. “Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ” nhưng nếu 

bạn cười với một cô gái trước mặt vợ mình thì nụ cười 

ấy lại là thuốc… độc!  

4. Người cho ta tiền là thầy ta, người cho ta mượn tiền 

là bạn bè ta, người lúc nào cũng muốn lấy tiền của ta 

ấy là ... vợ ta!  

5. Có tiền mua tiên cũng được, nhưng đừng mua một 

“tiên nữ”, vì như thế bạn sẽ không còn tiền.  

6. Theo luật Hôn nhân gia đình thì đàn ông (con trai) ít 

ra cũng được tự do 20 năm (trước khi cưới vợ).  

7. Nhậu nhiều thì vợ buồn, nhậu ít thì bạn bè buồn, còn 

không nhậu thì… mình buồn.  

8. Hôn nhân là nghệ thuật sống chung hai người mà 

vẫn hạnh phúc như khi sống một mình.  

9. Người ta thường dùng lửa để thử vàng, dùng vàng 

thử đàn bà, dùng đàn bà thử đàn ông và dùng đàn ông 

đi lấy lửa.  

10. Người đàn ông đầu tiên so sánh phụ nữ với một 

đóa hồng, là một thi sĩ, còn người thứ hai so sánh như 

thế là một người thiếu… kinh nghiệm.  

11. Ðược tăng lương cũng giống như uống ly rượu, nó 

nâng tinh thần ta lên nhưng chỉ trong chốc lát thôi.  

12. Nếp nhăn… là cái mà chỉ người khác có. Còn bạn 

chỉ có những “đường cá tính” mà thôi.  

13. Lương tâm – đó là cái buộc ta phải kể với vợ tất cả 

mọi chuyện trước khi có ai đó mách.  

14. Hãy luôn nhớ rằng bạn là người độc đáo, cũng 

như… những người khác.  

15. Thời trang phụ nữ giống như hàng rào kẽm gai – 

bảo vệ dinh cơ nhưng không giới hạn tầm nhìn.  

16. Nếu người chồng im lặng trong gia đình, nghĩa là 

vợ anh ta có tài năng của một nhạc trưởng.  

17. Hôn nhân cũng giống như số "pi" trong toán học: 

tự nhiên, phi lý và rất quan trọng.  

18. Nếu một phụ nữ không chịu lấy chồng, người ta 

bảo cô ta có tính độc lập cao. Còn nếu một người đàn 

ông không chịu lấy vợ, người ta bảo hắn ta không dám 

dấn thân.  

19. Phụ nữ luôn sẵn sàng tha thứ. Nhưng họ không bao 

giờ quên những gì họ đã tha thứ.  

20. Trong 24 tháng đầu tiên của cuộc đời một đứa trẻ, 

người ta dạy chúng đi và nói. 24 tháng tiếp theo, họ sẽ 

bảo chúng ngồi yên và câm miệng.  

21. Phụ nữ và các nhà dự báo thời tiết giống nhau ở 

chỗ họ thường chỉ thừa nhận mình đã lầm chứ không 

sai!  

22. Cô gái già là phụ nữ không thành công trong việc 

kiếm chồng, còn trai già là đàn ông thành công trong 

việc không lấy vợ.  

23. Ba giai đọan của một đời người: tin vào ông già 

Noel, không tin vào ông già Noel và làm ông già Noel.  

24. Ðàn ông tốt có ở khắp mọi nơi trên thế giới, trừ 

dưới mái nhà của vợ mình.  

25. Ðàn ông tha thứ rồi quên đi, còn đàn bà thì chỉ tha 

thứ.  

26. Tất cả đàn ông đều có lúc lầm lỗi, nhưng người đã 

có vợ bao giờ cũng nhận ra sai lầm của mình nhanh 

hơn. 

 

CSVSQ Lê Văn Phước sưu tầm 

 

 

       Phố Núi  
 

Tháng mười hai Dã Quỳ vừa nở rộ  

Trời mù sương phố núi trổ hoa vàng   

Gió lùa mây dệt tà áo  mênh mang   

Em tha thướt gót son mềm phiến cỏ.           

Xóm thôn nghèo quanh co mà bé nhỏ           

Hàng thông reo đi dăm phút quay về           

Hương núi rừng thơm ngát giọt cà phê           

Trong quán vắng thèm bờ môi dịu ngọt.                 

Nhớ bước chân ai về trên dốc sỏi                 

Cơn mưa rừng bùn đỏ lấm lưng ong                 

Giáo đường xa văng vẳng tiếng chuông ngân                 

Đèn le lói bóng đêm trùm phố huyện.                      

Trường xưa đó tường vôi loang bóng phượng                       

Áo học trò lưu bút nét mực xinh                       

Chuyền cho nhau len lén đóa hoa tình                       

Giờ tan học theo đuôi.... người mắt liếc.                

Liễu rũ dài mặt hồ xanh biêng biếc                

Sầu giăng giăng mây trắng núi chập chùng                

Bước phiêu du dần xa khuất mịt mùng                

Cành hoa nhỏ gió buồn lay bên cửa...                                                             

 

CSVSQ Lê Văn Toàn 
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 Cám ơn trời, cám ơn người 
Cám ơn trời, cám ơn người 
Cám ơn cuộc đời cho còn thấy nhau hôm nay 
Bất Khuất ơi mình gặp lại nhau 
Trên diễn đàn hay trong đời nầy 
Nào khác chi ân sủng đông đầy 
Về với anh em tay bắt mặt mừng, miệng chào hỏi líu lo 
Chuyện không tưởng, nay đả thành hiện hữu 
Dù rằng trăng tròn hay khuyết thì củng là hồng ân trời phú.  
Cám ơn trời, cám ơn chiến hữu 
Cùng nắm tay gìn giữ cho đến ngày sau 
Nhớ nhé đừng trách nhau, lòng có khổ lộ ra thế là xong 
Đời đẹp đó khi lòng mình nhẹ nhỏm 
Con lạy ngài, xin ngài thương cho chúng con  
Những thằng đã khuất hay còn đây 
Những thằng ngài nhận tận đời nầy như đời sau 
Đa tạ ngài, cám ơn ngài lắm lắm ngài ơi!!! 
 
CSVSQ Trần Cao Thắng  

Đồi Tăng Nhơn Phú
Xin người hãy hô nghiêm một tiếng 
Để ta dừng lại giữa quân trường 
Nơi ta có bao bạn bè thân thiết 
Cùng một lòng sống chết với quê hương 
 
Nơi ta dừng là… đồi Tăng Nhơn Phú 
Đất Cư An luôn nhắc nhở Tư Nguy 
Tại nơi đây có vạn ngườI trai trẻ 
Vì non sông… mà xem nhẹ biệt ly 
 
Người cùng ta hãy quì hôn mặt đất 
Mặt đất nồng nàn tắm ướt mồ hôi 
Của chính bọn ta… một thời góp mặt 
Mở vòng tay ôm trọn bốn phương trời 

 
Bốn phương trời… ta đi vào chiến trận 
Tựa lưng đàn anh… dẫn dắt đàn em 
Chia sẻ vinh quang… nuốt tràn uất hận 
Cùng một lòng mong đất nước bình yên 
 
Xin người hãy hô nghiêm một tiếng 
Ta tìm lại ta… giữa Đại Giảng Đường 
Mở chồng binh thư, lật trang quốc sử 
Để thấy mình… đắt tội với Quê Hương 
 
Trạch Gầm 
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Thù dai ?! 
Thời gian gần đây, diễn đàn khắp nơi nơi, luận 

bàn về cái gọi là đại hội của cái đảng ( chết tiệt ) cộng 

sản ở Việt Nam. Với tôi, kẻ nào còn nhận mình là cộng 

sản thì chúng nó vẫn là loài cộng sản, đảng cộng sản ở 

nước nào cũng ( là đồ chết tiệt ) như nhau. 

Tình thật, tôi thù cộng sản dai lắm! Còn hơi thở, 

còn lý trí, tôi không cho phép mình được quên rằng 

mình là một người tỵ nạn cộng sản. Là người tỵ nạn 

cộng sản, cá nhân cái thằng tôi không có quyền tha thứ 

bọn cộng sản. Chúng nó là kẻ thù của đồng bào tôi, của 

toàn dân Việt Nam. 

Tôi không thù dai, tôi chỉ thù cộng sản dai ! Nhân 

đây, tôi ghi lại chút tâm tình qua e-mail với Diễn Đàn 

BK hôm 07/02/2009.  

Năm 1983, tôi mới xin được việc trong công ty vẽ 

quảng cáo khá lớn. 

Tấm niệm giường nhỏ của người độc thân, nằm 

khít khao trong thùng chiếc pick-up truck, xe vận tải 

nhỏ, Gom hết tài sản chất lên trên, cái thùng xe vẫn 

còn trống. Tôi vừa mừng vừa lo âu, lái xe sang thành 

phố khác để sinh sống.Trước mắt, mừng cho mình 

thoát khỏi cái "nghề" cho cá ăn, sống lênh đênh trên 

khu nhà phao nổi trên biển. Cô độc trong đêm đen, 

mưa bảo hay băng tuyết, đi tuần tra trại cá giữa biển 

khơi. Nhiều người bỏ việc chỉ sau một đêm, vì sợ tiếng 

động và bóng đêm. Hôm tôi báo cho công ty hay tôi 

phải nghỉ làm và di chuyển sang thành phố khác, xếp 

của tôi kèo này khuyến dụ tôi ở lại và tăng cho tôi $1 

mỗi giờ. Dạo ấy, làm sáu tháng, họ chỉ tăng thêm 50 

xu. Được thêm ngay một đồng mỗi giờ, cũng lớn lắm 

với những người đang trắng tay, chân ướt chân ráo trên 

xứ người, không bạn bè thân quyến như tôi. Từ chối, 

bỏ nơi này để đi sang thành phố khác làm với đồng 

lương ít hơn tôi cũng tiếc và ái ngại cho tương lai lắm. 

Khổ nỗi, cái chữ cầm cọ "cứng" của thợ vẽ mà 

ghép cho tôi là theo nghĩa không rớt cọ, chớ không 

phải vẽ chữ giỏi. Cho nên, hai tháng nay,  

hầu hết tôi chỉ vác ván ép (8ft x 4ft x ½ inch, plywood) 

sơn nền để sẵn cho các cao thủ trong công ty múa cọ. 

Hôm nào hết việc sơn nền, có cái nào dễ, chủ cho quẹt 

vài chữ cho vui. Một hôm, tất cả các thợ vẽ bận hết, 

công ty có một mối hàng cần làm gắp, giao ngay trong 

buổi chiều, dù sơn còn ướt. Tôi được chủ gọi ra, giao 

cho 4 tấm ván nhỏ, cở 2m x 0.2m), bảo viết chữ cho 

công ty địa phương, vừa được hợp đồng xây cất trong 

khu Hội Chợ Thế Giới 1986 sắp tới ( EXPO 86). Nghe 

tin, mừng lắm, đây là cơ hội để tiến thân, có dịp may 

được cho cầm cọ để thoát khỏi cái "nghiệp" vác ván 

sơn nền. Phiếu đặt hàng (Work Order) ghi là cần một 

hàng chữ in, to, màu đỏ: " USSR PAVILION ". 

Thấy mấy cái chữ "ussr", máu tôi sôi sục căm 

hờn, tôi đưa lại tờ W.O. nói với chủ: 

- Ông làm ơn cho tôi làm việc khác, chớ tôi không 

thể viết quảng cáo cho cộng sản Nga. 

Ông chủ người tây phương mặt đỏ, đỏ thêm vì 

giận tôi lắm, bỏ đi chẳng hỏi han chi thêm, để cho tôi 

có cơ hội giãi thích phân trần chi cả. 

Giận tôi cũng phải! Công ty có cần lắm mới gọi 

tới tên tôi, chớ tôi chỉ là thằng sơn nền mà thôi. Thế mà 

tôi lại từ chối không làm. Thấy nét mặt đỏ hầm của 

người chủ và thái độ ông ta nín lặng bỏ đi, tôi thấy đời 

"tàn"! Đời thất nghiệp lại hiện rõ ra ngay trước mắt. 

Tôi lặng lẽ trở vào phòng sơn ván của tôi, thẫn thờ 

gom mấy món đồ lặt vặt bỏ vô túi xách, để sẵn, có bị 

đuổi thì xách về cho gọn và khỏi bỏ sót. Lát sau, loa 

gọi tên tôi, nhắn tin phải lên văn phòng. Nhân viên làm 

chung quanh nhìn theo tôi lo ngại. 

Tôi vừa đi vừa nghĩ: 

1. Vậy là xong, may lắm là mình được làm hết 

ngày nay rồi mới bị đuổi! 

2. Phải nói sao đây, để xin chủ nhà cho thiếu chịu 

tiền mướn nhà tháng này hầu bù đắp cho khoản tiền ăn 

bị thiếu hụt?! 

3. Nhưng, ai dám tin cái thằng da màu, mới làm 

vài tháng đã bị đuổi? Tôi tính trong trí, sẽ thảy cái 

mệm trở lại thùng xe làm chỗ ngủ qua đêm,… 

Càng tính, càng thấy ngày mai của tôi nó dài và 

tối đen! 

Ngày xưa, Thầy Chín, ba tôi thường hay khuyên 

rầy anh em chúng tôi, khi tụi tôi lanh quanh tìm cớ này 

lý nọ để tự bào chửa: 

-  “Lý lẻ như là cái bình có hai quay, người ta có 

thể cầm lấy cái quay bên nào cũng được.” 

Khi cộng sản cướp chính quyền, ba tôi đã không 

chấp nhận làm góp phần vào kế hoạch "trồng người" 

của cái đảng cộng sản bất nhân. Thầy Chín không cho 

phép mình liếm láp, giãng dạy sai trái những bài học 

Sử ký, Công dân, Đức dục…hay dạy tuổi trẻ môn Toán 

với các chủ đề bắn giết, tính toán với xác người. Ba tôi 

đã bỏ trường lớp, thà bị bọn (cướp ngày) cộng sản 

cướp hết tiền hưu bổng. Thà trắng tay, về ruộng mà cày 

bừa. Thà dầm mình trong bùn dơ nước đục mà Thầy 

Chín tự tạo lấy hạt gạo trắng sạch cho gia đình, cho 

bàn thân mình.  
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Nay, tôi đây, làm người tự do sao lại hèn mạt vì 

miếng ăn cuộc sống mà quên đi Tổ Quốc – Danh Dự 

– Trách Nhiệm, sao cúi mặt bán rẻ nhân tính liêm sĩ! 

Tôi có buồn cho hoàn cảnh kém may mắn, nhưng 

không hối hận đã tự gây cho mình gặp khó khăn, mất 

việc. 

Khi lên văn phòng, tôi nhìn Lou (Louis), thấy mặt 

ông ta bớt đỏ, chắc là bớt giận tôi rồi, tôi tự an ủi mình. 

Lou bảo cho tôi biết, công ty cần lắm mới nhờ tới tôi 

nhưng tôi lại từ chối không làm, và tôi đã làm cho công 

ty bị một mất mối và rất có thể mất luôn khách hàng 

mới này. 

Tôi xin lỗi đã gây trở ngại khó khăn cho công ty 

và cám ơn ông đã cho tôi có dịp trình bày trước khi tôi 

rời công ty. Tôi trình bày cho ông biết: 

- Tôi đã là một người tù chính trị, đang là một 

người tỵ nạn cộng sản, là cựu quân nhân, nay đã đến 

được đất nước tự do, tôi không thể nào vì quyền lợi 

bản thân tôi mà phản bội anh linh chiến hữu và đồng 

bào tôi, góp phần quảng cáo hay làm bất cứ việc gì có 

lợi cho cộng sản ở bất cứ nước nào, không riêng gì 

cộng sản Việt Nam. 

Lou có vẻ suy nghỉ và thấm hiểu phần nào, nhưng 

bất bình: 

- Ở đây, không ai cần biết cái chuyện lặt vặt này? 

Tôi chậm rãi: 

- Có! có một người Việt Nam biết tôi và sẽ biết là 

tôi đã phản bội. 

Lou trố mắt: 

- Ai? 

Tôi đáp: 

- Người đó là chính tôi, tôi sẽ biết tôi là tên phản 

bội, thằng phản Quốc! 

Lou ngó tôi ngạc nhiên, có phần dịu lời: 

- Chỉ vì anh đã quá cố chấp! Anh không thể quên 

chuyện quá khứ sao?! 

Tôi biết Lou gốc người Pháp, nhưng sống ở Hoa 

Lan, và gia đình đã một thời khốn khổ với Đức quốc 

xã: 

- Cộng sản còn thâm độc hơn cả Nazi! …Tôi xin 

phép được hỏi ông, ông có thể quên hay cộng tác hay 

giúp đở quảng cáo cho Nazi? 

- Không! không bao giờ! 

Lou đứng dậy đưa tay cho tôi bắt và mỉm cười: 

- Anh đúng, tôi đã hiểu, anh cứ trở về làm việc 

tiếp, không phải đi nơi nào khác! 

Khoảng năm sau, Lou đến đưa cho tôi cái phiếu 

đặt hàng, cười cười: 

- Thử xem, bây giờ anh có chịu làm giùm tên 

người khách này bằng chữ Nga,... có mẫu chữ in kèm 

theo đấy? 

Tôi vui vẻ : 

- Yes Sir! Tôi sẵn sàng làm ngay cho công ty. 

Người Nga vẫn là bạn của tôi. Chỉ có cộng sản Nga và 

tất cả các loại cộng sản muôn đời chúng nó vẫn là kẻ 

thù của tôi. Tôi vẫn là tôi, không bao giờ thay đổi! 

Câu chuyện đã xưa cũ rồi, từ năm 1983. Coi như 

đã hai mươi tám năm rồi, chuyện kể lại cũng gần hai 

năm nay. Con tạo vẫn xoay, tình người thay đổi. Bây 

giờ cái tính của thằng tôi cũng vẫn (y chang) như thế. 

Vâng! 

Tôi vẫn là thằng Tính, không bao giờ thay đổi! 

 

CSVSQ Bùi Đức Tính   

 

                                                                       

Cho tao chưởi mầy một tiếng 
 

Đ.. má, cho tao chưởi mầy một tiếng 
Đất của Ông Cha sao mầy cắt cho Tàu 
Ngậm phải củ gì mà mầy cứng miệng 
Đảng của mầy, chết mẹ… đảng tào lao 
Chế độ mầy vài triệu tay cầm súng 
Cầm súng làm gì… chẳng lẽ hiếp dân 
Tao không tin lính lại hèn đến thế 
Lại rụng rời … trước tai ách ngoại xâm 
Mầy vỗ ngực. Anh hùng đầy trước ngõ 
Sao cứ luồn, cứ cúi, cứ van xin 
Môi liền răng à thì ra vậy đó 
Nó cạp mầy, mầy thin thít lặng thinh 

Ông Cha mình bốn ngàn năm dựng nước 
Một ngàn năm đánh tan tác giặc Tàu 
Thân phận mầy cũng là Lê là Nguyễn 
Hà cớ gì…. mầy hèn đến thế sao 
Chuyện mầy làm Toàn Dân đau như thiến 
Mầy chết rồi, tao nghĩ chẳng đất chôn 
Hãy tỉnh lại ôm linh hồn sông núi 
Cứ đà nầy… chết tiệt còn sướng hơn 
Đàn gảy tai trâu…. xem chừng vô ích 
Giờ mầy nghe tao chưởi còn hơn không. 
 
Trạch Gầm
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Kỷ niệm khó quên 
 
BK/ Song Thập 313 

 

Ra khỏi tù “cải tạo” vào dịp Tết năm 81, sau gần 6 

năm được tôi luyện thêm lòng… căm thù cộng sản. 

Những phận người như tôi là thân tầm gửi dưới chế độ 

“đỉnh cao loài người” mới., nên đành phải vượt biên để 

tìm đất sống tự do và để đủ nuôi thân sống cho qua 

chuỗi ngày còn lại của một kiếp người không biết phận 

số đi về đâu?!, vì thầy không ra thầy, mà thợ cũng 

chẳng ra thợ sau ngày bị “xỏ gươm vào giỏ”. 

Qua tới trại tị nạn Mã Lai, tạm dung hơn 3 tháng 

thì may mắn được lòng bác ái (thực sự) của người Hoa 

Kỳ cho về xứ Cờ Hoa để định cư. 

Rõ là ngơ ngáo như gà mắc cáo ngay khi lúc trên 

máy bay từ trại tị nạn đến nước Mỹ. Cái gì cũng quá xa 

lạ, ngỡ ngàng từ hình ảnh cho đến ngôn ngữ. Ngồi 

trong lòng phi cơ, tôi chợt đưa mắt nhìn một ông Mỹ 

bụng bự đang đọc một tờ báo dầy như cuốn sách. Tôi 

thử hỏi đây là một tạp chí hay một sấp báo nhiều 

ngày?. Trong chuyến bay có anh thông dịch viên cũng 

cùng đi định cư, tôi bèn hỏi anh ấy thì được biết đó là 

nhật báo. Trời! nhật báo của mình ở Việt Nam chỉ có 4 

hay 8 hay 12 trang mà đọc cũng mõi mắt rồi, còn nhật 

báo ở Mỹ sao dầy quá vậy? Đọc chừng nào mới hết? 

Rõ là Mỹ: Cái gì cũng hơn người. Tôi tiếp tục liếc ông 

Mỹ đang “cặm cụi” trên tờ báo mà câu hỏi cứ lòng 

vòng trong cái óc cù lần của tôi: …đọc chừng nào mới 

hết?? …nhật báo là đọc trong ngày mà!?... Mà thôi, 

đọc không hết thì lấy báo gói xôi hay để lót kệ 

“manger” cũng được. Nhìn người này người nọ xong, 

chán, lại nhìn ra bầu trời chỉ toàn một màu xanh lợt… 

rồi tôi gục đầu ngủ quên hồi nào không hay… 

Nhóm tị nạn chúng tôi phải dừng chân tại San 

Francisco để làm mọi thủ tục nhập quốc. Hạnh phúc 

biết bao! Vui mừng biết bao! Ăn uống thì no đầy! Có 

buổi ăn bánh mì, có buổi ăn cơm và cũng có một buổi 

sáng, nhà bếp cho ăn món gì mà tôi thấy một khúc đỏ 

lòm dài khoảng gần gang tay, nằm giữa hai miếng dài 

mềm mềm giống như bánh mì kẹp lại, tôi không dám 

ăn vì cứ hình dung  

nó giống như… hỏi ra mới biết: Bánh mì Hotdog. Tôi 

bặm môi ăn thử… ngon! Bèn đến nhà bếp xin một cái 

đỏ lòm giống như vậy nữa…   

Sau gần bốn ngày chờ đợi tại trại chuyển tiếp này, 

tôi được đưa về một vùng ấm, thời tiết y hệt Việt Nam: 

Tiểu bang Florida. 

Ngày thứ hai tại Orlando - Florida, buổi tối, anh 

em tôi đang ngồi trước cửa apartment sát đường xe 

chạy, để nhìn ông đi qua, bà đi lại. Bỗng có chiếc xe 

hơi rất cũ, ngừng ngay trước chúng tôi, rồi một ông 

đen thui bước xuống, tiến về phía chúng tôi, nói câu gì 

đó mà âm giọng như một câu hát trầm bổng, anh em tôi 

đừ mặt ra, dù khi còn ở trung học tôi cũng có học chút 

đỉnh Anh văn. Rồi đứa em chạy tạt qua phòng kế bên 

cầu cứu một bé gái khoảng 12, 13 tuổi… thì ra ông đen 

đó hỏi đường tới Downtowwn, sau này, tôi mới biết 

giọng đơ đớ có âm lên xuống như cung điệu là người 

sống ở vùng miền Nam như: Mississippi, Alabama… 

mà nhất là giọng Mỹ đen lại càng lên xuống nhiều hơn 

giọng Mỹ trắng và cách phát âm của dân miền Nam 

cũng hơi khác. Thí dụ: Downtown thì đọc là “đeo 

theo” v.v… như ông đen tôi vừa kể trên. 

Ngày qua ngày, cứ quanh quẩn trong phòng hoặc 

khi có chút tiền dư từ tiền Foodstamp thì tôi chạy qua 

“7/11” ở phía sau apartment để chơi game. Được ở 

không 3 tuần, chán quá! Tôi đi xin việc làm. May mắn, 

gặp lại cấp chỉ huy tôi ngày xưa, nay, giúp đưa tôi vô 

rửa chén ở một nhà hàng lớn trong khách sạn Mariotte. 

Làm được 2 tuần thì bị họ cho nghỉ việc vì tôi không 

hiểu tiếng Mỹ, (xếp nói gà, thì tôi nghe vịt): Họ biểu 

tôi bưng cái nồi (Pot) thì tôi nhanh nhẫu đem một đóng 

nĩa (fork) vào. Phần máy móc chạy ồn ào, phần tôi 

nghe tiếng Mỹ không quen. Rõ, số sướng vẫn là số 

rảnh rỗi, nên ông leader trong nhà bếp thông báo tôi: 

“Ngày mai nghỉ việc và tuần sau nhớ trở lại lãnh cái 

check nhé!”. Bị nghỉ việc cũng hơi buồn, nhưng lòng 

lâng lâng hớn hở vì nghĩ tới cái check gần 300 đô mình 

sẽ được cầm trong tay. Tự nhiên  

quên đi hai bàn tay vẫn còn đau rát vì phải bốc những 

tô, dĩa, muỗng, nĩa nóng hổi từ máy rửa chén chạy ra 

trong suốt những giờ làm. 

Lần đầu tiên kể từ ngày vượt thoát “thiên đàng 

cộng sản”, tôi gởi về gia đình đang sống nghèo đói một 

thùng quà hai pounds. Chỉ cần hình dung những khuôn 

mặt rạng rỡ của người thân khi ra bưu điện nhận quà là 

tôi muốn đi xin việc làm nữa, bất chấp mình có nói 

được tiếng bản xứ hay không. Nhưng không ai muốn 

nhận một người “mù” vô giúp việc. 

Thời gian cứ trôi qua, tôi làm đơn xin vô học 

college. Đối với tôi vô đại học tức “học đại” để có 
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thêm ngân sách cho bản thân. Mỗi ngày, ôm vài ba 

cuốn sách dầy cui đến đại học, hãnh diện lắm chứ!. 

Trong hơn hai năm “học đại”, tiền thì lãnh đều không 

sót một đô-la từ tiền học bổng và workstudy mà tiếng 

Anh tiếng U thì lúc Mỹ nói, mình chẳng hiểu, còn khi 

mình nói thì luôn dùng động từ “tu quơ” (quơ tay quơ 

chân để diễn tả) nhưng Mỹ cũng… không hiểu luôn!. 

Cũng vì mong có thêm tiền để giúp gia đình tôi 

còn ở VN, vừa đông vừa nghèo mạc rệp, chỉ có ăn củ 

dong, củ mài hoặc củ khoai mót để trừ cơm hằng ngày, 

nên tôi vừa đi học vừa đi làm thêm ở convenient store 

mỗi ngày 6 tiếng, hầu có nhiều dịp trau dồi tiếng bản 

xứ. 

Một kỷ niệm vẫn chưa quên trong đời tôi dù đã 

trải qua hơn một phần tư thế kỷ vật lộn với cuộc sống ở 

xứ Mỹ này. Kỷ niệm ấy tôi gọi là “học đòi bắt chước”:  

Qua nhiều tháng làm việc ở convenient store tôi cũng 

học lóm được vài ba chữ lóng mà trong lớp Anh văn 

đâu có dạy… Chỗ tiệm tạp hóa tôi làm có bốn cây 

xăng, bánh kẹo v.v… 

Một buổi chiều kia, có một bà Mỹ tuổi cũng hơi 

sồn sồn, sau khi đổ xăng, bà bước vô tiệm nhìn tôi tươi 

cười, chào hỏi ngắn gọn qua lại… tôi bèn tiếp bà bằng 

một câu thông dụng mà mỗi ngày tôi buộc phải nói 

không dưới trăm lần là “ông hay bà đổ hết bao nhiêu 

tiền xăng”. Cũng cái tật làm tàng, tôi nhanh mồm 

buông một câu tiếng Mỹ - mà lần này tôi nghĩ bà ta sẽ 

nể tôi vì cái chữ tôi mới học lóm được: “Hi mem, how 

many f..ucks you you bump” (actually, PUMP)?. Tôi 

vừa hỏi xong, bà ấy đổi sắc mặt, liệng tiền trên bàn 

(counter), kèm theo tiếng “damn” rồi ngoe nguẩy xô 

mạnh cửa bước ra… Tôi chẳng hiểu gì cả!? 

Sao bà ta lại giận dữ vậy? Bà này có bất bình 

thường không? Giận ở đâu chuyện riêng tư, tại sao lại 

vô tiệm này đổ lên đầu thằng làm mướn này?... Đầu óc 

tôi cứ miên man đặt ra nhiều câu hỏi và hình dung đến 

nét mặt đanh giận của bà với từng thớ thịt trên khuôn 

mặt đang run lên bần bật như đang hiện hữu trước mắt 

tôi. 

Đến chiều tối, ông chủ người Việt ra đóng cửa 

tiệm như thường lệ, tôi trình bày vắn tắt sự việc trong 

ngày… rồi tôi hỏi ông chủ: “Có gì đâu mà bả giận dữ 

dzậy?” Sau khi ông chủ hỏi cặn kẻ sự đàm thoại giữa 

hai người, thì ông chủ nói nguyên do bà ấy giận vì tôi 

phát âm sai: Chữ BUCK có nghĩa là ‘đồng’, nhưng tôi 

đã không phát âm rõ chữ B (bờ), vì tôi vốn dĩ không có 

khiếu về ngoại ngữ, lại làm le nói lẹ, nên từ âm B (bờ) 

thành âm F (phờ), do đó, ý nghĩa của câu văn đã đổi 

hoàn toàn!!! Trước khi ông chủ tiệm ôm mớ tiền bán 

trong ngày về, ổng còn ngoái cổ lại nện tôi thêm một 

câu: “Lần sau đừng nói bậy nữa nghe ông nội!”. Trời 

ơi, tôi đâu có ý ăn nói tục tiểu vậy đâu! Tôi tự xấu hổ 

và cố gắng dặn lòng là từ đây: “Biết thì thưa thốt, 

không biết dựa cột mà nghe” và tự thầm thì thêm: 

“Mới có chút xíu vốn liếng ngoại ngữ, mà cái giọng 

tanh tanh rồi.”. 

Tôi không đi làm nữa. Quyết trở lại nhà trường 

học thêm Anh văn. Cố gắng tìm những điều kiện thuận 

lợi để thực tập sinh ngữ, dẹp bỏ mọi tự ái mỗi khi có ai 

sửa sai mình về Anh ngữ và quyết nhớ câu chuyện vui 

đó như là ông thầy giỏi để luyện dạy mình thành người 

khiêm tốn hơn và biết chịu học hỏi nhiều hơn, vì tôi tự 

nhủ: “Xã hội là một trường học, còn cuộc sống là 

những chuỗi ngày phải cắp sách đến trường để học 

nhưng không có ngày ra trường…!” 

BK Song Thập 313 
 

 

 

     Phố Buồn 
 

Trời hôm nay mưa giăng sầu viễn xứ   

Nước nhạt nhoà trơn ướt bước lê thê  

Tháng mười hai mây xám tiết đông về  

Buồn rơi mãi như mưa dầm tháng sáu. 

 

Cành đong đưa, liễu rủ dài rét mướt         

Gió lạnh đầy, giá buốt tím môi son         

Người co ro, thành phố sũng ướt buồn         

Chim mỏi cánh vội tìm nơi trú ẩn. 

 

Đường thênh thang mịt mờ chân lữ thứ                

Mưa trời Tây thương nhớ nắng vầng Đông                

Chiếc dù che không kín dưới mưa dông                

Vòng tay ấm chưa tròn thân bé bỏng.                      

 

Gió từng cơn run run tàn lá mỏng                      

Khúc nhạc buồn quán nhỏ gởi nhớ thương                      

Giọt sầu rơi trắng xoá đọng ven đường                      

Người khách lạ mênh mang chùm thương nhớ!               

 

Ngày em đi.... dưới mưa lòng tiếc nuối!               

Bóng nước bập bùng xuôi dốc ra khơi               

Nụ hôn xưa lưu luyến vòng tay lơi               

Tầng mây xám mang tình trôi xa mãi...! 

 

             CSVSQ Lê Văn Toàn 
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Trận cuối trong đời lính của tôi 
Sáng ngày 17 tháng 3 năm 1975, tôi và Đại Đội 3 

trừ của Tiểu Đòan Thần Sói tỉnh Phan Rang đang ở 

quận An Phước tỉnh Phan Rang, do Trung Tá Vận chỉ 

huy. Trong đồn quận An Phước lúc đó có 1 Pháo đội 

của Sư Đoàn 2 còn sót lại khi họ di tản tới Phan Rang, 

một số sĩ quan và binh sĩ của Lữ Đoàn 3 Dù và Liên 

Đoàn 6 Biệt Động Quân. Họ đã băng rừng trong đêm 

từ phi trừơng Phan Rang đi đến sáng thì tới quận An 

Phước. Trung Tá Vận thuyết phục họ ở lại để chống 

việt cộng đang chuẩn bị tiến về quận An Phước trước 

khi về tỉnh Phan Thiết. Họ cũng cho biết Phi trường 

Phan Rang đã thất thủ tối hôm qua, có lẽ Trung Tướng 

Nguyễn Vĩnh Nghi Tư lệnh Tiền phương vùng II và 

Chuẩn Tướng Sang Tư Lệnh Sư Đoàn 6 Không Quân 

đã bị bắt ở Ninh Chử, còn pilot thì lái máy bay F5 hay 

A 37 và trực thăng đã bay về phi trường Biên Hòa. 

Sau khi được tái bố trí vị trí phòng thủ, lính Dù 

phòng thủ mặt Bắc, Biệt Động Quân phía Tây Nam, 

còn Đại Đội trừ tôi ở Tây Bắc. Sáng ngày, chúng tôi 

còn được uống càfê cốc của lính pha và ăn điểm tâm 

lần cuối. Khoảng 9 giờ sáng, chúng tôi nghe toán tiền 

sát báo tin việt cộng đang chuyển bộ binh đi xuống 

quốc lộ 1 bằng loại motolova của chúng, nghe như thế 

Đại Úy Pháo Đội Trưởng của Sư Đoàn 2 Bộ Binh cho 

hạ nòng đại bác 105 ly và 155 ly để bắn trực xạ. 

Nửa tiếng sau, có 2 chiếc motolova chở bọn chính 

quy việt cộng ngồi trên xe chay ngang nhiên trên quốc 

lộ 1 như chỗ  không người, từ đồn An Phước chỉ cách 

quốc lộ 1 khỏang 100 đường chim bay cho nên khi 

motolova của chúng chạy gần tới đồn An Phước thì 

Đại Úy Pháo Đội Trưởng ra lệnh bắn trực xạ về hướng 

2 chiếc motolova, sau tiếng nổ của đạn đại bác chúng 

tôi thấy 2 chiếc xe motolova tung hẳn lên trời rất rõ 

ràng. Sau khi 2 chiếc đầu bị bắn thì mấy chiếc sau 

ngừng lại và thối lui, vì quá xa nên chúng tôi không thể 

dùng M16 hoặc các súng khác để bắn chúng được, 

(viện trợ bị cắt, đạn dược cũng như những thứ cần thiết 

phải tiết kiệm tối đa, không được dùng bừa bải như 

xưa) sự việc xảy ra rất thành công đã làm binh sĩ và sĩ 

quan phấn khởi lắm. (sau ngày 19 tháng 6 năm 1975, 

khi tôi đi ngang qua nơi đó, thấy gần bên vệ đường việt 

cộng chôn đồng bọn chúng rất sơ sài, chỉ cắm nhánh 

cây để tên họ và đắp mắm mồ sơ sài cho kẻ sinh bắc tử 

nam). 

Gần 2 giờ sau, chúng tôi nghe tiếng xe tăng T54 

gầm rú vang đất trời rồi từng chiếc nó xếp hàng ngang 

trên cánh đồng ruộng. Trung Tá Vận kêu gọi phi pháo 

từ Biên Hòa hoặc Phan Thiết nhưng không có ai trả lời 

cả (nếu chúng ta có đủ phi pháo như năm 1972 thì 

chiến xa việt cộng dàn hàng ngang trên cánh đồng như 

thế nầy là món mồi ngon cho F5 hay A37). Lạ một 

điều là xe tăng T54 không bắn một trái đại bác nào, 

nếu nó bắn, thì mấy chục chiếc xe tăng T54 nhả đạn, 

thì giờ nầy tôi không còn ở đây mà thuật câu chuyện 

này. Ban đầu chúng tôi còn đếm 1, 2, 3, 4... chiếc sau 

khi nó giàng hàng ngang xong, thì nó chạy tới ủi quận 

An Phước chúng tôi. Đại Úy Pháo Đội Trưởng ra lịnh 

đại bác bắn trực xạ, chúng tôi nghe tiếng đạn nổ mà 

sao chiến xa không bốc cháy, “đụ má nó”, Đại úy Pháo 

đội trưởng ra lịnh bắn lần nữa, nhưng xe tăng vẫn chạy, 

binh sĩ phòng phủ bắt đầu hỏang sợ vì thấy tăng T54 

đến mà không thấy máy bay yểm trợ cho chiến trường. 

Họ sợ bỏ chạy cả vô nhà dân, lay quay chỉ còn mấy sĩ 

quan Nhảy dù và Biệt động quân ngồi lại bàn bạc với 

nhau định bỏ vô núi tam giác sắc của tỉnh Phan Thiết. 

(sau nầy tôi tìm hiểu những cán bộ việt cộng thì họ 

được lịnh không bắn, chỉ đi vô tiếp thu mà thôi, nghe 

buồn cười không!).  

Bấy chừ, tôi nản chí quá không biết làm sao, tính 

tự sát cho rồi sợ lọt vào tay bọn việt cộng cũng chết, 

nhưng thằng đệ tử nói: “thiếu úy ơi! thiếu úy chết như 

vậy không ai chôn thiếu úy đâu, thiếu úy hãy vô nhà 

dân xin áo quần thường mặc rồi tìm cách về Sài Gòn 

gặp lại cha mẹ vợ con rồi chết”. Mấy đứa lính đẩy tôi 

vô nhà dân xin áo quần thường dân cho tôi mặc, rồi tụi 

nó dắt tôi đi ngược về xóm Cà Ná, cho tôi trú ẩn vài 

ngày, sau đó họ hùn chút ít tiền cho tôi làm lộ phí về 

Sài Gòn. (Tiểu đòan tôi có một số lính ở hậu cứ được 

phát lương tháng 3, còn bọn tôi đang ở trong rừng nên 

ban quân lương không phát được, vợ con lính lên ban 

quân luơng lãnh thay chồng, chỉ có bọn sĩ quan chúng 

tôi đang trong vùng hành quân và độc thân nên chẳng 

có tên nào có tiền). 

 Ngày 19 tháng 4 năm 1975, tôi bắt đầu rời Cà Ná 

và theo quốc lộ 1 để về Sài Gòn.  Dọc trên quốc lộ 1, 

binh sĩ đông không kể nào đếm, đủ mọi quân binh 

chủng, nhưng chẳng thấy ai mang lon sĩ quan cả. Bọn 

du kích nếu thấy ai mang lon sĩ quan, chúng liền bắt 

đưa vào rừng bắn chết ngay. Chúng tôi không sợ bọn 

chính quy bởi vì chúng không làm gì nếu không mang 

súng, chỉ sợ tụi du kích bắt hoảng mà thôi.    
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Đoạn đường 350 km tôi phải đi trong 12 ngày mới 

về tới Sài gòn. Có thể nói con đường quốc lộ 1 nầy 

được gọi là đại lộ kinh hòang thứ 2 (sau đại lộ kinh 

hoàng của mùa hè đỏ lửa ở Quảng Trị năm 1972). 

Trong 11 ngày trên đường về Nam, tôi đã thấy bao 

nhiêu là xác chết nằm dọc theo quốc lộ 1, dân có, lính 

có, trẻ nhỏ có, đàn bà phụ nữ... Họ chết đủ kiểu, có 

người chết thảm như xe tăng cán qua giống như con 

khô mực ép dài lê thê, thịt xương nát vụn từng đọn, 

không ai chôn, mùi thúi nồng nặc. Thật tình mà nói, tôi 

cũng không biết làm sao tôi về tới Sài Gòn được nữa, 

chỉ biết đi và đi, giống như xác chết biết đi thôi.  

Về tới Sài gòn là mùng 1 tháng năm 1975. Cả nhà 

tôi đều vui mừng khi thấy tôi, cả nhà cứ tưởng tôi đã tử 

trận ở Phan Rang rồi. 

Hôm nay viết lại đọan đường nầy, trận đánh nầy 

mà còn tưởng như là mới hôm nào, kinh khủng thật, 

may mà tôi còn sống cho tới ngày hôm nay. 

Nam mô Quan Thế Âm bồ tát, xin cho mọi người 

chết trong những ngày đó được siêu sinh tịnh độ.  

A Di Đà Phật 

 

Viết xong ngày 26 tháng 3 năm 2011 

 

CSVSQ Nguyễn Văn Quan   

 

 

 

 
 

Sầu Quê Hương 
 
Quê tôi có bọn hung tàn ác sát 
Lũ "bò vàng" làm nát luống mạ xanh 
Chim ra đi, không dám hót trên cành 
Đàn trẻ nhỏ thôi đành rời sông vắng 
 
Mất tự do đời nghe sao cay đắng 
Cọng rau sầu, lặng chấm nước cá kho 
Mưa chiều nay cho sấm sét lập loè 
Hạt nặng trỉu nhạt nhòe bên vách lá 
 
Quê tôi đó cây không còn trỉu quả 
Phải bán đi trả nợ lúc còn non 
Ngoại của con, trông tin cháu mỏi mòn 
Lao nô tác khi cháu còn tuổi nhỏ 
 

Quê tôi đó, nay nhuộm toàn màu đỏ 
Mẹ mong chờ ,ra ngỏ ngóng tin con 
Người  ra đi còn mang nợ nuớc non 
Thân tù tội còn sau ngày chinh chiến 
 
Xuân sắp sang ,ngày Tết gần sắp đến 
Còng lưng gầy, ra bến vác thóc phơi 
Thân già sao  cứ vờì vợi  đợi chờ 
Muốn gặp con chỉ còn mơ trong mộng 
 
Quê hương tôi có sông dài biển rộng 
Lũ rợ Hồ, giặc cộng chẳng đấp bồi 
Đem quê hương, ôi! chúng bán cho người 
Đâu đất tổ để xuôi về quê ngoại 
 

CSVSQ Bùi H. Nghĩa 
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BÍ ĐÁI - Tiên Dược Cứu Bịnh 
Thăm hỏi các cụ già, thỉnh thoảng có cụ đi  tiểu 

khó khăn, đi tiểu lắc nhắc nhiều lần, có khi bị bí đái 

luôn. Phải đi bác sĩ chuyên về Niệu khoa để xoi cho 

thông, đặt ống, hay  giải phẩu tuyến tiền liệt (prostate) 

bị sưng  lớn cản trở đường dẫn nước tiểu từ bàng 

quang ra.  

Bí tiểu cũng là chuyện rất khẩn cấp. Nếu không 

kịp gặp bác sĩ thông cho cũng có thể  tử vong.  

Để ý tìm hiểu về việc nầy, tôi có đọc được một bài 

viết của cư sĩ  Thái Huệ  Sơn, thấy hấp dẫn và biết đâu 

một ngày nào chính mình hay ai đó có thể cần đến, nên 

tôi  trích đăng vào đặc san nầy để các cụ khi  cần thì dở 

ra tham khảo và áp dụng. Trích đăng  chứ không thêm 

bớt, khi nào dùng thì nghĩ  cũng  nên tham khảo với 

các thầy thuốc Bắc chân  chính.  

Sau đây là bài viết của tác giả Thái Huệ Sơn: Tôi 

xin thuật lại cho bạn đạo nghe một chuyện  khó tin  mà 

có thật: Đầu năm 1990, tôi còn ở  Saigon, được chính 

quyền CS cấp hộ chiếu (passport) cho cả gia  đình  

sang định cư bên Mỹ theo diện HO. Lúc xong mọi thủ 

tục đợi ngày  đăng ký chuyến bay lên đường, thình lình 

tôi  bị cảm sốt. Tôi uống thuốc cảm hai ngày, cơn  sốt 

không thuyên giảm mà lại biến chứng sang  bí đái. Thế 

rồi bọng đái lói tức và sưng to  lên như quả dừa. Tôi 

vội vàng đi khám bác sĩ  chuyên môn về thận và đường 

tiểu. Bác sĩ Nam lên án bệnh tôi là u xơ tiền liệt tuyến  

(ulcère de la prostate), nên trị cho tôi bằng nhiều thứ 

thuốc trụ sinh. Qua nhiều ngày trị liệu,  bệnh không 

thuyên giảm mà lại còn hành thêm.  

Đường tiểu bế tắc hoàn toàn, cơn sốt không giảm. 

Tôi đi rọi quang  tuyến X và siêu âm, kết quả vẫn là 

chứng u xơ tiền liệt tuyến. Tôi đến bác sĩ chuyên khoa 

về thận và đường tiểu khác, bác sĩ Hùng, ông khuyên 

tôi nên đi  vào bệnh viện giải phẩu gấp, nếu không thì  

sẽ nguy đến tính mạng. Tôi yêu cầu bác sĩ  Hùng đút 

ống thông (sonde) lấy nước tiểu ở  bọng đái ra. Nước 

tiểu lấy ra 2 lít rất  hôi  tanh.  Làm sondage rồi tôi thấy 

dễ chịu, bớt  sốt, nhưng vẫn còn bí đái và đau thốn 

bàng  quang. Ngoài Âu dược uống vào liên tiếp, tôi  

còn áp dụng ngoại khoa châm cứu và đủ thứ  thuốc 

Nam do thân nhân, bạn bè bày biểu, nhưng  đường tiểu 

vẫn bế tắc. Hằng ngày tôi phải đến Bác sĩ Hùng làm 

sonde một  lần để lấy  nước tiểu ra. Bác sĩ Hùng đặt 

cho tôi một  dụng cụ mang luôn vào mình để mỗi lần 

mắc  tiểu mở nắp ra, khỏi phải làm thông thường  

xuyên, sợ trầy trụa trong ống dẫn  nước tiểu và nhiểm 

trùng bàng quang. Dụng cụ  đó gây cho tôi sự bực bội 

khó chịu, nên tôi  gỡ ra. Hơn nửa tháng trời mà bịnh 

vẫn trầm  trọng, tôi đành phải  tính việc đi vào giải  

phẩu bệnh “u xơ tiền liệt tuyến”, để xin  giúp đở nhập 

viện.  

Bác sĩ Trí thấy tôi sắp gần ngày đi Mỹ, nên  

khuyên tôi rằng: “Bác nên đợi sang Mỹ rồi sẽ mổ, ở 

Việt Nam chẳng những thiếu thuốc men, mà hậu quả 

không bảo đảm cho bằng khoa  giải phẩu tối tân ở 

nước ngoài. Vậy cháu cho  bác một loại ống thông để 

bác về nhà mỗi  ngày tự làm sonde lấy 2 lần hầu cầm 

cự đợi  ngày đi Mỹ. Ngoài ra bác cứ uống thuốc liên  

tiếp may ra bệnh sẽ thuyên giảm”.  

Tôi áp dụng theo lời chỉ dẫn của bác sĩ  Trí, tự làm 

thông lấy 2 lần để cầm cự.  Bịnh không hành hung 

nhưng đường tiểu vẫn bế tắc. Cùng đường tuyệt vọng, 

tôi van vái Trời  Phật. Bỗng nhiên một đêm nọ tôi hồi 

nhớ  lại thầy tôi đã dạy khi xưa như sau:  

- Tao cho mầy toa thuốc chủ trị bịnh “thận hư  khí 

suy” để sau khi có bịnh  lấy ra mà  dùng, đừng lạm 

dụng thuốc tây mà  nguy đến tính mạng.  

Ngài biên toa thuốc và còn có ký tên  vào đó.  

Việc đó xảy ra năm 1942, gần 50 năm  sau tôi mới nhớ. 

Tôi bèn lấy toa thuốc dể trên bàn thờ van vái. Sáng 

hôm sau tôi bảo vợ ra tiệm thuốc bổ luôn  3 thang đem 

về sắc cho tôi uống. Uống liên tiếp  trong 3 đêm.  Bỗng 

nhiên  đêm nọ, khi mắc tiểu  tức lói ở bọng đái, tôi đi 

tiểu tiện, thì  tự nhiên đường tiểu thông trở lại. Tôi 

mừng  quá, chẳng khác nào một cơ sở đóng cửa nghỉ 

việc lâu ngày, nay mở cửa hoạt động trở  lại.  Tôi 

mừng quá nhưng chưa dám vội tuyên  bố. Hôm sau tôi 

bảo vợ hốt luôn 4 thang nữa  về sắc cho tôi uống. 

Uống đủ 7 thang thì lành bịnh, sức khỏe phục hồi 

gần như bình  thường. Tôi tuyên bố cho vợ tôi biết:  

Tôi  được thuốc tiên mà qua khỏi cơn tử bịnh. Cả nhà 

tôi đều vui mừng hơn được vàng.   

Tiếng đồn vang ra, bà con lối xóm tới thăm  hỏi. Tôi 

thuật lại tự sự. Ai cũng lấy làm  lạ và xin tôi sao ra cho 

toa thuốc dể  dành hộ thân, nhưng phải phóng ảnh để 

lấy  được chữ ký của thầy tôi.  

Tôi đến các bác sĩ chữa trị để báo tin  bịnh tôi đã 

khỏi, không cần phải giải phẩu. Họ đều ngạc nhiên. Có 

người lại nói: “C’est incroyable”. (Thiệt không thể tin  

được). Thật là khó tin mà là sự thật.  Khi tôi sang Mỹ 

rồi, vợ tôi gởi thư qua cho  biết, có nhiều bạn đạo bị 

bịnh sạn thận,  bí đái, bịnh viêm mũi, bịnh suy nhược, 

đến  xin toa về uống, linh nghiệm phi thường.  Hầu 

như toa thuốc trị bá bịnh, ai cũng cho là thuốc  tiên.  

Tôi nghĩ lại, người tu hành mà bị giải phẫu  thì về 

sau khó tu lắm là vì cơ thể đã bị  thương tổn rồi.  Tôi 
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nghĩ thương cho thân tôi,  tôi nghĩ đến các bạn già như 

tôi, nếu gặp  phải chứng bịnh như tôi mà phó thác cho 

Tây Y, lên bàn mỗ thì khổ biết bao, cho nên tôi viết  ra 

bài nầy, và đăng lên bài thuốc tiên đã cứu  bịnh cho tôi, 

để quí bạn đạo tùy nghi sữ  dụng khi cần. Toa thuốc 

nầy chuyên trị về  bệnh «suy thận, hư khí»  Và các 

biến chứng của nó.   

Kính mong giúp ích  được phần nào cho quí bạn.  

 

Toa thuốc bổ khí bổ thận:  

 

1.  Thục địa    3 chỉ  

2.  Hoài Sơn  3 chỉ  

3.  Trạch tả    3  

4.  Đơn bì      2  

5.  Táo Ngọc  2  

6.  Phục linh  2  

7.  Hắc Đổ trọng  3  

8.  Ngưu tất          3  

9.  Bạch truật        2  

10. Ngọc thung dung  3  

11. Táo nhơn        4  

12. Viễn chí          2  

13  Quảng bì        3  

14. Ngươn nhục    3  

15  Đản sâm          3  

16. Phấn thảo      2  

17. Câu kỷ            3  

18. Xích kỳ            2  chỉ.  

THÁI HUỆ SƠN  

 

Đừng tiếp tục nghe lời nói láo 
 

Nhà văn Nga Alexandre Soljenitsyn nói: “Khi thằng cộng sản nói láo, ta phải đứng lên nói nó nói láo. Nếu ta không 

có can đảm nói nó nói láo, ta phải đứng lên ra đi, không ở lại nghe nó nói láo. Nếu ta không can đảm bỏ đi, mà phải 

ngồi lại nghe, ta sẽ không nói lại, những lời nó đã nói láo với người khác”. 

 

Đức Đạt Lai Lạt Ma lãnh tụ Phật giáo Tây Tạng nói: “Cộng sản là loài cỏ dại, mọc trên hoang tàn của chiến tranh, 

là loài trùng độc, sinh sôi, nẩy nở, trên rác rưởi của cuộc đời”. 

 

Bà Thủ Tướng Đức Angela Merkel nói: “Cộng sản đã làm cho người dân trở thành gian dối”. 

 

Bí thư đảng cộng sản Nam Tư Milovan Djilas nói: “20 tuổi mà không theo cộng sản, là không có trái tim, 40 tuổi 

mà không từ bỏ cộng sản là không có cái đầu”. 

 

Cố Tổng Thống Nga Boris Yeltsin nói: “Cộng sản không thể nào sửa chửa, mà cần phải đào thải nó”. 

 

Cựu tổng bí thư đảng cộng sản Liên-Xô Mr Gorbachev nói: “Tôi đã bỏ một nửa cuộc đời cho ly’ tưởng cộng sản. 

Ngày hôm nay tôi phải đau buồn mà nói rằng: Đảng Cộng Sản chỉ biết tuyên truyền và dối trá”. 

 

Cự Tổng Thống Nga Putin nói: “Kẻ nào tin những gì cộng sản nói là không có cái đầu. Kẻ nào làm theo lời của 

cộng sản, là không có trái tim”. 

 

Cố TT Mỹ Ronald Reagan nói: “Chấm dứt chiến tranh Việt Nam, không đơn thuần là chỉ rút quân về nhà là xong. 

Vì lẽ cái giá phải trả, cho loại Hòa Bình đó, là ngàn năm tăm tối, cho thế hệ sinh ra tại Việt Nam về sau”. 

 

Cố Tổng Thống Nguyễn văn Thiệu nói: “Đừng nghe những gì cộng sản nói, mà hãy nhìn kỹ những gì cộng sản 

làm”. 

 

CSVSQ Lê Văn Phước sưu tầm
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Cơm cháy quân trường 
 

Có lẽ hiếm ai được thưởng thức món cơm cháy 

quân trường nếu không phải là nam nữ quân nhân nhập 

ngũ. Tôi lớn lên từ quân trường có tên “Liên Trường 

Võ Khoa Trừ Bị Thủ Đức” trên đồi Tăng Nhơn Phú, 

chợ Nhỏ, Thủ Đức và tên gọi sau cùng là trường Bộ 

Binh Thủ Đức. Ba tôi là huấn luyện viên tại đây sau 

khi ông đã thụ huấn xong khóa 2. Năm 1962, ông đi du 

học ở Hoa Kỳ sáu tháng, cho đến vào khoảng năm 

1972 ông thuyên chuyển về Lục Quân Công Xưởng ở 

Gò Vấp rồi nghỉ hưu được năm, sáu tháng trước ngày 

miền Nam VN rơi vào tay CS. Ông bị đày ra Bắc hơn 

năm năm. 

Hãy cùng tôi trở về khung trời ấy vào giữa thập 

niên 50-60. Lúc đó tôi còn ở độ tuổi bậc tiểu học thích 

tìm tòi, sục sạo, mỗi khi đến mùa bãi trường nếu má tôi 

không đưa mấy anh chị em tôi về gởi bên quê nội ở Mỹ 

Tho ba tháng hè thì đôi bàn chân bé nhỏ của tôi thời đó 

tha hồ tung tăng khắp nơi trong quân trường. Khó mà 

giữ tôi ngồi yên một chỗ được lâu cứ xổng ra là tôi 

“rong chơi suốt ngày quên lãng”, mặc dù ba tôi hăm he 

dữ lắm. Có lần tôi đang mon men tới gần phòng làm 

việc của ba tôi ở Khối Quân Huấn mà không biết, trời 

xui đất rủi vừa đúng lúc ông đi dạy từ ngoài bãi tập về 

bắt gặp thế là ông hốt tôi lên chiếc Lamretta hai bánh 

chở về nhà đét cho vài roi “ui da”. Vậy mà cũng chẳng 

chừa, khi thì lang thang một mình, lúc thì cùng mấy 

đứa bạn nhỏ đồng trang lứa. Ngày xưa làm gì có 

computer để chơi game như bọn trẻ bây giờ mà hòng 

trói được chân tôi lại trong nhà. Tuy vậy, mỗi khi ông 

đi đâu cũng đều hỏi tôi có muốn đi theo không? Dĩ 

nhiên là con bé chạy nhảy lăn xăn theo rồi. 

Vừa vào cổng chánh của quân trường là con 

đường tráng bằng nhựa (dầu hắc) thẳng ra tới cổng sau. 

Ngay gần sát bên phải của cổng chánh có “lô cốt” cao 

kế đó là miếu Tiên Sư để cúng tế vào những ngày lễ 

lộc. Cách đó độ chừng hơn trăm thước có hai dãy nhà 

nối nhau cập theo con đường chính, mỗi dãy nhà có 

khoảng hai chục căn (không nhớ rõ lắm) sát vách nhau, 

nối kết giữa hai dãy nhà là một bãi sân xi-măng rất 

rộng, buổi chiều người lớn hay đưa con cái ra đó cho 

chơi đùa, còn họ thì tán gẩu cùng nhau. Căn nhà đầu 

của dãy nhà đầu tiên là nơi gia đình tôi trú ngụ, vì là 

căn bìa nên bên hông nhà có hành lang rất rộng bề 

ngang bằng hai phần ba căn nhà ở cùng mái cao với 

dãy nhà cũng được lót gạch bông và lan can dài từ 

trước ra sau, thật là nơi lý tưởng cho bọn trẻ chúng tôi 

bày các trò chơi, còn buổi sáng sớm thì ba tôi ra đó với 

cái radio để tập thể dục theo chương trình của đài phát 

thanh. Sau lưng dãy nhà chúng tôi ở là bệnh xá. Dãy 

nhà thứ hai có nhà của Tr/tá Vĩnh Lộc, còn dãy nhà 

bên kia đường thì có nhà của Đ/tá Đỗ Cao Trí. 

Thời đó quân trường chưa khai phá hết nhà cửa 

còn thưa thớt, đối diện với dãy nhà chúng tôi ở là khu 

rừng cây phía bên trái con đường chính. Thỉnh thoảng, 

sau khi ăn cơm chiều xong trời còn sáng mát, ba tôi 

cầm cây súng săn đi trước vào gần rừng cây, còn tôi 

xách chiếc lồng chạy lủn đủn theo sau. Ba tôi suỵt một 

tiếng bảo tôi đi nhè nhẹ, thế là tôi phải rón rén thật khó 

khăn. Má tôi mà làm chim rừng rô-ti thì khỏi chê được. 

Sau này, dân số, nhà cửa, phòng ốc từ từ bành trướng 

cùng với tôi lớn dần theo thời gian thì những cuộc đi 

săn ngắn cũng giảm dần rồi dứt hẳn lúc nào chẳng hay. 

Đi xuống chút nữa bên phải là khu nhà của các cố vấn 

Mỹ, mấy đứa con nít tụi tôi thường ghé lại ngoài sân 

bập bẹ vài tiếng chào “Hello” để được phát vài thỏi 

kẹo chocolate. Rồi đến dinh ông tướng chỉ huy trưởng 

quân trường, có một lần tôi mon men vào được chỗ bà 

giúp việc đang ủi đồ, tôi cứ nhìn dáo dác rồi tấm tắc 

nói: “Nhà rộng lớn thiệt có lầu nữa sang quá hả dì? 

Con cũng thích ở nhà lầu lắm đó”. Bà giúp việc phì 

cười: “Con gái con đứa gì mà long nhong hoài, không 

sợ bị đòn sao vậy?” “Dạ sợ chớ!” rồi chạy tuốt. 

Qua khỏi dinh ông tướng cho tới cổng sau vòng 

đai của quân trường là khu vực của các sinh viên sĩ 

quan đang thụ huấn, tôi không có bén mảng đến khu 

vực này chỉ một lần. Từ chổ này là ngã tư đi về hướng 

đối diện dinh ông tướng là trường Truyền Tin bên trái, 

Khối Quân Huấn và trường Thiết Giáp (mở thêm sau 

này) bên phải. Xuống sâu hơn là rạp hát, hầu như cuối 

tuần mọi người đều kéo nhau đến đó vì chỉ có nơi đó 

để giải trí. Buổi trưa, có xe chạy vào các khu nhà phát 

loa rồi rải giấy quảng cáo cho phim mới đổi, đám con 

nít chạy theo cố lấy càng được nhiều tờ chương trình 

càng thích để đưa lại cho người lớn, có đứa để dành rất 

nhiều chương trình phim rồi khoe với nhau. Phim tình 

cảm Ấn Độ thời đó thu hút đàn bà con gái nhất, thậm 

chí các cô gái mặc hóa trang Ấn Độ để chụp hình trưng 

bày ngoài tủ kiếng của các tiệm chụp hình, Xa hơn đó 

là khu gia binh cho gia đình binh sĩ ở, có bán nhiều đồ 

ăn, buổi tối khu vực đó đông vui, nhộn nhịp, nhà tôi 

thỉnh thoảng đến đó mua về ăn, có món bún bò Huế tôi 

không ăn được nấu gì mà cay quá trời con nít làm sao 

ăn nổii??? Vậy mà người lớn cứ khen tấm tắc làm tôi 

phải nuốt nước miếng mà nhìn. 
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Nhớ có lần tôi ra Đà Nẵng thăm ông nhà tôi phục 

vụ ngoài đó. Ông đưa tôi và hai người phụ tá đến một 

quán Bún Bò Huế ở ngã năm (?) mà ông quảng cáo là 

ngon lắm. Trời lạnh, mưa phùn thành phố cao nguyên 

chập chùng đồi núi một cảm xúc bồi hồi tràn lên trong 

lòng của kẻ thích ngao du tìm tòi để được chứng kiến 

những điều mới lạ của quê hương. Lúc này có một tô 

bún nóng thì còn gì hấp dẩn hơn, vào quán giờ ăn trưa 

nên rất đông khách, mọi người đang xì xụp với tô bún 

mùi nước súp thơm lừng trong quán làm dạ dày tôi 

cũng cồn cào hối thúc. Mấy tô bún được mang ra óng 

ánh vàng ngậy như màu ráng chiều cùng vài dĩa rau 

sống nhìn mà bắt thèm, mấy người phụ tá cho thêm ớt 

sa-tế vào tô. Tôi không ăn cay nên múc một muổng 

nước súp nếm trước. Trời đất quỉ thần ơi! Chưa kịp 

nuốt nước súp xuống cổ tôi đã sặc sụa ho, nước mắt 

nước mủi ràn rụa, hai lổ tai lùng bùng, còn lưởi tôi như 

bị bỏng. Mọi người ngạc nhiên ngừng ăn nhìn tôi vừa 

như khóc vừa mắc cở, tôi không ngờ sao mà cay quá 

trời vậy mà mọi người vẫn ăn bình thường thậm chí 

còn cho thêm tương ớt nữa. Thế là tôi đành để bụng 

đói trở về căn cứ ăn mì gói, mà lòng còn tiếc tô bún Bò 

Huế hùi hụi. Sau này, tôi học cách nấu bún Bò Huế để 

tự nêm nếm cho vừa mình ăn, bằng không thì đành 

ngồi “dòm miệng” sao? Sau lưng của Khối Quân Huấn 

và trường TG là những dãy nhà của hạ sĩ quan, tôi có 

mấy đứa bạn học chung lớp ở đó thì đố khỏi tôi không 

ghé qua. Thật ra phần đông quân nhân phục vụ trong 

quân trường thời điểm đó biết ba tôi cho nên họ cũng 

vui vẻ mỗi khi bất chợt gặp tôi nghêu ngao đâu đó tạo 

cho tôi cảm giác thoải mái gần gủi thật là tự nhiên 

chẳng khác nào toàn bộ quân trường như là khuôn viên 

vườn nhà tôi và mọi người là họ hàng của tôi vậy. 

Lần đó, tôi và một đứa bạn nữa lang thang đến 

gần nhà bếp của quân trường, gặp lúc giờ ăn trưa của 

SVSQ. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cơm được nấu trong 

mấy cái chảo đụn thật to, còn to hơn cái thau mà má tôi 

dùng để hứng nước tắm cho mấy anh chị em tôi. Có 

mấy chú lính đang phân phát đồ ăn, họ xúc cơm ra 

bằng cái xẻng nhà binh giống ở nhà ba tôi dùng để xúc 

đất. Các sinh viên kẻ đứng người ngồi lao xao ăn uống, 

đùa giỡn. Cơm gạo lức đỏ còn bốc khói nóng, hai đứa 

tôi trố mắt ra nhìn các vật dụng rất ngạc nhiên, một chú 

thấy hai đứa tôi đứng lóng nhóng bèn hỏi:  

- Ê nhỏ! Có muốn ăn cơm cháy không?  

Rồi quay qua cười với mấy chú khác. 

- Dạ! Cho con một miếng đi chú.  

Tôi trả lời, người lính ngừng cười quay lại nhìn 

tụi tôi có lẻ chỉ định giỡn cho vui, không dè con nhỏ 

muốn ăn cơm cháy thiệt. Cơm múc ra đã hết chỉ còn 

vành cơm cháy dưới đáy chảo được xủi tróc lên nghe 

giòn rụm. Chú lính bẻ một miếng cơm cháy bự hơn 

bàn tay người lớn đưa cho hai đứa tôi rồi nói: 

- Nè! Coi chừng gãy răng đó nghe.  

- Dạ!  

Hai đứa tôi chia nhau miếng cháy rồi cười tủm tỉm 

kéo nhau đi vừa líu lo vừa nhai cơm cháy còn ấm nóng 

thơm phức hòa lẫn tiếng cười của mấy chú lính đang 

vang phía sau lưng. Cơm cháy này dày hơn cơm cháy 

ở nhà tôi nấu. Vì vậy, tôi phải nhai lâu hơn do đó vị 

ngọt của cơm ứa ra trong miệng vừa thơm vừa giòn. 

Thật là thú vị lần đầu tiên được ăn cơm cháy của quân 

trường mà đâu phải ai ở trong quân trường đều có 

thưởng thức qua (!). Cái hương vị của cơm cháy quân 

trường khác hẳn với cơm cháy nhà tôi mặc dù thỉnh 

thoảng nhai trúng sạn (dễ bị gãy răng thiệt chứ) mà vẫn 

thấy ngon lạ. Mổi khi nhớ đến món cơm cháy của quân 

trường ngày xưa, tôi có nấu lại cơm gạo lức để cho có 

cháy nhưng ăn vẫn không tìm lại được cái cảm giác thú 

vị như miếng cơm cháy của quân trường Bộ Binh Thủ 

Đức ngày nào. Có lẽ do ở tuổi thơ vô tư, hồn nhiên và 

đang đói (!). Ôi! Tuổi thơ xinh đẹp và dễ thương chỉ 

còn là dấu ấn trong tiềm thức… 

Hương thơm của gạo, vị ngọt của cơm lẫn với cát 

sạn tựa như cuộc đời của những quân nhân QLVNCH 

nói chung, SVSQ/TĐ nói riêng đã tự hào vào ngày 

mãn khóa sau mấy tháng quân trường mồ hôi thử thách 

đó là hương thơm của gạo. Để rồi chuẩn bị dấn thân 

vào cuộc đời đầy gian khổ hiểm nguy sống chết khó 

lường, chống giặc thù ngoài chiến trận trên khắp nẻo 

đường đất nước để bảo vệ Non Sông Tổ Quốc Việt 

Nam có khác nào vị ngọt có lẫn cát sạn của cơm cháy 

quân trường. Sau khi lập gia đình, tuy tôi theo chồng đi 

khắp bốn vùng chiến thuật nhưng các con tôi đều được 

chào đời tại Tăng Nhơn Phú, chợ Nhỏ, trường Bộ Binh 

Thủ Đức. 

Nhớ năm Mậu Thân tôi đang có mang cháu đầu 

lòng về ở với gia đình chờ ngày sinh nở. Khi VC tấn 

công xung quanh vùng đó và pháo kích, ba tôi vội đưa 

cả nhà đến Khối Quân Huấn để tránh đạn, ở đó có đắp 

những hầm chất bằng bao cát. Ông cứ nơm nớp lo cho 

tôi. Vài tháng sau đó chị Hưởng con của bác Tr/tá 

Hưng bạn cùng làm trong quân trường với ba tôi ghé 

qua thăm. Chị đang có mang sắp đến ngày sanh vừa 

nhìn thấy tôi chị bật khóc nức nở “Chồng chị bị tử trận 

trong đợt tấn công Mậu Thân rồi” tội cho đứa bé còn 

trong bụng mẹ chưa kịp biết mặt cha. Biết làm sao mà 

an ủi chị đây? Khi có chồng là trai thời loạn!!! 

Cơn gió chuyển mùa đông ùa ập về như cố giủ 

cho sạch những chiếc lá nâu vàng bướng bỉnh còn sót 

lại cố bám víu một cách tiếc nuối trên cành khô rồi như 

tuyệt vọng trước sức mạnh không thể cưởng lại được 
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những chiếc lá đành buông xuôi lơ lững theo chiều gió về một nơi xa xăm chẳng phải là cội nguồn của mình

 

 

 

Lyens 

 

 

 

 

Mưa nắng quê tôi ! 
 
Quê tôi đó, mái tranh nghèo san sát  
Luỹ tre vàng, hương ngát luống mạ xanh  
Bầy vành khuyên ríu rít chuyền trên cành  
Đàn trẻ nhỏ đùa vui bên sông vắng.          
Hương gạo thơm, mắm còng, canh rau đắng,          
Bông bí vàng, khoai sắn, cá trắng kho.          
Ngoài song thưa, giông đến, chớp lập loè           
Mưa rớt hạt rì rào bên vách lá.                 
Quê tôi đó, hàng dừa xanh trĩu quả                 
Dây trầu không, quấn quít nhánh cau non                 
Tháng ngày qua, ngoại vất vả mỏi mòn                 
Lo vun xới tương lai đàn cháu nhỏ.                         
Màu hoàng hôn mây chiều pha ráng đỏ                         
Tiếng ca buồn văng vẳng điệu ru con                         
Người ra đi vui với chuyện nước non                         
Thân cô phụ đợi chồng vì chinh chiến.                                
Mùa lúa chín hôm nay gần Tết đến                                
Đôi vai gầy thôn nữ gánh thóc phơi                                
Đời đục trong duyên kiếp có hẹn chờ ?                                
Trăng mười sáu, em vừa tròn tuổi mộng                                         
Quê hương tôi là sông dài biển rộng                                         
Nước phù sa đất....... bên lở bên bồi                                         
Bước viễn du, vạn dặm mãi xứ người                                        
Dòng sữa ngọt lớn khôn từ quê ngoại.         
 
CSVSQ Lê Văn Toàn                                                       

Mưa rơi giọt sầu   
 
Cho tôi xin những khung trời  tuổi dại  
Với phượng hồng trang lưu bút ngày thơ  
Hoàng hôn rơi tim tím thuở mong chờ  
Bên bến nước lung linh đêm mười sáu            
Bước chân êm bên vườn hoa mộng ảo            
Tiếng dương cầm xa vắng khúc thu sang            
Sầu lê thê run nhẹ chiếc lá vàng            
Bay theo gió hồn tôi về nơi ấy!                    
Ngoài hiên kia cơn mưa dài tháng bảy                    
Giọt rơi buồn man mác lệ chia ly                    
Mây giăng giăng bong bóng vẫn rơi đầy                    
Tình vỗ cánh khi mùa ngâu vừa hết!                           
Hãy quên đi từng đêm về nuối tiếc                           
Chung rượu mềm sao ươn ướt bờ mi                           
Đời buồn tênh bởi người vội quay đi                           
Trăng tròn đó sao lòng ai lại khuyết!                                    
Cho tôi xin tháng ngày qua biền biệt                                    
Nơi xa xăm vùng biên trấn ngút ngàn                                    
Núi chập chùng sương lạnh đọng rừng hoang                                    
Nghe tiếng súng đì đùng thay pháo Tết     
 
CSVSQ Lê Văn Toàn                                                                                                                      
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KBC - Một thời để nhớ...  

Trong cuộc đời của mỗi con người, từ khi bộ não 

biết lưu giữ lại những gì để nhớ, cho đến khi "tới từ nơi 

nào ... trở về nơi ấy ..",có biết bao nhiêu chuyện buồn 

vui in hằn vào trang kỷ niệm trong tiềm thức, để một 

khoảnh khắc nào đó ở tương lai, ta vô tình hay cố ý đi 

ngược dòng dĩ vãng, kiếm tìm trong ký ức những gì 

còn vương đọng lại của một thời để nhớ ...! 

Từ những ngày đầu nôn nao xen lẫn rụt rè, bỡ ngỡ 

làm quen với chốn học đường, ấp úng trong sự kính sợ 

thầy cô, ngơ ngác giữa những bạn bè tuổi thơ xa lạ, 

cùng chung đánh vần từng mẫu tự, nắn nót từng nét 

chữ "a, b, c".Từng trang sách vở chất chồng lên theo 

thời gian, một phần của tuổi thơ vô tư, thắm thoát đã 

trôi qua theo chương trình tiểu học, cậu học trò thơ 

ngây bắt đầu làm người lớn "tí hon" nơi ngưỡng cửa 

trung học với bảy mùa "Nỗi buồn hoa Phượng" xao 

xuyến, luyến lưu dần trôi qua trên từng trang "lưu bút 

ngày xanh", để lại trong lòng biết bao kỷ niệm buồn 

vui dưới mái học đường, những buổi tan trường thơ 

thẩn ngắm nhìn tà áo dài trắng thướt tha trên đường về 

với bao nhiêu mộng mơ thầm kín, những năm cuối 

trung học với bao chiều nhạt nắng nơi một góc nào đó 

của sân trường, ngồi tựa đầu vào người mình thương 

mến, ép cánh phượng hồng vào giữa những trang sách, 

nâng niu lưu giữ những gì đẹp nhất trong tình yêu 

trong trắng của tuổi học trò. 

Hoa "tình yêu" đẹp tựa bài thơ, đang khoe sắc 

thắm bên những cành Phượng Vỹ đong đưa trong gió 

trên con đường tương lai rộng mở thênh thang. Nhưng 

đóa hoa "tình yêu" đó đã khép lại cùng những trang 

sách vở công danh, sự nghiệp vì khói lửa chiến chinh 

đang lan dần như muốn trùm phủ che mờ sự thanh bình 

của quê hương. Thay vì khoác tay người yêu vui bước 

vào khuôn viên đại học, người thanh niên đã gác lại 

tình riêng cùng trang sách vở để bước vào ngưỡng cửa 

quân trường làm tròn nhiệm vụ của người trai trong 

thời ly loạn. 

Một thời áo trắng "lòng xao xuyến mỗi khi hoa 

phượng rơi nhắc lại câu chuyện buồn, trường còn kia ôi 

mái đổ tường rêu nơi kỷ niệm êm ái ..."; 

Một thời mới bước vào yêu "biết tìm đâu nữa 

những kỷ niệm ngày đầu quen biết nhau, ngồi dưới 

hàng phượng nhỏ, đưa mắt thay lời mà lòng nghe bơ 

vơ. Nhớ buổi chia tay ngày đó, có một người lặng nhìn 

theo bước tôi, mắt rưng rưng buồn bùi ngùi nâng tà áo, 

cách xa nhau rồi biết khi nao gặp đây..." ; Một thời 

ngang dọc "đêm đêm nằm đường ngăn bước thù, áo 

nhà binh thương lính, lính thương quê vì đời mà đi 

.......". Mỗi thời trôi qua theo từng khoảng thời gian 

trên dòng sông dĩ vãng được gọi là kỷ niệm, nhưng kỷ 

niệm thân thương nhất, yêu quý nhất là "từ khi gót 

sông hồ ngược xuôi, ôi những đêm thật dài hồn nghe 

thương nhớ ai ..." hay "giữa lòng trời khuya muôn ánh 

sao thề, người trai đi viết câu chuyện một chuyến bay 

đêm ..." hoặc "vượt bao hải lý, chưa nghe vừa ý lắc lư 

con tàu đi ..." sẽ mãi mãi không bao giờ phai mờ trong 

lòng những người trai đi viết sử xanh. 

Người Lính VNCH bước đi trên con đường binh 

lửa, dù thời gian lâu hay mau, quảng đường dài hay 

ngắn ... đều không thể nào quên được những tháng 

ngày kỷ niệm trong cuộc đời quân ngũ, được ghi khắc 

trên chiếc áo kaki kể từ "ngày tôi gặp nó nét đăm chiêu 

đêm nhập ngũ thấy thương nhau nhiều quá..." rồi trải 

qua những ngày tháng nơi quân trường cho đến khi 

"mình vui đêm nay rồi mai chia tay mỗi người đi một 

ngã ..."... 

Khói lửa chiến chinh lan tràn phủ dày quê hương, 

Người Lính hiện diện khắp mọi nơi theo ba chiều 

không gian của Tổ Quốc ... Người thì cởi mây, lướt gió 

bồng bềnh khắp bốn phương, tám hướng như cuộc đời 

được sinh ra để lả lướt của những chàng trai nghiêng 

cánh sắt "vượt cao vút cao, mây trời kết thành một 

vùng tuyết trắng ngần ..." ; Người thì ngày đêm lênh 

đênh nổi trôi trên sóng nước, chưa có cơ duyên thả 

"neo" cuộc đời hào hoa ở một bờ bến nào, dù có biết 

bao nhiêu đóa hoa "biết nói" đang vương trên áo trắng 

đại dương, nhưng chỉ có một loài hoa luôn gắn liền với 

những chàng trai yêu mộng hải hồ, đó là loài "Hoa 

Biển" giữa "trùng khơi nổi gió lênh đênh triền sóng 

thấy lung linh rừng hoa ..." ; Còn Người Lính bộ binh 

đại diện cho Lục Quân thì không lả lướt như anh chàng 

Không Quân áo liền quần, không hào hoa như anh 

chàng Hải Quân lúc nào cũng lắc lư con tàu đi, nhưng 

Người Lính bộ binh được mang tiếng là đa tình thì lại 

chấp nhận xa thành đô để "tìm vui trong sương gió, 

đánh giặc quên tháng ngày. Dù gian nan khắp nẻo 

đường dài ... Tôi xin trả lại ai đường phố trắng xa hoa, 

xin được vui với niềm vui lính rừng". 

Sau những lần dựng ngọn "cờ bay, cờ bay oai 

hùng trên thành phố thân yêu, vừa chiếm lại đêm qua 

bằng máu ...", người thì được tưởng thưởng "từ xa tôi 

về phép 24 giờ để tìm người thương trông người 

thương ...", kẻ thì "ngày trở về, anh bước lê trên quảng 

đường đê đến bên lũy tre ... " hay "bạn tôi thân mến đã 

liệt oanh ngã xuống, khắp đơn vị tiếc thương !" 

Đời lính nổi trôi theo khói lửa chiến chinh khắp 

mọi miền đất nước, miệt mài hăng say với nhiệm vụ 

gìn giữ quê hương quên cả tháng ngày, cho đến một 
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sớm tinh sương chợt nhìn thấy những cánh hoa mai 

rừng đong đưa trong gió, Người Lính mới biết "lại một 

Xuân nữa đến trong khói lửa chiến chinh ..." hoặc tiếng 

Ve sầu mùa Hạ đã đưa tâm hồn Người Lính trở về với 

kỷ niệm thời học sinh "chinh chiến dài theo năm tháng 

đổi thay, mỗi lần nghe tiếng Ve ngân ngày Hè, chạnh 

lòng thương thương người xưa trường cũ, tuổi thơ ngây 

ngày ấy ..." hay một buổi chiều nào đó chợt vô tình 

nhìn chiếc lá rơi dưới ánh nắng vàng hiu hắt, Người 

Lính khe khẽ thầm trách "nghe chăng Thu ơi, để lá rơi 

chi hoài gợi niềm thương nhớ ai nhiều ...!" hoặc những 

đêm Đông buốt giá nơi tiền đồn biên giới, Người Lính 

cảm thấy xúc động và thầm cảm ơn người vợ hiền đã 

đan chiếc "áo tuy không dày, nhưng lòng thêm ấm 

những khi hành quân ...". 

Trong những lần dừng quân tạm nghỉ bên ven 

rừng, Người Lính vội vã viết vài chữ "lâu lắm chưa về 

quê thăm mẹ, từ độ súng thù dệt nơi nơi ..." hay "thư 

của lính thư không được dài như mong ước đâu em ... 

thư của lính chấm dứt ở đây sau khi đề thêm hai chữ 

Hôn Em". Gót quân hành xuôi ngược theo sự lan tràn 

của khói lửa chiến chinh, để lại người vợ hoặc người 

tình nơi hậu phương trông ngóng ... những người yêu 

của lính hiểu rằng giang san quằn nặng đôi vai của 

người trai thời ly loạn, đã một lòng sắt son chờ đợi "dù 

anh trở về trên đôi nạng gỗ, dù anh trở về bằng chiếc 

xe lăn hoặc anh trở về bằng chiến công đầy, tình em 

cũng chẳng đổi thay". 

Con đường chiến binh kéo dài 20 năm xuyên qua 

"bốn vùng mang lưu luyến bước bâng khuâng của vạn 

người thân ...", con đường này chằn chịt tên của 

350,000 anh hùng QLVNCH "Vị Quốc VongThân", 

150,000 Người Lính VNCH đã bỏ lại một phần thân 

thể trên con đường xương máu này để bảo vệ hai chữ 

tự do cho 17 triệu người dân miền Nam Việt Nam. Con 

đường này là một thiên trường ca bi hùng, một bộ đại 

quân sử giá trị nhất trên thế giới mang tên QLVNCH, 

được viết bằng máu của những người được sinh ra để 

sống cho quê hương và dám chết vì quê hương. 

Ngọn lửa chiến chinh cháy ròng rã suốt 20 năm, 

ngày ngọn lửa chiến chinh tàn cũng là ngày khởi đầu 

cho máu và nước mắt của người dân Việt Nam tuôn đổ 

thấm ướt lòng đất mẹ bởi làn sóng đỏ cộng sản kéo dài 

suốt 35 năm qua ; Ngày mà Quân Cán Chính VNCH 

phải uất nghẹn gãy súng và nhận lãnh sự "khoan hồng" 

của những người mang danh giải phóng bằng những 

hình thức thủ tiêu, tra tấn, độc ác, dã man nhất trong 

lịch sử nhân loại. 

Hai mươi (20) năm chinh chiến trôi vào dòng 

sông lịch sử đã 35 năm, nhưng Người Lính VNCH làm 

sao quên được hình ảnh đồng đội chuyền nhau chung 

điếu thuốc, sớt chia nhau từng muỗng cơm sấy, từng 

ngụm nước mát trong biđong, hổ trợ và sát vai nhau 

trên chiến trường, dìu nhau trong lúc bị thương, cho 

nhau từng giọt máu để giành giựt lại sự sống của đồng 

đội từ bàn tay của tử thần, những lần nâng chén men 

cay mừng chiến thắng xen lẫn những nỗi buồn mất mát 

đau thương, hình ảnh cuộc diễn binh tại thủ đô Sài Gòn 

mừng ngày Quân Lực, những người chiến sĩ anh hùng 

của các đơn vị đại diện cho tất cả Quân Binh Chủng 

với những nhịp bước oai hùng, hiên ngang hòa nhịp 

vào những bản hùng ca vang dội cả thủ đô, cao vút tận 

khung trời Tổ Quốc Không Gian. Tất cả những hình 

ảnh thân thương đó được nâng niu trân trọng lưu giữ 

vào trang kỷ niệm cao quý nhất của Người Lính 

VNCH. Trang kỷ niệm cao quý đó mang tên 

"KBC_Một thời để nhớ". 

Người Lính VNCH mang gói hành trang "Tổ 

Quốc_Danh Dự_Trách Nhiệm" quằn nặng gánh 

Giang San đang vui bước trên "đường trường xa muôn 

gió tung bay dập dồn ..." thì bất ngờ ... phải uất nghẹn 

nhận một quân lệnh bức tử "buông tay súng", để rồi 

đau lòng chứng kiến lũ "giặc từ miền Bắc vô đây, bàn 

tay nhuốm máu đồng bào, giặc từ miền Bắc vô đây, 

bàn tay nhuốm máu anh em ...!" 

Con đường trường xa của những người trai nặng 

nợ Núi Sông chẳng những không chấm dứt ở mốc thời 

gian quốc nạn 30/04/1975, mà nó lại tiếp tục xuyên qua 

các quốc gia tự do trên thế giới bằng những rừng Cờ 

Vàng Ba Sọc Đỏ phất phới tung bay, hừng hực lửa đấu 

tranh nung đúc tinh thần, ý chí tranh đấu cho một ngày 

chuyển lửa về quê hương thiêu đốt lũ cộng sản bạo tàn 

khát máu, mang lại nụ cười rạng rỡ trên môi cho 85 

triệu người con dân Việt vui sống trong cảnh thanh 

bình, ấm no, hạnh phúc bên Mẹ Việt Nam đã chịu quá 

nhiều tang thương. 

Lũ Cộng sản Việt Nam vô thần khát máu nhất 

định phải biến mất vĩnh viễn trên dãy đất thân yêu hình 

chữ "S" mang tên Việt Nam vì: 

 

Vẫn còn đây, vẫn còn đây các con của mẹ 

Vẫn còn đây, vẫn còn đây các con của cha 

Con sẽ về bằng toàn thân xác 

Con sẽ về bằng hồn phách linh thiêng 

Từ dòng Cửu Long lên đỉnh Trường Sơn 

Từ lòng đại dương đến chân trời quê hương 

Trăm con từ khắp tám phương quay về 

Như ngày nào cùng bọc mẹ ra đi. 

 

Vẫn còn đây, vẫn còn đây giống dân Tiên Rồng 

Vẫn còn đây, vẫn còn đây cháu con Lạc Long 

Năm mươi người cùng mẹ lên núi 
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Xây bưng biền lập khu chiến đấu tranh 

Còn năm mươi người vượt đại dương 

 

Nguyện cùng cha quyết xây lại quê hương 

Trăm con cùng chung góp máu đào 

Từ Động Đình về tận miền Cà Mau. 

 

Hẹn gặp lại anh trong một ngày mới 

Hẹn gặp lại em trong một ngày vui 

Là ngày giải phóng nước non rạng ngời 

Là ngày hạnh phúc thanh bình ngàn nơi 

Hẹn gặp mẹ cha trong ngày hội lớn 

Hẹn gặp lại nhau trong ngày Việt Nam 

Là ngày giải phóng nước non rạng ngời 

Là ngày hạnh phúc thanh bình ngàn nơi. 

 

Vẫn còn đây, vẫn còn đây trái tim Diên Hồng 

Vẫn còn đây, vẫn còn đây máu xương Việt Nam 

Con không hờn dù đời cay đắng 

Tâm không sờn dù lòng trắng khăn sô 

Còn hồn Việt Nam là còn niềm tin 

Còn người Việt Nam sẽ có ngày quang vinh. 

Trong đêm trường phục sẵn mặt trời 

Mai bình minh về rồi Việt Nam ơi. 

 

Con sẽ về bằng toàn thân xác 

Con sẽ về bằng hồn phách linh thiêng 

Từ dòng Cửu Long lên đỉnh Trường Sơn 

Từ lòng đại dương đến chân trời quê hương 

Trăm con từ khắp tám phương quay về 

Như ngày nào từ bọc mẹ ra đi. 

 

Vẫn còn đây, vẫn còn đây giống dân Tiên Rồng 

Vẫn còn đây, vẫn còn đây cháu con Lạc Long 

Năm mươi người cùng mẹ lên núi 

Xây bưng biền lập khu chiến đấu tranh 

Còn năm mươi người vượt đại dương 

Nguyện cùng cha quyết xây lại quê hương 

Trăm con cùng chung góp máu đào 

Từ Động Đình về tận miền Cà Mau. 

 

Hẹn gặp lại anh trong một ngày mới 

Hẹn gặp lại em trong một ngày vui 

Là ngày giải phóng nước non rạng ngời 

Là ngày hạnh phúc thanh bình ngàn nơi 

Hẹn gặp mẹ cha trong ngày hội lớn 

Hẹn gặp lại nhau trong ngày Việt Nam 

Là ngày giải phóng nước non rạng ngời 

Là ngày hạnh phúc thanh bình ngàn nơi. 

 

Vẫn còn đây, vẫn còn đây trái tim Diên Hồng 

Vẫn còn đây, vẫn còn đây máu xương Việt Nam 

Con không hờn dù đời cay đắng 

Tâm không sờn dù lòng trắng khăn sô 

Còn hồn Việt Nam là còn niềm tin 

Còn người Việt Nam sẽ có ngày quang vinh 

Trong đêm trường phục sẵn mặt trời 

Mai bình minh về rồi Việt Nam ơi. 

 

Hẹn gặp lại anh trong một ngày mới 

Hẹn gặp lại em trong một ngày vui 

Là ngày giải phóng nước non rạng ngời 

Là ngày hạnh phúc, thanh bình ngàn nơi 

Hẹn gặp mẹ cha trong ngày hội lớn 

Hẹn gặp lại nhau trong ngày Việt Nam 

Là ngày giải phóng nước non rạng ngời 

Là ngày hạnh phúc thanh bình ngàn nơi"(*). 

 

Mũ Đen Hoàng Nhật Thơ 

 

 
 

Những Người Lính Tôi Yêu  
 
Tôi yêu lắm những người trai lính chiến  

Nửa cuộc đời cho non nước triền miên  

Đem tuổi xanh hiến mình cho sông núi  

Thương Quê nhà đánh mất những niềm vui  

Tôi thương lắm những người hùng năm cũ  

Đôi vai nào sạm nắng với phong sương  

Ánh mắt nào có nhiều đêm không ngủ  

Tay súng nào thao thức giữ Quê Hương  

Tôi yêu lắm và còn yêu nhiều lắm  

Tháng năm nào Anh cải tạo xanh xao  

Dẩu đớn đau thấm đầy trên thân xác  

Vẫn không sao làm nhục chí anh hào  

Xin gởi trọn một lời yêu thương cuối  

Cho những người Anh lính chiến tôi thương  

Ngày tháng buồn tuy đánh mất Quê Hương  

Nhưng các Anh vẩn người hùng muôn thuở  

Từ bao giờ và bây giờ vẫn thế  

Vẫn trong tôi niềm hãnh diện yêu Anh  

Những người hùng những chiến sĩ lưu danh  

Nửa cuộc đời Anh đánh mất tuổi xanh  

Cuối cuộc đời còn trong ta nổi nhớ  

Tim các Anh và tôi còn nhịp thở  

Là một đời ta còn nợ Quê Hương . .  

                     

Huỳnh Lan 
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Quân trường Thủ Đức: Tuần huấn nhục 
Cả chục chiếc xe nhà binh GMC chở 800 Tân 

Khóa Sinh vừa xấn vào sân cỏ rộng lớn Vũ Đình 

Trường thì cả bầy Huynh Trưởng đã nhào tới sủa ỏm 

tỏi: 

- Chào mừng Đàn Em đến Thủ Đức! 

Toàn tiếng la chứ không có tiếng nói. 

- Đàn em nầy quờ quạng yếu đuối quá! 

- Hít đất ! Vào thế ! 

- Vào thế ! 

- 20 cái đi ông ! 

Bên kia thì : 

- Ông nầy nghe ông ! Nhảy xổm vào thế ! 

- Vào thế ! 

Đàn anh quánh thế phủ đầu đàn em khiếp đảm. 

Cứ:  

- Ông nầy nghe ông ! Là có: 

- Vào thế !  

Ỏm tỏi cả Vũ Đình Trường rộng lớn ! Không con 

chim nào dám lởn vởn lanh quanh! Bỗng tiếng thét 

rùng rợn :  

- Bên trái làm chuẩn, bốn hàng ngang, mười hàng 

dọc! Nhìn trước! Thẳng!  

Đám đàn em lụi cụi đứng dậy quẩy bọc xắc-ma-

ren, túi vải lớn đựng quần áo và vật dụng gia tài lên vai 

dớn dác lăng xăng xếp hàng. Đám huynh trưởng lại hè 

nhau hét:  

- Ông nầy xếp hàng vào đây!  

- Ông kia xếp hàng sau lưng!  

- Đàn em còn quờ quạng lắm!  

- Ba mươi giây coi ông!  

- Nghiêm!  

- Thao diễn .....Nghỉ!  

- Nghiêm! Nghiêm! Thao diễn! Nghỉ!  

Cứ nghiêm nghỉ như vậy, mà xẹt xẹt ba mươi giây 

đám huynh trưởng đã chia 800 khóa sinh làm thành 4 

khối hình chữ nhật, tức là 4 Đại Đội hay một Tiểu 

Đoàn và là một khóa học huấn luyện thành Sĩ Quan 

cấp bậc nhí nhất trong hàng ngũ sĩ quan: Chuẩn Úy. Và 

vẫn thường hay có chữ Sữa theo sau chữ Chuẩn Úy vì 

tuổi lính còn 

non choẹt.  

- Đàn em chuẩn bị?  

- Sẵn sàng!  

- Ba lô?  

- Lên!  

- Đằng trước, chạy đều. Bước!  

- Một! Một! Một Hai Ba Bốn! Một!  

Tiếng đếm Một của đàn anh rơi vào chân bên trái 

của đàn em nhịp xuống. Sân Vũ Đình Trường sân cát, 

đường vòng quanh hình bầu dục dài được trải nhựa. 

Tiếng rầm rập của giầy bốt đàn em đang nện xuống 

theo nhịp chạy quân hành.  

- Đây khúc ca vang trong quân trường đầy hào hùng! 

Vai ghé vai ta thi tài trong tình quân ngũ. 

Đường còn dài nhưng chân cứng đá mềm. 

Một hai ba bốn. Một hai ba bốn.  

Đám đàn em vừa khệ nệ cái xắc-ma-ren vừa thở 

phì phò vừa chạy vừa ca. Con đường vòng quanh thật 

dài. Con đường tương lai binh nghiệp nhắm chừng còn 

dài hơn gấp bội ! Rầm rập! Rầm rập! Một Hai Ba Bốn! 

Một Hai Ba Bốn! Thở! Thở! Nóng! Nóng! Mồ hôi 

chảy! Vòng thứ nhất, tuổi trẻ còn gân! Vòng thứ hai, 

tiếng ca nhỏ lại. 

- Đàn em quờ quạng! Đàn em đàn bà! Ca to như 

huynh trưởng nè!  

Năm, mười ông, hai ba chục ông huynh trưởng 

vừa hét vừa la. Thủ Đức chỉ có dăm câu đầu môi thuộc 

lòng: 

- Quờ quạng!  

- Ba mươi giây!  

- Hét to như huynh trưởng nè ông!  

- Làm cho huynh trưởng coi!  

- Ông hổng có tự tin hả ông?  

- Ông nầy nghe ông!  

Cứ nghe: Ông nầy nghe ông, là biết có chuyện! 

Vòng thứ ba, đàn em bá thở đàn em té lụi đụi. Có ông 

té thiệt, có ông té vờ. Tui cũng vờ mà té. Hổng té trước 

cũng té sau. Nằm đó thở, hí hí mắt coi tình hình có êm 

dịu? Đám huynh trưởng, vài người chạy trước đoàn 

quân, hai ba gã chạy song song, vài gã chạy sau lưng. 

Hễ có đàn em nào té cái đụi là có huynh trưởng tới liền 

nạt nộ:  

- Đàn em giả bộ hả? Đứng lên coi! Đàn em yếu 

đuối! Đứng lên!  

Có thằng đàn em bẽn lẽn cười cười đứng lên chạy 

tiếp. Có thằng đàn em phì phò sôi nước bọt trợn con 

mắt. Huynh trưởng ngó ngó thấy còn sống thì huynh 

trưởng tiếp tục chạy theo đoàn quân. Đoàn quân theo 

số vòng sân tăng lên, số đàn em rơi rụng cũng tăng 

theo.  

- Đứng lại! Đứng!  

- Nghiêm!  

- Thao diễn.....Nghỉ!  

Lại tiếng thét:  
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- Đàn em đó nghe! Đàn em yếu đuối! Huynh 

trưởng nè! Huynh trưởng chạy 80 vòng cũng chưa mệt!  

Đàn anh cũng xạo dữ!  

- Tan hàng!  

- Cố gắng!  

Đám đàn em tản ra nằm dài hai bên đường nhựa, 

phì phèo thở. Chưa đủ ba mươi giây thì có tiếng thét :  

- Đại đội! Tập hợp!  

- Bên trái làm chuẩn! Nhìn trước! Thẳng!  

Huynh Trưởng đưa một đại đội hai trăm thằng đàn 

em về doanh trại, mở đầu cho Tuần Huấn Nhục. Đó chỉ 

mới là Chào Sân. Sân Đại Đội 34, sân đất hình chữ 

nhật, bốn Trung Đội xếp thành hàng chữ U, có cái đáy 

ngang dài gấp đôi hai cái nét xổ xuống, mỗi Trung Đội 

vậy là có 50 cái đầu húi cua đang ngơ ngác ngỡ ngàng 

chờ cơn giông đến. Cơn giông đến ngay tức khắc:  

- Trung Đội Một ! Nghe lệnh tôi ! Bên trái làm 

chuẩn !  

Ông đứng bên tay trái của đoàn quân được một 

huynh trưởng đẩy vào một vị trí cố định bèn đưa thẳng 

cánh tay trái lên, để mấy con gà tử mị còn lại nhìn theo 

điểm chuẩn ấy mà xếp hàng.  

- Bốn hàng ngang, mười hai hàng dọc. Nhìn trước 

! Thẳng !  

Bây giờ nhơn qua nhơn lại là mới có 48 chàng 

tuổi trẻ đẹp trai, còn dư hai em ! Hổng lẽ Quân Đội gửi 

về lại với cha mẹ ? Hông ! Huynh Trưởng Thủ Đức 

chơi nhét hai em đó vào sau lưng hai hàng cuối. Tuổi 

trẻ nào cũng có chỗ đứng để phụng sự tổ quốc.  

- Bên trái ! Quay !  

Đàn em quính quíu, đàn em xoay trái. Có đàn em 

quíu hơn nữa, đàn em xoay qua......phải ! Huynh 

trưởng nhào tới nạt nộ liền:  

- Đàn em quờ quạng hả ? Đàn em không biết phải 

trái hả ? Bước ra đây coi ông ! Huynh Trưởng muốn 

đàn em đưa tay phải lên rồi la lớn: Đây là tay phải ! 

Rồi đưa tay trái lên: Đây là tay trái ! Hai chục lần đi 

ông !!  

- Tuân lệnh ! Đây là tay phải của tôi ! Đây là tay 

trái của tôi ! Đây là tay phải của tôi ! Đây là .....Đây 

là.....!!  

Tự nhiên trong buổi chiều vàng hanh nắng dưới 

bóng râm của tàn cây bã đậu, có chàng tuổi trẻ vung 

tay thề nguyện phải trái với quê hương.  

- Trung Đội Hai ! Nghe lệnh tôi !  

- Trung Đội Ba ! Nghe lệnh tôi !  

- Trung Đội Bốn ! Nghe lệnh tôi !  

Xẹt xẹt ! Ba mươi giây, 6 Huynh Trưởng hướng 

dẫn đã xấp xếp Đại Đội thành hình chữ U đối diện 

nhau, nhìn về cùng một hướng! Hướng kỷ luật ! Trên 

bục gỗ cao có ông Huynh Trưởng quân phục chỉnh tề 

ủi hồ bóng loáng, uy nghi thẳng người thế nghiêm, hai 

tay thả dọc bên hông, hai ngón tay cái duỗi thẳng theo 

hàng chỉ của ống quần, trong khi bốn ngón tay kia nắm 

lại. Huynh Trưởng đôi giày láng cón, lấy tay quơ quơ 

thấy được phản xạ lung linh. Năm Huynh Trưởng kia 

cũng cùng một nhân dáng uy nghi nể vì. Huynh 

Trưởng trên bục thót bụng, ưỡn ngực thét lớn, người 

rung rinh:  

- Đại Đội ! Theo lệnh tôi ! Hàng sau bước lùi hai 

bước ! Bước !  

Vậy thì đoàn quân đã được mở rộng khoảng cách, 

để:  

- Hít đất vào thế ! 

- Vào thế !  

- Một ! Xuống  

- Lên ! 

- Hai ! Xuống. 

Hai trăm con người rạp trên sân cát, nhấp nhổm 

cái mông, học bài Nạn Chung !Chiều tàn tàn, chiều 

chưa tối. Huynh Trưởng dẫn đàn em đi ăn nhà hàng.  

- Rầm Rập ! Rầm Rập !  

- Một Hai ! Một Hai Ba Bốn !  

Tuần Huấn Nhục, đàn em không biết đi ! Đàn em 

phải chạy đều khi di chuyển trong doanh trại. Doanh 

trại rộng rãi và đẹp đẽ, nhiều hàng cây bã đậu mọc đều 

thẳng tắp hai bên những con đường trải nhựa sạch sẽ, 

có vô số khóm hoa tươi sắc màu như an ủi cho đời binh 

nghiệp bớt khô cằn hơn. Huynh Trưởng hướng dẫn là 

Đại Huynh Trưởng.  

Còn Siêu Huynh Trưởng thì sắp sửa rời trường đi 

nhận đơn vị nên mặt ông nào ông nấy như cái bánh 

bao, đầy vẻ suy tư lo âu. Nhất là những ông chọn đơn 

vị tác chiến thì thư tình, di chúc viết tá lả phòng ngừa 

cho những trường hợp tệ nhất !  

Còn đâu những tuần về phép, mặc đồ vàng, giầy 

láng bóng, dây biểu chương vắt vai, đưa em vào quán 

nước kể chuyện tình thơ ! Siêu Huynh Trưởng đi đứng 

phất phơ, chẳng buồn phạt ai ! 

Đại Huynh Trưởng thì như con diều đang lên, thả nút 

chặn khắp nẻo đường doanh trại khi chiều về, chận các 

khóa đàn em đang thả rong xuống Khu Gia Binh uống 

cà phê cà pháo để kiểm soát quân phục và quân phong 

hay để phạt chơi chơi vậy hà! 

Phân biệt nhau là màu bảng tên trên áo và màu 

khăn Tiểu Đoàn. Di chuyển trong doanh trại không 

được đi một mình. Phải nhập bọn hai người trở lên. 

Người đi trước có nhiệm vụ đếm nhịp và chào kính 

khóa đàn anh hay sĩ quan cơ hữu. Trên hai người thì 

phải có người đi ngoài hàng làm nhiệm vụ đó. Tới Nhà 

Ăn.  

- Đại Đội theo lệnh tôi ! Nón ?  
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Tất cả đồng thanh thét to :  

- Xuống !  

Cúi xuống cho đều, đặt nón sắt ngay trước mũi 

bàn chân mình. Cúi xuống không đều hả ?:  

- Nón ?  

- Lên !  

Cúi xuống, cúi xuống cho đều hả ? Đứng lên, 

đứng lên cho đồng hả ? Cũng vẫn là Cúi Xuống Đứng 

Lên chục bận. Huynh Trưởng biểu: Làm vậy ăn cơm 

ngon hơn !  

- Một hàng dọc ! Đằng trước ! Bước !  

Lên bậc tam cấp phải chào nhà hàng một cái, tỏ 

lòng cám ơn Nhà Bếp công khó lửa củi.  

Công em chụm củi nấu khoai 

Khơi thêm lửa bếp tro tàn bay xa 

Mắt em ướt thấm vành mi 

Vì tro tàn ấy hay là vắng anh ?  

Một hàng dọc đi vào. Im lặng tuyệt đối ! Im lặng 

tuyệt đối ! Không hả ? Cả bọn lãnh đủ. Lại Nạn Chung 

!  Nhiều dãy bàn dài, thức ăn dọn sẵn. Những băng ghế 

ngắn vừa đủ bốn người, đặt dưới gầm bàn. Mọi người 

vào hết, vẫn còn hướng mặt về cuối phòng. Đứng đó ! 

Thế nghiêm ! Đợi ! 

- Đại Đội theo lệnh tôi !  

Tiếng thét của ông Huynh Trưởng như tiếng gầm 

sấm sét, ông nào cũng có buồng phổi to ! 

- Hàng bên trái làm chuẩn ! 1,3,5,7 ! Hàng lẽ ! 

Bên phải ! Quay ! 

- Hàng chẳn ! Bên trái ! Quay ! 

Xẹt ! Xẹt ! Huynh Trưởng đã hóa phép cho đàn 

em đối diện nhau qua mâm thực phẩm. Đàn em sáng 

giờ đói bụng muốn xỉu. Bị chạy Một Hai Ba Bốn, bị bò 

lết, bị nhẩy xổm, bị nhảy dựng, bị vào thế tối tăm mặt 

mũi. Nay, trước mặt, món đồ xào lòng heo nức nở, 

món canh mướp ngọt lịm vô ngần, mùi tiêu sọ xay 

nhuyễn bức lên rụng mũi. Vậy mà ! Huynh Trưởng vẫn 

chơi cái tình vờ: 

- Ghế chuẩn bị ? 

- Ghế sẵn sàng ! 

- Ghế ? 

- Ra ! 

Bốn chú đàn em mặt mày bơ phờ, thò ra mỗi 

người hai cánh tay, tổng cộng là 8 nhẹ nhàng khiêng 

cái băng ghế ra. Không một tiếng động nha ! Không 

một cái kẹt nha ! Mà một hàng ghế đó phải thẳng thớm 

nha ! Một cái rẹt của tiếng ghế hả? Thì : 

- Ghế chuẩn bị ? 

- Ghế sẵn sàng ! 

- Ghế ? 

- Vô ! 

Lại khởi sự từ đầu ! Hai trăm đàn em khốn khổ 

nín thở làm hài lòng Huynh Trưởng. Để: 

- Chân trái bước tới một bước ! Bước ! 

Hai trăm cái chân trái đồng loạt bước qua băng ghế. 

Không một tiếng động à nha ! Tiếng động hả ??? 

- Chân phải bước tới một bước ! Bước !  

Vậy là hai chân đã lọt được vào giữa cái ghế và 

cái bàn có buổi cơm hấp dẫn đang mời mọc. Đừng đàn 

em nào quờ quạng làm rầm rầm ngheo ! Phải trở lại từ 

đầu thì gõ hoài từ đây đến sáng cũng chưa hết chuyện 

ăn cơm ! 

- Ngồi ? 

- Xuống ! 

- Đứng ? 

- Lên ! 

Lại còn cái lấp lửng giễu cợt đứng lên ngồi xuống 

dăm ba lần, để chắc chắn đàn em phục tùng Huynh 

Trưởng, phục tùng kỷ luật nhà binh! 

- Mời đàn em dùng cơm ! 

Hai trăm con người hớn hở đồng thanh hét to: 

- Mời Huynh Trưởng dùng cơm ! 

Bữa cơm đầu !Bữa cơm trần ai ! Như nhiều bữa 

cơm đời, trệu trạo không trôi !Gọi là tuần huấn nhục, 

chứ thật sự nó kéo dài gần cả tháng. Không ngày nào 

giống ngày nào, vì hôm nay có thể bị hít đất thì ngày 

mai có thể bị nhảy xổm. Chỉ có điều giống nhau là: 

Ngày nào cũng bị phạt từ sáng sớm đến tối mịt. Có 

nhiều đàn em bị phạt ô vờ tham - over time- nữa, gọi là 

dã chiến. 

Huynh Trưởng suốt thời gian đó, chỉ trao tặng đàn em 

chữ: Phạt ! 

Đàn em suốt thời gian đó, chỉ nghiền ngẫm mỗi 

một chữ: Chịu ! Hoét ! Hoét ! Hoét ! 

Tiếng tu huýt hoét lên õm tỏi, trời chưa sáng, sương 

còn e lệ chưa tan.  Huynh Trưởng đã hùng hổ rần rộ 

xông vào 4 phòng ngủ của 4 Trung Đội đánh thức đàn 

em dậy:  

- Tập hợp ! Tập hợp !  

- Hoét Hoét ! Hoét Hoét !  

Giấc ngủ không mộng mơ, giấc ngủ vùi vì mệt 

mỏi của ngày hôm qua hao tổn thể lực bị mấy cái họng 

oang oang của Huynh Trưởng dựng đầu dậy. Đàn em 

hoảng hồn, đàn em mất vía, đàn em mắt nhắm mắt mở 

chạy ra tập hợp. Cũng giọng thét vang uy quyền : 

- Đại Đội ! Theo lệnh tôi ! Đằng trước chạy đều ! 

Bước ! 

Cũng con đường trải nhựa bao quanh Vũ Đình 

Trường, con đường chạy bộ tập thể dục buổi sáng của 

tất cả Sinh Viên Sĩ Quan Thủ Đức ngay từ ngày đầu 

tiên mới vô mãi cho đến ngày cuối cùng mãn khóa. 

Con đường thật phẳng thật đẹp thật mát, con đường đó 
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chỉ đến ngày mãn khóa mới trở thành con đường tình 

tự, đôi tình nhân tay nắm, bước bên nhau lần cuối giã 

từ.  

 Con đường mà thân quyến các Tân Chuẩn Úy 

trầm trồ khen ngợi, chứ không biết rằng bao nhiêu mồ 

hôi đã đổ xuống trong bao nhiêu tháng ngày để con 

đường láng bóng hơn. Còn thì, con đường đó là con 

đường sửa soạn cho thanh niên tuổi trẻ chập chững 

bước vào trách nhiệm, phụ gánh gồng Tổ Quốc cùng 

đàn anh. 

Rầm Rập ! Rầm Rập ! 

Một Hai Ba Bốn ! 

Quân trường đổ mồ hôi.  

Một ! 

Chiến trường bớt đổ máu 

Cố lên ! Cố lên ! 

Dù nhọc nhằn ! 

Đem mồ hôi pha máu hồng, viết thành sử xanh 

Một Hai Ba Bốn ! Một Hai Ba Bốn ! 

Từng Đại Đội, từng Đại Đội tiếp nối nhau đếm 

nhịp chạy đều, giọng quân ca trầm hùng trong buổi 

sáng tinh mơ nghe vòng vọng như sóng thủy triều cuồn 

cuộn ngân nga. Bao nhiêu con chim mê ngủ bổng giật 

mình thức giấc, kêu quát một tiếng ngạc nhiên rồi vỗ 

cánh bay mất. 

Hai vòng Vũ Đình Trường đối với tuổi trẻ bây giờ 

dể dàng như giấc hiu hiu. Mồ hôi ra tí xíu ! Đoàn quân 

về lại sân Đại Đội. Vẫn như thường lệ, Huynh Trưởng 

hướng dẫn không biết nói, chỉ biết hét:  

- Đàn em đó! Ngưng chút để thở :  

- Đàn em có 30 phút làm vệ sinh cá nhân và ăn 

sáng. Tan hàng !  

- Cố gắng !  

Đàn em túa ra thật lẹ, cố gắng cho thật nhanh vì 

đàn em biết sau 30 phút tự do phù du nầy, thì Cơn Bão 

Sẽ Đến.  Cơn bão đến, cơn bão thịnh nộ dử dằn ! Cơn 

bão quát: 

- Nghiêm !  

Âm " iêm" vang vọng xa xa.....treo trong không 

khí, lọt vào lổ nhĩ, đàn em cứng mình ưởn ngực không 

dám phì phò thở.  

- Ông nầy nghe ông !  

Âm " ông " kéo dài gần bằng âm " iêm ", đàn em 

mất vía, đàn em muốn nhắm mắt lại để đừng thấy tai 

họa giáng xuống đầu mình.  

- Ông bước ra đây, trình diện Huynh Trưởng coi 

ông !  

- Tân Khóa Sinh Tám Mõ Lết, số quân 123456 

trình diện Huynh Trưởng. Chờ lệnh !  

- Ông nói nhỏ quá ông! Ông đang ngâm thơ hả ? 

Ông lại trình diện gốc bã đậu 20 lần coi ông ! Ông hét 

cho lá đổ coi ông !  

Năm, sáu đàn em đang xúm quanh cây bã đậu trợn 

mắt hét to, mong cho lá đổ. Lá bã đậu xanh mun, cuối 

xuống nhìn đàn em, ái ngại !  

- Huynh Trưởng kêu đứng nghiêm, mà ông nhúc 

nhích hả ông ? Trùm poncho đi ông !  

Đàn em ba lô, nón sắt, trùm nguyên cái ponso, vác 

súng leo lên mô đất cao, cùng với năm bảy ông đứng 

sẳn, tay bắt súng chào, làm tượng đá chơi vơi giữa trời 

trưa chiếu nóng. 

Anh một đời đứng nghiêm 

Canh em giấc ngũ 

Anh một đời yên lặng 

Ngắm mi em cong 

Anh một đời lở dở 

Nhìn bước em đi 

Anh còn ở lại 

Tượng đời bơ vơ. 

- Ông hít đất kiểu gì kỳ vậy ông ? Đàn em ma 

giáo hả ? Đàn em đưa súng lên trời, chạy 20 vòng sân 

Đại Đội: Tui không ma giáo nữa đi ông! 

Đàn em tham gia vào bảy, tám ông đang sòng sọc 

hai tay cầm khẩu súng đưa lên khỏi đầu, chạy vòng 

vòng sân Đại Đội :  

- Tui không ma giáo nữa ! Tui không ma giáo nữa 

!  

Nếu ma giáo được, tui xin chơi liền ! 

- Đàn em biết chào tay hông ông ? Chào như 

Huynh Trưởng nè ! 

Người đứng thẳng, ngực ưởn ra, bụng thót lại. Tay 

phải duỗi thẳng về bên phải, tạo góc 90 độ ở nách. Gấp 

khúc tay từ khuỷu đến bàn vào ngay đuôi chân mày, 

ngón cái xếp lại, bốn ngón kia thẳng ra. 

- Sao mu đàn em cong cong vậy ông ? Đàn em là 

thục nữ hả ? Đàn em lại đập tay vô cây bã đậu cho nó 

thẳng ra đi ông: Tui không phải là thục nữ đi ông ! 

Thân cây bã đậu nhiều mục gai lổm chổm, nhưng 

với thời gian, một khoảng bóng loáng hiện ra, không 

một mục gai nào mọc lên nổi. Ít nhất những khóa đàn 

anh đã dọn dẹp được giùm một số nhăn nhó của cuộc 

đời. 

- Bốp ! Tui không phải là thục nữ ! 

- Bẹp ! Tui không phải là thục nữ ! 

- Thụt ! Tui thì yêu thục nữ ! 

- Đàn em hổng biết đếm hả ông ? Đàn em cầm 

que diêm này đo hết sân Đại Đội cho Huynh Trưởng 

coi coi ông ! 

Đàn em nhập bọn với bảy tám ông khác đang lết 

lết tẩn mẩn đo sân cát Đại Đội bằng que diêm quẹt. 
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- Tân Khóa Sinh Lê Dử Dội, số quân....trình diện 

Huynh Trưởng. Xin nói ! 

- Nói đi ông ! 

- Thưa Huynh Trưởng, đàn em đo được mười 

ngàn lẻ sáu que diêm. 

- Đàn em đo quờ quạng ! Hồi đó Huynh Trưởng 

đo, đâu phải mười ngàn lẻ sáu đâu ông ? Đo lại đi ông 

! 

Thiệt tình ! Đến bây giờ, tui cũng vẫn còn tin là 

mười ngàn lẻ sáu, nhưng ai biết được ai đo thật ai đo 

vờ ! 

Vậy thì trên sân cát Đại Đội, cảnh tượng thật um 

xùm kẻ khóc người la, kẻ phân trần với gốc bã đậu về 

giới tính của mình, người chạy vòng quanh hứa hẹn, 

ông thì trầm ngâm đứng lặng giữa trời, còn đa số là 

đang đứng nghiêm chết lặng đợi mở hàng học bài Chịu 

Chung.  

Có nhiều lần bị quần thê thảm, tui liếc con mắt lén 

nhìn Huynh Trưởng : " Tao nhớ mặt mầy rồi ! Mai mốt 

gặp ở đâu, tao quánh mầy thấy tía ở đó ! ". Nhưng đến 

phiên tui được chọn làm Huynh Trưởng hướng dẫn 

khóa đàn em, tui cũng thấy nhiều cái liếc mắt hăm dọa 

như thế ! 

Nhưng Huynh Trưởng vẫn uy nghi đứng đó, thẳng 

người hai tay thả dọc bên hông, bàn tay nắm lại, hai 

ngón cái duỗi ra theo đường chỉ ống quần. Nón nhựa 

Huynh Trưởng sáng bóng, khoảng cách từ chóp mũi 

đến vành nón là 3 ngón tay trỏ, giửa và áp út khép lại, 

nên mặt Huynh Trưởng phải kênh lên để thấy đường, 

tạo ra dáng phong nghiêm chi lạ.  Huynh Trưởng vẫn 

gầm lên:  

- Đại Đội theo lệnh tôi ! Nghiêm !  

Huynh Trưởng muốn quê hương và đất nước 

chỉnh tề theo thế Nghiêm cùng Huynh Trưởng. Nhưng 

rủi thay.....!!! Huynh Trưởng hôm nay kẻ mất người 

còn. Huynh Trưởng đi vào lòng đất mẹ như bài tập 

quân hành ngày xưa. Huynh Trưởng chạy xong con 

đường Vũ Đình Trường đầy bóng mát lẫn khổ đau 

bằng những bước nhiệt thành của tuổi trẻ.  

Mờ trong bóng chiều  

Một đoàn quân thấp thoáng !  

Huynh Trưởng còn ở lại. Huynh Trưởng bùi ngùi! 

 

Trần T. Kiệt 

 

 

 

 

Bài thơ viết cho Hải Bằng 
 
Hai thằng lính đụng đầu nghe cái chát 
Giữa tha phương, văng đống miểng âu sầu 
Thằng buồn thỉu… súng lìa thân gió cát 
Thằng sững người… bút mực nhuốm thương đau 
 
Mầy lại thích chuyện chiến trường tao kể 
Thua mẹ rồi, có nói chỉ ba hoa 
Tao lại thích những trần tình mầy viết 
Trận chiến nào, chẳng chảy máu xót xa 
 
Mầy xách đít theo tao vào tuyến lửa 
Một đôi khi cũng xém áo thủng quần 
Nhà giàu đứt tay, ăn mày đổ ruột 
Thằng “ký thiệt” nào lại chẳng được cưng 
 

Cây viết giỏi hơn sư đoàn, láo thiệt 
Tao trăm thằng xuôi ngược đủ rềnh rang 
Gối đầu Bà Đen gát chân Bà Điết * 
Mầy vẽ vời giỏi lắm dược vài trang 
 
Quánh giặc lâu ngày tao quên chữ nghĩa 
Đọc phóng sự mày… nhớ lại tí ti… 
Lời tỏ tình khỏi lập cà lập cập… 
Sướng thì thôi… còn xiên xỏ nỗi gì 
 
Nơi tha phương – mầy còn cây bút múa… 
Múa đến ngày – Dân Tộc hết điêu linh. 
 
Trạch Gầm  
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Những điều cần biết về tiền hưu ở Mỹ 
Hà Ngọc Cư   

Bài viết dưới đây phần lớn trích dịch từ bài “25 

Top Questions & Answers On Social Security” của tác 

gỉa Stan Hinden , đăng trên tạp chí AARP Bulletin 

(12/2010). Xin nhấn mạnh bài này chỉ nói về tiền hưu 

tức ‘Social Security Benefits’ chứ không phải là tiền 

SSI. 

Trong khi chính quyền Obama và đảng Cộng Hòa 

đang vật lộn về cắt giảm ngân sách , người đang thụ 

hưởng tiền Social Security, Medicare , Medicaid hồi 

hộp vì không hiểu lưỡi gươm “cắt ngân sách” có tha 

tào cho các trợ cấp này không vì: 

 Social Security, Medicare và Medicaid chiếm 

tới trên 40% ngân sách quốc gia. 

 Hiện có 53.6 triệu người Mỹ hưởng tiền Social 

Security Benefits (từ đây xin viết tắt là SS) 

trong đó 4.3 triệu trẻ em lĩnh trợ cấp hàng 

tháng. 

 49% người lao động từ 55 tuổi trở lên cho biết 

họ chỉ dành dụm được dưới $50,000 cho tuổi 

hưu trí. 

 Trung bình tiền hưu trí cho mỗi người là 

$1,172/tháng. 

 24% góa phụ trên 65 tuổi hòan tòan sống nhờ 

tiền hưu trí. 

 

Dưới đây là các câu hỏi thông dụng nhất. 

 

Hỏi: Tôi sắp 62 tuổi và dự định về hưu. Tôi sẽ bắt 

đầu như thế nào? 

Đáp: Hãy lập thủ tục xin tiền SS khoảng 3 tháng 

trước khi xin tiền trợ cấp bằng cách đăng ký trên 

website: socialsecurity.gov/retireonline hoặc gọi cho số 

1-800-772-1213. Hãy sửa sọan các giấy tờ sau: thẻ an 

sinh xã hội, khai sinh, bằng quốc tịch (nếu không sinh 

tại Mỹ), hoặc thẻ xanh và W-2 của năm trước hoặc 

giấy khai thuế (nếu self-employed). 

 

Hỏi: Tiền hưu của tôi được tính toán như thế nào? 

Đáp: Tiền hưu được tính theo tổng số tiền mình đã 

kiếm được và đặt trọng tâm vào 35 năm mà mình kiếm 

được nhiều nhất. Mặt khác, người có lợi tức thấp được 

hưởng phần trăm cao hơn người có lợi tức cao. Năm 

2010, tiền hưu trung bình là $1,172/tháng. Dĩ nhiên khi 

lĩnh hưu non thì tiền hưu ít hơn khi lĩnh ở tuổi hưu toàn 

phần (65 hoặc 67 tuỳ theo sinh trước hay sau năm 1938 

bao nhiêu năm). Giả thử lĩnh tiền SS vào lúc 62 tuổi 

mà được $1.000/tháng thì tiền hưu lĩnh vào lúc tới tuổi 

hưu tòan phần sẽ là $1,333 (30% nhiều hơn) hoặc 

$1,750 vào tuổi 70. Nhiều người lĩnh vào lúc 62 tuổi vì 

nhiều lý do khác nhau. Xin cân nhắc hơn thiệt trước 

khi quyết định. 

 

Hỏi: Nếu tái giá , tôi có được hưởng tiền SS dựa 

trên lao động của người chồng quá cố không? 

Đáp: Có, nếu hội đủ một số điều kiện. Ta không 

thể hưởng trợ cấp của người góa nếu tái giá khi chưa 

tới 60 tuổi ngoại trừ khi hôn nhân thứ hai chấm dứt do 

ly dị hoặc hủy hôn. Nếu tái giá sau 60 tuổi (50 tuổi nếu 

tàn phế) thì mình vẫn được hưởng trợ cấp SS theo lao 

động của người chồng qúa cố. Khi 62 tuổi thì có quyền 

chọn trợ cấp SS theo lao động của người chồng mới 

nếu trợ cấp này cao hơn. 

 

Hỏi: Tại sao năm nay tiền SS không được điều 

chình theo giá sinh họat (Cost-of-living adjustment, 

viết tắt là COLA). 

Đáp: Vì theo CPI (Consumer Price Index) giá sinh 

họat không thay đổi nên tiền SS không tăng. 

 

Hỏi: Tôi 56 tuổi và đang hưởng tiền tàn tật 

(disability Benefit) Khi nào thì trợ cấp của tôi được đổi 

thành trợ cấp SS thông thường. Và tiền trợ cấp hàng 

tháng có thay đổi không? 

Đáp: Khi đến tuổi hưu tòan phần thì trợ cấp tàn tật 

tự động đổi thành trợ cấp SS thông thường nhưng tiền 

trợ cấp hàng tháng không thay đổi. 

Hỏi: Người bạn của tôi qua đời lúc 66 tuổi và khi 

sinh thời không xin tiền SS . Vậy số tiền bạn tôi đóng 

góp cho quỹ Social Security sẽ ra sao. Các con của bạn 

tôi có lãnh được tiền SS của bố không? 

Đáp: Tiền ta đóng thuế SS được chạy vào một 

ngân quỹ dùng để trả trợ cấp SS cho người lao động 

hội đủ điều kiện, và gia đình, kể cả người góa và con 

cái (nếu chưa quá tuổi). 

 

Hỏi: Chúng tôi sửa sọan ly dị. Chồng tôi muốn 

ghi vào biên bản thỏa thuận rằng tôi sẽ không lĩnh tiền 

SS theo lao động của ông ấy. Ông ta có quyền làm như 

vậy không? 
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Đáp: Không. Ông ta không có quyền hạn gì về 

quyền lợi SS của bà cả. Bà vẫn có thể được lĩnh tiền 

SS như người đã ly dị nếu bà đã lấy ông được ít nhất 

10 năm, chưa tái hôn và đã 62 tuổi trở lên nếu tiền hưu 

do bản thân mình lao động thấp hơn tiền hưu hưởng 

theo lao động của người chồng đã ly dị. 

 

Hỏi: Khi dọn nhà của mẹ tôi sau khi bà qua đời tôi 

tìm được các ngân phiếu Social Security phát hành 

trong thập niên 1980. Tôi có quyền “cash” cái check 

này không? 

Đáp: Không. Ngân phiếu SS chỉ có giá trị trong 

vòng 12 tháng kể từ ngày ký. 

 

Hỏi: Tôi và ông bồ chung sống đã 7 năm, nếu ổng 

qua đời thì tôi có quyền lĩnh SS theo lao động của ông 

ấy không? 

Đáp: Được nếu tiểu bang của bà công nhận hôn 

nhân ngoài giá thú (common-law marriage) nhưng bà 

phải có giấy tờ chứng minh được hai người đã chung 

sống như vợ chồng như ‘Tờ Khai’ có tuyên thệ, giấy 

mua hoặc thuê nhà, bảo hiểm.. 

 

Hỏi: Tiền đóng vào quỹ bảo hiểm của tôi có chạy 

vào chương mục SS cá nhân của tôi và có được trả tiền 

lời không? 

Đáp: Nhiều người tưởng như vậy, nhưng không 

đúng. Tiền SS vận hành qua hệ thống “pay-as-you-go” 

nghĩa là ngày nay ta trả tiền SS cho những người đang 

hưởng tiền SS và các người thụ hưởng khác. Người lao 

động đóng 6,2% tiền  

lương của mính cho tới mức $106.800 (nghĩa là tiền 

kiếm được trên con số $106.800 không phải đóng thuế 

SS nữa), phía chủ nhân cũng phải đóng thuế SS tương 

tự. Tiền mà thế hệ trẻ đóng sẽ dùng để trả tiền SS cho 

ta khi ta về hưu. 

 

Hỏi: Tôi làm việc ít hơn thời gian quy định để 

được lĩnh tiền SS. Chồng tôi thì làm việc đủ nhưng ổng 

đau yếu lắm và không sống được bao lâu nữa. Tôi có 

được lĩnh tiền SS không? 

Đáp: Có. Nhưng tiền SS của bà tùy thuộc vào tuổi 

và hòan cảnh.Nếu bà ở tuổi hưu tòan phần hay gìa hơn 

thì bà được lĩnh 100% tiền hưu của người chồng qúa 

cố. Người góa trong khỏang 60 và tuổi hưu tòan phần 

sẽ được lĩnh tiền SS ít hơn. 

 

Hỏi : Có ai không bao giờ đóng tiền cho quỹ SS 

mà vẫn được hưởng tiền SS không? 

Đáp: Tiền SS là trợ cấp do ta đã đóng góp vào quỹ 

SS. Muốn được hưởng tiền SS thì ta phải đóng vào quỹ 

SS ít nhất 10 năm. Trong vài trường hợp người trong 

gia đình không lao động như vợ/chồng có thể được lĩnh 

tiền SS dựa theo lao động của người phối ngẫu. Nhưng 

chì có người cư dân hợp pháp mới được hưởng quyền 

lợi này. 

 

Hỏi: Chồng tôi mới qua đời. Tôi có quyền chọn 

giữa tiền SS do bản thân tôi làm việc hoặc tiền SS theo 

lao động của chồng tôi không? 

Đáp: Tiền SS theo hồ sơ của người chồng quá cố 

chỉ được trả khi mình đã 60 tuổi (hoặc 50 tuổi nếu tàn 

phế). Nếu bà đã ở tuổi hưu toàn phần thì bà sẽ được 

100% tiền hưu của ông. Nếu lĩnh sớm hơn thì tiền SS 

sẽ bị bớt đi. Khi 62 tuổi mình có quyền chuyển qua 

tiền hưu theo hồ sơ lao động của bản thân mình. 

Nhưng trong mọi trường hợp bà chỉ được lĩnh một 

lương SS mà mình chọn thôi. 

 

Hỏi: Tôi bắt đầu lĩnh tiền SS từ khi 62 tuổi nhưng 

vẫn còn đi làm. Vì tôi vẫn đóng tiền thuế Social 

Security vậy tiền SS của tôi có tăng lên không? 

Đáp: Nếu các năm làm việccuối là những năm có 

lợi tức cao nhất thì cơ quan SSA sẽ tự động tính lại để 

tăng thêm lợi tức SS của mình và tiền SS mới sẽ bắt 

đầu từ tháng 12 của năm tới. 

 

Hỏi: Vợ tôi bắt đầu lĩnh tiền SS khi 62 tuổi dựa 

theo hồ sơ lao động của bà ấy. Khi tôi về hưu thì vợ tôi 

có quyền lĩnh tiền hưu theo hồ sơ lao động của tôi 

không? 

Đáp: Nếu bà đủ điều kiện lĩnh tiền SS theo cả hai 

cách thì SSA sẽ trả tiền SS theo lao động của bà trước 

rồi sẽ bù thêm phần sai biệt nếu SS lĩnh theo lao động 

của ông nhiều hơn. 

 

Hỏi: Nếu tôi sống hưu ở nước ngòai tôi có thể xin 

SSA gửi tiền hưu của tôi tới nơi tôi ở không? 

Đáp: Nếu là công dân Mỹ , trừ một vài quốc gia , 

hầu hết ta có thể nhận được “check” gửi đến nơi mình 

sống hưu hoặc rút tiền từ chương mục của mình nếu 

check hưu được chuyển thẳng vào chương mục của 

mình. Nếu về hưu ở Cuba hay Bắc Hàn thì tiền hưu bị 

giữ lại cho đến khi bạn ra khỏi hai nước này và có thể 

lĩnh tại các quốc gia khác. Nếu sống hưu ở Việt Nam 

thì bạn phải điền mẫu SSA-21 và hàng tháng phải đến 

sứ quán Mỹ lĩnh “check”. Nếu không phải là công dân 

Mỹ thì thể thức lĩnh tiền SS phức tạp lắm. Nếu chưa tới 

tuổi hưu tòan phần mà làm việc hoặc kinh doanh ở 

nước ngoài thì phải thông báo cho Sứ quán Mỹ hoặc 

soở SSA. Muốn biết rõ các điều lệ thì xin vào website : 
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www. ssa.gov. rồi click vào phần “Your payment 

While You Are Outside the United States”. 

 

Hỏi: Tôi lĩnh tiền SS từ khi 62 tuổi. Tôi nghe nói 

tôi có thể trả lại tiền SS mà tôi đã lĩnh để sau này lĩnh 

tiền SS cao hơn. Có đúng như vậy không? 

Đáp: Được, nhưng số tiền trả lại nhiều lắm, bao 

gồm cả tiền người trong gia đình đã lĩnh, tiền Medicare 

Part B, C và D và tiền thuế không bi khấu trừ. Muốn 

biết thêm chi tiết xin hỏi nhân viên của SSA. 

 

Hỏi: Tôi có quyền vừa lĩnh tiền trợ cấp thất 

nghiệp vừa tiền SS cùng một lúc không? 

Đáp: Được. Tiền trợ cấp thất nghiệp 

(unemplloyment benefits) không bị SSA coi là tiền thu 

nhập hàng năm. Tuy nhiên tiền trợ cấp thất nghiệp 

(unemployment benefits) có thể bị cắt nếu ta được lãnh 

tiền hưu bổng (pension) hay các trợ cấp hưu khác kể cả 

tiền SS. Nên liên lạc với sở “unemployment office” 

của tiểu bang mình để biết rõ. 

 

Hỏi: Tôi đã 63 tuổi và đang lĩnh tiền SS, nếu tôi đi 

làm thì tiền SS của tôi có bị cắt không? 

Đáp: Tùy vào tiền thu nhập của mình. Nếu trong 

hạn tuổi từ 62 đến tuổi hưu toàn phần thì nếu thu nhập 

một năm trên $14,160 thì mỗi $2 kiếm được trên số 

tiền này tiền SS bị giữ lại $1, đến khi tới năm tuổi hưu 

tòan phần thí mỗi $3 tiền kiếm được trên số $37,680 

thì tiền SS bị giữ lại $1. Vào tháng mình tới tuổi hưu 

tòan phần thì giới hạn này được gỡ bỏ, nghĩa là tiền 

hưu không bị cắt nữa và SSA sẽ “tính sổ” để bồi hòan 

số tiền đã bị giữ lại.. 

 

Hỏi: Năm nay tôi 50 tuổi, liệu khi tôi về hưu thì 

quỹ SS còn không? 

Đáp: Quỹ SS hiện còn $2,5 trillion (1 trillion là 1 

ngàn tỷ). Theo tính tóan của Ban quản trị quỹ SS thì 

quỹ SS có thể tiếp tục chi trả cho tới năm 2037. Sau 

năm đó thì quỹ SS chỉ có khả năng trả 78% trợ cấp SS. 

Quốc Hội đang vận động để điều chỉnh sao cho quỹ SS 

có khả năng chi trả đủ cho các năm sau năm 2037. 

Nghĩa là bạn có thể tạm yên tâm. 

 

 

Nữa không mày.....?   
 
Khi xưa độ tuổi vừa đôi tám  
Bọn tao nhiều đứa chọn áo rừng  
Thằng thích mũ xanh, mầy mũ đỏ  
Nó vào biệt kích......nhậu ăn mừng.            
Thuở đó  quê nghèo loang bóng giặc           
Thương dân, yêu nước diệt quân thù           
Những chàng lính trẻ vào khói lửa           
Tiễn đưa buồn, nhỏ lệ người yêu!                   
Quảng Trị, Đông Hà sông Thạch Hãn                  
Bình Long, An Lộc chiến công đầu                  
Rồi có những người về đất mẹ                  
Khăn sô một mảnh Tổ Quốc sầu                          
Trong buổi di hành mình gặp lại                         
Phận may số kiếp vẫn còn bây                         
Đây chung rượu nhạt chia đầy cạn                         
Nghiêng ngã hôm nay....nhỡ mai này!                                    
Ô hay! nước mất nhà tan nát                                 
Mềm môi say khướt lỗi.....vì ai?                                 
Đôi khi ta xoá cờ chơi lại                                 
Muốn làm chốt thí nữa không mày....?                                                                
CSVSQ Lê Văn Toàn   

Một Đời Yêu Lính  
     
Đời sống em gắn liền cùng với lính  
Từ lúc còn nhỏ bé rất xa xôi  
Lúc biết yêu khôn thôi màu áo trận  
Lúc biết cười nghe kể chuyện hăng say  
Lúc biết đau ôi màu lam lửa khói  
Lúc biết buồn cho người lính không may  
Lúc biết sầu khi nhặt cành hoa phượng  
Lúc biết thương từng cụm đất Quê Hương  
Lúc biết Anh lên đường vào quân ngũ  
Gởi mùa xuân bên lửa đạn quân thù  
Lúc biết Anh đầy mồ hôi gian khổ  
Mùa hạ buồn bên những chiếc lá khô  
Lúc biết Anh trên rừng đồi gió hú  
Bước quân hành làm bạn với mưa thu  
Lúc biết Anh có mùa đông buốt giá  
Và nỗi buồn đang chất ngất lên khơi  
Lúc biết Anh có lời thề sông núi  
Có niềm đau khi mất nước ngậm ngùi  
Lúc biết Anh là người trai lính chiến  
Là một đời yêu mãi các Anh ơi . . . 
         Huỳnh Lan 
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Kiếp người...  
Đời lính... 
 

 
 Sáng mở mắt thức dậy đi cày trả nợ áo cơm, tối 

lên giường nhắm mắt khép lại thêm một ngày trôi qua 

của đời người, hay là khép lại cánh cửa trần gian vĩnh 

viễn nào ai biết ... Mỗi ngày chạy đua với thời gian 

trong cái vòng tròn nhỏ bé chỉ có 12 con số với bao 

nhiêu việc, ngày này sang ngày khác đã vương lại "dấu 

chân chim" nơi khóe mắt, thời gian vùn vụt lướt qua in 

hằn trên vầng trán những nếp ưu tư, trăn trở quê 

hương, dân tộc vẫn còn đang ngập chìm trong thiên 

đàng máu của lũ bạo quyền CSVN. "Trách Nhiệm" 

chưa hoàn thành mà đã gần hết một kiếp người, gót 

giày saut viễn xứ đang di hành về hướng nghĩa trang 

mà cố quốc vẫn dặm trường cách trở ...! 

Đời người chỉ là thoáng phù du ... nhưng thoáng 

phù du đó là cả một chiều dài ngụp lặn bể dâu trong 

cuộc sống, thăng trầm trong dòng lịch sử quê hương ... 

những tháng ngày vô tư nô đùa của tuổi thơ, những 

năm dài mài đủng đáy quần trên ghế nhà trường, những 

ngày mòn gót giày xuôi ngược sông hồ làm người lính 

gìn giữ quê hương ... thời gian đã mang đi tất cả chỉ để 

lại hai chữ "dĩ vãng" buồn tênh và phần đời viễn xứ 

buốt đau ...! 

Hằng ngày dành chút thì giờ lặng lẽ đi vào dòng 

tiềm thức, lục lọi tìm kiếm những trang "KBC" còn 

vương lại trong chiếc balô "ký ức" kể từ ngày gãy 

súng, để mà thương, để mà nhớ những ngày khoác 

chinh y ... Để "Tưởng Niệm" những người trong một 

chuyến quân hành mãi mãi không trở về ... những 

chuyến hải hành ra khơi không bao giờ trở lại cập bến 

... những phi vụ miên viễn không trở lại hạ cánh chạy 

dài trên phi đạo ... những "Kinh Kha" thời đại trong 

công tác vượt tuyến, xâm nhập mật khu của giặc và trở 

thành những chiến sĩ vô danh ; Để "Vinh Danh-Tri Ân" 

những người đã đem máu đào tô thắm Lá Cờ Hồn 

Thiêng Sông Núi, đem giòng máu đỏ làm mạch sống 

cho cả Miền Nam Việt Nam ... những người đã đem 

cánh tay, cái chân làm hàng rào bảo vệ hai chữ "Tự 

Do" cho quê hương ... những người hy sinh cặp mắt 

làm ánh hỏa châu soi sáng chiến trường cho đồng đội 

dựng cờ chiến thắng. Nói tóm lại ... Người Lính VNCH 

từ hậu phương ra đến tiền tuyến, người đóng góp sinh 

mạng, kẻ góp một phần thân thể, người góp máu, kẻ đổ 

mồ hôi, kẻ công người lao bảo toàn "Danh Dự", chu 

toàn "Trách Nhiệm " bảo vệ "Tổ Quốc" cho đến một 

ngày ... 

Một ngày nhớ để mà đau ... ngày Miền Nam Việt 

Nam bị người bạn đồng minh bức tử, Người Lính 

VNCH bị trói tay trong thế chiến lược trên bàn cờ 

chính trị của hai khối Tư Bản và Cộng Sản ; Ngân 

khoản 300 triệu đô viện trợ khẩn cấp về mặt quân sự 

theo yêu cầu của chính phủ VNCH trong cơn hấp hối, 

cũng bị người bạn đồng minh nhẫn tâm làm ngơ ... để 

rồi ngày 30/04/1975 đã trở thành ngày đại tang của quê 

hương, dân tộc ! Ôi ... VNCH là một tiền đồn tự do với 

một quân đội hùng mạnh, thiện chiến ngăn chận sự 

bành trướng của chủ nghĩa cộng sản nơi vùng Đông 

Nam Á trong suốt hai mươi năm đã sụp đổ tang thương 

chỉ vì 300 triệu đô ! 

30/04/1975, một ngày tàn chinh chiến thương đau, 

uất nghẹn, tang tóc ... Mẹ Việt Nam xót xa, tan nát cõi 

lòng nhìn những đứa con yêu của tổ quốc hiên ngang 

đi vào lịch sử ... một số hối hả, kinh hoàng rời bỏ quê 

hương ... một số rút vào rừng lập chiến khu phục quốc 

tiếp tục chiến đấu ... hằng trăm ngàn lê lết bên lề cõi 

sống trong cặp mắt hận thù của kẻ mang danh "giải 

phóng" ... hằng trăm ngàn đứa con "dại khờ" lần lượt 

khăn gói đi vào cạm bẫy giết người trong chính sách 

gian trá "một tháng học tập cải tạo" của lũ cộng sản 

độc ác, gian tà, khát máu, điêu ngoa, xảo trá. "Một 

tháng học tập" đó đã bị lũ "đỉnh cao trí tuệ" "giải 

phóng" thành vài năm cho đến gần 20 năm tùy theo 

cấp bậc, chức vụ, ban ngành ... Hơn hai trăm ngàn đã 

nhắm mắt vĩnh viễn trong các trại tù khổ sai, khắc 

nghiệt vì bị tra tấn, bỏ đói, thủ tiêu, cưỡng bức lao 
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động quá sức người, bệnh hoạn không được chữa trị, 

vượt ngục không thành, một số đã tự tử trong cơn uất 

nghẹn tột cùng ! 

Những người tù "ngã ngựa" may mắn còn thoi 

thóp, lần lượt rời khỏi trại tù "cải tạo" để bước vào nhà 

tù "quê hương" với lý lịch "ngụy" lê tấm thân tàn, ma 

dại dưới sự quản chế của đám quỷ đỏ địa phương trong 

cái chế độ bạo quyền, thù hằn, phi nhân, vô thần, khát 

máu, độc tài, độc ác, gian trá và ngu dốt. Với mảnh 

bằng tốt nghiệp "cải tạo" kèm theo lý lịch "ngụy", nên 

đi đến nơi nào xin việc làm cũng "được" .... từ chối, 

thôi thì đành cầm cái mảnh bằng lót "bàn tiếp hậu" 

ngồi nơi góc đường vá xe, đạp xích lô, kéo xe cây, 

khuân vác .v..v... để đỡ gánh nặng kinh tế cho cha mẹ, 

vợ con trong cái thiên đàng "xuống hố cả nước". 

Cái mảnh bằng "cải tạo" với lý lịch "ngụy" bị lũ 

cộng sản ngu dốt, căm thù "giải phóng" ra ngoài cuộc 

sống của xã hội, bỗng trở thành vị cứu tinh khi chính 

phủ Hoa Kỳ dưới thời tổng thống Ronald Reagan đón 

nhận vào Mỹ theo diện tị nạn chính trị trong chương 

trình nhân đạo. Những người "gãy súng" đang thoi 

thóp trong biển máu "giải phóng", có bằng tốt nghiệp 

"cải tạo" từ ba năm trở lên, nghẹn ngào giã từ quê 

hương, vui mừng thoát khỏi cái địa ngục trần gian, ra 

đi về hướng ánh sáng ngọn đuốc "Tự Do soi sáng Thế 

giới" của "Nữ Thần Tự Do" nơi Hiệp Chủng Quốc Hoa 

Kỳ. 

Kẻ đến trước, người đến sau đã trở thành "Người 

Lính Già xa Quê Hương", trong cuộc chiến họ vai sát 

vai gánh vác giang sơn, đem sinh mạng "Bảo Quốc-An 

Dân" ... ngày nay trên mảnh đất lưu vong, họ tiếp tục 

chung tấm lưng gầy đem những chuỗi ngày còn lại 

đóng góp vào công cuộc đấu tranh giành lại hai chữ 

"Tự Do" cho quê hương dân tộc đã bị lũ CSVN cướp 

mất từ một ngày nửa phần còn lại của đất nước rơi vào 

tay cộng sản 35 năm về trước. Những người trai một 

thời đi viết sử xanh, bây giờ tóc đã hoa râm cho đến 

bạc trắng mái đầu, nhưng họ luôn luôn có mặt và tiên 

phong trong đoàn người biểu tình dưới cơn nắng cháy 

gay gắt, dưới cơn mưa đẫm ướt hoặc ngồi lạnh căm 

ngoài trời thắp nến trong những đêm không ngủ ... để 

lên án, tố cáo tội ác của cộng sản, đả đảo bạo quyền hại 

dân và bán nước, cũng như đập tan sự xâm nhập của bè 

lũ cộng sản đã và đang len lõi vào Cộng Đồng Người 

Việt Hải Ngoại bằng con đường văn hóa vận trong 

Nghị Quyết 36. 

Trong khi những Người Lính VNCH lê tấm thân 

già cùng đồng bào và giới trẻ hải ngoại miệt mài đấu 

tranh cho Tự Do hay nói đúng hơn là đấu tranh giải thể 

bạo quyền CSVN, thì lại có những kẻ nhẫn tâm cởi bỏ 

manh áo tị nạn, trơ trẻn khoác vào mình chiếc áo gấm 

Việt kiều trở về tung tiền ăn chơi thỏa thích trên thân 

thể quê hương mẹ rách nát, dày vò những thân xác 

mang đầy vết tích tang thương đẫm nước mắt xót xa ; 

Có kẻ dã man vì chút lợi riêng trở về cúi đầu nhận cái 

áo gấm bố thí "Việt kiều yêu nước_Khúc ruột ngàn 

dặm" của đảng, để bắt tay hợp tác với giặc xóa bỏ ngày 

đại tang của quê hương ...! Những con sâu này không 

nhiều thì ít đã làm ảnh hưởng đến công cuộc đấu tranh 

của Cộng Đồng Người Việt Hải Ngoại ... Những con vi 

khuẩn này đã làm cho thế giới tự do nhận định về bạo 

quyền CSVN ở góc cạnh chính trị nào ...! 

Có người thì suy nghĩ cao siêu hơn, nên ngồi im 

chờ tình hình thế giới thay đổi CSVN, hoặc "ngây thơ" 

nằm mơ đợi chờ lũ chó dại gian trá CSVN tự thay đổi, 

tự khai tử đảng CSVN, tự giải tán chế độ bạo quyền và 

trao trả đất nước lại cho người dân. 

Giở lại trang sử cũ trong quá khứ, nếu lũ chó điên 

CSBV tôn trọng những gì đã ký kết, thì đã không có 

khói lửa chiến tranh triền miên phủ dày quê hương suốt 

20 năm, không có Tết Mậu Thân 1968 kinh hoàng, 

dòng lịch sử Việt Nam không có trang sử máu "Tháng 

Tư Đen 1975" với năm vị tướng lãnh cùng một số 

Quân-Cán- Chính VNCH phải tự sát và hơn hai trăm 

ngàn Quân-Cán-Chính VNCH phải vùi xác không 

manh chiếu rách bó thây trong hai trăm ngôi mộ máu 

"Trại Cải Tạo" trên hai miền Nam Bắc ... 850 ngàn 

người Việt không phải ngủ vùi dưới lòng đại dương ... 

không có thảm cảnh mấy chục triệu người dân phải 

uống nước mắt ngày này sang ngày khác để mà sống 

ngay chính trên quê hương của mình ... không có ba 

triệu người Việt bước chai gót chân tha hương trên 

khắp thế giới và cũng không bao giờ có lũ "dép râu, 

nón cối, mũ tai bèo" hút cạn máu người dân, nhưng lại 

khiếp nhược, ươn hèn quỳ lạy dâng quê cha, bán đất tổ 

cho giặc để trở thành lũ bạo quyền tư bản đỏ ngày hôm 

nay. Cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu đã từng nói 

"Đối với bọn CSVN, không có hội đàm hay thương 

thảo, mà chỉ có đem bom ném lên đầu bọn chúng " ... 

Hiện tại, chúng ta không có bom để ném lên đầu bọn 

chúng, nhưng chúng ta có quả bom "toàn dân" với mấy 

chục triệu ngòi nổ đang chờ người châm ngòi để khai 

tử lũ bạo quyền CSVN. 

Năm 1975, Miền Nam Việt Nam bị cúp 300 triệu 

đô viện trợ về mặt quân sự, nên đã rơi vào bàn tay khát 

máu của CSBV ... Ngày nay, đồng bào hải ngoại gởi 

tiền về VN từ tám đến mười tỷ đô hằng năm, lũ cộng 

sản đã dùng một phần trong số tiền này tung ra Nghị 

Quyết 36 để làm lủng đoạn và đánh phá công cuộc đấu 

tranh của Cộng Đồng Người Việt tị nạn cộng sản nơi 

hải ngoại ... Thử hỏi như thế thì bao giờ bạo quyền 

CSVN sụp đổ đây ...! Con đường đấu tranh đầy dẫy 
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chông gai, muôn ngàn khó khăn, đòi hỏi sự hy sinh, 

đoàn kết, kiên gan, bền chí, nhiệt tâm, tài trí, nhân lực, 

không ỷ lại và nhận thức rõ điểm "Tâm" và "Diện". Dù 

tình hình thế giới có ảnh hưởng đến Việt Nam như thế 

nào đi nữa hoặc áp lực lũ bạo quyền CSVN thay đổi 

đường lối, chính sách, thì cộng sản vẫn là cộng sản. 

Con đường đấu tranh của chúng ta phải tiếp tục đi cho 

đến ngày thành công, chuyện nhà chúng ta thì chúng ta 

phải lo trước, đừng bao giờ ỷ lại, hy vọng từ bất cứ một 

thế lực ngoại bang nào hay trông chờ một biến chuyển 

của thế giới thay đổi CSVN ... Cộng sản không thể 

thay đổi mà phải bị thay thế bởi chính toàn dân Việt 

Nam. 

Con đường viễn xứ kéo dài gần 36 năm ... những 

gót giày saut tha hương từ từ di hành về bên kia thế 

giới, bỏ lại đồng đội trên xứ lạ quê người ... Những vì 

"Sao" của một thời lửa đạn lần lượt rụng rơi ... Trung 

Tướng Lê Nguyên Khang, cựu Tư Lệnh Sư Đoàn 

TQLC lừng danh, đã cỡi "Cọp Biển" ra đi vĩnh viễn 

ngày 12/11/1996; Trung Tướng Trần Văn Minh, Tư 

Lệnh Quân Chủng Không Quân VNCH, nghiêng cánh 

sắt "Tổ Quốc Không Gian" vĩnh biệt ngày 27/08/1997; 

Thiếu Tướng Nguyễn Ngọc Loan, cựu Tư Lệnh CSQG 

với tấm hình lịch sử xử tử tên đại úy đặc công cộng sản 

Nguyễn Văn Lém tự Bảy Lốp, ra đi vĩnh viễn ngày 

14/07/1998 ; Người Lính lớn nhất của nền Đệ Nhị 

Cộng Hòa, Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu kiêm Tổng 

Tư Lệnh Tối Cao QLVNCH, đã mang bao tâm tư và 

câu nói bất hủ "Đừng nghe những gì cộng sản nói, 

mà hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm", lặng lẽ vĩnh 

biệt toàn thể Quân-Dân- Cán-Chính VNCH" ngày 

29/09/2001; Chuẩn Tướng "Thiên Thần Mũ Đỏ" Lê 

Quang Lưỡng tung cánh dù vĩnh biệt ngày 21/09/2005; 

Trung Tướng Ngô Quang Trưởng, người hùng của 

Mùa Hè Đỏ Lửa 1972, mang chiến dịch "Lôi Phong" 

lịch sử "Tái chiếm Cổ Thành Quảng Trị" ra đi vĩnh 

viễn ngày 22/01/2007; Hải Quân Phó Đô Đốc Chung 

Tấn Cang vượt bao hải lý "Tổ Quốc Đại Dương" về 

bên kia thế giới ngày 24/01/2007; Đại Tướng Cao Văn 

Viên, Tổng Tham Mưu Trưởng QLVNCH, vĩnh viễn 

từ giã ba quân, tướng sĩ ngày 22/01/2008; Đúng ba 

tháng sau, vào ngày 22/04/2008 ... Trung Tướng Dư 

Quốc Đống, cựu Tư Lệnh Sư Đoàn Nhảy Dù đã bung 

cánh dù vĩnh biệt theo vị cựu tư lệnh tiền nhiệm là Đại 

Tướng Cao Văn Viên; Trung Tướng Cao Hảo Hớn, 

Trung Tâm Trưởng Trung Tâm Điều Hợp Bình Định 

và Phát Triển Trung Ương kiêm nhiệm Phụ Tá Quốc 

Phòng, từ trần ngày 25/02/2010; Chuẩn Tướng Huỳnh 

Thới Tây, Phụ Tá Tư Lệnh CSQG kiêm Trưởng Khối 

Cảnh Sát Đặc Biệt Trung Ương, khép mắt vĩnh viễn 

ngày 12/09/2010 .v..v... 

Những "Người Lính Già xa Quê Hương" còn lại, 

chẳng lẽ rồi đây cũng ra đi mãi mãi trên bước quân 

hành lưu vong tủi nhục; Những "KBC" còn kẹt lại trên 

quê hương, các anh em Thương Phế Binh VNCH, 

không lẽ mai này cũng khập khễnh chống chiếc nạng 

gỗ hoặc lết lê ôm nỗi "Quốc Hận" đi vào lòng đất mẹ 

bị ngập chìm trong bể máu của lũ cộng sản vô thần. 

Cuộc đời của những người hy sinh máu xương để bảo 

vệ Tổ Quốc, những người mang sinh mạng đặt trên đầu 

súng để cho Quê Hương, Dân Tộc được sinh tồn ... 

Không lẽ giây phút cuối của cuộc đời phải kết thúc 

đắng cay, chua xót như thế này sao ...!!! 

Con đường viễn xứ, con đường vong quốc và 

cũng là con đường đấu tranh, tính theo thời gian thì đã 

kéo dài trên 35 năm, nói về không gian thì con đường 

này kéo dài từ trong ngục tù trên quê huơng Việt Nam 

đến tận các quốc gia tự do trên thế giới có dấu chân 

của người Việt tị nạn cộng sản ... Người thì vẫn miệt 

mài tranh đấu ... Người thì no cơm, ấm áo ngoảnh mặt 

thờ ơ ... Người thì "áo gấm về làng" tiếp máu hoặc bắt 

tay với giặc ... Người thì vung vít, khoa tay, múa chân 

đấu tranh trên salon, trên bàn tiệc với rượu thịt ê chề, 

chờ tình hình thế giới thay đổi bạo quyền CSVN ... 

Người thì lần lượt trở về cát bụi ...! 

Hai mươi năm binh lửa, Người Lính VNCH hiện 

diện trên khắp các mặt trận, trực diện chiến đấu đánh 

đuổi bọn CSBV xâm lược ... Hơn bảy ngàn ngày đêm, 

Người Lính VNCH có mặt trên mọi nẻo đường đất 

nước, lấy máu hồng của mình viết hai chữ "Tự Do" cho 

Miền Nam Việt Nam; Ba mươi lăm năm vong quốc, 

Người Lính VNCH miệt mài đấu tranh, để giành lại hai 

chữ "Tự Do" đã mất trên quê hương, tổng cộng 55 

năm, hơn nửa thế kỷ, gần hết một kiếp người ... Những 

đứa con yêu của Tổ Quốc chiến đấu không mệt mỏi từ 

lúc tuổi còn son trẻ cho đến tuổi "nhân sinh thất thập 

..." mái tóc đã ngã màu sương tuyết ... Những người 

hùng của một thời lửa đạn, giờ đây là những "Người 

Lính già không quân trang" chật vật với thời gian hạn 

hẹp còn lại của cuộc đời, vẫn tiếp tục bước đi trên trận 

tuyến Quốc-Cộng còn dang dở, cho đến một ngày ... dù 

tâm vẫn tràn đầy, nghị lực chưa vơi, nhưng ... thân xác 

đã hao gầy, sức đã mòn, bình dưỡng khí trong hai lá 

phổi đã cạn, đôi chân cứng đá mềm giờ đã ngả 

nghiêng, cặp mắt mờ mờ thấp thoáng cổng nghĩa trang, 

mà con đường đấu tranh thì vẫn "Đường trường xa 

..."....!!! 

 

 "Mũ Đen" Hoàng Nhật Thơ 
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                   Thao thức bước về 
Cây vườn xanh 
Rõ ràng trong trí nhớ 
Một khỏang trời xa 
Nét thực đâu đây… 
 
Mấy cây dừa xệ bẹ trên bờ ao 
Con ếch nhảy ùm nghe tiếng bước 
Bầy ròng ròng đen mặt nước 
Đong đưa hoa súng đỏ nắng chiều 
 
Ta đứng yên 
Mắt im buồn thực tại 
Trời xứ người cũng mây trắng phủ 
che 
Gió chiều len, cành lá la đà 

Con chim nhỏ chuyền cành buông 
tiếng hót 
Quê hương ta dễ gì đánh mất 
Từng con đường, khóm trúc bờ tre 
Trong trí nhớ còn in rất thật 
Áo lụa đời trói buộc bước so le… 
 
Mẹ với cha 
Áng mây trời tản mạn 
Ngàn thương trăm nhớ xót xa…! 
 
Chị với anh 
Tóc trắng lộng gió đời 
Thỏang giọng trong phone tình 
thấm đậm 
Khơi chi kỷ niệm 

Làm cay đôi mắt 
Mây chiều tím 
Gió chiều êm 
Chợt thấy trong gương tuổi đời lá 
úa 
 
Con đường làng 
Hàng rào gai phủ đầy bông giấy 
Nhà ta đó- trong mơ vẫn thấy 
Rất rõ ràng mái ngói ẩm rêu 
phong 
Cờ vẫn bay…đỏ sắc máu hồng 
Bước trở lại 
Ngập ngừng không ngọt bước 
Giấc mộng hồi hương, từng đêm 
thao thức 

 

 

      Chút ý 
Ta thấy từ tâm nơi vô lượng 
Cõi an bình hỹ xã dục mơ 
Có lúc hình như quên phương hướng 
Lòng ta trống trải đến không ngờ! 
 
Ta nhìn chiếc lá vèo rơi rụng 
Cành vẫn im sao chẳng ngậm ngùi 
Mới sáng được tin ông thầy mất 
Bước đời rất khó trọn niềm vui.! 
 
Ta về mở cửa hai con chó 
Đuôi vẫy chân chồm mắt long lanh 
Tình thương muôn vật đều sẵn có 
Sao có người quên thật đoạn đành.! 

 

Gió đông buốt lạnh sương mù đặc 
Hai chú chim cành lá co ro 
Ta đứng trong phòng riêng thật ấm 
Làm sao quên sóng dữ giỡn đò ! 
 
Ai đem dâng hiến niềm vui sướng 
Gửi đến cho đời ý tự tâm 
Bàn tay xây dựng luôn mà mượt 
Ánh sáng tràn lan xóa cát lầm.! 
 
Chữ tâm, chữ đức hình như rẻ 
Trên bước đời đi lắm muộn phiền 
Xuân đến, xuân đi, tình mãi nhẹ 
Mến thương giữ kỷ nhớ đừng quên.. 

Thy Lan Thảo 
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Dọc đường gió bụi  
 

 

5 Charli 

 
“ Còn thời cỡi ngựa bắn cung 

Đến khi thời hết giương cung đuổi ruồi ” 

 

Ngày nhập ngũ: 19/06/1972. 

Tôi rời trường Chu Văn An với bao kỷ niệm vui buồn 

tuổi học sinh rồi chuyển lên Trung Tâm 3 nhập ngũ. 

 

Quang Trung:  

- Tiểu đoàn Gia Long. Đưa vào Đại đội 85E do Trung 

Úy Long làm Đại đội trưởng.  

- Thụ huấn được 3 tháng (xong sau giai đoạn 1), tôi 

được đi “chiến dịch SVSQ về làng” Tỉnh Hậu Nghĩa và 

được chuyển về Củ Chi. Với ngày tháng vui buồn của 

mấy em Củ Chi “Phượng bạn gái đầu tiên của tôi”. 

 

Thủ Đức:  

- Xong 2 tháng chiến dịch các anh em về Thủ Đức để 

thụ huấn giai đoạn 2 và 3.  

- Tôi được vào Đại Đội 31 Trung Đội 4 ( Trung Úy 

Hiệp Say ). Đại đội trưởng là Đại Úy Nguyễn Thành 

Một.   

- Được các Huynh trưởng khóa đàn anh Khóa 4 + 5 + 6 

chăm sóc rất kỹ lưỡng! 

- Học xong Thủ Đức tôi về tiểu khu Phước Long. 

 

Phước Long: 

- Tỉnh Phước Long: có núi Bà Rá có cầu Lắc Lung, 

Thác Đức Mẹ, Thác Mơ, Cầu 38, Ngã ba đường 10, Bù 

Na, Đồng Xoài. Dân số khoảng 2000 người; gồm có 4 

Tiểu đoàn Địa phương quân: 340, 341, 362, 363, phần 

đông là người Thượng, 1 Tiểu đoàn khoảng 200 – 300 

người. 

- Tháng 11-1974 Phước Long bị bao vây. 

- Tháng 12-1974 Đồng Xoài thất thủ; 3 công trường  5, 

7, 9  nã đạn pháo vào Đồng Xoài sau 2 tuần chống trả 

của Tiểu đoàn. 

- Cầu 11, Bà Na: Tiếp theo VC bao vây cầu 11 trục lộ 

Đồng Xoài về Bà Ra, từng ngàn quả pháo vào Cầu 11 

Bà Na. 2 cây pháo binh bắn trực xạ vào VC, phơi xác 

đầy ngoài tiểu đoàn 363. 

- Tiểu đoàn 363 thất thủ. Trung Úy La Quốc Hùng đã 

dắt lính chạy về Bình Dương (Trung Tá Mã Viết Bằng 

bỏ chạy). Trung Úy Thoại bị bắt và bị chặt đầu tại chỗ. 

Chuẩn Úy Phương (K10/72) bị bắn. 

- Tái chiếm Bố Đức: Bố Đức cửa ngỏ về tỉnh Phước 

Long. Quân TĐ 363, 362 đã bị đánh từ Đức Phong về 

Cầu 38 Bà Na đã dồn lực lượng về Bố Đức. Được tăng 

cường Sư đoàn 5BB và đã ném hàng ngàn bom xăng 

gồm 4 phi xăng giữa có quả bom, nổ tới đâu cháy tới 

đó. Chuẩn Úy Hùng tái chiếm cầm cự được 2 tuần Bố 

Đức thất thủ. 

- Lần lượt Phước Bình thất thủ: Thiếu Tá Lê Văn Xuân 

Quận Trưởng Phước Bình chống cự quyết liệt và cũng 

thất thủ. 

- Một ngày tỉnh Phước Long bị 3000 quả pháo đủ các 

loại. 

- Lực lượng tăng cường gồm: Sư đoàn 5BB, Sư đoàn 

18BB (1 Đại đội ) + ½  Liên đoàn Biệt Kích Dù (BKD) 

81, đơn vị 101 Nha Kỹ Thuật P2 Tổng tham mưu. 

- Phước long thất thủ: Từng ngàn quả pháo bắn vào 

Phước Long. Sau khi Đại Tá Lưu Yễm rời Phước 

Long, Đại Tá Nguyễn Thống Thành ở Bình Long đổi 

về làm tiểu khu trưởng. 

- Tiểu đoàn thất thủ: Lúc đó tôi được tên là Charli. 

Ngày 2/1/1975 từng đoàn xe tăng lần lượt tấn công vào 

Tiểu khu, cứ 2 chiếc chạy thẳng vào Tiểu khu. Trung 

tâm hành quân đã gọi 4 chiếc F5 ném bom trực tiếp 

vào xe tăng nhưng không trúng mà trúng vào hầm của 

Tiểu khu làm khoảng 100 người chết. May mắn toán 

của Charli từ núi Bà Rá xuống trên đường về Tiểu khu 

nên tránh khỏi. Charli chỉ huy 6 tay chơi có 2 người là 

chiêu hồi cùng 4 người khác đi nhiều sắc lính. 

Charli chạy vào trùm áo mưa lên xác chết của Trung 

Tá Phước Tiểu Khu Phó Phước Long rồi vội vàng chạy 

ra  xe tăng VC tiếp tục tấn công. Charli cho bắn M72 

và thoát ra trong gang tấc. 

- Tử thủ tư dinh: Đơn vị 101 Đại Uý Thường tìm được 

nhà của chú 10. Bộ chỉ huy của 3 công trường 5, 7, 9 

lần lượt lãnh những trái bom đánh trúng. 

Biệt đội 1 của Đại Uý Lâm (BKD 81) đã vào tiểu khu 

và bắt tay Charli. Từng toán của lực lượng 81 nhảy 

xuống tiếp cứu Phước Long. 

Lực lượng 81: Toán cảm tử quân 3 người chạy trên 

đường phố đánh với xe tăng VC. 

- Tư dinh thất thủ: sau khi tiểu khu lần lượt tư dinh 

cũng thất thủ. Toán Charli xác nhập với toán 81 tử thủ 

tư dinh, tư dinh có 2 cây XM 202 đã bắn cháy 2 chiếc  

xe tăng VC  bắn hết đạn luôn. 

Đại úy Nguyễn Thống Thành chạy triền dốc sau tư 

dinh bị trái 57 bắn chết ngay tại chỗ ngày 5/1/1975. 

Charli bảo vệ cho Thiếu úy Sự cận vệ Đại tá Thành 

chôn tại gốc cây. 

- Những sĩ quan tử trận trong Phước Long: 

1. Đại Tá Nguyễn Thống Thành Tiểu Khu 

Trưởng. 
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2. Trung Tá Phước Tiểu Khu Phó. 

3. Thiếu Tá Lê Văn Xuân Quận Trưởng Phước 

Bình 

4. Chuẩn Úy Nguyễn Văn Long khóa 8/72 SQ 

An Ninh 

5. Trung Úy Thoại bị chặt đầu 

6. Chuẩn Úy Phương 10/72 

 

- Tù binh Lộc Ninh: Ngày 6/1/1975  Phước Long thất 

thủ; Charli cho Trung đội chạy về Kiến Đức, cắt rừng 

được 3 ngày bị phục kích. Charli bị bắn thương chân 

trái, được đồng đội cổng ra lộ để VC bắt sau đó đoàn 

600 Thu Dung bắt giam giữ tại Lộc Ninh. 

 

Ngày ra Bắc:  

Đoàn tù binh được chuẩn bị ra Bắc, 4 thằng 4 sợi xích 

sắt cột nhau ở giữa, 1 thằng đi 3 thằng đi theo vượt 

Trường Sơn ra Bắc. Mỗi ngày ăn cơm vắt (lá bứa khô) 

qua ngày. Đoàn tù binh vượt Buôn Mê Thuột, Quãng 

Đức, Ngã Ba Tam Biên, Quãng Trị vượt vĩ tuyến 17 ra 

Bắc. 

Đến Quãng Bình hàng chục cục đá đã ném vào đoàn xe 

tù binh. 

Đến Nghệ An những cục đá chọi nhiều hơn, vào đầu 

vào xe của tù binh. 

Vào Vinh và Hà Nội: đoàn tù binh đi diễu hành qua 

phố Khâm Thiên những âm thanh của dây xích khua 

trên mặt đường coi đông đảo, đoàn tù binh đi diễu hành 

bằng xích sắt. Bỗng có 2 người thương phế binh ở Hà 

Nội cụt 2 chân trên chiếc xe lăn chặn ngang đoàn tù 

binh và nói:  

- “Người ta cũng là người Việt, tại sao các anh làm trò 

hề vậy?” 

Trưởng trại giam Lộc Ninh là 8 Qủy liền rút súng ra 

nói: 

- “Chúng mày không tránh ra là tao bắn!” 

Hai người phế binh nói:  

- “Ông có dám bắn thì bắn thử coi!” 

8 Qủy hội kiến với cấp trên cho thả dây xích ra. Dân 

chúng đứng hai bên đường vỗ tay hoan hô. 

Xích sắt được tháo ra trên đường phố Hà Nội. 

 

Ngày tháng tù binh ngoài Bắc: 

Từ Hà Nội đoàn xe tù binh chạy thẳng ra Yên Bái 

(Hoàng Liên Sơn) đến bến phà “ Âu Lâu ” rồi đi bộ 

vào xã Việt Cường và bắt đầu cuộc đời đen tối.  

 

30/04/1975 Sài Gòn thất thủ: 

Ở ngoài Bắc được 3 tháng thì nghe tin Sài Gòn thất 

thủ, anh em tù binh buồn vì không có ngày được trao 

trả.  

Tù binh khóa 8/72 bị bắt ra Bắc gồm có: 

Charli ( 314 ) 

Đỗ Đình Thọ ( 313 ) 

Lương Khương ( 312 ) 

Tk Bình Dương 

Bùi Văn Xuân ( 32 ) 

Phạm Hữu Hạnh ( SĐ5 33 ) 

Nguyễn Văn Sáu ( Sáu Đen SĐ1  33 ) 

 

- Thời tiết miền Bắc: Vào mùa hè thì nóng từ 35 – 40 

độ C. Mùa đông từ 15 xuống -10 độ. Có 4 mùa rõ rệt. 

- Thực phẩm chính là khoai mì ( sắn ) 

- Charli và Thọ là 2 thằng phải đi móc sắn mà ăn. 

- Charli gặp Đại Tá Thọ Lữ đoàn trưởng LĐ 3 Dù . 

- Vào tháng 11/1975, một số lính VNCH bị bắt trong 

trận Hạ Lào ( tù binh ) được thả về. Một số sĩ quan cao 

cấp khác của QLVNCH vẫn còn ở lại. Trong số đó có 

Đại tá Thọ, LĐT/LĐ 3 Dù. Anh em tù binh Hạ Lào 

cùng tù binh Phước Long sinh hoạt như anh em với 

nhau. 

- Những tiếng hát vang trong không khí tĩnh mịt của 

núi rừng Hoàng Liên Sơn giáp Trung Quốc cùng với 

tiếng ca của Long: “người hùng mủ đỏ tên Đương” đã 

làm các tù binh Hạ Lào rơi nước mắt đã lâu không có 

nghe nhạc Sài Gòn. 

- Charli gặp Tướng Lê Minh Đảo 

- Các nhà tù trong Trại 7 làm bằng gạch lát vôi, nhà cất 

có song sắt, Charli toán trưởng dọn dẹp xà bần để giao 

cho Trại. 

- Tình cờ Tướng Đảo lại bắt tay từng người và cho 5 

điếu Pallmall, anh em hút đến gần hết điếu thuốc rồi để 

vào ống thuốc Lào mà kéo tiếp. 

- Đầu năm 1978, Charli được thả về Nam. 

Từng đoàn xe lửa chở người và có tù binh được đưa về 

Nam lướt nhanh: ”đoàn tàu đi về mãi mà bạn thân tôi 

nơi đâu…” 

- Nghe tin Charli còn sống bà già gở hình trên bàn Thờ 

xuống, rất mừng khi Charli còn sống. 

- Tiếp tục lại cải tạo lao động trong Nam: Về được 1 

tháng Charli đi cải tạo tiếp ở Đức Hòa - Đức Huệ tỉnh 

Hậu Nghĩa đến Hội Đồng Sâm, 6h đồng hồ đường 

sông qua Tuyên Nhơn. Ở đây làm thủy lợi, nước vàng, 

đất phèn và làm nhà cho tù cho sĩ quan QLVNCH. 

Mùa nước lũ 1979 đã làm sập nhà tù, Charli được đưa 

về thành phố. Tiếp tục đi Tam Tân ( Củ Chi ), Long Hồ 

( Dầu tiếng ) Dương Minh Châu. 

- Đến năm 1982, về làm Vissan vác heo ( bốc xếp ) 

- Tổng cộng  2 miền Nam Bắc là 7 năm tù cải tạo 

- Charli gặp Đàm Hữu Phước ( LL81 ): Vào Nam 

Charli gặp Phước đạp xích lô, Phước ghé qua Charli, 

Charli liền cho mấy miếng thịt mở ( nọng ) đem về 
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kho. Phước chở Charli nhậu vài ấm bia hơi và gợi nhớ 

những khổ cực  ngoài Bắc, Charli ngâm: 

 

“An Lộc, địa, sử ghi chiến tích 

Biệt kích dù thất thủ Phước Long” 

 

- Năm 2003: Charli làm ăn thất bại mượn 1000 USD 

do Thọ Điếc cứu viện. Từ đó Charli có vốn làm ăn cho 

đến nay. 

- Năm 2008: Gặp lại cố nhân Bùi Quang Nghĩa chụp 

hình kế bên Charli ( 314 ) tiểu đội 3. Nghĩa gọi về: 

“sao mày làm nghề đồ tể?”.  Charli cười nói: “làm 

nghề gì miễn là kiếm tiền nuôi vợ con hợp pháp là 

được”. Tháng 10 Thiệu về tập hợp anh em ghé nhà 9 

Ước (cách nhà Charli có 5 căn mà mấy chục năm 

không biế ). Thiệu giới thiệu các anh em sau 35 năm xa 

cách. 

- Năm 2009 – 2010: các bạn Việt, Hạnh, Tốt... gặp lại 

sau bao năm xa cách. Tốt đúng là cái tên Tốt, chơi xã 

láng hợp anh em tại “Chàm Chim” mấy em khoe bộ 

ngực ra nhưng boa cũng nhiều. 

- Charli cám ơn các bạn trại 7 liên trại 1 ở Mỹ về cứu 

viện cho Charli  trả nợ có cuộc sống ổn định hiện nay: 

Đàm Hữu Phước (BKK Dù 81 - nỗi đau còn đó). 

Đỗ Văn Đều (chi khu Bố Đức). 

Trần Quốc Tuấn (Sư đoàn 18). 

Huỳnh Chấn Long (Lữ đoàn 3 Dù). 

Đỗ Đình Thọ (313). Thọ nói: “không bỏ chiến 

hữu đâu”. 

- Sinh hoạt các anh em sau 38 năm xa cách, sau đó cởi 

đồ ra chạy xe ôm tiếp… 

- Gió bụi phủ lên Charli còn 1 cẳng rưỡi, giá buốt lạnh, 

những vết thương chiến tranh còn lại trên mình Charli. 

- Bụi đường phủ lên những anh em kém may mắn… 

 

Cầu Ơn Trên cho gia đình “bác 8” được ấm êm ! 

 

5 Charli Cựu SQ Phước Long khóa 8/72 

 

 

 

 

 
 

 

 

Những Cánh Hoa Thời Loạn 
                  

Anh ơi thuở ấy thời ly loạn  

Tình mình không trọn lại thương đau  

Từ dạo oai hùng anh yên ngủ  

Từ đó em buồn như lá thu  

Xem phim nhạc những Cánh Hoa Thời Loạn  

Lòng nhớ về những kỷ niệm xa xưa  

Thuở tình yêu trìu mến nói sao vừa  

Thuở yêu anh một người trai binh lửa  

Chiều trong thôn con đường làng nhạt nắng  

Hai đứa mình cùng sánh bước bên nhau  

Anh ít nói đến dường như yên lặng  

Chỉ nhìn em qua ánh mắt ngọt ngào  

Em áo dài, cài hoa tím thêm duyên  

Trên mái tóc đen huyền hương dạ lý  

Em đọc được những gì anh đang nghĩ  

Những ưu tư trong đáy mắt đong đầy  

Sợ em thành góa phụ tuổi thơ ngây  

Nên giữ mãi một tình yêu trong trắng  

Trời mùa Thu nắng vàng xuyên qua tóc  

Làm đỏ hồng đôi má nhỏ hoang vu  

Anh nhìn em êm đềm hôn trên tóc  

Và bảo rằng: "em đẹp như mùa Thu"  

Thời gian trôi anh vẫn đời binh ngũ  

Em vẫn hoài ôm mộng vợ chiến binh  

Chợt một chiều có người đến đưa tin  

Anh hy sinh bỏ lại người em gái  

Tấm thẻ bài và bài thơ thương nhớ  

Anh viết cho em nhưng không gởi bao giờ  

"Anh nhớ em, em ạ anh nhớ em…"  

Đêm sa trường nhìn ánh hỏa châu đêm  

Thèm hôn em, tóc mềm cài hoa vở  

Em nức nở bên góc trời tan vỡ  

Quê hương buồn ai sống được tròn mơ  

Bao nhiêu năm trôi nhanh đến không ngờ  

Em ngược xuôi bên dòng đởi trắc trở  

Lối đi về vẫn một bóng bơ vơ  

Chiều nay xem nhạc lòng đau xót thẩn thờ  

Thả đôi chân mơ hồ tìm kỷ niệm  

Vẫn chiếc áo dài trắng, tóc cài cành hoa tím  

Em đi tìm những vệt nắng mùa thu  

Chợt bật khóc như chiều thu năm cũ  

Thương cành hoa trên tóc, thương cuộc đời cô phụ  

Thương lá cờ vàng phủ trọn thân anh  

Thương ánh mắt của người xưa đưa đón  

Thương những cánh hoa trong gió mỏi mòn  

Thương môi mềm trong nắng nhạt màu son  

Ôi thương quá những cánh hoa thời loạn... 

 

Huỳnh Lan 
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Khúc hát  
Quân Hành 

 

Hôm nọ, tôi mở e-mail, được bè bạn cho xem 

đoạn Rumba của anh. Tôi gõ vài hàng cho bạn bè: 

 “Nói thiệt, tao chẳng biết khiêu vũ nên gọi là phê phán 

thì nó trớt quớt, nhưng với tao, bạn mình còn phong độ 

và lả lướt lắm. Pà mẹ, thấy mày nhảy tao cũng mê lắm. 

Tao nghĩ, tao mà biết bài bản để nhảy với em nhuyển 

như thế này thì ui chu choa, chắc là khỏi phải lo cái 

chuyện kiếm không ra sữa Con So như thầy Tòng đã 

chỉ mánh, để nhậu thả giàn không sợ say xỉn ….Chỉ 

phải cái tội của tao là hồi đi học cũng vì khoái nghe 

nhạc, nên chuyên môn cúp-cua giờ nhạc để ra quán cà 

phe ngồi nghe nhạc… Hè hè… bây giờ mà nói nhạc lý 

với tao, y chang như nói với thằng Bảy 32 ở VN về in-

tờ-nét, đó là chuyện của ... cõi trên. Tao mù tịt về mấy 

cái nút nhạc, à không, tao biết được hai nút, Đô-La. 

Hai cái này thì lướt mắt là tao nhận ra nó liền… hì hì. 

Không biết gì về nhạc lý, nên chưa bao giờ tao dám 

nghỉ đến chuyện đi (học) khiêu vũ.  Xấu hổ lắm!. Nhắc 

chuyện nhạc, (may phước) tao thuộc được bài Quốc 

Ca Việt Nam Cộng Hoà. Tình thiệt, cái này nói ra,  N/T 

Quang và quý vị SQCB ở Quân Trường mà biết thì cái 

thằng Tính này tội nặng lắm! Tất cả các bài hát, từ 

Quang Trung đến Thử Đức, tao chỉ nhớ và hát được 

vài câu dễ trong mỗi bài, còn lại là cứ "bè" đại khái 

theo tiếng hát của AE trong hàng.” 

Tôi nói thật đấy, tôi chẳng biết gì về khêu vũ cả. 

Tôi thấy anh biết nhảy như thế là đã mê lắm rồi, mong 

sao được như bạn mình lắm. Sang đây, thấy bạn bè và 

người ngoại quốc chung quanh hầu như ai cũng biết 

bay bướm trên sàn nhảy. Bạn bè tổ chức Dạ tiệc khiêu 

vũ, gọi tôi ủng hộ, tôi cứ tìm cớ này nọ hẹn lần tới mãi, 

họ bảo nhau rằng vợ chồng tôi là Hai Lúa. Tôi chưa 

biết Hai Lúa là vị nào, nhưng chắc chắn phải là một 

nhân vật cũng có cái đặc điểm là không biết khiêu vũ 

như tôi. Đầu óc tôi hồi trẻ thì tối dạ và thân lại ham 

chơi. Có cái điều lạ, hình như thầy dạy nhạc vốn là dân 

văn nghệ hay sao ấy, nên rất dễ tính với học sinh. Tôi 

mang ơn thầy dạy nhạc vô cùng. Thầy đã không điểm 

danh tôi cúp cua và còn lờ đi khi tôi hí húi chép câu trả 

lời của mấy đứa bạn dúi cho, để tôi có được vài điểm 

khi làm bài thi. Rồi trốn thoát sang đây, tâm trí của tôi 

nó đen thêm, đen như ….Đêm Hai Mươi Chín, làm sao 

mà học với hành để nhảy nhót như bạn bè đây! 

Thật vậy, tôi không ghét nhạc, trái lại hồi đó đến 

giờ tôi lại rất khoái nghe nhạc. Chính những lời nhạc 

của Nam Lộc và Nguyệt Ánh đã gợi nhắc và thôi thúc 

tôi gỏ được vài đôi bài cho Diễn Đàn. Tiếc lắm, phải 

chi hồi đó, tôi đừng cúp cua giờ nhạc, theo bè bạn đi ra 

quán cà phê ngồi nghe nhạc. Cho đến bây giờ, nói 

chuyện nhạc lý với tôi vẫn còn là nói những chuyện 

từ… cõi trên, cái chuyện mà ngôn ngữ mới có khi còn 

gọi là …biết chết liền! 

Thật thà khai báo như thế, tưởng là sẽ bị bè bạn đề 

nghị cho vài chục cái bôm, ai dè đâu, Điệp 344 lại cười 

héhéhé và báo tin mừng: 

- Tao cứ tưởng trên đời nầy chỉ có tao là độc nhất 

chỉ thuộc lòng  bài quốc ca VNCH, còn những bài khác 

thì chỉ lỏm bỏm chừng 30%, vậy là mình cùng xuồng. 

Nhắc lại lúc còn ở tù VC, mấy tháng đầu mấy thằng 

VC (miền Nam) còn hăng lắm, sáng nào củng bắt tụi 

tao ca bài phỏng dái miền nam, trong lúc hơn 800 

thằng hét, tao cũng rống cổ hét “giải phóng miền nam 

chúng ta cùng quyết tiến bước, diệt đế quốc đỏ, giết 

cha bè lủ bán nước, ôi cu to dái dê lòng lừng khừng 

muốn bề....” làm mấy thằng đứng kế bên cười khằn 

khặc... Đã thiệt! 

Cái này chắc cũng  là "Tha phương ngộ cố tri" hỉ 

?! Còn gì bằng, tôi khoái quá, lọc cọc gỏ liền: 

- Hay! Hay! Vậy là mày còn ngon lành lắm, còn 

biết sáng... chế ha ha ha. Hồi đó tao nghe đồn, bên mấy 

Đại Đội khác, có đứa bị phạt ....hát, tao rầu lắm. Hể bị 

phạt là tao vái lia vái lịa. Tao vái ông Địa ở ĐĐ32, vái 

ông Địa ở Vũ Đình Trường, vái hết mấy ông ở đồi 

Tăng Nhơn Phú, giúp tao đừng bị phạt ...hát. Công 

nhận, mấy ông này linh nghiệm và cũng dễ tính thiệt, 

lần nào cũng thoát cái vụ hát, mặc dù tao cứ khất lần 

hồi cái vụ đền ơn. Mấy giờ phép nó qua mau quá 

chừng chừng, lúc đón xe trở vô Trường, coi lại thấy 

muốn hết "địa" thì mới nhớ ra còn thiếu nợ ông Địa. Pà 

mẹ, bây giờ nhắc lại, tao vẫn còn thiếu nợ, chắc phải 
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đền ơn lo lót cho xong, Nhớ lắm, một thời thao trường 

đổ mồ hôi thật đẹp! 

Bạn tôi viết thêm: 

- Đêm nay nhờ bạn hiền lót đường tao mới dám 

khai, không bài nào ở Quang Trung và Thủ Đức tao 

thuộc cả, dù là chỉ 50%, kể cả cái bài mình ca hằng 

ngày là : Đường còn dài nhưng chân cứng đá mền tao 

thuộc chừng 30% là cùng... 

Thì ra cùng xuồng cũng có bạn, tôi bèn tâm tình 

với bạn mình: 

- Chúa ơi! mấy cái vụ này thuộc về Bí Mật Quốc 

Phòng mà, ngu sao khai bạn hiền! Tao còn lo, há 

miệng sai làm bể mánh, sẽ bị H/T & SQCB chiếu 

tướng suốt Khoá học là làm bạn với Vũ Đình Trường 

dài dài. Ê, tao tưởng tượng hai thằng mình lúc bị phạt, 

trang bị thì xốc xếch, thở phì phò, ráng đứng nghiêm 

và rặn từng chữ thì chắc AE được dịp coi Show Tếu 

Lâm Hội, cười lăn lộn hết buồn ngủ luôn. Hỏng chừng, 

biết đâu thấy vậy H/T hay SQCB sẽ vui vẻ tha luôn… 

ha ha ha! 

Hai đứa chúng tôi chắc đã cùng ngó cái còm-piu-

tờ cười mím chi cọp, khi chúng tôi kéo nhau tìm về với 

những kỷ niệm bên lề của một thời còn là "Sinh Viên 

Sĩ Quan Thủ Đức hùng anh". Vâng, nhớ lắm, một 

thời "thao trường đổ mồ hôi" thật đẹp. Tiếc lắm, một 

thời với (những) "Khúc hát oai hùng hòa cùng nhịp đi 

hiên ngang". 

Tệ thật, cả bài Sinh Viên Sĩ Quan Thủ Đức Hành 

Khúc, tôi chỉ  (chịu) nhớ có mỗi câu này, "Khúc hát 

oai hùng hòa cùng nhịp đi hiên ngang".....chắc vì (hơi) 

dễ hát nên dễ nhớ và nghe mát dạ. Thật đáng tội lắm! 

Tôi lần mò vào Trang Nhà của Bất Khuất, tìm đọc lại 

lời bài hát của thuở nào ở Trường Mẹ. 

Còn nữa, nhiều lắm, rất nhiều khúc hát quân hành 

đã một thời theo nhịp chân của những chàng trai trẻ 

xếp bút nghiên theo nghiệp kiếm cung. Tôi tìm lại 

những bài hát mà tôi đã không mấy thiết tha ngày xưa 

và ngày nay tôi rất tha thiết được nghe. Đây, một bài 

hát ngắn, nhưng là cả một thiên hùng ca của Quân Dân 

Việt Nam yêu chuộng Tự Do: 

 

Cờ bay! 

Cờ bay oai hùng trên thành phố thân yêu 

Vừa chiếm lại đêm qua bằng máu 

Cờ bay! 

Cờ bay tung trời ta về với quê hương 

Từng ngóng đợi quân ta tiến về 

Ta ôm nhau mắt lệ nghẹn ngào quỳ hôn đất thân yêu 

Quảng Trị ơi, chào quê hương giải phóng 

Hồi sinh rồi này mẹ này em 

Vui hôm nay qua đêm đen tìm thấy ánh mặt trời 

Ði lên! Ði lên trên hoang tàn ta xây dựng ngày mai 

Nhà vươn lên. Người vươn lên 

Quân bên Dân xây tin yêu đời mới 

Ðón nhau về, anh đưa em về Gio Linh, Cam Lộ, Ðông 

Hà … 

Sạch bóng thù, đồng ta xanh thắm nắng mới 

Vang câu hát Tự Do! 

 

Tôi trách mình đã quá thờ ơ với những khúc hát 

quân hành hùng tráng và đầy tình người. Thuở ấy, tôi 

chưa thật sự thấu hiểu cái đau xót xa của người lính 

chiến khi bị mất mát, chưa biết đến cái đớn đau khi 

biết mất mát, khi cầm bàn tay giá lạnh bê bết máu bùn 

của chiến hữu, để thấm thía với những giọt nước mắt 

trên nụ cười mãn nguyện tự hào, lúc chiếm được mục 

tiêu mà "con cái vô sự !". Thuở ấy, tôi chưa thật sự biết 

trân quý những lời hát hào hùng ghi lại chiến công hiển 

hách, những chiến công đã phải đánh đổi bằng sự hy 

sinh cao cả, bằng máu của đồng đội mình. Có mất mát 

mới thật sự biết mất mát! 

Bây giờ, tôi đã biết và đã biết đến cái đau xót thật 

tột cùng khi bị mất cả Quê Hương, để thấm thía được ý 

nghĩa của "ta ôm nhau mắt lệ nghẹn ngào quỳ hôn đất 

thân yêu".  Bây giờ,  tôi cũng đã biết thấm thía cho 

thân phận của người lính chiến bị thất trận! Tôi hối hận 

và luyến tiếc những khúc hát quân hành đầy hào hùng 

ngày nào mình đã thờ ơ. 

Giờ đây, tôi ước mơ sẽ được trở về quê hương, để 

đi lại dưới Quốc Quân Kỳ như ngày nào. Tôi sẽ hát 

cùng các chiến hữu của tôi: 

 "Một, hai, ba, bốn !" 

Tôi nghe tiếng mình đếm theo: 

- Một, hai, ba, bốn! 

Tiếng đếm chiều nay nghe sao đơn độc, mắt tôi 

cay mờ, lẩm bẩm hát: 

- Cờ bay… 

Tôi nghe giọng mình lạc lỏng, lập bập hát lại: 

- Cờ bay…cờ bay… 

Nước mắt từ đâu đâu chợt nối nhau đong đầy và 

lời ca tắc nghẹn. 

 

CSVSQ Bùi Đức Tính   
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Trúng số độc đắc 
  

                                                                                                  

          Ðã vào Ðông, tuyết đang rơi lất phất, trời buốt 

giá! Giòng Missouri đóng băng, lạnh lùng, nặng nề. 

Cây rừng khô cành, xương xẩu, lặng thinh. Bầu trời ảm 

đạm một màu trắng chập chờn buồn tang tóc. Bây giờ 

ở Việt nam, quê tôi Phan thiết đang là những ngày 

tháng mát lành lạnh và những cơn gió Bấc héo hắt, khô 

khan thổi cát từ Mủi né về mịt trời phố nhỏ. Nghĩ về 

những năm dài xưa cũ ăm ắp kỹ niệm buồn vui “ba-

ngày-cận-tết” mà u hoài nỗi niềm thênh thang xa 

vắng…Ở đây không rộn ràng tết tiết gì hết: không làm 

mứt, đóng cốm, gói bánh tét, viết liễng, xóc “tôm cua 

bầu cá”, hô “lô tô”, ăn mặc chưng diện, dạo chợ tết 

“cua” gái, “thử” rượu, xem hoa …cái thân già lại vác 

mặt đi làm. Ðất trời sao vô tình quá, hờ hững quá, côi 

cút quá, lạnh lùng biêt chừng nào! Thốt nhiên, tôi ngân 

nga câu thơ Thôi Hiệu, “nhật mộ hương quan hà xứ thị, 

yên ba giang thượng sử nhân sầu” rồi câu thơ dịch của 

Tản Ðà, “quê hương khuất bóng tà dương. Trên sông 

khói sóng cho buồn lòng ai!” Ðeo bao tay vào, kéo cổ 

áo ấm lên, tắt máy, mở, đóng cửa xe, chạy thật lẹ vào 

sở làm, bỏ cụ bị vô locker, vào “TDR” uống ly trà 

nóng, kéo một hơi dài Marlboro... Ðời cũng còn dễ 

thương. Ai đang gọi tên mình, quay lại, thì ra chú em 

bạn tên Hoàng. 

          Chú Hoàng, còn gọi là Hoàng Sói, gia đình qua 

Mỹ cuối tháng 11 năm 1992 với HO.14, sau tôi một 

tuần, ở cạnh bên nhà. Tính tình chú vui vẻ, lạc quan, 

thich bầu bạn, khoái uống beer, hút thuốc và ham học. 

Giáp mặt, với cung cách lạ thường, chú lôi tôi ra ngoài 

“hall way”, vừa bí mật, vừa hết sức tươi tắn có chút gì 

huyênh hoang, huyễn hoặc và nói: “Anh Bình, tôi thật 

sự chán đời làm thuê, làm mướn nầy quá”. “Thì dĩ 

nhiên, ai thích bao giờ, nhưng không làm, lấy gì 

sống!?” Tôi trả lời.  

- Không. Vẫn sống và sướng một đời huy hoàng 

chớ. 

         - Chú nói, tôi không hiểu gì cả. Không đi làm, 

tiền đâu? Cướp ngân hàng, già quá rồi, ở tù mọt gông! 

Lượm được tiền, không dễ ai đánh rơi. Trúng độc đắc, 

triệu triệu lần không tới tay mình.  

Giọng điệu hơi gay gắt, chú nói: 

- Cái bọn đầu trâu mặt ngựa hách xì xằng, sai biểu 

mình như đầy tớ, còn nặng nhẹ đủ điều, anh không 

thấy sao? Tôi ức lắm. 

- Thì, tôi thấy chớ! Chịu đựng, nhẫn nhục thôi, 

làm sao khác được. Cũng vì tiền và sự sống, chúng ta 

phải cắn răng, phải ôm bụng mà chịu! 

- Rồi anh coi. Tôi sẽ làm chủ chứ không làm tớ. 

Tôi sẽ là “chef” của tụi nầy. Tôi sẽ đầy đọa tận cùng ác 

nghiệt tụi nó cho bỏ ghét. Tôi sẽ sa thải hết một lũ cho 

theo cụ Trần Văn Hương về vườn, “ngồi buồn gãi 

háng, dái lăn tăn” cho biết lễ độ. 

- Thôi chú ơi! Mộng du quá. Ai cũng có giấc mơ, 

cũng có hoài bảo. Nhưng giấc mơ, hoài bảo phải thực 

tế một chút, phải có thể với tay tới nếu không, chỉ là 

viễn vong, ảo tưởng, tếu. Mà chú nầy thật là lạ, “chưa 

đỗ ông Nghè, đã đe hàng Tổng”. Tôi vừa nói, vừa cười, 

vừa vỗ vai chú. Chúng tôi tạm chia tay, sắp tới giờ “cà 

thẻ” vào làm việc. Chú nói với theo: 

- Tý nữa, tôi sẽ nói cho anh nghe. Tôi có tiền, rất 

giàu. Tôi sẽ bỏ vốn hùn hạp với Station Casino nầy. 

Tôi sẽ là chủ mấy thằng Joe, thằng John, thằng Victor. 

Bọn nó sẽ trở thành công nhân của tôi, khép nép, khúm 

núm, xin xỏ. lạy lục... 

Chúng tôi là bạn rất thân kể từ quen nhau tháng 11 

năm 1992. Chú tên Hoàng, bởi thiếu tóc nên có biệt 

danh là “Hoàng Sói”. Chú, người Thủ đức, nhà bên kia 

đường với Trường Bộ Binh Thủ Ðức, Trung úy Biệt 

kích, biệt phái qua làm Trưởng Cuộc Cảnh Sát Quốc 

Gia Dầu Tiếng ở Bình dương, “đi học tập cải tạo?” 5 

năm về, nghèo xác nghèo xơ. Chú thường tâm sự, “dẫu 

gì, bây giờ cũng đỡ khổ. Ðỡ khổ vì không còn bị Công 

an khu vực hạch xách đủ điều. Ðỡ khổ vì không còn 

người ta khinh mình thằng “khố rách áo ôm”, ngay cả 

bà con ruột thịt”. Ngày đầu tiên qua Mỹ làm “house-

keeping” ở “Comfort Inn”, lao động tay chân cực nhọc 

với tiền “lương 4 đồng rưởi muôn năm”, chú chịu khó 

làm; chùi cầu tiêu đầy cứt, dọn quần lót đầy máu, làm 

vệ sinh bồn tắm đầy lông,...chú văng tục, chửi thề, nhất 

định vào gặp con “supervisor” Mỹ trắng, mập thù lù, 

hách xì xằng, trả thẻ về. Nghĩ “mình mà đi làm những 

công việc nầy à!?” Chú đã ráng học thêm chữ nghĩa, 

nghề nghiệp hy vọng đỡ tủi và thong dong hơn. Qua cả 

một năm rưởi vừa làm vừa học mệt đừ ở “Electronics 

Institute” mới lấy được cái “Diploma” về 

“Microprocessor Technology”. Cái “Diploma” không 

ai thèm mướn. Cái “Diploma” lộng kính, treo đó để 

làm kỷ niệm, để làm bài học dạy con rằng “ba qua đây 

lỡ thầy lỡ bạn, phải vừa làm những công việc hạ đẳng 

kiếm ăn vừa phải cắp sách đi học, hy vọng một tương 

lai khá hơn. Các con còn trẻ, hãy cố gắng”. Vốn liếng 

tiếng Việt thì nhiều mới đậu được Tú tài II và vào được 

Thủ Ðức, nhưng chữ nghĩa tiếng Mỹ thì ít nên, “bôn ba 

chẳng qua thời vận”, chú chịu vào đây làm nghề rửa 
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chén mà mấy ông, mấy bà Mỹ gọi là “dish-washer”, 

lau chùi, vệ sinh, dọn dẹp... bảo là “clean-up” và đổ rác 

nặng chết cha, nói là “trash”. Chú tỏ ra giận đời, giận 

người, giận chuyện vu vơ, “giận cá chém thớt”, chửi 

chó mắng mèo. Nhiều lúc thấy chú cũng tội nghiệp. 

Tội nghiệp cho chú hay “tội nghiệp” cho chính mình 

đây!? Nhiều khi tôi cũng tự hỏi. Mình cũng Ðại úy, 

cũng Chánh sở, quen thói chỉ huy, bây giờ làm một tay 

“cook”, nấu ăn tơ lơ mơ, dưới quyền cai quản của con 

mụ supervisor Mỹ đen khó chịu, kỳ thị và sự coi 

thường của các anh em dưới tay, của hàng con cháu 

chưa biết gì..., buồn lắm chớ! Ðến giờ giải lao, chúng 

tôi ngồi cùng bàn. Chú tiếp tục chuyện dỡ dang khi nảy 

một cách miên mang hứng chí với vẻ mặt vô cùng kích 

thích, rạng rỡ. 

- Ðêm qua, vợ chồng tôi không ngủ, các con tôi 

cũng không ngủ. 

- Là tại làm sao?  

Tôi thắc mắc và hỏi có vẻ hơi vô duyên một chút. 

Chú trả lời 

- Anh thử nghĩ, thình lình mình trở nên giàu có 

bạc triệu, sẽ là chủ nhân ông, sẽ từ giả những công việc 

khốn nạn nầy, sẽ không đếm tiền bạc cắc bạc đồng, sẽ 

được người ta trọng vọng…sao mà nhắm mắt cho nổi? 

- Nhưng đào đâu ra bạc triệu? Trúng độc đắc 

“Power ball” họa chăng? Chú mầy có bao giờ mua 

“Power ball” đâu mà trúng với trật? 

- Anh không tin rồi sẽ phải tin. Anh không thường 

nói “thời lai phong tống Ðằng Vương Các, vận khứ lôi 

oanh Kiến Phúc Bi” đó hay sao? Trời cho tôi tiền thì 

tôi có tiền, cho tôi bạc triệu, rằng thì là tôi thành triệu 

phú. Có vậy thôi và đơn giản vậy thôi.  

Giọng thật say sưa, phấn khởi, tự đắc có pha chút 

gì trịch thượng, cao ngạo, Chú nói tiếp như lời đồng 

vọng trong cõi thiên đường nào đó xa vời vợi. 

- Vợ chồng tôi sẽ chuyển về Cali, mua một căn 

nhà trên đồi cao vùng Hollywood, cho các cháu học 

luật trường Harvard, còn ít hùn vốn Station Casino 

nầy, làm chủ mấy thằng Supervisor, Leaders cà chớn ở 

đây chơi. Cho anh chiếc Mitsubishi Galant màu nâu 

tím đời 1985, tôi đang chạy. 

Cười trong bụng, nhủ thầm, tao chẳng thèm lấy 

cái thứ gì chú mầy cho đâu, nói chi chiếc xe Mitsubishi 

củ rích củ rang, sắp cho vào “car graveyard”. Tôi nói: 

- Có gì chú cầm chắc quá dzậy? “Số giàu đem đến 

dững dưng, họa là con mắt tráu   trưng mới giàu”. Tay 

không bổng dưng triệu phú? Tôi không hiểu nổi. Chú 

đào được của à? 

- Của đâu mà đào? Mai tôi sẽ nói cho anh nghe. 

Bây giờ anh cứ tin tôi đi. Anh cứ tin thằng em nầy nói 

thật, nói đúng. Bừng mắt dậy, thấy mình triệu phú. Tôi 

với bả đồng ý chiếc Lincoln. Tụị nhỏ đứa thì Acura, 

đứa thì Camry đời mới nhất. Mình có tiền, con muốn gì 

cho nấy, để không thua chúng kém bạn mà tội nghiệp. 

Hồi ở Viêt nam, hai thằng con bận một cái quần xanh 

cũ đi học. Tụi nó cách nhau sáu tuổi. Anh bận thì ngắn 

gần ống quyển. Em bận thì quá dài phết đất. Ðoạn 

trường!  

- Nhưng trước đây lòng chú bao la lắm mà. Nào 

“tôi có tiền sẽ giúp bà con nghèo của mình ở Việt 

Nam; giúp các anh em thương phế binh mình một đời 

tận tụy hy sinh lâm đường cùng khổ; giúp những cô nhi 

quả phụ, xây chùa vân vân”. Nghe chú là triệu phú, họ 

đòi, chú chạy không kịp cho coi. 

- Ừ, thì hồi đó khác, bây giờ khác chớ. Hồi đó 

mình còn trên răng dưới dế mà, hứa trăng hứa cuội có 

mất gì đâu anh, còn được tiếng khen. Vài ngày nữa 

mình là triệu phú rồi, là “first class”, là giai cấp thượng 

lưu trong xã hội người Mỹ rồi mà. Tư tưởng và tâm lý 

người giàu, kẻ nghèo có bao giờ giống nhau đâu, anh 

thắc mắc làm gì cho mệt? 

Một lời nói bày ra lòng trần trơ trụi, vô tâm, lạnh 

lùng! Tôi định phản bác thì, chú được điều động làm 

việc khác nhưng, như chưa đủ hả hê hay còn ưng ức 

trong lòng, chú ráng: 

- Hồi nảy “cà thẻ” vào ăn cơm sớm vài phút, “cái-

thằng-quỷ-tha-ma-bắt” John cận, cảnh cáo tôi. Nó có 

biết tôi vừa đói vừa mệt không! Ðứa mà tôi sa thải đầu 

tiên là nó đó. Má nó, ngày xưa còn ở Việt Nam, những 

thằng như đó thì đã bỏ mẹ nó với tôi rồi. 

Tôi thoáng nghĩ rằng, chú ta “thân không bằng 

mộng thì, mộng cho cam thân” vậy thôi. Có điều, 

mộng mị của chú ta thả đi xa quá, cao quá, mênh mông 

quá, chắc cũng chỉ để cho sướng miệng như một cách 

trả thù cuộc đời sao quá đắng cay, ê chề....  

Sáng hôm sau, đang ngồi uống ly cà phê đen và 

phì phà điếu Marlboro đỏ, mơ màng nhìn khói thuốc 

dật dờ bay, ngoài trời tiết lạnh, sương mù mịt, thinh 

không yên ẳng, thì có tiếng gõ cửa. Lòng bảo dạ, sao 

sớm thế! Nhìn đồng hồ, mới 8 giờ sáng mà, thằng cha 

nào tới sớm vậy cà? Tôi uể oải ra mở cửa. Chú Hoàng 

lạc quan yêu đời, dáng dấp bệ vệ, có vẻ kín đáo và môt 

chút kênh kiệu, khác lạ ngày thường, trong bộ đồ 

“vest” kiểng đang đứng đó với điếu thuốc trên môi. 

Bước vào, một cách trịnh trọng lấy gói thuốc lá ra, cái 

bật lửa ra đặt trên bàn nghe một cái cộc, rồi kéo ghế 

ngồi hơi có vẻ “trưởng giả học làm sang”, nhìn quanh 

quất xem chừng bí mật, cảnh giác đề phòng, chú đứng 

dậy đóng hết các cửa lại rồi, lôi trong bụng ra một cuốn 

vở cuộn tròn. Thật nhẹ nhàng và hết sức cẩn thận, chú 

lấy ra tờ giấy gấp đôi, nhiều màu. Tôi đoán nó rất quan 
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trọng. Tay run run, lạc giọng, chú vừa đưa cho tôi xem 

vừa nói: 

- Anh coi, không triệu phú là gì ? Tôi đã nói với 

anh ngày hôm qua rằng, Hoàng Sói đây là triệu phú 

Việt nam đầu tiên ở thành phố nầy mà. Mười một triệu 

tám trăm tám mươi ba ngàn đâu phải chơi anh. 

Cầm tờ giấy, hiện rõ lên mắt tôi là, hàng chữ in 

lớn, đậm nét bằng tiếng Anh, bây giờ viêt lại, tôi không 

làm sao nhớ ra được mà dịch ra tiếng Việt là “mười 

một triệu, tám trăm tám mươi ba ngàn đô la”. Ghi chú 

phía dưới là, “đoàn phát tiền sẽ đến tận cửa nhà anh 

vào thứ Năm tới, lúc 9:45 sáng. Hãy ở nhà chờ. Bạn sẽ 

vô cùng bất ngờ và hạnh phúc như mơ. Xin dành vài 

phút được quây phim”. Trang bên quảng cáo những 

loại xe đời mới đắc tiền, mua sớm “early bird”, được 

hưởng giá đại hạ.Tôi nói : 

- Thật lạ lùng. Chuyện trời ơi đất hởi. Tôi bán tín, 

bán nghi. Mình từ Việt Nam qua chưa hơn hai năm, 

làm sao biết thế nầy là thế nào?. 

- Hai vợ chồng tôi và bốn đứa con tìm hoài duyên 

cớ, không ra, mà sức đâu truy        nguyên cho mệt anh, 

của Trời cho, biết đâu căn cơ. Ở hiền gặp lành, ở 

phước gặp may mà. 

- Trời! Chú cũng ở hiền, cũng ở phước sao? Thím, 

tôi không biết. Chú chắc không hiền mà cũng chẳng 

phước chút nào. Chú thường nói “tụi Việt cộng bỏ 

mình đói lên đói xuống trong các trại tù “học tập cải 

tạo”. Nếu tôi, tôi cho tụi nó “ăn no ấm cật”, cho lẳng lơ 

với mấy đứa con gái khêu gợi. Ðứa nào “ngỏng” thằng 

nhỏ lên, tôi lấy nan tre, tôi “bật”, tôi “nảy” cho đến khi 

nào thằng nhỏ của nó “sưng lên”, “xẹp xuống” mới 

thôi”. Tôi nói, “ác hơn Trụ vương. Ác hơn vua Lê 

Long Ðĩnh!”. Chú cười xòa. Thật ra, chú Hoàng Sói 

vốn người hiền lành, phúc hậu, nói cho “đả” cái miệng, 

cho vui cái miệng vậy thôi. 

-  Có khi tôi nghĩ, hay là huy chương mà tướng 

Thiết giáp Creighton Abrahams của Mỹ khen thưởng 

cho tôi năm 1969 khi còn trong Quân đội? 

- Vậy thì, hằng chục ngàn huy chương cao trọng 

hơn của Tổng thống, của Bộ trưởng Quốc phòng, của 

các Bộ Hải, Lục, Không quân Mỹ…thì đáng giá bao 

nhiêu và tiền đâu trả cho xuễ, nghe tếu dữ!. 

- Hay là, trong giờ học Computer ở trường Trung 

học Wesport, thằng Trình làm hình Tổng thống 

Washington trong tờ giấy bạc một đồng nhúc nhích 

được. Thầy giáo khen là, có sáng kiến. Có thể, việc nầy 

như thể trả giá cho sự phát minh chăng? 

- Chú ơi! Trong máy điện toán, vạn lần nhúc 

nhích cái miệng, con mắt, lỗ tai, sóng mũi cử động 

loạn xà ngầu đã xưa lắm rồi. Mười ông Washington cải 

lộn nhau, thậm chí đánh lộn nhau còn được, huống chi. 

- Thứ Năm nầy, hai vợ chồng tôi nghỉ làm, ở nhà 

chờ. Thằng Trình, thằng Minh, thằng Huy và con 

Tuyết nghỉ học ở nhà vừa để làm thông dịch vừa đông 

người cho chắc ăn. Tôi không cho quây phim lâu vì 

vấn đề an ninh. Khi mình là triệu phú rồi, anh thấy 

không, rất là nguy hiểm, đâu bảo đảm được. Con cái 

mình, vợ mình và ngay cả bản thân mình sẽ là mục tiêu 

cho bọn làm tiền, cướp của. Nguy hiểm lắm! Nguy 

hiểm lắm! 

- Sao chú tin tưởng dữ vậy, không có cơ sở, vả lại, 

tiền đâu mười một triệu, tám trăm tám mươi ba ngàn 

đô la, ai cho không. “Nói tầm bậy, không trúng tầm 

bạ” chút nào?. 

Hớp hờ ngụm cà phê nóng, kéo dài hơi thuốc 

Marlboro đỏ, một cách hạnh phúc tràn trề, đầy tin 

tưởng, chú trả lời: 

- Thì anh thấy đó, “nói có sách, mách có chứng” 

mà. Anh vẫn còn chưa tin nữa sao? Bây giờ là cuối 

tháng rồi, lảnh được tiền xong, âm thầm tụi tui dzọt 

ngay, sớm chừng nào tốt chừng nấy. Ở đây, cái thành 

phố nhỏ nhoi nầy, việc gì ai cũng biết, không vẹn toàn 

chút nào. Ðến “city” lớn, lạ hoắc, ai biết mình là ai, tốt 

hơn. 

- Có tiền, chú thím nở bỏ anh em nghèo hồi nào 

anh em với nhau mà đi được sao? Tôi nói đùa cho vui, 

cũng như thêm thắc mắm muối, quậy cho mặn mòi câu 

chuyện. 

Thật ra, nhìn chung một cách vô tư, không đào 

sâu chi tiết, giấy tờ đang trên bàn đây đã vẽ ra cho chú 

nỗi niềm hoan hĩ vô biên kỳ vọng là đương nhiên đối 

với người chưa ấm cẳng ấm chân trên đất nước to lớn, 

xa tít mười tám ngàn cây số đường dài, còn vô vàn bỡ 

ngỡ, muôn ngàn lạ lùng và biết bao mới mẻ nầy. Một 

phần, tôi cũng bị lung lạc qua đôi mắt nắm bắt chữ 

nghĩa còn non nớt và bị truyền cảm từ thái độ nông 

nổi, bồng bột của chú Hoàng. Hôm nay, theo 

“schedule”, chúng tôi được nghỉ làm, tuy nhiên chú 

Hoàng cũng xin phép về sớm, với lý do “còn phải về 

nhắm mắt một chút, còn phải nghĩ suy, tính toán nữa 

chớ. Ðêm qua có ngủ được đâu và chắc tối nay cũng 

vậy nữa”. Trước khi ra về, chú cũng còn nhắc lại, “vợ 

chồng tôi sẽ cho anh chị chiếc Mitsubishi đang chạy”. 

Tôi không nói lời nào, cười thầm. Chiều hôm đó, vì là 

mùa Ðông, mới bảy giờ chiều mà trời tối đen như mực, 

lạnh ngắt. Trái lại, mùa Hè, bảy giờ chiều thường khi 

trời còn nắng gắt, sáng quắt. Ngoài cửa sổ, những bông 

tuyết bay dầy, trắng toát qua ánh đèn đêm. 

“Meteorologist” cho biết, khí hậu đang -14 độ F, ẩm 

ướt, trơn trợt, lạnh thấu xương. Nếu không gì cần kíp, 

chẳng ai muốn ra đường. Gia đình tôi đang quây quần 

ăn cơm tối, xem băng Thúy nga chiếu các quân binh 
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chủng đang diễn hành “Ngày Quân Lực Việt Nam 

Cộng Hòa” mà nhớ về Sài gòn. Mới qua Mỹ, những 

hình ảnh nầy, chúng tôi rất thích thú, quý mến hết sức 

nhưng buồn chảy nước mắt! Bỗng nghe có gì ồn ào 

ngoài hàng hiên và tiếng gõ cửa. Lạ nhỉ! Trời đêm lạnh 

lẻo, ai đến giờ nầy? Ghé mắt qua lỗ kính bé tí teo nơi 

cửa cái, tôi thấy Chú Hoàng với vài người nữa loáng 

thoáng không rõ. Vừa mở cửa, tôi vừa nói  

- Vào. Vào ngay, không lạnh. Sao tối thui, buốt 

giá thế nầy!? Dùng cơm nghen. Chúng tôi cũng mới 

bắt đầu à. 

- Thôi, anh chị và các cháu dùng cơm đi. Xin lon 

beer cho tiện. 

- Thím và cháu Trình? 

- Anh chị và các cháu tự nhiên  

- Sửa đậu nành nhé? Ðến chơi hay có gì không 

chú thím?. 

- Vợ chồng tôi đã “cân, đong, đo, đếm” rồi, quyết 

định lên anh. Dù sao, người ngoài cũng sáng suốt hơn 

vã lại, anh khá tiếng Anh. Chúng tôi nhờ anh, ngày 

mai, khoảng mười , mười một giờ, lên văn phòng luật 

sư ở “downtown”, nhờ họ đứng ra lảnh tiền cho mình. 

Ông luật sư nầy là luật sư gia đình của anh Liêm, giỏi 

lắm. Người ta nói, ở Mỹ, mọi việc phải nhờ luật sư mới 

chắc ăn, huống gì việc của tôi, số tiền cũng lớn lắm. 

- Anh Liênn qua năm 1975, giỏi tiếng Anh, rành 

việc hơn mình và luật sư này là luật sư quen của ảnh, 

sao chú thím không nhờ ảnh phải khá hơn không? Tôi 

nói không phải từ chối mà để có kết quả hơn, được 

việc hơn. Và quả thật, tư tưởng tôi còn quá mù mờ với 

lời đề nghị hết sức đột ngột của chú thím. Tôi trả lời 

như thế. 

- Ổng không chịu đi với lý do ngày đó kẹt, không 

thể giúp. Anh thấy không, anh em lúc cần, nhờ một 

chút không được. Còn anh, anh nghĩ sao? Chú nói 

giọng vừa không vui vừa buồn phiền oán trách, giỗi 

hờn. 

Tôi nghĩ trong bụng, “chắc ông già nầy biết mọi 

chuyện không ổn nên từ khước chớ gì”. Tôi nhìn thẳng 

vào mặt chú thím, lừng khừng nói với sự do dự và một 

cảm nhận có cái gì đó không suông sẻ chút nào: 

- Nhưng lên đó, mình trình bày ra sao? Tôi chưa 

coi rõ, tờ giấy đó nói nguyên do nào chú được mười 

một triệu tám trăm tám mươi ba ngàn đô la. 

- Trời ơi! Của trời cho, ai mà biết được nguyên 

với do? Anh chỉ việc cho luật sư biết rằng, mình cần 

giúp đỡ, mọi chi phí không thành vấn đề sau khi thành 

công, quan trọng là được việc. Ngày mai rất lạnh, anh 

ráng diện vào bộ đồ “vest” hẳn hòi. Dù sao cũng đến 

nơi sang trọng, mình cũng phải chững chạc cho ra vẻ 

và dễ làm việc. Mai bả nghỉ làm, thằng Trình nghỉ học 

đi theo. 

Thấy không dễ từ chối, vã lại chuyện nầy chẳng 

phải tội tình gì, tôi đồng ý, hẹn ngày mai gặp lại. Vợ 

chồng chú thím ra về.  Ngoài kia, tối như mực, tuyết 

trắng bay mịt trời. “Người đi trong mưa gió”, nặng trĩu 

tâm tư? Tôi nhắp ngụm trà, mồi lửa điếu thuốc để nhẹ 

vào môi, phì phà, thầm nghĩ: “con người, cũng vì đồng 

tiền”. Khoảng mười hai giờ đêm, chừng như trằn trọc 

không ngủ được, chú lại gọi điện thoại: 

- Mai chúng tôi tới anh sớm, thảo luận thêm, cà 

phê cà pháo rồi đi. Anh tính coi, dù gì ở đây, mình 

cũng nhiều bạn bè. Họ tốt với mình khi còn chân ướt 

chân ráo tới đây. Trước khi mình ra đi, nghĩ cũng nên 

làm một bữa tiệc chia tay; cũng như làm mâm cơm 

cúng trong nhà trong cửa, cô bác đã phù hộ cho mình 

có ngày nay. Có điều, anh giữ bí mật giùm cho. Dặn 

chị và hai cháu kín miệng, đừng cho ai biết gì hết trơn. 

Thôi anh ngủ. Chúng tôi chắc thức suốt đêm nay nữa. 

Còn nhiều việc phải tính tới. Tội mấy đứa nhỏ cũng 

háu hức mà hổm rầy ngủ gà ngủ gật. 

Hôm sau, khoảng chín giờ sáng, chú Hoàng với 

bộ “complet” đen, cái “cravat” xám, đầu le hoe ba sợi 

tóc dính keo xịt; thím Hoàng diện cái áo dài mới màu 

đỏ, sáng chói với quần “satin” trắng muốt; thằng Trình 

chơi “demi-season” áo“vest” nâu bên ngoài áo 

“chemise” trắng cài “manchette”, quần sửa hột gà. Tất 

cả đều trịnh trọng, nghiêm túc, tỏ vẻ bồn chồn, nôn 

nóng, phập phòng chờ đợi…Chú giục: 

- Sửa soạn đi anh. Tới giờ rồi. Hẹn luật sư mườì 

một giờ. Mình phải đi sớm. Ðừng trể. 

- OK, xong ngay. Tôi cũng sẽ bộ “complet” đen, 

thắt cái “cravat” lam, điệu cũng như ai, chú khỏi lo. Có 

điều, tôi không biết phải ăn làm sao, nói làm sao đây 

nè. Thật ra, tôi cũng chẳng biết tờ giấy đó là tờ giấy gì. 

Những chữ lí nhí phía dưới quá nhiều làm sao biết 

được nội dung, ẩn ý!? Luật sư sẽ làm gì cho mình? 

- Anh trưng ra tờ giấy nầy có mười một triệu tám 

trăm tám mươi ba ngàn đô la, nhờ luật sư lo thủ tục 

nhận lảnh. 

- Tôi hiểu rồi. Làm hơi thuốc rồi đi.Thím Hoàng 

và cháu Trình uống miếng nước thấm giọng nhé. 

- Ðược rồi anh. Cám ơn. Hai hôm nay cả nhà hầu 

như thức trắng, nhưng rất vui vẻ. Sẽ bao nhiêu đời 

mình mới được bạc triệu đô la?. Thật phước đức ông 

bà. Lạy Trời mọi việc êm xuôi, vợ chồng tôi xin cúng 

tạ. Thím  đang say sưa vọng tưởng thì, chú ra dấu im 

và nói. 

- Thôi bà, để lúc khác, đã phải đi bây giờ. Quây 

qua tôi, chú nói: 
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- Ði anh. Thà mình chờ luật sư chớ, luật sư không 

chờ mình đâu, lỡ hỏng việc. 

Tôi cảm thấy như ruột gan chú thím đang cháy 

phừng phừng, nóng hổi. Cả hai lật bật đứng ngồi không 

yên, nét mặt không dấu hạnh phúc và niềm vui tột 

cùng. Lên xe, tôi và chú Hoàng ngồi hai ghế trước. 

Thím Hoàng và cháu Trình ngồi ghế sau. Sợ như hết 

giờ hay bụng dạ đang nhảy múa, chú Hoàng lái xe có 

hơi lạng quạng, nhưng không sao. Chú nói; 

- Anh đừng lo. Tôi chỉ sợ không kịp giờ mà thôi. 

- Hẹn mười một giờ. Bây giờ mười giờ. Ðây 

xuống đó hai mười phút. Chú ngủ gà ngủ gật cũng còn 

quá sớm. Thong dong một chút, không trể đâu. “Ði đâu 

mà vội mà vàng, mà vấp phải đá mà quàng phải dây”.  

- Anh yên tâm, tôi biết lo bổn mạng quý giá ngườì 

triệu phú. Anh biết không, lúc “học tập cải tạo” ra, 

chúng tôi nghèo rớt mồng tơi ở miệt quê Thủ đức. Nhà 

hai vợ chồng bốn con, rách rưới, đói meo. Làm đủ 

nghề lao công vô cùng cực khổ, vẫn thiếu trước hụt 

sau. Xã hội ruồng rẫy, Bầu bạn xa lánh. Thân thuộc 

làm ngơ. Việt cộng thì thù hằn tàn nhẫn. Anh nghĩ 

xem, ngày giỗ Họ, mình lựa con gà mái dầu mập béo 

nhất, cột chặc, sợ sẩy mất. Bà xã, mấy đứa con nhìn 

theo, thèm chảy nước miếng, tiếc hùi hụi. Ði xe đạp 

cọc cọc cạch cạch mười mấy cây số, bể bánh, đứt dây 

“chain”, từ Thủ đức về Sài gòn mệt toát mồ hôi hột, 

ngất ngư cái thân còm cỏi thiếu ăn thiếu mặc. 

Chú nói mà không dấu được nỗi buồn mênh 

mang. Tôi cảm thông, im lặng, không ngắt lời. 

- Người bà con biết nhận con gà, nhưng không 

đếm xĩa gì đến mình. Không ai mở miệng một lời với 

thằng cựu tù khố rách áo ôm nầy. Dựng chiếc xe đạp 

cà tàng vào thành nhà, ra lu múc gáo nước lạnh uống 

đỡ khát, vấn điếu thuốc rê, ngồi chồm hỗm, phì phà 

cho đỡ tủi. Ðằng kia có nước trà, có thuốc đầu lọc, có 

người đon đả chào hỏi. Người ta tới đây bằng xe gắn 

máy, với những biểu thị giàu có, nhưng keo kiết vài 

trái cam, vài trái quít. Mình đến đây cái áo nhà quê 

không lành lặn, chiếc quần xăng ống cao ống thấp cùng 

chiếc xe đạp quăng ngoài đường không ai thèm lấy dù 

có con gà mái dầu là cả phần gia tài. Tàn giỗ, rôm rả 

chia tay, quà cáp biếu xén. Mình lủi thủi đi về, không 

ai kêu tên họ mình ra chửi một tiếng. Nay triệu phú, 

Hoàng Sói nầy đến bằng xe hơi, bằng hột xoàn, bằng 

đồng hồ Rolex, cúng bò, cúng heo, ở ngoài đường cũng 

có người lạy mời vào. Ðời khốn nạn!. 

Xe qua những “buildings” tân thời cao ngất sang 

trọng và những dẫy nhà xưa cũ rêu phong rệu rã, tôi thì 

thầm “thế sự thăng trầm quân mạc vấn…”. Chú Hoàng 

tìm “parking”. “Downtow” khổ nhất là kiếm chỗ đậu 

xe. May quá, kia rồi. Chú lái vào “garage parking”, lên 

tận tầng thứ ba. Tôi sửa soạn lại áo quần, tự nghĩ mình 

như chú Mán về thành, đâm ra vụng về, lung túng. Vào 

văn phòng, chúng tôi được cô thư ký trẻ tuổi, xinh đẹp, 

đon đả chào hỏi, mời ngồi chờ luật sư và vui vẻ hỏi 

từng người, ai uống gì, “coffee”, “tea”, “Coke”... Tất 

cả im lặng. Một bầu không khí căng thẳng, nghiêm 

trang lạ thường! Khoảng mười lăm phút sau, một 

người Mỹ trắng, mập mạp, đứng tuổi bước ra, tươi 

cười, tự giới thiệu là luật sư Lawrence Doster, bắt tay 

người một và niềm nở “very glad to see you”. Sau khi 

tất cả ngồi vào ghế, ông ta hỏi chúng tôi đến đây cần 

ổng giúp gì, “hire” ổng về việc gì. Chú Hoàng chìa tôi 

“tờ-giấy-đáng-bạc-triệu”. Phần vì Việt Nam mới qua, 

tiếng Anh tiếng Mỹ còn kém, trật giọng, sai âm, lượm 

thuộm; phần vì chưa quen cung cách giao tế, nhất là 

trong trường hợp nầy, tôi nói mà không biết trúng trật 

gì và ông luật sư có hiểu được rằng, chúng tôi đến đây 

nhờ ổng giúp lảnh số tiền trong tờ giấy nầy hay không! 

Vừa nói, tôi vừa đưa ông ta “tờ-giấy-đáng-bạc-triệu” 

mà chú Hoàng nhập tâm luôn miệng gọi. Luật sư 

Lawrence cầm tờ giấy, Chúng tôi lặng thinh, hồi hộp, 

lắng nghe. Thoáng liếc qua, không cần xem xét kỷ, ông 

ta vừa cười nhêch nửa miệng vừa nói lớn là, “đừng 

quan tâm nó, đây chỉ là một “sweepstake” thường thấy 

ở Mỹ, không có gì cả, chỉ là sự quãng cáo đùa dai mà 

thôi. Các anh chị chẳng cần “hire” tôi làm chi. Trên 

môi cười ông ta, tôi thấy có chút gì chua cay, đắng 

nghét. Trong giọng nói ông ta, tôi nghe như có âm 

hưởng nghiến răng ken két có vẻ gì giận dữ, khinh thị, 

cười chê: “đồ lũ mọi bần tiện, ngu ngơ”. Ðứng dậy 

bước đi, mặt lạnh như tiền, không nói lời “I’m sorry!” 

Khuôn mặt chú Hoàng tái mét, cứng đơ và hình như 

tóc chú đang rụng, đang rụng từng sợi để lại mái đầu 

sói bóng. Thím Hoàng bơ phờ, thất vọng một cách hốt 

hoảng, đau khổ hết sức. Thằng Trình nhìn ra ngoài láu 

liêng như muốn tìm đường mà chạy. Con thư ký trẻ 

tuổi, xinh đẹp thay lòng đổi dạ nhanh như sao xẹt. Mới 

hồi nảy nước nước, non non mời mọc. Bây giờ ra dọn 

cái ly, cái lon trên bàn, cố tình làm cho kêu lố cốp, lộp 

cộp mà miệng thì câm thin thít, không xì ra một tiếng, 

dù chỉ “see you again” cho đỡ đau lòng, đau đầu.  

Chúng tôi lẳng lặng ra về. Mộng mị, hoang tưởng 

xây trên ảo vọng tuyệt vời, một thoáng tiêu tan. Tôi 

đọc được nỗi đau, nỗi buồn trên những khuôn mặt đó 

và trong lòng những người đó. Tội nghiệp. 

Trên đường về, không ai có một lời. Ðể bớt căng 

thẳng, tôi nói:  

- Cuộc đời có đó, không đó. Cái nầy vốn không 

phải của mình có mà muốn ôm vào. Ôm “cái không 

có” vào thì làm sao mà có “cái có”? Nó như vậy là như 

vậy. Có điều, hổm rầy mình mất ăn, mất ngủ vì nó, cho 
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nó một giá trị cao quá, ôm ấp và kỳ vọng to tát nơi nó 

quá. Nó chỉ là một giá trị vẽ vời trong tưởng tượng cho 

nên, không có, không còn là đương nhiên. Chú không 

phải ưu phiền mà chi. Lấy sức mai đi làm. 

- Vậy là, ta đã không có số làm ông triệu phú! Ta 

cứ phải “cà thẻ” lao công, lao động!? Mai tiếp tục 

“cày” và cứ bị xài xể dài dài! Ðời chỉ có những giấc hư 

ảo, mộng mị, vụn vỡ. Quây ra sau, nhìn thím Hoàng 

đang ngả đầu ra ghế như người hết hồn, mất vía, chú 

nói tiếp: 

- Thôi bà à, về làm miếng cơm nguội hôm qua cho 

đỡ bụng lép kẹp mấy hôm nay bửa ăn bửa không. Tiền 

không có, xe không có, nhà không có, chạy lại chiếc 

Mitsubishi cũ rích cũ rang. Quây qua tôi, chú còn 

ráng,“thử một lần chót, thứ Năm nầy, vợ chồng tôi 

cũng nghỉ làm, ở nhà chờ họ có đem tiền lại hay 

không. Lỡ rồi! Mấy hôm nay đã mất ăn, mất ngủ, mất 

tiền cả tiền đi làm” 

Tôi vừa bước vào phòng ăn TDR, xuýt xoa lạnh, 

đã thấy chú Hoàng ngồi đằng góc kia một mình, đang 

nhả khói thuốc, có vẻ buồn, tư lự. Bước lại gần, tôi hỏi 

chú cái việc đó như thế nào. Chú lắc đầu, tỏ vẻ thất 

vọng, nói: “Ðồ ba xạo, có cái con khỉ khô gì. Anh 

không thấy tôi ngồi đây hay sao? Nếu có, tôi đã nằm 

khoèo ở nhà rồi còn đâu. Qua đây, nhiều chuyện lạ 

hoắc cứ xảy ra dài dài, dân tỵ nạn đầu hôm sớm mơi 

biết đâu mà đỡ”. Những chuyện lầm lỡ, lầm lẫn xẩy ra 

không ít. Cuộc đời cách nhau nửa vòng trái đất làm sao 

giống nhau. Hơn nửa đời người ở cõi Ðông, mới chưa 

tới ba năm ở cõi Tây thì, làm sao ta hiểu nổi thì làm 

sao ta không bước lỡ đường, lỡ nhịp. Tôi hiểu. Sau đó 

vài ngày, tôi được biết, con một người bạn, cũng bị 

một trường hợp tương tự, cũng nghỉ việc, ở nhà chờ 

người ta mang tiền lại. Chờ mãi không thấy ai. Giận, 

cười xòa rồi thôi. Không mặn mòi như gia đình chú 

thím Hoàng. Vài năm sau, nhà tôi cứ nhận nhiều 

“sweepstates”, loại “tờ-giấy-đáng-giá-bạc-triệu” nầy. 

Nhưng “biết rồi, nói mãi”, tôi quẵng đi.Tôi hỏi giỡn: 

“bây giờ chú còn đuổi thằng Joe, thằng John, thằng 

Victor nữa không”. Chú cười méo: “nó đuổi mình thì 

có”. “Còn chiếc Mitsubishi Galant đời 1985 chú hứa 

cho tôi đâu?” Tôi đùa dai một chút. Chú vừa đứng dậy, 

vừa trả lời: “bán mẹ nó ba trăm, lấy tiền xài rồi cha”./. 

                                                              

Nguyễn Thừa Bình 
Những ngày vui buồn trên xứ người. 

 

 

 

 

Trả lại tôi  
 
Trả lại tôi con đường xưa êm ả  
Áo học trò lụa trắng dáng mong manh  
Phất phới bay bên hàng lá me xanh  
Vành nón nhỏ nghiêng nghiêng tình e ấp        
Nắng vàng hoe vòng tay ôm chiếc cặp        
Bước dịu dàng trên dốc sỏi lao xao        
Phượng thắm rơi từng cánh buổi chiều nao        
Hương trinh nữ thơm lừng nương lúa mạ.              
Xa rồi nhỉ! Tháng ngày nơi đất lạ              
Núi cây rừng che khuất dấu tương lai              
Đêm chập chùng sương lạnh nỗi đắng cay              
Thèm khói thuốc vàng tay người lính chiến                    
Đêm từng đêm hoả châu soi phòng tuyến                    
Khô bờ môi thơm vị ngọt trinh nguyên!                    
Tóc buông dài biêng biếc.....nhớ muôn miên                    
Trăng vời vợi lòng mơ về phố chợ                          
Đèn leo lét canh khuya nàng mong đợi                          
Bóng người xa hun hút chẳng quay về                          
Tháng ngày trôi Thánh nữ mãi thẫn thờ                          
Quỳ trước Chúa nguyện dâng hồn vô tội!        
 

Hoa Lài khoe sắc  
 
Các bạn hỡi! Quê Hương mình lửa khói         
Dưới cùm gông bọn quỷ đỏ vô nhân         
Vạn bất công cùng áp bức bủa giăng         
Hãy vùng dậy bởi tồn vong Dân Tộc                 
Bạn có thấy triệu đoá lài khoe sắc?                
Mang Tự do -Nhân Bản đến mỗi người                
Nụ hương thơm toả ngát một góc trời                
Đang rực rỡ từ vùng Đông sang đất Á                        
Hãy đứng lên! Bạn người dân yêu nước.                       
Máu đào rơi để bảo vệ non sông                       
Bốn nghìn năm gầy dựng bởi tổ tông                       
Từng chiến thắng vang lừng câu oanh liệt                                
Kìa quỷ dữ mau cúi đầu hối tiếc                               
Trước Anh Linh ngời sáng của tiền nhân                               
Trả Quê Hương sông núi cho Toàn Dân                               
Non nước Việt, hồn thiêng Dân Tộc Việt.  
 

CSVSQ Lê Văn Toàn  
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Mùa Đông Năm Ấy 
 

Mỗi năm, mùa Giáng Sinh được dân chúng đón 

mừng một sớm hơn! 

Dạo này, người ta chỉ chờ Lễ Cựu Chiến Binh 

xong, 11 giờ 11 phút ngày 11 tháng 11, là đua nhau 

trang hoàng Giáng Sinh, cho các cửa tiệm, đường phố, 

chợ quán… Cuối năm, ngày càng ngắn lại. Mới bốn 

giờ chiều, trời đất đã tối sầm. Nếu không có Lễ mừng 

Chúa giáng sinh thì cái giá lạnh, cảnh vật u tối của 

tháng ngày vào Đông chắc nó thê thảm lắm. Hàng cây 

trụi lá trơ cành, dọc theo các đường chính trong trung 

tâm thành phố, bây giờ thật sống động, lấp lánh ánh 

đèn màu.  Các khu thương mại, cạnh tranh nhau, trang 

hoàng rực rỡ từ ngoài vào trong, để mời chào khách 

vào mua sắm. Nhạc Giáng Sinh và New Year nghe đi 

nghe lại hàng năm, lại nối nhau trở về, và là những giai 

điệu không thể thiếu vắng trong những ngày cuối năm. 

Dù sao đi nửa, lễ hội vui mừng nơi đây vẫn không bao 

giờ khoả lấp được nỗi lòng của người tỵ nạn trên đất 

khách. Những khúc hát mùa Đông năm xưa còn đó, 

còn vương vấn tâm tình với người lính trận xa quê nhà, 

còn ray rức trong tim, như thuở nào lắng nghe tiếng hát 

của Duy Khánh: 

 

"Đạn xé không trung, đêm từng đêm vẫn nghe 

Từng lớp trai đi cho ngày mai vẫn đi" 

 

Trên đất tạm dung, mùa Giáng Sinh và New Year 

với một số người, chỉ đơn thuần là một nghi thức tôn 

giáo, là việc xả giao, lấy có. Có cái vui là được nghỉ ở 

nhà mà được trả lương. Lễ Giáng Sinh nhắc nhớ ngày 

Tết cũng sắp đến. Khi đồng bào và chiến hữu đấu tranh 

cho Tự Do còn khốn đốn trong ngục tù thì Tết chỉ còn 

là ngày giỗ thân quyến và đồng bào tôi, những người 

đã vì loài cộng sản phải vùi thây trong rừng sâu hay 

biển Đông. 

Tuyết mới rơi, trắng đẹp, làm đêm Đông thêm rực 

sáng với đèn màu muôn sắc. 

Các tuyến đường ra vào thành thố đều đông nghẹt 

xe. Người về nhà, người hớn hở chạy đến nơi tiệc tùng, 

kẻ hối hả quơ quào mua sắm. Chỉ còn thời gian ngắn 

để mua sắm, các cửa hàng hầu như đều đóng cửa lúc 

năm giờ chiều ngày hai mươi bốn. Những người lao 

động, phải nán chờ tờ chi phiếu cuối để có tiền tìm 

mua ít quà cho gia đình. Đêm nay, bên hàng người lũ 

lượt nô nức trở về với mái ấm gia đình hay tìm đến 

nhau với tay rượu tay quà, có những giòng nước mắt 

buồn tủi cho thân phận. 

"Lạy Chúa!... 

Ðêm nay người xuống đời 

Xin đem nguồn vui tới 

Những đôi môi cằn cỗi lâu không cười " 

 

Hai tuần trước, hàng người chờ đến phiên để vào 

ăn tiệc Giáng Sinh của Union Gospel Mission, tổ chức 

từ thiện của Công Giáo, vẫn đông như hàng năm. Chín 

giờ sáng, nhà thờ mới bắt đầu cho vào ăn, nhưng mới 

tám giờ sáng, người ta chen chút nhau xếp hàng dài 

hơn một góc đường rồi. Mỗi năm, trên ba ngàn phần ăn 

và quà tặng dành cho những người nghèo khó. Họ 

đứng phơi người trong mưa hay giá lạnh hơn cả giờ, để 

được vào bên trong nhà thờ, nơi có bài thánh ca, không 

gian ấm cúng, trang hoàng cây thông đèn màu, và các 

món ăn với gà tây trong ngày Lễ, cùng gói quà nhỏ có 

đôi vớ và bao tay. Đối với những người kém may mắn 

này, đây là bửa tiệc thịnh soạn, sang nhất trong năm, 

hay biết đâu sẽ là lần cuối cùng trong đời. 

Mùa này, trời không tuyết thì mưa. Khoác thêm 

cái áo mưa có dấu hiệu của UGM, nhà thờ cho mượn 

để che mưa gió và nhận diện nhân viên, không bao lâu 

nước cũng bám theo mặt theo cổ, thấm vào các lớp áo 

bên trong. Có lạnh, nhưng mình còn may mắn hơn 

những người đứng chờ với áo ướt sũng nước, cái lạnh 

ướt và tăm tối cứ bám theo cuộc đời họ không biết bao 

giờ rời. 

- Thank You! 

- Thanks…God bless you! 

- F…ck!... FULL, man! 

 

Cứ thế, mỗi người một tánh ý, hầu hết không ai 

càu nhàu, họ cảm thông nhỏ nhẹ cám ơn, nhưng cũng 

có tiếng bất mản chưởi thề, đòi phải rót đầy ly. Mỗi 

toán ba người cho an toàn, một người phân phát ly, hai 

người cầm bình giữ nhiệt chứa cà phê, một bình có pha 

đường và cái kia không có đường trong cà phê. Nếu rót 

đầy ly cho mỗi người, thì chỉ chừng hơn mười ly là cạn 

một bình, phải trở vào nhà bếp chăm, người xếp hàng 

phía sau phải chờ lâu. Hơn nửa, rót nhiều thì cà phê 

cũng bị lạnh rất nhanh vì thời tiết mùa đông. Để nhiều 

người trong hàng sớm có cà phê cho đở đói và ấm 

lòng, mỗi người cần chia nhường với nhau, chỉ được 

chăm cho chừng nửa ly cho từng đợt mà thôi. 

Bàn tay đưa ly ra đón cà phê rót ra từ bình chứa, 

run rẩy vì đói lạnh, vì yếu bệnh hay cả hai. Bên cạnh 

cái bất cần đời của người từng trải với kiếp sống hè 
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phố, có dáng dấp e thẹn cúi đầu, dấu mặt dưới vành 

nón của những người sa cơ, mới nhập đoàn. Trong ly 

cà phê trên tay có giọt nước mưa pha cùng nước mắt, 

xót xa đau khi vận hạn đen đủi, công danh sự nghiệp 

gặp lúc kém may mắn. Hàng người hỗn tạp, gồm đũ 

lứa tuổi và thể trạng; còn tự bước đi, nương với gậy 

hay phải ngồi xe lăn. Có đôi mắt xanh, sơn kẻ loè 

nhoè, có mái tóc bạc trắng lẹp xẹp nước mưa. Người 

da trắng không ít và lắm người da màu, trong đó có 

nhiều người là người Việt mình. 

Đến khoảng ba giờ chiều thì hết cà phê! 

Tội nghiệp cho những người đến muộn, nhiều 

người trong hàng bực dọc nặng lời. Kho chứa thực 

phẩm quyên góp của nhà thờ bị kẻ gian cạy cửa vào lấy 

cắp hồi tuần trước. Các nhà hảo tâm có gởi hàng quà, 

nhưng không thể bù đấp hết số lượng bị thất thoát. Bần 

cùn xúi giục người ta tìm cách xoay xở, cạy cửa kho 

thực phẩm cứu trợ của nhà thờ, hay liều mình đánh 

cướp các cửa tiệm. Mới hôm qua, trong Richmond 

Mall, tiệm LaSwiss, cách tiệm Ardène, nơi bà nhà tôi 

làm sáu căn, bị cướp lần thứ hai, chỉ trong một tháng. 

Nhân viên trong tiệm bị hành hung để dằn mặt. Ba tên 

cướp, có đứa bị kiếng tủ cắt để lại vài bệt máu, nhưng 

cả bọn đều nhanh lẹ thoát thân với số lớn đồng hồ mắc 

tiền cướp được. 

Mặc dù Phượng có trấn an tôi rằng công ty cũng 

có căn dặn nhân viên, cứ cho cướp đừng gây khó khăn 

hay chống cự, nhưng tôi không sao an tâm được. 

Chỗ đậu xe trong mùa mua sắm cuối năm hiếm 

hoi lắm, tôi thường đến đúng giờ, dừng tạm đâu đó cho 

bà nhà tôi bước lên xe xong là phải chạy đi ngay. Mấy 

hôm nay, tôi đi sớm hơn, chạy lòng vòng tìm chỗ đậu 

để đi vào bên trong Richmond Mall 

Trẻ con gặp tuyết thích lắm, chỉ muốn đừng bị 

nắm tay để được chơi đùa với tuyết, Mai và Nam tiếc 

rẻ khi phải theo tôi vào bên trong Mall. Giòng nhạc 

đón mừng ngôi Hai, thoáng nhẹ trong không gian 

quanh tôi, trầm lắng thánh thiện. 

 

"Silent night, Holy night 

All is calm, all is bright…" 

 

Bài hát cổ kính, được soạn theo lời của một linh 

mục người Áo từ thế kỷ 18, vẫn được các thế hệ và 

màu da yêu thích lưu truyền. Từng lời nhạc êm đềm 

thấm vào lòng người, nhắc nhớ đến Đêm Thánh Vô 

Cùng và những bài Thánh ca hay nhạc Giáng Sinh đã 

từng bị loài quỷ đỏ man rợ cộng sản sợ hải, ra lịnh cấm 

đoán. Nhưng bạo quyền cộng sản bất nhân không bao 

giờ huỷ diệt được đức tin và chính nghĩa! Thánh ca và 

những bài hát mùa Giáng Sinh vẫn bất diệt! 

"Ðêm Thánh vô cùng, giây phút tưng bừng. 

Đất với Trời se chữ Đồng …" 

 

Sắp đến giớ đóng cửa, giòng người trong các lối 

đi xuôi ngược vội vàng. Người bán, nôn nao được về. 

Người mua sắm, ráng tìm cho đũ quà cáp. 

Băng ghế trước nơi Phượng làm đã có người ngồi, 

không đũ chỗ cho ba cha con tôi. Tôi dẫn con sang cái 

băng trống, xéo phía sau, cách đó không xa lắm. Ngồi 

đây, tuy không thấy được bên trong tiệm, nhưng cũng 

yên lòng hơn là chờ ngoài xe. Trong này có sưởi ấm, 

tôi cởi bớt áo lạnh cho con, rồi bồng Nam lên băng 

ghế, cho ngồi kế Mai. 

Còn không đầy ba mươi phút là đến giờ đóng cửa. 

Không biết sao tôi cứ phải lưu tâm đến cái băng ghế 

phía trước Ardène, nơi bà nhà tôi làm việc. Không biết 

người đàn ông ấy ngồi đấy từ bao giờ. Tự dưng, tôi lấy 

làm thắc mắc về cái lối ngồi nhìn chăm bẩm vào tiệm 

của anh chàng này. Tôi ngó qua tiệm bán đồng hồ 

LaSwiss, rồi thắc mắc dẫn tôi liên tưởng đến các vụ 

cướp giựt thường xảy ra khi năm cùn tháng tận. Không 

muốn nghi ngờ oan cho người đàng hoàng, nhưng tâm 

trí cứ mâu thuẩn lo ngại. 

Không lẻ kẻ muốn làm chuyện phi pháp lại gan lỳ 

ngồi chường mặt ra như thế? Hay là dò xét để hướng 

dẫn đồng bọn khi ra tay? 

Bây giờ tôi mới để ý thêm, anh chàng này cao lớn 

quá. Cái áo da đen có dấu hiệu của hội xe mô-tô dềnh 

dàng chiếm muốn hết cái lưng, làm khung vai trông 

gắp đôi khổ người bình thường. Tôi an ủi mình, hắn to 

con thì chắc phải chậm chạp hơn mình. 

Còn chừng mười lăm phút, tôi xem đồng hồ, 

ngẩm nghỉ, thôi thì chuẩn bị trước là vừa và chẳng mất 

mát chi. Tôi cuốn tờ nhật báo thật chặt thành một ống 

chừng ba gang tay, cầm cũng vửa tay lắm và đũ cứng 

để làm vũ khí. Nhớ lại, luật pháp ở đây rắc rối lắm, 

ranh giới giữa tự vệ và hành hung vừa gần lại có nhiều 

lổ trống. Không khéo thì lọt vào tội cố ý đả thương rất 

là phiền toái, tôi bỏ cái cây "báo" này lên băng ghế. 

Tay không cho dễ ăn nói hơn với cảnh sát và toà án. 

Tôi dời Nam ngồi sát vào giữa tay vịn và Mai, đở 

bị lọt té và người ta muốn bồng đứa nhỏ đi sẽ bị vướng 

víu hơn. Tôi dặn dò Mai: 

- Chốc nửa, có thể thôi!… hai con ngồi ở đây để 

Ba chạy vào tiệm phụ Mẹ rồi chạy trở ra đây ngay. 

Con ráng giúp Ba giữ Nam ngồi yên trên băng ghế, 

đừng để em bị té nghen. 

- Nam, con nhớ ngồi với Mai, nghe lời chị Mai, 

đừng chạy theo Ba bị vấp té. Ba cưng con! 

Còn năm phút, tôi nóng lòng ngó đồng hồ, ngó cái 

gả áo da đang ngồi. 



         ___________________________________________________________________________________ 

              Đặc San Bất Khuất 2011 – Khóa 8 B+C/72 TB/TX 76 

Tình thiệt, tôi cũng có gờm cái bộ dạng khoẻ 

mạnh gắp đôi gắp ba mình lắm. Nhưng cái máu liều 

mạng thời trẻ hình như còn sót chút ít trong huyết 

mạch, đối đầu đối mặt không được thì mình tận dụng 

thời cơ vậy. Tôi ước lượng khoảng cách hai băng ghế 

cở sáu, bảy bước dài, thêm đoạn đường tới bên trong 

Ardène.  Không thể mang đôi giày đi tuyết, chạy theo 

sau lưng anh ta với cả chục bước vang vội tiếng lộp 

cộp như thế này thì lộ chuyện hết. Tôi bèn tháo đôi 

giày đi tuyết ra. Cảm thấy mang vớ dễ bị trơn trợt trên 

sàn gạch bóng láng, tôi lột luôn đôi vớ. Chân trần đứng 

trên sàn gạch thấy hơi lạnh và… không giống ai, 

nhưng tôi thấy thoái mái và tự tin hẳn. 

Nhạc chợt ngưng để nhân viên xen vào báo tin đã 

đến giờ đóng cửa, cám ơn và chúc mọi người "Merry 

Christmas". Mắt tôi chăm chú vào người mặc áo da, 

chờ đợi những cử động bất thường. Hắn ta còn ngồi đó, 

dạng chân thoái mái, ngó vô tiệm. 

Vài phút sau, có hai người khách xách túi hàng 

hoá rời tiệm. Không biết còn khách mua sắm bên trong 

tiệm hay không?! Thường thì kẻ cướp đơn độc, hạng 

loàng xoàng, hay chờ giờ đóng cửa, tiệm hết khách để 

uy hiếp. Ngồi đây không thấy rõ bên trong, nóng lòng, 

tôi đứng dậy ngóng vào, cũng chẳng khá hơn lắm. Hơi 

gạch lạnh thấm vào lòng bàn chân. Bất cần, có người 

sẽ khó chịu khi thấy tôi với chân trần đứng khơi khơi 

nơi công cộng, mắt tôi không muốn nháy, tâm trí tập 

trung căng thẳng. 

Đột nhiên, hắn ta đứng vụt dậy, sãi bước hướng 

vô tiệm. 

- Coi chừng em, Ba đi ! 

Nói to hai con nghe, không kịp ngó ngược lại nhìn 

con, tôi lướt lên, len lỏi cắt ngang qua giòng người trên 

lối đi giữa hai dảy tiệm. Không ngờ mình có thể bước 

lẹ được như vậy, thoáng cái, tôi đã êm thấm ngay lưng 

anh ta. Đứng gần, càng thấy rõ là mình thấp nhỏ quá. 

Thêm hai bước dài chúng tôi cùng lọt vào trong tiệm 

và hắn ta không hay biết là tôi đang đứng gần kề sau 

lưng. Tôi an tâm, thấy tự tin hơn, sẵn sàng ứng phó 

ngay. 

- Hi Jerry! 

Có tiếng cô gái kêu tên thân mật. Hắn ta vui vẻ 

chào đáp và vòng tay ôm mừng người gọi tên. Thì ra 

nàng và chàng là người trong cánh cửa, kẻ 

ngoài…băng ghế. Họ nhìn nhau, mong chờ lúc được 

gặp nhau. 

Thôi rồi! thế là mình đã nghi oan cho người xa lạ, 

hối hận và mắc cở với chính mình lắm, tôi bèn quày 

quả lẹ làng lẩn ra khỏi tiệm. Nghe sau lưng, có tiếng cô 

nàng mừng tíu tít gọi bà nhà tôi: 

- Phượng! Phượng! …this is Jerry!... my 

boyfriend! 

May quá, mọi người lo giới thiệu chào hỏi nhau, 

không ai hay sau lưng cái thân người đồ sộ đó có tôi 

với chân trần, vội vã đi về băng ghế với hai đứa con. 

Trút được gánh nặng, tinh thần thư thái, chiều 

Giáng Sinh năm nay yên bình và thật đáng yêu.  Quanh 

tôi, rộn rã tiếng chào từ giả, chúc mừng nhau. 

Mùa Giáng Sinh mang về niềm tin nơi Đấng yêu 

thương. Ngôi Hai giáng sinh trần ai, an bình trong lòng 

người, tình người rộng mở. 

Khom người mang lại giày, tôi lắng nghe tiếng 

John Lennon hoà cùng ban đồng ca của trẻ em Harlem: 

  

"…and so this is Christmas! 

I hope you have fun, 

the near and the dear ones, 

the old and the young: 

a very Merry Christmas and a Happy New Year! 

Let's hope it's a good one, without any fear !" 

 

CSVSQ Bùi Đức Tính 
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MỘT NỖI ĐAU 
Song Thập 313 

Có lẽ trong suốt cuộc đời tôi, nỗi đau nầy là nỗi 

đau lớn nhất. Vết thương tâm theo thời gian không thể 

nguôi ngoai với một cảm giác rất khó tả: Vừa tràn ngập 

yêu thương, vừa ngút ngàn căm giận, đau nhói trong 

tim, tê điếng trong tâm hồn. Mỗi khi nhìn bóng dáng 

người mẹ già ngồi lặng yên nơi cửa sổ nhìn ra sân 

ngoài, thỉnh thoảng buông một tiếng thở dài u uất hòa 

trong nước mắt, lòng tôi bỗng trào dâng một nỗi nghẹn 

ngào. “Má ơi, cả đời của má hy sinh, nhẫn nhục cho 

chồng, cho các con nhất là những đứa con út nhất khi 

gia đình mình hoàn toàn khánh kiệt. Lẽ ra, tuổi già của 

má phải được sống thanh thản, nhưng bất hạnh nghiệt 

ngã đã ập xuống gia đình, khiến má đau buồn, sầu tủi. 

Con thương má nhiều và nhiều lắm!” Tôi tự nhủ với 

lòng mình trong những đêm khuya vắng với cảm giác 

tê buốt trong đầu. Cơn bệnh nhức đầu kinh niên tái 

phát lại hành hạ tôi. Cơn đau của thể xác và cơn đau 

của tâm hồn dường như muốn nhận chìm tôi xuống với 

một hồi ức đau buồn. 

Tôi sinh ra trong một gia đình khá đông anh em. 

Một người cha thông minh, cương trực, đạo đức, hết 

lòng lo lắng cho con cái. Một người mẹ hiền từ, nhẫn 

nhục, hết lòng thờ phượng Chúa và tận tình thương yêu 

chồng con. Tuổi thơ của 13 anh chị em với nhiều kỷ 

niệm đẹp khi sống ở Saigon. (Phải chi đừng sinh ra đứa 

thứ 12 và 13 thì...) Tôi, “thằng Tư”, tên gọi ngôi thứ 

trong gia đình, đã lớn lên với hoài bão của một thanh 

niên tràn trề nhựa sống, may mắn thừa hưởng được 

chút trí tuệ và hào khí của người cha, nên đã hăng hái 

nhập ngũ theo lệnh tổng động viên. Sau một năm thụ 

huấn, ra trường là một người lính tác chiến, hầu hết 

thời gian tại ngũ đóng quân trong chiến khu D, đúng 

vào thời điểm ác liệt nhất của cuộc chiến. Tuổi thanh 

niên sung mãn, gan dạ, nhạy bén đã giúp tôi trở thành 

một lính trẻ có uy tín, được lòng quí mến, tin tưởng của 

cấp trên và được lòng thương yêu của anh em chiến 

hữu thuộc cấp. Tương lai đẹp như mùa xuân trước mặt 

và hào khí tuổi trẻ ngất trời, giấc mộng tung hoành 

ngang dọc của đời trai thời chiến đã làm cho tâm hồn 

tôi ngày càng phấn chấn, tự tin. Nhưng, cái ngày nghiệt 

ngã, bất hạnh của lịch sử dân tộc đã điểm. Đám mây 

đen của định mệnh tang thương ngày 30/4/75: Cộng 

sản đã nhuộm đỏ miền Nam!. Một cơn bão tang tóc 

khốc liệt ngất trời. Xương máu và điêu linh. Không 

làm sao kể xiết những cái chết oan khốc của đồng bào 

và những chiến hữu thân thiết của tôi. Tâm hồn tôi trào 

dâng một niềm uất hận, tuyệt vọng, rã rời. Tan tác, chia 

ly và chẳng biết tương lai sẽ bước đến bến bờ xa lạ 

nào. Một đứa trẻ sinh ra và lớn lên trong miền Nam tự 

do, tôi không biết gì về cộng sản nhưng qua sách báo 

tôi tin rằng rồi đây tôi cũng như triệu triệu người dân 

miền Nam thân thương của tôi sẽ phải đành đón nhận 

những cung cách thảm khốc, thù hằn, đớn hèn của loài 

quỷ đỏ trong những quãng giờ khắc điêu linh bất hạnh 

của quê hương mai này. Tôi tự hiểu cuộc đời mình 

đang chuyển sang một khúc quanh hiểm nghèo và đành 

phó thác cho số phận an bài, trong tôi, chỉ còn duy nhất 

một niềm tin rằng: Cầu mong hồng ân của Thiên Chúa 

sẽ xuống trên tôi, để an ủi tâm hồn tôi, nâng bước chân 

tôi đứng lên với đầy đủ sức chịu đựng, vượt qua những 

ngày địa ngục sắp đến!!!. 

Tôi đã sống trong các trại tù "cải tạo" của cộng 

sản ròng rã suốt gần 6 năm trời. Đúng là một địa ngục 

trần gian, một “đại học máu” như một nhà văn đã nói. 

Chúng nó đã hành xác, đày đọa tâm hồn tôi với biết 

bao điều sĩ nhục qua 9 trại "cải tạo", từ Long Khánh, 

Phước Long cho đến trại Z30D, căn cứ 5 Rừng Lá, nơi 

khét tiếng tàn ác đã từng giam giữ những nhân vật nổi 

tiếng như Hồ Hữu Tường, Duyên Anh, Bộ Trưởng Sắc 

Tộc và một số vị cựu trào của VNQDĐ…Có lúc tưởng 

như cái chết đã gần kề khi nửa đêm, tôi còn nhớ rõ: 

Thằng vệ binh lôi xốc tôi dậy, vừa kê nòng súng AK 

lạnh ngắt vào hông tôi chực bóp cò, vừa hoạnh họe, 

dọa nạt, tra hỏi một cách xấc xược về một chuyện 

không đâu vào đâu để buộc tôi phải khuất phục. Nhưng 

không! Tôi vẫn còn sống! Sống và không hề khuất 

phục chúng, đúng như tên khóa học ở quân trường Thủ 

Đức mà Tổng Thống thời Đệ Nhị Cộng Hòa đã long 

trọng đặt tên cho khóa chúng tôi trong ngày ra trường: 

BẤT KHUẤT. Trong giây phút quyết liệt giữa lằn ranh 

sinh tử đó, hình như Chúa đã ngự trong tâm tưởng tôi, 

đã ban phép lành cho tôi giữ được sự bình tĩnh lạ 

thường. Tôi đã trả lời thằng cán bộ khốn nạn đó về một 

chuyện không đâu mà nó gán ép cho tôi với một thái 

độ rất điềm đạm và với một giọng nói rắn rỏi. Sinh 

mạng của tôi đang nằm trong tay nó. Nhưng sự bình 

tĩnh do ơn trên trợ lực và có thể trong sâu thẳm tích tắc 

đó, lòng tự trọng và niềm hãnh diện của một người lính 

VNCH “Bất Khuất” đã giúp tôi vượt qua hiễm nghèo, 

vượt qua cái chết...  

Gia đình tôi lúc đó đã sa sút và vô cùng túng 

quẫn. Tội nghiệp cho cha mẹ tôi, sau 30/4/75 cộng sản 

đã đẩy cha mẹ và một số anh em tôi xuống Rạch Giá 

sinh sống với trăm ngàn héo hon, cô đơn, cơ cực trăm 

bề. Tuy rất thương nhớ tôi, nhưng cha mẹ tôi đành 

ngậm đắng nuốt cay vì tiền đâu mà đi thăm con. Trong 

tù, tôi ngậm ngùi thương cha nhớ mẹ nhưng chỉ biết 
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nuốt nước mắt vào trong mà đành chịu. Lầm lũi, nhẫn 

nhục sống trong địa ngục trần gian. Những ngày đầu 

dường như tuyệt vọng rã rời, nhưng từ niềm tin tôn 

giáo tận đáy lòng mình, đêm đêm tôi vẫn dâng lên 

Chúa những lời nguyện cầu nên tâm hồn được cảm 

thấy một điều gì đó rất thiêng liêng, an ủi, sưởi ấm để 

dần dần lóe lên một tia sáng hy vọng ở cuối chân trời. 

Vào dịp Tết 1981, tôi được ra khỏi tù, tạm dung 

thân tại Vũng Tàu. Nhìn cuộc sống tang thương của xã 

hội và nhất là gia đình, tôi tự nhủ với lòng mình: 

“Bằng mọi giá, phải tìm cách vượt thoát tìm tự do, 

may ra còn có thể tự cứu lấy bản thân và giúp đỡ cha 

mẹ, anh em phần nào. Chỉ có một con đường duy nhất 

là vượt biên, không thể sống dưới ách thống trị của 

bọn cộng sản được!”  Vậy là, chỉ mới 2 ngày ra khỏi 

nhà tù cộng sản, tôi đã tìm mọi cách để liên lạc với các 

nhóm tổ chức vượt biển. Người anh ruột của tôi đã 

thấu hiểu được quyết tâm của đứa em nên đã tìm mọi 

cách có thể. Cả 3 lần toan tính đều thất bại. Không nản 

lòng, chuyến thứ 4 do anh tôi tổ chức đã sẵn sàng. Lúc 

đó, ngoài người anh và người chị, tôi còn có hai đứa 

em gái trú ngụ tại Vũng Tàu. Tôi đã bàn bạc với anh 

tôi và quyết định mang theo hai đứa em gái. Đứa em 

gái út của tôi, năm đó 14 tuổi, gầy guộc, thơ ngây, ngơ 

ngác. Tôi và gia đình thương nó nhất, vì nó là gái út, 

phải chịu nhiều thiệt thòi ngay từ tuổi ấu thơ khi gia 

đình bị khánh kiệt. Vì vậy, dù biết rằng chuyến đi có 

thể gặp bất trắc, rủi ro, nhưng lòng tôi đã quyết, nhất 

định phải mang hai đứa em gái theo cùng. Anh tôi nhìn 

tôi nghẹn ngào, lo lắng: “Chuyến này ghe thì nhỏ mà 

số người đi thì quá nhiều. Anh lo quá chú Tư nó à! Hay 

là hoãn lại chuyến tới xem sao”. Tình cảnh rất khó xử, 

số người chen chúc trên ghe khá đông, có thể gặp nguy 

hiểm không chừng, nhất là khi gió trở mùa thất thường 

vào tháng này. Một thoáng suy nghĩ, đắn đo, nhìn hai 

đứa em đang co ro trong gió lạnh ngồi chờ trên bãi cát 

biển, rồi nhìn lên tượng Đức Mẹ ở Bãi Dâu với lời cầu 

tín thác ngắn gọn, lòng tôi thắt lại, cố nén tiếng khóc, 

nói nhanh với anh tôi bằng một giọng khàn đặc trong 

gió: “Đây là lần thứ tư rồi anh Hai à!. Sự bất quá tam, 

không thể chần chờ được nữa. Phước bất trùng lai 

mà!” Tôi siết chặt tay anh: “Dứt khoát phải đi! Nếu 

sống, em sẽ giúp gia đình sau khi vượt thoát thành 

công. Nếu chết, gia đình cũng sẽ đỡ bớt 3 miệng ăn. 

Nếu Chúa ban phước cho tụi em, thì chúng ta sẽ còn 

gặp lại…” Tôi nấc lên, hít một hơi thở dài, nghiến chặt 

hai hàm răng lại trong niềm xúc động trào dâng, khoát 

tay vẫy chào người anh ruột thân thương và kéo hai 

đứa em gái lên ghe trong tâm trạng rối bời, tan nát... 

Sau 6 đêm, 5 ngày lênh đênh trên biển, ghe chúng 

tôi may mắn gặp được tàu Panama vớt, đem vào một 

trại tị nạn ở Mã Lai. Tôi và hai em gái ở đây 3 tháng, 

sau đó được định cư tại Hoa Kỳ theo diện quân nhân. 

Cuộc đời tôi đã sang trang mới.  

Trơ trọi, bơ vơ nơi xứ người nhưng niềm vui lớn 

nhất là tôi đã thật sự hít thở được khí trời tự do, không 

còn phải sống những ngày đen tối, nghẹt thở trong chế 

độ cộng sản bạo tàn nữa. Tôi tự hiểu rằng mình sẽ bắt 

đầu làm lại từ đầu bằng tất cả ý chí và nghị lực. Đúng, 

làm lại từ đầu với hai bàn tay trắng. Có tự do thì sẽ có 

tất cả nếu mình chịu khó và nhất là không nản lòng. 

Tôi chấp nhận tất cả mọi khó khăn để xây dựng cuộc 

đời mới, để đùm bọc hai đứa em tôi với tất cả tình 

thương và trách nhiệm.  

Lòng tôi luôn hướng về quê nhà với niềm thương 

nhớ khôn nguôi! Hình ảnh người cha kham khổ, chỉ 

còn duy nhất một chiếc quần tây để đi lễ nhà thờ với vẻ 

mặt khắc khoải, buồn lo và uất ức. Hình ảnh người mẹ 

suốt đời nhẫn nhục, chịu đựng, hy sinh cho chồng cho 

con, cơ cực đến mức chỉ còn hai chiếc quần sa-tanh gọi 

là tương đối lành lặn. Hình ảnh các anh, chị, em tôi còn 

kẹt lại, đang phải vật vả từng ngày với miếng cơm 

manh áo, thấp thỏm âu lo cho tương lai mờ mịt… 

Những hình ảnh thân thương ấy đã giúp tôi càng thêm 

rắn rỏi, vượt mọi khó khăn để tìm mọi cách mưu sinh 

nơi xứ lạ quê người. Năm tháng qua đi, trời không phụ 

lòng người kiên nhẫn, dần dà cuộc sống của tôi tạm ổn, 

lo cho hai em gái đi học và chắt chiu gửi về giúp cha 

mẹ, anh em. Năm 1988, cha tôi già yếu qua đời tại quê 

nhà. Tôi đã làm thủ tục bảo lãnh mẹ tôi qua đoàn tụ sau 

đó vài năm. Người mẹ qua bao năm trường lận đận cơ 

cực, tuổi già bóng xế, nay đã được sum họp cùng các 

con, thật không có niềm vui, hạnh phúc nào bằng! 

Lòng tôi rất mãn nguyện vì đã chu toàn trách nhiệm 

với mẹ và các em. Tôi tự nhủ: “Vậy là từ đây gia đình 

mình đã tạm ổn, các em mình rồi sẽ có việc làm, sẽ lập 

gia đình và chúng nó sẽ được hạnh phúc.” Mỗi lần 

nhìn mẹ tôi với nét mặt vui vẻ khi các con đến thăm, 

tôi thật sự xúc động và luôn cầu mong ơn Chúa cho mẹ 

tôi được thật nhiều sức khỏe, kéo dài tuổi thọ, để đàn 

con được có dịp sống gần bên mẹ, đền đáp công ơn trời 

biển của mẹ. 

Nhưng…  

Đâu có ai học được chữ NGỜ trên cõi đời nầy. 

Giờ đây, ngồi suy nghĩ lại những biến cố vừa qua, tôi 

giống như người bị say sóng, ngầy ngật. Điều đau đớn 

nhất là tình thương yêu của tôi dành cho hai người em 

gái đã bị xúc phạm nặng nề. Những cơn nhức đầu như 

búa bổ, cơn bệnh kinh niên của tôi cũng không đau 

bằng nỗi đau tinh thần bị xúc phạm. Không phải là nỗi 

đau của riêng tôi mà của cả gia đình tôi, nhất là đối với 

mẹ tôi còn sống, nhưng là nỗi nhục đối với cha tôi đã 
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khuất. Vì vậy, nỗi đau trong lòng tôi lại càng nhân lên 

gấp bội phần. 

Đứa em gái lớn của tôi đang đi học bỗng nhiên 

biệt tăm! Sau nhiều ngày lo lắng dò tìm thì tôi mới biết 

nó đã bị “trúng độc” trước tình yêu mù quáng. Em gái 

lớn của tôi bị một tên đàn ông đã có vợ dụ dỗ, dắt díu 

nhau sang miền đất ấm chung sống như vợ chồng. Đứa 

em gái út của tôi lúc đó đang học trung học, tâm tính 

cũng đã bắt đầu thay đổi một cách quá quắt, bệnh hoạn. 

Hình ảnh một bé gái 14 tuổi khẳng khiu, gầy guộc, 

được anh Tư của nó tận tình che chở, cởi phăng bộ đồ 

tù duy nhất còn lại để đắp lên tấm thân gầy guộc co ro 

vì lạnh suốt 4, 5 đêm giữa sóng to gió lớn trong chuyến 

hải hành vượt biển năm nào chợt hiện ra. Tình thương 

của gia đình và nhất là riêng tôi đều dành cho đứa em 

gái út từ khi còn ở quê nhà cho đến lúc lưu lạc nơi xứ 

lạ quê người. Nhớ lúc mới sang đây, chỉ có 3 anh em 

đùm bọc với nhau mà sống. Tuy vất vả trăm bề, nhưng 

tôi vẫn cố gắng nuôi hai đứa em trong khả năng hạn 

hẹp của mình. Vậy mà giờ đây, đứa em gái lớn đã dại 

dột, mù quáng để rước khổ lụy vào thân. Rồi thì, ma 

đưa lối, quỷ dẫn đường, bi kịch trong gia đình tôi 

không thể ngờ được rằng đã bắt đầu từ chuyến đi xa 

tiếp sau của đứa em gái út.  

Viện cớ một cách láo xược và quá quắt là tôi 

không chăm sóc, lo lắng gì cho nó cả (!), nó lớn tiếng 

xổ toẹt tất cả tình thương và sự lo lắng của tôi dành cho 

nó, dựng đứng biết bao nhiêu chuyện tày trời, láo khoét 

để một mực đòi sang sống với chị nó. Thôi thì đành 

chịu, vừa giận, vừa thương đứa em ngỗ nghịch nhưng 

chẳng biết làm sao. “Biết đâu khi nó qua sống với chị 

nó thì nó sẽ thay đổi tâm tính tốt hơn không chừng. Dù 

sao phụ nữ với nhau cũng dễ thông cảm hơn.” Tôi tự 

nhủ thầm như vậy. 

Nhưng Chúa ơi! Bi kịch đã khởi đầu từ đây. Nỗi 

đau trong gia đình tôi, nhất là đối với đấng sinh thành, 

đã khởi đầu từ đây: 

Sống với chị nó... Một thời gian sau, lợi dụng lúc 

chị nó đi sinh đứa cháu thứ hai, nó bắt đầu lén lút tằng 

tịu với thằng anh rể. Làm chuyện loạn luân động trời 

như thế, nhưng nó vẫn tỉnh bơ, xem chị ruột nó chẳng 

ra gì. Dư luận xầm xì bàn tán, nó còn trân tráo nói: 

“Tại bà ấy không biết làm tình nên chồng bả mới chán, 

mới mê tôi.” Thật kinh khủng cho sự sa đọa tận cùng 

của nó. Độc ác hơn, nó còn tìm đủ âm mưu đê tiện với 

thằng anh rể tìm cách đuổi chị nó ra khỏi nhà!  

Đau khổ vì sự bội bạc của chồng, phẩn uất vì sự 

loạn luân, vô đạo của đứa em gái, người chị của nó 

đành phải ôm hai đứa con về nương náu trong gia đình 

tôi. Trong lúc đó, đôi “uyên ương ma quỷ” đó tiếp tục 

chung sống tại miền đất ấm và kết quả của mối tình lộn 

sòng nầy đã sinh ra hai cháu nhỏ! 

Sống ở đó một thời gian, “vợ chồng” chúng nó lại 

quay về nơi tôi sống. Thay vì ân hận về những hành vi 

đồi bại, thương luân bại lý của mình, “vợ chồng” 

chúng nó đã trơ trẻn dựng chuyện bôi lọ gia đình tôi. 

Đối với tôi, người anh đã từng cưu mang, đùm bọc từ 

khi ở quê nhà, bước xuống ghe vượt biển cho đến khi 

qua sống nơi xứ lạ quê người với biết bao cơ cực cho 

hai đứa em, nhất là đứa em gái út. Đi đến đâu, gặp ai 

quen biết, nó tiếp tục bịa chuyện để xỉa xói, làm nhục 

anh Tư của nó. Ngày Tết, cả nhà sum họp, mừng tuổi 

mẹ tôi, “vợ chồng” chúng nó đến, phun nọc: “...Tao 

nói thiệt, cả nhà nầy là một lũ súc sinh...” Mẹ tôi ngồi 

đó, nấc lên tiếng khóc nghẹn ngào. Đầu tôi nóng lên, 

nhức nhối quay cuồng. Trời ơi! Nó đã thay đổi ngoài 

sức tưởng tượng của mọi người. Chưa hết, chúng nó 

còn tiếp tục dựng chuyện, để đưa tôi ra tòa nhiều lần và 

bắn tiếng hăm dọa tôi đủ điều. 

Tôi tự biết rằng mình đã bất lực trước sự táng tận 

lương tâm của đứa em gái út loạn luân, hình như bị quỷ 

ám (!). Mỗi khi nghĩ đến nó, lòng tôi uất nghẹn, cơn 

giận trào dâng rồi đọng lại một nỗi đau xé ruột gan. 

Vừa giận, vừa thương cho một đứa em bất nghĩa, bất 

hiếu nhưng chẳng biết làm sao!!! Tâm tính nó thay đổi 

một phần vì dục vọng buông thả, bất chấp đạo lý; một 

phần lớn do thú tính bệnh hoạn, sa đọa của thằng "em 

rể" đã mất hết lương tri xúi giục. Nhìn cảnh chị của nó 

phải ôm mối hận tình, vất vả mưu sinh để nuôi hai đứa 

con thơ dại, mẹ tôi càng đau lòng thêm. Tuổi già, 

tưởng đâu sẽ được sống thanh thản, nhìn con cháu 

trưởng thành, hạnh phúc nơi xứ người. Ngờ đâu, tai 

họa đã giáng xuống gia đình tôi một bi kịch quá lớn. 

Chưa hết chuyện! Hình như chúng nó muốn tiếp 

tục thêu dệt dư luận để che lấp tội lỗi đã gây ra, để 

chứng tỏ rằng những lời nói, việc làm của chúng nó là 

…đàng hoàng (!). Con em gái út lại tung tin theo kiểu 

tưởng tượng bệnh hoạn, ác độc của nó: “...Tui đâu phải 

là con ruột của bả. Có dính líu máu mủ ruột thịt gì đâu 

với anh em nhà tụi nó mà trách cứ! Má ruột của tui 

sinh tui ra được một tháng, do hoàn cảnh éo le sao đó 

nên thảy  một số tiền, giao cho bà nầy nuôi tui tới 

lớn...". Thật tình, tôi không biết nó còn tiếp tục điên 

đến mức nào nữa! 

Chuyến về thăm quê đầu năm nay của nó, muốn 

chứng tỏ cho bà con biết rằng nó là đứa con có hiếu 

nhất, sau khi tuyên bố: “Lũ chúng nó coi đồng tiền lớn 

như bánh xe bò. Chỉ có tui mới biết lo cho cha!...”.  Nó 

đã thuê người đào mồ cha tôi lên, đạp ngã thánh giá, 

đục lủng đầu huyệt nơi đầu quan tài, rút xương cốt cha 

tôi ra để hỏa táng, nhanh gọn trong một ngày, không 



         ___________________________________________________________________________________ 

              Đặc San Bất Khuất 2011 – Khóa 8 B+C/72 TB/TX 80 

cần hỏi ý kiến chung của gia đình, không cần đợi sự 

chấp thuận của mẹ tôi là vợ của người quá cố, cha tôi. 

Việc làm với ý đồ gian dối, điên cuồng, vội vã nói trên 

chẳng khác nào hành vi của quỷ dữ đội lốt người. Thật 

không thể nào hiểu nổi!  

Nỗi đau của gia đình tôi vẫn còn âm ỉ. Riêng tôi, 

có lẽ đây là nỗi đau lớn nhất, duy nhất trong cuộc đời 

thăng trầm của mình. Nỗi đau giống như một cơn ác 

mộng. Nhiều đêm trằn trọc không ngủ được, trí óc tôi 

xoáy vào hình ảnh của đứa em gái út. Mọi lý giải càng 

không lý giải được về trường hợp hình như có một 

không hai trên trái đất nầy. Một sự bệnh hoạn về tâm 

thần? Một sự sa đọa về dục tính? Một sự ức chế nào đó 

về tâm sinh lý của tuổi thơ ấu di hại đến bây giờ?… đã 

dẫn đến sự tàn phá về nhân cách, đạo đức của nó. 

Mẹ tôi hình như đã khô cạn hết nước mắt vì nỗi 

đau nầy. Bà chỉ biết cầu nguyện và cầu nguyện hằng 

đêm trong cô quạnh. Nó vẫn còn sống, nhưng mẹ tôi đã 

mất một người con yêu quý, gia đình tôi đã mất một 

đứa em thân thương!!! 

Cơn nhức đầu kinh niên của tôi lại ập đến. Cơn 

đau buốt nhấn chìm tôi vào giấc mơ: Hình ảnh mờ mờ 

ảo ảo của đứa em gái út đang nằm co ro vì lạnh trên 

chiếc ghe đi tìm tự do, chung quanh là tiếng gầm gào 

của gió và sóng. Tôi ôm nó vào lòng. Tấm thân gầy 

khẳng khiu của đứa em gái út tội nghiệp. “Anh Tư ơi, 

đã tới chưa? Em lạnh và khát đói quá!”. “Ráng chút 

nữa đi em. Anh em mình sẽ thoát mà!” Tôi run cầm 

cập vì lạnh. Đôi môi đánh bò cạp. Đôi mắt nhìn xa xôi 

cầu khẩn... Trời ơi! Thoát rồi! thoát rồi! Một chiếc tàu 

lớn hiện ra... Nhấp nhô sóng, nhấp nhô người… Đảo 

Pulau Bidong hiện ra… “Anh Tư, anh Tư…” Tiếng gọi 

mơ hồ của nó hòa trong tiếng khóc nức nở: “Cha ơi! 

nếu linh hồn cha đã về với Chúa thì xin cầu nguyện 

cho con. Má ơi! tha lỗi cho con vì con vong ân, bội 

nghĩa tình mẹ. Anh chị ơi! tha lỗi cho em… Anh Tư ơi, 

em có lỗi với anh nhiều lắm!…” Tiếng nói vang lên và 

nhỏ dần rồi mất hút theo tiếng sóng gió gào thét. Tôi 

ôm đầu hét lên trong nước mắt: “Trời ơi, sao em dại 

quá vậy! Em hãy quay về đi. Hãy ngừng lại đi! Đừng 

lao xuống đáy vực tội lỗi nữa. Về với má, người mẹ duy 

nhất của mình. Về với các anh, các chị của em đi…” 

Tôi hét lên đến lạc giọng…Bóng nó trôi đi rất xa, xa 

nữa rồi tan dần vào đám lửa đỏ đang cháy ngùn ngụt, 

có nhiều hình ảnh đen đúa, kinh dị đang nhẩy múa. 

Những giọt nước mắt của tôi đang trãi dài theo tiếng 

còi xe lửa trong buổi sáng tinh mơ. Tôi trở mình thở 

dài lớn tiếng với những tiếng ú ớ khàn giọng. Vợ tôi 

lay nhẹ vai tôi: “Anh, anh, tỉnh dậy. Anh đã đở nhức 

đầu chưa? Đêm qua em nghe anh khóc nhiều trong 

giấc ngủ.” 

Tôi ngồi dậy trong bàng hoàng và tiếc rẻ cho giấc 

mơ vừa qua, rồi nói với vợ tôi: “Tối nay, em và anh 

ghé thăm má. Mua một chút quà tặng má nhân ngày 

LỄ TẠ ƠN để an ủi má và đền bù phần nào về hành 

động của đứa em gái coi như đã chết, nghe em!”./. 

 

Song Thập 313 

 

 

               Người tình cải tạo 
 

Kỷ niệm nào trở về trong ký ức 

Cuộc tình nào trong mòn mỏi hư hao? 

Quê hương buồn ta đánh mất tình nhau, 

Anh đau xót trong ngục tù cải tạo 

Anh cứ bảo người yêu anh rất đẹp 

Chưa một lần anh cho phép đến thăm 

Đừng đến em nhé dù lòng anh rất nhớ 

Sợ ánh mắt giặc thù làm lấm dáng em thơ 

Rồi một hôm đất trời ngỡ ngàng quên xoay động 

Buồn thật nhiều ngày ấy giữa mùa đông 

Tin anh mất ôi niềm đau vô vọng 

Ôm nỗi buồn em làm kiếp lưu vong. 

Mười năm sau em tay bế tay bồng 

Mười năm đó cố tìm quên dĩ vãng, 

Nào hay đâu mây trời còn lãng đãng 

Gặp lại anh trong ngang trái đau thương, 

Đôi chân nào anh đi khắp quê hương 

Giờ bất động như đông buồn băng giá 

Ôm lấy anh, một lần, nghe sầu dâng chi lạ 

Vẫn mùi quen năm nào làm em thấy xót xa 

Kỷ niệm nào đang trở lại quanh ta 

Tô đậm nét những buổi chiều hò hẹn 

Bàn tay anh ấm áp còn nguyên vẹn 

Ôm em vào lòng như ghì chặt niềm đau 

Sao cuộc tình mình cứ mãi xanh xao 

Khi thương nhớ dâng niềm đau vô tận 

Ánh mắt anh không chút gì hờn giận 

Vẫn nhìn em bằng trìu mến năm nao 

Đêm nay buồn em cứ hỏi tại sao 

Nhiều đau xót đến cho người tình cải tạo? 

Đêm nay về không một ánh trăng sao 

Đêm nay về nghe cay đắng trong nhau 

Đêm nay về nghe tình cũ chưa phai 

Đêm nay về ai sẽ buồn hơn ai? 

                                        

Huỳnh Lan 
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Viện Trợ Quân Sự Cho  
Việt Nam Trong Chiến Tranh 

 

Cuộc chiến tranh Ðông Dương cũng như Việt 

Nam đã được quốc tế hoá từ những năm cuối thập niên 

40 và đầu thập niên 50 cho tới ngày kết thúc cuối tháng 

tư năm1975. Sau khi Mao nhuộm đỏ nước Tầu tháng 

10 năm 1949, Trung Cộng  bắt đầu viện trợ ồ ạt vũ khí 

đạn dược cho Việt Minh và thành lập những trại huấn 

luyện quân sự tại biên giới Việt-Hoa. Cuối tháng 10 

năm 1950 Mỹ vội viện trợ quân sự cho Pháp 300 triệu 

đô la, 40 máy bay khu trục. Cuộc chiến tranh giữa Việt 

Minh và Pháp do Mỹ và Trung Cộng đứng sau lưng kết 

thúc tháng 7 năm 1954. 

Năm 1955 Mỹ hất cẳng Pháp và trực tiếp yểm trợ 

cho miền Nam Việt Nam, từ 1955 đến 1975 cuộc chiến 

tranh giữa hai miền Nam Bắc thuộc giai đoạn hai tàn 

khốc hơn trước rất nhiều. Khác với các nước Mỹ, Anh, 

Nga, Ðức, Nhật… thời Thế chiến thứ hai đã tự sản xuất 

được vũ khí, hai miền Nam- Bắc Việt Nam và các phe 

đối nghịch tại Miên, Lào không tự chế được súng đạn 

mà phải phụ thuộc vào viện trợ của các cường quốc 

Mỹ, Nga, Trung Quốc. Cuộc chiến tranh Việt Nam giai 

đoạn hai cũng đã được quốc tế hoá, đây là cuộc đụng 

độ giữa khối Cộng Sản Quốc Tế và Thế Giới Tự Do 

mà Hoa Kỳ là đại diện, các nước khác như Anh, 

Pháp… đã không đóng góp cụ thể mà còn thọc gậy 

bánh xe phá Mỹ. Miền Bắc được Liên Xô, Trung Cộng 

và các nước xã hội chủ nghĩa ủng hộ giúp đỡ, miền 

Nam được Mỹ viện trợ. 

 

Viện trợ quốc tế cho miền Bắc:  

 

Theo bản tin của BBC.com ngày 10-5-2006 một 

buổi hội thảo qui mô tổng kết cuộc chiến tranh Việt 

Nam đã được tổ chức tại Sài Gòn trong hai ngày 14 và 

15 tháng 4 năm 2006, cuộc hội thảo tập hợp nhiều 

tham luận của các sử gia và tướng lãnh trong quân đội 

Bắc Việt. Trong số các bài đọc ở hội thảo, tác giả Trần 

Tiến Hoạt và Lê Quang Lạng thuộc Viện Lịch Sử 

Quân Sự Cộng Sản Việt Nam có bài tham luận về 

nguồn chi viện của Liên Xô, Trung Quốc và các nước 

xã hội chủ nghĩa dành cho miền Bắc trong cuộc chiến. 

Tham luận ghi nhận trong 21 năm chiến đấu, Việt 

Nam "đã nhận được sự ủng hộ chí nghĩa, chí tình của 

nhân dân yêu chuộng hoà bình trên thế giới , đặc biệt là 

Liên Xô, Trung Quốc và các nước xã hội chủ nghĩa 

anh em". 

Bài viết thống kê những con số về vũ khí, đạn 

dược và trang bị kỹ thuật mà khối xã hội chủ nghĩa đã 

viện trợ. 

Khối lượng hàng quân sự Liên Xô, Trung Quốc và 

các nước XHCN viện trợ từ năm 1955 đến 1975 qua 

từng giai đoạn như sau: 

Giai đoạn 1955-1960: Tổng số 49,585 tấn gồm : 

4,105 tấn hàng hậu cần, 45,480 tấn vũ khí, trang bị kỹ 

thuật trong đó Liên Xô viện trợ 29,996 tấn, Trung 

Quốc viện trợ 19,589 tấn. 

Giai đoạn 1961-1964: Tổng số 70,295 tấn gồm 

230 tấn hàng hậu cần, 70,065 tấn vũ khí, trang bị kỹ 

thuật, trong đó Liên Xô: 47,223 tấn: Trung Quốc 

22,982 tấn, các nước XHCN khác 442 tấn. 

Giai đoạn 1965-1968: Tổng số 517,393 tấn, gồm 

105,614 tấn hàng hậu cần và 411,779 tấn vũ khí, trang 

bị kỹ thuật, trong đó Liên Xô 226,969 tấn, Trung Quốc 

170,798 tấn , các nước xã hội chủ nghĩa khác 119,626 

tấn. 

Giai đoạn 1969-1972: Tổng số 1,000,796 tấn gồm 

316,130 tấn hàng hậu cần, 684,666 tấn hàng vũ khí, 

trang bị kỹ thuật trong đó Liên Xô :143,793 tấn, Trung 

Quốc 761,001 tấn , các nước xã hội chủ nghĩa khác 

96,002 tấn. 

Giai đoạn 1973-1975: Tổng số 724,512 tấn gồm 

75,267 tấn hàng hậu cần , 649,246 tấn vũ khí trang bị 

kỹ thuật, trong đó Liên Xô: 65,601 tấn, Trung Quốc 

620,354 tấn, các nước xã hội chủ nghĩa khác : 38,557 

tấn.  

Tính tổng cộng qua 20 năm, theo thống kê chính 

thức của Việt Nam, số viện trợ mà Việt Nam nhận 

được là 2,362,581 tấn hàng hoá, khối lượng hàng hóa 

qui đổi thành tiền tương đương 7 tỷ Rúp ( tiền Nga). 

Về chủng loại vũ khí, đạn dược và phương tiện 

chiến đấu, các tác giả ở Viện lịch sử quân sự cho biết 

số liệu như sau: 

Súng bộ binh (khẩu): Liên Xô 439,198, Trung 

Quốc 2,227,677, các nước khác 942,988. 

Súng chống xe tăng (khẩu): Liên Xô 5,630, Trung 

Quốc 43,584, các nước khác 16,412. 

Súng cối các loại (khẩu): Liên Xô 1,076, Trung 

Quốc 24,134, các nước khác 2,759. 
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Ðạn tên lửa (quả): Liên Xô 10,169. 

Máy bay chiến đấu (chiếc) Liên Xô 316; Trung 

Quốc 142. 

 

 

Phân tích bài viết về khối hàng viện trợ quân sự. 

 

Giai đoạn 2 (1961-1964) so với giai đoạn 1 (1955-

1960) hàng hậu cần giảm 17 lần nhưng hàng vũ khí 

tăng lên 55%. 

Giai đoạn 3 (1965-1968) so với giai đoạn 2 (1961-

1964) hàng hậu cần tăng 459 lần, hàng vũ khí tăng gần 

6 lần. 

Giai đoạn 4 (1969-1972) so với giai đoạn 3 (1965-

1968) hàng hậu cần tăng gấp 3, hàng vũ khí tăng 66%. 

Giai đoạn 5 (1973-1975) so với giai đoạn 4 (1969-

1972) hàng hậu cần giảm 4 lần nhưng hàng vũ khí 

không thay đổi mấy. 

Trong Giai đoạn 1 (1955-1960) số lượng hàng của 

Liên Xô chiếm 60%, Trung Quốc chiếm 40%. 

Trong giai đoạn 2 (1961-1964) Liên Xô chiếm 

67%, Trung Quốc chiếm gần 33%, các nước khác 

không đáng kể. 

Trong giai đoạn 3 (1965-1968) Liên Xô chiếm 

44%, Trung Quốc chiếm 33%, các nước khác 23%. 

Trong giai đoạn 4 (1969-1972) Liên Xô chiếm 

14%, Trung Quốc 76%, các nước khác khoảng 10%. 

Trong giai đoạn 5 (1973-1975) Liên Xô chiếm 

9%, Trung Quốc 86%, các nước khác 5%  

Như thế trong hai giai đọan cuối của cuộc chiến 

tranh Trung Cộng đóng vai trò chủ chốt trong quân 

viện cho CSVN, khối hàng viện trợ của họ chiếm đa số 

so với Nga và các nước khác. 

Về súng bộ binh tổng số là 3,609,863 khẩu, trong 

đó Liên Xô chiếm 12%, Trung Quốc 62%, các nước 

khác 26%. 

Về súng chống tăng tổng cộng 65,590 khẩu, Liên 

Xô chiếm gần 9%, Trung Quốc 66%, các nước khác 

25%  

Về súng cối tổng cộng có 27,969 khẩu, Liên Xô 

chiếm 4%, Trung Quốc 86%, các nước khác chiếm 

10%. 

Máy bay chiến đấu tổng cộng 458 chiếc, Liên Xô 

chiếm 69%, Trung Quốc 31%. 

Trong bài trên không thấy nói tới đại bác, hoặc có 

lẽ nằm trong mục nói về súng cối, cũng không thấy nói 

về xe tăng. 

Giai đoạn 2 (1961-1964) so với giai đoạn 1 (1955-

1960) hàng viện trợ không tăng nhiều nhưng giai đoạn 

3 (1965-1968) hàng viện trợ tăng vọt lên, về vũ khí 

tăng lên gấp 6 lần, cùng năm 1965 Mỹ bắt đầu cho đổ 

quân leo thang chiến tranh . 

Giai đoạn 4 (1969-1972) về vũ khí chỉ tăng 66%, 

giai đoạn chót (1973-1975) hàng vũ khí vẫn như cũ, 

hàng hậu cần giảm 4 lần. Sau ngày 30-4-1975, tại miền 

Nam VN , trên báo Sài Gòn Giải Phóng Cộng Sản Bắc 

Việt tiết lộ: vũ khí, đạn dược của họ trong năm 1975 

coi như gấp 3 lần năm 1972. Như trên chúng ta thấy 

viện trợ vũ khí trong hai giai đoạn 1969-72 và 1973-75 

tương đương nhưng giai đoạn 1975 họ mang vào Nam 

được nhiều hơn. Trong giai đoạn 1969-1972 đường 

Trường Sơn bị máy bay chiến lược, chiến thuật của 

Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hoà oanh kích nên cuộc 

vận chuyển tiếp liệu gặp nhiều khó khăn, số lượng 

hàng vũ khí mang vào bị giới hạn. Trái lại giai đoạn 

1973-75 họ mang vào được nhiều hơn vì sau ngày ký 

Hiệp Ðịnh Ba Lê, các tuyến đường xâm nhập gần như 

bỏ ngỏ, BV đã xử dụng 16 ngàn xe vận tải chuyên chở 

vũ khí đạn dược vào Nam thoải mái.  

Sau khi ký Hiệp định Paris, Hà Nội cho khởi công 

xây tuyến đường xa lộ Ðông Trường Sơn hay hành 

lang 613, song song với đường mòn Hồ Chí Minh 

nhưng nằm trong địa phận Việt Nam Cộng Hoà từ 

Ðồng Hới cho tới Lộc Ninh, đến đầu 1975 thì công 

trình hoàn thành dài 1,200 km. Dọc theo Ðông Trường 

Sơn là hệ thống dẫn dầu từ Quảng Trị qua Tây Nguyên 

tới Lộc Ninh. Bắc Việt huy động hàng nghìn xe máy 

ủi, hàng vạn bộ đội, công nhân, thanh niên xung 

phong, dân công .. ngày đêm phá núi san đèo, xây 

cống, lắp đường, dựng cầu.. đường rộng 8 m.. xe vận 

tải cỡ lớn chạy hai chiều được, ngày đêm chở hàng 

trăm nghìn tấn đạn dược quân nhu cho chiến trường. 

Họ đã xử dụng 16 ngàn xe vận tải để chuyên chở binh 

khí, kỹ thuật, đạn dược, lương thực… chuẩn bị cho 

chiến trường miền Nam trong hai năm 1973 và 1974. 

Chiều dài toàn bộ hệ thống chiến lược Trường Sơn tới 

1975 là 16 ngàn km gồm 5 hệ thống đường trục dài 

5,500 km, 21 đường trục ngang dài 1,020 km, một 

đường hệ thống dẫn dầu dài 5,000 km. 

Theo một cựu trung tá không quân Việt Nam 

Cộng Hoà cho biết đường xâm nhập của CSBV hiện rõ 

trên bản đồ nhưng miền Nam không đủ lực lượng để 

ngăn chặn, cũng có tin cho biết Hoa Kỳ ngăn cản 

không cho không quân VNCH đánh phá, họ đe doạ cắt 

viện trợ nếu không nghe theo. Một số nhà nghiên cứu, 

giới chức quân sự cho rằng viện trợ quân sự của Nga, 

Trung Cộng cho miền Bắc năm 1975 gấp 3 hoặc 4 lần 

năm 1972. Sự thực thì không phải như vậy, số lượng 

vũ khí năm 1975 của CSBV nhiều gấp bội lần năm 

1972 vì họ mang vào Nam được nhiều hơn, khối lượng 

hàng viện trợ vũ khí như ta đã thấy trong hai giai đoạn 
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này (1972 và 1975) không thay đổi mấy, coi như tương 

đương.  

 

Quân viện và quân phí tại miền Nam. 

    

Các cường quốc trong Thế giới tự do như Anh, 

Pháp… không đóng góp gì trong việc viện trợ quân sự 

cho miền Nam VN mặc dù họ núp dưới cây dù nguyên 

tử của Mỹ. Từ đầu chí cuối Mỹ gánh chịu hoàn toàn 

chiến phí và quân viện cho đồng minh. Trong cuốn 

"1969 Việc Từng Ngày" của ông Ðoàn Thêm có ghi. 

“Ngày 4-11-1969. 

Quân phí của Hoa Kỳ tại Việt Nam. 

Năm 1962 : 287 triệu Mỹ kim  

Năm 1963 : 384,1 triệu MK 

Năm 1964 : 403 triệu MK  

Năm 1965 : 646,1 triệu MK 

Năm 1966 : 5,8 tỷ MK 

Năm 1967 : 20,1 tỷ MK 

Năm 1968 : 26,5 tỷ MK. 

Năm 1969 : 28,8 tỷ MK" 

(Trang 338) 

Không thấy tác giả ghi nguồn gốc, chắc là nguồn 

báo Times vì trong các số thống kê khác ông thường 

nói theo báo Times. 

Trong cuốn sách nổi tiếng Khi Ðồng Minh Tháo 

Chạy, giáo sư Nguyễn Tiến Hưng nói về quân phí và 

quân viện như sau. 

"Ðể dễ so sánh, ta nên coi lại những chi tiêu và sự 

viện trợ quân sự những năm trước đó: 

Trong thời gian 1966-1970: Mỹ tiêu 25 tỷ đô la 

một năm. 

Trong hai năm 1970-1971 : tiêu 12 tỷ một năm (vì 

đang rút quân). 

Sau khi Mỹ rút, viện trợ quân sự cho Việt Nam 

Cộng Hoà: 

Tài khoá 1973 : hai tỷ mốt (2,1 tỷ) 

Tài khoá 1974 : một tỷ tư (1,4 tỷ) 

Tài khoá 1975 : bẩy trăm triệu (0,7 tỷ). 

(Trang 223)  

Theo Tiến sĩ Nguyễn Ðức Phương, vấn đề cắt 

quân viện đã manh nha từ đầu thập niên 1970. 

"Hành quân Kampuchia năm 1970 đã tạo ra phản 

ứng chống đối dữ dội của Quốc Hội Mỹ vì họ cảm thấy 

bị ngành hành pháp che dấu sự thật. Tháng 6.1970, 

Thượng viện đã biểu quyết với đa số chấm dứt nghị 

quyết Vịnh Bắc Việt trao toàn quyền hành động cho 

Tổng thống Mỹ từ năm 1964. Hai Thượng nghị sĩ John 

S. Cooper (đảng Cộng Hoà, tiểu bang Kentucky) và 

Frank F. Church (đảng Dân Chủ, tiểu bang Idaho) một 

thành viên của Ủy ban Ngoại giao Thượng viện đã đề 

nghị một tu chính án cắt tất cả phí tổn về quân sự của 

Mỹ tại Miên kể từ ngày 1.7.1970. Sau 7 tuần lễ tranh 

cãi, Thượng viện Mỹ biểu quyết vào cuối tháng 6.1970 

với 58 phiếu thuận và 37 phiếu chống. Tuy nhiên Hạ 

viện đã bác bỏ tu chính án này.  

Tu chính án do đó được sửa đổi lại và được biểu 

quyết chấp thuận vào tháng12. Theo đó Mỹ không 

được đưa quân tác chiến vào Lào và Thái Lan. Lần 

đầu tiên Tổng thống Mỹ với tư cách Tổng tư lệnh Quân 

đội bị giới hạn quyền hành trong tình trạng chiến 

tranh. Một tu chính án khác do hai Thượng nghị sĩ 

George Mc Gocern (đảng Dân chủ, tiểu bang South 

Dakota) và Mark O.Hatfield (đảng Cộng hoà, tiểu 

bang Oregon) đã đề nghị rút tất cả quân đội Mỹ và cắt 

tất cả quân viện cho VNCH vào cuối năm 1971. Tuy 

nhiên Thượng viện Mỹ đã bác bỏ hai lần (1970 và 

1971) tu chính án này. Năm 1973, quốc hội Mỹ biểu 

quyết chấp thuận tu chính án do Frank Church và 

Thượng nghị sĩ Clifford (đảng Cộng Hoà) chấm dứt tất 

cả quân viện cho các nước Ðông Dương." 

   Chiến Tranh Việt NamToàn Tập trang 510  

Về chi tiết số quân viện bị cắt giảm còn 700 triệu, 

cuốn Khi Ðồng Minh Tháo Chạy kể trên có nói.   

"Tình hình viện trợ từ 1967 đến 1970, lúc Hoa Kỳ 

còn đang dấn thân sâu đậm ở chiến trường Việt nam, 

mỗi năm cuộc chiến đã tốn tới 25 tỷ đô la. Trong hai 

năm 1970 và 1971, chi phí mỗi năm giảm xuống còn 

12 tỷ. Giờ đây, sau khi quân đội Mỹ triệt thoái, Việt 

nam Cộng Hoà phải một mình đảm nhiệm cuộc chiến, 

và với ngân khoản 700 triệu viện trợ, trong khi đó thì 

cuộc khủng hoảng dầu lửa đã làm giá săng nhớt tăng 

gấp bốn. Bởi vậy mãi lực thật của ngân khoản ấy chỉ là 

trên dưới 350 triệu, bằng 3% của mức chi tiêu 1970-

71. 

Tình hình viện trợ quân sự tài khoá 1975 rất rối 

ren, nhưng có thể tóm tắt như sau: 

Mức ban đầu do chính phủ Nixon đề nghị là 1,4 

tỷ, tức bằng tài khoá 1974; 

Ủy Ban Quốc Phòng Thượng nghị viện do Nghị sĩ 

John Stennis (Mississipi) làm chủ tịch giảm còn một tỷ 

126 triệu cho cả Ðông Dương, phần chia cho miền 

Nam là một tỷ; 

Trước khi từ chức, Tổng thống Nixon ký thành 

luật một mức tối đa cho Việt Nam Cộng Hoà là một tỷ; 

Sau khi Ford nhậm chức, Ủy Ban Chuẩn Chi 

Thượng Viện do Nghị sĩ John McClellan (Arkansas) 

làm chủ tịch, cắt xuống còn 700 triệu."  

    (Trang 222, 223)  

Tổng thống Nixon từ chức ngày 9-8-1974, phó 

Tổng thống Ford lên thay, hạ tuần tháng 9-1974 ông 

Nguyễn Văn Thiệu cử bộ trưởng ngoại giao Vương 
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Văn Bắc đi Mỹ để vận động xin thêm 300 triệu quân 

viện để phục hồi một tỷ như cựu Tổng thống Nixon đã 

ký trước đây. Tại Sài Gòn ông Ðại Sứ Martin vốn sẵn 

cảm tình với Việt Nam trấn an ông Thiệu yên tâm. Ông 

Vương Văn Bắc mang bức thư đề ngày 19-9-1974 của 

Tổng thống Thiệu sang trình Tổng thống Mỹ Gerald R. 

Ford. 

Tại Hoa Thịnh Ðốn, bộ trưởng ngoại giao 

Kissinger đưa ông V.V Bắc và đại sứ Phượng vào gặp 

Tổng thống Ford, buổi họp kéo dài khoảng nửa giờ. 

Ngày 24-10-1974 sau khi ông Bắc đã về VN hơn một 

tháng, Tổng thống Ford gửi thư phúc đáp ông Thiệu 

nói vẫn ủng hộ chính phủ Việt Nam. Ngày 2-1-1975 

hành pháp đưa ra Quốc hội ngân khoản phụ trội 300 

triệu. 

Ðầu tháng 3-1975 một phái đoàn quốc hội Mỹ 

được cử tới Việt Nam để thẩm định tình hình trước khi 

quyết định viện trợ thêm, thành viên đa số là những 

người có sẵn lập trường chống đối viện trợ cho VN. 

Phái đoàn Mỹ vừa rời Sài Gòn thì CSBV tấn công Ban 

Mê Thuột ngày 10-3-1975. Mấy ngày sau 13-3-1975, 

khi ấy Ban Mê Thuột thất thủ, ban lãnh đạo đảng Dân 

Chủ, cả Thượng viện lẫn Hạ viện , họ là thành phần 

quyết định trong Quốc Hội Mỹ bỏ phiếu với đại đa số 

chống bất cứ viện trợ nào thêm cho miền Nam Việt 

Nam. Ngày 10-3 Chủ tịch Thượng viện Trần văn Lắm 

trở về Sài Gòn sau chuyến đi Mỹ vận động, ông nói 

không hy vọng gì đối với khoản 300 triệu mà sẽ không 

bao giờ còn viện trợ quân sự nữa.  

Ngoài ra một đề nghị khác xin viện trợ khẩn cấp 

vào giờ chót cũng đã bị Quốc hội bác. Ngày 25-3-1975 

Tướng Weyand và Ðại sứ Martin họp với Tổng thống 

Ford tại toà Bạch Ốc, sau đó Tổng thống Ford cử 

Weyand đi Việt Nam. Trước khi Weyand đi Sài Gòn 

vào cuối tháng 3, bộ trưởng quốc phòng Schlesinger đã 

dặn dò đừng hứa hẹn nhiều, đừng để cho VNCH hy 

vọng Mỹ sẽ đảo ngược tình thế, họ cho rằng không thể 

đảo ngược được. Ngày 5-4-1975 Kissinger họp báo về 

chuyến đi công tác của Weyand biện hộ cho việc cứu 

xét 722 triệu Mỹ kim tiền viện trợ khẩn cấp cho Việt 

Nam mà Weyand đề nghị. Kissinger cũng muốn bán 

cái cho Quốc hội vì thực ra ông cũng không ủng hộ đề 

nghị trên. Ngày 9-4-1975, một ngày trước khi Ford ra 

Quốc hội Kissinger đưa lời Ron Nessen khuyên Tổng 

thống Ford hãy đưa nước Mỹ ra khỏi VN chớ đừng có 

đi vào, các bộ hạ, cố vấn của Ford đều khuyên ông bỏ 

Ðông Dương và VN. Ford là một tổng thống không 

phải do dân bầu ra, một người không có lập trường, uy 

tín cũng như khả năng lãnh đạo đã nghe theo các cố 

vấn.  

Gerald Ford ra trước Quốc Hội ngày 10-4-1975, 

ông nói Mỹ đã cắt giảm viện trợ VNCH để cho CSBV 

lộng hành mà chưa có biện pháp trừng phạt. Tổng 

thống yêu cầu Quốc hội chấp nhận ngân khoản 722 

triệu và ấn định thời hạn 10 ngày, hạn chót để Quốc 

hội biểu quyết là ngày 19-4-1975. Sự thực Ford chỉ 

đưa ra Quốc hội cho có lệ, ông đoán biết trước không 

đi tới đâu, ngân khoản viện trợ khẩn cấp 722 triệu đã bị 

bác bỏ ngày 18-4-1975. Báo Times số ngày 21-4 nói 

ông Ford yêu cầu Quốc hội viện trợ nhưng chính ông 

lại chẳng hy vọng gì, họ cho rằng ông đã " bán cái" cho 

Quốc hội. Mười năm sau Brent Scowsroft, phụ tá của 

tổng thống Ford đã trả lời rõ ràng trong một cuộc 

phỏng vấn của giáo sư Nguyễn Tiến Hưng như sau:  

"Thực ra, không một ai trong chúng tôi tin rằng sẽ 

xin Quốc hội được khoản tiền ấy (722 triệu đô la). Việc 

xin như vậy chỉ là một cách làm cho chúng tôi trông có 

vẻ như vẫn còn thật lòng về tất cả những cố gắng ấy. 

Chúng tôi chỉ quan tâm đến cách rút đi và giải kết mà 

thôi" 

    Khi Ðồng Minh Tháo Chạy trang 293. 

    Hành pháp muốn bán cái cho Quốc hội, họ đổ 

lỗi cho Quốc hội một cách khéo léo chứ thực ra trong 

thâm tâm họ chỉ tìm cách rút lui khỏi VN, dù hành 

pháp, lập pháp họ cũng là Mỹ, họ vì quyền lợi của đất 

nước ho. 

 

Hậu quả của việc cắt giảm quân viện.  

 

Cựu Ðại tướng Cao Văn Viên, Tổng tham mưu 

trưởng quân đội VNCH trong cuốn Những Ngày Cuối 

cua VNCH đã cho biết về ảnh hưởng tai hại của quyết 

định giảm thiểu viện trợ quân sự của Quốc hội Mỹ đối 

với quân đội VNCH, nó đã khiến quân đội thiếu thốn 

và giảm hoả lực rất nhiều, không thể tồn tại lâu được 

nếu không có tăng viện. 

"Ngân khoản 700 triệu chỉ cung cấp được phân 

nửa nhu cầu tối thiểu của quân đội VNCH, trong năm 

1975 hoạt động quân sự của CSBV gia tăng 70% hơn 

năm trước. Sau khi trừ đi 46 triệu cho USDAO, số tiền 

còn lại được chia ra như sau: 

Không quân: Cần 414 triệu; nhận 183 triệu – 

44% ngân khoản yêu cầu. 

Lục quân: Cần 841 triệu; nhận 458 triệu - 54% 

ngân khoản yêu cầu. 

Như vậy, từ số tiền 1 tỉ 283 triệu của ngân sách 

quân viện năm 1975, VNCH chỉ được 654 triệu – chỉ 

bằng 51% ngân khoản cần thiết".  

    Những Ngày Cuối của VNCH, trang 85.  
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Trong mục nói về Ngân quĩ của Không quân và 

Hải quân trang 86, 87 ông Cao Văn Viên đã cho biết cụ 

thể, xin tóm lược dưới đây như sau. 

Với số ngân khoản ít hơn, không quân VNCH 

phải giải tán hơn 200 phi cơ gồm các loại như chiến 

đấu – oanh tạc cơ A-1; phi cơ vận tải C-47, C-7, C-

119; và thám thính cơ 0-1. Hồi hương 400 sinh viên sĩ 

quan đang theo học bay phản lực và trực thăng ở Hoa 

Kỳ. Giảm giờ bay thực tập và yểm trợ, Không quân chỉ 

cung ứng 50% yểm trợ hoả lực và 58% các phi vụ 

thám thính so với tổng số các phi vụ trong năm 1973-

1974. Sự cắt giảm làm cho chúng ta mất nhiều khả 

năng theo dõi, thám thính sự xâm nhập của CSBV hoặc 

hộ tống yểm trợ các cuộc hành quân vận chuyển. 

Trực thăng vận bị giảm 70% vì thiếu nhiên liệu 

gây trở ngại cho việc tản thương, tăng viện hay tiếp tế 

nhất là tại đồng bằng sông Cửu long, sông ngòi chằng 

chịt. Trực thăng vận là phương tiện chuyển vận quan 

trọng để tải thương, tiếp tế, nay không còn yểm trợ trực 

thăng các đơn vị địa phương quân phải dùng võng, 

thuyền chèo tay để tải thương, thiếu thốn về không vận 

gây ảnh hưởng tâm lý quân đội. Sự chuyển vận của các 

phi cơ vận tải bị cắt giảm 50% ảnh hưởng tới việc điều 

quân của các đơn vị tổng trừ bị, khả năng đưa các đơn 

vị Dù, Thuỷ quân lục chiến nhanh chóng tới mặt trận bị 

ảnh hưởng trầm trọng. 

Các hoạt động Hải quân bị cắt giảm 50% , các 

hoạt động ở sông ngòi chỉ còn 28%, sự cắt giảm sâu 

rộng khiến ta phải giải tán 600 giang thuyền trong đó 

240 chiếc thuộc Ðịa phương quân, Hải quân không còn 

đủ khả năng kiểm soát sông ngòi và vùng ven biển nhất 

là vùng bốn, sự kiểm soát cửa khẩu dẫn vào sông Sài 

Gòn , đường sông Sài Gòn Vũng Tầu , các bến tầu Qui 

Nhơn Ðà nẵng, Cam Ranh nằm trong tình trạng nguy 

hiểm. 

Trang 88 và 89 sách nêu trên ông Cao Văn Viên 

nói về khó khăn trong việc thay thế phụ tùng và quân 

cụ. 

Trong tài khoá 1973-1974 với số tiền quân viện 

quá ít, quân đội VNCH chỉ thay được một số quân xa, 

đại bác và xe tăn.Trong tài khóa 1975 với tất cả ngân 

quĩ được trưng dùng vào việc quản trị và điều hành 

cuộc chiến, từ ngày ngưng bắn không một tầu chiến 

một phi cơ nào được thay thế. Vào cuối năm 1974 tổng 

số nhu cầu thay thế lên tới 400 triệu đô la, những quân 

dụng cần thiết như vũ khí đạn dược thì chỉ được thay 

thế khoảng 70%.  

Tù trang 89 tới 94 tác giả đề cập tới tiết mục quan 

trọng nhất: Nhiên Liệu và đạn dược.  

Tổng số ngân sách của Lục quân năm 1975 là 458 

triệu đô la, 52% số tiền đó (239 triệu) dành cho đạn 

dược, tuy vậy con số này chỉ cung ứng được 56% nhu 

cầu thực sự của Lục quân . Hàng tháng ngân quĩ chỉ 

cho phép lấy ra một số tiền là 19.9 triệu cho chi phí 

đạn dược. Con số này chỉ bằng phân nửa chi phí hàng 

tháng trong thời gian từ tháng 6-1973 đến tháng 2-

1974 là 37.3 triệu, ngoài ra vấn đề lạm phát làm giá 

đạn tăng 27.7%. 

Trong 8 tháng từ tháng 7-1974 đến tháng 2-1975 

quân đội xử dụng 19.808 tấn đạn hàng tháng chỉ bằng 

27% so với 73.356 tấn dùng hàng tháng trong thời gian 

trước (có nghĩa là hoả lực giảm hơn 70%), sau Hiệp 

định Paris trung bình hàng tháng có 2980 hoạt động 

quân sự của CS so với 2072 vụ trước ngày ngưng bắn. 

Trang 92, tác giả Cao Văn Viên cho thấy thực 

trạng bi thảm của tồn kho đạn dược dự trữ.  

"Mặc dù một số đạn dự trữ trong kho của Quân 

Ðội Hoàng Gia Lào được chuyển sang cho quân đội 

VNCH, số dự trữ tồn kho của chúng ta chỉ cung ứng 

được từ 30 đến 45 ngày – xa số lượng dự trữ căn bản 

là 60 ngày. Vào tháng 2 – 1975, số lượng đạn tồn kho 

tuột xuống con số nguy hiểm như sau. 

Ðạn    -                                 Số ngày tồn kho 

Ðạn M-16 (5.56 ly)          -           31 

Ðạn phóng lựu 40 ly        -          29 

Ðạn súng cối 60 ly           -          27 

Ðạn súng cối 81 ly          -            30 

Ðạn pháo 105 ly            -             34 

Ðạn pháo 155 ly           -              31 

Lựu đạn                       -               25 

Với thời gian là 45 ngày từ lúc đặt hàng và 

chuyên chở tới Việt Nam bằng tầu, thời gian đó quá 

lâu trong trường hợp khẩn cấp. Nhưng nếu phân phối 

đạn ở 14 trung tâm dự trữ trên toàn lãnh thổ bằng phi 

cơ thì lại là một vấn đề khó khăn và quá tốn kém. Theo 

dự tính, nếu tình hình chiến sự tiếp tục xẩy ra theo nhịp 

độ giống như những tháng cuối năm 1974, và nếu 

chúng ta không nhận được thêm quân viện, thì số đạn 

tồn kho sẽ hết vào tháng 6-1975. Sau tháng 3-1975, với 

tất cả các đơn vị di tản từ vùng I và vùng II về, tình 

trạng đạn tồn kho trở nên tuyệt vọng. Tháng 4-1975 

đạn tồn kho ở bốn kho dự trữ tuột xuống mức độ thấp 

nhât là chỉ đủ 14 đến 20 ngày cung ứng". 

     Giáo sư Nguyễn Tiên Hưng có nói tới một tài 

liệu báo cáo do tướng Murray (tuỳ viên Quốc phòng 

DAO) cùng với Bộ Tổng Tham Mưu trình lên ông 

Thiệu. 

"Phần kết luận được tóm tắt như sau: 

Nếu mức độ quân viện là 1,4 tỷ thì có thể giữ 

được tất cả những khu đông dân cư của cả bốn Vùng 

chiến thuật; 

Nếu là 1,1 tỷ thì quân khu I phải bỏ. 



         ___________________________________________________________________________________ 

              Đặc San Bất Khuất 2011 – Khóa 8 B+C/72 TB/TX 86 

Nếu là 900 triệu thì khó lòng giữ được QK I và II, 

hoặc khó đương đầu với cuộc tổng tấn công của Bắc 

Việt; 

Nếu là 750 triệu thì chỉ có thể phòng thủ vài khu 

vực chọn lọc, và khó điều đình được với Bắc Việt; 

Nếu quân viện dưới 600 triệu thì chính phủ Việt 

Nam Cộng Hoà chỉ còn giữ được Sài Gòn và vùng 

châu thổ sông Cửu Long. 

Ðó là năm tuyến phòng thủ tương đương với năm 

mức độ quân viện. 

Tướng Murray kết luận: Ta có thể ví sự mất tiền 

xấp xỉ như mất đất vậy" 

    Khi Ðồng Minh Tháo Chạy. Trang 

235. 

     Trên thực tế mức độ quân viện 1,4 tỷ VNCH 

chưa chắc có thể giữ được cả bốn Quân khu trong tình 

hình năm 1975. Năm 1972, CSBV đưa vào các mặt 

trận 10 sư đoàn, chỉ bằng một nửa lực lượng của họ 

năm 1975, vũ khí đạn dược chỉ bằng một nửa năm 

1975. Năm 1972 khi ấy đạn dược tiếp liệu VNCH rất 

dồi dào mà vẫn còn phải nhờ sự giúp đỡ của không lực 

Hoa Kỳ, chính ông Cao Văn Viên đã xác nhận nếu 

không được Hoa Kỳ yểm trợ chưa chắc ta đã giữ được 

các tỉnh Quảng Trị, Kontum, Bình Long.  

    Theo ông Ðại sứ Martin tường thuật lại cho 

Quốc hội Mỹ thì tháng 8-1974, chính phủ VNCH đã 

chỉ định một nhóm nghiên cứu về một kế hoạch thu 

hẹp lãnh thổ với sự cố vấn của Chuẩn tướng Ted 

Sarong người Úc, ông này làm việc với Trung tướng 

Ðặng Văn Quang. Nhóm đã đi tới kết luận là VNCH 

nên bỏ Quân khu I và II để tập trung lực lượng để chỉ 

giữ một tuyến từ Tây Ninh tới Nha Trang vì không đủ 

hoả lực cũng như không thể trông chờ Hoa Kỳ yểm trợ 

như họ đã hứa. 

Giữa tháng 3-1975, sau khi mất Ban Mê Thuột, 

ông Thiệu đã cho rút bỏ hai quân khu I và II để về giữ 

quân khu III và IV mà ông gọi là kế hoạch tái phối trí 

lực lượng , kế hoạch đã đưa tới sụp đổ miền Nam 

nhanh chóng. Ông Cao văn Viên cho rằng đó là một kế 

hoạch đúng nhưng đã quá trễ, đúng lý ra phải thực hiện 

từ 6 tháng trước. 

 

Kết Luận.  

 

Như chúng ta đã thấy Cộng Sản quốc tế Nga, 

Trung Cộng và các nước xã hội chủ nghĩa khác viện 

trợ cho Bắc Việt tăng nhanh từ năm 1965, cho tới giai 

đoạn chót 1975 họ vẫn giữ mức độ viện trợ vũ khí đạn 

dược ở mức cao 649,246 ngàn tấn nhưng Hoa Kỳ đã 

giảm viện trợ, quân phí cho miền Nam dần dần từ 

những năm đầu thập niên 70. Rõ ràng nhất là kể từ sau 

khi ký Hiệp Ðịnh Paris đầu năm 1973, kể từ đó viện 

trợ giảm dần cho tới mức chỉ còn 2% năm 1975, 700 

triệu đô la so với quân phí năm 1969 là 29 tỷ. Ðường 

biểu diễn trên đồ thị của viện trợ quân sự khối Cộng 

Sản Quốc tế là một đường thẳng đi lên trong khi đường 

biểu diễn của quân phí và quân viện Hoa Kỳ là một 

đường Parabole, đỉnh của nó là 29 tỷ đô la (1969), hai 

chân của nó là 644 triệu đô (1965) và 700 triệu đô 

(1975). 

Trong khi Nga, Trung Cộng viện trợ vũ khí đạn 

dược cho Bắc Việt ê hề từ đầu chí cuối, Hoa Kỳ đã 

viện trợ nhỏ giọt cho miền Nam nhất là vào lúc tàn của 

cuộc chiến và như vậy miền Nam nếu tồn tại được chỉ 

nhờ phép lạ. Ngoài ra năm 1968 trong trận Mậu Thân, 

Cộng Sản quốc tế đã viện trợ cho BV nhiều vũ khí cá 

nhân tối tân, Cộng quân đã xử dụng ngoài chiến trường 

toàn những thứ ác ôn như AK, B-40, B-41…Quân đội 

VNCH hồi ấy trừ một số binh chủng tinh nhuệ như Dù, 

Thủy quân lục chiến... đươc trang bị M-16, còn lại vẫn 

xử dụng súng từ thế chiến thứ hai như Carbine, Garand 

M-1… 

Vũ khí miền Nam mặc dù hơn Cộng quân về số 

lượng nhưng về mặt phẩm thường không bằng thí dụ:  

Năm 1974 về số lượng, không quân VNCH đứng 

thứ 4 trên thế giới có 2075 máy bay các loại kể cả máy 

bay cánh quạt, nhiều cái thiếu cơ phận thay thế phải 

nằm ụ, Thiết giáp có 2200 chiếc trong đó 60% là M-

113, 40 % là M-41 và M-48 trong đó chỉ có M-48 là 

tương đương với T-54 của CS. Pháo binh có khoảng 

1500 khẩu trong đó một nửa là súng 105 ly, 25% là 

155 ly chỉ có 15% là 175 ly, nếu so với đại bác 130 ly 

của BV có tầm viễn xạ tối đa 28 cây số thì chỉ có súng 

175 ly là tương đương, súng 105 ly viễn xạ tối đa chỉ 

có 12 cây số và 155 ly là 15 cây số.  

Ngày 11-3-1975 ông Nguyễn Văn Thiệu họp tham 

mưu cao cấp tại dinh Ðộc lập với Thủ tướng Trần 

Thiện Khiêm, Ðại tướng Cao Văn Viên, Trung tướng 

Ðặng Văn Quang. Ông quyết định tái phối trí lực lượng 

bỏ Vùng I , Vùng II về giữ những vùng đông dân trù 

phú như vùng III, Vùng IV, ông cho biết với mức viện 

trợ và lực lượng hiện hữu không đủ bảo vệ tất cả lãnh 

thổ. Theo Tướng Cao Văn Viên vào năm 1974 Tướng 

Ðồng Văn Khuyên Tham mưu trưởng liên quân đã đệ 

trình lên Tổng thống ý niệm thu hẹp lãnh thổ tương 

đương với sự cắt giảm quân viện, Thiếu tướng John 

Murray phòng DAO cũng cung cấp cho ông Thiệu một 

đề nghị tương tự, và Chuẩn tướng Úc Ted Sarong cũng 

đề nghị một kế hoạch tương tự. Ông Cao Văn Viên cho 

đó là một kế hoạch đúng nhưng thực hiện quá trễ, đúng 

ra phải thực hiện trước đó 6 tháng. Nhưng dù thực hiện 

sớm hơn 6 tháng cũng không thể tránh được sự sụp đổ 
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sau đó vì quân viện không còn tiếp tục. Sự thực không 

phải vì tốn kém một vài tỷ mà người Mỹ cắt quân viện 

nhưng vì họ đã bắt tay được với Bắc Kinh năm 1972. 

Trả lời Phạm Huấn trong một cuộc phỏng vấn tại 

Hải ngoại về mặt trận Xuân Lộc, Trung Tướng Nguyễn 

Văn Toàn, Tư lệnh Quân đoàn III cho biết sau khi 

phòng tuyến của Chiến đoàn 52 bị CS tràn ngập đêm 

15-4-1975, ông đã xin lệnh Bô TTM cho ném bom 

Daisy Cutter vì VC tập trung rất đông đảo trong vùng 

này, BTTM đã chấp thuận đề nghị và cho thi hành 

ngay hôm sau.  

 Hỏi: Trung Tướng có được báo cáo về kết quả 

sau khi những trái bom này được thả? 

Ðáp: Vâng, khoảng hai sư đoàn Cộng sản bị loại 

khỏi vòng chiến (hơn 10 ngàn quân) và rất nhiều chiến 

xa T-54, đại pháo của Bắc Việt bị hủy diệt khi đang di 

chuyển trên Quốc lộ 20, từ Ðịnh Quán xuống ngã ba 

Dầu Giây. Tôi đã đề nghị thả 5 bom ‘Daisy Cutter’ nữa 

xuống nhiều vùng tập trung quân khác của Cộng Sản 

Bắc Việt trên chiến trường Quân Ðoàn III sau khi biết 

chắc rằng những pháo đài bay B- 52 của Mỹ không còn 

trở lại ViệtNam, và để quân ta có thể bung ra phản 

công, tiêu diệt địch, nhưng chỉ có 2 quả được thả 

xuống phía Bắc Dầy Giây mà thôi. 

Hỏi: Lý do? 

Ðáp: Tôi được thông báo cho biết loại bom ‘Daisy 

Cutter’ tùy thuộc vào đầu nổ, và các chuyên viên của 

Mỹ. Mình có bom, nhưng không có đầu nổ và chuyên 

viên xử dụng cũng như không! 

Những Uất Hận Trong Trận Chiến Mất Nước 

trang 164. 

Nếu Người Mỹ cung cấp thêm ngòi nổ bom Daisy 

Cutter cho VNCH thì tình hình có thể thay đổi nhanh 

chóng vì như lời Tướng Toàn nó đã gây tổn thất kinh 

hoàng cho BV, nhưng họ đã không làm thế. Có 3 

nguồn tin, giả thuyết về lý do người Mỹ không cung 

cấp thêm ngòi nổ như sau: 

Theo Tiến sĩ Nguyễn Ðức Phương vì Hà Nội cực 

lực tố cáo Hoa Kỳ xử dụng loại bom này trước dư luận 

thế giới.  

Người Mỹ chỉ cho ném hai quả để ngăn chận bớt 

đà tiến quân quá nhanh của BV ngõ hầu di tản kịp thời. 

Họ thử nghiệm vũ khí. 

Một điều rõ ràng là họ muốn bỏ miền Nam, họ có 

thể cung cấp thêm ngòi nổ để ném thêm 5 quả bom 

Daisy Cutter vào các vùng tập trung quân của BV ngõ 

hầu quân đội miền Nam có thể bung ra phản công tiêu 

diệt địch. 

Không hiểu do vô tình hay cố ý, sách báo Mỹ về 

chiến tranh VN không thấy đề cập tới việc cắt giảm 

viện trợ, họ thường mô tả diễn tiến cuộc chiến hoặc 

những khuyết điểm của VNCH. Thực ra vấn đề cắt 

giảm quân viện mới là nguyên do chính đưa tới sụp đổ 

tan tành, sự sụp đổ mà chính họ cũng đã mong đợi từ 

lâu.  

"Ngày 26-10-1969 kết quả thăm dò dư luận của 

viện Louis Harris: 4/5 số dân được hỏi chán ghét chiến 

tranh" 

(Ðoàn Thêm 1969, Việc Từng Ngày, trang 327)  
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Nỗi Ðau Người Lính Buông Súng 
 
Nguyễn Thừa Bình 

 

Vợ chồng, lúc đầu xưng hô với nhau bằng tên, 

bằng anh em, rồi ba mầy, má mầy, cuối cùng là ông bà, 

ổng bả…Nhưng bạn bè, tôi không biết ai ra sao, riêng 

chúng tôi, chỉ có danh từ “mầy, tao” cộc lốc, dù sắp 

“thất thập cổ lai hi” rồi chớ giỡn sao. Tôi không dám 

nói tiếng “mầy, tao”, có chút gì gần gụi, thân thương 

không, nhưng chắc chắn là, ngượng miệng, ngượng 

mồm lắm, khi kêu “nó” là “Chánh” hay là  “bạn”, nghe 

sao lạ hoắc quá, lạnh lùng quá, trơ trụi quá!. “Mầy, 

tao” đã đi chặng đường dài hun hút đời tù, đói ăn thiếu 

mặc mà cái chết treo lủng lẳng trên đầu và nỗi tủi hờn 

uất nghẹn, từ thâm sơn cùng cốc Yên Bái, bên kia bờ 

Sông Hồng, vượt “Cổng Trời” bên nay qua bên kia dẫy 

Trường Sơn, rồi Lào Cai, rồi Vĩnh Phú.... 

“Mầy, tao” thời mạt vận, ôm bụng than đói triền 

miên bốn mùa, có khi buồn thúi ruột, có lúc cười ra 

nước mắt trong thời tù “cải tạo” khổ sai biệt xứ ngoài 

Bắc. “Mầy, tao” những lúc làm phó thường dân trên 

quê hương mình không có quyền công dân mà tứ bề 

thọ địch. “Mầy, tao” bây giờ đi tìm hơi thở và đi kiếm 

cái ăn bên kia trời Tây Phương Cực Lạc. Có danh từ 

nào, có từ ngữ nào, có tiếng nào đắp đổi hai tiếng 

“mầy, tao”?. Thôi thì, “mầy, tao” với tao mầy vậy, phải 

không Chánh?.  

Nó chung thủy hơn những người đàn bà vô tình, 

chồng mới xách gói ra đi “học tập cải tạo?” thì, đã làm 

vợ người ta!. Nó không phản phúc như những đệ tử, 

mới ngày nào thầy thầy, trò trò, nay trở mặt làm kẻ thù, 

lập công với “Cách Mạng?”. Nó không sắt máu như 

những tên “đốt đuốc soi rừng” mới chào đời ánh sáng 

phồn hoa. Và nó cũng không tàn nhẫn như cuộc đời, 

sao cứ đè đầu mình xuống, xuống tận cùng đau khổ. 

Mầy cũng đồng ý với tao như vậy phải không, cho nên 

mầy cũng mầy, tao với tao mà?.  

Những kỷ niệm vui, cho ta hạnh phúc, mà mau 

qua, dễ quên. Những kỷ niệm buồn cho ta nỗi đau, sao 

cứ đằng đẳng cả đời. Cho nên, những tháng ngày “nhất 

nhật tại tù, thiên thu tại ngoại” trong các “Trại Cải 

Tạo” của cái gọi là, Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt 

Nam luôn luôn là nỗi ám ảnh kinh hãi thường trực đối 

với những người của chế độ cũ. Ông bạn Chánh, 

Nguyễn Minh Chánh cớ sao lại xuất hiện trong bối 

cảnh tù dỡ khóc dỡ cười đó, để chúng ta quen tiếng 

“mầy, tao” mà, tao mầy không bao giờ quên nhau.  

Phải công nhận mà nói, cả bọn Việt Cộng có cùng 

một cái tài duy nhất là lừa gạt, tráo trở, gian manh. Nếu 

không, dại gì chúng tôi tình nguyện chun đầu vô tù!. 

Những người thông minh như ông bạn của tôi đó, Ðơn 

Vị 101, cười toe toét xin đi học tập cải tạo hơn một 

chục năm trời. Những thằng bạn tôi đó, “nhớ nước đau 

lòng Con Quốc Quốc” làm sao mà rủ nhau về trên 

chiếc tàu Việt Nam Thương Tín, cứ vênh vênh cái bản 

mặt tại bến Bạch Ðằng, được tròng vòng hoa vào cổ, 

được quây phim…rồi được vào khám Chí Hòa ở tù rục 

xương trong Nam ra Bắc?.!. 

Tôi và Chánh qua những chặng đường lao lý, 

quen nhau, thân nhau “mầy tao” trong tù. Khi nhắc lại 

chuyện xưa, tích cũ đời tù mạt rệp, chúng tôi kể lại 

rằng, nó thế nầy, nó thế kia, thằng Chánh thế nầy, 

thằng Sáu thế nọ, không có ngôn từ nào sát nghĩa, thâm 

trầm hơn mà thay thế được. Cho nên, xin đừng thắc 

mắc là, sao không có lời nào mỹ ngữ hơn mầy, tao, 

thằng, nó….  Dẫu có, cũng làng chàng, hồ đồ, nhạt 

nhẽo, vô vị mà thôi. Ai đã sống qua đời là biển trời 

mênh mông đói khát tột cùng và oan khiên như trời 

long đất lỡ thì, có gì mà chấp nê, suy bì, bắt bẻ, có 

chăng miếng ăn và tình bạn. Miếng ăn cầm chân sự 

sống qua ngày. Tình bạn dắt dìu nhau không để chết 

oan, chết ức giữa đường, giữa sá!.  

Chúng tôi từ Trại Cải Tạo An Dưỡng Biên Hòa và 

Long Giao Long Khánh, chuyển trại ra “Miền Bắc Xã 

Hội Chủ Nghĩa”, gặp nhau tại Xã Lạc Hồng, Huyện 

Trấn Yên, Tỉnh Yên Bái giữa năm 1976. Lạng quạng, 

lạch bạch, bầy tù bị lùa đi như đàn vịt. Hung hăng, 

đanh ác, bọn cai tù hò hét, lên đạn rắp rắp. Người dân 

không biết mô tê, đứng ngoài xỏ miệng chửi bới, 

quăng gạch đá.  Ai cũng tự bảo lòng, một sự nhịn, chín 

sự lành. Mà không nhịn, thì làm gì bây giờ. Chết, dễ 

quá mà!. Bây giờ, nếu được nhìn lại một khoảnh khắc 

đó, có ai đã ăn cơm Quốc Gia, thờ ma Cộng Sản cũng 

không khỏi đau lòng, hổ thẹn. Thiếu Úy Huấn là “cán 

bộ giáo dục”? của trại. Cái anh chàng nầy mất đi một 

cánh tay trái, không biết vì vơ ghen mà chặt đứt đi hay 

một viên đạn của “Thằng Ngụy” nào bắn ngoài chiến 

trường ngày nào để bây giờ trở thành  “độc thủ đại 

hiệp” cho nên, lúc nào cũng gầm gừ dữ tợn quá. “Các 

anh không phải là  “Tù Binh”, lại càng không phải là 

“Cải Tạo Viên” gì cả. Các anh chính là những phạm 

nhân có tội với nhân dân. Nhân đạo, Ðảng cho các anh 
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con đường sống”. Gia tài những người “Tù Học Tập 

Cải Tạo” chúng tôi lúc bấy giờ toàn là những phế 

phẩm, những sáng tạo, sáng lượm, quăng ngoài đường, 

kẻ ăn mày cũng không thèm lấy.  

Mình không biết mình là “người tù” hay “con vật 

tù” hay “cái gì tù”…sao mà không giống con giáp nào 

hết trên thế gian nầy cả. Nó với tôi cùng tuổi Ngọ,  

năm Công Sản Bắc Việt vào Nam cướp của, mới băm 

ba, tuổi của sức sống tràn trề và tương lai đi lên, thì rủ 

nhau vào tù, hủy hoại cho tàn một đời mới thôi. Nó 

cũng lè phè mà, tôi cũng không siêng năng. Gia tài 

chúng tôi nhỏ xíu, nhẹ hời nhẹ hợt. Những anh em 

khác, siêng năng cóp, nhặt, lượm, mót…gia tài của họ 

cồng kềnh, nặng trịch, lĩnh kĩnh những thứ rách nát 

như thân phận tàn tạ của chúng tôi. Để ra mắt vùng đất 

mới heo hút rừng rú, một số người bị sốt vàng da, đi 

Trạm Y Tế cấp cứu với vài ba viên “xuyên tâm liên”! 

Có người chết, lạy Trời, cũng có người trở về. Bác 

Ngọc trở về đi không nổi, mình mẩy vàng khè. Một 

Ðại Úy, Phi Công Trực Thăng, đốn cây làm trại, bị cây 

đâm xuyên bụng, đổ ruột, chết liền tại chỗ, chết oan 

chết ức, chết tức tưởi không kịp ngáp!. Ở đây, ngày 

nào cũng đào hố trồng chè, đói và mệt chết mẹ, đêm 

nào cũng phải nghiêm túc ngồi “phê bình”, “kiểm 

điểm”,”bình bầu cá nhân xuất sắc”,  “người tốt việc 

tốt”, “người xấu việc xấu”... còm cõi cả lưng. Mục nầy, 

tôi và ông bạn Chánh ráng giữ, không để liên lụy, 

không để bị lưu ý là hên lắm rồi, chưa bao giờ được lên 

bảng vàng người tốt, việc tốt hay bị vướng vô bảng 

phong thần người xấu, việc xấu. Nhiều anh em vẫn còn 

tin rằng, học tập tốt, lao động tốt, sẽ sớm về với gia 

đình, đã cực lực “lao động là vinh quang”. Tội nghiệp!. 

Về với gia đình chưa thấy, đã về với ông bà, ông vải 

trước người ta hay hộc ra từng bụm máu tươi rói hoặc 

ở tù lâu hơn người ta.  

Tâm địa người Quốc Gia phúc hậu, làm sao  đỡ 

được đòn thù dã tâm Marxist, Leninist!?. Không thể 

lấy tâm lý người ăn rau mà xét đoán ruột gan kẻ ăn thịt. 

Người ta nói, đúng lắm. Lúc bấy giờ họ bày ra chưong 

trình “Kinh Tế Mới”, “lùa” bà con những người lính 

đang ở tù lên rừng. Họ muốn xóa sổ cuộc đời người 

lính đang bị nhốt. Họ cũng muốn giết sạch trơn thân 

nhân của những người bị gán tên “Nguỵ Quân”, “Ngụy 

Quyền”. Thảm cảnh xẩy ra, không bút mực nào tả cho 

hết!  

Những người vợ mới qua tuổi đôi mươi biết làm 

gì nơi rừng sâu núi thẳm với hai, ba đứa con thơ tay 

dắt, tay nách!? Chúng tôi quơ quào cây, cỏ, lá, rau, cào 

cào, châu chấu, rắn, rít, nhái, “chẫu chuộc”, cua 

đồng…và bất cứ con-gì-nhúc- nhích để cải thiện. 

Nhưng, Miền Bắc Xã Hội Chủ Nghĩa sau hơn ba chục 

năm Bác và Đảng vắt riết, cái gì cũng cạn kiệt, còn gì 

đâu mà cải thiện!?. Cứt còn không có mà ĩa ra, lấy gì 

làm Phân Bắc mà bón đất, nói gì “Bàn tay ta làm nên 

tất cả. Có sức người sỏi đá cũng thành cơm”. Đói khát! 

Rách nát! Người dân ở đây nghèo tận mạng. Ði tới đi 

lui quanh năm cũng một bộ áo quần tơi tả giống nhau. 

Họ nuôi chó vừa để giữ nhà, vừa để xẻ thịt bán, vừa để 

đẻ con đem ra chợ bán cũng vừa để chùi đít cho con. 

Ðừng nói tôi “bêu rếu” chế độ. Một Cô Bộ Ðôi, đè con 

xuống, banh đít ra, kêu “ki ki” tới lím. Việc nầy, tôi lại 

thấy nhiều lần nữa ở K.2 của Z.30 C Hàm Tân. Bấy giờ 

không phải Cô Bộ Ðôi Nhân Dân mà là Chị Công An 

Nhân Dân. Có lẻ họ tiết kiệm một chút thì giờ và một 

miếng giấy lau đít cho con để đánh “Mỹ cút”, “Ngụy 

nhào”? Anh bạn Hùng Phòng 2,  Ðức Trực Thăng và 

tôi, thỉnh thoảng “liên hệ” với cha con ông nhà quê xa 

trại đổi quần áo lấy gà, xôi. Họ nói”quần loa, áo lon 

quý lắm. Ở đây cái gì cũng tiêu chuẩn, mặc là lộ liền, 

là chết ngay. Khi nào xuống Hà Nôi mới diện được. 

Coi chừng mấy đứa nhỏ. Chúng khoái Cháu Ngoan 

Bác Hồ, thích “tố” cha, mẹ, anh, chị, em để lập công 

dâng Ðảng”.  

Một tối, nghe nhiều tiếng súng trên Dốc Cây Ða. 

Hôm sau, Trại tuyên bố “vì anh Huỳnh Hữu Lộc trên 

đường dẫn giải về trại vượt chạy nên bị bắn chết. Anh 

Lộc, người Nam, Ðại Úy, Khóa II Sĩ Quan Biên Tập 

Viên Cảnh Sát Quốc Gia. Ở đây cũng nghe có chuyện 

tréo ngheo. Anh Hồng là một Trung Sĩ vì khoe với bồ 

là Ðại Úy. Ðược bồ dắt tới địa điểm trình diện mà đi 

“học tập cải tạo”. Nghĩ 10 ngày là về, vẫn còn oai với 

bồ mà. Không may, bị đi tuốt luốt ra đến đây. Giả cũng 

đau, cũng có cái giá rất đắc. Có ai ngờ, nhờ đó ổng bả 

được đi Mỹ. Đâu khoảng một năm sau, một số, nói là 

một số, chứ hàng ngàn cải tạo viên, èo uột, xơ xác 

chúng tôi bị đẩy qua bên kia rặng Hoàng Liên Sơn, 

Huyện Văn Bàn, Xã Dương Quỳ để khổ hết sức là khổ 

với loại “ruồi vàng”đốt một cái là đau chết điếng, lưu 

lại vết thẹo muôn đời trên làn da cằn cỗi;  để chết với 

rừng thiêng sơn lâm chướng khí, tai ương; để sống với 

dân tộc thiểu số Tày, Mèo, Mán, được dạy rằng “tụi 

nó, Bọn Ngụy ăn thịt người; để dấu “Tù Cải Tạo” vào 

nơi chân trời góc biển đìu hiu mà hành hạ, mà đánh 

đặp, mà giết chết không sợ ai thấy... Đêm ngày cứ phải 

chui rúc trong những “láng” là chuồng trâu, chuồng bò 

của hợp tác xã vừa mới để lại đầy nước đái, cứt..., 

quyện thành lớp bầy nhầy thúi tha, bẩn thỉu …. Những 

bữa cơm là, “bo bo”, sắn củ, “sắn dui”, khoai lang, bắp 

hột…ăn không bao giờ đầy được một góc bụng. Thôi 

thì, độn với bất cứ thứ gi ăn được. Bữa nào, Chánh 

cũng một nón sắt rau tập tàng hổ lốn. Trời sinh nó to 

con, ăn nhiều, bù lại, nó nhanh nhẹn, mưu lược. Ở tù 
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Cộng Sản Bắc Việt, điều bất hạnh nhất, có lẻ là, to con 

lớn xác hay công tử bột õng ẹo, dễ bị nửa đường đứt 

gánh. Ở đây, cái gì cũng thiếu chỉ rau dấp cá thì tràng 

giang đại hải, đầy ắp trên đồi nầy núi nọ. Ở đây, tôi 

mới được biết và được ăn những trái vã đỏ lòm, tươm 

mật, ngọt hết sức, ngon hết sức, nhưng đâu có nhiều 

mà ăn cho đỡ dạ cầm canh. Dự định đưa những tù 

chúng tôi đến đây là để làm con đường chiến lược qua 

Lào trong một điều kiện như thí cô hồn mạng sống 

những thằng tù thua trận. Những ngày sắp sửa lên 

đường, cán bộ trại lấp la lấp lững, làm cho những anh 

em ở lại buồn lắm và chúng tôi thì, “hồ hởi phấn khởi”, 

nghĩ là, chắc được tha về hay ít nhất cũng được di 

chuyển vô Nam. Kẻ đi, người ở đều lầm.  

Mà còn sống với Việt Cộng thì, cứ lầm dài dài. Có 

ai biết, chúng tôi đi vào vùng tử địa. Nay người nầy 

chết, mai người kia chết. Chết không kịp chôn. Chết 

không có miếng ván hòm. Chết bó trong những chiếc 

chiếu cũ mình đang nằm. Hôm anh Châu qua đời, qua 

đời mới đến đây vài ngày, tôi cùng vài ba anh em tù 

khiêng đi chôn. Ði qua căn nhà nhỏ chơ vơ Xã Dương 

Quỳ, dọc theo bờ con Sông Ðà đến miếng đất hoang 

bên trái, đầy lau lách và mấy cây sim phất phơ bông 

màu tím, “màu tím hoa sim tím chiều hoang biền biệt”. 

Anh nằm đó. Bạn bè anh nằm đó. Ai thân nhân của các 

anh trong Nam biết các anh nằm ở đây bên kia “Cổng 

Trời”!? Nửa đêm, trong cơn ác mộng, anh Hà Tiến 

Nhất la thất thanh “chết tôi , chết tôi. Cứu tôi, cứu tôi”. 

Như là “đồng khí tương cầu, đồng thanh tương ứng”, 

toàn trại đồng la thất thanh, bãi hãi. Bọn cán bộ chạy 

rầm rập, súng đạn rắc rắc “cái gì, cái gì. Chúng ông 

bắn bỏ”. Ðại Úy Huệ, Trưởng Cuộc Cảnh Sát Quốc 

Gia Khổng Tử ở Chợ Lớn, chết vì thèm quá, ăn miếng 

thịt trâu đang khi bệnh kiết sắp lành. Chúng tôi nói, 

ảnh cũng biết “bệnh kiết mà “dệnh vào” một miếng thịt 

trâu, ngay cả một miếng da trâu đi nữa cũng đi đời nhà 

ma. Tội nghiệp, ảnh mới từ Trạm Y Tế Trại về được 

hai ngày chớ mấy. Chết gây khiếp đảm bạn tù còn sống 

ban ngày và ác mộng hãi hùng về đêm. Bây giờ, không 

biết hồn xiêu, phách lạc các anh đang vất vưỡng nơi 

đâu, có ai một giọt nước mắt!?. Những anh Dung Judo, 

Đại Úy Chiến Tranh Chính Trị, Thuận, người bạn thân 

của tôi ở Bình Ðiền, Ðại Ðội Trưởng Cảnh Sát Dã 

Chiến, Sơn Trưởng Cuộc Cảnh Sát Quốc Gia quận nào 

đó ở Bình Ðịnh, tất cả vẫn  còn đau những vết đòn bề 

hội đồng chết đi, sống lại của sáu, bảy thằng nhóc con, 

loại cháu ngoan của Bác và Đảng!?. 

Vài tháng sau, các trại “cuốn chiếu” về lại Yên 

Bái. Lại đến Bến Phà Âu Lâu lần nữa mà qua Sông 

Hồng nước mùa lũ, cuồn cuộn sóng đục ngầu màu đất 

đỏ bazan. Thiếu Úy Hồng của cái gọi là Quân Ðội 

Nhân Dân, bọn chúng hiếp đáp danh từ quá, cái gì 

cũng nhân dân hết, cầm một cái cây dài hơn một thước, 

to bằng cườm tay người lớn, quơ qua quơ lại, đánh, 

đập, lùa những thằng tù còn xương với da, bước đi 

nặng chình chịch qua Trại 12 mà vào mịt mù trong kia 

Trại 13 và 14. Về lại đây, có nghĩa là chúng tôi trở lại 

những địa danh không thiện cảm chút nào, “Cốc”, 

“Suối Nhị Tỳ”, Ðồi Thằn Lằn”, “Dốc Cây Ða”, “Hang 

Dơi”... đã lấy xác chết, máu, nước mắt và làm thương 

tật những thằng lính năm xưa tung hoành ngoài chiên 

địa thành những người tù phế nhân. Những người tù 

trong Nam ngơ ngác mới ra Bắc, nói sao hết nỗi đoạn 

trường! “Ðể tạo điều kiện thuận lợi cho các anh “học 

tập tốt”, “lao động tốt”, các anh đang đứng trên đất 

Miền Bắc Xã Hội Chủ Nghĩa”. Một câu nói, đến bây 

giờ ghi lại, tôi không sợ quên, sót chút nào. Mà cũng 

không quên cái ông Trần Khánh Thiện, anh ruột của ca 

sĩ Anh Khoa nói “tao nghĩ mình sẽ ra Bắc”. “Nghĩ gì 

nghĩ kỳ cục dậy?”, tôi nói với nó như vậy. Chúng tôi, 

những người trẻ sinh Nam tù Bắc như thể trời tròng. 

Không ai nói một lời. Không ai còn hơi sức. Thôi rồi! 

Có những người ôm nhau khóc. Có những người nhìn 

nhau chảy nước mắt. Có những người nghiến răng, 

lặng thinh. Ở đây đâu chừng một tháng, cũng Thiếu Úy 

Quân Ðội Nhân Dân Hồng nầy, cũng cầm trong tay 

một khúc cây như thể trường côn, la, chửi, đánh, đập, 

rượt chúng tôi chạy như tháng trước ở Văn Bàn về, 

“lùa” hết thẩy xuống Cốc mà trồng khoai lang, khoai 

mì, chặt nứa, chặt giang, phá rừng. Ở đây không có 

những Cây Vầu to như bấp vế người ta và cao thì nhìn 

ngút mắt, ngút mặt. Vác nó, gốc ghì trên vai thật chặc 

mà ngọn cứ nhún nhảy dưới đất sau lưng như muốn 

quăng mình xuống núi. Ngày đầu chân ướt chân ráo 

mới tới, thấy mụt măng gì mà to tổ nái. Anh em rủ 

nhau “xắn”, vát về. Làm cách nào cũng đắng hơn thuốc 

quinine, quăng bỏ. Ở đây cũng không có những dây 

mây trăm năm dài vài trăm thước, cứng như đá trên 

rừng và to như ống quyển xương xẩu của những người 

tù đói ăn chờ chết. Ở đây, gặp lại những anh em mà 

mấy tháng trước rất buồn không được đi như chúng tôi. 

Họ không ngờ gặp lại chúng tôi, những thằng trở về 

tàn tạ như ma trơi đến như thế. Còn chúng tôi, những 

người tù Văn Bàn về lại đây, mới nghĩ ra rằng, dẫu gì, 

Tù Yên Bái cũng đỡ hơn nhiều về “hậu cần” và sự 

sống của mình ít mong manh hơn. Các ông bạn 

Nguyễn Minh Luật, lớn hơn tôi vài tuổi, người cùng 

quê và Quách Văn Hỹ, người Chợ Lớn, bây giờ thấy 

vui hơn, mạnh dạn hơn, không như trên Văn Bàn, lượm 

thượm, phờ phạc, bệ rạc hết sức.  

Mà thật ra, ai lại không như vậy!? Về đây, các ảnh 

có “quà” gia đình trong Nam gởi ra. Có ăn, các ảnh 
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cũng đỡ thèm, đỡ đói và “sạch sẽ “ ra. Tôi và ông bạn 

Chánh 101 là “con mồ côi”, không ai “gởi quà”, không 

ai “thăm nuôi”, chỉ biết lấy tre làm bàn ăn và khúc gỗ 

làm ghế ngồi để chiều lao động về, tắm rửa xong 

xuôi...anh em ngồi ăn cơm mà chửi Việt Cộng, mà 

chửi mấy thằng “làm ăng ten” và kể chuyện đời lính 

hồi đó của mình. Thỉnh thoảng ông bạn Thuận cũng 

đem phần cơm, có khi  là một “cái bánh xe lãng tử”, có 

khi là mấy khúc nhỏ “bạch sâm” mà cũng có khi nửa 

chén đất “sắn dui” cùng với chúng tôi, gọi là “đến ăn 

cho vui” và “kéo” thuốc lào, say cho quên đời. Ông 

Thuận nầy giỏi làm “nỏ”, mỗi lần “rít” dài một hơi thì 

y như rằng, những anh em tù ở xa tít xa cũng biết là 

“Thần Kim Qui” ra trận. Người ta đặt cho ổng cái tên 

“Thần Kim Qui” liên hệ đến cái nỏ thần xa lăc xa lơ 

đời xửa đời xưa của lịch sử nước mình. Không để yên, 

vài tháng sau, chúng tôi lại bị “biên chế” và chuyển lên 

Trại Trung Ương Số 1 Lào Cai. Từ đây, chúng tôi bị 

nhốt trong những “láng trại” được bao bọc bởi rào cao, 

hố sâu và những “cán bộ” áo vàng công an canh giữ, 

có hệ thống hơn, khắc nghiệt hơn trước đây, do “bộ 

đội” điều hành.  

Tôi với Chánh, bị “biên chế” vào đội gạch. Chúng 

tôi đi đâu, rồi cũng trong những đội nặng nhất, khổ 

nhất, không bao giờ được nằm trong những đội tương 

đối dễ thở như đội rau xanh, đôi nấu ăn, đội mộc, đội 

rèn, đội chăn nuôi…Hằng ngày bất kể Xuân, Hạ, Thu, 

Ðông, chúng tôi cứ  hai người một cặp, lấy đất sét, đạp 

nhuyễn, làm thành ụ đất đóng gạch cao 1,5 mét, rộng 

1,2 mét. Mệt đừ. Chiều về, những “Thằng Tù Z” lê thê 

lếch thếch, đi không muốn nổi. Ông bạn Nhã đẹp trai, 

Trưởng Phòng 2 Tiểu Khu Phú Bổn, người làng Kim 

Ngọc, cách Phan Thiết của tôi chừng 6 cây số, ngày 

nào cũng như ngày nào, than trời không thấu: “làm 

ngày không đủ, tranh thủ làm đêm, làm thêm giờ nghỉ, 

làm kỷ giờ ngủ, làm đủ hai mươi bốn giờ”. Nó được 

thả về sớm hơn tôi, lấy vợ khác, làm nghề lái heo con 

đường Long Khánh- Phan Thiết.  

Ðó, những Sĩ Quan Việt Nam Cộng Hòa ở “tủ học 

tập cải tạo” của một chế độ mới tàn bạo, về thì mất vợ, 

xa con, nghèo khổ, làm đủ nghề tay chân tìm ra mìếng 

ăn cũng khó. Bị moi hết sức lực trong trại tù, khi về lại 

lam lũ cơ cầu, thiếu ăn, ưu sầu, bị lao, chết. Nay, nó đã 

ra người thiên cổ. Tiếng than oán của mầy bây giờ ở 

đâu Nhã!? Gì thì gì, tao cũng không bao giờ quên được 

mầy “ngày nào cũng phải chữi ông bà ông vải tụi Việt 

Cộng mới ăn cơm được”, nó thường nói như vậy. 

Thuận chịu khó hơn, tình nguyện “đóng gạch” và “đốt 

lò”. Cả hai công đoạn nầy phải nói, vừa nặng vừa cực 

vô cùng. Nó lúc nào cũng “học tập tốt”, “lao động tốt”. 

Tôi cũng không quên những khuôn mặt tiêu biểu: 

Cảnh, Điễn, Hùng, Triết,…Cảnh luôn luôn phải “độn” 

thêm một bi đông nước cho no cái bụng bao giờ cũng 

đói, sau khi lũm một cái là hết cái bánh ăn tối. Cho 

nên, Cảnh có biệt danh là “Cảnh Vòi Rồng”. Khiếu 

Hữu Điễn ở Ngả Ba Ông Tạ thì, bao giờ cũng ăn cái 

bánh nguội cũ, cất cái bánh nóng mới. Vì “người Bắc 

chúng tôi quen rồi, không được yên tâm, khi không có 

gì để dành”. Anh ta thường nhăn mặt nhăn mày nói 

như vậy. Có hôm, Điễn ăn thử con trùn đất, nhưng 

được gì đâu, chỉ có đất và đất đầy miệng. Nguyễn 

Thiệu Hùng Cận mà Chu Sĩ Lương thường đùa: “Một 

nhà thơ Mai Trung Chỉnh, một Lâu Ðài Tình Ái, một 

Cái Bụng Trống Trơn” bị tụi cán bộ gán danh “trây 

lười lao động”, thường khai bệnh liên miên ở nhà 

“câu”, “móc ruột” những cái bánh của anh em ăn cho 

qua cơn đói hành hạ. Có người thông cảm mà thương 

như thương cho chính bản thân của họ. Có người ghét 

cay ghét đắng kết án như Biện Lý phán tôi phạm nhân. 

Và tôi, tôi biết tôi đói, gặp trường hợp thuận lợi chưa 

chắc còn “lương thiện nho nhỏ” mà không dám làm 

những việc đáng phiền hà như vậy! Con người sắp chết 

đói, chịu không nổi những miếng ăn lồ lộ ra trước mắt 

thúc giục bản năng hành động mà lý trí không ngăn cản 

được. Triết, Ðơn Vị 101 như ông bạn Chánh, ngồi cắt 

phần bánh ăn của mình ra thành trăm “hột lựu”, đong 

đưa võng buồn, mắt lờ đờ nhâm nhi từng hột một cho 

đến khuya. Ăn mau sợ hết, sợ đói. Hùng, Ðại Úy Lực 

Lượng Đặc Biệt, ốm yếu, lờ đờ, thà chịu đói, nhịn ăn, 

đổi lấy áo quần để “làm vốn” khi về. Tội nghiệp. Ảnh 

đã không “làm vốn” được khi về, mà ảnh đã ôm nó vào 

lòng đất, không một nắm mồ ở đây Trại Trung Ương 

Số I Lào Cai. Chánh cũng “cải thiện” dữ lắm và tôi 

cũng không chậm chạp gì. Có gì cũng chia hai. Một 

con nhái bầu chút xíu, một con rít ngoằn ngoèo, tong 

teo…cũng cùng nhau nhét kẻ răng cho đỡ thèm cái 

miệng. Một hôm Chánh đưa cho tôi một khúc rễ cây 

tươi, bảo: “mầy ăn đi, không sao đâu. Tao và thằng 

Sơn đã ăn rồi, sống nhăn răng đây nè”.Tôi dè dặt ăn 

thử. Ngày qua ngày, rễ cây hết, cây ngả chết. Trong tù 

nầy, bất cứ thứ gì có thể ăn được, các “cải tạo viên” 

không chừa, đều tuồng tuốt luốt vào bao tử hết. Chúng 

tôi có cùng một ý thức đói và một khái niệm không có 

cái gì đẹp trên đời. ngoại trừ miếng ăn. “Miếng ăn là 

miếng tồi tàn...” không đúng chút nào đối với chúng tôi 

những người triền miên đói,. Một con mèo tam thể ưỡn 

ẹo đi qua. Một con chó con lông xù kêu cẳng cẳng đi 

qua… Bọn tù chết tiệt này kháu nhau là, làm thịt nấu 

món nầy ngon lắm, nấu món kia ngon lắm, có bao giờ 

khen con mèo nầy đẹp, con chó kia dễ thương đâu!? 

Bản chất con người đã biến thể rồi mà bản năng động 

vật lại cứ trổi dậy rần rần. Đến mùa thu hoạch các thứ 
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bắp, đậu phọng, khoai lang, khoai mì…thì vừa làm, 

vừa ngốn, vừa dấu. Không lẻ chịu chết trên lương thực, 

thục phẩm mình làm ra.!?. Đói quá mà!. Đêm nào bụng 

dạ cũng trống trơn, khó ngủ, Văng vẳng tiếng còi xe 

lửa Phố Lưu gần bên Tàu, nghe sao mà buồn quá, nhớ 

nhà, nhớ vợ, nhớ con, nhớ anh em ruột thịt, nhớ bạn bè 

xa gần…. Kế bên, ông bạn Chu Sĩ Lương Chiến Tranh 

Chính Trị, tánh khí cũng ngang tàng mà tâm hồn cũng 

thi sĩ, luôn chân tay táy máy, vừa nhóm lửa “cải thiện” 

mấy cọng rau “cải trời” mót nhặt hồi chiều, vừa rít 

xong một hơi thuốc lào dài lê thê… thì lại lải nhải cho 

quên đời đau khổ. Tôi nhớ hồi mới tới đây, nó nhờ mấy 

anh em thân làm hậu thuẩn, định gây hấn với tôi. Tôi 

lì. Tôi đâu nhịn. Còn một chút nữa đã “oánh” nhau rồi. 

Nhưng rồi, chẳng có ai dám đánh với ai đâu, đùa dai 

một chút cho oai kiểu anh hùng rơm vậy thôi. Một hôm 

tôi “hốt hụi” được 14 cái bánh xe lãng tử. Anh em, ai 

cũng “nể” mình giàu quá. Ðói thì đói, ăn thì ăn cũng 5 

cái là bụng đã no chình ình, không nhận cái gì vô nữa. 

Bên kia, anh bạn Sử, Ái, Ấn thường tụm ba, bó gối 

nhìn trời hiu quạnh, thắc mắc mình đã ăn chưa nhỉ, sao 

cái bụng vẫn không có gì!?  

Năm 1979, vì chiến tranh với Tàu sẽ xẩy ra, 

những người tù lưu linh lạc địa chúng tôi được lùa về 

Vĩnh Phú, một tỉnh được thành lập năm 1968 từ hai 

Tỉnh Phú Thọ và Vĩnh Phú hợp lại. Ở đâu cũng tù, “Tù 

Binh”, “Tù Học Tập Cải Tạo”, “Tù Tập Trung Không 

Án”, “Tù Ngụy”, “Tù Z”, “Tù Chính Trị”…thậm chí, 

cả “Công Nhân Tù”, đối với chúng tôi không quan 

trọng. Quan trọng là cái ăn, cái mặc, cái lao động và 

cái lòng người, để con người còn là con người. Thảm 

thay, có được đâu!. “Cách Mạng” còn đang miệt mài 

trả thù chưa xong mà. Ði từ trời vừa hừng sáng bằng xe 

molotova, khoảng 3 giờ chiều tới Ga Ấm Thượng, vào 

Bến Ngọc lội bùn là tối câm. Chúng tôi, Chánh, Thuận, 

Sơn, Sáu…sau “biên chế”, ở vào một đội nông nghiệp 

của Phân Trại K5 thuộc Trại Tân Lập do Thiếu Tá 

Nguyễn Thùy làm Trại Trưởng. Trại được che kín và 

kiên cố bởi bốn bức tường cao ngất, thêm kẽm gai ở 

trên và hào sâu phía dưới. Áo màu vàng kaki Công An 

Nhân Dân thay thế cho áo màu áo xanh rừng Lính 

Quân Ðội Nhân dân. Ban Trật Tự hậm họe. Đại úy 

Chiến Tranh Trị Biên Hòa tên Hùng, Trung Úy Phi 

Công tên Bình, Phủ Ðặc Ủy Trung Ương Tình Báo tên 

Uyển và “đầu gấu” hình sự Bích, làm thành hung thần 

Bộ Tứ, gây khiếp đảm, gây oán thù đồng đội thuở nào 

của mình. Trưởng trại Thùy, ăn nói ngọt xớt, độc ác 

khôn lường. Hình như những con người Cộng Sản Việt 

Nam, sinh ra để tàn bạo, hành hạ đồng bào của mình. 

Trong suốt bốn năm ờ tù, từ Biên Hòa, Yên Bái đến 

Hoàng Liên Sơn, Lào Cai, Vĩnh Phú, tôi chưa từng 

thấy một cai tù Việt Cộng nào xót dạ tình người, nhẹ 

tay một chút với người anh em của mình, dù là những 

ngày thiêng liêng Ba Ngày Tết.  

Một ngày lao động làm đường ra Bến Ngọc, trời 

nóng như thiêu, hàng loạt người xĩu, có vài người chết. 

Nghe nói, trong đó có Thiếu Tá Minh, người lái trực 

thăng cho Tổng Thống Thiệu? Dưới ruông cạn quanh 

trại, những con cá lòng tong, cá trắng, cá lốc con, nổi 

lềnh bềnh,“ngoẽo” dưới làn nước nóng có thể luộc chín 

được trứng gà. Đêm về, phải vỗ tay thật mạnh theo 

nhịp những bài hát Nhạc Cách Mạng “Vùng lên! nhân 

dân Miền Nam anh hùng. Vùng lên! Xông pha vượt 

qua bão bùng. Thề cứu lấy nước nhà. Thề hy sinh đến 

cùng. Cầm gươm, ôm súng, xông tới...” hay “Bão nổi 

lên rồi từ Miền Nam quê hương thân yêu. Từ Trị Thiên 

băng qua Tây Nguyên lan tới bưng biền...”. phê bình 

thật dữ để “khích tướng”. Kiểm điểm thật dữ để đánh 

quỵ những ai còn “chao đão”. Dưới đất hàng đàn chuột 

cống trong cầu tiêu đi ra, nghênh ngang diễn hành. 

Người với vật chung chạ một cách thân quen, trơ trơ, 

dạn dĩ. Chỗ ngồi thì, muỗi đốt thả giàn và rệp cắn thoải 

mái mà người cơ hồ như không còn sức đề kháng. 

Trăm ngàn kiểu khổ!. Nhìn thấy cái chết dễ ẹt mà ngày 

về thì hun hút, Chánh làm bộ làm tịch bịnh thường 

xuyên, chống gậy, ngả nghiêng như người sắp chết, ai 

lao đông mặc kệ, ở nhà. Tôi, cũng có cớ bệnh suyển, 

khai đau vùng ruột già, cũng giả đò bịnh ở nhà. Cả hai 

được “biên chế” vào đội già cả bệnh tật, khẩu phần là 

chế độ 13 kilogram môt tháng, đủ để ngày nào cũng có 

hai chén nước cháo lõng. Đã đói, càng đói thêm. Cam 

chịu, hơn là ra ngoài, vất vưỡng như bóng ma trơi. Đội 

Trưởng Trần Trọng Thuyên, nghe nói là phóng viên 

chiến trường “Trọng Tiến Trường Sơn Tây?” biết 

chúng tôi đóng kịch, làm lơ. Một vài anh em trong đội 

xầm xì, nghi chúng tôi bịnh gian bịnh dối, cũng làm lơ.  

Bác Sĩ tù, Đại Úy Hiệp, Y Tá tù, “Hường Kampuchia” 

tin chúng tôi bệnh thật. Ðủ rồi. Hằng ngày, chúng tôi 

chỉ nhận được vài viên thuốc “ Xuyên Tâm Liên” hay 

thỉnh thoảng bị đè cổ ra chích mà không biết thuốc gì. 

Cũng sao đâu!?. Chánh nói “ không trị trong bụng 

cũng trị ngoài da, không bổ bề ngang cũng bổ bề dọc”. 

Chúng  tôi, trong Ðội ai cũng biết là hai tên “trây lười 

lao động” giả đò bệnh nhưng chẳng ai thèm nói tới, 

không dám nói tới “những thằng cô hồn” nầy. Nói đến 

đây, tôi lại nhớ đến anh bạn Sơn, người Bình Ðịnh 

thường giúp tôi, cõng tôi xuống trạm xá giả đau, khám 

bệnh. Sơn, cách đây mấy tháng, tao thấy mầy trong 

SBTN đang kiểm phiếu bầu Hội Trưởng Cảnh Sát 

Quốc Gia ở Texas với Trà Văn Tứ. Làm sao liên lạc 

với mầy? Dẫu sao, tôi cũng được “ở nhà”  khoảng sáu 

tháng. Ông  Chánh lâu hơn. Mỗi lần nhóm Bộ Tứ xét 
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phòng, chúng tôi đắp chăn rên hừ hừ. Mỗi lần Ban Y 

Tế kiểm tra, chúng tôi nhăn nhó đau đớn. Tụi nó cũng 

lắc đầu, không biết “tụi nó bệnh gì”?. Mà có biết, tôi 

nghĩ tụi nó cũng làm ngơ vì “đụng chi mấy tay ngang 

bướng, lì lợm”. Một hôm, toe toét cười, Chánh bẻ hai 

miếng cơm cháy cho heo ăn, dính đầy cám, trấu, còn 

dư lại của ngày hôm qua, đưa mỗi đứa một nửa. Nhìn 

dáo dác quanh quất một cách chùng lén, cả hai cho vào 

miệng, ngấu nghiến ngon lành. Có ai bắt gặp cũng cười 

trừ mà thôi. May, cũng không có gì!?. Những “cải tạo 

viên” ở Bắc, bọn chúng tôi thường hay đố với nhau 

rằng: “con lợn hay con “nợn” và con heo khác nhau 

chỗ nào?”. Tất cả đều một cách trả lời: “Con lợn hay 

con “nợn” ở Bắc, ăn cọng lang khô, bả cây chuối già, 

trấu xảm, muối hột… ốm tong ốm teo. Con heo ở trong 

Nam, ăn “nước cơm”, tấm, cám, rau muống, cá 

tươi…mập ú. Huỳnh Ngọc Thuận, người bạn Bình 

Ðiền, Bình Chánh dân giả của tôi như đã nói ở trên, 

vốn tháo vát, chịu khó, nhẫn nhục...từ lâu đã biết lượm 

tàn thuốc hút cho đỡ ghiền và lao động thì hụt hơi, để 

có tiêu chuẩn 18 kilogram một tháng. Trí, Ðại Úy An 

Ninh Quân Ðội một sáng được vợ “thăm nuôi”, vào 

trại mắt đỏ hoe. Ảnh mời vài anh em tới chung vui, xã 

giao, vừa nói, vừa ăn, vừa khóc rằng: “thấy vợ, không 

hỏi một lời, cứ nhắm mắt mà ngấu nghiến, hết 15 phút 

thăm nuôi, vợ về,. Bây giờ mình thấy mình hổ thẹn quá, 

nhục quá. Bả băng qua cả ngàn cây số gian truân, 

không hỏi han một lời”. Đói, lương tri con người cũng 

đi vắng, trổi dậy cái bản năng xúi giục con người làm 

những việc thấp hèn, đáng khinh, đáng chữi. Một tuần 

sau đó, Trung Tá Phải cũng được “thăm nuôi”, cũng lo 

ăn, cũng quên thăm hỏi gia đình. Thằng con nhỏ 10 

tuổi nhìn cha, tức quá chạy ra ngoài đứng chữi “Cha 

mấy thằng Việt Cộng để ba tao đói”. Ảnh tay không về 

trại. Chỉ vào Nam “dạy con”, Phường làm kiểm điểm. 

Quà để trong kho bị Cán Bộ Trại trộm cắp, bị Ban Trật 

Tự lấy ăn tự nhiên, bị chuột tha hồ ngồi mát ăn bát 

vàng...Khoảng 3 tháng sau, ảnh được trại cho nhận. 

Quà còn gì nữa! Không còn gì! Không còn gì hết! 

Những anh bạn già yếu, bệnh hoạn thay nhau về với 

Phật, với Chúa nhanh quá, nhiều quá. Trong chế độ tù 

của Việt Cộng, điều tốt nhất là im lặng. Nói lạng 

quạng, bị nâng quan điểm là, “phản động”, là “chống 

phá Cách Mạng”, thì bỏ mẹ. Ca tụng Cách Mạng sẽ bị 

nghi ngờ là giả vờ “nín thở qua sông”, đáng theo dõi, 

thì cũng chết cha. Nhiều anh em đã bị cùm một cách 

tàn nhẫn, bi đánh, bị bỏ đói trong các “hầm cách ly”, 

“hầm kỷ luật” đến chết, nếu không, khi được ra cũng 

hồn ma bóng quế. Dũng, Ðại Úy Thủy Quân Lục 

Chiến, một ngày sôi ruột sôi gan, sẳn sàng chết, rồi gì 

cũng sắp chết, đã chửi thậm tệ tên “cán bộ dẫn giải”. 

Thái độ kiêu hùng, lời lẻ đanh thép, làm sao tôi quên 

được, làm sao chúng tôi quên được. Về “láng”, tôi 

thưởng anh một  cây kẹo. Cây kẹo thời buổi đó quý 

lắm. Anh đã chửi giùm cho chúng tôi, đáng được gắn 

huy chương, đáng được vinh thăng Thiếu Tá. Ảnh 

banh ngực tiến tới, tiến tới. Nó thụt lùi, thụt lùi. Bây 

giờ, không biết anh đang ở đâu? Có thể đã chết trong 

trại tù nào rồi chăng!? Hay còn sống ở đâu đó trên đời? 

Anh Hưng, con một ông Tỉnh Trưởng Long An thời 

Ngô Ðình Diệm, đã nậy vàng 18 carat bọc mấy cái 

răng từ đời nào, đổi “tù hình sự”, lấy vài phần ăn bo 

bo. Đói quá mà, họ phải tự lo sự sống của mình chớ!. 

Cái sinh mạng còn chưa giữ nổi, huống chi ba cái lẻ tẻ 

răng với cỏ, vàng với bạc?.  

Tôi cũng không quên, Cậu Ấm Nguyễn Văn 

Thanh, em của Hồng Y Nguyễn Văn Thuận, cháu của 

Cựu Tổng Thống Việt Nam Cộng Hòa Ngô Ðình Diệm 

vì ham đánh, ham thọt Billard mà kẹt ở lại, theo lời ảnh 

kể. Trong Nam ở Trại An Dưỡng ông ta đã “trốn trại” 

với Linh Mục Thành (?), Tuyên Úy Công Giáo Trường 

Bộ Binh Thủ Ðức, bị bắt lại, bị đánh tàn nhẫn. Nay ra 

Bắc, lại bị một gã của bọn “Tứ Quái” trong “Ban Trật 

Tự” tên Nguyễn Văn Hùng, gốc Ðại Úy Chiến Tranh 

Chính Trị của Tiểu Khu Biên Hòa đánh vào đầu bằng 

cái “nón cối Việt Cộng” vì “liên hệ” với một ông già 

trực buồng hình sự ở K.5 mấy tháng trước. Môt 

Trưởng Cuộc Cảnh Sát Quốc Gia Nguyễn Thiện Thuật 

ở Sài gòn, cũng là một kép xi nê ma, đẹp trai bao nhiêu 

thì, bây giờ rách rưới, tàn tạ bấy nhiêu, hằng buổi trưa 

lang thang ngang qua “láng” tôi thường xuyên, tìm có 

cái gì không để “cải thiện”. “Đội Đại Tá” của hai Đại 

Tá Dương Hiếu Nghĩa và Lê Ðình Luân luôn luôn 

ngay hàng thẳng lối, có vẻ thuần thục bên ngoài như 

thế, nhưng không biết lòng dạ các ông anh như thế nào. 

Cảnh, một Ðại Úy An Ninh Quân Ðội, đói quá, gom 

góp hết những vỏ khoai lang của anh em bạn “tù cải 

tạo” nào ăn sáng bỏ ra, vo lại, cho vào cái bao tử đã 

trống trơn một đêm qua. Một miếng da trâu, phần thịt 

chia cho ông “cải tạo viên” Trung Tá ở “láng” kế bên 

hồi chiều, nhai tới nhai lui mòn hàm răng già, vẫn dai 

cứ dai như miếng cao su. Quăng!. Tối, hai ba con chó 

gầm gừ, giành ăn tới giành ăn lui, nhai, gặm, xé... vẫn 

không nuốt được. Bỏ. Sáng hôm sau, một ông bạn, có 

lẽ đã canh từ hồi hôm, sáng ra, lượm rửa sạch, xắt nhỏ, 

hầm từ sáng tới chiều, vẫn còn dai cứng. Mặc kệ. Nuốt 

luôn. Có gì đâu!?. Có điều, mỗi lần nuốt một hột da 

trâu đó, phải cần một ngụm nước, để “ực” một cái và 

hai mắt phải “trợn tráo” một cái. Ngon lành gì!? 

Nhưng đỡ dạ. Ông Hội Ðồng Tỉnh Rự không sợ “gan 

công mật  cóc” gì ráo, ăn hết gan cóc, trứng cóc, luôn 

cả da cóc, cũng có gì đâu!?. Ổng vẫn cười nhăn răng. 
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Thần chết cũng chê. Mà cũng có gì đâu để cười, để 

chê!? Con người cũng chỉ là một động vật bị thúc bách 

bởi cái đói vô cùng khủng khiếp, dẫu thần thánh cũng 

phải ôm bụng than trời thở đất, huống hồ phàm phu tục 

tử chúng ta. Anh Tiền, còn một chút nữa đã ra người 

thiên cổ chỉ vì ăn mấy trái vải rừng. Chết ngoài chiến 

trường hay chết trong ngục tù Cộng Sản cũng là, cái 

chết bi hùng, bi ai, đáng thương. 

Vào khoảng cuối năm 1979 hay đầu năm 1980, 

Tôi và Chánh “chuyển trại” qua K.1. Thuận và Sơn qua 

K.7. Hệ thống Trại Tân Lập, Tỉnh Vĩnh Phú có tất cả là 

7 K.  Hai chúng tôi được “biên chế” vào đội trồng 

“chè”, Trung Tá Thiện làm Ðội Trưởng. K.1 có truyền 

thống là, thường xuyên ăn khoai mì, ngoài Bắc gọi là 

sắn và “cải tạo viên’ mĩa mai gọi là “bạch sâm”. Ăn 

bạch sâm dài dài, mà gánh nước lên đồi tưới chè hoài 

và tưới biết bao nhiêu nước cho đủ. Chỉ tội cho các 

“cải tạo viên” cứ ráng, cứ ráng mà  chết,  có biết đâu, 

đó là chính sách hành hạ, trả thù của giòng họ Bác và 

Đảng. “Nước sông, công tù” mà! Chúng nó biết chớ?. 

Chiều tắm “suối cứt heo”, nước chảy qua đội chăn 

nuôi, nuôi gà, vịt, ngỗng, heo, bò, trâu… thúi không 

chịu nổi. Tối về ngủ trong phòng giam đầy người, kín 

mít, ngôp thở mà rệp và muỗi nhiều vô số kể. Chánh và 

tôi, đêm nào như đêm nấy phải cột hai ống quần, cột 

hai ống tay, trùm cái đầu lại, bảo nhau là, “phi hành 

gia” bay vào giấc mộng mị. Vậy mà cũng không tránh 

khỏi giòng họ Rệp Bắc Kỳ đói máu tù Nam Kỳ xương 

khô và muỗi ông, muỗi bà đói, vo ve nhức óc đi tìm da 

bọc xương chúng tôi mà xin tí huyết. Chắc tụi nó cũng 

chưa bao giờ được no một lần như người dân sống 

trong Chế Ðộ Người Bốc Lột Người Xã Hội Chủ 

Nghĩa!? Tôi nhiều lần phải nghỉ ở nhà “làm việc” với 

“cán bộ cấp trên” xuống. Mình là “Phụ Tá Đặc Biệt” 

mà. Đi tới trại nào cũng y bon như vậy, được mời ngồi 

ghế, được mời hút thuốc có cán, mời uống “nước chè” 

mà “tâm sự thời ác ôn của anh”, thường kéo dài cả 

tháng. Biết rồi, nói mãi, chỉ viết vài ba chữ y như cũ 

thôi, mà nghĩ cả ngày nầy qua ngày nọ, đỡ đời lang 

thang cơ cầu bên ngoài. Anh Lê Văn Đàn, người Huế, 

Xứ Truồi làm “Ban Trật Tự Trại”, nghe nói là Trung 

Tá Biệt Ðộng Quân, Chỉ Huy Trưởng Cảnh Sát Quốc 

Gia Quận Tư, là em ruột của Thiếu Tướng Lê Ðức 

Anh, sau nầy là Chủ Tịch Nhà Nước Cộng Sản Việt 

Nam, cùng với các anh Trung Tá Sung, An Ninh Quân 

Ðội Vùng I Chiến Thuật, Trung Tá Tường, An Ninh 

Quân Ðội Biệt Khu Thủ Ðô thường đến coi bói tào lao, 

nói chuyện trời đất, cũng đỡ buồn qua ngày đoạn 

tháng. Buổi chiều, ăn hai khúc khoai mì với chút nước 

muối làm canh lơ thơ vài cọng cải. chúng tôi ra đứng 

dưới bóng cây vừa để chuyện trò với nhau mà cũng 

vừa để hóng mát trước khi vào lò thiêu“cellule”, nghe 

ông bạn già, Ðại Úy Bùi Hữu Bằng, em Ðại Tá Bùi 

Dinh huyên thuyên chuyện trời cao đất rộng. Có lần 

ổng kể, không biết thiệt hay giả. “Lúc là Trung Sĩ, ba 

má vợ không chịu gả con gái “cho thằng cô hồn các 

đảng”. Chúng tôi rủ nhau trốn. Tôi hẹn bả trong vườn 

chuối sau nhà. Ðêm đó, tôi nằm trên mái hiên nhà chờ. 

Bả ra, hai đứa định lén đi. Ông bà già vợ nghe được 

tiếng động. Tôi vác bả lên vai mà chạy. Chạy miết đến 

bây giờ mấy chục năm, có mấy đứa con, cha mẹ vợ 

cười khì”. Hai khuôn mặt hồi đó, tôi nhớ hoài là, 

Thượng Tọa Thích Thanh Long, Giám Ðốc Nha Tuyên 

Úy Phật Giáo, người cao, ốm, điềm đạm, ít nói, toát ra 

một vẻ đạo cốt, nhân từ. Và một người nữa là, anh bạn 

Phan Tấn Ngưu, Thiếu Tá Cảnh Sát Quốc Gia, thường 

dựa vánh tường cellule của tôi hay một gốc cây nào đó 

mà u sầu, không nói không rằng...Những câu chuyện 

kể về những “Ngụy quân, Ngụy quyền” đã lý luận, 

phản bác lại lý tưởng, luận điệu tuyên truyền áp đặt của 

cha, anh…theo “Cách Mạng?”, thậm chí từ chối cả mối 

liên hệ ruột thịt là rất thường. Ðại Úy Hiệp lúc ở Trại 

An Dưỡng Biên Hòa, nằm trên võng vẫn đánh thắng 

một lần 4 bàn cờ tướng đầy người bu quanh. Ra Yên 

Bái, ông cha Ðại Tá Quân Ðội Nhân Dân đến thăm với 

vài gram Thuốc Lào Tiên Lãng mà tuyên truyền, mà 

xĩa xói... ảnh không nhận quà, không nhận cha. “Cha 

có đường của cha. Con có đường của con”. Cũng nên 

biết, lúc bấy giờ, chúng tôi thiếu đủ thứ, đói đủ thứ, 

nhất là thèm thuốc lào hết sức. Người Tù Cải Tạo đói 

đến chết cũng chịu nhịn phần ăn sáng mà đổi vài “bi” 

thuốc lào hút cho đời “còn một chút gì để nhớ để 

thưong”. Anh Trầm Hữu Phước, Phước Lùn người 

không biết hút thuốc cũng bảo vợ trong Nam gởi 

Thuốc Lào 888 ra đầu tư. Khi trại phát thuốc lào hạ cấp 

như là một loại cỏ khô nhiều đến nổi anh em đặt cho 

cái tên “Lào Thau”. Nói gì nói, có nó cũng còn hơn 

mua “mắc thấy mẹ”. Thuốc Lào 3 số 8 của Ðại Úy lùn 

trở nên ế. Ảnh nhất định không chịu bán rẻ. Ảnh ôm. 

Ảnh ghiền. Sau nầy Trầm Hữu Phước, “người lùn gieo 

máu lửa” lại là người đói thuốc lào, đổi khẩu phần ăn 

để lấy vài “bi” mà “rít” cho qua cơn. “Ác lai, ác báo” 

không sai. Tôi bị “biên chế” qua đội tăng gia, Chánh 

qua đội chăn nuôi. Đội tăng gia, thỉnh thoảng được cạp 

đỡ thèm những đuôi thừa, đuôi thẹo khoai lang, khoai 

mì. Đội chăn nuôi khá hơn, lén ăn bớt, ăn xén được 

thức ăn của heo, gà, vịt…Chúng tôi lâu lâu mới gặp mà 

thôi, dù cùng một trại K.1. Gặp Nguyễn Văn Tua, 

người bạn cùng khóa, mừng quá. Nó ở đội nhà bếp và 

thường được “quà” vợ thăm nuôi, mình tự nhủ trong 

lòng, chắc nó cũng nghĩ chút tình anh em, “cho” mình 

cái gì ăn đỡ đói. Không. Đừng mơ. Nó cho, là cho mấy 
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thằng Cán Bộ Việt Cộng. Nó không ngu cho mấy thằng 

bạn bạch đinh, bần cố, mạt kiếp, lợi gì?. Trách, tại sao 

mình quên đi câu nói cụ Nguyễn Khuyến thời còn 

Trung Học?: “Sang thì tìm đến, khó tìm lui”. Sau đó 

mấy ngày, vô tình tôi gặp anh bạn Văn Minh Tịnh vừa 

được “thăm nuôi”, kéo “quà” về “láng”. Ảnh bảo tôi 

khi nào rảnh, đến ảnh lấy “một ít” vê ăn. Ngại quá, tôi 

không gặp ảnh mà lấy một it về ăn. Bây giờ cũng 31 

năm rồi, tôi đã không quên mà còn nhớ rõ ràng ràng 

tấm lòng một người bạn tù, một người bạn cùng khóa 

đời lính. Mấy tháng nay mới biết, Tịnh và gia đình đã 

định cư ở Nam Cali. Mừng chúng ta đã thoát hiểm. 

Chắc chắn có ngày anh em gặp nhau kể chuyện đủ 

điều. Vui lắm. Tháng 9 năm 1980, vợ tôi ra thăm, bới 

theo vài chục kí lô “quà”. Tù chúng tôi gọi những 

lương thực, thực phẩm tiếp tế là “quà”. Mười lăm phút 

nói chuyện cho người vợ tìm chồng xa cả ngàn cây số, 

ngắn ngủi quá!. Nói gì !?. Nghẹn ngào. “Em ráng nuôi 

con, tìm đường “vượt biên”. Khô khan như đời tù cạn 

kiệt sự sống. Ngắn ngủi như đời người vợ “tù cải tạo”, 

một lần thăm nuôi chồng là, một lần chia tay vĩnh biệt. 

Tôi cho Thượng Sĩ Phan Văn Lựa, lính của tôi ngày 

xưa ở Quãng Ðức một ít. Tôi chia cho ông Chánh Mập 

một số. Cuối năm 1980, một số chúng tôi bị “biên chế” 

vào Thanh Hóa. Nghe nói, chúng tôi sẽ thành những 

“công nhân tù”. Lạ! Công nhân mà tù, tù mà công 

nhân? Họ tính chúng tôi đem vợ con trong Nam ra, 

định cư tàn đời nơi khỉ ho cò gáy, thâm sơn cùng cốc 

Xã Thanh Xuân, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Thanh 

Hóa.nầy với người Thái Trắng, Thái Ðen, núi đá vôi, 

đồi gổ lim và Nhóm Năm Người Nguyễn Hữu Có. 

Thôi, giả từ mầy Chánh nhé. Mầy theo tao, tao theo 

mầy suốt mấy năm trời tù, không khá chút nào hết. 

Mầy Nhâm Ngọ, tao Nhâm Ngọ. Mầy với tao cũng đã 

ba mươi tám tuổi rồi. Mầy có hiếu với bà cụ vô cùng, 

tao biết. Tao cũng thương ba má tao nhiều lắm. “Nụ 

cười cầu tài” của mầy, ráng giữ mà sống. Giữ như giữ 

linh hồn không bán cho quỉ mà chúng ta thường bảo 

nhau : “ phải không để cho bọn “bò vàng” nó khinh, 

không để cho cha mẹ buồn và làm sao cho vợ con còn 

hãnh diện…”. Không thể như các cậu Ðội Trưởng Ly, 

Toại…bị mắng vốn tới cha mẹ, tới vợ con và bị chửi 

rủa không ngốc đầu lên được. Mầy về Z 30 D hồi nào?. 

Tao về Z 30 C tháng Tư năm 1982. Nơi đây, vùng quê 

hương của tao, có một lần sẩy chết vì trúng mìn Việt 

Cộng. Hai đứa ở cách nhau một ngọn núi, không bao 

giờ gặp nhau, hằng ngày nhìn núi Mây Tào, đếm tuổi 

đã bốn mươi hai. Khi đi, sức vóc trai trẻ, bây giờ tóc đã 

muối tiêu. Những ngày đi rừng chặt lá buông, tao lặn 

lội qua gần núi tìm, nhưng bị đuổi về, chớ thấy đâu mặt 

mủi mầy. Khoảng 9 năm tao về. Mầy cứ ở lại thêm 

nhiều năm nữa. Rồi cũng gặp nhau ở Sài Gòn, bị đổi 

tên là “Thành Phố Hồ Chí Minh”. Bọn Ngụy Quân, 

Ngụy Quyền đi học tập cải tạo theo lệnh tập trung 

được thả về, đứa thì bị vợ đá lăn đá lóc, đứa thì vô gia 

cư trong đất nhà của mình, đứa thì đạp xích lô, đứa thì 

bán giấy số, đứa thì bán cóc kẻng ở các Trường Tiểu 

Học, đứa thì khuân vát ở các bến xe đò, đứa thì bán cà 

rem, đứa thì toát mồ hôi kiếm việc không ra…dù chỉ 

là, một công việc bần tiện, hạ đẳng nào không ai thèm 

mó đến. Người thân, bạn bè, xóm làng… quây mặt, 

khinh thường. Bọn “Chính Quyền Cách Mạng” đối xử 

gian ác. Ho sống trên quê hương mình như đang ở 

trong một địa ngục nào xa lắc xa lơ, lạ hoắc. Mầy về 

với người vợ, dù đã trải qua biết bao là gian truân vẫn 

chung thủy, một lòng nuôi con, chờ chồng, dẫu bấy giờ 

có “râu tôm nấu với ruột bầu, chồng chang vợ húp, gật 

đầu khen ngon” cũng là hạnh phúc lắm rồi. Tao về 

“thôi rồi, tay nắm tay lần cuối, chia nẻo giang hồ vĩnh 

biệt nhau”, không còn vợ để làm thơ nhâm nhi “ em 

ơi!, lửa tắt bình khô rượu, đời vắng em rồi, say với 

ai!?”, buồn biết chừng nào!. Chỉ còn nghẹn ngào với 

cha mẹ già và ba con thơ dại mà thôi. Về sau, tao tục 

huyền với một người con gái là một Phật Tử thuần 

thành, nhân từ, thùy mị mà, đến bây giờ đã hai mươi 

sáu năm, có thêm hai con hiện đang sống ở Thành Phố 

Kansas, Tiểu Bang Missouri như mầy đã biết đó. May, 

tụi nó cũng đã tốt nghiệp Ðại Học, có việc làm, lương 

năm mấy chục ngàn, không như mình 6, 7 đồng một 

giờ mà tìm việc cũng không ra. Mầy, tao biết đang làm 

chủ mà cũng đang làm công một tiệm phở dưới 

Houston, Texas. Dĩ nhiên, những lời kể nầy như thể 

một hồi ký viết không trọn, vì làm sao nói cho hết, viết 

cho đủ khi mà, trí nhớ theo tuổi già và những năm 

tháng dũa mòn trong các cái gọi là “Trại Học Tập Cải 

Tạo”. Mầy cũng bỏ qua. Nhớ nhiều càng khơi nỗi đau 

nhiều những ngày tù tội, buồn mà thôi, có gì vui? 

Đời người hóa ra, bé cái lầm tất cả. Nếu biết trước 

Việt Cộng thắng, nếu biết trước Việt Cộng vào, nếu 

biết trước Việt Cộng lưu manh như vậy…thì, số người 

ở lại đếm trên đầu ngón tay. Tôi, trưởng một cơ quan 

tình báo ở một tỉnh, còn tơ lơ mơ tình nguyện học tập 

cải tạo mút mùa, huống hồ!?. Chánh, trưởng lưới một 

ngành Quân Báo Cần Thơ cũng cà lơ phất phơ xin vào 

tù mười mấy năm trời. Những bài học thất bại thường 

cho ta những kinh nghiệm vàng bạc, bước tiếp hành 

trình thành công hơn, tươi sáng hơn. Thất bại là mẹ 

thành công mà. Nhưng, trường hợp của chúng tôi, một 

bước đã sa cơ rồi, thì thành công đâu không thấy, chỉ 

có đỗ vỡ, còn con đường nào nữa mà đi tiếp, để thành 

công hơn, tươi sáng hơn?. Sự sống con người không 

dài đủ, để cải chính hay điều chỉnh những quyết định 
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mông muội một lần đã lầm lỡ. Khi tôi viết những giòng 

hồi ký nầy, có lẻ người bạn tôi đang trong bếp nấu Phở 

cho khách, đang tiếp khách, đang thâu tiền khách, đang 

lau mồ hôi chảy đầy người…, mà nụ cười cầu tài lúc 

nào cũng toe toét, chắc cũng không sung sướng gì?. Đã 

sáu mươi tám tuổi Tây, sắp “thất thập cổ lai hy” rồi 

còn gì. Ngẫm nghĩ, một cuộc đời cứ sao lận đận long 

đong!. Một thời học sinh sinh viên, một thời lính lác, 

một thời tù tội, một thời Việt Kiều, tất cả cũng chỉ là 

giòng nước đục chưa bao giờ được một lần là giòng 

nước trong, tươi mát, thanh bình...chảy qua vùng trời 

xanh biêng biếc trên cao và hạnh phúc vời vợi. Chúng 

tôi vẫn tin vào số phận. Nếu không, làm sao giải thích 

được, biết bao nhiêu lần tưởng đã là người thiên cổ hay 

ít nhất cũng là phế nhân tật nguyền. Làm sao chúng tôi 

quên được những lần chết đi sống lại, những lần thoát 

chết trong đường tơ kẻ tóc, những lần không biết tại 

sao thoát được tai nạn gần như thuờng xuyên…Có 

Phật, có Trời, có Ông Bà phù hộ chớ. Nhân một dịp về 

Houston dự đám cưới của đứa cháu, tôi đã gọi điện 

thoại báo vợ chồng nó,”tao sẽ đến thăm mầy”. Tiếc là, 

tao đi như chạy giặc, không có thì giờ, không đến thăm 

mầy được. Nhưng làm sao lại không có lúc nào đó tái 

ngộ, nhắc lại ba cái chuyện “truyền kỳ mạn lục” nầy?. 

Nghĩ đến đó, thì một trời kỷ niệm thời chúng tôi thân 

quen nhau, cứ hiện về một cách đậm nét, bùi ngùi, 

nghẹn ngào. Sóng gió, dẫu sao cũng đã qua đi. Hiện 

tại, gì thì gì cũng khá hơn, đáng sống hơn một đời tù 

tội và một thời sống dưới chế độ oan gia Việt Cộng. Có 

điều, tương lai không gì hạnh phúc cho lắm, khi phải 

buông tay an giấc ngàn thu trên đất khách quê người. 

Trong tù, người thân ở tận đâu đâu, bạn tù sống chết 

bên nhau. Chúng tôi vẫn thường nói với nhau là, “thời 

gian qua đi, cái gì rồi cũng qua đi, cũng mất đi, duy chỉ 

có tình bạn còn lại”. Và chúng tôi, những năm tháng 

đầy ải tù cải tạo; những năm tháng trời ơi đất hỡi, sống 

không có quê hương ngay trên đất nước mình; những 

năm tháng bồng bềnh tha hương dị vực, chúng tôi thật 

sự vẫn là những người anh em bạn, không suy suyễn 

tình tri kỷ./. 

 

 

Nguyễn Thừa Bình 

 

 

 

 

 

 

 Khúc hát trần gian 
 
Ta  gặp em ngày hoàng hôn vũ trụ 
Mái tóc dài tung cánh giữa chiều hoang 
Dang hai tay ôm gió lộng ngang trời 
Như muốn níu lại mảnh đời cát bụi 
Ta  gặp  em chiều hòang hôn vũ trụ 
Lốc cuộn tròn  xoáy ước vọng bay xa 
Mặt trời đêm  gom mây xám chập chùng 
Những đôi mắt bừng lên trong bóng tối 
Ta gặp em chiều hư vô bảng lảng 
Nắng  phai mầu  từng sợi nắng mong manh 
Hoàng hôn reo theo nhịp gió gieo vần 
Chốn thiên đường xoay nghiêng rồi tan loãng 
Ta gặp em  đêm hư không  mờ mịt 
Ánh nguyệt mờ  soi giọt lệ hồng hoang 
Vòng tay ôm -Em giá lạnh môi mềm 
Nghe khúc hát trần gian  gõ nhịp . 
 

Đối mặt 
 
Trăng khuya chếch bóng vọng đêm trường 
Tỉnh mịch liêu phòng lạnh giá hương 
Mây gót tha phương ngàn nỗi nhớ 
Nguyệt sầu cố quận những chiều thương 
Chơi vơi giọt đắng miền quan ngoại 
Nhoà nhạt tình yêu đoạn cuối đường 
Sáu khắc tàn dư gương đối mặt 
Năm canh mòn mỏi có ai tường 
 

Phong trần 
 
Xuân đã đi rồi bỏ lại đây 
Bao nhiêu thương nhớ quyện vơi đầy 
Mượn câu thơ cũ dư âm lộng 
Nhặt cánh mai tàn mộng ước phai 
Giọt nắng rong rêu năm tháng đọng 
Nỗi lòng dâu bể gió mây bay 
Màu hoa sắc lá hôm xưa ấy 
Nhuộm giấc phong trần với cỏ cây 
 
         Nguyễn Khánh Chân 
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QUỐC KỲ và QUỐC CA VIỆT NAM 

Viết cho những ai xem nhẹ lá cờ vàng, hãy đọc và 

suy ngẫm:  

Sau năm 1975, đồng bào Việt Nam ở hải ngoại đã 

nhiều lần nghe những ý kiến phát biểu bằng lời nói hay 

bằng những bài báo về quốc kỳ và quốc ca Việt Nam. 

Trong những dữ kiện và ý kiến được trình bày, có cái 

không đúng sự thật, có cái đúng sự thật nhưng gây ra 

một số thắc mắc và hoang mang. Viết bài này, tác giả 

chỉ có mục đích trình bày một số dữ kiện lịch sử xác 

thật về quốc kỳ và quốc ca Việt Nam và đánh tan 

những luận điệu có thể làm cho người quốc gia Việt 

Nam thắc mắc và hoang mang về lá quốc kỳ và bài 

quốc ca của chúng ta. 

 

I. QUỐC KỲ VIỆT NAM 

 

A. SỰ XUẤT HIỆN CỦA Ý NIỆM QUỐC KỲ 

TRONG LỊCH SỬ NHƠN LOẠI 

Việc dùng một mảnh hàng hay vải có màu sắc và 

hình thức nhứt định để biểu tượng cho một nhơn vật, 

một gia tộc lãnh đạo hay một cộng đồng chánh trị đã 

có từ ngàn xưa. Trong các cuộc giao tranh dữ dội trên 

các bãi chiến trường cổ kim, binh sĩ hai bên đối đầu 

nhau đều lấy cờ của bên mình làm điểm hội tập và đều 

tận lực tranh đấu, thường khi phải hy sinh cả tánh 

mạng để bảo vệ nó. Trong lịch sử quân sự của mọi 

cộng đồng chánh trị, việc cắm được cờ của mình trên 

đất địch hay cướp đoạt được cờ của quân lực địch đều 

được xem là một chiến công rạng rỡ. Tuy nhiên, trước 

cuộc Cách Mạng Pháp năm 1789, phần lớn các nước 

trên thế giới đều theo chế độ quân chủ, hoặc là quân 

chủ chuyên chế trong đó chỉ có một nhà vua nắm trọn 

quyền lãnh đạo và được xem là sở hữu chủ duy nhứt 

của quốc gia, hoặc là quân chủ phong kiến trong đó 

bên dưới nhà vua còn có những nhà quí tộc làm chủ 

các lãnh địa, và có khi có những thị xã tự trị trong đó 

quyền điều khiển thuộc một nhóm người hào phú địa 

phương. Một số cộng đồng chánh trị nhỏ thời đó đã 

theo chế độ cộng hòa hay dân quốc. Với chế độ này, 

quyền lãnh đạo cộng đồng thuộc về một vài thế gia cự 

tộc. Các cộng đồng chánh trị kể trên đây đều độc lập 

hoàn toàn hay phải tùy thuộc một cộng đồng chánh trị 

lớn hơn đều có lá cờ làm biểu hiệu cho mình. Nhưng vì 

cộng đồng được xem là vật sở hữu của một gia tộc hay 

một thiểu số gia tộc lãnh đạo nên lá cờ của cộng đồng 

cũng được xem như là lá cờ của gia tộc hay các gia tộc 

đó. Ý niệm quốc kỳ biểu tượng cho toàn thể quốc dân 

chỉ mới xuất hiện với cuộc Cách Mạng Pháp năm 

1789. Với cuộc cách mạng này, quốc gia không còn 

được xem là vật sở hữu của một gia tộc, mà là vật sở 

hữu chung của toàn thể mọi ngưoi sống trong cộng 

đồng. Hệ luận của quan niệm mới này là lá cờ một 

nước không còn là biểu tượng của gia tộc lãnh đạo, mà 

là biểu tượng của toàn thể quốc dân. Người Pháp đã 

dùng từ ngữ drapeau national để chỉ loại cờ này. Quan 

niệm của người Pháp lần lần được người các nước 

khác chấp nhận và người thuộc các dân tộc nói tiếng 

Anh đã dùng từ ngữ national flag khi nói đến lá cờ của 

mình. Drapeau national của Pháp và national flag theo 

tiếng Anh đã được người Việt Nam chúng ta dịch là 

quốc kỳ. Về mặt thực hiện cụ thể thì lá quốc kỳ đầu 

tiên trên thế giới là cờ tam sắc của Pháp gồm ba màu 

xanh, trắng, đỏ, xếp ngang nhau theo thứ tự kể trên 

đây. Sự hình thành của lá cờ này là kết quả của một sự 

thương lượng giữa hoàng gia Pháp và nhơn dân thị xã 

Paris. Lá cờ tiêu biểu cho hoàng gia Pháp từ nhiều đời 

vốn nền trắng trên có thêu một hoa huệ màu vàng. Thời 

quân chủ Pháp, Paris là một thị xã được hưởng quyền 

tự trị và có lá cờ riêng gồm hai màu xanh và đỏ xếp 

ngang nhau. Khi người dân Paris nổi lên làm cách 

mạng đòi hỏi chánh quyền cải tổ chế độ, họ vẫn còn 

chấp nhận nền quân chủ. Nhà vua Pháp lúc đó là Louis 

XVI một mặt vì nhu nhược, một mặt vì thiếu phương 

tiện nên không dùng võ lực đối phó một cách quyết liệt 

với phong trào cách mạng và chịu chấp nhận các yêu 

sách của nhơn dân Paris. Do đó, hai bên đã đồng ý 

nhau lấy cờ của hoàng gia và cờ của thị xã Paris trộn 

lại làm huy hiệu cho nước Pháp. Nhà vua là quốc 

trưởng nắm quyền Hành Pháp nên màu trắng của cờ 

hoàng gia được đặt ở giữa, hai màu xanh đỏ của cờ thị 

xã Paris được ghép hai bên thành một huy hiệu tam 

sắc. Huy hiệu này lần lần được phổ biến khắp nơi trong 

nước, và đến năm 1793, Quốc Ước Hội Nghị đã chánh 

thức biểu quyết lấy cờ tam sắc làm quốc kỳ cho nước 

Pháp. Phải nói rằng về mặt thẩm mỹ, cờ tam sắc này 

rất đẹp. Mặt khác, Cách Mạng Pháp thời đó lấy làm 

tiêu ngữ ba khẩu hiệu Liberté – Égalité – Fraternité là 

Tự Do – Bình Ðẳng – Bác Ái. Ba màu của quốc kỳ 

Pháp được xem là tiêu biểu cho ba tiêu ngữ trên đây: 

màu xanh tiêu biểu cho Tự Do, màu trắng tiêu biểu cho 

Bình Ðẳng và màu đỏ tiêu biểu cho Bác Ái. Cờ tam sắc 

của Pháp đã đẹp mà còn được giải thích một cách đầy 

đủ ý nghĩa tượng trưng rất phù hợp với lý tưởng chung 

của nhơn loại nên quốc dân Pháp đã nhiệt liệt hoan 
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nghinh nó và chấp nhận nó làm biểu tượng cho mình. 

Về sau, nhiều nước Tây Phương khác chịu ảnh hưởng 

của Cách Mạng Pháp đã chọn ba màu xanh, trắng, đỏ, 

làm quốc kỳ với những giải thích hơi khác nhau, nhưng 

vẫn dùng ba màu này làm tiêu biểu cho các lý tưởng tự 

do, bình đẳng và bác ái là nền tảng chung của các xã 

hội dân chủ tự do. 

 

B. CÁC LÁ CỜ ÐÃ XUẤT HIỆN Ở VIỆT NAM VỚI 

TƯ CÁCH LÀ QUỐC KỲ 

 

1. Quốc kỳ xuất hiện đầu tiên: cờ long tinh của 

Hoàng Ðế Bảo Ðại Ở Việt Nam trước đây cũng như ở 

các nước quân chủ cổ thời khác, các lá cờ được dùng 

để biểu tượng cho một nhà lãnh đạo. Hiệu kỳ của một 

vị tướng cầm đầu một đạo quân thường có màu phù 

hợp với mạng của vị tướng đó: người mạng kim thì cờ 

màu trắng, người mạng mộc thì cở màu xanh, người 

mạng thủy thì cờ màu đen, người mạng hỏa thì cờ màu 

đỏ, người mạng thổ thì cờ màu vàng. Màu cờ của các 

triều đại thì được các nhà sáng lập chọn lựa theo sự 

tính toán dựa vào thuyết của học phái Âm Dương Gia 

nghiên cứu về sự thạnh suy của ngũ hành lưu chuyển 

trong vũ trụ sao cho triều đại mình hợp với một hành 

đang hưng vượng. Ngoài cờ chung của triều đại, mỗi 

nhà vua đều có thể có lá cờ riêng của mình. Nhưng các 

lá cờ này chỉ để biểu tượng cho hoàng gia. Về ý niệm 

quốc kỳ biểu tượng cho cả dân tộc Việt Nam, nó chỉ 

xuất hiện ở nước ta khi dân tộc ta bị lọt vào ách thực 

dân Pháp. Tuy nhiên, trong gần suốt thời kỳ Pháp 

thuộc, dân Việt Nam vẫn chưa có quốc kỳ. Lúc ấy, 

Nam Việt (được gọi là Nam Kỳ) là thuộc địa Pháp và 

phải dùng cờ tam sắc của Pháp, Bắc Việt và Trung Việt 

(được gọi là Bắc Kỳ và Trung Kỳ) trên lý thuyết là 

lãnh thổ của nhà Nguyễn. Các nhà vua Việt Nam thời 

đó đều có lá cờ biểu tượng cho mình như thời còn độc 

lập, nhưng cờ này chỉ được treo nơi nào có nhà vua 

ngự đến chớ không phải ở mọi nơi trong nước và dĩ 

nhiên không có tánh cách một quốc kỳ. Mãi đến thời 

Thế Chiến II, Hoàng Ðế Bảo Ðại mới ấn định quốc kỳ 

đầu tiên. Nguyên lúc đó, người Pháp đã thua Ðức và 

rất suy kém. Họ không còn đủ quân lực để bảo vệ các 

thuộc địa xa xôi. Riêng ở Ðông Dương thì người Nhựt 

lợi dụng sự suy kém của Pháp đòi quyền đem binh vào 

chiếm đóng đất này để lấy nó làm bàn đạp phong tỏa 

phía nam Trung Quốc và tiến đánh Ðông Nam Á Châu 

với dụng ý chinh phục cả Á Châu. Chánh phủ Pháp 

không thể từ chối lời đòi hỏi của Nhựt và viên Toàn 

Quyền thời đó là Ðề Ðốc Decoux có nhiệm vụ phải 

chịu hợp tác với quân chiếm đóng Nhựt, đồng thời cố 

gắng đến tối đa để bảo vệ quyền lợi Pháp ở Ðông 

Dương. Ý thức rằng chánh sách thực dân Pháp trước 

Thế Chiến II làm bất mãn người Việt Nam mọi giới, 

Toàn Quyền Decoux đã áp dụng một chánh sách hai 

mặt: một mặt triệt để đàn áp các phần tử cách mạng 

chống Pháp, một mặt xoa dịu người Việt Nam nói 

chung. Trong khuôn khổ của mặt thứ nhì trong chánh 

sách này, ông đã có những biện pháp nâng cao uy tín 

của các nhà vua Ðông Dương. Hoàng Ðế Bảo Ðại 

nhơn cơ hội này đã đưa ra một vài cải cách và ban 

chiếu ấn định quốc kỳ của nước Ðại Nam. Quốc kỳ này 

tên là cờ long tinh, nền vàng với một sọc đỏ nằm vắt 

ngang ở giữa, bề ngang của sọc đỏ này bằng 1/3 bề 

ngang của cả lá cờ. Cờ long tinh được dùng trên lãnh 

thổ Ðại Nam, nghĩa là ở Bắc Kỳ và Trung Kỳ, vì Nam 

Kỳ lúc đó vẫn là thuộc địa Pháp và vẫn phải dùng lá cờ 

tam sắc của Pháp. 

2. Quốc kỳ thứ nhì: cờ quẻ Ly của chánh phủ 

Trần Trọng Kim Chánh quyền thuộc địa Pháp ở Ðông 

Dương đã bị quân đội Nhựt lật đổ ngày 9 tháng 3 năm 

1945. Hai ngày sau, Hoàng Ðế Bảo Ðại tuyên bố độc 

lập. Chánh phủ độc lập đầu tiên được thành lập ngày 

17 tháng 4 năm 1945 do nhà học giả Trần Trọng Kim 

cầm đầu. Quốc hiệu được đổi là Ðế Quốc Việt Nam và 

theo chương trình hưng quốc được chánh phủ Trần 

Trọng Kim ban bố ngày 8 tháng 5 năm 1945 thì quốc 

kỳ được chọn gọi là cờ quẻ Ly. Cờ này cũng nền vàng, 

ở chính giữa có một quẻ Ly màu đỏ. Ly là một trong 8 

quẻ của bát quái và gồm một vạch liền, một vạch đứt 

và một vạch liền, bề rộng của các vạch này chỉ bằng 

một phần bề rộng chung của lá cờ. Cờ quẻ Ly trên 

nguyên tắc là cờ của cả nước Việt Nam gồm có ba kỳ. 

Nhưng trong thực tế, nhà cầm quyền quân sự Nhựt đã 

không trao trả Nam Kỳ ngay cho triều đình Huế. Việc 

trao trả này chỉ thực hiện ngày 14 tháng 8 năm 1945, 

nghĩa là 4 ngày sau khi chánh phủ Nhựt quyết định đầu 

hàng Ðồng Minh và 10 ngày trước khi Hoàng Ðế Bảo 

Ðại thoái vị. Do đó, đại diện của triều đình Huế chưa 

bao giờ được thật sự cầm quyền ở Nam Việt và cờ quẻ 

Ly đã không được dùng ở đó. Trong thời gian từ ngày 

Nhựt đảo chánh Pháp cho đến khi Việt Minh củng cố 

được chánh quyền cộng sản ở Nam Việt thì cả lãnh thổ 

này không có quốc kỳ. Lá cờ là điểm hội tập các phần 

tử quốc gia Nam Việt quyết tâm tranh đấu cho nền độc 

lập của Việt Nam thời đó là cờ của Thanh Niên Tiền 

Phong, một tổ chức được thành lập ngày 21 tháng 4 

năm 1945, sau khi Nhựt đảo chánh Pháp, để giúp vào 

việc cứu trợ những nạn nhơn của các cuộc oanh tạc của 

Ðồng Minh và sau đó, tiếp tay vào việc giúp đỡ đồng 

bào miền Bắc bị nạn đói. Cờ của Thanh Niên Tiền 

Phong nền vàng, chính giữa có ngôi sao đỏ. Nó không 

hề được xem là quốc kỳ, nhưng vì nó là cờ huy động 
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các thanh niên ái quốc Nam Việt cầm tầm vông vạt 

nhọn đứng lên tranh đấu với Quân Ðội Viễn Chinh 

Pháp đến xâm chiếm Nam Việt trở lại nên tôi thấy có 

nhiệm vụ phải nhắc đến nó trong bài khảo cứu này về 

các lá cờ đã được dùng ở Việt Nam. 

3. Cờ đỏ sao vàng của tập đoàn Cộng Sản Việt 

Nam (CSVN) Khi cướp chánh quyền ở Bắc Việt hồi 

tháng 8 năm 1945, tập đoàn CSVN dưới tên Việt Minh 

đã dùng cờ đỏ sao vàng. Cờ này sau đó được họ dùng ở 

những nơi họ chiếm đoạt được và cho đến nay, vẫn 

được họ tiếp tục xem là quốc kỳ. 

4. Cờ của Nam Kỳ Cộng Hòa Quốc Khi chiếm 

lại được các thành phố lớn ở Nam Việt, chánh quyền 

Pháp đã khuyến khích phong trào Nam Kỳ tự trị. Ngày 

26 tháng 3 năm 1946, họ đã cho thành lập Nam Kỳ 

Cộng Hòa Quốc, tên Pháp là République de 

Cochinchine và Cộng Hòa Quốc này đã có một quốc 

kỳ nền vàng, với 5 sọc vắt ngang ở giữa gần như quốc 

kỳ của ta hiện tại, nhưng thay vì ba sọc đỏ và hai hai 

sọc vàng như quốc kỳ của ta, nó gồm ba sọc xanh và 

hai sọc trắng chen nhau. Xét về mặt thẩm mỹ, cờ này 

rất khó coi. Bởi đó, trong những bài trào phúng trong 

báo Ðuốc Việt là cơ quan ngôn luận bán chánh thức 

của Xứ Bộ Nam Việt Ðại Việt Quốc Dân Ðảng lúc ấy, 

tôi đã đặt cho nó cái biệt danh là lá cờ sốt rét. 

5. Quốc kỳ của chúng ta hiện nay Quốc kỳ của 

chúng ta hiện nay do một họa sĩ nổi tiếng thời Thế 

Chiến II là Lê Văn Ðệ vẽ và đã được Cựu Hoàng Bảo 

Ðại chọn trong nhiều mẫu cờ khác nhau được trình cho 

ông trong một phiên họp ở Hongkong năm 1948, gồm 

có ông và đại diện các đoàn thể chánh trị và tôn giáo 

cùng một số thân hào nhơn sĩ về phía người quốc gia 

Việt Nam. Như mọi người đều biết, nó có nền vàng với 

ba sọc đỏ và hai sọc vàng chen nhau nằm vắt ngang ở 

giữa, bề ngang của mỗi sọc đỏ và vàng này bằng nhau 

và bề ngang chung của năm sọc bằng 1/3 bề ngang 

chung của lá cờ. Cờ vàng ba sọc đỏ đã được dùng làm 

quốc kỳ cho quốc gia Việt Nam khi chánh phủ lâm thời 

Việt Nam được thành lập ngày 2 tháng 6 năm 1948 

dưới sự chủ tọa của Tướng Nguyễn Văn Xuân. Nó đã 

tiếp tục được dùng suốt thời Ðệ Nhứt và Ðệ Nhị Cộng 

Hòa Việt Nam, cho đến ngày nay. 

 

C. Ý NGHĨA CỦA LÁ CỜ ÐÃ ÐƯỢC DÙNG LÀM 

QUỐC KỲ 

 

Trong các lá cờ mô tả trên đây, cờ vàng sao đỏ 

không hề được xem là quốc kỳ, cờ sốt rét của Nam Kỳ 

Cộng Hòa Quốc chỉ là cờ của một chánh phủ bù nhìn 

dùng trên bộ phận của nước Việt Nam. Vậy, đúng danh 

nghĩa quốc kỳ chỉ có bốn lá cờ: cờ long tinh, cờ quẻ 

Ly, cờ đỏ sao vàng của tập đoàn CSVN và cờ vàng ba 

sọc đỏ của người quốc gia Việt Nam. Lúc cờ vàng ba 

sọc đỏ ra đời, một số người đã gọi chung bốn lá cờ trên 

đây là cờ tứ linh: cờ long tinh dĩ nhiên là cờ long, chữ 

ly trong cờ quẻ Ly đồng âm với ly là con lân, cờ của 

tập đoàn CSVN được xem là qui vì nó có ngôi sao 5 

nhánh y như con rùa ló đầu và bốn chơn ra và quốc kỳ 

của chúng ta là phụng vì nó có ba sọc đỏ nằm song 

song nhau như đuôi chim phụng. 

1. Ý nghĩa và màu sắc của bốn lá cờ được dùng 

làm quốc kỳ. Ðiều đáng để ý là cả bốn lá cờ được 

dùng làm quốc kỳ Việt Nam đều gồm hai màu vàng và 

đỏ. Tuy nhiên, màu sắc của lá cờ CS nền đỏ sao vàng 

có ý nghĩa hoàn toàn khác ba lá cờ về phía người quốc 

gia Việt Nam. 

1a.) Ý nghĩa lá cờ đỏ sao vàng của tập đoàn 

CSVN. Ðảng kỳ của Cộng Sản Ðệ Tam Quốc nền đỏ 

trên có búa và liềm màu vàng. Quân Ðội Cộng Sản 

Nga lúc nổi lên cướp chánh quyền thì lấy ngôi sao đỏ 

làm biểu hiệu. Quốc kỳ của Liên Sô gồm huy hiệu của 

Ðảng và Quân Ðội nên cũng nền đỏ trên có búa liềm 

vàng và ngôi sao đỏ. Nhưng muốn cho ngôi sao đỏ 

hiện được trên nền đỏ của lá cờ, Cộng Sản Liên Sô đã 

phải dùng một viền màu vàng bao quanh nó. CSVN đã 

phỏng theo cờ Liên Sô để làm quốc kỳ. Nhưng năm 

1945, họ còn phải giấu tánh chất cộng sản của họ nên 

không dám để búa liềm trên quốc kỳ này và chỉ dùng 

ngôi sao tượng trưng cho quân lực cộng sản. Ðiểm 

khác với Liên Sô là ngôi sao tượng trưng cho quân lực 

CSVN màu vàng chớ không phải màu đỏ viền vàng. 

Chúng ta không nên quên rằng hai điều căn bản trong 

điều lệ của Ðảng Cộng Sản Ðệ Tam Quốc Tế do Lenin 

thành lập là người tuyên thệ vào đảng này phải xem 

Liên Sô là tổ quốc số một của mình và phải triệt để 

tuân lịnh cơ quan lãnh đạo của Ðảng đặt tại Liên Sô. 

Lấy cờ đỏ sao vàng làm quốc kỳ, Hồ Chí Minh và tập 

đoàn CSVN đã biểu lộ ý muốn xem lực lượng quân sự 

Việt Nam là một lực lượng phụ dịch cho Quân Ðội 

Liên Sô, và như vậy thì dĩ nhiên nước Việt Nam Cộng 

Sản phải là một nước chư hầu của Liên Sô. Ý muốn 

này đã được thực hiện hoàn toàn sau năm 1975. Lúc 

CSVN chiếm được Miền Nam Việt Nam, Hoa Kỳ đã 

rút lực lượng quân sự khỏi Ðông Nam Á Châu và sẵn 

sàng bắt tay với họ. Trung Cộng tuy không còn là thân 

hữu và có những hành động chống đối họ, nhưng 

không có sự uy hiếp quân sự đáng kể. Nếu CSVN giữ 

thái độ trung lập giữa Trung Cộng và Liên Sô, đồng 

thời tỏ ra hòa hoãn với Hoa Kỳ, họ đã có thể nhờ sự 

giúp đỡ của Hoa Kỳ để phát triển kinh tế và dựa vào cả 

Hoa Kỳ lẫn Liên Sô để hóa giải áp lực Trung Cộng. 

Nhưng tập đoàn CSVN đã công khai đứng về phía Liên 
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Sô để gây hấn với Trung Cộng và cho Liên Sô dùng 

Việt Nam làm một căn cứ quân sự chống lại Trung 

Cộng, đồng thời uy hiếp lực lượng Hoa Kỳ ở Thái 

Bình Dương. Hiện nay, mọi người đều thấy rõ nước 

Việt Nam Cộng Sản là một chư hầu của Liên Sô và lực 

lượng quân sự của CSVN chỉ là lực lượng phụ dịch của 

Hồng Quân Liên Sô. Tuy những điều kể trên đây chỉ 

mới thể hiện sau này, nhưng ý đồ của tập đoàn CSVN 

đã biểu lộ ngay từ lúc họ lấy cờ đỏ sao vàng làm quốc 

kỳ. Vậy, cờ đỏ sao vàng là biểu tượng của tinh thần 

vọng ngoại chấp nhận làm thuộc hạ của Liên Sô. Nó 

hàm ý để cho Liên Sô có quyền can thiệp vào nội bộ 

Việt Nam. Ðối với những ai cho rằng Ðảng Cộng Sản 

Ðệ Tam Quốc Tế đã bị giải tán năm 1943 nên Liên Sô 

không có quyền can thiệp vào việc nội bộ các nước 

cộng sản chư hầu, chúng tôi xin nhắc lại rằng Ông 

Brezhnev, Tổng Bí Thư Ðảng Cộng Sản Liên Sô khi 

biện minh cho việc Liên Sô can thiệp vào việc nội bộ 

của các nước cộng sản Ðông Âu trong thập niên 1960 

đã công khai nêu trước cộng đồng thế giới thuyết chủ 

quyền hạn chế theo đó một nước xã hội chủ nghĩa đàn 

anh (tức là Liên Sô) có quyền can thiệp vào việc nội bộ 

của các nước xã hội chủ nghĩa đàn em (trong đó dĩ 

nhiên là có Việt Nam) để bảo vệ các nguyên lý của xã 

hội chủ nghĩa. 

1b.) Ý nghĩa của màu vàng và màu đỏ của 

những quốc kỳ về phía người quốc gia. Màu vàng và 

đỏ của các quốc kỳ về phía người quốc gia thì có một ý 

nghĩa hoàn toàn khác. Theo một số người Việt Nam, 

hai màu của các quốc kỳ về phía người quốc gia biểu 

tượng cho dân Việt Nam da vàng máu đỏ. Tư tưởng 

này có lẽ đã bị ảnh hưởng ít nhiều lối giải thích về ý 

nghĩa lá cờ nửa vàng nửa đỏ mà Việt Nam Quốc Dân 

Ðảng đã dùng trong cuộc khởi nghĩa Yên Báy năm 

1930. Nhưng lối giải thích trên đây không đúng đối với 

các quốc kỳ Việt Nam về phía người quốc gia. Các 

quốc kỳ này thật sự có một ý nghĩa sâu sắc hơn, liên hệ 

đến cả vũ trụ quan của dân tộc Việt Nam. Trong vũ trụ 

quan này, có sự liên hệ mật thiết giữa các màu sắc, 

phương hướng và ngũ hành. Màu vàng thuộc hành thổ 

và ở vị trí trung ương. Vì thế, nó vừa tượng trưng lãnh 

thổ, vừa tượng trưng cho uy quyền của nhà lãnh đạo tối 

cao được xem là sở hữu chủ của lãnh thổ này. Các nhà 

vua Trung Hoa xưa kia cho mình là kẻ làm chủ cả 

thiên hạ. Bởi đó, họ tự xưng là hoàng đế đứng trên các 

vị quốc vương làm vua một nuớc, và nắm giữ độc 

quyền dùng màu vàng làm y phục. Các nhà vua Việt 

Nam xưa kia vì thế yếu hơn các nhà vua Trung Hoa và 

không muốn có những cuộc chiến tranh liên miên với 

họ chỉ vì vấn đề danh phận nên đã phải chấp nhận làm 

chư hầu của hoàng đế Trung Hoa với tước hiệu quốc 

vương. Nhưng trái với các nhà vua Triều Tiên dùng 

tước hiệu quốc vương trong mọi trường hợp và không 

bao giờ dám mặc y phục màu vàng, các nhà vua Việt 

Nam chỉ dùng tước hiệu quốc vương trong sự giao 

thiệp với Trung Quốc, còn đối với thần dân trong nước 

và đối với các nước láng giềng khác, họ đã tự xưng là 

hoàng đế. Mặt khác, họ đã mặc y phục màu vàng y như 

nhà vua Trung Hoa. Như thế, trong tâm thức tự ngàn 

đời của dân tộc Việt Nam, việc dùng màu vàng là biểu 

tượng cho một chủ quyền nguyên vẹn của quốc gia, 

một nền độc lập hoàn toàn đối với Trung Quốc. Cũng 

trong vũ trụ quan Việt Nam và Trung Hoa thời trước, 

màu đỏ thuộc hành hỏa và chỉ phương nam. Do đó, 

dùng màu đỏ làm biểu tượng là nhấn mạnh trên chỗ 

dân tộc ta là một dân tộc ở phương nam, đối chiếu với 

dân tộc Trung Hoa ở phương bắc. Cùng với việc dùng 

màu vàng, nó nói lên quan điểm của người Việt Nam 

tự xem mình là một dân tộc nắm trọn chủ quyền của 

nước mình và ngang hàng với dân tộc Trung Hoa. 

Quan điểm trên đây đã được Nguyễn Trãi nêu ra rất rõ 

trong đoạn đầu của bài Bình Ngô Ðại Cáo: “Như ngã 

Ðại Việt chi quốc, thực vi văn hiến chi bang. Sơn 

xuyên chi cương vực ký thù, Nam Bắc chi phong tục 

diệc dị. Tự Triệu Ðinh Lý Trần chi triệu tạo ngã quốc, 

dữ Hán Ðường Tống Nguyên nhi các đế nhứt phương”. 

Ý nghĩa chánh xác của đoạn văn trên này là: “Như 

nước Ðại Việt ta quả là một nước văn hiến. Bờ cõi núi 

sông (của nước ta và Trung Quốc) đã phân biệt nhau 

mà phong tục (của chúng ta là) dân phương nam cũng 

khác với phong tục (của người Trung Hoa là) dân 

phương bắc. Từ nhà Triệu, nhà Ðinh, nhà Lý, nhà Trần 

xây dựng nước ta, (các vua ta đã cùng các vua Trung 

Quốc của) nhà Hán, nhà Ðường, nhà Tống, nhà 

Nguyên mỗi bên đều làm hoàng đế một phương.” 

Trong bài này, chúng ta có thể nhận thấy rằng Nguyễn 

Trãi đã xem nhà Triệu là một triều đại Việt Nam, mặc 

dầu theo phần lớn các sử gia hiện tại, đó là một triều 

đại do người Trung Hoa thành lập. Như thế là vì Triệu 

Ðà là người đầu tiên áp dụng nguyên tắc nhận làm chư 

hầu của Trung Hoa để tránh việc tranh chiến, nhưng 

bên trong nước, vẫn tự xưng là hoàng đế, nghĩa là tự 

xem mình ngang hàng với nhà vua Trung Hoa. Dầu 

quan điểm của chúng ta đối với nhà Triệu như thế nào 

thì lập trường chung của dân tộc Việt Nam về sự độc 

lập hoàn toàn và chủ quyền nguyên vẹn của quốc gia 

cũng đã được nêu rõ trong bài Bình Ngô Ðại Cáo và 

được thể hiện rõ rệt với hai màu vàng và đỏ dùng trong 

các quốc kỳ được phía người quốc gia chọn lựa. Vậy, 

hai màu vàng và đỏ của các quốc kỳ này khác hẳn ý 

nghĩa của cờ đỏ sao vàng được tập đoàn CSVN dùng 

làm quốc kỳ. Hai màu vàng và đỏ của các quốc kỳ về 
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phía người quốc gia đặt nền tảng trên bài Bình Ngô 

Ðại Cáo, một bản văn được một nhà ái quốc Việt Nam 

viết lên sau khi nước ta được giải phóng khỏi ách đô hộ 

của người Trung Hoa và biểu lộ tinh thần độc lập của 

dân tộc. Trong khi đó, cờ đỏ sao vàng của tập đoàn 

CSVN biểu lộ tinh thần nô lệ, thần thuộc nước ngoài vì 

đặt nền tảng trên nguyên tắc tổ chức của Cộng Sản 

quốc tế ngày nay được nêu rõ trong thuyết chủ quyền 

hạn chế của nhà lãnh tụ Liên Sô Brezhnev, theo đó, 

Liên Sô có quyền can thiệp vào việc nội bộ của các 

nước theo xã hội chủ nghĩa để bảo vệ chế độ xã hội 

chủ nghĩa. 

2. Ý nghĩa đặc biệt của cờ quẻ Ly và cờ vàng 

ba sọc đỏ. Ngoài ý nghĩa chung về màu sắc nói trên 

đây, cờ quẻ Ly và cờ vàng ba sọc đỏ còn có những ý 

nghĩa riêng cũng rất sâu sắc. 

2a.) Ý nghĩa cờ quẻ Ly Như chúng tôi đã nói 

trên đây, Ly là một quẻ của bát quái. Cũng như màu 

đỏ, nó tượng trưng cho phương nam. Trong vũ trụ quan 

của Việt Nam và Trung Hoa thời trước, màu đỏ thuộc 

hành hỏa, tượng trưng cho mặt trời hay lửa; quẻ Ly 

cũng tượng trưng cho mặt trời, cho lửa, cho ánh sáng, 

cho nhiệt lực và về mặt xã hội thì tượng trưng cho sự 

văn minh. Về hình dạng thì quẻ Ly trên cờ của chánh 

phủ Trần Trọng Kim gồm một vạch đỏ liền, một vạch 

đỏ đứt và một vạch đỏ liền. Do đó, bên trong quẻ Ly, 

hiện lên một nền vàng gồm hai vạch liền và một vạch 

đứng nối liền hai vạch ấy. Trong Hán văn, đó là chữ 

Công. Chữ công này được dùng trong các từ ngữ công 

nhơn, công nghệ để chỉ người thợ và nghề biến chế các 

tài nguyên để phục vụ đời sống con người. Vậy, ngoài 

ý nghĩa văn minh rạng rỡ, quẻ Ly còn hàm ý ca ngợi sự 

siêng năng cần mẫn và sự khéo léo của dân tộc Việt 

Nam trong các ngành hoạt động sản xuất kỹ nghệ. 

2b.) Ý nghĩa cờ vàng ba sọc đỏ 

Ý nghĩa chánh trị Trong lá quốc kỳ, nền vàng 

tượng trưng cho quốc gia và dân tộc Việt Nam nói 

chung và ba sọc đỏ tượng trưng cho ba kỳ. Vậy, ba sọc 

đỏ name trên nền vàng hàm ý là nước Việt Nam gồm 

cả ba kỳ và dân tộc Việt Nam gồm người của cả ba kỳ. 

Ngày nay, sự thống nhứt của quốc gia và dân tộc Việt 

Nam là một điều không ai phủ nhận được nên người 

Việt Nam hiện tại không ý thức được sự gay go của 

cuộc tranh đấu đòi thống nhứt trong thập niên 1940, 

nhứt là ở Nam Việt. Trong ngôn ngữ Việt Nam, chữ kỳ 

có nghĩa là một phần đất của một quốc gia chớ không 

hàm ý một lãnh thổ biệt lập. Các từ ngữ Bắc Kỳ, Nam 

Kỳ thật sự đã được triều đình Huế dùng lúc nước Việt 

Nam chưa bị người Pháp xâm lăng để chỉ hai địa 

phương của một quốc gia thống nhứt. Sau khi xâm 

chiếm Việt Nam, người Pháp mới tách Nam Kỳ ra khỏi 

lãnh thổ Việt Nam, rồi dùng từ ngữ Trung Kỳ để chỉ 

phần đất ở hai phía bắc và nam của kinh đô Huế. Nam 

Kỳ được Pháp trực tiếp cai trị như một phần đất của 

Pháp. Bắc Kỳ và Trung Kỳ được xem là lãnh thổ của 

nhà Nguyễn chịu sự bảo hộ của Pháp, nhưng từ năm 

1897, Pháp lại ép nhà vua Việt Nam phải giao quyền 

đại diện mình cho một Thống Sứ Pháp thành ra Pháp 

đã can thiệp vào sự cai trị đất này một cách trực tiếp 

hơn ở Trung Kỳ. Trong hệ thống tổ chức của Pháp 

trước Thế Chiến II, ba kỳ của Việt Nam đã được xem 

như là ba lãnh thổ biệt lập. Sau Thế Chiến II, kế hoạch 

của Pháp là thành lập một Liên Bang Ðông Dương 

gồm 5 nước là ba kỳ của Việt Nam, Cam Bu Chia và 

Lào. Trong 5 nước này, Nam Kỳ là đất mà Pháp tha 

thiết muốn nắm giữ dưới quyền thống trị của mình hơn 

hết vì nó đã được họ trực tiếp cai trị từ năm 1867, lại là 

phần đat thạnh vượng trù phú nhứt. Bởi đó, họ đã nhứt 

định không chấp nhận một nước Việt Nam thống nhứt 

gồm cả ba kỳ. Tháng 3 năm 1946, họ đã cho thành lập 

Nam Kỳ Cộng Hòa Quốc. Thiểu số người Việt Nam 

theo họ lúc đó đã chống lại quan niệm Việt Nam thống 

nhứt một cách mạnh mẽ. Các phần tử quá khích trong 

nhóm này đã xem đồng bào gốc Bắc Việt cư trú ở Nam 

Việt trong thời kỳ đó là người của một nước địch và 

thường hành hung đối với các đồng bào ấy. Trong các 

cuộc bố ráp hay chận đường xét giấy căn cước, họ 

thường bắt người dân nói ba tiếng “Tân Sơn Nhứt”, 

người nào không nói đúng giọng Miền Nam thì bị họ 

đánh đập một cách tàn nhẫn. Sau mấy năm tác chiến ở 

Ðông Dương, người Pháp ý thức rằng họ không thể áp 

đặt ở Việt Nam một chế độ thống trị theo khuôn khổ họ 

đặt ra. Vì cần dùng sự giúp đỡ của Hoa Kỳ để có 

phương tiện tài chánh đối phó với CSVN, họ phải chấp 

nhận điều kiện của Hoa Kỳ là nhìn nhận nền độc lập 

của Việt Nam. Bởi đó, họ đã tiếp xúc và thương thuyết 

với Cựu Hoàng Bảo Ðại. Tuy nhiên, họ chỉ muốn cho 

Việt Nam hưởng một nền độc lập hình thức, và thực 

quyền vẫn còn nằm trong tay họ. Mặt khác họ không 

chấp nhận sự thống nhứt của Việt Nam và tìm mọi 

cách giữ riêng Nam Kỳ dưới quyền cai trị trực tiếp của 

họ. Nhờ được Anh Nguyễn Tôn Hoàn từ Trung Hoa về 

cho biết về tình thế và nhận chân rằng chỉ có Cựu 

Hoàng Bảo Ðại mới có thể đại diện cho người quốc gia 

Việt Nam trong cuộc thương thuyết với Pháp nên Xứ 

Bộ Nam Việt của Ðại Việt Quốc Dân Ðảng đã phát 

động phong trào đòi thi hành giải pháp Bảo Ðại với 

một nước Việt Nam độc lập và thống nhứt. Lúc ấy, 

người Pháp đã đàn áp phong trào này ở Nam Việt một 

cách mạnh mẽ. Một số đồng chí của tôi trong đó có 

Anh Dương Quang Tiếp (sau này phục vụ trong Quân 

Ðội và trong ngành cảnh sát với cấp bực đại tá và đã từ 
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trần trong trại tù cộng sản) đã bị Pháp bắt và đánh đập 

tàn nhẫn khi rải truyền đơn đòi thi hành giải pháp Bảo 

Ðại. Tuy được sự yểm trợ của Hoa Kỳ trong cuộc 

thương thuyết, Cựu Hoàng Bảo Ðại không nắm được 

ưu thế hoàn toàn đối với Pháp vì lúc đó, Trung Cộng 

đã thắng thế hơn Trung Hoa Dân Quốc và CSVN có 

triển vọng được Trung Cộng giúp đỡ trong tương lai. 

Người Pháp đã cho Cựu Hoàng Bảo Ðại biết rằng nếu 

không thỏa thuận được với ông, họ sẽ thương thuyết 

với Hồ Chí Minh. Nhận thấy thời gian không thuận lợi 

cho mình, Cựu Hoàng Bảo Ðại đã phải nhượng bộ cho 

Pháp về mặt độc lập, nghĩa là chấp nhận để cho Việt 

Nam ở trong Liên Hiệp Pháp với những mối liên hệ 

chặt chẻ với Pháp, nhưng cương quyết đòi Pháp phải 

nhận cho Việt Nam thống nhứt. Người Pháp đã phải 

nhượng bộ ông về vấn đề này. Nhưng ngay đến lúc 

chánh phủ Pháp chấp nhận cho Nam Kỳ được sáp nhập 

vào lãnh thổ Việt Nam, đám thực dân ở Nam Việt vẫn 

chưa chịu thua và nhiệt liệt chống lại việc ay. Vì Nam 

Kỳ được xem là một lãnh thổ của Pháp mà theo nền 

pháp lý của Pháp thì mọi quyết định liên hệ đến qui 

chế của đất này phải có sự chấp thuận của một hội nghị 

địa phương tên là Hội Ðồng Lãnh Thổ Nam Kỳ 

(Assemblée Territoriale de Cochinchine), thực dân 

Pháp đã dự liệu bỏ ra một số tiền lớn để mua chuộc 

những người Pháp và người Nam Kỳ có quốc tịch Pháp 

được bầu vào Hội Ðồng đó biểu quyết chống lại việc 

sáp nhập Nam Kỳ vào lãnh thổ Việt Nam. Chúng tôi đã 

biết được kế hoạch này và đã nhiệt liệt chỉ trích nó trên 

hai tờ báo Ðuốc Việt (cơ quan ngôn luận bán chánh 

thức của Xứ Bộ Nam Việt Ðại Việt Quốc Dân Ðảng) 

và Thanh Niên (cơ quan ngôn luận chánh thức của một 

tổ chức do Xứ Bộ này thành lập là Thanh Niên Bảo 

Quốc Ðoàn). Sự tố cáo của chúng tôi làm cho người 

Pháp rất căm tức. Tướng Boyer de la Tour du Moulin, 

Ủy Viên Cộng Hòa Pháp ở Nam Kỳ lúc đó đã mời một 

đồng chí của tôi là Anh Ðỗ Văn Năng, Thủ Lãnh 

Thanh Niên Bảo Quốc Ðoàn, đến gặp ông và bảo rằng: 

“Xin ông nhớ cho rằng tôi là người Pháp có nhiệm vụ 

bảo vệ quyền lợi của nước Pháp. Các hoạt động của 

đoàn thể ông có hại cho quyền lợi này. Các ông phải 

chấm dứt nó hay ít nhứt cũng giảm thiểu nó, nếu 

không, tôi buộc lòng phải đối phó một cách quyết liệt. 

Tôi sẽ rất tiếc nếu phải làm như vậy, vì tôi lúc nào 

cũng tôn trọng ông là người mà tôi nhìn nhận là rất 

đứng đắn”. Anh Ðỗ Văn Năng đã điềm tĩnh trả lời: 

“Tôi rất cám ơn ông đã tỏ ra thành thật với tôi, và tôi 

thấy có nhiệm vụ cũng phải thành thật đối với ông. Xin 

ông hiểu giùm cho rằng ông yêu nước Pháp như thế 

nào thì tôi yêu nước Việt Nam như thế ấy và ông có 

quyết tâm bảo vệ quyền lợi Pháp như thế nào thì tôi 

cũng có quyết tâm bảo vệ quyền lợi nước Việt Nam 

như thế ấy”. Sau đó, chúng tôi vẫn tiếp tục chiến dịch 

tố cáo các âm mưu của thực dân Pháp ở Nam Việt tìm 

cách phá hoại các giao ước giữa chánh phủ Pháp với 

Cựu Hoàng Bảo Ðại về vấn đề thống nhứt Việt Nam. 

Mặt khác, Cựu Hoàng Bảo Ðại lúc ấy còn ở Âu Châu 

đã cho biết rằng ông chỉ chịu về nước lãnh đạo chánh 

phủ nếu việc tái nhập Nam Kỳ vào lãnh thổ Việt Nam 

được xác định một cách rõ rệt. Cuối cùng, các hội viên 

của Hội Ðồng Lãnh Thổ Nam Kỳ đã không dám chống 

hẳn lại việc thống nhứt Việt Nam. Họ chỉ ghi thêm 

trong quyết nghị biểu quyết ngày 23 tháng 4 năm 1949 

chấp nhận để Nam Kỳ được sáp nhập vào lãnh thổ Việt 

Nam một điều kiện là nếu có sự thay đổi trong mối liên 

hệ giữa Việt Nam với Liên Hiệp Pháp thì Nam Kỳ sẽ 

lại được quyền tự quyết định về số phận mình. Ðám 

thực dân Pháp ở Nam Kỳ rất thù hận chúng tôi về việc 

đã chống lại họ một cách mãnh liệt về vấn đề thống 

nhứt Việt Nam. Do đó, họ ngầm thông đồng với bọn 

công tác thành của CSVN và để cho một cán bộ trong 

bọn công tác này là La Văn Liếm hạ sát Anh Ðỗ Văn 

Năng ở Sài Gòn vào những tháng đầu năm 1950. 

Ngoài anh ra, chắc hẳn còn có nhiều người Việt Nam 

khác thuộc các tổ chức ái quốc đã bị Pháp sát hại vì 

cuộc tranh đấu cho Việt Nam thống nhứt. Vậy, đồng 

bào gốc Bắc Việt vào cư trú Nam Việt trước 1945 và 

người Nam Việt chủ trương thống nhứt đã phải tranh 

đấu rất gay go, có người phải thiệt mạng vì chủ trương 

này. Bởi đó, sọc đỏ thứ ba trên quốc kỳ tượng trưng 

cho Nam Việt thật sự đã được tô bằng máu của nhiều 

nhà ái quốc và điều này làm cho cờ vàng ba sọc đỏ có 

một ý nghĩa chánh trị sâu xa mà nhiều người Việt Nam 

hiện nay không thấy được. Một quyết định khác của 

Quốc Trưởng Bảo Ðại khi ông mới về nước năm 1949 

cũng có một ý nghĩa chánh trị ít ai được biết là việc 

chọn Sài Gòn làm thủ đô. Vì là người kế thừa nhà 

Nguyễn nên Quốc Trưởng Bảo Ðại rất muốn đặt chánh 

phủ thống nhứt của Việt Nam ở Huế là kinh đô cổ 

truyền của triều đại mình. Nhưng lúc ấy, nhà cách 

mạng lão thành Trần Văn Ân đã bàn với ông là nếu 

ông lấy Huế làm thủ đô, việc sáp nhập Nam Kỳ vào 

lãnh thổ Việt Nam không được thể hiện rõ rệt đối với 

người Việt Nam và người ngoại quốc và nền thống 

nhứt thâu hoạch được một cách gay go sẽ không vững 

chắc. Ðặt thủ đô ở Sài Gòn để cho mọi chánh lịnh ban 

hành trong toàn quốc Việt Nam phát xuất từ Nam Việt 

thì tánh cách thống nhứt của nước Việt Nam từ mũi Cà 

Mau đến ải Nam Quan hiển hiện trước mắt và trong 

tâm thức mọi người thành ra không ai còn hoài nghi 

hay phủ nhận sự thống nhứt đó được nữa. Quốc 

Trưởng Bảo Ðại tán thành ý kiến trên đây của Ông 
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Trần Văn Ân và quyết định lập chánh phủ thống nhứt ở 

Sài Gòn, mặc dầu ông không thích ở Sài Gòn vì chánh 

quyền Pháp lúc đó chịu giao Phủ Cao Ủy ở Hà Nội cho 

ông mà lại giữ Phủ Cao Ủy ở Sài Gòn là Dinh 

Norodom (sau này gọi lại là Dinh Ðộc Lập) thành ra tại 

Sài Gòn, Phủ Thủ Tướng của Việt Nam kém bề thế 

hơn Phủ Cao Ủy của Pháp. 

Ý nghĩa triết lý Về mặt triết lý, trong bát quái, ba 

vạch liền là quẻ Càn, tượng trưng cho trời, cho vua, 

cho cha và cho quyền lực. Ngày nay, chúng ta sống 

trong chế độ dân chủ và quẻ Càn trên quốc kỳ có thể 

dùng để tượng trưng cho quốc gia và dân tộc Việt Nam 

và sức mạnh của toàn dân ta. 

3. Cờ vàng ba sọc đỏ và cờ đỏ sao vàng 

3a.) So sánh cờ vàng ba sọc đỏ và cờ đỏ sao vàng 

về mặt thẩm mỹ Nói chung thì trên một lá cờ gồm hai 

màu, một đậm, một lợt thì nếu màu đậm quá nhiều và 

làm nền còn màu lợt quá ít và làm dấu hiệu phụ thuộc 

thì màu lợt bị màu đậm tràn ngập và lá cờ trở thành tối. 

Trái lại, nếu màu lợt nhiều hơn và làm nền còn màu 

đậm ít hơn và làm dấu hiệu phụ thuộc thì màu đậm in 

rõ lên nền màu lợt và cả hai màu đều sáng chói. Quốc 

kỳ của tập đoàn CSVN gồm một ngôi sao vàng nhỏ 

trên nền đỏ, màu vàng của ngôi sao bị nền đỏ sậm hơn 

tràn ngập nên chỉ hiện lean như một tia sáng yếu ớt và 

cả lá cờ xem rất tối. Quốc kỳ của người quốc gia chúng 

ta trái lại, dùng màu vàng làm nền và ba sọc đỏ sậm 

hơn đã hiện rõ lên nền vàng này thành ra cả hai màu 

đều tươi sáng. Vậy, chỉ xét riêng về mặt thẩm mỹ, quốc 

kỳ của chúng ta tươi đẹp hơn quốc kỳ của tập đoàn 

CSVN rất nhiều. Ðiều đó cũng không có chi lạ. Quốc 

kỳ của chúng ta do một họa sĩ nổi tiếng vẽ ra, còn cờ 

của tập đoàn CSVN chỉ là sự mô phỏng nô lệ cờ một 

đế quốc có chủ trương sắt máu và không có ý thức gì 

về cái đẹp. 

3b.) So sánh cờ vàng ba sọc đỏ với cờ đỏ sao 

vàng về mặt triết lý. Nếu lấy nền triết lý cổ truyền của 

dân tộc Việt Nam làm căn bản để phán đoán thì cờ 

vàng ba sọc đỏ của chúng ta cũng có một ý nghĩa tốt 

đẹp hơn cờ đỏ sao vàng nhiều. Theo quan niệm cổ của 

dân tộc Việt Nam, màu vàng thuộc hành thổ và màu đỏ 

thuộc hành hỏa và vì hỏa sanh thổ nên hai màu này rất 

hợp với nhau. Nhưng trên cờ đỏ sao vàng, màu đỏ quá 

nhiều, màu vàng quá ít, cũng như khối lửa lớn hay một 

ánh nắng gay gắt nung đốt một hòn đất nhỏ thành ra 

hòn đất bị khô cằn đi. Trong khi đó, trên cờ vàng ba 

sọc đỏ, ba sọc đỏ nhỏ như những tia nắng rọi xuống 

một mặt đất rộng rãi làm cho mặt đất này ấm áp và có 

điều kiện thuận lợi cho cây cỏ mọc lên được. Ý nghĩa 

về triết lý trên đây thật ra cũng phù hợp với bản chất 

của chế độ chánh trị hai bên. Chế độ cộng sản là một 

chế độ độc tài toàn diện đè ép nhơn dân, phủ nhận các 

quyền lợi căn bản của con người, làm thui chột các 

sáng kiến nên không thể phát triển được. Dưới quyền 

của tập đoàn CSVN, nước Việt Nam đã trở thành một 

mảnh đất cằn cỗi không sinh khí và xã hội Việt Nam 

lọt vào sự đói khổ cùng cực. Chế độ quốc gia dung nạp 

sự tự do, tôn trọng các quyền lợi căn bản của con 

người và khuyến khích sáng kiến nên mặc dầu các nhà 

lãnh đạo về phía quốc gia đã phạm nhiều lỗi lầm trầm 

trọng, mặc dầu CSVN đã gây nhiều tàn sát và phá hoại, 

phần lãnh thổ Việt Nam do người quốc gia điều khiển 

đã là một mảnh đất đầy sinh khí và nhơn dân Việt Nam 

trên lãnh thổ này đã hưởng một nếp sống tương đối tự 

do và trù phú hơn. 

 

D. VẤN ÐỀ THAY ÐỔI QUỐC KỲ 

 

1. Các lập luận đưa ra để phủ nhận cờ vàng ba 

sọc đỏ. Sau năm 1975, trong cộng đồng Việt Nam hải 

ngoại có một số người chủ trương phủ nhận lá cờ vàng 

ba sọc đỏ. Trong số những người này, có kẻ bảo rằng 

đó là cờ thua trận, có kẻ bảo rằng đó là một lá cờ của 

một chế độ tham nhũng thúi nát, có kẻ cho rằng đó là 

cờ của Bảo Ðại, cờ của Ông Ngô Ðình Diệm hay cờ 

của Ông Nguyễn Văn Thiệu là những người lãnh đạo 

mà họ cho là không xứng đáng. 

2. Quan niệm chung của người các nơi trên thế 

giới về quốc kỳ. Thật sự thì quốc kỳ một nước thường 

có ý nghĩa sâu xa liên hệ đến văn hóa và lịch sử dân 

tộc. Dầu cho nó do ai chọn lựa và chọn lựa như thế nào 

thì một khi đã được dùng làm quốc kỳ, nó cũng không 

còn có thể được xem là của cá nhơn nào mà phải được 

xem là của toàn thể nhơn dân trong nước. Bởi đó, số 

phận quốc kỳ không thể cột buộc vào số phận một nhà 

lãnh đạo, vào những ưu khuyết điểm của một chế độ 

hay vào sự thắng bại trong một cuộc tranh đấu. Trong 

lịch sử thế giới, không ai chủ trương phủ nhận quốc kỳ 

của mình hay thay đổi nó vì các lý do trên. Việc thay 

đổi quốc kỳ chỉ được đặt ra khi trong nước có những 

quan niệm chánh trị mới hoàn toàn khác quan niệm 

làm căn bản cho chế độ quốc gia. Như chúng tôi đã nói 

trên đây, lá quốc kỳ đầu tiên được dùng trên thế giới là 

cờ tam sắc của Pháp. Nó là kết quả một sự tương 

nhượng giữa hoàng gia Pháp và nhơn dân thị xã Paris. 

Sau đó, nhà vua Louis thứ XVI của Pháp đã chống lại 

Cách Mạng và bị xử tử, nhưng chánh phủ cách mạng 

Pháp vẫn chánh thức lấy lá cờ tam sắc làm quốc kỳ. 

Lúc dòng vua chánh thống của Pháp được đưa lên ngôi 

báu trở lại, họ đã dùng lá cờ trắng có hoa huệ vàng của 

hoàng gia làm quốc kỳ, nhưng cờ này chỉ được dùng từ 

năm 1816 đến năm 1830. Với cuộc Cách Mạng 1830, 
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dòng Orléans được đưa lên thay dòng vua chánh thống 

và cờ tam sắc đã được dùng làm quốc kỳ trở lại. Năm 

1848, dòng Orléans lại bị lật đổ. Một số nhà cách mạng 

tả khuynh thời đó đã chủ trương dùng cờ đỏ thay cờ 

tam sắc làm quốc kỳ, nhưng sau một bài diễn văn cảm 

động của thi hào Lamartine, người Pháp đã quyết định 

giữ cờ tam sắc. Lúc ấy, người Pháp lập Ðệ Nhị Cộng 

Hòa. Nhưng người đầu tiên được bầu làm Tổng Thống 

của nền cộng hòa này lại là cháu của Hoàng Ðế 

Napoléon thứ I. Năm 1850, ông đảo chánh để lên ngôi 

hoàng đế với danh hiệu Napoléon thứ III. Ðến năm 

1870, vì gây chiến với Ðức và bị thảm bại nên ông 

phải thoái vị. Quốc Hội Pháp được bầu vào lúc đó gồm 

nhiều người bảo hoàng muốn tái lập chế độ quân chủ 

và tôn làm quốc vương Bá Tước Chambord, người 

lãnh đạo dòng vua chánh thống từ năm 1836. Nhưng 

Bá Tước Chambord đòi hỏi phải bỏ cờ tam sắc để lấy 

cờ trắng thêu hoa huệ vàng làm quốc kỳ. Những người 

bảo hoàng nhiệt tâm nhứt đều biết rằng quốc dân Pháp 

lúc đó không chấp nhận cờ trắng thêu hoa huệ vàng 

thay cờ tam sắc nên cố thuyết phục Bá Tước 

Chambord bỏ ý định của ông. Thống Chế Mac Mahon 

là một lãnh tụ bảo hoàng đã bảo rằng: “Nếu dùng lá cờ 

trắng thay lá cờ tam sắc thì không cần ai bấm cò, súng 

cũng tự nổ”. Vì Bá Tước Chambord vẫn khăng khăng 

phủ nhận lá cờ tam sắc nên cuối cùng phe bảo hoàng 

phải từ bỏ chủ trương tái lập chế độ quân chủ. Thời 

Thế Chiến II, Thống Chế Pétain đã chịu đầu hàng 

người Ðức trong khi Tướng De Gaulle chạy sang Anh 

kêu gọi người Pháp kháng chiến. Lúc ấy, có hai lực 

lượng Pháp đối đầu nhau và cả hai đều dùng lá cờ tam 

sắc. Ðể phân biệt hai bên, Tướng De Gaulle chỉ dùng 

một cây thánh giá Lorraine gồm hai nhánh ngang và 

một nhánh dọc đặt trên cờ để làm hiệu kỳ cho Lực 

Lượng Pháp Quốc Tự Do (LLPQTD) của ông. Ðến khi 

giải phóng được nước Pháp, ông đã không vì cớ cờ tam 

sắc đã bị Thống Chế Pétain dùng trong khi đầu hàng 

Ðức để xin thay đổi nó. Do đó, cờ tam sắc vẫn là quốc 

kỳ của Pháp và lá cờ có dấu thập tự Lorraine chỉ được 

xem là hiệu kỳ của LLPQTD. Nói chung lại thì từ năm 

1789, ở Pháp có ba quan niệm chánh trị căn bản thể 

hiện bằng ba lá cờ: quan niệm quân chủ chánh thống 

với cờ trắng thêu hoa huệ vàng, quan niệm cách mạng 

tả phái với cờ đỏ và quan niệm dân chủ tự do với cờ 

tam sắc. Cờ tam sắc biểu tượng được lý tưởng chung 

của đa số dân Pháp nên đã được chọn làm quốc kỳ và 

các mưu toan thay đổi nó đều không thành tựu được. 

3. Nhiệm vụ người quốc gia Việt Nam đối với 

quốc kỳ nền vàng ba sọc đỏ. Người quốc gia Việt 

Nam ta may mắn có một lá quốc kỳ rất đẹp và oai 

hùng. Phải thấy cờ này bay phấp phới trên một nền trời 

trong xanh mới thấy hết cái đẹp oai hùng đó. Mặt khác, 

cờ vàng ba sọc đỏ mang nhiều ý nghĩa triết lý và chánh 

trị tuyệt hảo, hơn hẳn lá cờ đỏ sao vàng chống đối lại 

nó. Từ khi Quốc Gia Việt Nam được công nhận là một 

nước độc lập, cờ vàng ba sọc đỏ đã được nhiều quốc 

gia trên thế giới biết. Tại Việt Nam, nó đã là biểu 

tượng hội tập nhiều triệu chiến sĩ quân nhơn cũng như 

dân sự tranh đấu cho sự tự do của dân tộc Việt Nam. 

Nó đã được dùng để phủ lên áo quan của nhiều trăm 

ngàn người đã chết vì Tổ Quốc Việt Nam. Như vậy, nó 

là một bảo vật thiêng liêng đối với mọi người chúng ta. 

Hiện nay, quốc kỳ nền vàng ba sọc đỏ không còn được 

chánh thức dùng bên trong nước Việt Nam, nhưng mọi 

người Việt Nam ở quốc nội đều biết rằng nó là lá cờ 

tượng trưng cho nền độc lập và tự do của Tổ Quốc, 

chống lại chế độ cộng sản tàn ác, phi nhơn và nô lệ 

ngoại bang. Bên ngoài Việt Nam, nó cũng được người 

ngoại quốc xem là biểu tượng của phía người Việt 

Nam chống lại Cộng Sản. Không biểu tượng nào khác 

có thể thay thế cờ vàng ba sọc đỏ về các mặt này. Vậy, 

việc tỏ lòng tôn trọng quốc kỳ nền vàng ba sọc đỏ và 

dùng nó một cách rộng rãi ở nơi nào có người quốc gia 

Việt Nam là một công cuộc đóng góp lớn vào việc giải 

phóng đất nước khỏi ách Cộng Sản. Việc một hội đoàn 

Việt Nam dùng làm hiệu kỳ một lá cờ nền vàng ba sọc 

đỏ trên có biểu tượng riêng cho mình là một điều hữu 

ích cho công cuộc tranh đấu chống lại Cộng Sản. Khi 

Liên Minh Dân Chủ Việt Nam (LMDCVN) áp dụng 

nguyên tắc trên đây và thêm 5 ngôi sao 5 nhánh màu 

xanh trên cờ vàng ba sọc đỏ để làm đoàn kỳ của mình, 

một số người đã chỉ trích vì cho rằng như vậy là bất 

kính đối với quốc kỳ. Nhưng sự thật không phải như 

vậy. Việc dùng một biểu hiệu thêm vào quốc kỳ để làm 

hiệu kỳ cho một tổ chức tranh đấu cho Tổ Quốc là một 

điều mà người các nước đã từng làm. Như trên đây đã 

nói, khi thành lập LLPQTD để chống lại chánh phủ 

Pétain, Tướng De Gaulle đã dùng một cây thập tự 

Lorraine thêm vào quốc kỳ Pháp. Vậy, việc đoàn kỳ 

của LMDCVN là một quốc kỳ trên có 5 ngôi sao 5 

nhánh màu xanh chỉ hàm ý rằng LMDCVN là một tổ 

chức của VNCH tranh đấu dưới lá quốc kỳ Việt Nam, 

và 5 ngôi sao 5 nhánh màu xanh chỉ để phân biệt nó 

với những tổ chức tranh đấu khác nhưng cùng một mục 

tiêu chung. Trong khi chưa giải phóng được Việt Nam 

và chưa làm cho nó được chánh thức dùng trở lại trên 

toàn cõi Việt Nam, nhiệm vụ người Việt Nam ở hải 

ngoại là làm cho cờ này vẫn được sử dụng ở mọi nơi 

có người quốc gia Việt Nam, đặc biệt là trong những 

hoạt động có liên hệ đến người ngoại quốc. Về mặt 

này, chúng ta phải ghi công cố Ðại Tá Ðỗ Ðăng Công, 

nguyên Tổng Thư Ký của Phân Bộ Việt Nam trong 
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Liên Minh Thế Giới Chống Cộng (LMTGCC). Sau 

năm 1975, lúc CSVN vừa chiếm được Miền Nam Việt 

Nam, ban tổ chức của liên minh này đã không còn 

dùng cờ vàng ba sọc đỏ trong các phiên họp của họ. 

Nhưng bằng những lời lẽ hợp lý, cương quyết và cảm 

động, cố Ðại Tá Ðỗ Ðăng Công đã làm cho họ thay đổi 

ý kiến và từ đó, quốc kỳ của chúng ta đã được long 

trọng dùng chung với cờ của các nước hội viên khác 

của LMTGCC ở mọi nơi. Ngoài ra, còn có những 

người khác cũng có những công tác tương tự. Khi đến 

thuyết trình về vấn đề Việt Nam ở Viện Ðại Học OSU 

(Oregon State University) tại Cornvallis ngày 30 tháng 

11 năm 1987, tôi được biết rằng các anh chị em sinh 

viên Việt Nam ở Viện Ðại Học này đã hai lần tranh 

đấu với ban giám đốc để cho cờ vàng ba sọc đỏ vẫn 

được treo với tư cách là quốc kỳ Việt Nam ở một hội 

trường trưng bày cờ các nước. Phía Canada thì Cộng 

Ðồng Việt Nam đã tranh đấu để cho thị xã Toronto 

chấp nhận để cho quốc kỳ Việt Nam được treo lên một 

tuần lễ mỗi năm tại kỳ đài của thị xã vào dịp 30 tháng 

4. Tại Los Angelès (California) thì Cộng Ðồng Việt 

Nam đã được chấp nhận cho xây dựng một kỳ đài để 

quốc kỳ Việt Nam sẽ được treo liên tục suốt năm. Tại 

San Jose (California), Cộng Ðồng Việt Nam cũng sẽ 

xây dựng một kỳ đài tương tự*. Ngoài ra, trong dịp Tết 

Mậu Thìn, quốc kỳ Việt Nam đã được treo trong suốt 

một tuần lễ ở trụ sở các tỉnh Santa Clara, thị xã San 

José và thị xã Milpitas. Có lẽ trên thế giới còn có 

những nơi mà đồng bào Việt Nam đã tranh đấu và 

thành công trong việc làm cho quốc kỳ nền vàng ba sọc 

đỏ được cộng đồng quốc tế chấp nhận treo lên mà 

chúng tôi không được biết nên không nêu ra đây được. 

Riêng Ủy Ban Quốc Tế Yểm Trợ Việt Nam Tự Do 

(UBQTYTVNTD) thì dĩ nhiên là chánh thức công 

nhận quốc kỳ này. Ngày 4 tháng 12 năm 1986, khi tổ 

chức buổi hội thảo công khai đầu tiên của Ủy Ban, 

Ông Chủ Tịch Paul Vankerkhoven đã đích thân kiểm 

soát việc trang trí phòng hội thảo. Tại phòng này, quốc 

kỳ nền vàng ba sọc đỏ đã được treo chung với cờ các 

quốc gia trong Cộng Ðồng Âu Châu và đặc biệt là 

được treo ở chỗ danh dự là ngay bên hữu cờ Bỉ là cờ 

của nước chủ nhà. Chắc chắn là trong mọi cuộc hội 

họp công cộng của UBQTYTVNTD mà có treo cờ thì 

quốc kỳ của chúng ta sẽ được treo chung với cờ các 

nước khác. Việc quốc kỳ của chúng ta lần lần tái hiện 

bên cạnh cờ các quốc gia khác trên thế giới là một dấu 

hiệu cho thấy rằng công cuộc tranh đấu để giải phóng 

Việt Nam khỏi ách Cộng Sản có những tiến triển khả 

quan. Hiện nay, quốc kỳ này là biểu hiệu hội tập mọi 

người quốc gia Việt Nam: dầu có bất đồng ý kiến, dầu 

có những hiềm khích đối với nhau, mọi người quốc gia 

đều nên tôn trọng quốc kỳ và nếu mọi người đều quyết 

tâm tranh đấu chung nhau hay ít nhứt cũng song song 

nhau thì một ngày không xa lắm, quốc kỳ nền vàng ba 

sọc đỏ sẽ phấp phới bay trên mọi nóc nhà Việt Nam từ 

mũi Cà Mau cho đến ải Nam Quan. 

 

II. QUỐC CA VIỆT NAM 

 

A. SỰ XUẤT HIỆN CỦA Ý NIỆM QUỐC CA 

TRONG LỊCH SỬ NHƠN LOẠI 

 

Ý niệm quốc ca đã từng xuất hiện một lượt với ý 

niệm quốc kỳ. Từ ngàn xưa, loài người đã có dùng 

những bản nhạc hay bài ca để đánh dấu sự có mặt của 

một nhơn vật lãnh đạo. Nhưng thời trước, với chế độ 

quân chủ, các bản nhạc hay bài hát loại này được xem 

là biểu tượng riêng của cá nhơn nhà vua, nhá quí tộc 

hoặc nhà đại diện cho các cự tộc cầm đầu cộng đồng. 

Về nội dung, nó có thể là một bài để cho nhơn vật lãnh 

đạo này cầu nguyện trời hay thần linh phù hộ ông, một 

bài chúc tụng ông, đề cao công nghiệp của ông hay của 

gia tộc ông, hay một bài mô tả cảnh thái bình thạnh trị, 

hoặc sự cường thạnh của cộng đồng mà ông là chủ 

nhơn. Chỉ với cuộc Cách Mạng Pháp năm 1789, khi 

quốc gia được xem là sở hữu của toàn thể mọi người 

sống trong cộng đồng mới có bài hát được dùng làm 

biểu tượng chung cho toàn thể quốc dân. Người Pháp 

đã dùng từ ngữ hymne national để chỉ loại bài hát này. 

Quan niệm của người Pháp lần lần được người nước 

khác chấp nhận và người thuộc các dân tộc nói tiếng 

Anh đã dùng từ ngữ national anthem khi nói đến bài 

hát tiêu biểu cho nước mình. Hymne national của Pháp 

hay national anthem theo tiếng Anh đã được người 

Việt Nam chúng ta dịch là quốc thiều nếu nhấn mạnh 

trên phần âm nhạc, hay quốc ca khi nhấn mạnh trên 

phần lời nói. Về phần thực hiện cụ thể thì bản quốc ca 

đầu tiên trên thế giới là bài Marseillaise của Pháp. Bài 

này do một đại úy công binh Pháp tên Rouget de Lisle 

làm năm 1792 với tên là Chiến Ca Của Lộ Quân Sông 

Rhin (Chant De Guerre Pour l’Armée Du Rhin). 

Nhưng sau đó, nó được nổi tiếng khi được một tiểu 

đoàn chí nguyện quân gồm người gốc ở thị xã 

Marseille hát trong lúc kéo từ Marseille lên thủ đô 

Paris nên có tục danh là bài Marseillaise. Bài hát này 

đã được phổ biến rộng rãi ở Pháp từ năm 1792 và đến 

năm 1795, nó đã được chánh thức chọn làm quốc ca 

của Pháp. Sau khi người Pháp tung ra ý niệm quốc ca, 

nhiều nước khác đã chấp nhận ý niệm này và đều có 

quốc ca. Có khi quốc ca được chọn là một bài đã được 

dùng để đánh dấu sự hiện diện của nhà vua. Ðó là 

trường hợp bài God Save The King (Trời Phù Hộ Ðức 
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Vua) hay God Save The Queen (Trời Phù Hộ Nữ 

Hoàng) nếu quốc trưởng là một nữ hoàng. Bài này đã 

được dùng ở Anh từ trước Cách Mạng Pháp, nhưng 

đến năm 1825 mới được chánh thức xem là quốc ca 

của nước Anh. 

 

B. CÁC BẢN NHẠC ÐÃ XUẤT HIỆN Ở VIỆT NAM 

VỚI TƯ CÁCH LÀ QUỐC THIỀU VÀ QUỐC CA 

 

1. Quốc ca xuất hiện đầu tiên: bản Ðăng Ðàn 

Cung của Hoàng Ðế Bảo Ðại. Ở Việt Nam trước đây, 

cũng như ở các nước quân chủ cổ thời khác, có những 

bản nhạc và bài hát được dùng trong các lễ long trọng 

để đánh dấu sự hiện diện của nhà vua. Về ý niệm quốc 

thều hay quốc ca, nó chỉ xuất hiện ở nước ta khi dân 

tộc ta bị lọt vào ách thực dân Pháp. Tuy nhiên, trong 

gần suốt thời kỳ Pháp thuộc, dân Việt Nam vẫn chưa 

có quốc thiều và quốc ca. Nam Kỳ lúc ấy là thuộc địa 

Pháp và khi có các cuộc lễ lớn thì bản nhạc được dùng 

là bài Marseillaise của người Pháp. Ở Huế thì triều 

đình nhà Nguyễn có một số bản nhạc được dùng khi có 

sự hiện diện của nhà vua. Nhưng các bản nhạc trên đây 

không phải là quốc thiều hay quốc ca theo đúng nghĩa 

kim thời của nó. Ðến thời Thế Chiến II, Hoàng Ðế Bảo 

Ðại mới ấn định quốc thiều và quốc ca một lượt với 

quốc kỳ. Bản quốc thiều và quốc ca này là bản Ðăng 

Ðàn Cung. Ðó là một bản nhạc cổ điển của Việt Nam 

và được triều đình Huế dùng khi nhà vua ngự đến đài 

Nam Giao để đại diện cho tất cả thần dân làm lễ tế trời. 

Lễ này ba năm cử hành một lần và được xem là cuộc lễ 

quan trọng hơn hết của triều đình. Do đó, bản Ðăng 

Ðàn Cung được xem là bản nhạc trang nghiêm nhứt. Vì 

vậy, Hoàng Ðế Bảo Ðại đã dùng nó làm quốc thiều và 

quốc ca trong khi cờ long tinh được chọn làm quốc kỳ. 

Cũng như cờ long tinh, bản Ðăng Ðàn Cung chỉ được 

dùng trên lãnh thổ Ðại Nam tức là Trung Kỳ và Bắc 

Kỳ, còn ở Nam Kỳ bị xem là lãnh thổ Pháp thì bản 

Marseillaise vẫn phải được dùng. 

2. Quốc ca thứ nhì: bản Việt Nam Minh Châu 

Trời Ðông thời chánh phủ Trần Trọng Kim Sau khi 

Nhựt đảo chánh Pháp và Việt Nam tuyên bố độc lập, 

chánh phủ Trần Trọng Kim đã ban bố một chương 

trình hưng quốc ngày 8 tháng 5 năm 1945, trong đó 

bản Việt Nam Minh Châu Troi Ðông của nhạc sĩ Hùng 

Lân được chọn làm quốc ca. Lời ca của bản nhạc này 

như sau: 

Việt Nam, minh châu trời Ðông! 

Việt Nam, nước thiêng Tiên Rồng! 

Non sông như gấm hoa uy linh một phương, 

Xây vinh quang ngất cao bên Thái Bình Dương. 

Từ ngàn xưa tài danh lừng lẫy khắp nơi. 

Tiếng anh hùng tạc ghi núi sông muôn đời. 

Máu ai còn vương cỏ hoa 

Giục đem tấm thân xẻ với sơn hà. 

Giơ tay cương quyết, Ta ôn lời thề ước. 

Hy sinh tâm huyết, Ta báo đền ơn nước. 

Dầu thân này nát tan tành gói da ngựa cũng cam, 

Thề trọn niềm trung thành với sơn hà nước Nam. 

 

Bản quốc ca này được dùng chung với cờ quẻ Ly 

ở Bắc và Trung Việt, nhưng không được dùng ở Nam 

Việt vì Nam Việt đã bị người Nhựt thay người Pháp 

điều khiển một cách trực tiếp và chỉ được trả cho triều 

đình Huế lúc Hoàng Ðế Bảo Ðại đã sắp thoái vị rồi. 

Vậy, trong thời kỳ từ khi người Nhựt đảo chánh Pháp 

cho đến khi Mặt Trận Việt Minh củng cố được chánh 

quyền của nó ở Nam Việt, cả lãnh thổ này không có 

quốc ca. Bài hát được người quốc gia ở Nam Việt dùng 

khi đứng lên tranh đấu cho nền độc lập của Việt Nam 

thời đó là bài Thanh Niên Hành Khúc hay Tiếng Gọi 

Thanh Niên của Thanh Niên Tiền Phong, chung với cờ 

vàng sao đỏ cũng của tổ chức này. Như chúng tôi sẽ 

trình bày sau đây, bản nhạc của bài Thanh Niên Hành 

Khúc hay Tiếng Gọi Thanh Niên này chính là bản nhạc 

của bài quốc ca mà chúng ta đang dùng. 

3. Quốc ca thứ ba: bản Tiến Quân Ca của tập 

đoàn CSVN Khi cướp được chánh quyền, tập đoàn 

CSVN đã dùng làm quốc ca bản Tiến Quân Ca của 

nhạc sĩ Văn Cao. Bản nhạc này đã được họ bắt đầu 

dùng khi tổ chức các đơn vị võ trang đầu tiên và cho 

đến nay, vẫn được họ dùng làm quốc ca. 

4. Quốc ca của Nam Kỳ Cộng Hòa Quốc. Khi 

Nam Kỳ Cộng Hòa Quốc thành lập năm 1946, những 

người cầm đầu phong trào Nam Kỳ Tự Trị đã dùng làm 

quốc ca một bản phổ nhạc của mấy câu thơ đầu trong 

Chinh Phụ Ngâm Khúc mà tác giả là Giáo Sư Võ Văn 

Lúa, một giáo sư trung học thời Pháp thuộc. Sau đó, 

Nam Kỳ Cộng Hòa Quốc lại dùng một bản nhạc khác 

cũng của vị giáo sư này làm quốc ca, nhưng về nhạc và 

lời, bản sau này cũng chẳng hơn gì bản trước. Các bản 

quốc ca quái đản trên đây thật xứng với lá cờ sốt rét 

dùng làm quốc kỳ cho Nam Kỳ Cộng Hòa Quốc. Nó đã 

là một đề tài chế giễu của ngưoi dân Nam Việt lúc đó 

và ngày nay nhắc lại nó, chúng tôi không biết nên cười 

hay nên khóc vì tuy hết sức lố bịch, nó đã được dùng 

làm biểu tượng cho một tổ chức chống lại nền thống 

nhứt của Việt Nam và đã gây nhiều đau khổ chết chóc 

cho những người tranh đấu cho nền thống nhứt này. 

5. Quốc ca của chúng ta ngày nay. Bản quốc ca 

của chúng ta hiện nay có một lịch sử đặc biệt. Người 

sáng tác bản nhạc là Lưu Hữu Phước, một cựu học sinh 

trường trung học Pétrus Ký và cựu sinh viên Viện Ðại 
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Học Hà Nội. Nếu tôi không lầm thì bản nhạc này đã 

được soạn ra lúc Lưu Hữu Phước còn học ở trường 

Pétrus Ký. Năm 1942, anh ta là sinh viên của Viện Ðại 

Học Hà Nội. Thời Thế Chiến II, Viện Ðại Học này là 

Viện Ðại Học duy nhứt của các nước Ðông Dương. Nó 

có khoảng 800 sinh viên trong đó phân nửa là người 

Việt Nam, còn lại là người Khmer, người Lào, người 

Pháp và ngay cả người một số nước láng giềng như 

Trung Quốc và các nước Ðông Nam Á Châu. Vì là 

Viện Ðại Học duy nhứt của Ðông Dương nên Viện Ðại 

Học Hà Nội đã họp tập tất cả sinh viên Việt Nam thời 

đó. Các sinh viên ái quốc gia nhập các chánh đảng 

cách mạng tranh đấu cho nền độc lập của Việt Nam đã 

tổ chức những tổ bí mật tại đó. Ðặc biệt Ðại Việt Quốc 

Dân Ðảng có đảng trưởng Trương Tử Anh và một cán 

bộ nồng cốt là Anh Nguyễn Tôn Hoàn học tại Viện Ðại 

Học Hà Nội thời Thế Chiến II. Anh Nguyễn Tôn Hoàn 

là người giỏi về nhạc nên được bầu làm Trưởng Ban 

Âm Nhạc của Tổng Hội Sinh Viên Ðông Dương 

(Association Générale des Étudiants Indochinois) và 

anh đã lãnh nhiệm vụ bí mật hướng dẫn các sinh viên 

hoạt động về văn hóa theo chiều hướng tranh đấu 

chống thực dân. Chiều ngày 15 tháng 3 năm 1942, 

Tổng Hội Sinh Viên Ðông Dương (THSVÐD) đã tổ 

chức tại Ðại Giảng Ðường của Viện Ðại Học Hà Nội 

một buổi hát để lấy tiền giúp các bịnh nhơn nghèo của 

các bịnh viện được dùng làm nơi thực tập cho các sinh 

viên Khoa Y Dược. Các sinh viên Việt Nam đóng vai 

tuồng chủ động trong Tổng Hội đã quyết định nhơn cơ 

hội này tung ra một bản nhạc đặc biệt là Sinh Viên 

Hành Khúc, tên Pháp là Marche des Étudiants. Anh 

Nguyễn Tôn Hoàn được ủy nhiệm chọn bản nhạc dùng 

vào công việc đó. Lúc ấy, Lưu Hữu Phước đã đưa cho 

anh một số bài nhạc do anh ta soạn. Anh Nguyễn Tôn 

Hoàn nhận thấy rằng trong tất cả các dự thảo của Lưu 

Hữu Phước, bản nhạc mà chúng ta hiện dùng làm quốc 

thiều có tánh cách khích động tinh thần tranh đau hơn 

hết nên đã chọn nó làm nhạc cho Sinh Viên Hành 

Khúc. Sau đó, một ủy ban soạn lời ca cho bản nhạc này 

đã được thành lập với Ðặng Ngọc Tốt, Mai Văn Bộ, 

Huỳnh Văn Tiểng, Phan Thanh Hòa, Hoàng Xuân Nhị. 

Lời ca này gồm ba đoạn với một điệp khúc chung: 

 

I. Này sinh viên ơi! Ðứng lên đáp lời sông núi! 

 

Ðồng lòng cùng đi, đi, mở đường khai lối. 

Vì non sông nước xưa, truyền muôn năm chớ 

quên, 

Nào anh em Bắc Nam! Cùng nhau ta kết đoàn! 

Hồn thanh xuân như gương trong sáng, 

Ðừng tiếc máu nóng, tài xin ráng! 

Thời khó, thế khó, khó làm yếu ta, 

Dầu muôn chông gai vững lòng chi sá. 

Ðường mới kíp phóng mắt nhìn xa bốn phương, 

Tung cánh hồn thiếu niên ai đó can trường. 

(Ðiệp khúc) Sinh viên ơi! Ta quyết đi đến cùng! 

Sinh viên ơi! Ta thề đem hết lòng! 

Tiến lên đồng tiến! Vẻ vang đời sống! Chớ quên 

rằng ta là giống Lạc Hồng! 

 

II. Này sinh viên ơi! Dấu xưa vết còn chưa xoá! 

 

Hùng cường trời Nam, ghi trên bảng vàng bia đá! 

Lùa quân Chiêm nát tan, thành công Nam tiến 

luôn, 

Bình bao phen Tống Nguyên, từng ca câu khải 

hoàn. 

Hồ Tây tranh phong oai son phấn, Lừng tiếng Sát 

Thát Trần Quốc Tuấn. 

Mài kiếm cứu nước nhớ người núi Lam, 

Trừ Thanh, Quang Trung giết hằng bao đám. 

Nòi giống có khí phách từ xưa chớ quên, 

Mong đến ngày vẻ vang, ta thắp hương nguyền. 

(Trở lại điệp khúc) 

 

III. Này sinh viên ơi! Muốn đi đến ngày tươi sáng 

 

Hành trình còn xa, chúng ta phải cùng nhau gắng! 

Ngày xưa ai biết đem tài cao cho núi sông, 

Ngày nay ta cũng đem lòng son cho giống dòng. 

Là sinh viên vun cây văn hoá, Từ trước sẵn có 

nhiều hoa lá. 

Ðời mới kiến thiết đáp lòng những ai Hằng mong 

ta ra vững cầm tay lái. 

Bền chí quyết cố gắng làm cho khắp nơi Vang 

tiếng người nước Nam cho đến muôn đời! 

(Trở lại điệp khúc) 

 

Các lời ca tiếng Việt như trên đây được dùng cho 

sinh viên Việt Nam và có mục đích thúc đẩy người 

Việt Nam tranh đấu cho đất nước Việt Nam. Nhưng vì 

như trên đã nói, Viện Ðại Học Hà Nội lúc ấy còn có 

nhiều sinh viên không phải Việt Nam nên ngoài lời ca 

tiếng Việt, lại còn có lời ca tiếng Pháp để mọi sinh viên 

của Viện đều có thể dùng nó được. Lời ca tiếng Pháp 

này dĩ nhiên là không thể nói riêng về Việt Nam mà 

phải nói đến cả Ðông Dương để cho phù hợp với tên 

THSVÐD. Lời ca tiếng Pháp cũng do ủy ban nói trên 

đây soạn ra: 

 

Étudiants! Du sol l’appel tenace 

Pressant et fort, retentit dans l’espace. 
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Des côtes d’Annam aux ruines d’Angkor, 

À travers les monts, du sud jusqu’au nord, 

Une voix monte ravie: Servir la chère Patrie! 

Toujours sans reproche et sans peur 

Pour rendre l’avenir meilleur. 

La joie, la ferveur, la jeunesse 

Sont pleines de femmes promesses. 

(Ðiệp khúc) Te servir, chère Indochine, 

Avec coeur et discipline, C’est notre but, c’est 

notre loi 

Et rien n’ébranle notre foi! 

 

Buổi hát chiều ngày 15 tháng 3 năm 1942 đã đưa 

đến những kết quả mỹ mãn và bản Sinh Viên Hành 

Khúc tên Pháp là Marche des Étudiants đã được chánh 

thức công nhận là bản nhạc của THSVÐD. Mùa hè 

năm đó, Tổng Hội này lại tổ chức một buổi lễ mãn 

khoá tại Nhà Hát Lớn Hà Nội. Lần này, có Toàn 

Quyền Ðông Dương và nhiều viên chức cao cap Pháp 

khác đến dự. Bản Sinh Viên Hành Khúc được dàn nhạc 

của Hải Quân Pháp trình tấu. Âm điệu hùng hồn của nó 

đã làm mọi ngưoi khích động và khi nó được trổi lên, 

tất cả mọi ngưoi tham dự lễ mãn khoá năm 1942 của 

Viện Ðại Học Hà Nội, kể cả các viên chức cao cấp 

Pháp, đều đã nghiêm chỉnh đứng dậy để chào nó. Sau 

đó, nó được phổ biến khắp nơi. Các sinh viên Pháp, 

Khmer và Lào dĩ nhiên là theo lời ca Pháp. Về phía 

Việt Nam thì các sinh viên chỉ lo đi học chớ không có 

nhiệt tâm tranh đấu chánh trị cũng chỉ biết có lời ca 

Pháp. Phần các sinh viên Việt Nam có nhiệt tâm tranh 

đấu cho nền độc lập của dân tộc thì đem ra phổ biến ở 

khắp cả ba kỳ trong kỳ nghỉ hè năm đó với lời ca tiếng 

Việt, nhứt là đoạn I nói trên đây. Vì thế, từ năm 1943, 

bài Sinh Viên Hành Khúc đã được người Việt Nam ở 

cả ba kỳ biết. Năm 1945, sau khi Nhựt đảo chánh 

Pháp, Thanh Niên Tiền Phong được thành lập ở Nam 

Việt và lấy bản nhạc trên đây làm đoàn ca. Tên bản 

nhạc được đặt lại là Thanh Niên Hành Khúc hay Tiếng 

Gọi Thanh Niên. Về lời thì hai chữ sinh viên được thay 

bằng hai chữ thanh niên. Lúc người Pháp trở lại chiếm 

Nam Việt cuối năm 1945, Thanh Niên Tiền Phong đã 

huy động người ái quốc Việt Nam ở Nam Việt đứng 

lên chống lại họ dưới lá cờ vàng sao đỏ và bản Thanh 

Niên Hành Khúc hay Tiếng Gọi Thanh Niên. Năm 

1948, trong phiên họp lịch sử ở Hongkong giữa Cựu 

Hoàng Bảo Ðại và một số thân hào nhơn sĩ cùng đại 

diện các đoàn thể chánh trị và tôn giáo ở Việt Nam, 

Anh Nguyễn Tôn Hoàn đã đề nghị lấy bản nhạc của 

Thanh Niên Hành Khúc làm quốc thiều cho Quốc Gia 

Việt Nam. Hội nghị đã đồng ý và tên bản nhạc được 

đặt lại là Quốc Dân Hành Khúc hay Tiếng Gọi Công 

Dân. Về lời ca, đoạn I của bài Thanh Niên Hành Khúc 

nói trên đây đã được dùng, với hai chữ công dân thay 

cho hai chữ thanh niên. Ngày 2 tháng 6 năm 1948, 

chánh phủ lâm thời Việt Nam được thành lập với 

Tướng Nguyễn Văn Xuân làm Thủ Tướng và Quốc 

Dân Hành Khúc hay Tiếng Gọi Công Dân được chánh 

thức dùng làm quốc ca. Lúc Ông Ngô Ðình Diệm lật 

đổ Quốc Trưởng Bảo Ðại để thành lập chế độ cộng 

hoà, Quốc Hội Lập Hiến được bầu năm 1956 đã có đặt 

vấn đề chọn một bài quốc ca khác. Tuy nhiên, lúc đó, 

phần lớn các bản nhạc được đề nghị dùng làm quốc ca 

đều không đủ tiêu chuẩn để được chấp nhận. Bài duy 

nhứt được xem là xứng đáng làm quốc ca chính là bài 

Việt Nam Minh Châu Trời Ðông của nhạc sĩ Hùng Lân 

đã được chánh phủ Trần Trọng Kim chọn làm quốc ca 

năm 1945. Tuy nhiên, hai Ông Ngô Ðình Diệm và Ngô 

Ðình Nhu cuối cùng đã không chấp nhận việc dùng 

bản Việt Nam Minh Châu Trời Ðông làm quốc ca vì 

một lý do đặc biệt. Năm 1945, hai Ðảng Việt Nam 

Quốc Dân Ðảng (VNQDÐ) và Ðại Việt Quốc Dân 

Ðảng (ÐVQDÐ) đã sáp nhập lại làm một với tên chung 

là Quốc Dân Ðảng và Ðảng này đã lấy bài Việt Nam 

Minh Châu Trời Ðông làm đảng ca. Sau đó, VNQDÐ 

và ÐVQDÐ lại tách nhau ra, nhưng cả hai đều giữ 

đảng ca Việt Nam Minh Châu Trời Ðông. Vì biết được 

việc này nên hai anh em Ông Diệm đã không chấp 

nhận bản nhạc này làm quốc ca. Rốt cuộc, Quốc Hội 

Lập Hiến năm 1956 đã quyết định giữ lại bản Quốc 

Dân Hành Khúc hay Tiếng Gọi Công Dân làm quốc ca, 

nhưng đổi lời lại như sau: 

 

Này công dân ơi! Quốc gia đến ngày giải phóng. 

Ðồng lòng cùng đi, hy sinh tiếc gì thân sống! 

Vì tương lai quốc dân, cùng xông pha khói tên, 

Làm sao cho núi sông từ nay luôn vững bền. 

Dầu cho thây phơi trên gươm giáo, 

Thù nước lấy máu đào đem báo. 

Nòi giống lúc biến phải cần giải nguy, 

Ngưoi công dân luôn vững bền tâm trí, 

Hùng tráng quyết chiến đấu làm cho khắp nơi 

Vang tiếng người nước Nam cho đến muôn đời! 

(Ðiệp khúc) Công dân ơi! Mau hiến thân dưới cờ! 

Công dân ơi! Mau làm cho cõi bờ 

Thoát cơn tàn phá, vẻ vang đời sống 

Xứng danh ngàn năm dòng giống Lạc Hồng. 

 

Bản nhạc và lời ca này đã được dùng suốt thời Ðệ 

Nhứt và Ðệ Nhị Cộng Hòa cho đến ngày nay. 
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C. VẤN ÐỀ THAY ÐỔI QUỐC CA 

 

Nói tóm lại, trừ các bản nhạc vô duyên đã được 

Nam Kỳ Cộng Hòa Quốc dùng làm quốc ca, nhưng 

thật sự không thể xem là quốc ca được, dân tộc Việt 

Nam có cả thảy bốn bản nhạc xứng đáng với danh 

nghĩa quốc ca là Ðăng Ðàn Cung, Việt Nam Minh 

Châu Trời Ðông, Tiến Quân Ca và Quốc Dân Hành 

Khúc hay Tiếng Gọi Công Dân. Bốn bản quốc ca này 

đã được dùng song song với bốn lá quốc kỳ: bản Ðăng 

Ðàn Cung với cờ long tinh, bản Việt Nam Minh Châu 

Trời Ðông với cờ quẻ Ly, bản Tiến Quân Ca với cờ đỏ 

sao vàng và bản Quốc Dân Hành Khúc hay Tiếng Gọi 

Công Dân với cờ vàng ba sọc đỏ. 

1. So sánh các bản quốc ca với nhau. Bản Ðăng 

Ðàn Cung là bản nhạc cổ điển Việt Nam thuộc loại nhã 

nhạc. Loại nhạc này có tánh cách nghiêm trang và ôn 

hòa, trái với dâm nhạc là loại nhạc biểu lộ tình cảm 

một cách nồng nhiệt và chỉ được dùng trong việc giải 

trí hay hội họp vui chơi. Bản Ðăng Ðàn Cung là một 

bài nhã nhạc dùng trong lễ tế Nam Giao của nhà vua. 

Do đó, nó có tánh cách trang trọng, nhưng không hùng 

hồn và không khích động được tinh thần người nghe. 

Bản Việt Nam Minh Châu Trời Ðông là một bản tân 

nhạc có tánh cách khích động hơn bản Ðăng Ðàn 

Cung, nhưng cái hùng của nó là loại trầm hùng nên 

không khích động tinh thần người nghe bằng bản Quốc 

Dân Hành Khúc hay Tiếng Gọi Công Dân. Vì là một 

hành khúc, bản quốc ca hiện nay của chúng ta khích 

động tinh thần người nghe một cách mạnh mẽ hơn. 

Mặt khác nữa, hoàn cảnh lịch sử đã làm cho nó đóng 

một vai tuồng tích cực trong cuộc tranh đấu cho nền 

độc lập và tự do của dân tộc Việt Nam. Thời Thế 

Chiến II, với tên là Sinh Viên Hành Khúc, nó đã được 

dùng để đánh thức tinh thần tranh đấu của nhơn dân 

Việt Nam. Ðến lúc người Pháp đem binh đến để tái 

chiếm Nam Việt, dưới tên Thanh Niên Hành Khúc hay 

Tiếng Gọi Thanh Niên, nó đã được dùng để thúc đẩy 

các chiến sĩ cầm tầm vong vạt nhọn đứng lên tranh đấu 

với Quân Ðội Viễn Chinh Pháp. Khi nước Pháp chánh 

thức nhìn nhận nền độc lập và thống nhứt của Việt 

Nam, nó đã thành bản quốc ca với tên là Quốc Dân 

Hành Khúc hay Tiếng Gọi Công Dân. Bản Tiến Quân 

Ca của CSVN cũng có tánh cách khích động tinh thần 

người nghe như bản quốc ca của chúng ta. Nhưng về 

lời ca thì từ hình thức Sinh Viên Hành Khúc qua Thanh 

Niên Hành Khúc đến Quốc Dân Hành Khúc, bản quốc 

ca của chúng ta nhiều lắm là nói đến “thù nước lay 

máu đào đem báo”, còn Tiến Quân Ca với lời “thề 

phanh thây uống máu quân thù” rõ là sắt máu quá và 

có thể làm cho thế giới xem dân tộc Việt Nam là dã 

man. Về mặt chánh trị, bản Thanh Niên Hành Khúc đã 

được dùng để thúc đẩy các thanh niên ái quốc Nam 

Việt cầm tầm vông vạt nhọn chống lại Quân Ðội Viễn 

Chinh Pháp trong khi bản Tiến Quân Ca đã được trổi 

lên để chào đón Quân Ðội này lúc họ đổ bộ ra Bắc Việt 

theo sự thoả thuận với Hồ Chí Minh trong Sơ Ước 

ngày 6 tháng 3 năm 1946. Sau đó, nó đã được dùng khi 

bộ đội Việt Minh cùng với bộ đội Pháp hợp tác nhau 

trong Ban Liên Kiểm Việt-Pháp để tiến đánh các chiến 

khu của Ðại Việt Quốc Dân Ðảng, Việt Nam Quốc 

Dân Ðảng và Việt Nam Cách Mạng Ðồng Minh Hội. 

2. Lý luận của những người muốn đổi quốc ca. 

Những người muốn đổi quốc ca đã đưa ra nhiều lý luận 

khác nhau. Trong các lý luận được đưa ra, chỉ có một 

cái đáng cho chúng ta lưu ý. Lý luận này đặt nền tảng 

trên chỗ tác giả bản nhạc được chúng ta dùng làm quốc 

ca là Lưu Hữu Phước, hiện là một cán bộ cộng sản, và 

Lưu Hữu Phước đã lên tiếng sỉ vả người quốc gia Việt 

Nam là vô liêm sỉ khi lấy bản nhạc của anh ta và đặt lại 

lời ca để dùng. Một số người quốc gia Việt Nam đã tỏ 

ra khó chịu về việc này và những người muốn thay đổi 

quốc ca đã dựa vào đó để kêu gọi mọi người bỏ bản 

quốc ca hiện tại. 

2a.) Nhận định về cá nhơn Lưu Hữu Phước. Vì 

lý luận trên đây dựa vào cá nhơn Lưu Hữu Phước nên 

chúng ta cần phải biết về cá nhơn này trước khi phán 

đoán. Thời Thế Chiến II, Lưu Hữu Phước là một sinh 

viên có tinh thần quốc gia và cũng như nhiều sinh viên 

khác của Viện Ðại Học Hà Nội, chỉ có chủ trương 

giành độc lập cho Việt Nam mà không gia nhập đoàn 

thể chánh trị nào. Lúc CSVN chưa cướp được chánh 

quyền, Lưu Hữu Phước đã hoạt động với Anh Nguyễn 

Tôn Hoàn là một cán bộ của Ðại Việt Quốc Dân Ðảng 

tại Viện Ðại Học Hà Nội. Lúc CSVN cướp được chánh 

quyền, Lưu Hữu Phước và một số sinh viên khác gia 

nhập Ðảng Tân Dân Chủ, một chánh đảng hợp tác với 

CSVN trong Mặt Trận Việt Minh, nhưng lúc đầu phân 

biệt với Ðảng CSVN và nhiều khi cạnh tranh lại đảng 

này. Tuy nhiên, bằng cách vừa mua chuộc, vừa lấn ép, 

CSVN đã lôi phần lớn các đảng viên Tân Dân Chủ vào 

Ðảng CS và chỉ còn dùng tên Ðảng Tân Dân Chủ làm 

một nhãn hiệu để làm cho người ta lầm tưởng rằng chế 

độ họ xây dựng lên không phải là chế độ độc đảng. 

Lưu Hữu Phước thuộc thành phần đảng viên Tân Dân 

Chủ bị lôi kéo vào Ðảng CS. Anh ta không đủ khí 

phách để chống lại việc đó và bị loại ra khỏi trường 

chánh trị như Ðặng Ngọc Tốt, cũng không đủ tinh thần 

sắt máu để được CSVN tin dùng như Huỳnh Tấn Phát, 

Huỳnh Văn Tiểng, Trần Bửu Kiếm. Mặt khác, anh ta 

không có một khả năng đặc biệt về chánh trị mà CSVN 

có thể khai thác được như Mai Văn Bộ. Trước sau, Lưu 
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Hữu Phước chỉ là một nhạc sĩ. Do đó, CSVN đã dùng 

anh ta như một văn công, sản xuất nhạc theo lịnh Ðảng 

và lên tiếng về các vấn đề khác những khi Ðảng thấy 

cần. Nói tóm lại, Lưu Hữu Phước đã sáng tác bản nhạc 

của Quốc Dân Hành Khúc hay Tiếng Gọi Công Dân 

lúc còn là một sinh viên có tinh thần quốc gia. Ngày 

nay, anh ta là một văn công của CSVN và mọi lời phát 

biểu của anh ta chỉ là do Ðảng CSVN mớm cho. 

2b.) Quan niệm chung của người các nơi trên 

thế giới về quốc ca. Nhưng dầu cho lúc sáng tác bản 

nhạc của Quốc Dân Hành Khúc, Lưu Hữu Phươc đã là 

một đảng viên cộng sản rồi và việc chỉ trích chúng ta 

dùng bản nhạc đó là do ý anh ta, chúng ta cũng không 

phải bận tâm về vấn đề này, vì theo quan niệm chung 

của người các nơi trên thế giới về quốc ca thì khi một 

bản nhạc đã được quốc dân nhận làm quốc ca, nó 

không còn của riêng ai nữa mà là của toàn dân. Do đó, 

cá nhơn người sáng tác bản nhạc cũng như người chọn 

bản nhạc làm quốc ca không thành một vấn đề đem ra 

thảo luận. Chúng ta có một tiền lệ đáng lưu ý về việc 

này. Ðó là trường hợp bản Marseillaise được dùng làm 

quốc ca Pháp. Bản quốc ca này được một nhà quí tộc 

Pháp là Rouget de Lisle sáng tác năm 1792. Lúc ấy, 

Vua Louis thứ XVI còn trị vì và Rouget de Lisle là một 

sĩ quan trong Quân Ðội Pháp. Năm 1793, Vua Louis 

thứ XVI bị xử tử và Rouget de Lisle bị bắt vì là người 

quí tộc theo phe bảo hoàng chống lại Cách Mạng. Lúc 

ấy, Ông Lazare Carnot, Ủy Viên Quốc Phòng của Hội 

Ðồng Cách Mạng vì muốn cứu một sĩ quan cùng binh 

chủng với mình, lại là tác giả bản Marseillaise, đã đề 

nghị Rouget de Lisle tuyên thệ trung thành với Cách 

Mạng thì sẽ được tha, nhưng Rouget de Lisle từ chối vì 

không chịu phủ nhận lý tưởng bảo hoàng của mình. 

Cuối cùng, ông ta chỉ thoát chết vì chánh phủ cách 

mạng chủ trương Ðại Khủng Bố do Robespierre cầm 

đầu đã bị lật đổ trước khi bản án tử hình của ông ta 

được đem ra thi hành. Nhưng mặc dầu sau năm 1793, 

Rouget de Lisle đã trở thành người chống lại Cách 

Mạng, chánh quyền cách mạng Pháp vẫn tiếp tục dùng 

bản Marseillaise do ông sáng tác và năm 1795 đã 

chánh thức quyết định lấy nó làm quốc ca. 

2c.) Trường hợp bản Tiến Quân Ca được tập 

đoàn CSVN dùng làm quốc ca. Bản Tiến Quân Ca 

được tập đoàn CSVN dùng làm quốc ca vốn do nhạc sĩ 

Văn Cao sáng tác trong thời kỳ CSVN chưa cướp được 

chánh quyền ở Việt Nam. Không rõ lúc ông sáng tác 

bản nhạc này, Văn Cao đã là một đảng viên cộng sản 

hay chưa. Nhưng chắc chắn là về sau, ông đã vào Ðảng 

CSVN. Tuy nhiên, cũng như nhiều văn nghệ sĩ có nhiệt 

tâm yêu nước thời đó, Văn Cao đã lần lần nhận chân 

được bộ mặt thật của Cộng Sản. Ðiều đáng quí là ông 

đã can đảm hơn nhiều người khác như Lưu Hữu Phước 

chẳng hạn, và đã dám nói lên sự bất mãn và chống đối 

của mình. Ông đã tham dự phong trào Nhân Văn Giai 

Phẩm hồi năm 1956 và đã dứt khoát chống lại Ðảng 

CSVN. Trong con mắt của CSVN hiện nay, Văn Cao 

là một phần tử phản Ðảng, phản động, phản cách 

mạng. Với chủ trương độc tài sắt máu và lòng tự hào là 

Ðảng mình lúc nào cũng hành động hợp với chánh 

nghĩa, CSVN rất xấu hổ về chỗ bản quốc ca họ dùng là 

sáng tác của một nhạc sĩ phản Ðảng, phản động và 

phản cách mạng. Bởi đó, họ không chịu theo quan 

niệm thông thường bắt đầu với lịch sử bản Marseillaise 

của Pháp, nghĩa là bất chấp lập trường chánh trị về sau 

của tác giả bản quốc ca. Họ đã treo một giải thưởng lớn 

cho người sáng tác được một bản nhạc đáng làm quốc 

ca mới. Nhưng trong nhiều trăm bản nhạc gởi đến dự 

thi, họ đã không chọn được bản nào ra hồn. Cuối cùng, 

họ phải hậm hực giữ bản Tiến Quân Ca làm quốc ca. 

Người quốc gia Việt Nam chúng ta theo quan niệm 

thông thường trên thế giới về quốc ca nên không có gì 

phải hậm hực vì tác giả bản quốc ca chúng ta đang 

dùng hiện đã trở thành một văn công của CSVN. Và 

nếu có người nào đem việc Lưu Hữu Phước sỉ vả 

chúng ta về chỗ đã lấy bản nhạc do anh ta sáng tác làm 

quốc ca, chúng ta có thể bảo họ nên dùng các lời sỉ vả 

đó đặt trong miệng Văn Cao để gởi cho tập đoàn 

CSVN. 3. Nhiệm vụ của người quốc gia Việt Nam đối 

với bản quốc ca Quốc Dân Hành Khúc hay Tiếng Gọi 

Công Dân Người quốc gia Việt Nam may mắn có một 

bản quốc ca hùng hồn được dùng để thúc đẩy người ái 

quốc tranh đấu cho nền độc lập và sự tự do của dân tộc. 

Bản quốc ca này rất xứng đáng với lá quốc kỳ nền 

vàng ba sọc đỏ. Với giá trị nội tại của chính nó, thêm 

vào vai tuồng lịch sử mà nó đã đóng, nó lúc nào cũng 

gây sự xúc động mạnh mẽ trong tâm trí người Việt 

Nam ái quốc. Từ khi được chánh thức dùng làm quốc 

ca của nước Việt Nam độc lập, nó đã được nhiều quốc 

gia trên thế giới biết đến. Tại Việt Nam, nó đã cùng với 

quốc kỳ nền vàng ba sọc đỏ làm yếu tố hội tập nhiều 

triệu chiến sĩ quân nhơn như dân sự tranh đấu cho sự tự 

do của dân tộc Việt Nam. Nó đã là bản nhạc tiễn đưa ra 

nghĩa trang nhiều trăm ngàn người đã chết vì Tổ Quốc 

Việt Nam. Như vậy, nó cũng là một bảo vật thiêng 

liêng của chúng ta y như quốc kỳ. Hiện nay, bản Quốc 

Dân Hành Khúc hay Tiếng Gọi Công Dân không còn 

được chánh thức dùng bên trong nước Việt Nam, 

nhưng như mọi người Việt Nam ở quốc nội đều biết 

rằng đó là bản nhạc của người quốc gia chống lại Cộng 

Sản. Bên ngoài Việt Nam, nó cũng được người ngoại 

quốc xem là bản nhạc biểu tượng cho người quốc gia 

chống cộng. Không bản nhạc nào khác có thể thay thế 
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Quốc Dân Hành Khúc hay Tiếng Gọi Công Dân về mặt 

này. Vậy, việc tôn trọng bản quốc ca đó và tiếp tục 

dùng nó chung với quốc kỳ nền vàng ba sọc đỏ một 

cách rộng rãi ở mọi nơi là một công cuộc đóng góp vào 

việc giải phóng Việt Nam khỏi ách Cộng Sản. Nếu mọi 

người Việt Nam ở hải ngoại đều đồng tâm nhứt trí để 

tranh đấu chung nhau thì một ngày không xa lắm, bản 

Quốc Dân Hành Khúc hay Tiếng Gọi Công Dân sẽ 

được hát lên ở khắp các nẻo đường đất nước Việt Nam 

từ mũi Cà Mau đến ải Nam Quan. Chúng tôi nghĩ rằng 

lúc ấy, chắc chắn không có bài khải hoàn ca nào hay 

hơn nó được. 

 

Giáo Sư NGUYỄN NGỌC HUY 

 

 

 
 

Nụ cười bằng mười thang thuốc bổ 
 

Trong tiếng Anh “smile” có nghĩa là nụ cười; bạn 

có biết nụ cười được tạo nên từ những yếu tố nào? 

- Sweet: ngọt ngào.  

- Marvellous: tuyệt diệu. 

- Immensely likeable: khả ái. 

- Loving: đáng yêu 

- Extra special: ngoại biệt 

 

Nụ cười tưởng chừng như rất bình thường nhưng 

lại là món quà vô giá mà tạo hóa đã hào phóng ban 

tặng cho loài người. Chúng ta sẽ sống thế nào khi 

không biết cười? Chúng ta sẽ biểu lộ sự vui mừng bằng 

cách nào nếu không có nụ cười? 

Nụ cười có thể xua tan mọi đau buồn, hàn gắn mọi 

vết thương, làm dịu đi nỗi cô đơn và quan trọng hơn 

hết là mang mọi người đến gần nhau hơn... Nụ cười là 

thứ tài sản quí giá mà không phải ai cũng dễ dàng có 

được nếu chẳng chịu mở rộng lòng mình để đón nhận 

nó... Hãy tạo cho mình nụ cười bằng những việc làm 

có ý nghĩa, bạn sẽ thấy cuộc đời này tuyệt diệu biết 

chừng nào! 

Bạn có thể làm cho bản thân mình trở thành một 

con người mới: Buổi sáng thức dậy mỉm cười, mỉm 

cười bước ra khỏi nhà, mỉm cười khi gặp gỡ người 

khác, khi làm việc mỉm cười, khi nghỉ ngơi cũng mỉm 

cười - tất cả điều này là một thói quen tốt. 

Mỉm cười là một niềm vui mà tự bạn có thể thực 

hiện được. 

Khi bạn tặng nụ cười cho người khác, bạn có thể 

sẽ cảm nhận được niềm vui chân chính, người khác có 

được sự cổ vũ khích lệ của bạn, tâm tình của họ cũng 

có thể vì thế mà phấn chấn. Bạn hãy nhanh chóng tìm 

niềm vui đến cho người khác vì một thế giới thêm tươi 

đẹp, vì một trái tim muốn biểu lộ niềm vui, chúng ta 

mỉm cười! 

 

10 lý do để mỉm cười: 

- Mỉm cười đẹp hơn cái nhíu mày của chúng ta. 

- Mỉm cười làm chúng ta vui vẻ thêm. 

- Mỉm cười khiến ngày tháng chúng ta đã và sắp 

đi qua trở nên có ý nghĩa. 

- Mỉm cười giúp ích đối với việc kết bạn. 

- Mỉm cười biểu thị sự thân thiện, dễ gần. 

- Mỉm cười tạo nên một ấn tượng tốt cho người 

khác. 

- Mỉm cười với người khác, người khác cũng sẽ 

mỉm cười với bạn. 

- Nếu bạn mỉm cười thì bạn càng trở nên tự tin và 

thu hút hơn. 

- Nụ cười của bạn sẽ làm giảm bớt sự lo lắng của 

người khác. 

- Một nụ cười có thể giúp bạn có tình yêu đích 

thực. 

 

CSVSQ Lê Văn Phước suy tầm 

  

 

Viết giùm anh 
  
Anh làm bếp hôm nay cho em nhé! 
Em viết giùm chuyện Đất Mẹ cho anh 
Chuyện gian manh: Cộng thao túng quyền hành 
Giàu bất chánh nhờ dân oan bất hạnh. 
  
Thơ phải đánh giặc ngoại xâm ranh mãnh 
Cộng thừa hành: khít Răng Thối, Môi Hôi 
Chúng tưởng đâu hào kiệt chết cả rồi 
Nên mới dám múa vườn hoang: gậy mục!* 
  
Em phải viết sao cho thơ nhiều lực 
Đừng như phường cầu thực để mua danh 
Đừng loanh quanh như những bọn ma manh: 
Vô đức, hạnh: chẳng thiết gì Tổ Quốc! 
  

Ý Nga 
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TRƯỜNG CA TRANG SỬ MẸ     
     QUÊ HƯƠNG VIỆT NAM 
 

 

Từng sợi tóc bạc trên đầu tôi sau hơn nửa đời lưu 

vong tưởng chừng như chảy tan thành lệ, hòa vào lời 

nguyện xin Hồng Ân Thượng Đế cho Quê Hương Dân 

Tộc, trong ánh sáng chập chờn của ngọn nến dâng cao. 

Nhà hàng Crystal Palace không còn một chỗ trống, hơn 

700 tấm lòng đang thổn thức hướng về bóng đêm đất 

Mẹ. Sự im lặng nhiệm mầu với mỗi hơi thở của từng 

con tim viễn xứ là một lời nguyện cầu quyện chung 

giòng máu cội nguồn. Đức tin tôn giáo vượt qua mọi 

biên giới do con người vạch tuyến, từ những tín hữu 

Thiên Chúa Giáo đang âm thầm vác nặng trên vai 

Thánh Giá đến bạn đồng hương tuy không cùng chung 

đạo, mọi người đều âm thầm gánh nỗi đau cùng Tổ 

Quốc. Lời hát quốc ca Úc-Việt lại vang lên, và trong 

phút mặc niệm dường như vong linh những người đã 

hy sinh vì Tổ Quốc Tự Do đang hiện về để lắng nghe 

Giai Điệu Tri Ân do Liên Ca Đoàn Lê Bảo Tịnh hợp 

xướng trang trọng và đầy xúc động. Tôi đứng lặng, 

bàng hoàng, tự thấy mình nhỏ bé trên hành trình Tận 

Hiến. Tiếng trống Diên Hồng lại nổi lên, trang sử kiêu 

hùng và hợp nhất của Dân Tộc ngàn xưa lại bùng lên 

rộn ràng, hòa chung vũ khúc Con Có Một Tổ Quốc 

Việt Nam, nao nao lòng người với quá khứ lẫm liệt của 

Tiền Nhân, với tận cùng khổ nạn trên quê hương hiện 

tại và với lời nguyện cầu Hồng Ân cho tương lai bừng 

sáng về một Mùa Xuân Dân Tộc vĩnh hằng. 

 Qua phần khai mạc đêm Hân Hoan Niềm Vui 

Giáng Sinh 2010, trang trọng và nao lòng cùng hướng 

về Đất Mẹ, nhất định Tin Mừng sẽ đến, là lời giới thiệu 

chân tình của ông Nguyễn Văn Thanh, Chủ Tịch Cộng 

Đồng Người Việt Tự Do tiểu bang NSW về Linh Mục 

Nhạc Sĩ Văn Chi, tác giả Trường Ca Trang Sử Mẹ Quê 

Hương Việt Nam và Liên Ca Đoàn Lê Bảo Tịnh. 35 

năm lìa xa Tổ Quốc cũng là hành trình 35 năm bước 

theo các chặng đường Thánh Giá trong thiên chức Linh 

Mục của người nhạc sĩ tài hoa Văn Chi với nguồn sáng 

tác dường như bất tận về Thánh Ca và Quê Hương, 39 

năm dìu theo giòng nhạc Trầm Khúc Hoan Ca đem 

Đạo vào Đời theo mệnh Nước nổi trôi với Tâm 

Nguyện trọn lời Tận Hiến, ngay từ trong bóng tối lao 

tù vì giữ vẹn Đức Tin. 

 Vị Linh Mục trẻ từ 35 năm về trước, từ giáo xứ 

Thái Hòa, địa phận Long Xuyên, sau ngày miền Nam 

bị cộng sản cưỡng chiếm, tù nhân vì tội sáng tác Thánh 

Ca trong chế độ Vô Thần, người tỵ nạn lưu vong, nhạc 

sĩ mang tên Văn Chi quen thuộc trong Đời và Đạo, 

bước lên diễn đàn đọc lời Nguyện Cầu Mẹ La-Vang 

trong ánh nến chập chờn ảo ảnh, thoáng hiện Vũ Điệu 

cùng tiếng đồng ca Gần Nhau Trao Cho Nhau, với trọn 

niềm Giao Cảm. Tác phẩm Hân Hoan Niềm Vui và 

Trang Sử Mẹ Quê Hương Việt Nam, Linh Mục Nhạc 

Sĩ Văn Chi đã viết bằng hơi thở và giòng máu đầy Tình 

Thương Nhân Loại, Tình Yêu Quê Hương, Đức Tin 

son sắt một đời rao giảng Tin Lành, được trang trọng 

trình diện cùng cử tọa đang hân hoan chào đón. Tiếng 

pháo bông nhỏ nổ vang, tủa rụng hàng ngàn cánh hoa 

long lanh màu sắc chen lẫn tiếng vổ tay mừng vui rộn 

ràng của những tấm lòng cùng chung Tâm nguyện 

trong Đêm Hồng Ân. Bóng dáng của người chăn chiên-

nhạc sĩ nổi danh trông rất bình thường, khiêm cung, 

hòa chung cùng anh chị em ca đoàn trên sân khấu 

nhưng vẫn tỏa nét rạng rỡ riêng biệt như được bao phủ 

bằng ánh sáng Phúc Âm và Nghệ Thuật một đời phục 

vụ Nhân Sinh và Dân Tộc. Xin Tạ Ơn Mẹ Việt Nam đã 

cho thêm Đời một người Con biết giữ thơm và phát 

huy Lẽ Sống, vượt qua trăm ngàn thử thách cam go để 

bảo tồn Niềm Tin và sức Sáng Tạo vì Chân Thiện Mỹ. 

 Đêm ca nhạc Hân Hoan Niềm Vui và giới 

thiệu tác phẩm Trường Ca Mẹ Quê Hương Việt Nam 

được tiếp diễn với Liên Ca Đoàn Lê Bảo Tịnh qua 

đồng ca hoặc dơn ca với nhiều anh chị em nghệ sĩ nổi 

danh trong sinh hoạt thánh ca và văn nghệ cộng đồng 

tỵ nạn. Qua lời giới thiệu nồng nhiệt của các MC 

Trường Giang và Hồng Phúc, có lúc hào hứng vui tươi, 

có khi thanh thoát nhẹ nhàng, toàn bộ chương trình ca 

nhạc và vũ điệu dài suốt mấy tiếng đồng hồ đến tận 

khuya, đã đưa âm nhạc thánh thiện và hơi thở quê 

hương vào tận mỗi lòng người tham dự. Người nhạc sĩ 

được lòng yêu kính của mọi người đã đi đến từng bàn, 

trao cho nhau những nụ cười hân hoan, những bắt tay 

nồng ấm, và đặc biệt là Niềm Tin như trong lời ca từng 

vang lên vào những đêm Giáng Sinh mầu nhiệm “Bình 

An dưới thế cho người Thiện Tâm”. Bình An trên quê 

hương bên kia bờ đại dương để cái Ác không còn hiện 

diện trong kiếp sống và nỗi đau từng ngày của người 

dân đang gánh chịu muôn vàn khổ nạn. 
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 Tôi lắng nghe từng ca khúc qua phong cách 

trình diễn của từng ca sĩ, mỗi người một truyền cảm 

đặc biệt, chuyên nghiệp hoặc tài tử, quá nhiều, xin lỗi 

không thể ghi nhớ hết tên. Chỉ xin tận lòng thân gửi 

một lời Tạ Ơn. Từ các nhạc phẩm Tìm Về Mẹ Yêu, 

Phó Thác Đời Lữ Hành, Về Đây Với Mẹ, Cho Con Sứ 

Vụ Hồng Ân, Như Một Lời Cầu, Hân Hoan Niềm 

Vui...qua các vũ điệu với dáng dấp ngây thơ trong sáng 

của các em, hóa trang thành tu sĩ, nét thiên thần tỏa 

sáng qua ánh nến lung linh, tâm hồn tôi như đang chìm 

đắm trong một giấc mơ đuợc trở về quê cũ. Nơi đó sẽ 

không còn hận thù, tang tóc, và Con người không còn 

là Ác Thú trong hằng xử với nhau, Nhân Phẩm và Đức 

Tin vàng rực hướng dương trên từng nẻo đường quê 

hương. Linh Mục Nhạc Sĩ Văn Chi, sinh ra và lớn lên 

từ miền Bắc, sẽ lại về tắm trong dòng nước sông Hồng 

cho hết bụi lưu vong, hòa nhạc chung cùng các điệu 

quan họ Bắc Ninh một thời xa xưa của Dân Tộc, tôi sẽ 

được về vẫy vùng trên bến nước Thu Bồn Quảng Nam 

không còn xác mẹ trôi sông, hoặc cùng nhau về lại 

giáo phận Thái Hòa, Long Xuyên, ngồi nghe vọng cổ 

trong hương đồng gió nội thân yêu. 

 Ra về, trong ánh đèn đường xứ lạ, tôi nhớ lại 

bản trường thi Dòng Nước Mắt Của Mẹ mà tôi đã sáng 

tác qua trí nhớ trong lao tù cộng sản, cũng vào một 

đêm giáng sinh, có hai câu kết, xin kính tặng Linh Mục 

Nhạc Sĩ Văn Chi cùng anh chi em Ca Đoàn Lê Bảo 

Tịnh, đồng cảm trên hành trình còn lại trong đời : 

 

“Dù là bụi, xin vuông tròn hạt bụi, 

Lăn theo đường Thánh Giá của Cha đi !”. 

 

 
Linh Mục-Nhạc Sĩ Văn Chi (bên trái) và tác giả. 

 

Võ Đại Tôn 

 

HÃY ĐẶT CỐC NƯỚC CỦA BẠN XUỐNG 
 

Một giáo sư bắt đầu giờ giảng của mình với một cốc nước. Ông giơ nó lên và hỏi các sinh viên, “Các bạn nghĩ cốc 

nước này nặng bao nhiêu?” 

’50 gam!’…’100 gam!’… ‘125 gam!’… các sinh viên trả lời. 

“Tôi không thể biết chính xác nếu không cân,’ giáo sư nói, ‘nhưng câu hỏi của tôi là: Điều gì sẽ xảy ra khi tôi cứ 

giơ cái cốc thế này trong vài phút?’ 

‘Chẳng có gì cả’ các sinh viên nói. 

‘OK, vậy điều gì xảy ra nếu tôi giơ trong một giờ?’ giáo sư hỏi. 

‘Tay thầy sẽ bắt đầu đau ạ’, một sinh viên trả lời. 

‘Đúng vậy, và nếu trong một ngày thì sao?’ 

‘Tay thầy có thể tê cứng, và thầy có thể bị đau cơ, tê liệt, chắc chắn phải đến bệnh viện,’ một sinh viên khác cả gan 

nói. Và tất cả lớp cười ồ. 

‘Rất tốt. Nhưng trong tất cả các trường hợp đó, cân nặng của cái cốc có thay đổi không?’, giáo sư lại hỏi. 

‘Không ạ,’ các sinh viên trả lời. 

“Vậy, cái gì khiến cho tay bị đau, cơ bị tê liệt? Và thay vì việc cứ cầm mãi, tôi nên làm gì?’ 

Các sinh viên lúng túng. Rồi một người trả lời, ‘Đặt cốc xuống!’ 

’Chính xác!’ giáo sư nói, ‘Các vấn đề trong cuộc sống cũng giống như thế này. Khi bạn giữ nó trong đâu vài phút 

thì không sao. Nghĩ nhiều hơn, chúng làm bạn đau. Và nếu cố giữ thêm nữa, chúng bắt đầu làm bạn tê liệt. Và bạn 

sẽ không thể làm gì được nữa.’ 

Nghĩ đến những vấn đề trong cuộc sống là điều quan trọng, nhưng điều quan trọng hơn là hãy nhớ ‘đặt chúng 

xuống’ vào cuối mỗi ngày khi bạn đi ngủ. 

Nhờ vậy, bạn tránh được stress để khởi đầu một ngày mới thật tỉnh táo, khoẻ mạnh. Và đó là thứ giúp bạn có thể 

giải quyết mọi vấn đề. 
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Đọc & Biết Cho Vui 
 

- Cá mập là loài duy nhất không thể chớp hai mắt.  

- Tiếng kêu của con Vịt không bao giờ dội lại, không ai 

hiểu tại sao ?  

- Người ta có thể dắt con bò lên cầu thang, nhưng 

không thể dắt nó xuống được.  

- Con kiến có thể nâng một vật nặng gấp 50 lần trọng 

lượng của nó và nó luôn ngã về phía phải khi bị ngộ 

độc. Kiến không biết ngủ.  

- Gấu Bắc Cực luôn thuận” tay” trái.  

- Cơ thể sứa có đến 95 % là nước.  

- Sao Biển là loài động vật duy nhất có thể lộn trái dạ 

dày của nó ra ngoài.  

- Hươu Cao Cổ có thể liếm tới tận tai với cái lưỡi dài 

hơn 50 cm của nó.  

- Khi bay ra khỏi hang, dơi bao giờ cũng rẽ trái !  

- Bọ Ngựa là loài côn trùng duy nhất có thể … quai 

đầu !  

- Cá Vàng là loài động vật duy nhất có thể nhìn thấy 

ánh sáng hồng ngoại và tử ngoại.  

- Muốn luộc trứng Đà Điểu phải mất … 4 giờ.  

- Cứ 2 tỷ người, mới có 1 người sống thọ đến 116 tuổi.  

- Con người là loài linh trưởng duy nhất không có sắt 

tố ở lòng bàn tay.  

- Tất cả các loài động vật có ** đều vẫy đuôi, trừ voi.  

- Cá Sấu không thể thè lưỡi ra ngoài.  

- Mỗi tai con mèo có 32 cơ !  

- Trung bình con người cười 15 lần ... một ngày.  

- Bàn tay trái thường phụ trách đến 56 % công việc 

đánh máy.  

- Trung bình có đến 100 người chết mỗi năm vì … 

ngậm bút bi.  

- Nếu gộp chung lại, tổng số da của mỗi người cân 

nặng … 2 kg.  

- Khi bực mình, con người cần đến 42 cơ mặt để biểu 

lộ sự tức giận.  

- 10 % dân số trên trái đất thuận tay trái.  

- Bật lửa đốt thuốc lá được phát minh trước diêm quẹt.  

- Dreamt là từ duy nhất trong tiếng Anh có”mt” ở cuối 

câu.  

- Trên đầu mỗi người có cả thảy 125 ngàn sợ tóc.  

- Một người trung bình mỗi giờ mất khoảng 600 ngàn 

tế bào da, tới năm 70 tuổi số da bị mất tổng cộng là 48 

kg.  

- Cứ 4 tháng một lượng hồng cầu trong máu lại đi qua 

quãng đường dài 1.600 km.  

- Một đời người ăn hết 40 tấn thực phẩm và hít thở 38 

ngàn cm3 không khí.  

- Mỗi giây đồng hồ trong não người diễn ra khoảng 

100 ngàn phản ứng hoá học.  

- Não bộ chỉ cần khoảng thời gian dài 0,05 giây đồng 

hồ để nhận biết điều mà thị giác vừa quan sát đựơc.  

- Con người chỉ có thể thiếu ngủ 10 ngày ; còn thiếu 

thức ăn trong vòng vài tuần.  

- Hơi thở ra lúc bình thường di chuyển theo vận tốc 24 

km/h,còn khi hắt hơi đạt tới vận tốc 1030 km/h.  

- Một con chuồn chuồn có tuổi thọ đúng 24 giờ !  

- Chúng ta không thể hắt hơi khi nhắm mắt.  

- Người bình thường rơi vào giấc ngủ sau 7 phút khi 

lên giường.  

- Cơ mạnh nhất của con người là cơ lưỡi.  

  

* * * * * 

 50 điều thú vị mà bạn cũng có 
thể chưa biết  

  

01. Xương người vốn không phải màu trắng mà có 

màu đục như màu nâu nhạt. Và thú vị hơn, xương hông 

của người còn cứng hơn cả bê tông ...  

 02. Khi bạn sinh ra, bạn có 300 chiếc xương, nhưng 

khi trưởng thành, bạn chỉ còn 206 chiếc xương.  

 03. Một người phụ nữ trung bình tiêu thụ khoảng 20 

kg son môi trong đời.  

 04. Bạn không thể tự tử bằng cách … nhịn thở.  

 05. Tim người đập hơn 100 ngàn lần mỗi ngày.  

 06. Người thuận tay phải có tuổi thọ trung bình cao 

hơn người thuận tay trái 9 năm.  

 07. Xương sườn của chúng ta chuyển động khoảng 5 

triệu lần mỗi năm.  

 08. 1/4 số xương trong cơ thể người nằm ở chân.  

 0. Trung bình một người cười 10 lần/ngày.  

 10. Giống như vân tay, “hoa văn” trên lưỡi của mỗi 

người cũng khác nhau.  

 11. Việc truyền máu lần đầu tiên diễn ra vào năm 1667 

khi Jean-Baptiste tiến hành truyền máu từ một con cừu 

sang một thanh niên.  

 12. Nước chiếm 2/3 khối lượng cơ thể người. Trong 

máu có tới 92 % ; não bộ có 75 % các cơ bắp cũng có 

75 % là nước.  

 13. Trong cuộc đời mình, bạn uống khoảng 75 ngàn lít 

nước.  

 14. Móng tay dài nhanh gấp 4 lần so với móng chân.  

 15. Nếu như tất cả bộ mã « gene » của chúng ta được 

kéo duỗi dài ra thì nó có thể cuốn 6 vòng quanh mặt 

trăng.  

 16. Hầu hết bụi trong nhà là tế bào da chết từ cơ thể 

của chúng ta.  
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 17. Cơ giúp mắt chớp là cơ chuyển động nhanh nhất 

của con người. Nó có thể thực hiện nháy mắt 5 lần 

trong vòng một giây. Một ngày con người nháy mắt 

khoảng 15 ngàn lần. Tuy nhiên có điều lạ là phụ nữ 

chớp mắt nhiều gần gấp 2 lần so với đàn ông.  

 18. Bạn không thể hắt hơi mà vẫn mở mắt.  

 19. Mỗi năm, số người chết do ong đốt còn nhiều hơn 

cả số người chết do rắn cắn.  

 20. Nhiều người dị ứng với sữa bò hơn bất kỳ loại 

thức ăn nào khác  

 21. Để nói một từ, bạn sử dụng tới 70 lớp cơ.  

 22. Cái được gọi là "French kiss" (nụ hôn kiểu Pháp) 

trong tiếng Anh thì cũng được gọi là "English kiss" 

trong tiếng Pháp.  

 23. "Almost" là từ dài nhất trong tiếng Anh với các 

chữ cái được sắp xếp đúng theo trật tự bảng chữ cái.  

 24. "Rhythm" là từ tiếng Anh dài nhất không có 

nguyên âm.  

 25. Adolf Hitler là một người ăn kiêng và chỉ có duy 

nhất một … tinh hoàn.  

 26. Nữ Hoàng Elizabeth đệ nhất I tự coi mình là người 

mẫu mực trong chuyện vệ sinh thân thể. Bà từng tuyên 

bố rằng cho dù bẩn hay sạch thì cứ mỗi 3 tháng bà mới 

tắm 1 lần.  

 27. Dân số trái đất vào năm 2080 được dự đoán lớn 

gấp 2 lần con số 7,5 tỉ hiện nay (tức 15 tỉ người).  

 28. Mật ong là thức ăn duy nhất không bị hỏng. Bằng 

chứng là các nhà khảo cổ khi nếm thử những hũ mật 

ong được tìm thấy trong lăng mộ của các pharaoh Ai 

Cập đều đi đến kết luận rằng chúng không hề bị hỏng 

và hoàn toàn có thể ăn được.  

 29. Coca-Cola nguyên chất có màu xanh trước khi 

người ta pha chế màu.  

 30. Mẩu kẹo cao su cổ nhất có tuổi thọ 9 ngàn năm !  

 31. Trung bình một cây bút chì có thể vẽ một đường 

thẳng dài 56 km (tương đương với việc viết được 

khoảng 50 ngàn từ).  

 32. Mỗi một lục địa đều có một thành phố mang tên 

Rome  

 33. Những tháng nào bắt đầu vào Chủ Nhật thì luôn có 

“thứ 6 ngày 13”.  

 34. Trái đất là hành tinh duy nhất không được đặt theo 

tên một vị thần.  

 35. Tại Tiểu Bang Nebraska, Mỹ, bạn sẽ bị coi là 

phạm pháp nếu có các hành động như ợ hơi hoặc hắt 

hơi trong nhà thờ.  

 36. Ở Iceland, sở hữu một chú **** cảnh là phạm 

pháp.  

 37. Mắt lừa được tạo hoá “sắp xếp” ở vị trí thuận lợi 

đến nỗi con lừa có thể quan sát cả 4 chân của nó cùng 

một lúc.  

 38. Một số loài bọ tự ăn thịt mình khi không tìm thấy 

thức ăn.  

 39. Lạc Đà có 3 mí mắt giúp chúng bảo vệ mắt khỏi 

những cơn bão cát.  

 40. Cá Heo khi ngủ chỉ nhắm 1 mắt !  

 41. Chuyến bay dài nhất của một con gà là 13 giây.  

 42. Con Sên có tận … 4 cái mũi.  

 43. Loài cú là loài chim duy nhất có thể nhìn thấy màu 

xanh.  

 44. Hươu Cao Cổ có thể liếm sạch đôi tai của nó bằng 

cái lưỡi dài hơn 7 mét !  

 45. Trung bình tim của con nhím đập 300 lần/phút.  

 46. Mắt của Đà Điểu lớn hơn cả bộ não của nó.  

 47. Loài dơi mũi heo (tên khoa học là Craseonycteris) 

có kích thước chỉ bằng một chú ong nghệ, là loài động 

vật có vú nhỏ nhất thế giới.  

 48. Loài chuột có thể giao phối hơn 20 lần /ngày.  

 49. Con gián có thể sống trong suốt vài tuần với cái 

đầu lìa khỏi thân.  

 50. Voi là loài động vật có vú duy nhất không thể 

nhảy  

 

CSVSQ Bùi H. Nghĩa sưu tầm 

 

 

Bây giờ tháng mấy  
   

Tháng mấy  thu về cho lá rơi  

Chiều nghiêng  giọt nhớ lặng bên đời  

Nhớ  em  ánh mắt màu hoa nắng  

Muốn nói nhưng sao.. bỗng nghẹn lời  

   

Mượn gió mang dùm một tiếng yêu  

Chìều nay mây nhạt nắng cô liêu  

Ước chi gói được mùi hương nhớ  

Có lẽ tim này bớt hắt hiu  

   

Lặng lẽ đi tìm giọt nắng xuân  

Nhìn  màu hoa cúc chợt bâng khuâng  

Bây giờ tháng mấy rồi em nhỉ ?  

Mà tiếng yêu ai  mãi khất lần ..  

   

   

Tháng mấy trời vào thu hỡi em  

Chiều nay gió bước nhẹ qua thềm  

Nắng chia sợi nhớ màu hoa cúc  

Ôm  khối u sầu chẳng có tên... 

  

                  Nguyễn Khánh Chân 



         ___________________________________________________________________________________ 

              Đặc San Bất Khuất 2011 – Khóa 8 B+C/72 TB/TX 116 

Vì Sao ? 
 

Anh có ở lại đây một trăm năm, 

Ăn gà tây, uống coca, cũng không thành Mỹ trắng. 

Anh có ở lại đây một ngàn năm, 

Cắt cỏ dang nắng, cũng không thành Mỹ đen. 

Tiếng Anh tiếng U nay chắc anh nói cũng đã quen, 

Nhưng đến bao giờ mới phai mùi nước mắm. 

Anh có muốn ở lại suốt đời ? 

Để mỗi lần đi cày về anh tắm, 

Chỉ tắm dưới vòi sen ? 

Những người đồng hương anh vừa quen hôm qua, 

Ngày mai có thể trở thành kẻ lạ. 

Những người thường làm mặt lạ, 

Lại có thể bá cỏ hôn anh, 

Nếu anh lên nhanh, nếu anh trúng số. 

Ôi cái xứ sở xô bồ, 

Lắm người qua hơn hai mươi năm  

Vẫn còn bị hố. 

Hàng xóm, láng giềng, nhà nhà lố nhố, 

Nhưng chẳng ai thèm biết tên ai. 

Xe của ai nấy đi, 

Nhà của ai nấy đóng kín mít. 

Tết tây tết ta, lễ tạ ơn tạ nghĩa, 

Chẳng hề qua lại hỏi thăm nhau. 

Thỉnh thoảng gặp nhau trên đường đi, 

Cũng đặt bày làm người lịch sự, 

Mấp máy nói hai nói ba, chào nhau, 

Như chào cái cột cờ di động. 

Đường phố, phi trường, núi rừng, ruộng đồng quá rộng 

Mà lòng con người đa phần tôi gặp, 

Lại nhỏ bé đến li ti, 

Nhỏ bé đến dị kỳ, 

Nhỏ bé còn hơn những gì nhỏ nhất ! 

Thế mà từ quê nhà còn lắm người ao ước ra đi , 

Thế mà từ quê người vẫn chưa có mấy ai thích trở về 

...vĩnh viễn ! 

Vì sao ? Vì sao ? 

 

Xuyên Sơn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thơ đáp lại của Kế Đô: 
 

Tớ chẳng muốn ở đây một trăm năm  

Vì muốn trở thành người Mỹ trắng. 

Tớ cũng chẳng muốn ở đây một ngàn năm  

Để lao động như những người Mỹ đen. 

Tiếng Anh, tiếng Việt tớ nói cũng khá quen  

Nhưng đó là ngôn từ dùng trong giao dịch. 

Nếu có phải ở đây đến khi nào viên tịch  

Thì cũng phải đi làm với một mục đích  

Để nâng cao nếp sống của con người. 

Người đồng hương, hay người lạ ở trên đời  

Đâu cũng vậy, có kẻ hèn người tốt. 

Họ thương anh chẳng vì anh lắm bạc  

Hay vì anh được cất nhắc làm to. 

Chớ có lầm là nước Mỹ xô bồ  

Khi thấy mỗi người mỗi nếp sống tự do  

Đèn ai nấy rạng họ không nhòm soi mói  

Trừ phi anh mở cửa đón họ vô 

Anh trách mọi người sống rất thờ ơ  

Gặp nhau chỉ lầm bầm vài câu nhạt nhẽo  

Như những người học đòi làm lịch sự  

Và ở nơi này cái gì cũng bự  

Nhưng những người đa phần anh gặp  

Lại có một tấm lòng đê tiện li ti  

Vậy thì ai là kẻ đã lì xì  

Hàng tỉ bạc cho quê nhà ăn Tết ? 

Cuối cùng như để thay lời kết  

Anh lớn tiếng đặt câu hỏi vì sao ? 

Vì sao ?  

Từ quê nhà còn lắm người ao ước ra đi ? 

Xin thưa: 

Vì quê nhà kiếp sống chẳng ra gì  

Đảng Cộng Sản đang đè đầu dân đói khổ  

Nuôi một lũ cán ngu, loài sâu bọ  

Đục khoét làm giầu, cướp đất công khai  

Cột đèn kia cũng muốn tếch ra ngoài ! 

Vì sao ? 

Từ quê người vẫn chưa có mấy ai thích trở về vĩnh 

viễn  

Xin thưa: 

Vì tầm nhìn của anh còn thô thiển  

Lập luận một chiều, óc nô lệ còn cao  

Anh chưa hiểu gì về chúng tôi, người tị nạn  

Chỉ trở về vĩnh viễn khi không còn Cộng Sản 

Chớ ngu si gì về làm bạn với đười ươi !!! 

 

Kế Đô 
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Cách đánh tiếng Việt mà không cần bộ gõ tiếng Việt như VPS, Unikey... 
 

Nếu Huynh nào thích xài Firefox browser để đánh tiếng Việt trên webmails như Yahoo mail, Gmail...xin đọc phần 

1. Nếu Huynh nào thích xài Thunderbird email client để viết tiếng Việt trên mail, xin đọc phần 2. 

 

Phần 1: Bỏ AVIM add-ons vào Firefox browser để dánh tiếng Việt trên webmails: 

 

Copy AVIM link vào nơi address của bất cứ browser nào (Firefox, IE, Google Chrome...)  để lấy AVIM add-ons bỏ 

vào Firefox browser: https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/avim/ 

 

Click Add to Firefox Tab 
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Click Allow Tab 

 
 

Click Install Now  
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Click Restart Now 

 
 

Bây giờ quý vị có thể dùng Firefox để đánh tiếng Việt trên Hotmail, Gmail, Yahoo mail ... 

  

Phần 2: Cách bỏ AVIM Add-ons vào Thunderbird email client: 

 

Mở Thunderbird email client lên. 

 

Click Tools >> Add-ons 
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Type: AVIM vào khung search, sau cùng click cái kính lúp phía bên phải. 

 
 

Click Add to Thunderbird... Tab 
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Click Install Now Tab 

 
 

khi thấy Install Complete, Click Restart Thunderbird Tab. 

 
 

Bây giờ quý vị có thể đánh tiếng Việt trên Thunderbird email client mà không cần bất cứ bộ gõ tiếng Việt nào cả. 

 

Have fun. 

 

CSVSQ Hà  Sơn Điệp 
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Vui Cười 
 

Con làm thì con chịu, không liên hệ gì đến cha hoặc bất cứ ai. 
 

- Thưa cha con muốn xưng tội. 

- … 

- Trước năm 75, có mấy nguời cán bộ cộng sản nằm 

vùng bị truy lùng đến xin tá túc, và con có chứa họ 

dưới hầm nhà … 

- Giúp đỡ tha nhân khi họ kêu cứu trong lúc bị hiểm 

nguy không phải là một cái tội. 

- Nhưng thưa cha… 

- Con cứ yên tâm ra về. Ðiều con làm hoàn toàn hợp 

với tinh thần bác ái của Chúa Ky Tô và văn hoá của 

dân tộc Việt. “Thương người như thể thương thân. Rét 

thời cho mặc, đói thời cho ăn”. Gia Huấn Ca cũng có 

dậy như vậy. Chúng ta không thể vì chính kiến hay 

lòng thù hận mà bỏ người ta đói khát trong cơn hoạn 

nạn; hoặc tệ hơn nữa là tố giác những kẻ ở bước đường 

cùng. 

- Thưa vâng nhưng thưa … 

- Cha hiểu …đó không phải lỗi của con. Nếu những kẻ 

được cứu giúp trong cơn hoạn nạn, sau này, trở mặt, 

lấy ân báo oán hoặc lại tiếp tục con đường tà đạo thì đó 

là tội lỗi của họ… 

- Dạ vâng nhưng điều khiến con áy náy là… 

- Là gì nữa? 

- Là vì họ… vẫn còn dưới hầm nhà… 

- Con nói sao? 

- Thưa cha, qúi vị cán bộ cộng sản trốn dưới hầm nhà 

con vẫn còn sống ở dưới đó cho mãi đến bây giờ. 

- Ối, Giê Su Ma…lậy Chúa tôi! Sao lại thế, hả con? 

- Vì con vẫn chưa cho họ biết là cách mạng … đã 

thành công! 

- Nhưng… sao… sao… con lại … lại … đãng trí đến 

như thế được? 

- Tại con rút kinh nghiệm hồi kháng chiến chống Tây. 

Thuở ấy, bố con cũng chứa cán bộ cộng sản trong nhà; 

sau này, chính những nguời này đã “dàn dựng” để 

“nhân dân” mang ông cụ ra … đấu tố cho đến chết! 

Bởi vậy nên con sợ… 

- Kể thì cũng như nuôi rắn trong nhà, đáng sợ thật chứ 

chả phải chuyện đùa! 

- Xin cha giúp con… 

- Thôi thế này con ạ, về lấy xi măng lấp luôn cái hầm 

nhà lại cho… xong! Ðỡ được đứa nào hay đứa đó. Tội 

nghiệt này, xin Chúa nhân từ chứng giám, ta xin chịu 

thay con. 

- Con xin lĩnh ý cha; tuy nhiên, việc làm này, cũng xin 

Chúa nhân từ chứng giám (“I am more than happy to 

do that…”), con làm thì con chịu, không liên hệ gì đến 

cha hoặc bất cứ ai. 

 

 

 

           ***0*** 

Vừa đi vừa run ... 
 

Tục xưa, tên xấu thì dễ nuôi .  

Nhà nọ có 4 người con trai được đặt tên là Cút, Cu, 

Thiến và Ðớp . 

Một hôm, ông bố đi vắng thì có ông bạn đến chơi.  

Người vợ thay mặt chồng tiếp đón ân cân, người bạn 

cũng vui lắm. 

Ðến bữa än, người vợ bảo thằng út:  

- Dọn cơm cho bác, Ðớp !  

Người bạn hơi phật lòng, ăn qua loa vài chén rồi đứng 

dậy.  

Người vợ bảo đứa thứ hai:  

- Múc nước cho bác rửa, Cu !  

Lần này ông bạn giận tím mặt, liền chào ra về.  

Người vợ ngớ người ra, không hiểu làm sao cả, bèn 

bảo thằng con lớn:  

- Dắt xe cho bác, Cút ! 

Đến lúc này ông bạn không nhịn được, vừa đi vừa nói 

lầm bầm gì nghe không rõ, người vợ tưởng ông khách 

cần người đưa ra khỏi cổng làng bèn sai thằng thứ ba:  

- Đưa bác ra cổng ... Thiến ! 
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Nhẹ nhất và nặng nhất 
 

Vào tiết học, cô giáo hỏi cả lớp: 

- Đố các em cái gì nhẹ nhất. 

Cả lớp nhao nhao, đứa bảo là sợi bông, đứa bảo tờ 

giấy, nhưng cô giáo đều bảo sai. Lúc đó Vova giơ tay 

phát biểu. Cô thấy vậy mới bảo: 

- Bạn Vova hay nói bậy, cô không cho nói đâu 

Cô chờ 1 lúc, nhưng ko còn 1 ai khác giơ tay, cô đành 

phải gọi Vôva 

- Em nói đi nhưng ko được nói bậy. 

- Thưa cô em không biết, nhưng bố em bảo, cái nhẹ 

nhất là cái "ấy" ạ 

Cô giáo đỏ mặt: 

- Vova! ra góc lớp đứng, quay mặt vào tường 

Vova đi ra góc lớp, nhưng vẫn ngoái lại nói: 

- Nhưng bố em nói , cái ấy chỉ cần thoáng nghĩ về nó là 

nó có thể ngoi lên mà ko thể nào hạ nó xuống được. 

Cô giáo lại đố: 

- Bây giờ đố các em cái gì nặng nhất 

Cả lớp lại rộn lên những câu trả lời. Đứa thì bảo cái xe 

tải, đứa thì bảo quả trái đất, nhưng cô giáo đều bảo sai. 

Lúc đó Vova quay lại: 

- Cô ơi, em biết đó là cái gì rồi 

Yên chí là thằng ôn con giờ này không thể nói bậy 

được, cô nói: 

- Thôi được, em nói đi nhưng ko được nói bậy đâu 

- Thưa cô, cái nặng nhất vẫn là cái ấy. Bố em nói bây 

giờ nó đã hạ xuống, mà hạ xuống rồi thì nghìn cái cần 

cẩu cũng không nhấc nó lên được. 

 

***0*** 

 

Đúng rồi nhưng còn có thể là cái khác nữa 
 

Trong giờ học, cô giáo muốn phát triển trí tưởng tượng 

và khả năng cảm nhận của học sinh, cô đưa ra mấy câu 

hỏi như sau: 

- Các con hãy nghĩ xem, cái gì màu xám và rất là 

cứng? 

- Bê tông ạ! 

Cô giáo: 

- Giỏi quá. Nhưng mà nó còn có thể là nhựa đường 

nữa, thế còn cái gì màu vàng, và ở trên cánh đồng? 

- Con bò ạ! 

- Đúng rồi! Nhưng còn có thể là đống rơm nữa, 

Vova lẩm bẩm, từ phía cuối lớp: 

- Đúng là lũ điên! 

Cô giáo: 

- Em đứng lên ngay, sao em toàn nói bậy bạ thế hả? 

Vova: 

- Thế em hỏi cô một câu được không? 

Cô giáo thận trọng: 

- Em thử nói đi! 

- Thế cái gì trước khi cô cho vào miệng thì nó cứng, 

thẳng và khô ráo, còn sau khi ra khỏi miệng thì nó 

mềm nhũn, cong queo và ướt nhem? 

Cô giáo đứng phắt dậy, mặt đỏ bừng, tiến thẳng đến tát 

rất kêu vào mặt Vova. 

Vova xoa xoa má: 

- Đúng rồi. Nhưng nó còn có thể là kẹo cao su nữa. 

 

***0*** 

 

Que diêm cơ... 
 

Bé Vôva vào lớp 1. Để buổi đi học đầu tiên của các 

cháu được hứng thú, cô giáo bắt đầu bằng trò chơi đố 

vui. Cô nghĩ đến cái bàn, rồi đặt câu hỏi : 

- Đố các em, trong nhà ta có cái gì bằng  ỗ, có 4 chân? 

Bé Vôva nhanh nhảu: 

- Cái ghế ạ 

Cô gật gù, ừ, cái em nghĩ cũng được đấy, nhưng mà 

câu trả lời của cô là cái bàn. Rồi cô đố tiếp, lần này cô 

nghĩ đến con mèo: 

- Đố các em, trong nhà ta nuôi con  ì có 4 chân mà các 

em hay vuốt ve nó? 

Bé Vôva vẫn là người nhanh nhất: 

- Thưa cô, con chó ạ. 

- Ừ cũng được đấy, cô nói, em giỏi lắm, nhưng cái câu 

trả lời của cô là con mèo cơ. Bé Vôva xin phép cô ra 

câu đố: 

- Đố cô, cái gì  mà đàn ông hay giấu trong quần lâu lâu 

lấy ra sử dụng, dài dài, t òn tròn , đầu đỏ đỏ... 

Chưa nói hết câu, cô giáo đă nổi giận ngắt ngang: 

- Vôva, sao em dám ăn nói bậy bạ như vậy 

Nước mắt lưng t ong, bé Vôva thút thít trả lời: 

- Cái mà cô nghĩ cũng được đấy, nhưng câu trả lời của 

em là những que diêm cơ... 

 

***0*** 

 

Sang năm em tới lớp 
 

Cô giáo mặc mini jupe bước vào phòng học, cả lớp im 

lặng. Cô giáo bắt đầu giảng bài, bỗng viên phấn từ tay 

cô rơi xuống đất, cô giáo cúi xuống nhặt. Bàn đầu tiên 

rộ lên tiếng cười. Cô giáo ngoảnh lại hỏi: 

- Natasha, sao em cười ? 

- Thưa cô... vì em nhìn thấy mắt cá chân của cô ạ! 

- Em ra ngoài, ngày mai đến lớp! 

- Ivan, sao em cười ? 
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- Thưa cô... vì em nhìn thấy đầu gối của cô ạ! 

- Em ra ngoài, tuần sau đến lớp! 

- Ruka, sao em cười ? 

- Thưa cô... vì em nhìn thấy đùi của cô ạ! 

- Em ra ngoài, tháng sau đến lớp! 

Vô va đứng đấy gấp sách vở đi ra cửa, cô giáo hỏi: 

- Vô va, tôi chưa hỏi đến em sao em về? 

- Em xin chào cô và các bạn sang năm em đến lớp 

 

***0*** 

 

Sản phẩm... 
 

Ông vua xe hơi Henry Ford sau khi chết được đưa lên 

thiên đàng. Tại cổng thiên đàng, Thánh Peter chờ sẵn 

để đón Ford. Vừa gặp mặt, Thánh Peter thông báo 

ngay. 

- Hồi còn sống, ngươi đã làm nhiều việc công ích cho 

xã hội, như sáng chế phương pháp làm việc theo dây 

chuyền cho kỹ nghệ chế tạo xe hơi, làm thay đổi cả thế 

giới. Với thành quả như vậy, ngươi sẽ được một ân huệ 

là có thể chuyện trò với bất cứ ai ở thiên đàng này. 

Sau khi suy nghĩ vài giây, Ford xin được gặp Thượng 

Đế. Lỡ đã hứa, nên Thánh Peter đành dẫn đường cho 

ông ta. Vừa gặp Thượng Đế, Ford hỏi ngay: 

- Lúc Người chế tạo ra đàn bà, Người đã suy nghĩ gì? 

Thượng Đế nghe xong bèn hỏi lại: 

- Ngươi hỏi như vậy là ý gì? 

Ford liền trả lời: 

- Trong sáng chế của ngài có quá nhiều sai sót. Phía 

trước bị phồng lên, phía sau bị nhô ra. Máy kêu lớn khi 

chạy nhanh. Tiền bảo trì và bảo dưỡng quá cao. 

Thường xuyên đòi hỏi nước sơn mới. Cứ mỗi 28 ngày 

là bị chảy nhớt và không làm việc được. Chỗ bơm xăng 

và ống xả quá gần nhau. Đèn trước thì quá nhỏ. Tiêu 

thụ nhiên liệu khủng khiếp… 

Thượng Đế nghe qua liền bảo: 

- Ngươi hãy đợi một chốc lát để ta xem lại bản thiết kế. 

Ngài bèn cho gọi toàn bộ kỹ sư thiết kế và cơ khí trên 

thiên đàng lại để xem lại quá trình. Chỉ sau một thời 

gian ngắn, họ đã trình lại cho Thượng Đế bản báo cáo. 

Xem xong, Người phán: 

- Những lời ngươi vừa nói hoàn toàn đúng! Sáng chế 

của ta quả là có nhiều sai sót, nhưng nếu tính về độ phổ 

dụng thì gần 98% đàn ông trên thế giới sử dụng sản 

phẩm do ta chế tạo, trong khi chưa đầy 10% đàn ông 

xài sản phẩm của ngươi. 

 

 

 

 

Cô gái ngây thơ 
 

Thấy bãi biển vắng vẻ, anh chàng nọ thoát y toàn thân 

để tắm nắng. Một lát sau, một cô gái xinh đẹp đi qua và 

anh ta vội lấy khăn tắm che chỗ cần che lại. 

Thấy anh chàng che che đậy đậy, cô gái tò mò hỏi một 

cách ngây thơ: 

- Anh có cái gì trong khăn tắm thế? 

- À! - Anh chàng lúng túng.- Đó chỉ là một con chim 

nhỏ. 

Cô gái gật đầu vẻ hiểu ý rồi tiếp tục đi dạo trong khi 

anh chàng tắm biển lăn ra ngủ. 

Khi thức giấc, chàng trai thấy mình đang nằm trong 

bệnh viện, với chỗ kín đau đớn vô cùng. Bác sĩ hỏi anh 

ta: 

- Có chuyện gì vậy? 

Chàng trai đáp: 

- Làm sao tôi biết được cơ chứ? Tất cả những gì tôi 

nhớ là tôi đã cởi đồ, nằm trần truồng trên bãi biển và 

một cô gái đến nói chuyện với tôi. Rồi sau đó, tôi thiếp 

đi mất và bây giờ nằm đây! 

Ông bác sĩ quay lại bãi biển tìm cô gái nọ. Khi gặp 

được cô, ông hỏi cô đã làm gì với của quý của anh 

chàng tội nghiệp. 

Cô gái đáp: 

- Tôi buồn quá, thế là tôi quay lại chơi với con chim 

nhỏ đó. Tôi vuốt ve nó nhưng nó lại nhổ bọt vào tôi. 

Giận quá, tôi bèn bóp vỡ trứng, bẻ gãy cổ và đốt trụi tổ 

của nó. 

 

***0*** 

 

Chữ Hỷ 
 

Chú rể ngắm nghía phòng cưới, nói với bố vợ: 

- Chữ Hỷ sao nó rắc rối thế nhỉ, trông như trận đồ bát 

quái! 

- Rắc rối thế nào? 

- Thì... có nhiều đường ngang, ngõ dọc, nhưng lại toàn 

là đường cụt! 

- Con cũng khá nhạy cảm đấy! Sau đám cưới rồi, con 

sẽ thấy nhận xét đó là vô cùng chính xác. 



         ___________________________________________________________________________________ 

              Đặc San Bất Khuất 2011 – Khóa 8 B+C/72 TB/TX 125 

Cà Rốt,  
Trứng và Cà Phê 

 
 

 

Một cô gái trẻ nói với mẹ của mình rằng cuộc 

sống thật khó khăn. Cô không biết sẽ tiếp tục như thế 

nào. Cô muốn buông xuôi vì đã quá mệt mỏi khi mãi 

phải đấu tranh. 

Mẹ cô gái sau khi nghe con nói bèn đưa cô vào 

bếp. Bà đổ đầy nước vào ba cái bình và đặt chúng lên 

trên ngọn lửa. Chẳng mấy chốc ba bình nước sôi. 

Trong chiếc bình đầu tiên, bà đặt vào những củ cà rốt, 

trong chiếc thứ hai bà đặt những quả trứng, và trong 

chiếc cuối cùng bà đặt những hột cà phê nghiền. Sau 

đó bà tiếp tục nấu sôi ba chiếc bình, và không nói một 

lời nào. Khoảng 20 phút sau, bà tắt lửa.  Bà vớt những 

củ cà rốt ra và đặt chúng vào một cái bát. Bà lấy những 

quả trứng ra và đặt vào một cái bát khác. Bà lại lấy 

muôi múc cà phê ra và đặt vào cái bát thứ ba. Quay 

sang cô con gái, bà hỏi: 

- “Nào, con hãy nói cho mẹ biết, con nhìn thấy 

gì?”. 

- “Dạ, cà rốt, trứng và cà phê”. Cô con gái trả lời 

rồi hỏi:  

- “Mẹ, điều đó có nghĩa là gì?”. 

Bà mẹ giải thích rằng mỗi một thứ trong đó đã gặp 

điều kiện khó khăn như nhau, đó là nước sôi. Mỗi thứ 

có phản ứng khác nhau. Cà rốt khi chưa bỏ vào nước 

thì cứng, rắn và dai. Tuy nhiên, sau khi bị bỏ vào nước 

sôi, nó mềm đi và trở nên yếu ớt. Quả trứng vốn rất dễ 

vỡ. Lớp vỏ ngoài mỏng manh của nó đã bảo vệ lớp 

chất lỏng bên trong nó, nhưng sau khi được đặt vào 

trong nước sôi, phần bên trong quả trứng cứng lại. 

Những hột cà phê nghiền thì khác. Sau khi bị bỏ vào 

nước sôi, chúng đã biến đổi nước.  

- “Con là gì?”, bà mẹ hỏi cô con gái.  

- “Khi một hoàn cảnh bất lợi gõ cửa nhà con, con 

sẽ phản ứng thế nào? Con là củ cà rốt, quả trứng hay 

hột cà phê?”. 

Người mẹ giải thích tỉ mỉ cho cô con gái:  

- “Con là củ cà rốt, dường như rất mạnh mẽ, 

nhưng khi bị đau và gặp hoàn cảnh bất lợi, con yếu 

mềm và mất đi sức mạnh? Hay con là quả trứng bắt 

đầu với một trái tim mềm yếu nhưng qua khó khăn lại 

trở nên cứng rắn? Một số người dễ bị lung lay tinh 

thần, nhưng sau một cái chết, sự chia ly, những khó 

khăn về tài chính, họ trở nên cứng nhắc, mặc dù cái vỏ 

bên ngoài vẫn thế. Hoặc có thể con giống cà phê. Cà 

phê thực sự làm thay đổi nước nóng, chính là thay đổi 

hoàn cảnh mang lại nỗi đau. Khi nước bị nóng, cà phê 

tỏa ra hương vị của nó. Nếu con giống như cà phê, con 

sẽ sống tốt đẹp hơn và có thể thay đổi tình thế xung 

quanh con, khi mọi thứ đang trở nên tồi tệ nhất. Trước 

những ngày tháng đen tối nhất và trước những thử 

thách cam go nhất, con sẽ nâng bản thân mình lên một 

tầm cao mới. Sau này khi con gặp hoàn cảnh bất lợi, 

hãy nhớ tự hỏi mình: 

- “Tôi sẽ là một củ cà rốt, một quả trứng hay là cà 

phê?”. 

Cầu mong bạn có đủ niềm vui để làm cho cuộc 

sống của mình thật ngọt ngào, có đủ thử thách để khiến 

bạn mạnh mẽ, có đủ đau thương để sống có tình người 

và có đủ hy vọng để hạnh phúc. 

Người hạnh phúc nhất không nhất thiết phải có tất 

cả mọi thứ tốt đẹp nhất; họ chỉ hoàn thành hầu hết tất 

cả những gì xuất hiện trên con đường đời của họ. 

Tương lai tươi sáng nhất sẽ luôn dựa trên một quá 

khứ bị lãng quên.  

Bạn không thể tiếp bước trong cuộc sống nếu như 

chưa vượt qua những thất bại và nỗi đau trong quá khứ. 

Khi bạn được sinh ra, bạn khóc và mọi người 

quanh bạn mỉm cười. 

Hãy sống cuộc sống của bạn để đến ngày cuối 

cuộc đời, bạn là người mỉm cười còn mọi người quanh 

bạn khóc. 

 

Theo TruthBook 
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Gọi Mãi Tên Anh 
 

 

Anh Tên gọi Lê Hữu Chiến, người hùng dấu yêu 

của Chị tôi .Gương mặt khả ái của Chị tôi từng lọt vào 

mắt của biết bao chàng trai, nhưng tình cảm của Chị 

chỉ dành riêng cho một người mà đời trai đẵ gắng liền 

cùng binh nghiệp, da Anh sạm nắng vì sương gió càng 

làm tăng nét kiêu hùng của người trai thời chiến.  

Chỉ nhìn vào đôi giày trận lấm những bùn đen là 

biết Anh vừa trở về sau cuộc hành quân , tuy vậy khi 

Anh hẹn hò với Chị thì đôi giày trở thành bóng loáng 

trông dễ thương làm sao.  

Mỗi lần dạo phố với Anh về, mọi người đều tìm 

thấy nét thẹn thùng lẫn hạnh phúc tên gương mặt đỏ 

hồng của Chị. Chị thường bảo: “Anh có vòng tay thật 

ấm nồng, thật đượm tình Quê Hương . .”  

Cũng như bao người con gái ở tuổi đầy ước mơ 

mộng đẹp . . bỗng một sớm, một chiều đã vỡ tan khi 

Chị nhận được tin: “Anh đả hy sinh . . .”  

Rồi ngày qua ngày, Chị tôi sống im lặng trong nỗi 

buồn mất Anh, tuổi thanh xuân của Chị trôi thật nhanh 

. . . Mãi đến 17, 18 năm sau, có lẽ vì sợ Mẹ tôi buồn 

nên Chị mới lấy chồng, nhưng trong lòng Chị vẫn mãi 

luôn tôn thờ hình bóng của anh...  

                           

Ngày mới quen Anh trong bộ đồ quân ngũ  
Đôi giày sô còn lấm vết bùn xa  
Đời lính trận quen núi rừng hoa lá  
Càng kiêu hùng sau cuộc chiến hôm qua  
Khuya hôm nào quán Mẹ tôi vẫn mở  
Chờ các Anh sau những trận hành quân  
Bồ đồ xanh vẫn nồng mùi thuốc súng  
Gói quyện vào đời người lính mông lung  
Lần đầu tiên Chị hẹn Anh dạo phố  
Đôi giày sô Anh bóng loáng thơ ngây  
Chị thường bảo ấm nhất vòng tay lính  
Ôm đời mình như ôm trọn Quê Hương  
Rồi một hôm mây mù che muôn hướng  
Đời vắng Anh đời bổng thấy vô thường  
Má Chị tôi thôi hồng từ dạo ấy  
Từ một ngày Anh trả nợ Quê Hương  
Đời trống vắng bên niềm đau hiu quạnh  
Chị vẫn buồn bên ngày tháng trôi nhanh  
Người lính chiến vẩn oai hùng  muôn thuở  
Chị vẩn tôn thờ và gọi mãỉ tên Anh . . .  
                       

 

 

 

 

 

 

 

Kể Đi 
Anh  
                     

Nếu hôm nay Em được nằm trong giấc mộng  
Xin được cùng người lính chiến quân nhân  
Kể chuyện chiến chinh kể chuyện loài hoa tím  
Kể chuyện tình đẹp nhất giữa đồi sim  
Quê Hương đó Việt Nam mình rất rộng  
Sẽ cùng người thăm lại những giòng sông  
Thăm Đà Lạt có rừng đồi ru ngủ  
Hồ than thở có gió thổi vi vu  
Kể đi Anh những lằn tên lửa đạn  
Quả pháo nào như đóm sáng hỏa châu  
Nơi tiền đồn những đêm nằm không ngủ  
Thương quê mình chìm đắm những đêm sâu  
Đêm nguyện cầu xin dành cho em gái  
Cầu an lành xin mãi mãi bên Anh  
Kể đi Anh những người hùng năm cũ  
Lấy máu mình làm bạn với chinh y  
Để khi lấy thân mình đền nợ nước 
Còn bên tai khúc hát biệt kinh kỳ  
Kể đi Anh những Mẹ già tóc bạc  
Có bao giờ được một giấc ngủ ngon  
Sợ con đi không trở về bên Mẹ  
Hôm giặc vào làm hư cả rừng tre  
Kể đi Anh những ngôi trường nghiêm khắc  
Đặt Anh vào một khuôn khổ lưu danh  
Mang thù Cha xông pha vào chiến địa  
Quyết một lòng để nối gót Cha, Anh  
Kể đi Anh bao mối tình son trẻ  
Qua đời Anh như cơn mộng nhẹ bay  
Trong giấc mộng xin làm người tri kỷ  
Còn chuyện gì xin kể nốt đêm nay . . .  
                       
Hùynh Lan  
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QUÂN  TRƯỜNG 
 

Có một điều cũng la, chúng tôi đã 17, 18 năm rồi, 

ngồi chuyện trò đủ thứ trên đời nhưng, chưa bao giờ hó 

hé đến “thao trường đổ mồ hôi”. Hôm nay nhân có tin 

Hải Quân Trung Tá Lê Bá Hùng là Hạm trưởng Khu 

Trục Hạm USS Lassen (DDG 82 ) đắc giá và tối tân 

của Mỹ vừa cặp bến Ðà Nẳng ngày 7 tháng 11 năm 

2009, chú Mười Út bổng có ý kiến: “rằng sao ta không 

đả động gì đến trường đã dạy ta đánh giặc!?. Tôi đề 

nghị, sáng nay anh Năm Lào Cai nói trước về thời gian 

thụ huấn ở Trung Tâm Huấn Luyện Quang Trung rồi 

Thủ Ðức. Tôi sẽ nói về Trường Ðại Học ChiếnTranh 

Chính Trị Ðà Lạt ngày mai. Tuần tự những ngày kế 

tiếp, các anh Hai Huế kể về Học Viện Cảnh Sát Quốc 

Gia trong Biệt Khu Thủ Ðô ; Anh Bảy Chà nói về 

Trường Quân Y từ Hùng Vương qua Nguyễn Tri 

Phương ; Anh Ba Quảng nói về Trường Võ Bị Quốc 

Gia Ðà Lạt trên đồi Langbiang; Anh Tư Mập nói về 

Trường Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Ðức ngoài Ðồng Ðế, Nha 

Trang. Bây giờ và bây giờ đây, xin anh Năm Lào Cai 

bắt đầu”. Không phải mệnh lệnh nhưng là một thái độ 

tự nhiên và hợp lý, tôi cười xòa, đồng ý ngay. Bên kia 

các ông bạn Tư Mập, Hai Huế, Bảy Chà, Ba Quảng gật 

gù. Tôi nhắp môi hớp Trà Móc Câu Bắc Thái mà anh 

Hai Huế khoe là “của ông bạn mới từ Việt Nam về, 

đem cho”. chát chát, ngọt ngọt trơn cuống họng…bắt 

đầu. 

Các anh đã biết, vì nhu cầu chiến tranh, đất nước 

ta dậy lên làn sóng nhập ngũ. Các trung tâm huấn 

luyện quân sự, bán quân sự và cán bộ, công chức được 

thành lập trên khắp bốn vùng chiến thuật. Quân Ðoàn I 

có TTHL Ðống Ða ở Phú Bài, Thừa Thiên. Quân Ðoàn 

II có TTHL Lam Sơn ở Dục Mỹ, Khánh Hòa. Quân 

Ðoàn III có TTHL Vạn Kiếp ở Bà Rịa, Phước Tuy. 

Quân Ðoàn IV có TTHL Chi Lăng ở Thất Sơn, Châu 

Ðốc. TTHL Cảnh Sát Dã Chiến ở Trại Mát, Tuyên 

Ðức. TTHL Cảnh Sát Quốc Gia, TTHL Cán Bộ XDNT 

và TTHL Công Chức ở Rạch Dừa, Vũng Tàu…Chưa 

nói đến mỗi Sư Ðoàn, mỗi Trung Ðoàn ngay cả mỗi 

Tiểu Khu cũng có những trung tâm huấn luyện riêng. 

Nói chi những Binh Chủng Nhảy Dù, Thủy Quân Lục 

Chiến, Biệt Ðộng Quân, Hải Quân, Không Quân, Pháo 

Binh, Thiết Giáp…đố ai mà nói cho hết, biết cho cùng. 

Có điều, nói đến Trung Tâm Huấn Luyện Quang Trung 

và Trung Tâm 3 Tuyển Mộ và Nhập Ngũ thì cả nước ai 

cũng biết rằng: “Chàng tuổi trẻ  vốn giòng hào kiệt, 

xếp bút nghiêng theo việc đao cung” bắt đầu “vào nơi 

gió cát”. Tôi đến đây vào buổi trưa, một ngày trung 

tuần tháng 12 năm 1970 để làm Tân Khóa Sinh Dự Bị 

Sĩ Quan Khóa 6/70 Sĩ Quan Trừ Bị Trường Bộ Binh 

Thủ Ðức. Thinh không iêng ả. Bốn bề cây bả đậu gai 

góc, âm u. Những người phung cùi lạy lục xin ăn xa xa 

ngoài kia. Anh lính gát đây nầy trong bót canh như 

buồn ngủ…như lòng buồn vời vợi !?. 

Bước vào Trại Nguyễn Tri Phương là “đoạn 

trường chiến binh”. Ðời dân sự thong dong nghêu ngao 

tháng ngày xin để lại ngoài mà bước một bước vào 

trong là bước nhịp quân hành đời lính KBC 4091 

“quân lệnh như sơn”.. Cởi cái áo Montagu đỏ màu 

bordeaux và cái quần Jean Levi’s cao bồi màu xám mà 

thay vào bộ treillis màu xanh olive thụng thịnh. Từng 

đứa nhìn nhau vừa cười méo miệng vừa rơm rớm nước 

mắt cái đầu húi trọc để ra những cái thẹo vô duyên 

chình ình. Ðầu thầy tu mà đội “nón hai lớp”, trong 

nhựa, ngoài sắt vừa đau vừa nặng. Tháo ra đôi giày 

“lấy le” da đen Thụy Sĩ  bóng loáng, mang vào hai 

chiếc giày bố nhà binh, lãnh làm sao mà hai chưn hai 

số, mất công chạy tới chạy lui đổi. Cất dây nịt da đắc 

tiền vợ mới mua tháng trước, lãnh dây centuron to tổ 

bố và dây ba chạc lủng lẳng kèm theo một bidon nhựa 

với bốn túi đạn cho đủ bộ. Trải ra cái poncho liner 

nylon mới phát, bỏ hết vào đó cái ballot và cái sac 

marin vải bố dày cộm, cái gamelle với cái ca đựng 

nước bằng inoxydable, cái xẻng xếp bằng sắt cán gỗ, 

cái võng và cái mùng nylon với cái mũ trùm chống 

muổi, cái mũ lưỡi trai, cặp áo thun vải màu olive với 

hai đôi vớ nhà binh, cái băng cá nhân với tấm thẻ bài… 

đi suốt cuộc đời sống chết, vui buồn người lính Việt 

Nam Cộng Hòa. Tất cả chúng tôi bắt buộc như những 

đứa con nít làm theo mệnh lệnh : “Sắp hàng lảnh quân 

trang, quân dụng”, “sắp hàng đến trạm xá uống thuốc”, 

“sắp hàng xuống nhà bàn”, “sắp hàng điểm danh”, “sắp 

hàng nghe chỉ thị”, “sắp hàng đi làm tạp dịch”… của 

ông Trung Sĩ già. Trại Nguyễn Tri Phương chỉ là trung 

tâm chuyển tiếp. Nơi đây người ta chú trọng việc cung 

ứng những nhu cầu cho một người trai sắp vào đời 

quân ngũ. Chúng tôi còn thời gian vài ngày quanh quẩn 

tư lự, tự do lòng vòng trong khuôn viên doanh trại. 

Những chàng trai không hẹn mà gặp, không quen mà 
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thân. Họ khác nhau từ “bốn vùng chiến thuật”, từ tuổi 

tác, từ trình độ văn hóa, từ giai cấp, từ đơn vị…về đây 

kết tình “huynh đê chi binh”. Tôi có các ông bạn 

Nguyễn Văn Trắng, nhưng đen thui, biệt danh Trắng 

Ðen, Ðại Ðội Trưởng Cảnh Sát Dã Chiến ở Sài Gòn, 

nguyên là  Sinh Viên Sĩ Quan Biên Tập Viên Khóa III 

Học Viện Cảnh Sát Quốc Gia; Hai ông Nguyễn Văn 

Phú và Lê Văn Quyền ở Ðà Lạt, gốc Nghĩa Quân. Một 

người em hàng xóm cùng quê Phan Thiết của tôi, 

Nguyễn Văn Hùng, Khóa II Chiến Tranh Chính Trị. 

Hùng, có lúc tôi kèm Pháp Văn tháng Hè năm 1963. 

Chúng tôi lang thang ra cổng, nhìn bên ngoài, con 

đường dài thật dài hiu quạnh. Trong lúc chờ qua Trại 

Võ Tánh bước vào quân trường, chúng tôi thường “tà 

tà” quanh quẩn hay chuyện trò vu vơ yêu đương, bút 

nghiêng, lính tráng…và cải nhau về ông Chuẩn Tướng 

Chỉ Huy Trưởng Hoàng Văn Lạc. Có anh cho rằng, 

ổng là Ðại Tá. Có anh cho rằng, ổng là Thiếu Tướng. 

Có anh tỏ ra hiểu nhiều, không biết trúng hay sai, rằng 

năm 1954 ổng là Trung Tá Trung Ðoàn Trưởng Trung 

Ðoàn 52 Bộ Binh, 1958 là Ðại Tá Lữ Ðoàn Trưởng Lữ 

Ðoàn Phòng Vệ Phủ Tổng Thống sau là Tỉnh Trưởng 

Tỉnh Kiên Giang vân và vân vân. Nhưng bạn Phú lưu ý 

rằng, “các ông coi chừng lộn với Ðại Tá Huỳnh Văn 

Lạc cùng khóa 3 Thủ Ðức với  Chuẩn Tướng Nguyễn 

Khoa Nam”. Tôi thì mù tịt, sau nầy mới biết, trong 

quân đội mình còn có Chuẩn Tướng Huỳnh Văn Lạc, 

Tư Lệnh Sư Ðoàn 9 Bộ Binh từ tháng 10 năm 1973 

đến 30 tháng 4 năm 1975. Ðến trưa ngày 24 tháng 12, 

chúng tôi được lệnh “xả trại” 48 tiếng đồng hồ về ăn 

Noel. Vậy là, tôi không mất đêm dắt bà xã đi lòng 

vòng khu Nguyễn Huệ, Tự Do, Nhà Thờ Ðức Bà…tay 

cầm cây kem lạnh North Pole  và đêm “Ăn Réveillon” 

như mọi khi. Mừng húm! Chỉ mới mấy ngày thấy đã tù 

túng, nhớ vợ, bạn bè, phố phường… Huống gì!!!  

Xế chiều ngày 26 tháng 12, chúng tôi theo xe Lam 

vào lại Trại. Người người nói cười vui vẻ. Hôm sau, 

một người bạn tôi Huỳnh Ngọc Thuận không được tiếp 

tục khóa học vì, “bệnh sưng màn óc” cùng với một số 

khóa sinh khác. Trại, cán bộ, khóa sinh…rộ lên nỗi âu 

lo, phập phòng.  Rồi cũng không có gì. Ðâu khoảng hai 

ngày sau, chúng tôi khăn gói qua Trại Võ Tánh. Ở đây 

mới thực sự là Trung Tâm Huấn Luyện Quang Trung. 

Ở đây mới thực sự là “quân trường đổ mồ hôi, chiến 

trường bớt đổ máu”. Chúng tôi khoảng 130 người di 

chuyển qua các các con đường nhựa sạch sẽ, rợp bóng 

cây bả đậu, giữa những đường giao thông hào ngoằn 

nghèo láng bóng chạy vòng vo quanh doanh trại. Ðược 

lệnh dừng lại. Chúng tôi đứng giữa con đường không 

tráng nhựa, trước một căn nhà. Ông Thượng Sĩ già bảo 

“đây là Căn Nhà Ðại Ðội của các anh”. Phớt qua một 

lượt, tôi thấy phía phải bên kia đường có tấm bảng 

ciment lớn đề Tiểu Ðoàn Ðinh Tiên Hoàng. Ngoái lại 

sau lưng, một căn nhà dài, tường gạch tableau, mái tôle 

ciment, bên trong đầy những giường ngủ hai từng làm 

bằng sắt, đen màu hắc ín. Tất cả được phân chia ra 

thành từng Trung Ðội, Tiểu Ðội, điểm danh, đếm 

số…Trung Úy Ấn được giới thiệu là Ðại Ðội Trưởng 

Cán Bộ. Thượng Sĩ, không biết tên là Thường Vụ Ðại 

Ðội. Khóa sinh Thược, người già nhất trong anh em, 

gốc Nghĩa Quân làm Ðại Diện Ðại Ðội. Ngoài đời, một 

Trung Úy đâu có là gì đối với mình, nhưng trong quân 

trường, một Trung Sĩ Tiếp Liệu hay một Thượng Sĩ 

Thường Vụ Ðại Ðội cũng làm cho anh chết ngất ngư 

được. Cặp kính trắng đeo trề thêm vẻ savant, nghiêm 

trang, quan trọng, uy quyền…Trung Úy Ẩn một phần 

như “nhát”, một phần như “dạy”, một phần như “thị 

uy” ban huấn thị, điều dụ quân trường bắt khóa sinh 

nhất nhất như  đinh đóng cột “thi hành trước, khiếu nại 

sau”, không được suy suy suyễn. Ông Thượng Sĩ chạy 

tới chạy lui lo hướng dẫn, tiếp liệu, quân cụ, vũ 

khí…Anh Thược được đề cử làm Ðại Diện, có nhiệm 

vụ làm trung gian giữa cán bộ và khóa sinh, chạy lăng 

xăng. Trời đổ hoàng hôn, “quân trang quân dụng để tại 

chỗ”, lệnh của Thượng Sĩ, chúng tôi được dắt xuống 

“nhà bàn” ăn cơm chiều. Một khu đất rộng, một căn 

nhà to có nhiều dẫy bàn với hai hàng băng dài kèm 

theo… bên trong đang đông người ăn uống, ồn ào. 

Chúng tôi ngồi dài một dãy, theo carré 4 người. Không 

may hôm đó, cơm bị khét, cháy…và cá lù đù chiêng 

hơi có mùi ương mà chúng tôi thì mới đi phép vào.  

Hình như không ai ăn uống gì. Có điều, nhiều người ùa 

nhau giành xin cho được nước nóng đổ bidon. Rồi trở 

lại. Rồi vào Căn Nhà Ðại Ðội. Rồi Trung Úy chỉ “đây 

Trung Ðôi I, đây Trung Ðội II…,đây Tiểu đội I, đây 

Tiểu Ðội II …”.  Những ngày chưa đi bãi thì “tập họp 

sắp hàng, đếm số”, “tập họp đi ăn”, “tập họp đi tắm”, 

“tập họp lảnh vũ khí”, “tập họp tập hát”, “tập họp sinh 

hoạt đại đội”, “tập họp làm vệ sinh, chà láng”…từ 5 

giờ sáng đến 11 giờ đêm. Thả ra, ai ai cũng ngủ thẳng 

cẳng, ngáy thẳng giấc, quên đời dãi dầu. Ðại đội chúng 

tôi hầu hết là những bạn trẻ Khóa II Chiến Tranh 

Chính Trị, học căn bản quân sự trước khi lên Ðà Lạt 

học. Phần còn lại là Cảnh Sát Quốc Gia, Nghĩa Quân, 

Không Quân, Hải Quân, Thiếu Sinh Quân…Trại có 

các Tiểu Ðoàn mang tên những vị vua hay những vị 

anh hùng nước Việt Nam xưa như Tiểu Ðoàn Gia 

Long, Tiểu Ðoàn Nguyễn Huệ, Tiểu Ðoàn Trần Bình 

Trọng, Tiểu Ðoàn Trần Quốc Toản và “Tiểu Ðoàn Tạp 

Lục” chúng tôi - Tiểu Ðoàn Ðinh Tiên Hoàng -  , một 

Thiếu Tá ( không nhớ tên ) làm Tiểu Ðoàn Trưởng. Ăn 

sáng là bánh mì với sửa bò, chuối già hay đường cát 
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trắng. Buổi trưa và chiều thì “nhà bàn” với cơm màu 

vàng vàng, có người nói “có thuốc bổ trong đó” cùng 

với cá chiêng, thường là cá đù, cá chỉ, cá trích…mà 

anh em quen gọi là “cá mối” với canh cải lềnh bềnh vài 

cục mỡ heo. Chúng tôi tập hát cho thuộc lòng bài 

“Xuất Quân” của Phạm Duy “Ngày bao hùng binh tiến 

lên. Bờ cõi, vang lừng câu quyết chiến. Bước oai 

nghiêm theo tiếng súng đi tung hoành. Quân Việt Nam 

đi, hồn non nước xây thành. Ði là đi chiến đấu. Ði là đi 

chiến thắng. Ði là mang mối thù thiên thu. Ði là đi 

chiến đấu. Ði là đi chiến thắng. Bước lên đây người 

Việt Nam…” hay bài “Lục Quân Việt Nam” của Văn 

Giảng “Ðường trường xa muôn vó câu bay dập dồn. 

Ðoàn hùng binh trong sương lướt gió reo vang. Ði đi 

đi, lời thề nguyền, tung gươm thiêng, thi gan trai. Ðời 

hùng cường quyết chiến đấu đoàn quân ra đi…”. Ðến 4 

câu sau, không biết hứng chí làm sao mà toàn Ðại đội, 

kẻ gõ nón sắt, nón nhựa, người đập ca, bidon…cùng 

hát thật lớn, thật mạnh, thật hùng “ Phá tan tành ầm ầm 

đoàn quân xông pha. Thét oai linh tung gươm giết tan 

quân thù. Ðoàn hùng binh say sưa nhìn trong trời 

sương. Ta anh hùng đời đời Lục Quân Việt Nam”. Anh 

Ðại Diện lúng túng. Ông Trung Úy Ðại Ðội Trưởng 

cười nhếch tỏ vẻ không vừa lòng. Ông Thượng Sĩ 

Thường Vụ Ðại Ðôi ngường ngượng nói : “hát là hát 

bằng miệng”. “Tan hàng cố gắng”, anh Thược bảo “các 

cha quậy, khổ em”. Di chuyển trong doanh trại luôn 

luôn phải hàng lối, nhịp nhàng và hát bài “Lục Quân 

Việt Nam”  hay bài “Xuất Quân” để giữ bước và mạnh 

dạn. Ðằng kia, một Ðại Ðội Khóa Sinh Dự Bị Sĩ Quan 

Không Quân đang nhịp bước với bài Không Quân 

Hành Khúc “Không quân Việt Nam vút trên ngàn mây 

gió. U..u..u..u..u..u.. Ôi phi công danh tiếng muôn đời. 

Nhìn xa phi trường Việt Nam, Không quân ra đi cánh 

bay rợp trời. U..u..u..u..u..u”. Ðằng kia nhiều Ðại đội 

của các Sinh Viên Sài gòn tham dự Chương Trình 

Huấn Luyện Quân Sự Học Ðường chững chạc trong 

đồng phục kaki vàng với mũ kalo. Xa xa vài Ðại Ðội 

Tân Binh Quân Dịch của Tiểu Ðoàn Trần Quốc Toản 

đang bước một, hai, ba bốn…theo bài Quang Trung 

Hành Khúc của Thục Vũ “Quang Trung đây Quang 

Trung. Anh về đây với tôi. Ta thi gan xây đời sống 

mới…”. Ðường ra bãi hay về trại, thường súng M.16 

đeo vai hay cầm một tay bình thường, ballot mang 

lưng, dây đạn mang hông…Nhưng Tiểu Ðoàn Vương 

Mộng Hồng là những Tân Binh Nhảy Dù, mang đủ 

quân trang, quân dụng nặng chình chịch, luôn luôn 

súng bồng “thế cầm tay”  xéo 45 độ, vừa chạy vừa hát 

mà đại đội vẫn ngay hàng thẳng lối như thường. Mỗi 

sáng tinh sương, trời âm u tối mù, quân trường như 

bừng sáng những đèn pin, đèn bạch lạp và tiếng bay 

thợ hồ “chà láng” mặt giao thông hào rào rào. Một kỹ 

niệm đố ai mà quên !?. Một chiều, cả Tiểu Ðoàn được 

lùa ra chích TAB ở sân vận động. Người ta không phải 

dùng kim “lụi” từng người một. “Lụi” từng người một 

thì “Tết Congo” mới xong. Người ta dùng máy chích 

hình thù như máy sấy ở các tiệm uốn tóc mà “bụp”, 

“bụp” nhanh như chớp. Ai ai cũng nghĩ, mình đã được 

chích thuốc chịu đựng được nắng mưa và khoẻ ra. 

Nhưng không phải chút nào. Chích TAB là để ngừa 

các chứng bệnh “trối nước” như Thương Hàn và Phó 

Thương Hàn A và B mà thôi. TAB viết tắt từ các chữ 

Typhoid - Paratyphoid A – Paratyphoid B. Buổi thực 

tập “Quăng Lựu Ðạn” cũng ngán. “Ðếm nhanh một, 

hai, ba…mười là quăng”, Huấn Luyện Viên bảo vậy. 

Cầm trái lựu đạn M26 thứ thiệt trong tay, mở khóa an 

toàn, lắp bắp đếm một, hai, ba, bốn…quăng. Ngồi 

xuống. Bùm. May không đếm cà lăm. Không có gì. 

Cũng như hôm tập bắn M.72. Người ta chỉ “súng để 

trên vai, kéo ra, nhắm đỉnh đầu ruồi giữa lổ chiếu môn, 

bắn…mấy xác xe tăng đằng đó”. Một tiếng nổ. đạn 

trúng mục tiêu cháy sáng, xác xe M-113 chảy nước. 

Gớm thiệt!. Ngày Ðoan Ðường Chiến Binh, anh em 

cũng ngài ngại những bất cập sẽ đến với mình. Một 

chiếc xe Hồng Thập Tự đậu sẳn đó, gây thêm nỗi e dè 

hơn là bình yên. Khoảng chừng 18 chướng ngại vật 

phải qua. Nhảy qua từng sà đà ngang, nhiều cả chục. 

Ðong đu qua những thanh sắt parallel có khoảng cách 

không đồng đều. Còng lưng chun quanh co trong nhà 

chó kẽm gai. Leo lên bên nay, tuột xuống bên kia cái 

thang đứng cao 25 mét. Ði thăng bằng trên cây đà dọc, 

té xuống đi lại, đi cho đến khi nào qua được. Nhảy 

xuống nhảy lên khoảng 5 cái “ hố bò” sâu tới bụng, đứt 

hơi. Leo lên cao cây cổ thụ, hai tay nắm thật chắc, hai 

chưn kẹp cho chặc bò dưới sợi dây với đầy đủ súng 

ống, quân trang quân dụng để tới đầu bên kia xa hơn 

50 mét. Người ta gọi là “đi dây tử thần”. Dẫu có tránh 

cách mấy, cũng có một người té lọi tay. Có phải là 

người anh em bạn Chiến Tranh Chính Trị, trẻ nhất và 

nhỏ con nhất?. Sau khoảng 2 tháng, chúng tôi được 

tăng phái về giữ an ninh ven đô vào dịp Tết năm Nhâm 

Tý, tháng 2 năm1971 tại Quận 9. Ðại đôi lúc đầu ở 

Villa bỏ hoang của nhà triệu phú Ðặng Ðình Ðáng, chủ 

công ty xe gắn máy Sachs ở Sài Gòn, bị Phó Tổng 

Thống Nguyễn cao Kỳ “chơi” phá sản. Tuần sau, Ðại 

đôi chuyển qua Giáo Xứ Bình An của Linh Mục 

Hoàng Quỳnh. Ban ngày ngoài công tác, chúng tôi 

thường móc trùn câu cá hay “ghẹo” mấy cô gái Bắc kỳ 

“Xóm Chiếu”. Tết được Giáo xứ cho con heo quay với 

xôi nếp, bánh mì. Nhiều cô gái trẻ đẹp líu lo với mấy 

“anh trai ngày mai là Sĩ quan”. Về  lại Trung tâm, tiếp 

tục ngày đi bãi, sáng chà láng, tối đi gát, rảnh tháo ráp 
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vũ khí, chùi súng, còn thì giờ, lai rai lên “Câu Lạc Bộ 

Ăn Dở Mắc Tiền”… Ðố ai đi bãi về mà không đi tắm?. 

Ðừng quên tắm giếng. Ở đây tắm giếng chứ không 

phải hồ xây. Ho trần truồng thoải mái giội nước. Có ai 

sợ ai nhìn?. Toàn con trai không mà. Tôi cũng chẳng 

dám nhìn ai và lúc nào cũng quần xà loỏng với slip cho 

chắc ăn. Vậy mà, đêm bò hỏa lực, ướt như chuột, dơ 

dáy, mệt đừ, có người bỏ tắm!. Nghe nói, bò dưới hỏa 

lực ở đây có phần đổ mồ hôi hơn nhiều quân trường 

khác. Trên mình, ballot nặng trĩu, đùng đùng lằn đạn 

loè sáng ngang dọc. Dưới, hai tay kẹp súng M.16 trườn 

trong vũng sình. Mắt, trong đêm tối mù, lau láu như 

thằng ăn trộm. “Vượt Sông” thì không đâu “ghê” bằng 

Quang Trung, lội qua con sông nhỏ “đen thủi đen thui” 

màu bùn nước thải của các hảng xì dầu, bột ngọt địa 

phương. Có nhiều anh “ma giáo” bằng cách nào thiệt là 

hay, không bị ướt, bị dơ. “Lưới thưa không qua mắt 

thánh”, các bạn bị bắt, bị “thụt dầu” 30 cái trước khi 

phải “nếm mùi” như người ta. “Thụt Dầu” là hai ngón 

tay trỏ và ngón tay cái của hai bàn tay nắm chặc hai lổ 

tai, ngồi xuống đứng dậy, ngồi xuống đứng 

dây…Những đêm phiên gác, xa xa hỏa châu lập lòe, 

đạn pháo rít giọng khô khan. Bãi tha ma sát điếm canh 

lào xào tiếng gió, “ớn” cho tôi thằng không tin ma mà 

sợ ma?” Khuya 12 giờ, nghe Nhật Trường trong Ðài 

Gươm Thiêng Ái Quốc qua cái Radio Transistor bỏ túi 

vặn nhỏ đủ nghe “Tạ từ anh hứa, đếm trọn hai mùa 

Xuân sẽ về nối lời thề. Xuân qua Hè tới, thấm thoát đã 

mười Ðông, không tin thư đưa về. Nhớ anh nhớ vô 

vàn. Nhớ anh nhớ muôn ngàn. Nhớ anh đã bao lần, mắt 

nhòa lệ đêm mơ. Lệ nhòa đêm mơ, mong đợi người về 

lau khô, nên từ đó em buồn!” mà nghĩ đến thằng 

Nguyễn Văn Hùng cùng lớp học Ðệ Nhi C, Trường 

Phan Bội Châu Phan Thiết. Nó vừa đậu Tú tài I năm 

1963, liền bỏ trường, bỏ bạn, bỏ bồ, bỏ mẹ, bỏ phố vào 

rừng…theo Việt cộng chết toi. Khoảnh khắc lềnh bềnh 

nỗi cô đơn, mới biết nhớ vợ là lạnh lẽo, là buồn, là 

thương biết chừng nào!. Cũng thông cảm, chớ cười 

những “thằng đực rựa” mới cưới “vợ mới cưới”. Anh 

bạn Nguyễn Văn Phú, Phú Mập, người Huế ở Ðà Lạt 

thường lẽo đẽo theo tôi “xin cho được” cái võng đỏ của 

lính Mỹ và kể rằng “cô bé Thanh Tuyền ngày nào ở Ðà 

Lạt, tôi thường bế nó đứng trên ghế đẩu mà hát vọng 

cổ…”. Những lần ứng chiến luẩn quẩn trong trung tâm, 

căng cái võng đỏ, nhìn tôi ảnh cười toe toét, khoái chí. 

Ông Phú, bây giờ ở đâu? Có những ngày Chủ nhật 

không được về phép, vợ ở Tân Ðịnh vào thăm, mừng 

vui biết chừng nào!. Buồn cho những anh em xa lắc xa 

lơ ngoài Trung hay tận Năm Căn, Cà Mâu…thì ”mãi 

mãi làm người tình cô đơn”, nán lại trong phòng,  

ngậm bút viết thư. Vườn Tao Ngộ, cái tên khen ai khéo 

đặt mà nghe Giao Linh hát thì buồn thúi cả ruột “Hôm 

nay ngày Chủ nhật, Vườn Tao Ngộ em đến thăm anh. 

Ðường Quang Trung nắng đổ xa xôi, mà em đâu có 

ngại khi tình yêu ngun ngút cao lên rồi. Ta nhìn nhau 

bâng khuâng, đâu biết rằng chuyện đôi ta sẽ vui hay 

buồn. Ngày mai ra đơn vị, đường trần hai lối mộng, 

thôi từ đây biết ra sao?...”. Cuối tháng 3 năm 1971, 

một buổi văn nghệ cho ngày mãn khóa được tổ chức. 

Ban nhạc trẻ chơi Love Potion Number Nine của Jerry 

Leiber và Mike Stoller thật hay. Bài hát nầy, đã những 

năm trước đó, bọn học sinh như chúng ta, ai không 

nhâm nhi môt vài câu đỡ ghiền. Thời mà những ban 

nhạc trứ danh The Clovers, the Searchers, The 

Beatles…gây náo động toàn cầu. “I took my troubles 

down to Madame Rue. You know that gypsy the gold- 

capped tooth. She’s got a pad down on Thirty-Fourth 

and Vine. Sellin’ little bottles of Love Potion Number 

Nine…”. Các ca sĩ Giao Linh hát, Ngọc Ðan Thanh hát 

những bản nhạc lính buồn buồn, thắm thiết, thấm thía, 

lắng động. Nữ hoàng vũ sexy Thu Thủy mới ra, đã 

nghe hò hét rầm rầm, bàn ghế gãy rạo rạo. Cô ưỡn ẹo 

theo nhạc hòa tấu Apache của Jerry Lordan mà thập 

niên 1960 chúng ta khoái nghe The Shadows của 

Vương Quốc Anh chơi nổi tiếng khắp thế giới: “tà ti 

ta…tà ti tá tí ta…tà ti ta…tà tí tá tí ta…tò tí…tò tí 

to…to tì to…tò tí…tò tí to…to tì to…tò tó…tò tó 

to…to tò to…tò tó…tò tó to…to tò to…truỳnh truynh 

truynh, truynh truỳnh truynh truynh, truynh truỳnh 

truynh truynh… truỳnh…” lần lượt cô cởi cái soutien 

nhỏ xíu quăng xuống cho mấy anh Cố vấn Mỹ chực 

giành. Cô khoe 2 cái vú no nê làm ai cũng muốn bú. 

Cuối cùng cô cởi luôn cái slip nhỏ không làm sao nhỏ 

hơn được nữa quăng xuống cho các Sĩ Quan nhà 

trường ngồi hàng ghế đầu đang bối rối, ngỡ ngàng. 

“Sans sú sans sì”, cô lòi ra cái của quý đen thui “ba 

mươi giây”, cô chạy ào vào cánh gà. Ðèn tắt. Hết. Mấy 

hôm nay, nhìn và nghe cô Ngọc Ðan Thanh đọc tin 

trên Ðài Truyền Hình SBTN, giọng còn hết sức hay và 

già thì hết sức chậm. Cách đây 39 năm rồi, có gì Ngọc 

Ðan Thanh và Giao Linh cũng đã ít nhất sáu mươi, còn 

nhớ gì không ngày đó - ngày chúng tôi mãn khóa học 

gần 3 tháng ở Trung Tâm Huấn Luyện Quang Trung, 

hôm sau lên Trường Bộ Binh Thủ Ðức làm Sinh Viên 

Sĩ Quan -. 

Xe GMC chở chúng tôi vào Trường Bộ Binh Thủ 

Ðức khoảng 1 giờ trưa. Ðoàn xe lần lượt ngừng trước 

“Ðại Hỏa Lò”. Nhìn chung quanh, những huynh trưởng 

người nào người nấy rất “quặm xị”, hiên ngang, cứng 

cỏi. Một anh đứng trên bục cao trước “Ðại Giảng 

Ðường” hô to : “ba mươi giây xuống xe”. Ðàn em hồ 

đồ tranh nhau nhảy xuống. Anh Thạch, có lẻ to con lớn 
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xác nhất, nặng ký lô nhất trong Ðại đôi, lúng túng làm 

sao không nhảy ngoài vùng trời cao đất rộng mà, 

“plonger” vào con người tôi cả cái ballot nặng quân 

trang, quân dụng trên người. “Theo huynh trưởng, vừa 

chạy vừa đếm một, hai, ba, bốn. Chạy”. Một huynh 

trưởng sạm đen, gân guốc truyền lệnh thốc vào tai inh 

ỏi. Tôi lồm cồm ngồi dậy, đứng dậy, đi, chạy một, hai, 

ba, bốn. Mới hơn nửa vòng Vũ Ðình Trường đã có 

nhiều người bò, lết, ngã…Bạn tôi Lê Văn Sết, biệt 

danh Sết Cô Ðơn nằm ra đó, phèo nước bọt, “quẹo 

culasse” . “Một, hai, ba, bốn”,  huynh trưởng cứ chạy, 

cứ đếm và “ to lên, to lên”. Ðàn em cứ chạy, cứ đếm 

nhỏ dần, nhỏ dần và hết đếm nổi. Một Ðại Úy ốm, cao, 

cẳng cò cùng một Chuẩn Úy lùn xủn, nhỏ con với vài 

anh huynh trưởng phụ họa, dắt chúng tôi về doanh trại.  

Người ta giới thiệu rằng, chúng tôi thuộc Tiểu Ðoàn 3, 

Ðại Ðội 37. Ðại Úy Khoa làm Ðại Ðôi Trưởng. Không 

có Ðại Ðội Phó. Trung Ðội Trưởng Trung Ðội I, Thiếu 

Úy Lượng. Trung Ðội Trưởng Trung Ðội II, Thiếu Úy 

Tâm. Trung Ðội Trưởng Trung Ðội III Chuẩn Úy Biên. 

Ðại Úy Khoa kiêm chức Trung Ðội Trưởng Trung Ðội 

IV. Tôi thuộcTrung Ðội 372 của Thiếu Úy Tâm,“Tâm 

Sứt”. Ðại Ðội có 141 người, nhiều nhất là các Kỷ Sư 

Nông Lâm Súc, các Giáo Sư Trung Học Ðệ Nhị Cấp, 

rồi tới các Phó Ðốc Sự Hành Chánh, các Biên Tập 

Viên Cảnh Sát Quốc Gia, lẻ tẻ một, hai anh Hải Quân, 

Không Quân,…Học xong, họ sẽ về lại đơn vị cũ. Số 

còn lại là những Sinh Viên Sĩ Quan thuần túy gồm 

những anh em trẻ có Tú Tài I, anh em gốc Nghĩa Quân, 

anh em Thượng, anh em Thiếu Sinh Quân…được đặc 

cách thụ huấn. Ðại Ðội còn có các anh Nguyễn Văn 

Trắng làm Ðại Ðội Trưởng Tác Chiến, anh Dư Ngọc 

Huân làm Ðại Ðội Phó Tác Chiến. Hai anh nầy gốc là 

Ðại Ðội Trưởng Cảnh Sát Dã Chiến ở Sài Gòn và một 

anh gốc Nghĩa Quân, tôi không nhớ tên, có phải là 

Trí?, chạy chọt lắm mới làm được Thư Ký Ðại Ðội. 

Anh nầy mắc chứng bệnh trĩ nặng hết sức là nặng. Ảnh 

đi thì bịt đít, ngồi thì đau đít, đứng thì nhăn nhó như 

con khỉ già, lúc nào cũng “quạu quọ” thấy vừa ghét, 

vừa thương. “Ai đau khổ vì bệnh trĩ", có qua cầu mới 

hay!. Thật ra, Trường Bộ Binh Thủ Ðức cũng không xa 

lạ gì với tôi đã một lần học xong giai đoạn I khóa 24 

vào những tháng đầu năm 1967, thời với Giáo Sư Trần 

Bích Lan làm Ðại Diện, Thiếu Tướng Bùi Hữu Nhơn 

rồi Chuẩn Tướng Lâm Quang Thơ làm Chỉ Huy 

Trưởng. Thời mà Ðại Úy Tuấn dạy “Ðịa Hình”. Ngày 

học “Vòng Cao Ðộ”, ổng đưa hình các cô người mẫu ở 

truồng rất sexy trong Tạp Chí Playboy ra mà giảng. 

Ổng có bộ râu mép rất đẹp nên có tên Tuấn Râu. 

Người nữa, Ðại Úy Thâm, dạy bài “Ðội Hình Trung 

Ðội”? ở Bãi Cây Gòn, còn gọi là “Bãi Con Gầy”, cạnh 

nhiều mả đá ong phía sau, sát Xa Lộ Biên Hòa và gần 

Trường Trung Học Kiểu Mẫu Thủ Ðức. Ổng như gốc 

người Tàu, giọng giảng như hát Cải Lương, ai cũng 

buồn ngủ, dù trời nắng chang chang ra mồ hôi hột.  Tôi 

bị ổng cho một phát đạn Garant chỉ thiên bên tai. Ðiếc 

con ráy!. Hết ngủ. Rồi Bãi Cây Ða đầu làng, sát hàng 

rào kẽm gai nhà trường, học các bài Ngụy Trang, Lính 

Gác Giặc…mà ngủ trong ruột ngủ ra dưới bóng tàng 

cây mát mát gió hiu hiu...Thỉnh thoảng một anh bị lôi 

ra “bơm”, “thụt”, “nhảy”, “chạy lò cò”…Ngày đó 

chúng tôi thường truyền miệng “ nhất Ðống, nhì Bèo, 

tam Thâm, tứ Lý”. Thời mà, các Sĩ Quan Cấp Tá của 

Cambodge gởi qua học cũng nhiều. Họ dạy và học 

bằng tiếng Pháp. Bây giờ trở lại sau đúng bốn năm. Chỉ 

Huy Trưởng là Trung Tướng Phạm Quốc Thuần. 

Người dạy địa hình không phải Ðại Úy “Tuấn Râu”. 

Thay Ðại Úy Thâm là Thiếu Tá Tuấn, thường gọi là 

Tuấn Gia Binh. Ổng có căn nhà bán cơm trong dãy nhà 

gia binh xế xế bên kia đường “Nhà Ăn” của SVSQ, 

gần Cổng Số 9 như nhiều Sĩ Quan Cán Bộ cơ hữu khác 

của trường …Ða số Cán Bộ và Huấn Luyện Viên đều 

mới. Chúng tôi bắt đầu cho “Giai Ðoạn Huấn Nhục”. 

Các huynh trưởng làm dữ lắm. Ðằng kia nghe “năm 

mươi cái nhảy xổm”, “ một trăm cái bơm”. Nơi nọ 

nghe“lăn bột”, “đổ tường”. “đếm số”. Chỗ khác “lớn 

lên. Nơi đây là Trường Bộ Binh không phải Trường 

Nữ Quân Nhân?”. “Nhảy xổm” là hai bàn tay để trên 

đầu hay sau ót, hai cùi chỏ tay căng ngang ra, khi nhảy 

thì một chân đánh xoạt ra trước đồng thời một chân đá 

hễnh ra sau, miệng đếm một, hai, ba…”Cái bơm” là hít 

đất, khi lên hay xuống thì toàn thân thẳng băng lên 

xuống theo, không được đầu ngóc mà đít nằm. Có 

những huynh trưởng “đày”, “chơi” đàn em thì bắt 

“dang hai tay xa ra xa ra, dang hai chân xa ra xa ra. Chỉ 

có chống  cũng đủ chết, đừng nói hít với hun. “Lăn 

bột” là nằm hẳn người xuống đất mà “lăn” tới đằng 

kia, “lăn” lui đằng nầy. Tôi bị “lăn bột” sau vài ngày 

tới đây. Có gì đâu, đọc thơ ông cụ ngoài Phan Thiết gởi 

vào. “Ðây là Quân Trường Thủ Ðức, không có thư với 

thơ”. Anh huynh trưởng oai phong lẫm liệt, nghênh 

ngang la to như vậy. Các Huynh trưởng, ông nào ông 

nấy, ai không “nổ như tạc đạn”?  Lăn qua lăn lại trên 

đống “xà bần” là những gạch, ngói, ciment, vôi. 

gỗ…lúc đang chỉnh trang doanh trại. “Ðổ tường” là 

động tác ở thế nghiêm, thẳng người  ngã đổ ra trước, 

đến độ nghiêng từ 60 độ trở lên mới được bung tay ra 

chống đất. “Ðếm số” là một huynh trưởng đứng từ xa, 

xa nữa, xa nữa, bắt đàn em xa nữa, xa nữa đếm một, 

hai, ba, bốn…đến khi nào huynh trưởng nghe được.  

Mà bao giờ huynh trưởng nghe được!?  Dắt xuống 

phòng ăn của SVSQ, các huynh trưởng la to: “Ba mươi 
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giây. Mời đàn em dùng cơm”. “Mời huynh trưởng 

dùng cơm”, chúng tôi đáp lại. “Ba mươi giây”, chúng 

tôi, người thì lấy tô canh có vài lá cải bẹ với ít miếng 

thịt ba rọi chan đại vào chén cơm để nuốt cho mau; 

Người thì lấy ấm nước nóng đổ đầy vào chén cơm “ực” 

nhanh cho no bụng, để kịp giờ. “Ðứng”, các huynh 

trưởng quát lớn. “Dậy”, chúng tôi đồng thanh hô to. 

Xong một bửa cơm chạy giặc!. Khóa 6/70 chúng tôi có 

hai khóa 1/71. Một khóa 1/71 Ðặc Biệt lẻ ra “đàn em” 

lại “huynh trưởng” vì họ đến đây khi chúng tôi còn ở 

Quang Trung và một khóa 1/71 Thuần Túy đàn em là 

đàn em. Lính mới “tò te” chỉ được quanh quẩn trong 

khuôn viên Ðại Ðội, không được ra ngoài. Ði đâu cũng 

nhờ thằng bạn cùng xóm ở quê, đang theo học Khóa 

1/71 Ðặc Biệt vào xin Sĩ Quan Cán Bộ Ðại Ðội dắt đi, 

tránh các huynh trưởng “xơi tái” đủ món, đủ kiểu để 

“làm oai”, cũng mệt.. “Tránh voi không xấu mặt nào” 

mà. Các huynh trưởng đang “hành” chúng tôi là “siêu 

huynh trưởng” Khóa 5/70, có bảng tên nền đen chữ đỏ, 

đóng ở Khu Thiết Giáp.  Khóa 6/70 của chúng tôi, nền 

vàng chữ đỏ. Họ “quậy” chúng tôi từ 5 giờ sáng đến 11 

giờ khuya, “quay” chúng tôi bằng hết thẩy sáng kiến 

lật lộng, tinh ma, quỷ quái… cho đàn em “biết lễ độ”. 

Nào là “xin mặt trời hãy ngũ yên”; Nào là  “những 

bước chân âm thầm”; Nào là “đường còn dài nhưng 

chân cứng đá mềm”…”Xin mặt trời hãy ngủ yên” là 

nằm xuống, tréo cẳng chữ ngũ, đầu kê trên hai bàn tay 

đan lại bên dưới, mặt nhìn thẳng lên trời, miệng đọc 

“xin mặt trời hãy ngủ yên”, “xin mặt trời hãy ngủ yên” 

như thằng khùng. “ Những bước chân âm thầm” là đi 

lò mò như người đui, từng bước ngắn thật ngắn, miệng 

cứ hét “những bước chân âm thầm”, “những bước chân 

âm thầm”. “Ðường còn dài nhưng chân cứng đá mềm” 

là chạy, nhảy, đi, dậm trên sạn sỏi, đá, gạch mà miệng 

thì cứ lẩm bẩm “đường còn dài nhưng chân cứng đá 

mềm”, “đường còn dài nhưng chân cứng đá mềm”. 

Người ngoài dân sự bước vào, thấy chắc buồn cười dữ, 

tự hỏi “có phải nhà thương điên Biên Hòa?”. Ðây là 

quân trường, là thời gian huấn nhục, để tập cho một Sĩ 

Quan tương lại chịu đựng, nên những chuyện phạt 

“lạng quạng” “không giống con giáp nào” là “ba cái lẻ 

tẻ” bất luận trúng, trật mà không quân trường nào 

không có. Ðại đội 37 của tôi nằm sát đại đội 38 và 31, 

sau văn phòng Liên Ðoàn, trên con đường về Phòng 

Ăn Sinh Viên và Khu Sinh Hoạt Cổng Số 9. Ngoài 

Khu Sinh Hoạt Thiết Giáp nổi tiếng ăn ngon, rẻ tiền 

nằm sát Tuyến C, nhà trường còn  có khu sinh hoạt 

khác nữa là Khu Sinh Hoạt cuối Tuyến B nằm trước 

các Ðại Ðội 32 và 33, có các mả vôi lùm lùm phía 

trước. Khu sinh hoạt nầy bán những bút chỉ văn phòng, 

chụp hình…Nhờ đó, tôi còn những tấm hình mặc đồ 

đại lễ, cầm kiếm và đặc biệt mua được những băng vệ 

sinh phụ nữ lót đầu gối khi quỳ Lễ Gắn Alpha và Lễ 

Ra Trường. Ai ai cũng biết, mặt Vũ Ðình Trường đầy 

sỏi đá vụn, đầu gối mà “ịn” vào đó, chỉ có nước đi ăn 

mày. Băng vệ sinh, trai chúng tôi SVSQ mua nhiều 

hơn nữ Khu Nữ Quân Nhân trong trường. Khu sinh 

hoạt ở cổng số 9 chính là phục vụ về ăn uống, cũng đỡ 

cho những lần không nuốt trôi “Cơm Nhà Bàn” hay 

những chiều anh em thù tạc dĩa cơm, chai bia cho đời 

“nhọc nhằn mà vui”. Chúng tôi được dạy ngồi hát vỗ 

tay, đi hát theo nhịp những bài “Sinh Viên Sĩ Quan 

Thủ Ðức Hành Khúc” của Hoàng Thanh: “…Cất tiếng 

lên nào hòa thành bài ca vui tươi. Nắng sớm chan hòa 

gieo hương khắp bốn phương trời. Người người cùng 

đón gió mới. Nụ cười đẹp tươi trên môi. Ba lô trên vai, 

thao trường đổ mồ hôi. Theo tiếng quân hành trầm 

hùng đoàn quân vui ca. Nắng sớm chan hòa gieo 

hương khắp trên muôn nhà. Nào “Ðồi Mười Tám” tiến 

tới. Kìa “Mẹ Bồng Con” chơi vơi, “ Cư An Tư Nguy” 

mãi mãi còn ghi….Khắp bốn phương trời từng đoàn 

người trai về đây. Dưới mái quân trường hăng say gắng 

sức đua tài. Dù ngàn hiểm nguy quyết chí. Một lòng 

thề luôn nêu danh Sinh Viên Sĩ Quan Thủ Ðức hùng 

anh”. “Quân Trường Vang Tiếng Gọi” của Trầm Tử 

Thiêng “…Bước bước bước, chân hăng say. Ta thi gan 

cùng nhọc nhằn. Làm rạng ngời với giòng xương trắng 

máu hồng. Thao trường đổ mồ hôi! Thao trường đổ mồ 

hôi!  Chiến trường bớt đổ máu. Chiến trường bớt đổ 

máu. Cố lên, cố lên, dù nhọc nhằn ( hay ). Da chan mồ 

hôi, pha máu hồng viết thành sử xanh. Anh em ơi ( anh 

em ơi ), đem sức trai nêu chí hùng lưu tiếng ngàn thu. 

Anh em ơi ( anh em ơi ), ta quyết thề đem mồ hôi rửa 

sạch hận thù. Thao trường đổ mồ hôi. Thao trường đổ 

mồ hôi. Chiến trường bớt đổ máu. Chiến trường bớt đổ 

máu. Cố lên, cố lên, dù nhọc nhằn ( hay ). Da chan mồ 

hôi pha máu hồng viết thành sử xanh. Một, hai, ba, 

bốn..Một, hai, ba, bốn…”. Ở đây có cái buồn cười là, 

các cô bán sâm sâm biết hết đường đi nước bước của 

các SVSQ đi phương giác, chấm tọa độ, cọc địa hình. 

“Các anh ăn sâm sâm em, ăn chè em, ăn hột é em…, 

em chỉ cho, khỏi mất công”. Cũng phải nói, các Cô 

Bán Sâm Sâm ở đây, cô nào cũng đẹp. Tôi nhớ cô 

Giang, đẹp nước da trằng, nụ cười tươi, giọng nói nhỏ 

nhẹ, dáng đi eo thon dịu dàng…Sĩ Quan Cán Bộ, Sinh 

Viên Sĩ Quan bu đặc. Các SVSQ mê đào, làm 

biếng…ăn sâm sâm, tán gái, trúng hết trọi. Chúng tôi 

lặn lội qua suối, qua ruộng lúa, qua vườn sâm sâm cả 

đêm, thì ba trật bảy duột kẻ được người không, còn bị 

cười “đã bảo không nghe”. Thời nầy cũng có cái lạ là, 

từng Ðại Ðội, từng Ðại Ðội đi nhiều cây số ngàn ra Bãi 

Bắn, học Tác Xạ dưới trời nắng chang chang đốt bộ 
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treillis bốc khói mà cát thì nóng như lửa chỉ để bắn 3 

viên đạn Garant chơi. May mà các anh lùn “vịt đẹt ” 

thường phải đi sau chót được mang M.16. Họ đi lụp 

chụp, lệt bệt trông dễ cười, dễ thương và tội nghiệp hết 

sức. Nếu mang Garant thì người và súng chắc dài bằng 

nhau, chỉ có nước chết, nói gì “hộc xì dầu”!  Bãi thì có 

xa, có gần. Gần đi bộ. Xa đi xe. Ði gì cũng mệt. Lúc 

nào cũng “nón hai lớp”, đạn đủ cấp số, ballot nặng 

chình chịch, súng cầm tay, dây ba chạc, bidon đầy 

nước, đôi botte de saut...không thoải mái chút nào!. Bãi 

Cây Ða, Bãi Vườn Thơm, Bãi Cây Gòn, Bãi Mẹ Bồng 

Con, Bãi Ðồi Bác Sĩ Tín, Bãi Vườn Cao Su, Bãi 

Trường Kiểu Mẫu, Bãi Làng Ðại Học, Bãi Ðồi 18, Bãi 

Ðồi 25…ai mà không có kỹ niệm!? Về đây không 

“ngán” cái “chà láng” của Quang Trung nhưng “sợ” 

cái giường ngủ không căng, cái mền không thẳng, đôi 

giày không bóng, búp nịt vàng không sáng…là bỏ mẹ 

“Dã Chiến”, “Gỡ Gai Bã Ðậu”, “Lấy Chữ Ký Của Các 

Ðại Ðội Trưởng Cán Bộ”…nhẹ là “Nhảy Xổm”, “Hít 

Ðất”. Sinh hoạt Ðại Ðội có “Tuần Sự Ðại Ðội”. Một 

lần tôi làm Tuần Sự Ðại Ðội phải thức sớm, ngủ khuya, 

ăn bận gọn gàng, theo quân phong quân kỷ, chững 

chạc, , mạnh dạn, dõng dạc, trách nhiệm…Ðó cũng là 

cách nhà trường tập cho mình lảnh đạo, chỉ huy. Một 

sáng, vì cùng thức giấc một lượt, cùng làm vệ sinh một 

lượt, cùng “quấy quá” cho mau buổi ăn sáng một 

lượt… để còn ra bãi, anh Nghi, người Nùng ở Tùng 

Nghĩa Tuyên Ðức “xịt” không đúng chỗ, bị Thiếu Úy 

Lượng phạt ba mươi vòng Ðại Ðội vừa chạy vừa hô to, 

“tôi không bao giờ phóng uế bừa bải nữa”, “tôi không 

bao giờ phóng uế bừa bải nữa”. Anh Vượng Cận, nhà 

có tiệm chụp hình bên kia Cầu Kiệu, Phú Nhuận; Anh 

Nguyễn Chí Kham hơi “không giống ai” có tên Kham 

Lừng Khừng, hóa ra là Văn Sĩ. Hai ông bị Ðại Úy 

Khoa cho “Móc Giò”. Móc giò là hai chân móc cao lên 

lan can, tay chống đất, miệng phải ăn hay uống thứ  

mình vi phạm.  Anh Vượng phải ăn gói xôi. Anh Kham 

phải uống ly cà phê. Trong hàng, anh em nhịn cười tức 

bụng. Ðố ai dám cười, dù cái nhép môi. Mua xôi, mua 

bánh mì, mua cà phê, mua cơm...bán rong ngoài hàng 

rào là vi phạm nội quy “Ăn Hàng Rong”. Còn ông Bơ 

lơ mơ làm sao, bị Chuẩu Uy Biên phạt, “ba mươi giây” 

vừa chạy thụt lùi vừa la to “súng là vợ, đạn là con, tôi 

không bao giờ bỏ súng”. Tại ổng dựa súng đâu đó, 

chạy thật lẹ vào phòng lấy cái casquette đội. Không 

kịp. Tôi thì bị “ba mươi cái nhảy xổm” mệt ứ hơi vì 

Tuần Sự không biết trông coi, thiếu trách nhiệm. Cuối 

tuần bàn giao cho “Thượng Phiên” là nhẹ nhàng. Tôi 

không quên anh bạn Nguyễn Hiếu Mỹ, Kỹ Sư Súc 

Khoa Trường Nông Lâm Súc, hiện thời đang ở gần nhà 

tôi trong Thành Phố Kansas Tiểu bang Missouri, cũng 

một lần làm Ðại Ðội Trưởng Tuần Sự. Ảnh vốn “nhu 

mì”, văn hơn võ , đã hiền lại “lè phè”… đứng trên Bục 

Chỉ Huy, “lắp bắp” ra lệnh mà “run”. Ngày bàn giao 

“Tuần Sự Ðại Ðội”, ảnh nói: “mừng hết lớn. Trút được 

gánh nặng ngàn cân” . Ảnh cùng lớp học với Nguyễn 

Hoàng Trúc, một tay phản chiến “ăn cơm Quốc Gia thờ 

ma Cộng Sản”. Khi đi bãi, thì Ðại Ðội Trưởng Tác 

Chiến Nguyễn Văn Trắng, Ðại Ðội Phó Tác Chiến Dư 

Ngọc Huân điều khiển hoàn toàn đội hình dã ngoại, 

gần như Sĩ Quan Cán Bộ chẳng làm là bao. Buồn cười 

khi học “Trung Ðội Tấn Công”, “Tùng Thiết” hay 

“Lục Soát”…mình chạy thấy mẹ, mệt chết cha vô gặp 

Việt cộng giả là các anh SVSQ bon chen yên ổn trong 

bụi mát hay trong nhà im. Lính VNCH chúng tôi, đánh, 

đạp, thoi giả… cũng đả. Có một chiều ghé xuống Ðại 

Ðội 32, 33 sát Tuyến B, gần Tuyến D thăm Phú và 

Quyền, hai người bạn thời Quân Trường Quang Trung, 

nghe anh Giáo Hợi đờn và hát bài ảnh mới sáng tác 

“Hát Trên Ðồi Tăng Nhơn Phú”, mà thấm đời bể dâu 

chi lạ: “Ta ngồi đây trên đồi Tăng Nhơn Phú. Chiều 

đong đưa tiếng đại pháo ru về. Mẹ hiền xa nơi phương 

trời. Người tình xa nơi phương người. Lòng lạnh giá 

những đêm mong chờ trăng sáng...Ðôi khi ôm súng leo 

lên đồi cao. Hát cho xanh tuổi người. Hát cho phai tuổi 

trời. Em ơi hai mươi mấy năm rồi. Con ngựa hoang 

mong tìm về, trên đồi cỏ non. Ảnh còn hát bài “Kỷ Vật 

Cho Em” mới ra của Phạm Duy với giọng đặc sệt 

Quảng Nam, rè rè, nhừa nhựa, ray rứt buồn “Em hỏi 

anh, em hỏi anh bao giờ trở lại. Xin trả lời, xin trả lời 

mai mốt anh về. Anh trở về có thể bằng chiến thắng 

Pleime hay Ðức Cơ, Ðồng Xoài, Bình Giã. Anh trở về, 

anh trở về hàng cây nghiêng ngã. Anh trở về có khi là 

hòm gỗ cài hoa. Anh trở về trên chiếc băng ca, trên 

trực thăng sơn màu tang trắng…”. Chúng tôi vật vờ 

môi điếu thuốc. Ngoài kia, chờn vờn bóng tối, mả mồ, 

lập lòe đom đóm bay qua. Gió lành lạnh! Anh Hợi, Vũ 

Hợi, người Quảng Nam, Giáo Sư Triết. Chúng tôi biết 

vậy ở trong Trường Bộ Binh Thủ Ðức. Vài năm sau 

biết thêm, ảnh là Nhạc Sĩ Vũ Ðức Sao Biển. Ở đời ai 

biết được, có phải oan gia tương báo? Anh Nguyễn 

Văn Trắng là Ðại Ðội Trưởng Cảnh Sát Dã Chiến ở Sài 

Gòn, vua dẹp biểu tình. Anh Nguyễn Hoàng Trúc, học 

Kỹ Sư Súc Khoa Trường Nông Lâm Sức, Tổng Thư 

Ký Tổng Hội Sinh Viên Sài Gòn, vua biểu tình. Hai 

ông vua “oánh nhau” dữ dội ở Sài Gòn, rủ nhau vào 

đây. Anh Trắng nằm giường trên. Anh Trúc nằm 

giuờng dưới. Hai ông bắt tay cười xòa “huynh đệ chi 

binh”. Trung Ðội II của tôi, tôi không quên ông bạn 

Thọ, Luật Sư, chạy vạy cho được chức Trưởng Phòng 

để ít đi bãi, người Huế, nhỏ con, nhỏ nhẹ nhưng hay 

“cằn nhằn” vì anh em cứ lượm thượm để ảnh cứ phải 
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dọn dẹp hoài cái phòng sao cho khỏi bị Ðại Úy Khoa 

chê . Một anh Thọ khác, Thọ Quốc Gia Hành Chánh, 

to con, vui tính, ăn to nói lớn, tục tĩu. Ảnh dính cái tên 

cúng cơm “Thọ Dâm Dục”. Anh Sơn, nằm giường 

dưới của tôi, người Thủ Ðức, đen, có tên Sơn Rhadé. 

Ảnh kể tôi nghe vườn mai vàng nhà mình. Vườn mai 

nuôi cả gia đình thông thả và ảnh đi học thảnh thơi. 

Nhớ nhất là, mỗi lần 24 giờ phép vào, ảnh thường đem 

theo xôi gà. Chúng tôi “đùm túm” xuống Câu Lạc Bộ,  

thêm vài chai 33 mà nghêu ngao thế sự quân trường 

bước thấp, bước cao. Ðời dẫu gì, cũng đáng sống chứ?. 

Ảnh là người tôi mến nhất trong Ðại Ðội vì tính tình 

hiền hòa, ít ăn nói, điềm đạm,  Người Nam đúng điệu 

Người Nam, nhưng là người còn chút nữa giết chết tôi. 

Ngày đó, tôi nhớ như đinh đóng cột vì đúng ngày đó, 

đúng giờ đó tôi có đứa con đầu lòng. Sau bài thực tập 

“Trung Ðội Tấn Công”, Ðại Ðội tập họp khám súng 

trước khi “tan hàng cố gắng” tìm bụi ăn cơm. Kéo cơ 

bẩm, bóp cò chết. Một tràng đạn thiệt xéo ngang màng 

tang tôi. Nhờ đang nghiêng đầu. Không thì nát cả tam 

tinh. Hôm đó, đúng 12 giờ trưa ngày 21 tháng 4 năm 

1971, vợ tôi đẻ thằng con trai trưởng. Sơn Rhadé bị 

“Dã Chiến”. Anh phải gỡ một trăm mụt gai bã đậu. 

Anh phải chạy khắp các Ðại Ðội 31 đến 39 của Tiểu 

Ðoàn xin chữ ký của các ông Ðại Ðội Trưởng Cán Bộ 

và ông Thiếu Tá Tiểu Ðoàn Trưởng Khóa Sinh. Làm 

sao mà gặp ông Thiếu Tá Tiểu Ðoàn Trưởng Khóa 

Sinh? Ổng ở Sài Gòn nhiều hơn Thủ Ðức mà. Anh 

phải “ba mươi giây” mặc vào, thay ra, rồi lại mặc vào 

bộ đại lễ dềnh dàng.  Anh phải 30 ngày vác, tháo ráp, 

chùi đại liên M.60. Chỉ có “từ chết tới bị thương”, từ 

“bị thương tới chết” mà thôi. Tội nghiệp!. Sơn Rhadé, 

còn 2 tháng nữa là 39 năm, bây giờ bạn còn sống hay 

đã chết. Chết ở đâu và sống ở đâu!?. Ðại Ðội có một 

người bạn trẻ tên Niên, nói “pagaille” cũng đúng, “lè 

phè” cũng đúng, bị phạt liên miên và cũng vào 301 

thường xuyên. “Ba Lẻ Một” là Ðồn Quân Cảnh trong 

trường để “nhốt” những anh bạn SVSQ vi phạm kỷ 

luật của Quân Trường Thủ Ðức, KBC 4100. Nhà 

trường có một giảng đường lớn là Ðại Giảng Ðường, 

làm toàn bằng tôle thiếc từ vách đến mái. Mỗi khi có 

buổi sinh hoạt đông SVSQ, nhất là vào buổi trưa, buổi 

xế thì nóng không chịu nổi. Vì vậy nó cũng có tên là 

Ðại Hỏa Lò từ xửa từ xưa. Ấy vậy mà, cũng có rất 

nhiều anh em ngủ ngồi ngon lành trên cái nón sắt của 

mình. Trong quân trường, ai không thiếu ngủ, thèm 

ngủ!? “Ngủ từ trong bụng ngủ ra”. Có anh cởi giày ra, 

banh áo ra…cho mát. Có nhiều anh giành nhau ngồi 

phía ngoài cửa. Giành tới giành lui bị kéo nhau ra chịu 

phạt “Nhất Dương Chỉ”. Món phạt “Nhất Dương Chỉ” 

nầy là của Cán Bộ Ðại Ðội 31 nghiễn ra. Trong Tiểu 

Ðoàn 3 của tôi, Ðại Ðội 31 nổi tiếng “hắc ám” nhất. 

“Nhất Dương Chỉ” là dùng một ngón tay trỏ ( nhất 

dương chỉ mà ) ấn vào cái nón sắt đặt dưới đất, người 

cứ quay hoài vòng tròn 360 độ mà cứ phải “nhanh lên, 

nhanh lên” cho đến khi nào “quẹo”, “ngoẽo”. Vì tình 

hình an ninh, dù ngày đã “ngất ngư con tàu đi” học cơ 

bản thao diễn, chiến thuật, địa hình, pháo binh, vũ khí, 

tác xạ, ngụy trang, vượt sông, mưu sinh thoát hiểm… 

về còn tập diễn hành Vũ Ðình Trường vài vòng. Chúng 

tôi đêm phải ứng chiến tại Ðại Ðội hay gác bốn tuyến 

vòng đai. Tuyến A mặt tiền, chắn ngang cổng vào 

trường, nhìn ngoài kia Chợ Nhỏ. Ðố ai không một lần 

làm quen một “em gái hậu phương” ở đây? Tuyến B 

dọc theo Khu Tiếp Tân, lảng vảng vài cái mả đá ong 

xưa thật là xưa. Tuyến C bọc Khu Thiết Giáp cũ, bên 

kia đường là Học Viện Cảnh Sát Quốc Gia, trường đào 

tạo Sĩ Quan Cảnh Sát. Tuyến D mặt hậu với Cổng Số 9 

ra bãi, xa xa là Bến Nọc, khúc “đường trường xa” 

SVSQ Thủ Ðức thường bước ngắn bước dài thời huấn 

luyện . Nói đến Tuyến D lại nhớ đến ông Ðại Úy coi 

tuyến nầy, “bắt” chúng tôi mua cà rem, bịch nước đá 

chanh, chai xá xị…để “không bị khó dễ”. Ðó, một Ðại 

Úy quân trường có gì đâu ngoài đồng lương cố định 

không đủ xài!?. Ai gác thì gác. Ai rảnh thì xuống Câu 

lạc Bộ, Khu Ăn Gia Binh, Khu Sinh Hoạt hay vào vài 

“Tiệm Lẻ Tẻ” có các cô chủ quán hết sức khêu gợi, 

mời mọc, hoặc chun đầu vào Rạp Chớp Bóng Thanh 

Vân ở cuối Vũ Ðình Trường coi “cho đỡ ghiền” hay 

“chơi” một giấc thẳng cẳng. Khóa 6/70  đa số Ðại Ðội 

đi diễn hành Ngày Quân Lực 19 tháng 6 năm 1971 trên 

đường Thống Nhất, giữa  Dinh Ðôc Lập và Sở Thú Sài 

Gòn. Ðại Ðội tôi, một ít còn lại thì ứng chiến vùng ven 

Gò Vấp, canh Việt Cộng trong đêm tối âm u trong khu 

nghĩa trang mả mồ lạnh tanh. Không “ớn” Việt Cộng 

mà “ớn” ma. Leo lên Château d’eau cao mà “khớp”. 

Nhìn về Sài Gòn, những tiếng súng đì đùng, những lằn 

đạn xẹt của những ông lính “trời ơi”, cowboy, nghịch 

ngợm, “điếc không sợ súng”. Nhớ chiều chiều đưa bồ 

sau là vợ vào Ciné Văn Hoa đường Trần Quang Khải 

hay Tiệm Chè Hiễn Khánh, gần Rạp Dakao đường 

Ðinh Tiên Hoàng, Tân Ðịnh hay qua Cầu Bông về 

Lăng Ông, Gia Ðịnh…Mới hồi nào qua mau! Bây giờ 

sương gió quân trường ăn cơm dưới nắng đổ mồ hôi 

hột, dưới mưa trên lá tỏn tỏn vào gamelle. Rồi trước 

Ngày Bầu Cử Tổng Thống vào ngày 3 tháng 10 năm 

1971, Ðại Ðội lại về Quốc Gia Nghĩa Tử gần Bộ Tổng 

Tham Mưu và Phi Trường Tân Sơn Nhứt, tăng cường 

an ninh một lần nữa. Ðêm cứ “nằm ấp” bên Lăng Cha 

Cả gần đó, đầy những mả đúc, mồ xây của những oan 

hồn uổng tử. Quân trường chưa ra trận, sao thấy hoài 

thấp thoáng hình hài bóng ma đêm!? Vì gần nhà và dễ 



         ___________________________________________________________________________________ 

              Đặc San Bất Khuất 2011 – Khóa 8 B+C/72 TB/TX 135 

“dù” nên các SVSQ bị phạt “lia chia”. Một ngày, sau 

hai ngày mưa tầm tã, nước đâu tuôn về, ngập đầy sân 

cỏ nhà trường, tôi bị Ðại Úy Khoa phạt “Trùm 

Poncho”. Trời mát mát lạnh mà người sao nóng thật là 

nóng, mồ hôi chảy ra như tắm, chan đầy châu 

thân…,“Xỉu” . Người ngả bịch xuống….Trời đất mang 

mang không còn biết gì nữa. Ở quân trường, xỉu là 

chuyện thường, không xỉu mới là lạ! Một tuần lễ ở đây, 

dẫu gì cũng được ngủ trong phòng ấm, giường êm đọc 

hết quyển “Phạm Duy Còn Ðó Nỗi Buồn” của Tạ Tỵ 

do Văn Sử Học mới xuất bản và được một anh bạn 

Giáo Sư trường Hồ Ngọc Cẩn cho ăn cút rôti và trứng 

cút luộc “mệt nghỉ”. Thời mà cút xuống “hạ cám” 

không còn“ thượng vàng”. Về trại chẳng được bao lâu 

lại “sáng theo xe đi, chiều theo xe về” làm công tác ở 

Bô Cựu Chiến Binh của Thiếu Tướng Phạm Văn 

Ðổng, đường Hiền Vương. Ðiền thêm chi tiết vào hồ 

sơ cũ hay lập một hồ sơ mới…mà mất cả tháng. Người 

ta “đi chiến dịch”, mình “đi viết lịch”. Cái nào cũng 

chiến dịch. Có những chiều Ðại Ðội phải ở lại bãi chờ 

lớp đêm. Tôi ngồi trên đồi cỏ cao nhìn ra Xa Lộ Biên 

Hòa, lòng thấy bâng khuâng, lao xao. Có người gối đầu 

ballot, tháo đôi “botte de saut” ra, tréo chân chữ ngũ 

“làm một giấc”. Có người nằm dài viết thư, chắc thư 

tình muôn thuở với người yêu? Có nhóm vui cười rộn 

rả. Có nhóm im iễm như những Pho Tượng Tiếc 

Thương…Mới ngày nào đó “huấn nhục” chằng ăn, trăn 

quấn qua mau. “Quỳ Xuống Các Tân Khóa Sinh” rồi 

“Ðứng Dậy Các Sinh Viên Sĩ Quan”, họ đã trối chết bỏ 

lại sau lưng thời đọa đày, đeo lên vai, trên cồ áo con cá 

vàng mình ngắn, đuôi dài Alpha. Họ vênh váo cái bản 

mặt huynh trưởng ta đây, eo sèo nghênh ngang với lính 

mới tò te đàn em tập ăn tập nói, tập đi tập đứng. Quân 

trường là sân khấu diễn hoài một tuồng cũ rich buồn 

cười, lố bịch…mà diễn viên thủ vai một cách xuất 

thần, say sưa, mệnh lệnh. Khán giả vô tình sẽ “ngẫn tò 

te”, tưởng mình đang lạc vào thế giới người “không 

giống ai” mà “cười xòa”, mà cũng “cười ra nước mắt” 

thương cho người yêu của mình lầm lũi phong trần!. 

Năm1967, học Cơ Bản Thao Diễn với Trung Úy Huỡn 

“hết sẩy”. Ðẹp, gọn, mạnh…đã lôi cuốn người ta ham 

học. Bây giờ, các ông Cán Bộ Ðại Ðội cứ y như rằng, 

trời đổ đôm đốm lửa thì lôi người ta ra Vũ Ðình 

Trường mà “quần”. Cơ bản thao diễn của các ổng 

không ngon lành chút nào. “Súng chào”, “gác súng”, 

“nghiêm”, “thao diễn nghỉ”, “bên trái bẻ góc”, “bên 

phải bẻ góc”, “đằng sau quây”,”bên trái quây”, “bên 

phải quây”…không giống ai!? Là khóa sẽ diễn hành 

trong Ngày Quân Lực 19 Tháng 6 nên trước khi đi bãi 

hay sau đi bãi về hoặc trước khi vào phòng các F buổi 

sáng và chiều từ phòng các F về thì tất cả các Ðại Ðội 

phải học đi một vòng hoặc hai vòng Vũ Ðình Trường. 

Ngày cuối tuần, các Ðại Ðội phải diễn hành trước sự 

chứng kiến của Chỉ Huy Trưởng, Liên Ðoàn Trưởng, 

Tiểu Ðoàn Trưởng…để phạt một, hai Ðại Ðội “không 

được về phép” 24 giờ. Ðại Ðội nào ở lại trường thì, Sĩ 

Quan Cán Bộ Ðại Ðội cũng bị “coupe’ ra trại về với vợ 

con hay bồ bịch. Các ổng oán lắm!. Các ông Ðại Úy 

Khoa, Thiếu Úy Tâm, Thiếu Úy Lượng, Chuẩn Úy 

Biên hè  nhau “dzợt” Ðại Ðội te tua ngoài nắng, ngoài 

mưa cũng đâu có đả giận. Các SVSQ bị “đì”. Biết 

chớ!. Làm gì?. Quân trường mà. Một thời ở Thủ Ðức, 

tôi chưa một lần rửa cái gamelle. Cứ việc tộng nó vào 

bao nylon. Cứ việc cho cơm khê, cơm nhão, bò kho 

carotte, canh cải…vào. Ăn xong, kéo bao nylon ra giụt. 

Cái gamelle vẫn sạch sành sanh. Thì giờ để tìm chỗ 

“ngáy” hay “ghẹo” mấy cô bán sâm sâm, chứ thì giờ 

đâu để tìm nước mà rửa mà tráng?. Một lần “Ðu Dây 

Tử Thần” từ trên chòi cao dốc xuống cột ciment xa thật 

là xa dưới kia. Dòm xuống, sâu thật là sâu lĩa chĩa rừng 

cây lởm chởm đâm lên. Hơi khớp!. Hai tay cầm hai cái 

róc rách, “úm ba la” tống một cái, người đi rào rào 

trong gió. Thả tay ra, người tõm xuống hồ nước. Có gì 

đâu?. Vậy mà cũng có nhiều anh đau đít, điếng “thằng 

nhỏ”. Vậy mà cũng có nhiều anh “ơi ới”, còn chút nữa 

chết đuối như chơi!. Những ba ngày hai đêm “Di Hành 

Dã Trại” từ Vườn Cao Su dọc theo con đường sát rừng 

tre cuối bãi; Men theo con sông nằm đằng sau những lò 

gốm, lò gạch Tân Vạn thuộc Quận Dĩ An; Băng qua 

những vùng sình lầy bần, đước, ruộng lúa,… mà đến 

một Nhà Thờ đạo Thiên Chúa, gần Xa Lộ Biên Hòa. 

Con người như qua cơn vật vã, tháo ballot ra, bỏ nón 

sắt xuống, lỏng dây đạn cho nhẹ… nằm thẳng tay, 

thẳng chưn cho đả cái mình mấy ngày hụt hơi. Ngồi, 

nằm, dựa… đợi xe GMC chở vê trường, ai ai trong 

lòng, đố mà biết đang suy nghĩ gì? Có một điều, ai 

cũng thấy đưọc, họ rất buồn, ngày mai xa nhau có khi 

không bao giờ gặp lại!. “Bốn Vùng Chiến Thuật” đâu 

phải nhỏ nhoi gì cho cam! Người Biệt Ðộng Quân, Sư 

Ðoàn, Pháo Binh…Kẻ Tiểu Khu, Quân Cụ, Nhảy 

Dù…nay chiến trường nầy, mai chiến trường kia, có 

khi chưa nghe nó ở đâu thì nó đã ra người thiên cổ. 

Một hai hôm nữa làm lễ mãn khóa mà lảnh cái chứng 

nhận “Tốt Nghiệp Sĩ Quan Căn Bản Bộ Binh” có chữ 

ký của Chỉ Huy Trưởng, Trung Tướng Phạm Quốc 

Thuần như thể lời thề nguyền sông núi, tung hoành 

ngang dọc Bốn Vùng Chiến Thuật. Gió thoảng qua, lao 

xao lời đồng vọng “Bồ Ðào mỹ tửu dạ quang bôi. Dục 

ẩm Tỳ Bà mã thượng thôi. Túy ngọa xa trường quân 

mạc tiếu. Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi!?”. Cầm một 

cái băng vệ sinh của đàn bà mới mua dưới khu sinh 

hoạt, vừa cười hô hố, vừa cột thật chặc, thật chắc vào 
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cái đầu gối bên phải sắp quỳ xuống “vùng sỏi đá” 

chông gai Vũ Ðình Trường. Chân trái tì nhẹ trên mặt 

đất một góc 90 độ với đùi, tay trái giữ cái “casque” có 

hai Lon Chuẩn Úy để trên. Bàn tay phải nắm cứng để 

dọc theo lằn viền quần đại lễ. Người thẳng đứng, 

ngước mặt về khán đài. Im phăng phắc. Người Thủ 

Khoa dương cung bắn tên bốn hướng “Tang Bồng Hồ 

Thỉ”. “Quỳ Xuống Các Sinh Viên Sĩ Quan”, “Ðứng 

Dậy Các Tân Sĩ Quan”. Mãn khóa. Chuẩn Úy.  Tôi 

người như bay bổng chín từng mây, nhìn xuống 

Trường Bộ Binh Thủ Ðức: “xin giả từ”, lấp lững đọc 

thầm tên cuốn tiểu thuyết của Francois Sagan “Bonjour 

Tristest”, Buồn Ơi Chào Mi!. Ðêm trước ngày mãn 

khóa, một buổi lễ cầu siêu tại Trung Nghĩa Ðài, một 

đầu của Vũ Ðình Trường, trước và cách Rạp Chớp 

Bóng Thanh Vân một sân cỏ, do các vị Tuyên Úy Phật 

Giáo, Thiên Chúa Giáo, Tin Lành điều hành theo nghi 

thức tôn giáo. Nhạc chiêu hồn buồn buồn cuộn theo 

mây, theo gió… lất phất Quốc Kỳ, bập bùng ngọn đuốc 

lập lòe, não lòng Sinh Viên Sĩ Quan ngày mai ra chiến 

trận!. Hai hàng Sinh Viên Sĩ Quan thay phiên nhau 

đứng nghiêm như tượng đá suốt đêm, cầm cứng cây 

Garant, nồng súng chúc xuống như “giả từ vũ khí”, 

như lòng đang thổn thức!? Ðêm đó, dẫu ngày mai ra 

trường, Ðại Ðội tôi vẫn phải “ứng chiến” trong khu 

Trường Thiết Giáp cũ gần đó. Trời rãi mỏng lớp sương 

mờ mờ nhân ảnh huyễn hoặc, u hoài!. Ánh điện đêm 

bàng bạc héo hon!. Tôi bỗng hát như lời tự tình mang 

mang nỗi niềm bài hát in vào tâm khảm tôi từ thuở nào 

lâu lắm thời bắt đầu lên Trung Học, đâu khoảng năm 

1956 nghe cô đào Doris Day trong The Man Who 

Knew Too Much, “When I grew up and fell in love. I 

asked my sweetheart, “what lies aheads? Will we have 

rainbows. Day after day?”. Here’s what my sweetheart 

said: “Que sera, sera. Whatever will be, will be; The 

future’s not ours to see. Que sera, sera. What will be, 

will be”. 

Ðời lính muôn thuở muôn nơi là gian truân và 

sống chết là lằn ranh may rủi. Khởi đi từ những năm 

tháng quân trường là mồ chôn cái ta phóng túng, nhát 

gan, nhẹ dạ, đối diện khắc nghiệt cái uy quyền được 

phong vị hóa làm mệnh lệnh, hy sinh, bổn phận, danh 

dự, trách nhiệm…dính như keo sơn đến tận thế đời 

mình, thần thánh hóa là “vị quốc vong thân”. Bước vào 

quân trường, ai cũng như ai, được huấn nhục để trui 

rèn cái kỹ cương bền bỉ, sức chịu đựng dẻo dai, sự kiên 

cường lẫm liệt và tấm lòng hy sinh vì dân, vì nước. 

Nhớ thời học đường chênh vênh con đường khói sương 

sẽ phải dấn thân, đâu có cách nào lựa chọn thời đất 

nước qua-phân-chiến-chinh. Con đường người trai sẽ 

đi được đánh bóng vốn giòng hào kiệt, phải bỏ lại sau 

lưng tất cả nỗi niềm riêng tư mà “xếp bút nghiêng theo 

việc đao cung” là tất nhiên vào“thuở trời đất nổi cơn 

gió bụi” mà. Chúng ta đã được dạy rằng: “Chí làm trai 

dặm nghìn da ngựa. Gieo Thái Sơn nhẹ tựa hồng mao” 

thì, quân trường có đổ mồ hôi, sôi nước mắt… chẳng là 

gì. Một trái ớt hiểm, bảo “cay”, ừ!, thì “cay”; Bảo 

“không cay”, ừ thì “không cay”. “Bò hỏa lực”, “đoạn 

đường chiến binh, “đu dây tử thần”, nắng mưa quân 

trường…chẳng có chết thằng Tây đen nào. Chết chăng, 

những ai lội ngược giòng sóng dữ. Người ta thường nói 

“học trò lò mò trói gà không chặc”. Các Quân Trường 

QuangTrung, Ðồng Ðế, Thủ Ðức…huấn nhục, thử lửa, 

đã làm cho những “học trò lò mò trói gà không chặc” 

đó thành những chiến sĩ can trường trong lửa đạn, anh 

hùng nơi trận tiền, để lại thanh sử những chiến công 

phi thường, hiễn hách. Một người bạn tôi, con một ông 

Phó Trưởng Ty Thông Tin, nhỏ nhẹ như gái nhà lành, 

ủy mị như trai “lại cái”. Hồi nhỏ bị tôi “pin” hoài. Ai 

ngờ nó đi lính chuyên nghiệp, lại lính dữ.  Học Ðà Lạt. 

Ði Nhảy Dù. Ra trường hai năm Ðại Úy. Ðó, quân 

trường đã biến “cái thằng nhát như thỏ đế” nó, thành 

“cái thằng lì như quỷ sứ”. Bạn bè chúng tôi thường 

kháu với nhau như vậy.“Một, hai, ba, bốn. Ðây khúc ca 

vang lên nơi thao trường đầy hào hùng. Vai ghé vai, ta 

đua tài trong tình thân ái. Ðường còn dài nhưng chân 

cứng đá mềm. Thao trường đổ mồ hôi. Thao trường đổ 

mồ hôi. Chiến trường bớt đổ máu. Chiến trường bớt đổ 

máu. Bước bước bước, chân hăng say. Ta thi gan cùng 

nhọc nhằn. làm rạng ngời với giòng xương trắng máu 

hồng. Thao trường đổ mồ hôi. Thao trường đổ mồ hôi. 

Chiến trường bớt đổ máu. Chiến trường bớt đổ máu. 

Cố lên. Cố lên. Dù nhọc nhằn. Da chan mồ hôi, pha 

máu hồng viết thành sử xanh”. Thấy cũng khô giọng 

mà cũng sắp khàn tiếng rồi, vã lại một cách tóm tắc 

thôi, chứ làm sao nói cho đủ, dù là tạm tạm đủ?. Các 

ông bạn sẽ bổ túc thêm khi nói vể trường của mình, 

Dẫu sao, quân trường nào cũng có những tương đồng 

nhưng khác biệt thì vô số. Tôi xin ngừng ở đây. Ngày 

mai thế nào tôi cũng đến để nghe chú Mưới Út nói về 

Trường Ðại Học Chiến Tranh Chính Trị làm sao đã 

ngốn hết bốn năm cuộc hư đời của chú?. Ðằng kia các 

ông bạn Tư Mập, Ba Quảng, Hai Huế, Bảy Chà, chú 

Mười Út vỗ tay như vui với lời kể của tôi và tán thành 

ý đề nghị của tôi ngày mai nghe chú Mười Út đánh 

bóng trường dạy chú ra trường lấy Lon Thiếu Úy 

Chiến Tranh Chính Trị. Cũng đã đủ trưa ai về nhà nấy, 

chúng tôi chia tay. Hẹn ngày mai./.  

                                                                                                                                                                     

Nguyễn Thừa Bình 
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NGƯỜI LÍNH DŨNG CẢM! 
  

Thành kính vinh danh QLVNCH và quý Tù Nhân 

Chính Trị, Thương Phế Binh hiện vẫn còn đang chịu 

nhiều đọa đày tại quê hương, đặc biệt là Lực Lượng Bí 

Mật vẫn đã và đang âm thầm chiến đấu cho Đại Cuộc 

  

Anh đã viết cho những Người Nằm Xuống 
Bị đọa đày không cơ hội thở than 
Kẻ bình an tranh sống, anh miễn bàn 
Chính vì thế anh chưa hề nãn chí! 
  
Đem mỹ ý, em dâng người Chiến Sĩ 
Những Tù Nhân Chính Trị thật can trường 
Chết, bị thương vì mảnh đất quê hương 
Chưa thụ hưởng được một ngày êm ái. 
  
Chị khẳng khái bao dòng thơ ghi lại, 
Đêm di hành dã trại, Lính bôn ba 
Ngày hành quân, xung trận cứu sơn hà 
Nơi chiến địa đã xem thường lửa, máu 
  
Vai súng đạn, từng mục tiêu chu đáo 
Chiếm! Cho dân được lành áo, no cơm! 
Nên chúng ta phải viết, ủ danh thơm: 
Lòng can đảm bao Anh Hùng Giữ Nước! 
  
Người Đi Trước chưa bao giờ khiếp nhược! 
Lìa quê hương, sao quên được ơn Người? 
Lòng tri ân xin ghi khắc một đời 
Cờ phất phới sắc Vàng làm minh chứng! 
  
Xin ngưỡng phục từng âm thầm chịu đựng 
Những Tôi Trung của dân tộc oai hùng! 
Làm gương soi, hương chiến đấu thơm lừng 
Lòng kính trọng tự đáy lòng ấp ủ! 
                        
Người tỵ nạn vẫn giữ hoài trang sử 
Chúng tôi đi, sinh tử lắm nghẹn ngào 
Nên không quên thảm não của đồng bào 
Tim rỉ máu, thương cho Người Ở Lại! 
  
Ý Nga 
 

 

 

TRI ÂN NGƯỜI VỢ LÍNH VNCH 
  

Kính tặng quý Góa Phụ VNCH vẫn âm thầm góp sức 

cho Đại Cuộc 

  

Anh “học tập”, Chị đã từng xông xáo 
Nuôi gia đình, dạy con cháu nên thân 
Chồng chết oan dưới chế độ phi nhân 
Khổ vô tận một đường trần gánh vác. 
  
Khi con người đã cùng hung, cực ác 
Thời mẹ cha, chú bác, đến ông bà, 
Hay trẻ thơ một chút “ngụy” chẳng tha: 
Đảng thóa mạ, quật mả mồ cướp đất. 
  
Dân mất tất giữa thanh thiên bạch nhật 
Đảng qua Tàu, lớn mật bán giang san 
Khổ Chị Em? Coi như chúng miễn bàn, 
Dân đồ thán suốt từ Nam chí Bắc! 
  
Đảng Phản Tặc, Đảng Gian Manh rước giặc 
Nào như bao Chiến Sĩ chết kiên cường, 
Vì giữ gìn từng tấc đất quê hương 
Nên Cô Phụ chẳng tầm thường nhi nữ. 
  
Sau chiến sự: bể trầm luân sinh tử 
Tròng “ngụy quân”: Chị tòng  tử*, nuôi con 
Thân đơn côi lãnh trọn những thù đòn 
Chị mòn mỏi từ THÁNG TƯ uất hận! 
  
Khổ bất tận, nhưng niềm tin chưa tận 
Dẫu gian truân, chính nghĩa chẳng vô tư 
Tháng mấy về, Chị cũng nhớ Tháng Tư 
Dạy con cháu nhớ: THÁNG TƯ QUỐC NẠN! 
  
Ý Nga 
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Đậu Xanh 
Và Trái Bơ 
 

Theo Đông y, đậu xanh (ĐX) có vị ngọt, hơi tanh, 

tính mát, tác dụng thanh nhiệt, giải độc, trừ phiền 

nhiệt, ích khí lực, điều hòa ngũ tạng, giảm đau sưng. 

Thường dùng dưới dạng nấu cháo ăn, hoặc nấu nước 

uống trong các trường hợp: cảm sốt vào mùa hè, trúng 

nắng, tiêu khát (khát nước uống nhiều), đái tháo 

đường, đi tiểu khó, đau bụng do nhiệt, bụng nóng cồn 

cào, buồn phiền khó chịu, nhức đầu, nôn mửa, phụ nữ 

có thai bị nôn ọe, không yên. 

Ngoài ra, ĐX rất có ích cho người hay bị các loại 

bệnh nhiệt ngoài da như: mụn nhọt, ghẻ lở, nổi mề đay; 

người bị cao huyết áp, cholesterol máu cao, viêm gan 

mãn tính, say rượu; trẻ em bị bệnh quai bị, sởi... 

Nước nấu ĐX, cam thảo có tác dụng giải độc khi 

uống thuốc quá liều, giã rượu, giải độc do ngộ độc thức 

ăn, ngộ độc sắn, ngộ độc nấm. 

Lưu ý: nên dùng ĐX còn nguyên vỏ, vì theo 

Đông y, vỏ ĐX có vị ngọt, tính mát, không độc, tác 

dụng thanh nhiệt giải độc tốt hơn thịt hạt đậu, còn giúp 

sáng mắt, lợi tiểu, trừ phiền. 

Nấu nhanh nhất là dùng nồi áp suất, nếu không có 

nồi thì ngâm một đêm trước khi nấu. Đậu xanh nấu 

chín để dành, mỗi buổi sáng trộn chung với oat meal ăn 

như cháo đậu xanh, vừa bổ tim lại bổ thận, giải nhiệt, 

tiêu phiền. Nếu trộn thêm cả đậu đen nữa thì có thể 

ngăn ngừa nhiều loại ung thư. Riêng tôi, còn rắc thêm 

bột nghệ và bột quế cho thơm. Nghệ và quế là hai loại 

gia vị rất cần thiết cho cơ thể để phòng chống bệnh tật. 

Và tráng miệng bằng một trái bơ (avocado), tuy hơi đắt 

nhưng nên mua ăn vì các lợi ích của nó. 

Trái bơ có chứa hơn 14 loại vitamin và khoáng 

chất bao gồm canxi, sắt, đồng, magiê, phốtpho, kali, 

natri, kẽm mangan và selen. 

Trái bơ cũng rất giàu chất chống oxy hoá, có tác 

dụng ngăn ngừa hình thành các gốc tự do dẫn đến gây 

ung thư, đục thuỷ tinh thể, lão hóa da, giúp duy trì làn 

da săn chắc. 

Trái bơ còn là nguồn Folate rất quan trọng đối với 

phụ nữ trong độ tuổi sinh nở và đặc biệt quan trọng đối 

với thai kỳ ở những tuần đầu tiên vì 75% trẻ sơ sinh bị 

nứt đốt sống là do thiếu folate từ trong bụng mẹ. 

Là một trong rất ít loại trái không có cholesterol, 

mà lại có chứa chất béo đơn không bảo hòa, đây là loại 

chất béo tốt cho cơ thể giúp làm giãm hàm lượng 

cholesterol. 

Trái bơ có chứa hàm lượng protein cao nhất so với 

các loại quả khác, cao gần như tương đương với sữa. 

Ngoài ra, Trái bơ còn có hàm lượng muối thấp, 

chất xơ cao, có hàm lượng lutein cao, có chất 

carotenoid tự nhiên giúp mắt sáng và duy trì một làn da 

đẹp. 

 

Giá trị với sắc đẹp 

 

Trái bơ được sử dụng vào việc chăm sóc sắc đẹp 

và sức khỏe nhờ giàu vitamin A, E, D cùng với các 

khoáng chất kali, phốtpho, lưu huỳnh và clo, trong đó: 

- Vitamin E có tác dụng bảo vệ các axit béo chống 

lại sự ôxy hóa, nhờ vậy làm chậm quá trình lão hóa của 

tế bào giúp làn da tươi trẻ và săn chắc. 

- Vitamin A có tác dụng lột bỏ lớp da chết, thúc 

đẩy việc sản xuất chất collagen. 

- Vitamin D giúp duy trì hàm lượng canxi trong 

máu nhờ đó xương và răng chắc khỏe. 

- Kali và phốtpho có tác dụng làm đẹp da, tóc và 

giúp phát triễn cơ thể. 

- Dầu trái bơ có rất nhiều giá trị trong việc tái tạo 

và giữ ẩm cho làn da. Dầu bơ bảo vệ làn da không bị 

khô và tăng khả năng đàn hồi của da. 

 

Nguồn dinh dưỡng cho trẻ em 

 

Trái bơ rất dễ chế biến làm thức ăn cho bé, với trẻ 

từ 6 tháng tuổi trở lên, thì chỉ cần nghiền nhỏ phần thịt 

của Trái bơ, còn trẻ em lớn hơn thì có thể cắt thành 

từng miếng cho bé cắn. 

Trái bơ rất có lợi cho sức khỏe của trẻ em, vì 

trong quả bơ có chứa protein, vitamin A, E, C cao. 

Protein là một thành phần dinh dưỡng quan trọng đối 

với sự phát triễn của trẻ em và đặc biệt là trẻ sơ sinh. 

Ngoài ra các chống ôxy hoá tác dụng bảo vệ các tế bào 

não, còn vitamin B tổng hợp trong Trái bơ có tác dụng 

tăng cường trí nhớ. Vì thế quả bơ là một nguồn dinh 

dưỡng hoàn hảo cho sự phát triễn trí não của trẻ em. 

 

CSVSQ Nguyễn Hữu Thắng sưu tầm 
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Nhắc chuyện cũ…nói chuyện nay 

 

Tao với mày cũng cùng chung chạn tuổi 
Cùng sinh ra trên mãnh đất miền Nam 
Không họ hàng cũng chung làng chung xóm 
Vì loạn ly mà trở mặt lầm than 
 
Mầy “ cứu nước “ theo giặc hồ cộng sản 
Nhảy núi chui rừng giải phóng miền Nam 
Tao giữ nước vì Tự Do Hạnh Phúc 
Mang trái tim …đi quét sạch bạo tàn 
 
Đã cầm súng thì không hèn mầy nhỉ 
Mầy đập tao thì tao lại đập mầy 
Tao trầy vi thì mày cũng tróc vảy 
Dân miền Nam mình ngậm đắng nuốt cay 
 
Nhắc chuyện cũ chơi mầy ngồi ngẫm thử 
Tết Mậu Thân, mày còn lại mấy thằng 
Năm Truyện , Sáu Khâm,thằng 5, thằng 9 (1) 
Giặc hồ lùa mày vào lửa thiêu thân 
 
Bảy mươi hai… Bình Long mày còn nhớ 
Ba tháng trời mày điên loạn xung phong 
Mỗi gốc cao su một hồn “ liệt sĩ “ 
Mày chết để mừng “ cách mạng thành công “ 
 
Vừa hòa bình…nó liệng cờ giải phóng 
Thân phận miền Nam trụi lũi tèn hen 
Tao tù trong mày tù ngoài cũng đáng 
Bọn giặc hồ lòi mặt bọn ngoại xâm… 
 
Nhiệt huyết bọn mầy dành cho Tổ Quốc 
Giờ bọn đầu trâu cắt đất dâng Tàu 
Nam Quan mất rồi Trường sa cũng mất 
Làm lính làm gì? Mày nghĩ đến đâu ?!! 
 
Ngày… đánh bọn mày, tao nghe mày hát 
“Vùng lên nhân dân miền Nam anh hùng 
Vùng lên… đập tan bè lũ bán nước…” 
Đã đến nước nầy… mày có nghĩ... 
Tao cùng mày… có kẽ thù chung ? 

 

Trạch Gầm 

(1) Năm- Thằng 5 thằng 9 là hai sư đoàn đầu tiên của 

vc tại miền Nam. Truyện tư lệnh S Đ 5 vc chêt Mậu 

Thân, Sáu Khâm tư lệnh SĐ 9 vc chết trân An Lộc 

 

 

 

 
Đốt vài câu thơ 
  ( Cho thằng em Cần Đước ) 

 

Mẹ kiếp sao mầy lại bỏ đi 
Tìm chiếc huy chương có khó khăn gì 
Trên ngực không cài… cài trên hòm gỗ 
Bỏ tao buồn ngồi … nát bấy phân ly 
 
Tao uống cho mầy một ly Cần Đước 
Nồi canh chua cá Hắc Cấy (1) quê mầy 
Ở quê mầy cái gì cũng là tuyệt 
Tâm hồn như… trời ôm biển ngất ngây 
 
Mầy con nhà giàu theo tao đánh giặc 
Tiền lính gọn ơ nhậu đủ một ngày 
Mỗi lần nhậu kể tối trời tối đất 
Say nghĩa say tình có rượu nào say 
 
Tao biết rồi ! bồ mầy là cô giáo 
Có nụ cười làm ngất lịm trăng sao 
Giết hết giặc mầy vế làm đám cưới 
Đẻ bốn thằng con… Ngang, Dọc , Tự , Hào 
 
Cô giáo ngày xưa bây giờ tóc bạc 
Không biết trong lòng còn có mầy không 
Yêu thám kích là yêu trời phiêu bạt 
Chinh Phụ Ngâm thấm thêm giọt máu hồng 
 
Ngày giỗ mầy… tao ngồi nhìn ra biển 
Đốt vài câu thơ gởi trả chiến trường 
Mất mẹ hết… chỉ còn tình non nước 
Biển tao đang nhìn là… biển tha phương 
 

Trạch Gầm 

    (1) tên gọi loại cá Đuối đen 
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Chiến Tranh Việt Nam Thời McNamara 
 

         Cựu bộ trưởng quốc phòng Mỹ McNamara qua 

đời ngày 6 -7-2009, thọ 93 tuổi, ông là nhà chính 

khách  mà người Việt trước 1975 tại Sài Gòn  không ai 

là không nghe nói tới tên tuổi ông qua công trình 

“Hàng rào điện tử MacNamara”, ông cũng là người giữ 

chức vụ bộ trưởng quốc phòng lâu nhất, từ 1961 tới 

tháng 2-1968. Báo Washington Post ngay sau đó đăng 

bài McNamara, Architect of Vietnam War, Dies  at 93 

(MacNamara, Kiến Trúc Sư Chiến Tranh Việt Nam, 

mất thọ 93 tuổi) của Thomas W. Lippman tường thuật 

cuộc đời của ông bộ trưởng nổi tiếng này. Mỗi khi nói 

đến chiến tranh Việt Nam cũng như nhiều người Mỹ 

khác, Thomas W. Lippman trên đống tro tàn quá khứ 

cũng không quên khóc than cho số phận của 58 ngàn 

lính Mỹ chết thảm trong cuộc chiến (..When the war is 

over, 58,000 Americans were dead and the national 

social fabric had been torn asunder) và nhất là họ 

không quên nói xấu chê bai đồng minh thối nát (A 

failed effort by the world greatest superpower to 

prevent a communist takeover of a weak and corrupt 

ally). 

Họ không nói đến lỗi lầm của họ vì không thắng 

được Cộng sản mà phải rút chạy khiến cho hằng trăm 

ngàn người bạn đồng minh phải lầm than khốn khổ 

trong  các trại tù khổ sai Cộng Sản (CS), hằng mấy 

trăm ngàn người phải chết oan trên đường vượt biển… 

nhưng chỉ than khóc cho những người lính Mỹ ủm củ 

tỷ từ gần 40 năm qua.  Theo tài liệu Liên Xô người 

Nga đã bị thiệt mạng 20 triệu người trong cuộc Thế 

chiến thứ hai (trong đó một nửa là dân và một nửa là 

lính) nhưng theo một cuốn phim tài liệu của Anh Mỹ 

chiếu trên đài PBS thì tổn thất của Nga là 27 triệu 

người. Mặc dù tổn thất nhân mạng khủng khiếp như 

thế nhưng người Nga cũng không khóc than não nùng 

như người Mỹ qua tổn thất tại chiến trường Việt Nam. 

Thật là mâu thuẫn và ngược đời, họ muốn làm anh 

hùng, muốn làm trùm thế giới nhưng lại sợ chết. 

Sau Hiệp định Genève chia đôi đất nước, năm 

1954 miền Bắc bị tàn phá vì chiến tranh Việt Pháp, nay 

không được tiếp tế lúa gạo từ trong Nam ra phải mua 

của Miến Ðiện do Nga viện trợ. Năm 1957 Thủ tướng 

Bắc Việt gửi thư cho ông Ngô đình Diệm xin hiệp 

thương hai miền Nam - Bắc, văn thư viết rất trịnh 

trọng: Kính thưa tổng thống… nhưng bị từ chối, sau đó  

họ biết không thể dùng mánh khoé chính trị được nên 

phải dùng bạo lực xâm lăng miền Nam, sống chết cũng 

phải chiếm cho được vựa lúa miền Nam.Trong hai  

năm 1955, 1956 Bắc Việt (BV) phát động phong trào  

cải cách ruộng đất, giết hại khoảng 50 ngàn người và 

cầm tù hằng trăm ngàn người khác. Năm 1956 VNCH 

khám phá được 274 hầm vũ khí của Cộng sản để lại, 

năm 1957 họ đã bắt đầu giết các trưởng ấp, xã trưởng  

bằng dao găm, mã tấu rất dã man, tổng cộng có gần 

500 cán bộ quốc gia bị sát hại tại các tỉnh, năm 1959 

khoảng 5,000 cán bộ tập kết được đưa vào Nam hoạt 

động. Từ 1959 đến 1961 số nạn nhân bị CS giết tăng từ 

1,200 đến 4,000 người mỗi năm. Lê Duẫn vào Nam 

hai, ba lần từ 1958-59 để thẩm định tình hình, năm 

1960 được Hồ Chí Minh cho làm bí thư thứ nhất đảng. 

Năm 1959 và 60 Việt Cộng (VC) có vào khoảng 10 

ngàn địa phương quân và  3,000 chính qui, ngày 20-12-

1960 Nguyễn Hữu Thọ thành lập Mặt Trận Giải Phóng 

Miền Nam, một công cụ của Hà Nội. Năm 1961 VC có 

27 tiểu đoàn và 43 đại đội địa phương quân. 

Chiến tranh mở rộng hơn trước, Kiến Hoà bị tấn 

công đầu tiên, ngày 19-9-1961 500 VC tấn công Phước 

Thành, tỉnh trưởng bị giết, ngày 18-10-1961 Việt Nam 

Cộng Hoà (VNCH) ban hành tình trạng tổ quốc lâm 

nguy khi VC đánh cấp trung đoàn. Lực lượng VC gia 

tăng nhanh từ 5,500 ngàn người đầu năm 1961 đến đến 

25,000 cuối năm 1961, theo tiết lộ của Viện Lịch sử 

quân sự CSVN trong phiên họp  ngày 15-4- 2006 tại 

Sài Gòn (BBC.com) : Giai đoạn 1955-60  CS quốc tế 

đã viện trợ cho BV 49,585 tấn hàng trong đó 4,105 tấn 

hàng hậu cần và 45,480 tấn vũ khí trang bị kỹ thuật. 

Trước tình hình CS gia tăng áp lực, tổng thống 

Kennedy cho gia tăng quân số VNCH  từ 170 ngàn 

người lên 200 ngàn người năm 1961, tăng cố vấn quân 

sự lên 3,200 người, viện trợ 2 chi đoàn thiết giáp M-

113, ba đại đội trực thăng , 16 phi cơ vận tải C-123.. 

nhờ viện trợ quân sự của Hoa Kỳ chính phủ đã bình 

định được miền nam.  

Tháng 5-1962 McNamara viếng thăm VN lần đầu 

tiên, ông tuyên bố lạc quan.  Sang năm 1963 VNCH bị 

thất bại về quân sự, VC tấn công các trại lực lượng đặc 

biệt, trong sáu tháng đầu năm 1963 lực lượng đặc biệt 

chạm địch gần 400 lần, 94 lần VC pháo kích vào các 

trại. Ðầu thập niên 60 người Mỹ tỏ vẻ khinh địch cho 

rằng đây chỉ là một cuộc xâm lăng rẻ tiền, họ sẽ giúp 

miền Nam bình định sớm nhưng sự thực không đơn 

giản như thế, BV được Nga, Trung Cộng viện trợ tiếp 

tục chuyển vận người, vũ khí vào Nam đánh phá khắp 

nơi. 
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Bất đồng ý kiến giữa hai chính phủ Việt - Mỹ 

trước đây thân thiết đã đưa tới cuộc đảo chính ngày 1-

11-1963, mùa hè năm 1964 lợi dụng tình hình chính trị 

miền Nam rối bời vì các tôn giáo tranh giành ảnh 

hưởng, tướng lảnh tranh quyền , Bắc Việt (BV) thừa cơ 

nước đục thả câu chuyển nhiều đơn vị chính qui vào 

Nam. Ngày 3-2-1964 VC tấn công các đơn vị VNCH 

tại Tây Ninh, căn cứ Mỹ tại Kontum, ngày 4-7 VC tràn 

ngập  trại lực lượng đặc biệt Polei Krong, Bắc Kontum 

, ngày 2-8 tầu Maddox bị tấn công, hai ngày sau phi cơ 

hải quân trả đũa, quốc hội Mỹ  chấp thuận nghị quyết 

Vịnh Bắc Việt trao toàn quyền hành động quân sự cho 

tổng thống Johnson. 

Ngày 1-11-64 pháo kích và đột nhập phi trường 

Biên Hoà khiến 5 người Mỹ chết và 76 người khác bị 

thương, 5 oanh tạc cơ B-57 bị phá huỷ, 8 chiếc khác bị 

hư hại, ngày 7-12 -1964 VC mở mặt trận thung lũng 

Lào, gia tăng khủng bố  đặt chất nổ tại Sài Gòn . Cuối 

năm 1964 VC tấn công chiếm làng Bình Giả, sư đoàn 9 

VC (do 2 trung đoàn 271, 271 hợp thành) chận đánh 

quân tiếp viện . CS đã đánh  lên cấp trung đoàn, thay 

thế chiến thuật đánh rồi rút bằng đánh chiếm giữ trong 

nhiều ngày, tháng 12-1964 một trung đoàn BV xâm 

nhập Pleiku. BV chỉ đạo , thay đổi chiến tranh đưa chủ 

lực quân vào miền Nam. Trong giai đoạn 1961-1964 

CS quốc tế đã viện trợ cho BV tổng cộng 70,295 tấn 

gồm:230 tấn hàng hậu cần và 70,065 tấn vũ khí và 

trang bị kỹ thuật (BBC.com). 

Ngày 28-1-1965 thủ tướng Trần Văn Hương rút 

lui sau vài tháng cầm quyền, hai tuần  sau bác sĩ Phan 

Huy Quát lên làm thủ tướng vào ngày 16-2-1965. Hội 

đồng an ninh quốc gia Hoa Kỳ đưa ra chính sách áp 

lực, đe dọa vừa phải để hy vọng BV sẽ phải lên bàn hội 

nghị thương thuyết thuận lợi cho Mỹ. Sau đó Tổng 

thống Johnson cho áp dụng chính sách, đánh cầm 

chừng, “đánh cho nó sơ.”  để phải chịu tương thuyết 

trên bàn hội nghị. Ngày 3-2-1965 VC tấn công trại 

Holloway căn cứ tiểu đoàn Mỹ khiến 7 người chết, 

hằng trăm người bị thương, ngày 7-2  phi cơ từ hạm 

đội vào oanh tạc trả đũa BV , mấy ngày sau VC đặt 

bom chung cư Mỹ tại Qui Nhơn.  Ngày 13-2-1965 

Tổng thống Johnson chấp nhận kế hoạch oanh tạc BV 

dài hạn lấy tên Rolling Thunder kéo dài từ tháng 3-

1965 cho tới tháng 11-1968, đã thực hiện được 304 

ngàn phi vụ chiến thuật và 2,380 phi vụ B-52 thả 643 

ngàn tấn bom lên BV. Tính đến ngày 22-10-1968 đã 

phá hủy được khoảng 77% các kho đạn, 65% căn cứ 

kho nhiên liệu, 60% các nhà máy phát điện, 55% cầu 

cống, 39% các cơ sở bảo trì xe hoả…BV đã phải huy 

động hơn 600 ngàn dân quân vào công tác sửa chữa, 

phòng không. 

Mặc dù có một số thắng lợi quân sự nhưng Mỹ 

mất chính nghĩa đã bị các nước nhất là Âu châu biểu 

tình chống đối cùng với phong trào phản chiến trong 

nước lên cao. Mục đích của kế hoạch oanh tạc BV để 

nâng cao tinh thần quân dân miền nam VN, trừng phạt 

hành động xâm lược cũng như làm suy giảm cường độ 

xâm nhập người và vũ khí vào Nam đồng thời cho BV 

thấy cái giá họ phải trả để buộc họ phải vào bàn hội 

nghị nhưng trên thực tế không đạt được kết quả mong 

muốn.  Ngày 16-2-1965 trực thăng phát hiện tầu lạ tại 

Vũng Rô, hải lục không quân VNCH phối hợp tiêu diệt 

địch.  

Ngày 9-6-1965 thủ tướng Phan Huy Quát bị tôn 

giáo chống đối giao chính quyền lại cho quân đội, ngày 

19-6-1965 thành lập Ủy ban lãnh đạo quốc gia do trung 

tướng Nguyễn Văn Thiệu làm chủ tịch và Ủy ban hành 

pháp trung ương do thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ làm 

chủ tịch. Một sự trái ngược nhau giữa hai nước đồng 

minh hồi ấy là tại VNCH các ông tướng ra làm chính 

trị trong khi tại Hoa Kỳ những nhà chính trị gia như 

Johnson, McNamara lại ban kế hoạch chiến lược quân 

sự tại chiến trường miền nam VN. 

Giữa năm 1964 quân số Mỹ tại VN là 23,000, 

cuối năm 1965 tăng lên thành 184,000 người, giữa năm 

1965 trung bình một tuần VNCH mất một quận, nếu 

Mỹ không đổ quân vào miền Nam sẽ mất trong vòng 6 

tháng (Trung tướng Ngô Quang Trưởng, Trận Chiến 

Trong Mùa Lễ Phục Sinh). Theo tài liệu do Trung 

Cộng công bố sau này, tại miền Bắc từ tháng 6-1965 

đến tháng 12-1968 Trung Cộng đã đưa 7 sư đoàn công 

binh vào miền Bắc để xây dựng công sự, đường giao 

thông, họ cũng đưa 16 sư đoàn phòng không để bảo vệ, 

đến cuối tháng  3-1969 họ rời VN, các đơn vị này đã 

bắn rơi 1,707 phi cơ Mỹ, làm hư hại 1,608 chiếc khác. 

Cuộc chiến ngày càng mở rộng hơn, Mỹ đổ thêm 

quân vào thì BV cũng gia tăng xâm nhập y như trong 

truyện Sơn Tinh Thủy Tinh, nước dâng lên bao nhiêu 

thì núi cũng lên cao bấy nhiêu. Các trận Phụng Dư , 

Ðồng Xoài, Ðức Cơ, Bố Ðức…khiến VNCH bị thiệt 

hại. Cuối tháng 6-1965 chiến dịch lùng và diệt địch 

(Search and Destroy) ra đời. Hai tháng sau, trận Vạn 

Tường (hành quân Starlite) với sự tham dự nhiều tiểu 

đoàn Thủy quân lục chiến (TQLC) Mỹ đã tiệu diệt 700 

VC tại bán đảo Batangan . BV xử dụng những đơn vị 

chính qui mới xâm nhập tấn công các trại lực lượng 

đặc biệt quanh Pleiku, họ dự định chiếm thị xã, kiểm 

soát cao nguyên và cắt đôi VNCH theo trục Pleiku, An 

Khê, Qui Nhơn nhưng thất bại. Tháng 11-1965 Mỹ và 

VC đụng độ hai trận lớn tại Ðất Cuốc (cách Biên Hoà 

30 cây số) và Bầu Bàng Thủ Ðầu Một. Trong khi Mỹ 
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gia tăng đưa quân sang VN những cuộc biểu tình phản 

chiến tại Mỹ đã bắt đầu. 

Ðầu năm 1966 BV gửi thêm quân xâm nhập, Mỹ 

và các nước đồng minh Ðại Hàn, Úc , Tân Tây Lan, 

Thái Lan… cũng tăng thêm quân nhưng Mỹ là chủ lực 

, các nước khác chỉ có tính cách tượng trưng để hỗ trợ 

cho chính nghĩa bảo vệ đồng minh của  Mỹ. Tháng 3 

1966  tại Huế, Ðà Nẵng và một số tỉnh miền Trung xẩy 

ra liên tiếp những cuộc biểu tình, đình công, bãi thị… 

chống chính phủ Nguyễn Cao Kỳ và bài Mỹ. Phong 

trào ngày càng lên cao gây nhiều khó khăn cho tình 

hình khiến cho người Mỹ bắt đầu chán nản. Ngày 28-

3-1966 Phó tổng thống Hoa Kỳ  Humphreys tuyên bố 

với báo Newsweek: chỉ có ông Trời mới lật được thế 

cờ ở Việt Nam, một xứ có quá nhiều chuyện rắc rối 

phức tạp, Hoa Kỳ sẵn sàng xét lại đường lối, thừa nhận 

VN không liên kết và có thể chấp nhận cuộc tổng tuyển 

cử tự do cho dù Cộng sản thắng trong cuộc tuyển cử 

này…  Mỹ gia tăng quân số tại VN năm 1966 tổng 

cộng  có 385 ngàn người nhưng  trên thực tế chỉ có 

khoảng 5 hay 10 phần trăm là thành phần tác chiến 

thuộc 59 tiểu đoàn bộ binh và 24 tiểu đoàn TQLC còn 

lại là những đơn vị yểm trợ, tiếp liệu, quân y, binh 

lương, hành chánh.. . Họ theo nguyên tắc một người 

tác chiến có năm người yểm trợ, bộ máy quân sự của 

Mỹ nói chung cồng kềnh không thích hợp với chiến 

trường hồi ấy.  Toàn bộ lực lượng BV tại miền Nam 

được ước lượng khoảng 280 ngàn người.  

Qua năm 1966 người Mỹ nhận thấy các cuộc oanh 

tạc BV không có kết quả vì Cộng quân vẫn tiếp tục 

xâm nhập, yểm trợ cho miền Nam với mức độ không 

thay đổi. Trong báo cáo ngày 14-10-1966, McNamara 

nói các phúc trình về tổn thất của CS cho biết một năm 

Cộng quân tử thương khoảng 60 ngàn người nhưng 

người ta không thấy có dấu hiệu gì họ suy sụp tinh thần 

vì vẫn tiếp tục gửi quân xâm nhập. Như thế kế hoạch 

“đánh cầm chừng” hay “đánh cho nó sợ” của 

McNamara và Johnson không có hiệu quả. Quân Mỹ 

vẫn tiếp tục lùng và diệt địch trong khi chính phủ 

Johnson gia tăng ngoại giao thương thuyết với BV. 

Các cuộc đụng độ lớn giữa Mỹ và BV diễn ra tại các 

vùng duyên hải, cao nguyên, giới tuyến, biên giới Việt 

Miên… 

Người Mỹ mở những cuộc hành quân phía Bắc 

Quảng Trị, biên giới Việt Miên, rừng Bời lời, Hố Bò 

cùng các chiến  khu C, D vùng Tam giác sắt, các cuộc 

hành quân càn quét các mật khu nổi tiếng của VC. 

Cuối tháng 10-1966 Tổng thống Johnson triệu tập Hội 

nghị Malina với chính phủ VNCH để tìm một giải pháp 

khác, Johnson đề nghị Mỹ và Bắc Việt cùng rút quân 

ra khỏi VN nhưng không được CS đáp ứng và hai bên 

vẫn tiếp tục tăng cường lực lượng. Mỹ áp dụng chiến 

lược đánh hao mòn địch như họ đã làm trong thế chiến 

thứ hai với quân Ðức và quân Nhật dựa trên ưu thế về 

hoả lực và sức mạnh kỹ thuật nhưng tại VN ï không đạt 

được kết quả mong muốn. 

Tháng 2-1967 Tổng thống Johnson  cho phép 

đánh phá 16 mục tiêu xung quanh Hà Nội, cuối tháng 2 

-1967 hải quân Mỹ được lệnh dùng thủy lôi phong toả 

các đường biển dưới vĩ tuyến 17. Ngày 18-3-1967 

Tướng Wesmoreland đề nghị gia tăng thêm 200 ngàn 

quân nâng tổng số quân Mỹ tại VN từ 470 lên 670 

ngàn và mở những cuộc  hành quân đánh  vào hậu cần 

địch tại Miên, Lào, gia tăng oanh tạc BV và đổ bộ lên 

phía bắc khu phi quân sự (bên trên sông Bến Hải). Hai 

phe dân sự và quân đội tranh chấp, các sĩ quan cao cấp 

trong bộ Tham mưu Liên quân Mỹ doạ từ chức hàng 

loạt nếu yêu cầu của quân đội không được chấp thuận. 

Tổng thống Johnson đồng ý cho tăng quân nhưng chỉ 

cho tăng thêm 45 ngàn và cho oanh tạc 52 mục tiêu , 

ngày 28-3-1967 phi cơ Mỹ được lệnh oanh tạc ngay Hà 

Nội. Tháng 10 năm 1967 liên danh Thiệu Kỳ đắc cử 

tổng thống VNCH, chấm dứt nạn biểu tình tuyệt thực 

kéo dài mấy năm qua. Khoảng gần cuối 1967 

McNamara thực hiện kế hoạch lập hàng rào điện tử  

phía dưới khu phi quân sự để ngăn chận sự xâm nhập 

của CSBV, đây là một Vạn Lý Trường Thành thời nay, 

kế hoạch tốn kém gần 2 tỷ Mỹ kim nhưng không đạt 

hiệu quả vì BV chuyển xâm nhập qua ngả Ai Lao và 

Cam Bốt. 

Trong ba năm 1965, 66, 67 BV đã bị thiệt hại 

khoảng gần 350 ngàn người  nhưng họ vẫn tiếp tục gia 

tăng  nhân lực từ 180 ngàn năm 1964 lên tới 261 ngàn 

trong năm 1967, họ thay thế được số thiệt hại mà còn 

gia tăng thêm quân số. Mặc dù bị oanh tạc dữ dội ngoài 

Bắc cũng như trên các tuyến đường xâm nhập, bị thiệt 

hại nặng trong các cuộc giao tranh nhưng BV vẫn lì 

lợm cố đấm ăn xôi đẩy thanh niên vào chỗ chết. Người 

Mỹ bắt đầu lo âu trước tinh thần lì lợm của BV, họ ước 

lượng nếu BV mất  từ 600 ngàn cho tới một triệu cán 

binh  thì Mỹ sẽ phải mất khoảng 50 ngàn quân hoặc 

hơn thế, thực tế cho thấy BV sẵn sàng đánh tới bao giờ 

cũng được bất kể tổn thất là bao nhiêu. Sau này có 

nguồn tin cho biết Lê Duẫn đã từng nói sẵn sàng 

“nướng” thêm một, hai triệu thanh niên để đạt chiến 

thắng cuối cùng và như vậy người Mỹ sẽ phải mất 100 

ngàn quân hay hơn thế nữa. Theo cựu đại tướng Cao 

Văn Viên, Tổng tham mưu trưởng VNCH giai đoạn 

này hai bên bất phân thắng bại, theo cựu thiếu tướng 

Hoàng Lạc BV bị thiệt hại nhiều vì hoả lực Mỹ ồ ạt, 

chính xác khiến họ không dám đánh trực diện với đồng 

minh. Tuy nhiên điều không thể phủ nhận được là tổn 
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thất của BV lên rất cao thường là gấp 10 hoặc 16 lần so 

với Mỹ và gấp 5 hoặc 6 lần VNCH. Nhân kỷ niệm hai 

mươi năm ngày chiến thắng 30-4-1975, CSVN đã phải 

nhìn nhận có một triệu 100 ngàn cán binh tử trận như 

vậy so với 58 ngàn người Mỹ thì tỷ lệ là 16 đổi một. 

BV lệnh cho cán binh CS giết cho nhiều người Mỹ để 

thúc đẩy phong trào phản chiến. 

Chiến tranh  hạn chế của McNamara và Johnson 

coi như thất bại, đó chỉ là sự đánh hù dọa, răn đe  khiến 

cho cuộc chiến tranh kéo dài thêm, vô tình nuôi dưỡng  

phong trào phản chiến lên cao làm tiêu tan mọi nỗ lực 

đưa tới  sụp đổ dần dần  . Theo tin  báo Times tháng 6-

2009: năm 1965 có 1,300 lính Mỹ tử trận tại VN , năm 

sau 1966 tăng lên 5,000, năm 67 lên 9,300, năm 68 lên 

14,000, số lính Mỹ “ủm củ tỉ” lên  cao được truyền 

hình và báo chí Mỹ thổi phồng đổ dầu vào lửa khiến 

phong trào phản chiến ngày càng quyết liệt hơn. Kế 

hoạch đánh vào hậu cần địch, mở rộng oanh tạc BV 

của Westmoreland và các nhà quân sự không được thi 

hành mặc dù đúng chiến thuật chiến lược có thể sớm 

chấm dứt chiến tranh, Johnson đã bỏ lỡ cơ hội chiến 

thắng. Trong giai đoạn 1965-1968 CS quốc tế đã viện 

trợ cho Hà Nội 517,393 tấn hàng gồm: 105,614 tấn 

hàng hậu cần và 411,779 tấn hàng vũ khí trang bị kỹ 

thuật (BBC.com), như thế viện trợ giai đoạn này gấp  

bẩy lần giai đoạn trước (1961-1965). 

Cuối năm 1967 Wesmoreland cho biết tình hình 

VN lắng dịu , Mỹ có thể rút quân trong năm tới nhưng 

ngày 21-1-1967 BV vờ pháo kích Khe Sanh dữ dội, 

một tuần  sau đưa 100 tiểu đoàn ( 84 ngàn người) vào 

trận tổng công kích Tết Mậu Thân. Mặc dù bị thiệt hại 

nặng, 70% bị giết, 11% bị bắt làm tù binh so với 

VNCH tỉ lệ 10 đổi một nhưng họ đã đạt thắng lợi lớn 

về chính trị, phản chiến tại Mỹ lên cao hơn bao giờ hết, 

nước Mỹ tan nát vì biến động bên trong nội bộ. Nghe 

lời khuyên của các nhà thông thái, cuối tháng 3-1968 

Johonson tuyên bố không ra tái tranh cử, ông đã viết 

trong hồi ký như sau. 

“Lo ngại lớn nhất của tôi không phải là vấn đề 

Việt Nam … mà chính là sự chia rẽ bi quan tại Mỹ.. 

Tôi dùng bài diễn văn sắp đến như một cơ hội để lấy 

lại sự cân bằng cũng như mở rộng một sự hiểu biết tốt 

đẹp hơn. Tôi biết rõ ràng rằng sự sụp đổ của mặt trận 

tại đất nhà là những gì Hà Nội mong chờ” 

Nguyễn Ðức Phương – Chiến Tranh Việt Nam 

Toàn Tập, trang 34. 

Phản chiến đã tạo niềm tin cho CSBV, họ chỉ chờ 

có thế, những năm đầu thập niên 50, biết người  dân 

Pháp lúc ấy quá chán ghét, ghê sợ  cuộc chiến tranh 

Ðông Dương vừa chết người tốn của, CSVN lỳ lợm cố 

đấm ăn xôi thúc đẩy tâm lý  chống chiến tranh tại Pháp 

trong suốt thời gian 1947-1954 đã có 19 chính phủ 

Pháp bị đánh đổ vì không giải quyết được cuộc chiến. 

CS chỉ trông chờ vào phong trào phản chiến  để đối 

phương phải chán ghét rồi bỏ cuộc, chiến lược “cố đấm 

ăn xôi” của CS đã từng thành công từ thời đánh Pháp 

nay họ lại đem áp dụng vào cuộc chiến tranh chống 

Mỹ, một cuộc chiến tranh không cân xứng giữa  anh 

nhà giầu sợ chết và thằng nghèo đói đánh thí mạng cùi.  

Tháng 2 năm 1968 McNamara ra đi để lại di sản 

thật tai hại cho công cuộc chống Cộng Sản tại VN. 

Ông được coi là “nhà kiến trúc sư của cuộc chiến tranh 

VN” mặc dù với những phương tiện kỹ thuật thật tối 

tân và quyền hạn rộng rãi nhưng đã không chiến thắng 

được đối phương nghèo nàn lạc hậu. Kế hoạch 

MacNamara đưa tới sự sa lầy kéo dài chiến tranh gây 

tổn thất nhân mạng người Mỹ lên cao tới 30 ngàn 

người cuối năm 1968  thúc đẩy mạnh phản chiến đến 

chỗ quyết liệt . Từ đó đến nay, các nhà chính trị, quân 

sự Việt Mỹ, sử gia, ký giả.. đều nhìn nhận phản chiến 

là nguyên do chính yếu  đưa tới thất bại tại VN, những 

nguyên do khác chỉ là phụ thuộc. Phản chiến đã bắt các 

nhà lập pháp cũng như hành pháp Hoa Kỳ phải rút 

quân sau đó  cắt giảm viện trợ  tới xương tủy cụ thể là 

tháng 2-1975 VNCH chỉ còn đạn đủ đánh trong một 

tháng và tháng 4-1975 chỉ còn đủ đạn cung ứng cho hai 

tuần lễ ( Cao Văn Viên, Những Ngày Cuối VNCH).   

Johnson quá mệt mỏi vì cuộc chiến tranh, khác với lần 

trước hồi tháng 10 năm 1966, lần này ông ép buộc BV 

phải ngồi vào bàn hội nghị. Tháng 3-1968 ông tuyên 

bố ngưng oanh tạc phần lớn lãnh thổ BV và đề nghị Hà 

Nội chấp nhận đàm phán nếu không sẽ cho nếm mùi 

sức mạnh. Hà nội sợ hãi phải nhận  lời, hoà đàm Ba lê 

bắt đầu ngày 10-5-1968. 

Ðầu tháng 4-1969 Ðại tướng Westmoreland cựu 

tư lệnh Mỹ tại VN  công bố phúc trình 347 trang về 

chiến tranh VN trong bốn năm qua, ông cho biết nếu 

Mỹ không đổ quân vào VN giữa năm 1965 thì sẽ mất 

trong 6 tháng , các tướng nhấn mạnh sự bó tay của 

quân đội Mỹ trước chính sách hạn chế chiến tranh của 

McNamara và Johnson, không cho đánh qua hậu cần 

địch tại Miên, Lào. Ðô đốc Sharp cựu tư lệnh Mỹ tại 

Thái Bình Dương thời Johnson cũng đăng báo công 

kích cựu bộ trưởng quốc phòng McNamara không cho 

oanh tạc phá hủy tiềm lực kinh tế BV mà chỉ cho ngăn 

xâm nhập nên các cuộc oanh tạc hoá ra vô hiệu.  

Ðiều sai lầm cơ bản của chính phủ Johnson là để 

một người dân sự hoạch định chiến lược quân sự mà 

đúng lý ra phải do các tướng lãnh đảm nhiệm, vì khoán 

trắng cho McNamara nên đã đưa tới hậu quả tai hại 

như trên. Ông Cao Văn Viên nói: 
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        “Thật vậy, gần một phần tư thế kỷ, Cộng sản Việt 

Nam có được hai ưu điểm lớn hơn phía Tự do: Họ có  

được sự an toàn ở các căn cứ hậu cần – trong nội địa 

hay bên quốc gia lân cận – những căn cứ hậu cần đó 

là nơi họ dưỡng quân sau những cuộc đụng độ để 

chuẩn bị cho những trận đánh mới mà không sợ bị 

quấy phá.”  

          Những Ngày Cuối VNCH, trang 282 

          Và  

        “Về phía Hoa Kỳ, theo tướng Phillip Davidson 

(Viet Nam at War, Oxford University Press,1988), cả 

Bộ Tổng Tham Mưu Hoa Kỳ cùng đô đốc Sharp và đại 

tướng Wesmoreland, đều có kế hoạch đánh ra vùng 

bắc khu phi quân sự, cắt đứt đường mòn Hồ Chí Minh, 

đánh phá các căn cứ ở Lào, Cam Bốt, và oanh tạc các 

mục tiêu quan trọng chung quanh Hà Nội, Hải Phòng. 

Các kế hoạch trên đều không được tổng trưởng quốc 

phòng McNamara và tổng thống Johnson (1967) chấp 

thuận”. 

         Những Ngày Cuối VNCH trang 292  

         Ông Cao Văn Viên cũng cho rằng VNCH và Hoa 

Kỳ nằm trong trường hợp chiến thuật đúng nhưng 

chiến lược sai, trận chiến có thể thắng nhưng chiến 

tranh sẽ thua.  Tướng Hoàng Lạc cho rằng  mặc dù Mỹ 

tiêu diệt được nhiều cán binh BV, VC nhưng cũng 

giống như cắt cỏ, hết lớp này một thời gian sau lớp 

khác lại mọc lên mà thực ra phải nhổ tận gốc rễ.  

Ðầu năm 1969, Nixon nhậm chức tổng thống thừa 

hưởng một gia tài chiến tranh đổ nát do McNamara để 

lại, ông là người mưu lược, bản lãnh cao nhưng cũng 

không cứu vãn nổi tình thế khi phong trào phản chiến 

lên quá cao y như nước vỡ bờ, cho dù Khổng Minh tái 

thế cũng đành phải bó tay.  

Năm 1995 McNamara viết hồi ký In Retrospect: 

The Tragedy and Lessons of Vietnam ( Hồi tưởng, 

Thảm kịch và những bài học VN)”  trên đống tro tàn 

quá khứ McNamara nói ông và các cộng sự viên đã 

hoàn toàn sai lầm theo đuổi cuộc chiến tranh như thế 

(McNamara said he and his senior colleagues were 

“Wrong, terribly wrong” to pursue the war as they 

did”).  

Sai lầm là do kế hoạch chiến tranh giới hạn của 

ông  đã nuôi dưỡng  phản  chiến bỏ lỡ cơ hội chiến 

thắng, ông đã không được các tướng lãnh dưới quyền 

kính nể. Năm 1984 ông xác nhận. 

“Khác với Wesmoreland và các viên chức cao cấp 

toà Bạch Ốc hồi ấy, ngay từ những năm 1965 và 1966 

ông đã tin rằng “không thể chiến thắng bằng quân 

sự”. Nhưng ông cũng nói thêm “Tôi nói thế không có 

nghĩa là tôi đúng, họ sai” 

(He testified that unlike Westmoreland and senior 

White House officals at that time, he began to believes 

as early as 1965 or 1966 that the war “could not be 

won militarily” But he added “I say this without saying 

that I was right and they were wrong”) 

Hai mươi năm sau ông mới xác nhận là đã biết 

trước sẽ thua, nếu hồi ấy ông biết thế rồi xin từ chức 

thì  cuộc chiến tranh chống CS sẽ có nhiều cơ hội hơn. 

Thất bại là do chính ông, do ở Johson sai lầm trầm 

trọng vì đã giao kế hoạch quân sự to tát vào tay một 

người dân sự để đưa tới thảm bại.  Tháng 11-1969 

Wesmoreland ở Mỹ nói tổng thống Johnson sai lầm 

cho ngưng oanh tạc BV năm 1968, nếu tiếp tục oanh 

tạc thì đã thắng rồi. Năm 1970, 1971 Nixon giúp chính 

phủ VNCH đánh sang Miên, Lào để phá vỡ hậu cần CS 

nhưng đã quá trễ vì phong trào phản chiến đã lên tới 

chỗ quyết liệt. Tại đại học Kent, Ohio ngày 4-5-1970 

trong một cuộc biểu tình phản chiến vệ binh quốc gia 

đã bắn chết bốn người và làm nhiều người khác bị 

thương, máu đã đổ, hành pháp không còn hy vọng gì 

cứu vãn tình thế.  

Ông Nguyễn Cao Kỳ có nói đúng ra phải Việt 

Nam hoá chiến tranh từ 1965, thật vậy nếu người Mỹ 

thực hiện VN hoá chiến tranh sớm hơn thì sẽ không có 

phản chiến hoặc chỉ ở tầm mức nhẹ vì sẽ không có lính 

Mỹ không ủm củ tỷ hoặc chỉ có một số  ít không đáng 

kể. Mãi đến 1969, 70 mới thực hiện Việt Nam hoá 

chiến tranh nhưng đã quá trễ, như chúng ta đã thấy 

phong trào phản chiến lên cao, hành pháp bị trói tay 

không làm gì được. 

Trên thực tế Việt Nam hoá chiến tranh đã không 

được thực hiện chu đáo, hoả lực VNCH không đủ 

mạnh tương đương với BV và vẫn phải nhờ vào sự 

yểm trợ của Mỹ như trong trận mùa hè đỏ lửa 1972, 

nếu không có sự yểm trợ của 160 máy bay  B-52,  20 

chiến hạm Mỹ  và các máy bay vận tải thì chưa chắc đã 

giữ được Quảng Trị,  Kontum, An Lộc,  ông Cao văn 

Viên  đã xác nhận. 

“Cuộc công kích của địch quân năm 1972 đã cho 

thấy nhược điểm của tiến trình Việt Nam hoá chiến 

tranh. Nếu không được yểm trợ của Mỹ về Không lực 

và di động tính, Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà khó có 

thể giữ được An Lộc, bảo vệ được Kontum và chiếm lại 

được Quảng Trị . Các phần đất này sẽ bị mất vĩnh viễn 

bởi vì chúng tôi không có đủ khả năng chiếm lại. Tuy 

nhiên, lúc nào còn Không lực Mỹ thì cán cân lực lượng 

vẫn có thể duy trì và Việt Nam Cộng Hoà vẫn còn một 

cơ hội tốt để sống còn”.  

Từ thời Ðệ nhất cộng hoà, chính phủ VN đã xin 

Mỹ cho thiết lập nhà máy chế tạo vũ khí đạn dược 

nhưng họ không chấp thuận, năm 1968, 1972 VNCH 
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cũng đã hai lần đề nghị Mỹ cho thành lập thêm một  sư 

đoàn tổng trừ bị nhưng họ cũng từ chối. 

Năm 1974 về số lượng, không quân VNCH đứng 

thứ 4 trên thế giới có 2075 máy bay các loại kể cả máy 

bay cánh quạt, nhiều cái thiếu cơ phận thay thế phải 

nằm ụ, Thiết giáp có 2200 chiếc trong đó 60% là M-

113, 40 % là M-41 và M-48 trong đó chỉ có M-48 là 

tương đương với T-54 của CS. Pháo binh có khoảng 

1500 khẩu trong đó một nửa là súng 105 ly, 25%  là 

155 ly chỉ có 15% là 175 ly, nếu  so với đại bác 130 ly 

của BV có tầm viễn xạ tối đa 28 cây số thì chỉ có súng 

175 ly là tương đương, súng 105 ly viễn xạ tối đa chỉ 

có 12 cây số và 155 ly là 15 cây số . 

McNamara nói thuyết Domino là lý do chính để 

Mỹ đổ quân vào VN ( Domino theory was the main 

reason for entering the Vietnam war). Nay nhiều người 

Mỹ nói chiến tranh VN là một sự sai lầm, nhưng không 

lẽ chính phủ Hoa Kỳ lại chịu ngồi dương mắt nhìn CS 

tiến chiếm miền nam. Họ đã phải mất công hất cẳng 

Pháp để vào Ðông Dương, đã chi cho Pháp hai tỷ bẩy 

trăm triệu ( 2 tỷ 7) Mỹ kim viện trợ kinh tế quân sự cho 

Pháp trong suốt cuộc chiến tranh Ðông Dương không 

lẽ chịu bỏ cuộc từ đầu. Nói như thế chẳng khác nào 

một người sau khi đánh ván bạc thua than thở “ Biết 

thế chẳng đánh cho xong”, nhưng nếu thắng thì sao? 

Chẳng qua họ đổ quân vào Ðông Dương là vì quyền lợi 

của họ để ngăn chận làn sóng đỏ tràn xuống Ðông Nam 

Á. Cuộc chiến đấu chống CS của miền Nam từ 1955-

1975 đã khiến cho CS quốc tế chùn bước và người Mỹ 

đã được hưởng lợi trước mắt, nhờ xương máu của quân  

dân VNCH họ đã bắt tay được Trung Cộng nhưng 

nhiều người Mỹ không bao giờ chịu nhìn nhận cái sự 

thực phũ phàng ấy. 

Chúng ta đặt câu hỏi tại sao họ không nói cuộc 

chiến tranh Iraq là sai lầm?  Sao họ không biểu tình 

chống chiến tranh Iraq như đã chống chiến tranh VN?  

Vì họ cho rằng thuyết Domino không có giá trị và con 

ngáo ộp Al Qaeda đe dọa họ ngày đêm, nhất là “cú 

đấm thôi sơn” 9/11 vẫn là một cơn ác mộng.          

Nhân tháng tư đen 2006, cựu bộ trưởng Quốc phòng 

Mỹ Melvin R. Laird dưới thời Nixon, đã lên tiếng về 

cuộc chiến tranh VN sau mấy chục năm im lặng. Khác 

với Mcnamara, ông nói rằng chiến tranh Việt Nam 

không thể kết luận là một sự sai lầm, Hoa Kỳ đã chuốc 

lấy thất bại và bỏ lỡ nhiều cơ hội chiến thắng. Mục tiêu 

cuộc chiến tranh Việt Nam hồi ấy là để ngăn chặn sự 

bành trướng của Cộng Sản tại Á Châu. Cựu bộ trưởng 

Laird chỉ trích Hoa Kỳ năm 1975 đã bỏ rơi đồng minh 

Việt Nam, ông nói rằng điều xấu hổ không phải là Hoa 

kỳ có mặt từ lúc đầu mà là sự phản bội vào giờ phút 

chót, Quốc hội Hoa kỳ đã ngoảnh mặt làm ngơ trước 

những lời cam kết với Việt Nam của chính phủ Nixon 

trước đó. Melvin R. Laird nói rằng Tổng thống Ford, 

Bộï trưởng ngoại giao Kissingger, Bộ trưởng quốc 

phòng Schlesinger phải chia xẻ nỗi nhục này, cũng 

theo ông Quốc Hội là nguyên nhân chính trong việc bỏ 

rơi Ðồng minh.  

Ít ra cũng có một người Mỹ còn chút lương tâm đã 

biết xấu hổ về sự sai lầm của đất nước mình đối với 

người bạn đồng minh. 
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DƯỚI BÓNG CỜ XƯA 
 

Nhớ thuở nào xưa dưới bóng cờ 

Quân hành theo nhịp bước hùng ca 

Thao trường tập luyện mồ hôi đổ 

Thủ Đức lừng danh một võ khoa 

 

Cư An là phải nhớ Tư Nguy 

Một thuở tung hoành chẳng nghĩ suy 

Đồi Tăng Nhơn Phú chiều buông xuống 

Ra tuyến, đoàn quân cất bước đi 

 

Chập chờn ánh đuốc Vũ Đình Trường 

«Qùy Xuống Các Ngươi» rất kỷ cương 

Tân khóa sinh qua thời huấn nhục 

Alpha cổ áo lại lên đường 

 

Dưới bóng cờ vàng ba sọc đỏ 

Chia tay trường mẹ đến muôn phương 

Chỗ nào cũng vẫn quê ta đó 

Gìn giữ bình an, đẹp phố phường 

 

Ngọn cờ đại nghĩa vẫn tung bay 

Anh bạn đồng minh phủi trắng tay 

Lén đâm lút cán sau lưng bạn 

Bội phản anh em nhục nhã thay 

 

Lưu vong ta vẫn nhớ ngày xưa 

Một thuở hiên ngang dưới bóng cờ 

Máu của tiền nhân bao kiếp trước 

Nghìn năm gìn giữ chẳng phai mờ 

 

 

NHỮNG THẰNG BẠN CŨ 
 

(Tặng Đỗ Trọng Linh, Nguyễn Xuân Sơn, Nguyễn 

Mạnh Kym, Trần Nhật Hiền, Nguyễn Bình Trị, Nguyễn 

Đức Tiến, Nguyễn Minh Tý, Võ Quốc, Tiêu Nhơn Lạc 

và các bạn cùng Khóa 6/68 Thủ Đức) 

 

Xa cách thời gian bốn chục năm 

Bọn ta sống sót được bao thằng? 

Rời Trường Thủ Đức khi còn trẻ 

Gặp lại nhau đây thỏa nhớ nhung. 

 

Uống cạn cùng tao ly rượu cay 

Uống cho thằng bạn chết chưa say 

Chiến chinh sát hại bao trai trẻ 

Giặc giã cho đời thêm đắng cay 

 

Hỡi Đỗ An Dương! Hỡi bạn bè! 

Bao nhiêu thằng chết ở sơn khê? 

Về đây gặp lại nhau lần nữa 

Cuộc chiến tàn sao tim tái tê? 

 

Xa Tăng Nhơn Phú xa bè bạn 

Trăm ngả đời theo tiếng núi sông 

Sống sót hào hùng trong lửa đạn 

Gặp nhau mang thân phận lưu vong? 

 

Hãy uống cho say mới hết buồn 

Cho quên, quên hết mọi đau thương 

Uống luôn dăm chén cho thằng chết 

Bằng hữu gặp nhau cuối đoạn đường 

 

Những thằng bạn cũ của ta ơi! 

Ta chỉ còn nhau ở cuối đời 

Một tình chiến hữu từ bao kiếp 

Hãy gặp nhau và hãy cứ vui. 

 

Đất nước vẫn là đất nước chung 

Bạo quyền chỉ tựa những tên khùng 

Huênh hoang khoác lác vì danh lợi 

Thủ thuật tung ra bao mánh mung. 

 

Kệ chúng ngủ yên trong dối gian 

Bọn ta cương quyết giữ tinh thần 

Tuổi già nhưng vững tâm bền chí 

Vào trận tuy già cũng vẫn hăng. 

 

Bốn mươi năm trước ở trường xưa 

Thủ Đức, bọn ta dưới bóng cờ 

Rồi chia trăm hướng đời chinh chiến 

Gặp lại nhau đây tuổi đã già. 

 

VŨ UYÊN GIANG 
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Thức uống phép lạ: Càrốt, Củ cải đường và Táo  
 

 

 
THỨC UỐNG PHÉP LẠ này đã được lưu truyền 

từ lâu rồi. Cũng bõ công bạn ghi nhận. Chính ông Seto, 

một nhân vật nổi tiếng đã thề như vậy. Ông muốn phổ 

biến để lưu ý những người mắc bệnh ung thư. 

Đây là một thức uống có thể ngăn cản các tế bào 

xấu thành hình trong cơ thể bạn hoặc sẽ giảm độ tăng 

trưởng của chúng! Ông Seto đã bị ung thư phổi. Ông 

đã được một người nổi tiếng về cây thuốc bên Trung 

quốc khuyên uống thức uống này. Uống chuyên cần 

uống trong 3 tháng và bây giờ sức khỏe của ông đã 

bình phục, và ông lại sẵn sàng làm một chuyến du lịch. 

Nhờ thức uống này đấy! Bạn có thử cũng chẳng hại gì. 

Đây giống như một Thức Uống Phép Lạ! Thật 

đơn giản. 

 

Bạn chỉ cần một củ cải đường, một củ cà rốt và 

một quả táo làm chung với nhau để thành NƯỚC 

CỐT! 

Rửa sạch các thứ trên, để nguyên vỏ mà cắt ra 

từng miếng, đưa vào dụng cụ ép và uống nước cốt 

ngay. Có thể cho thêm chút nước chanh cho có hương 

vị hấp dẫn hơn. 

Thức Uống Phép Lạ này sẽ có tác dụng đối với 

những chứng sau: 

1. Ngăn chặn các tế bào ung thư phát triển hoặc 

tăng trưởng. 

2. Ngăn ngừa các chứng bệnh về gan, thận, tuyến 

tuỵ và có thể chữa ung nhọt nữa. 

3. Tăng sức mạnh cho phổi, ngăn ngừa cơn đau 

tim và cao huyết áp. 

4. Tăng cường hệ miễn dịch. 

5. Tốt cho mắt, loại trừ chứng mắt đỏ và mỏi mắt 

hoặc khô mắt. 

6. Giúp loại trừ đau nhức do tập luyện thân thể, 

đau cơ. 

7. Giải độc, trợ giúp chuyển động của ruột, loại 

trừ chứng táo bón. Do đó, sẽ làm cho da được khỏe 

hơn và có nước sáng bóng hơn. Đây là món Thiên 

Chúa gửi đến để giải quyết vấn đề mụn trứng cá. 

8. Cải thiện hơi thở không tốt do khó tiêu, nhiễm 

trùng cổ họng. 

9. Làm bớt đau nhức vào kỳ kinh nguyệt. 

10. Giúp người bị dị ứng mũi và cổ họng khỏi bị 

dị ứng tấn công. 

Tuyệt đối không có tác dụng phụ. Có sức bổ 

dương cao và hấp thụ dễ dàng! Rất hiệu quả nếu bạn 

cần giảm cân. Bạn sẽ thấy là hệ miễn dịch của bạn sẽ 

được cải thiện sau 2 tuần uống đều. Xin lưu ý là uống 

trực tiếp từ dụng cụ ép nước cốt để đạt hiệu quả tốt 

nhất. 

 

KHI NÀO UỐNG 

Hãy uống vào buổi sáng, lúc bao tử còn trống! 

Sau một giờ, bạn có thể ăn điểm tâm. Để có kết quả 

nhanh, hãy uống một ngày 2 lần, vào buổi sáng và 

trước 5 giờ chiều.  

 

Ngọc Nga chuyển ngữ  
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Sinh Hoạt 
                                

Tiền hội ngộ - 5/9/2009 Bầu Ban Chấp Hành 
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Tiệc Tiền hội ngộ - 5/9/2009 
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  Ngày hội ngộ - 6/9/2009    
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Cùng NT Vũ Huy Chính 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Cùng NT Trần Văn Giữ 
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 Tây Nam: Thắng - Biên - Tốt - Năm - 

Nam - Hùng 
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