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Con muốn về thăm những luống cày 
Mồ hôi ba ướt đẫm những ngày 
Theo ba lội ruộng mò cua ốc 
Lúa mới vàng thơm cánh én bay 
 
Còn bụi tre già thực xa xưa 
Chờ măng nghiêng bóng che nắng mưa 
Ba thường ngồi nghỉ nghe chim hót 
Gió thoảng êm đềm nhịp võng trưa   
 
Có phải đường nầy lắm cỏ may 
Bao lần đi học con qua đây 
Trời mưa trơn trợt ba thương cõng 
Hơi ấm ba ru con ngủ say   
 
Bờ dừa bụi chuối gốc sầu riêng 
Bao nhiêu sóng gió vẫn mơ tiên 
Bánh phồng bánh tráng thêu hoa nắng 
Mong tiếng cu kêu tết bình yên 
 
Ba dạy con vui học vỡ lòng 
Chuyện xưa tích cũ chuyện ruộng đồng 
Đội trời đạp đất yêu sông núi 
Ngay thẳng giữ mình biết đục trong 
 
Sân trước sân sau lắm mai vàng 
Hàng cây vú sữa thực hiền ngoan 
Mãn cầu bưởi ngọt chen xoài tượng 
Xuân đến rừng hoa nở bướm vàng 
 
Bắp nướng khoai mì có nhớ ba   
Hương ngâu nguyệt quới quyện quanh 
nhà 

Ba về trên cánh hoa me đất 
Vun bón gốc mai chiếu thuỷ già 
 
Chiếc xe đạp cổ mộng đầy vơi 
Con nhớ chân ba đạp hụt hơi 
Tay xe còn dấu tay nhân đức 
Ba chở con đi khắp chợ đời 
 
Chỗ nầy có lẽ nền chuồng trâu 
Đàn trâu yêu qúy nay về đâu 
Đạn bom xoá dấu chân lam lũ 
Xoá cả vui buồn cả chiêm bao 
 
Còn bao nhiêu chỗ chưa kịp về 
Bụi chuối sau hè lá vàng hoe 
Thiếu mưa thiếu nắng hay thương nhớ 
Bàn tay tình nghĩa ba vỗ về 
 
Ao cá tra nuôi lẫn cá chài 
Mẹ tung viên cám cá mừng bay 
Mưa rào cá nhảy lên sân trước 
Tắm mưa được cá con thật may (1) 
 
Ngày tháng êm đềm cũng qua đi 
Tuổi thơ tuổi mộng chưa biết gì 
Bao nhiêu cay đắng ba mẹ gánh 
Gác trọ đèn khuya ôn bài thi 
 
Áo gấm chưa vui phải đọa đày 
Sao mình phải trả nợ ai vay 
Ba như bọt nước mơ mây trắng 
Thao thức chờ chờ con nhang khói bay 
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Chưa vui sum hợp đã thêm đau 
Mẹ đâu còn được thấy mưa rào (2) 
Ba như cây trúc già khô héo 
Ngơ ngẩn nhìn trầu quấn yêu cau   
 
Chưa kịp dâng cơm chưa hầu trà 
Mỏi mòn thương mẹ ba vội xa 
Con như con nước xa nguồn cội 
Trôi nổi hoang tàn hết thịt da 
 
Lang thang đất khách kiếm cháo cơm 
Vợ yếu con thơ đứt dây đờn 
Từ ao nước ngọt ra biển mặn 
Cá nhỏ mất hồn đau xót hơn 
 

Cũng may rồi cũng được quen dần 
Cũng thấy hoa đào đuà gió xuân 
Trường học xứ người mênh mông quá 
Con lớn khôn dần vẫn tủi thân 
 
Nước sông vẫn lạnh áo sương mù 
Mười bốn năm dư bao lá thu 
Con về tìm lại cây hoa sứ 
Ba đã cùng con trồng ngày xưa   
 
Cây cũng không còn vườn cũng không 
Mẹ ba không để dấu bụi hồng 
Con như hòn đất nung non lửa 
Bếp lạnh tro tàn thôi hết mong... 

LuânTâm 
Maryland - 10/25/08 

 
(1) Lúc mới hơn ba tuổi, một hôm tôi được Mẹ cho phép tắm mưa nơi sân trước.Tôi bắt được 
một con cá chài to từ dưới ao nuôi nhảy lên bờ (theo đường nước mưa trên sân đổ xuống). Mẹ 
làm thịt cá chiên và nấu canh chua cho cả nhà ăn rất vui vẻ. Ba khen tôi giỏi quá. Nhân đó, Ba 
kể sự tích "Cá vượt vũ môn hoá thành rồng". Ba khuyên dạy tôi lớn lên phải cố gắng học 
hành, đỗ đạt để được khoẻ thân, không phải bị cực khổ tay lấm chân bùn như Ba Mẹ tôi vậy! 

 
(2) Sau biến cố tháng tư 1975, tôi bị Chính Quyền CS tù đày khổ sai biệt xứ. Khi tôi mới vô 
tù được vài tháng thì Mẹ tôi qua đời. Cả gia đình đều cố ý giấu kín vì sợ tôi biết hung tin có 
thể bị suy sụp tinh thần rồi đột quỵ luôn trong tù! Mãi đến khi đươc ra tù, tôi mới biết sự thật, 
tưởng như bị trời đánh, kinh hoàng đau đớn như đứt ruột nát tim gan vậy! 
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Ở trong cung ngoan đạo 
Cấm em nhắc chuyện tình 
Hàng nghìn trang di cảo 

Khóa bằng khóa… vô minh 
 

Ở trong cung ngoan đạo 
Cấm em khơi chuyện tình 

Ta nhìn em điên đảo 
Khép mắt… từng câu kinh 

 
Em nhìn ta khờ khạo 
Thơm mái tóc tội tình 
Trên bờ vai run rẩy 

Hình như cơn gió xoay 
 

Chưa dứt được tơ vương 
Nghe chuyện tình kể lễ 

Còn nẩy mầm bén rễ 
Miền tâm thức xanh tươi 

 
Ở trong cung Mân Côi 

Em cứ lần tràng hạt 
Thanh âm từng nốt nhạc 

Quyện hai đầu mối tơ 
 

Ở trong cung thiên thu 
Bao giờ đưa nhau tới 

Bao giờ còn ngóng đợi 
Áng mây hồng phiêu du 

 
Hình như và hình như 

Áng mây hồng phiêu du 
Hình như và hình như 

Áng mây hồng phiêu du 
 

Phan Khâm 
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Nguyễn thị Bé Bảy 
 

 
Vào ngày 15/1/2015 tại Nam California, 
Báo Người Việt và Nhà văn Trần Phong 
Vũ tổ chức một buổi giới thiệu cuốn 
sách "Hậu Chuyện Kể Năm 2000" và 
tưởng niệm tác giả Bùi Ngọc Tấn. Buổi 
sinh hoạt được tổ chức tại tại trụ sở báo 
Người Việt, ngoài ông Trần Phong Vũ, 
còn có ba diễn giả khác là Nhà Văn 
Nam Dao đến từ Gia Nã Đại, Chuyên 
Gia Kinh Tế (CGKT) Nguyễn Xuân 
Nghĩa và Nhà Báo Ngô Nhân Dụng. 
 
Trong phần mở đầu, nhà văn Trần 
Phong Vũ giới thiệu "Hậu Truyện Kể 
Năm 2000" và tiếp theo là phần tưởng 
niệm Bùi Ngọc Tấn đã qua đời ngày 
18/12/2014 tại Hà Nội. Trong phần phát 
biểu của nhà văn Trần Phong Vũ, có 
những điểm quan trọng sau đây: 
- Bùi Ngọc Tấn là một nhà văn chân 
thật, và viết trung thực để "bảo toàn ký 
ức dân tộc". 

- Chúng ta có trách nhiệm lưu giữ "ký 
ức dân tộc". 
  
Chuyên Gia Kinh Tế Nguyễn Xuân 
Nghĩa nói về tác phẩm Hậu Chuyện Kể 
Năm 2000, có những điểm quan trọng 
sau đây: 
- Đây là một tác phẩm có giá trị nghệ 
thuật, là một tác phẩm nên đọc và phải 
đọc. 
- Tác phẩm này có khả năng cảm hóa 
con người. 
- Với lòng nhân thì chúng ta sẽ làm cho 
đám người độc ác kia trở lại trạng thái 
bình thường, và dân ta sẽ sống cuộc 
đời bình thường. 
 
Nhà bình luận Ngô Nhân Dụng nói rằng: 
- Tác giả là nhà văn lớn, vượt lên hận 
thù riêng. 
- Tác giả đã cống hiến cho người đọc và 
cho đất nước Việt Nam. 
- Mình không viết văn là mang nợ và có 
tội với Bùi Ngọc Tấn. 
- Chúng ta biết ơn và học hỏi ở Bùi 
Ngọc Tấn. 
 
(Xem youtube số 3780 FreeVN.net) 
 
Việc này khiến cho tôi nhớ lại vào năm 
2005, Tủ sách Tiếng Quê Hương cũng 
giới thiệu Bùi Ngọc Tấn qua cuốn sách 
"Viết Về Bè Bạn". Quyển này được 
"Nhã Nam, nhà xuất bản Hội Nhà Văn" 
trong nước ấn hành vào năm 2012. 
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***** 
 

Năm nay, 2015, đánh dấu 40 năm 
VNCH thất thủ, CS Bắc Việt cưỡng 
chiếm Miền Nam vào ngày 30/4/1975. 
Những người Việt tị nạn CS như chúng 
ta, cho dù được sống tự do ấm no trên 
khắp thế giới, vẫn chưa quên một giai 
đoạn lịch sử mà Quân Các Chính VNCH 
đã cùng chiến đấu để bảo vệ phần đất 
miền Nam dân chủ tự do. Trong công 
cuộc chiến đấu tự vệ này, đã có sự 
đóng góp của biết bao người, từ anh 
lính Địa Phương Quân & Nghĩa Quân 
đến chiến sĩ các Quân Binh Chủng trên 
khắp 4 Vùng Chiến Thuật, cho đến các 
lực lượng Cảnh Sát,  Cán Bộ Xây Dựng 
Nông Thôn... 
 
Ngoài những lực lượng kể trên, gián 
tiếp chiến đấu hay trực tiếp lăn mình 
trong lửa đạn, còn có những chiến sĩ vô 
danh không có số quân, đó là vợ con 
các anh lính Địa Phương Quân & Nghĩa 
Quân tại các đồn ở thôn ấp, làng mạc 
hẻo lánh. Khi cộng quân tấn công, 
những chiến sĩ này đã cùng chồng, 
cùng cha chiến đấu bằng cách tải đạn, 
cứu thương và ngay cả cầm súng bắn 
giặc khi người chồng gục ngã. 
 
Xin mời đọc bài viết của tác giả Trần 
Phong Dinh nói về những chiến sĩ 
không có số quân này: 
(trích) 
 
Quốc Hận 30-4, Thương Tiếc Những 
Nữ Anh Thư Tử Chiến với Giặc Thù 
Cộng sản 
  
Phạm Phong Dinh 

  
NHỮNG NGƯỜI VỢ LÍNH THỜI LỬA 
BINH 
  
Trong cuộc chiến tranh bảo quốc chống 
ngăn cơn sóng đỏ của cộng sản quốc tế 
với đạo quân tay sai tiền kích của chúng 
là binh đội cộng sản Bắc Việt và Việt 
cộng miền Nam, khuôn mặt của những 
người vợ lính dường như đã rất mờ 
nhạt đằng sau chất muối trắng đẫm đầy 
trên lưng áo của những người lính 
Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng 
chiến tranh càng nặng độ thì hình ảnh 
những người chị vô danh ấy đã dần 
hiện rõ trong một ánh sáng diệu kỳ, mà 
chúng ta chỉ có thể cúi người thật sâu 
xuống để tôn vinh và ngợi ca. Ðó là 
những người lính không có vũ khí, 
không số quân, không tiền lương, không 
cả lương thực hành quân, nhưng là 
những người lính tỏa hào quang chói 
sáng nhất trong những hoàn cảnh 
nghiệt ngã thắt ngặt nhất, mà đã góp 
phần đem chiến thắng quyết định trên 
chiến trường. 
 
Ðó là NHỮNG NGƯỜI VỢ LÍNH, những 
người chị cao cả mà đã cùng chồng dấn 
mình trong cơn bão lửa của chiến tranh, 
cùng chia sẻ cái chết, có khi các chị hy 
sinh trước cả các anh. Những cái chết 
anh dũng trong âm thầm đó nào ai biết 
được. Không có Lá Quốc Kỳ Vàng Ba 
Sọc Ðỏ phủ trên chiếc quan tài được 
ghép thành từ những mảnh ván đơn sơ, 
không có chiếc huy chương Anh Dũng 
Bội Tinh Với Nhành Dương Liễu, không 
cả tiếng kèn truy điệu ai oán. 
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Những người lính đóng đồn cùng vợ 
con của các anh cùng sống chui rúc 
trong những cái hầm tối tăm ngột ngạt, 
dưới những những cái hố nhỏ ngập đầy 
nước. Những người lính nghèo nàn, 
rách rưới và tội nghiệp co ro ôm súng 
gác giặc và đánh giặc trong cái lạnh xé 
thịt của đêm. Ăn uống thì đạm bạc đến 
không có gì đạm bạc hơn được nữa. 
Một cái nồi cơm méo mó, với vài con cá 
nhỏ kho trong chất nước mắm hạng bét 
mặn chát những muối, một dĩa rau 
muống ruộng hay rau đắng xơ xác, mà 
có thể tìm thấy mọc đầy khắp những 
vũng nước đọng trên những cánh đồng 
lầy. 
 
Cả gia đình người lính Ðịa Phương 
Quân hay Nghĩa Quân quây quần chung 
quanh mâm cơm đơn sơ đó chấp nhận 
sự thua thiệt của mình. Không than thở, 
không ta thán và vui lòng với niềm hạnh 
phúc mong manh của mình. Một năm 
365 ngày, mười năm, hai mươi năm, 
cho đến ngày cuối cùng của cuộc chiến, 
hơn bảy ngàn đêm những người chị ấy 
chưa từng bao giờ biết ngủ yên giấc là 
gì. Chị thao thức đến nửa khuya, lắng 
nghe tiếng đại bác vọng ì ầm về thành 
phố từ phía mặt trận có anh ở đó, chị 
thổn thức nguyện cầu cho anh được 
bình yên, để anh có một ngày được về 
với chị và con, dù chỉ là những khoảnh 
khắc về phép thật quá hiếm hoi. Hay 
nếu chị cùng chồng trấn thủ lưu đồn, 
anh chiến đấu cơ cực như thế nào, anh 
ăn ngủ chập chờn ra sao, thì chị cũng 
cơ cực và chập chờn ngần ấy. 
  
CHỊ PHẠM THỊ THÀNG, NỮ ANH THƯ 
ÐẤT GÒ CÔNG     

............  
Ðêm 2.10.1965, với âm mưu làm xáo 
trộn hệ thống tiếp viện của những đơn 
vị diện địa trong khu vực Tiền Giang để 
dễ dàng thanh toán mục tiêu chính nào 
đó, chỉ trong một đêm Việt cộng đã tổ 
chức tấn công 11 vị trí của quân ta với 
quân số thật lớn. Ðồn Giồng Ðình thuộc 
tỉnh Gò Công cũng bị áp lực rất nặng 
của quân địch khi hứng chịu cuộc 
cường kích của 300 lính cộng. 
 
Ðây là một lực lượng chính qui Việt 
cộng với hỏa lực rất mạnh, chúng quyết 
tâm hủy diệt đồn Giồng Ðình nhỏ bé, 
mà chỉ có vỏn vẹn một Trung Ðội Nghĩa 
Quân 24 tay súng trấn giữ.  
............  
Ðúng 2 giờ đêm, quân cộng dưới quyền 
chỉ huy trực tiếp của Thượng Úy Sáu 
Bích, đã mở cuộc tấn công từ hai mặt 
đánh vào Giồng Ðình, với sự tin tưởng 
điên rồ, rằng chúng sẽ thanh toán cái 
tiền đồn nhỏ xíu này trong một thời gian 
ngắn. Chiến thắng dường như là chắc 
chắn, vì với quân số mười lần hơn, 
mười đè một, dẫu chúng có thí chín tên 
thì cũng có thể hạ gục được một chiến 
sĩ Nghĩa Quân Giồng Ðình. 
............  
Ðồn Giồng Ðình nằm ở một vùng thôn 
ấp hẻo lánh trong tỉnh Gò Công, do một 
Trung Ðội Nghĩa Quân trấn giữ, với 
thành phần chỉ huy gồm có anh Nguyễn 
Văn Thi, Ðồn Trưởng, anh Lê Văn 
Hùng, Ðồn Phó và anh Lê Văn Mẫn, âm 
thoại viên. Trấn thủ một vị trí hung hiểm 
như vậy, không chỉ có 24 tay súng mà 
đã đủ, nên tất cả những người vợ lính 
trong đồn đều đã được chồng huấn 
luyện sử dụng thành thạo những loại 
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máy móc truyền tin và vũ khí. Như vậy 
số tay súng đã được nhân lên gấp đôi. 
 
Trong nhiều trường hợp, đến những 
giây phút tử sinh tuyệt vọng nhất, những 
em bé cũng tham chiến, khi các em gan 
dạ bò dưới lưới đạn của giặc để đem 
tiếp tế đến cho cha và mẹ. Không ai 
buộc những người vợ lính, con lính cầm 
súng đánh địch. Nhưng chính những 
người vợ lính, con lính ấy làm sao có 
thể ẩn náu tìm cái sống trong khi chồng 
và cha của họ sắp ngã gục ngoài chiến 
hào. 
 
Khi chấm dứt đợt tấn công thứ ba, địch 
tạm rút để tái tổ chức tấn công, thì tình 
trạng bên trong đồn Giồng Ðình đã khá 
là bi đát. Ðã có đến 16 chiến sĩ Nghĩa 
Quân bị thương, chỉ còn 8 Nghĩa Quân 
còn chiến đấu được. Âm thoại viên Lê 
Văn Mẫn bị thương ở đầu trong lúc anh 
đang cố gắng gọi máy về Tiểu Khu. 
 
Anh Mẫn gục xuống buông chiếc ống 
liên hợp. Chị Trần Thị Tâm, vợ anh Mẫn 
vội đặt con bên cạnh anh và chộp lấy 
ống liên hợp. Liên lạc được tiếp nối, chị 
Tâm nghiễm nhiên trở thành một âm 
thoại viên, và là cứu tinh của đồn Giồng 
Ðình. Ở một góc đồn, anh Lê Văn Hùng 
và chị Phạm Thị Thàng, vợ anh, và hai 
đứa con nhỏ đang phải đối đầu với một 
lực lượng quá đông của địch. 
 
Nhìn ra ngoài hàng rào kẽm gai, giặc đã 
đã tràn vào đen ngòm như những con 
quái vật hung hãn. Anh Hùng chỉ còn 
trong tay cây tiểu liên Thompson và 16 
trái lựu đạn, chị Thàng có một khẩu 
Carbine. Thật tội nghiệp cho hai đứa 

nhỏ, sức ép của bộc phá và súng SKZ 
của Việt cộng bắn vào quá gần, các em 
không còn khóc được nữa mà đã nằm 
bất động dưới chân hai vợ chồng anh 
Hùng. Chị Thàng thì thào: 
- Chúng đang phá lô cốt chánh, để em 
bắn yểm trợ anh bò về giữ. Lô cốt mất 
là đồn mình mất, em nằm tại đây giữ 
mấy đứa nhỏ, nếu chúng tràn vào thì... 
thì... em ném lựu đạn ra, có thể cầm cự 
đến sáng được. 
  
Anh Hùng ngần ngừ, anh rưng rưng 
nhìn vợ con, rồi nhìn về phía lô cốt. 
Tiếng súng từ lô cốt cuối cùng đã yếu ớt 
lắm, có lẽ mấy Nghĩa Quân cố thủ ở đó 
đã kiệt quệ quá rồi. Số phận của anh 
Thi Ðồn Trưởng thế nào. Anh Hùng lắc 
đầu không dám nghĩ đến chuyện xấu 
nhất đã xảy ra cho đồng đội. Nhưng nếu 
Việt cộng chiếm được lô cốt ấy, thì coi 
như đánh dấu chấm hết cuộc kháng cự. 
Anh Hùng phải quyết định, dù quyết 
định đó quá đau xót, là bỏ lại vợ con, 
mà trong lúc quân giặc đã hò hét ngay 
sát bên rồi: 
- Anh chạy theo giao thông hào, em bắn 
yểm trợ cho anh. 
 
Anh Hùng nhìn chị Thàng và hai đứa 
nhỏ lần cuối cùng. Trong lòng anh quặn 
lên một nỗi bi thương. Trời ơi, vợ con 
mình. Hai đứa nhỏ chẳng biết còn sống 
hay đã chết. Anh phóng mình xuống 
hào chạy băng băng về hướng lô cốt. 
Cây Carbine trên tay chị Thàng run lên, 
những tràng đạn rải vào những cái bóng 
đen đã quá gần. Anh Hùng đã bò vào 
được lô cốt, giữa những tiếng đạn nổ 
rền trời. May quá, anh Thi trưởng đồn 
vẫn nguyên vẹn. Súng SKZ của địch 



——————————— Ñaëc San Vaên Buùt Mieàn Ñoâng  2015 ——————————— 
 

 

39 

thụt ầm ầm, nhưng anh Hùng vẫn có thể 
nghe được từng tiếng lựu đạn nổ từ 
phía công sự của chị Thàng. 
 
Nước mắt anh rơi lả chả trên nền đất. 
Anh đã đếm được đến con số 15, mà 
tiếng súng của địch vẫn nỗ dòn dã ngay 
sát tuyến phòng thủ của chị Thàng. Anh 
biết giây phút định mệnh thảm thiết nhất 
cũng đã điểm. Chị Thàng sẽ làm gì với 
quả lựu đạn thứ 16. Anh Hùng đau đớn 
rên lên trong lòng: “Chỉ còn một trái lựu 
đạn nữa thôi, làm sao em cầm cự được 
đến sáng”. Chính anh cũng không có 
được một giây để nghĩ tiếp cái gì sẽ xảy 
đến cho vợ con mình, vì dưới chân lô 
cốt anh tử thủ đã đông nghẹt quân giặc. 
Ðủ mọi thứ loại súng nỗ chát chúa khắp 
đồn, anh Hùng không biết chắc là mình 
đã nghe được tiếng nổ của trái lựu đạn 
thứ 16 chưa. 
 
Cuộc chiến đấu đã kéo dài được một 
tiếng đồng hồ, quân địch đã phá được 
lớp kẽm gai cuối cùng và sắp tràn ngập 
đồn Giồng Ðình. Lúc đó là 3 giờ sáng 
rạng ngày 2.10.1965. Tình hình đã quá 
nguy ngập. Anh Nguyễn Văn Thi, Ðồn 
Trưởng, quyết định thà hy sinh còn hơn 
là để đồn lọt vào tay địch. Anh giật lấy 
ống liên hợp từ tay chị Tâm và thét lớn: 
- Hãy bắn lên đầu chúng tôi! Bắn vào 
giữa đồn... Hai lô cốt thứ nhứt và thứ 
hai đã thất thủ. Tụi tui ở lô cốt thứ ba. 
Hãy bắn lên trên đầu chúng tôi, Việt 
cộng đông lắm. Bắn đi... bắn... 
 
Sau tiếng gọi thống thiết của người Ðồn 
Trưởng, Pháo Binh Tiểu Khu Gò Công 
lập tức bắn vào đồn với loại đầu đạn nổ 
cao. Loại đạn đặc biệt này nổ khi cách 

mặt đất chừng 4, 5 thước, rất hữu hiệu 
tiêu diệt biển người địch, quân ta núp 
trong lô cốt vẫn có hy vọng sống sót. 
Những cái bóng đen nhập nhoạng dưới 
ánh sáng hỏa châu văng tung tóe, tiếng 
kêu dẫy chết của chúng như tiếng rú 
của quỷ. Hàng tràng đạn nổ cao vẫn dội 
ùng oàng xuống đồn. Chiếc lô cốt cuối 
cùng vẫn đứng vững, anh Thi cùng anh 
Hùng từ trong những lổ châu mai bắn 
tỉa từng tên địch. Giữa tiếng súng nổ 
dòn, dường như người ta nghe âm 
thanh rì rì của máy bay. Không Quân 
Việt Nam đã tới. Những chiếc A1 khu 
trục cơ đã xuất kích. Ðến đây thì 
Thượng Úy Sáu Bích, tên chỉ huy trận 
đánh đã có thể nhận thấy rằng, cuộc tấn 
công đồn Giồng Ðình đã đánh dấu 
chấm hết, với phần thắng nghiêng về 
phía Nghĩa Quân Việt Nam Cộng Hòa. 
Lúc 4 giờ 30 sáng, chiến địa hoàn toàn 
im tiếng súng. Quân địch đã kéo những 
xác chết và những tên bị thương chạy 
trốn vào phía bóng tối. 
 
Khi ánh hừng đông của một ngày mới 
đã lên, hai Ðại Ðội Ðịa Phương Quân 
do chính Trung Tá Tiểu Khu Trưởng Gò 
Công chỉ huy đã đến và tổ chức bung 
quân ra lục soát. Quân cộng đã để lại 
trận địa 23 xác chết, ở giữa đồn có 6 
xác khác nằm bên cạnh lô cốt thứ ba, 
nơi mà anh Ðồn Trưởng Thi, Ðồn Phó 
Hùng và chị Tâm giữ máy truyền tin đã 
kháng cự mãnh liệt, thà chết không 
hàng. Những tên Việt cộng này mang 
trên mình rất nhiều lựu đạn và bộc phá, 
chắc là chúng quyết thí mạng để phá 
cho bằng được ổ kháng cự cuối cùng 
này. 
............  
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Nhưng đối với anh Hùng, thì tất cả 
những gì mà Viêt cộng đã trả giá cho 
cuộc tấn công không làm anh quan tâm. 
Ngay khi tiếng súng vừa chấm dứt, 
quân cộng đã rút đi, thì anh đã như một 
người điên lao mình ra chỗ chiến hào 
mà chị Thàng đã một mình một súng 
trấn giữ ở đó, với một niềm hy vọng 
mỏng manh, rằng đừng bao giờ trái lựu 
đạn thứ 16 được rút chốt. Anh Hùng bò 
vào khúc hào mà anh đã nuốt nước mắt 
chạy đi. Chị Thàng cùng hai đứa con 
của anh nằm chết bên cạnh ba xác Việt 
cộng. Anh Hùng gục xuống như thân 
cây chuối bị một nhát dao bén chém 
ngọt làm đôi. Anh biết, nếu trái lựu đạn 
thứ 16 nổ thì chị Thàng cũng đi vào cõi 
chết, vì chị Thàng sẽ không bao giờ cho 
phép giặc bắt chị hoặc đạn của chúng 
bắn vào người chị. Chị Thàng đã chọn 
một cái chết thật dũng cảm và cao cả. 
Ôm hai đứa con vào lòng, chị Thàng 
bình tĩnh chờ cho những tên Việt cộng 
nhào vào, chị rút chốt. 
............  
Anh Hùng ẳm chị Thàng ra ngoài, để 
trông thấy những người còn sống, 
những người vợ lính khác đã gục đầu 
khóc tiếc thương chị Thàng. Những 
nấm mộ đất được đắp vội với ba tấm 
bia tang tóc. Một của chị Phạm Thị 
Thàng, và hai kia của cháu Lê Văn 
Dũng và Lê Tấn Sỹ. Ôi, những người vợ 
của lính trong thời lửa binh....... 
............  
Người vợ lính cùng chia sẻ với chồng 
những nỗi đắng cay thiệt thòi đó, bằng 
tất cả sự câm nín nhẫn nhục và vui lòng 
với những gì mình có. Một góc hầm tối 
tăm, một chiếc ghế bố cũ, vài cái nồi, 
chảo nhem nhuốc, những cái chén sành 

và những đôi đũa tre, cùng tiếng cười 
của lũ trẻ thơ cũng đủ làm nên thành 
niềm hạnh phúc vĩ đại của những người 
vợ lính.  
............  
(ngưng trích) 

***** 
 
Tới đây, xin mời đọc bài viết của Bùi 
Ngọc Tấn, nói về cuộc xâm lăng miền 
Nam: 
(Viết Cho Bè Bạn - Nhà xuất bản Tiếng 
Quê Hương - 2005, Hoa Kỳ),  
(Nhã Nam - Nhà xuất bản Hội Nhà Văn - 
2012, Việt Nam) 
 
Viết Về Bè Bạn, trang 62: 
............  
Bắt đầu cuộc chiến tranh leo thang 
Giôn-xơn. Miền Bắc mới được 10 năm 
im tiếng súng và đang tận lực chi viện 
cho miền Nam giờ đây phải trực tiếp 
chiến đấu. Những nơi chiến sự ác liệt 
nhất đếu có Mạc Lân. Cơ quan cử anh 
đi vì anh là người xông xáo, không ngại 
hiểm nguy, mắm bắt vấn đề nhanh, viết 
bài nhanh, hơn nữa trước đây anh từng 
là phóng viên mặt trận. Yên Vực, Hàm 
Rồng, Nam Ngạn, Đò Cấm, Cầu Hổ, 
Cầu Vằn ... đều có anh. Những địa danh 
giờ đây không gợi một ý niệm gì, nhưng 
ngày ấy là lương tâm của toàn dân tộc. 
Đóa là quyết tâm của một bên là khoa 
học kỹ thuật hiện đại tối tân nhất, sức 
mạnh quân sự hùng hậu nhất của Mỹ và 
đồng minh và một bên là ý chí gan thép, 
của quân và dân miền Bắc giữ vững 
mạch máu giao thông đưa người và 
súng đạn của cải vào miến Nam chiến 
đấu. 
............  
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Những chiếc cầu bị sập, những chiềc 
máy bay bị bắn đứt ngang đâm thẳng 
xuống gần trận địa. Những trận địa pháo 
bị trúng bom, những cô gái đi thăm 
chồng là pháo thủ bỗng trở thành người 
tiếp đạn trên trận địa, ẩn hiện trong khói 
lửa, quần áo, da tóc khét mùi thuốc đạn. 
Trận chiến kết thúc, sau khi thay phiên 
trực chiến, sau khi đã xuống sông tắm 
gội và ăn uống, nghỉ ngơi, hai vợ chống 
người chiến sĩ nọ tràn đầy tình yêu bước 
vào căn buồng riêng của họ: căn buồng 
hạnh phúc. 
 
Trang 122-123: 
Tôi quen Hứa Văn Định khi anh từ bộ 
đội chuyển về nông trường bông Gia 
Lâm, nông trường đầu tiên của miền 
bắc sau khi chiến tranh chống Pháp kết 
thúc. Đó là vào khoảng mùa đông năm 
1955. Tôi, khi ấy làm phóng viên báo 
Tiền Phong về đó viết bài. Chuyến đi có 
ba ấn tượng tôi không quên được: 
1/ Chiếc máy cày với hàng lưỡi cày 
sáng loáng vật đất lên phá băng những 
bờ ruộng ngăn cách, tư hữu của nông 
dân ngàn đời cá thể, biến những ô 
ruộng nhỏ manh mún tiểu nông thành 
cánh đồng bao la của một nông trường, 
mà chỉ hai tiếng nông trường thôi cũng 
đã đồng nghĩa với khát vọng đã biến 
thành sự thật, một thiên đường đang 
đến. Trên cánh đồng nông trường mới 
hình thành, tiếng máy cày gọi nông dân 
quanh vùng kéo đến phấn khởi nô nức 
như một ngày hội lớn. Họ đến để xem, 
để nhìn tương lai của họ.... 
 
Trang 126-127: 
Một lần Định một mình với một lái xe 
trên chiếc U oát đến với tôi. Chưa bao 

giờ anh đi với tiêu chuẩn cao như vậy. 
Thì ra anh đang làm phim ở Hải Dương. 
Anh đang là thượng khách ở trên ấy. 
Anh xin xe về Hải Phòng đón tôi lên ăn 
đặc sản của tỉnh ủy chiêu đãi mà anh rất 
thích: Baba. Ăn xong, rượu xong, ngà 
ngà say, chúng tôi ngủ ở nhà khách 
Tỉnh ủy. Sáng hôm sau, đang đánh răng 
rửa mặt, cả hai chúng tôi bỗng dừng lại 
lắng nghe: Đài Tiếng Nói Việt Nam 
truyền đi thông cáo hội nghị lần thứ 9 
Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Lao 
Động Việt Nam. 
Định bảo tôi: - Một buổi sáng lịch sử! 
Đúng là một buổi sáng lịch sử vì đó là 
buổi sáng công bố chính thức quan 
điểm của Đảng về phong trào cộng sản 
quốc tế, về những mâu thuẫn, chia rẽ 
trong phong trào và thái độ của Đảng. 
Chúng tôi đón buổi sáng lịch sử đó 
không phải ở Hà Nội, không phải ở Hải 
Phòng mà ở Hải Dương. Hình như một 
buổi sáng có gió heo may, thứ gió đánh 
thức tình yêu cuộc sống. 
 
Trang 209-210: 
Bắt đầu những cuộc hành quân. Vượt 
hàng rào điện tử Mac Na-ma-ra. Những 
trận bom tọa độ trong chiến trường, Vũ 
Tín ở với ban chỉ huy mặt trận B5. Anh 
nhận phim của các phóng viên mặt trận, 
tổ chức tráng phim, soi phim làm ảnh, 
duyệt và phát tê-lê phô-tô về Hà Nội. 
Địa điểm đặt máy phát thay đổi hàng 
ngày để tránh máy bay địch phát hiện. 
Nhiệm vụ của anh là như vậy. Nhưng 
anh không thể không chụp ảnh. Đã vào 
chiến trường mà không có ảnh chiến 
trường của mình thì làm sao nữa. Anh 
báo cáo với cục chính trị mặt trận xin 
được làm thêm nhiệm vụ chụp ảnh 
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ngoài trận địa. Lãnh đạo mặt trận đồng 
ý. Thế là Vũ Tín với chiếc máy ảnh có 
mặt khắp nơi. Máy bay địch bay vè vè 
trên đầu. Pháo nổ không dứt. Tai ù đi. 
Điếc đặc. Quen rồi. Chỉ những lúc im 
tiếng súng, im tiếng máy bay mới làm 
mình bỡ ngỡ. Vũ Tín len lõi trong 
Trường Sơn "theo bước chân giao liên". 
Gặp "trung đoàn 56 ngụy phản chiến" 
và ghi lại phút lịch sử của chính phủ 
Cách Mạng Lâm Thời Miền Nam Việt 
Nam tiếp nhận những người con lầm 
đường lạc lối quay về với cách mạng... 
(hết trích) 

***** 
 
Tôi là một quân nhân VNCH, khi đọc 
đến đây, không khỏi cảm thấy đau lòng. 
Đau lòng vì những người mà mình ngỡ 
rằng thuộc về phía quốc gia, ở phía 
mình, lại ca tụng, tâng bốc một nhà văn 
Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Bùi Ngọc 
Tấn, tác giả của những "chuyện kể" như 
trên. 
 
Đây có phải là những "ký ức dân tộc" 
của "nhà văn chân thật Bùi Ngọc Tấn", 
mà ông Trần Phong Vũ , người của 
chúng ta, đã lên tiếng kêu gọi rằng "mỗi 
chúng ta có trách nhiệm lưu giữ"? 
 
Cũng xin hỏi Nhà Báo Ngô Nhân Dụng: 
"Chúng ta phải biết ơn và học hỏi" Bùi 
Ngọc Tấn, có bao gồm những "chuyện 
kể" trên đây hay không? 
 
Một điều đau lòng nữa, là tuy rằng ba 
ông Trần Phong Vũ, Nguyễn Xuân 
Nghĩa, Ngô Nhân Dụng đã viện dẫn bao 
nhiêu là lý do để ca tụng Bùi Ngọc Tấn, 
cố tình dẩn dắt "chúng ta" có cái nhìn về 

một Bùi Ngọc Tấn không phải là cộng 
sản, nhưng chính Bùi Ngọc Tấn đã 
không hề lẫn lộn lằn ranh giữa "ta" và 
"địch", giữa "ngụy" và "cách mạng", hơn 
thế nữa, còn là một người cộng sản 
chính tông cùng với một thiên đường 
đang đến: 
 
1/ Chiếc máy cày với hàng lưỡi cày 
sáng loáng vật đất lên phá băng những 
bờ ruộng ngăn cách, tư hữu của nông 
dân ngàn đời cá thể, biến những ô 
ruộng nhỏ manh mún tiểu nông thành 
cánh đồng bao la của một nông trường, 
mà chỉ hai tiếng nông trường thôi cũng 
đã đồng nghĩa với khát vọng đã biến 
thành sự thật, một thiên đường đang 
đến. Trên cánh đồng nông trường mới 
hình thành, tiếng máy cày gọi nông dân 
quanh vùng kéo đến phấn khởi nô nức 
như một ngày hội lớn. Họ đến để xem, 
để nhìn tương lai của họ... 
 
Tưởng không cần phải nói gì thêm để 
minh định vị trí con người của Bùi Ngọc 
Tấn! 

***** 
 
Tưởng niệm 40 năm mất nước và 
tưởng niệm 47 năm Tết Mậu Thân, 
ngay từ đầu năm 2015, trên báo, trên 
các diễn đàn điện tử, trên các website 
của đồng hương người Việt tị nạn cộng 
sản khắp nơi, đã viết, đã đăng rất nhiều 
bài về hai đề tài này. 
 
Cá nhân tôi và quý vị, chúng ta đã đọc 
những câu chuyện kể về biến cố thảm 
sát Tết Mậu Thân tại Huế với trên 5.000 
đồng bào bị thảm tử dưới bàn tay của 
những con người Việt Nam đã mất hết 
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nhân tính, xem đồng bào là những con 
rắn độc cần phải tiêu diệt. Chúng ta đã 
đọc chuyện kể về cái chết của những 
chiến sĩ QLVNCH không chịu đầu hàng 
quân CS BắcViệt theo lệnh của Dương 
Văn Minh. Chúng ta đã đọc những 
chuyện kể về sự tuẩn tiết của Thiếu 
tướng Lê Văn Hưng, Thiếu Tướng 
Phạm Văn Phú, Thiếu Tướng Nguyễn 
Khoa Nam, Thiếu Tướng Lê Nguyên Vỹ, 
Chuẩn Tướng Trần Văn Hai, Thiếu Tá 
Cảnh sát Nguyễn Văn Long. Chúng ta 
đã đọc chuyện kể về trận đánh đầu tiên 
và cũng là cuối cùng của những Thiếu 
Sinh Quân tại Vũng Tàu. Chúng ta đã 
đọc chuyện kể về Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn 
bị VC hành quyết tại Cần Thơ... Chúng 
ta đã đọc nhiều chuyện kể về sự hy sinh 
của rất nhiều người đã ra sức bảo vệ 
miền Nam, trong đó có chuyện kể về chị 
Nguyễn Thị Thàng tại Đồn Giồng Đình 
năm xưa mà tôi đã trích ở trên. 
 
Cho nên, khi tôi đọc phải những 
"chuyện kể" trên đây của Bùi Ngọc Tấn 
vào thời điểm đầu năm 2015, thời điểm 
tưởng niệm 40 năm mất nước, liền cảm 
nhận có một mũi dao nhọn đâm thấu từ 
óc tim, xuyên tới tận cùng gan ruột! Một 
nỗi đau không thể diễn đạt thành lời! 

 
Đau vì hai chữ "chúng ta" của các ông 
Trần Phong Vũ, Nguyễn Xuân Nghĩa và 
Ngô Nhân Dụng! Hai chữ "chúng ta" mà 
các ông ấy nói đến nó hàm nghĩa gì? 
Có phải đó là ông, là bà, là cô, là bác, là 
anh, là chị, là em, và là... tôi, một quân 
nhân QL/VNCH! "Chúng ta" phải tri ân, 
phải biết ơn và học hỏi ở một con người 
như Bùi Ngọc Tấn, và "chúng ta" có 
trách nhiệm phải lưu giữ những "ký ức 
dân tộc" là những chuyện kể trên đây 
của Bùi Ngọc Tấn? Nói một cách khác, 
là tôi, một quân nhân QLVNCH, phải 
biết ơn, phải học hỏi nơi Bùi Ngọc Tấn, 
và tôi, phải có trách nhiệm lưu giữ 
những "ký ức dân tộc" của Bùi Ngọc 
Tấn! 
 
Thưa quý ông Trần Phong Vũ, Nguyễn 
Xuân Nghĩa và Ngô Nhân Dụng,  
 
Rất tiếc, tôi, một quân nhân QLVNCH 
không thể nào nghe lời kêu gọi của các 
ông. Vì tôi chưa điên và cũng chưa 
đánh mất lương tri! 
 

Nguyễn thị Bé Bảy 
Ngày 4 tháng 3, 2015 
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Trần Quốc Bảo 
 

Đời lính tụi mình, cha nào cũng cô đơn 
cả. Và bởi vì cô đơn, chúng ta trở nên 
rất đa tình. Đa tình chẳng phải vì mình 
là con nhà giàu đẹp giai học giỏi, mà vì 
quá cô đơn mà thôi. Gặp cái gì cũng có 
thể yêu được... 
 
Yêu từ một đám mây lạc loài bay tít mãi 
trên cao, đến con suối nhỏ rù rì nằm 
quyện dưới chân.... 
 
Yêu từ bao thuốc lá Basto Xanh Basto 
đỏ hay gói Capstan, đến cái hộp quẹt 
Zippo mà dù nghèo đến đâu, ai cũng 

phải dành dụm để sắm một cái. Đi hành 
quân hay đi biệt phái, những đêm nằm 
không cô quạnh, lấy cái hộp quẹt Zippo 
ra bật nghe cách cách vài cái thôi cũng 
thấy vui tai, phần nào thay thế được 
tiếng nói thầm thì ngọt ngào của người 
tình hiện đang làm gì đó ở một chỗ rất 
xa... 
 
Yêu nhiều thứ lắm, nhưng yêu nhất, 
phải nói là yêu người tình M16. Dù ăn 
dù ngủ dù làm gì đi nữa, không thể 
không có người tình M16 trong tay...  
 
Tặng quý anh chị em một bài thơ nói về 
“Người tình M16 của Trần Quốc Bảo”. 
Đã hơn 40 năm rồi không còn gặp mặt 
nhau mà ông vẫn còn nhớ đến em, làm 
thơ tặng em, thì quả thật là lính chung 
tình. Ngày xưa, chắc là ông phải yêu 
em lắm.  Ai bảo lính đa tình mà không 
biết chung tình xin hãy đọc bài thơ này.



——————————— Ñaëc San Vaên Buùt Mieàn Ñoâng  2015 ——————————— 
 

 

45 

 

       

Ta với Em Mười Sáu thuở nào 
Chúng mình vừa gặp đã yêu nhau 

Trong cơn thác loạn trao thân phận 
Ôm xiết ghì em giữa chiến hào 

 
Ánh hỏa châu soi rực chiến hào 

Kề vai áp má chốn binh đao 
Tuy không hò hẹn mà sinh tử 

Mà chẳng rời tay một phút nào 
 

Đâu quản gian truân nguy hiểm nào 
Băng ngàn lũng thấp vượt đồi cao 

Bốn vùng chiến thuật mình khăng khít 
Mỏ Vẹt, Khe Sanh, đến Hạ Lào 

 
Kỷ niệm không quên ở Hạ Lào 

Đêm vùng hỏa tuyến đẹp trăng sao 
Đưa nhau vào trận như vào mộng 

Ta tắm em trong suối máu đào 
 

Từng biết bao phen nhuộm máu đào 
Tung hoành Bến Hải tới Cà Mau 
Diệt thù, quyết bảo toàn sông núi 
Gối đất nằm sương trấn địa đầu 

 
Thép lửa bừng hoa tại tuyến đầu 
Ai ngờ một thoáng đã tàn mau 

Ta đi cúi mặt lìa sông núi 
Lê bước chân hoang khắp địa cầu 

 
Duyên cũ không như ý sở cầu 
Nửa chừng dang dở bởi vì đâu 
Xưa nay Lính và Em Mười Sáu 
Tình vẫn mang mang vạn cổ sầu 

 
Quốc phá Gia vong vạn cổ sầu 

Nhưng còn sông núi, vẫn còn nhau 
Chúng mình ươm lại hoa đầu súng 
Dành lại Quê Hương một thuở nào. 

                                                                                           Trần Quốc Bảo 
                                                                     Richmond, VA 
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Trần Minh Hiền 
 
Khiêm tốn luôn được mọi người công 
nhận là 1 trong đức tính quý nhất của 
con người và tự cao là một trong những 
tính xấu nhất đối nghịch lại. Nhưng nếu 
ta nhìn kỹ trong cuộc đời và nhìn rõ 
chính bản thân chúng ta đôi khi khiêm 
tốn và tự cao cũng bị bị nhập nhằng khó 
phân biệt. Đôi khi cố gắng khiêm tốn 1 
cách giả tạo lại làm cho chúng ta bị 
người khác cho là tự cao gấp nhiều lần. 
Thật ra sống ở đời rất khó để mà sống 
thật với mình và tránh tính tự cao và rèn 
luyện tính khiêm tốn. Những người 
thành công, nổi tiếng, giàu có thường 
khó mà giấu được sự tự tin và tự hào và 
dẫn đến cảm giác tự cao đối với người 
khác cảm nhận được. Rồi đôi khi chính 
những người xung quanh lại làm cho 
người ta trở nên tự cao mà không hay 
biết, sống trong ảo tưởng của sự tung 
hô giả tạo, sự cầu an và lâu dần thành 
hèn nhát. Tự cao là liều thuốc cực độc 
giết chết chính người có tính đó vì nó 
dần dần làm cho người ta chủ quan, 
khinh địch và dễ phán đoán, nhận định 
sai dẫn đến suy nghĩ, nói năng, hành 
động sai lầm. Và sai lầm này dẫn đến 
những sai lầm khác ngày càng tệ hại 
hơn. Nhưng khiêm tốn gượng gạo, trá 
hình, giả tạm lại còn nguy hiểm gấp bội 
phần vì nó lừa mỵ tha nhân và chính 
đương sự. Chỉ có sự khiêm tốn thực sự 
mới đem lại sự an bình trong tâm hồn, 
tỉnh táo sáng suốt trong phán đoán, 

nhận định và dẫn đến suy nghĩ, tu duy, 
nói năng, hành động ... trong ánh sáng 
của trí huệ, từ bi, hỷ xả, bi trí dũng ... Vì 
sao chúng ta phải khiêm tốn? Không 
phải bởi vì chúng ta phải đóng kịch phải 
đeo mặt nạ, hay vì sợ người khác cho 
rằng mình tự cao tự đại mà hại mình. 
Mà chúng ta nhất định phải tu tập tính 
khiêm tốn vì thật sự tất cả chúng ta cho 
dù có thành công, thành đạt, thông 
minh, khôn ngoan, tài trí, giàu có, may 
mắn, xinh đẹp, ... bao nhiêu thì cũng chỉ 
là những sinh vật bé nhỏ mong manh 
yếu ớt trong vũ trụ, trong cõi ta bà tạm 
bợ và có quá nhiều bất trắc, nhiễu 
nhương, lừa mỵ ... Khiêm tốn là nhận 
chân giá trị của chính mình và sống hoà 
đồng với tha nhân với vạn vật và vũ trụ. 
Khiêm tốn để hiểu biết, cầu tiến, hướng 
thiện và hướng thượng để thăng hoa và 
cố gắng học hỏi không ngừng, để biết 
rằng chúng ta sống cần đến sự giúp đỡ 
của tất cả mọi người từ những người 
thân yêu nhất đến những kẻ ghét bỏ ta 
nhất, những người bạn và người thù. 
Khiêm tốn là món trang sức tự nhiên và 
cao sang, đẹp đẽ nhất mà con người có 
thể tôn tạo cho vẻ bên ngoài cũng như 
tâm hồn của mình. Hãy học hỏi, tu tập 
để thấu hiểu chân giá trị của khiêm tốn. 
 
 

Trần Minh Hiền 
Orlando ngày 16 tháng 4 năm 2015 
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(tăng người bạn HO) 
 
Từng đợt sóng vỗ về ta giấc ngủ  
Ngọn gió rừng thoang thoảng tiếng quê hương 
Tâm tư ta ray rứt suốt canh trường... 
 
Miên man lắm khơi nguồn từ đất lạ 
Ngày xa quê đớn đau hơn gỗ đá 
Thương không cùng vận nước lại nổi trôi 
Tổ quốc ơi! Tạm nén xuống niềm đau 
Và tức tưởi của phận người mất nước... 

 
Nhìn hạt mưa không hồn - vỡ tan tành mộng 
ước 
Giọt lệ nào tràn - Đủ gợi nhớ quê hương? 
Sài Gòn ơi! Dù em ở xa tít phương trời 
Em còn đó mãi trong ta... như thuở trước... 
Nhớ cảnh hôm nào - Ta lê bước* 
Bên lề đường Lê Lợi - Tự Do 
Hàng me già đứng buồn xo vì đổi chủ! 
Chợ Bến Thành - dáng sầu co ro như liễu rũ    
Quán vỉa hè - Ta uống đắng giọt cà phê 
Nghe mằn mặn như những dòng nước mắt... 
 
USA đất lành - Xứ Cờ Hoa thêm sắc 
Dắt dìu nhau tìm đến chốn tạm dung  
“Quê hương mới”! Cất tiếng chào ngày mới 
Nhưng đâu đây - thoáng nét hằn cằn cỗi 
Của kiếp người mang mối hận ly hương!!! 
 
* sau ngày 30-4-75                    

BÙI THANH TIÊN
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Lưu Nguyễn Đạt 
 
Hiện tượng và hiệu ứng “Ngày 30 
Tháng Tư” Năm 1975 tới nay, sau 40 
năm ròng rã, vẫn bao hàm nhiều ngộ 
nhận cần sửa sai và định hướng lại. 
 
I. Những Ngộ Nhận Căn Bản Về Hiện 
tượng “Ngày 30 Tháng Tư”: 

 
Trước hết, ngày 30 Tháng Tư năm 1975 
không phải là ngày vui của toàn dân 
Việt, dù ông Võ Văn Kiệt có nhận định 
“…ngày 30 tháng 4, có hàng triệu người 
vui, mà cũng có hàng triệu người buồn”; 
dù trong buổi lễ tiếp thu Sài Gòn, Tướng 
Trần Văn Trà, Chủ tịch Ủy ban Quân 
quản, đã phát biểu một cách bâng quơ 
trước mặt Tổng Thống chớp 
nhoáng Dương Văn Minh: “Trong cuộc 
chiến đấu lâu dài này không có ai là kẻ 
thắng, ai là kẻ bại. Toàn quân và toàn 

dân Việt Nam là người chiến thắng…”; 
dù cả Đại tướng Võ Nguyên Giáp lần 
đầu tiên gặp bại tướng Nguyễn Hữu Có 
cũng đã cầm tay mà nói: “Chào mi, ta 
với mi lúc trước hai đứa hai chiến tuyến 
nhưng nay ta đã là hai anh em”.[1] 
 
1. Lịch Sử Đã Cho Thấy Rõ Thực 
Trạng “Ngày 30 Tháng Tư”: Toàn 
Quân Và Toàn Dân Việt Nam Không 
Hề Chiến Thắng 
 
 Chỉ vài ngày, vài tháng sau “ngày giải 
phóng” [sic], đã phát động một hiện 
tượng “đổi đời” khốn khổ, khốn nạn nhất 
cho “toàn quân và toàn dân” miền Nam 
trong dòng lịch sử hiện đại. “Anh Em”, 
“toàn quân và toàn dân Việt Nam” chỉ là 
những xảo ngôn, dối trá, “nói-dối-như-
vẹm”.[2] 
 
Đương nhiên, đối với kẻ bên kia chiến 
tuyến, khi là thành phần thua trận, kẻ 
thắng chỉ cần gọi họ là “ngụy”, là tội 
phạm lý tưởng, họ sẽ bị vơ vét của cải, 
cướp đoạt nhà cửa, đánh tư sản, rồi 
từng đợt, từng đợt đi “cải tạo”, nghĩa là 
“được” cải huấn tù đày, “được” tra tấn, 
hành hạ chục năm này sang chục năm 
khác, liên tiếp, theo khuôn khổ Gulag 
Cộng Sản Quốc Tế.[3]  CSVN tước đoạt 
nhân phẩm, tài sản và sức sống của 
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người dân thất thế một cách tàn nhẫn, 
dã man.  Họ độc ác, khốn nạn hơn lũ 
mật thám thực dân Pháp đối với dân 
bản xứ, thời thuộc địa.  Chỉ vì CSVN 
mặc cảm bất tài và tham lam đã tìm mọi 
cách củng cố vị thế độc đảng, độc tôn, 
để ngoài họ ra không còn ai được 
quyền quản trị đất nước, dù sau họ là 
phá sản, là tự hủy. 
 
 Kể cả cái gọi là Mặt Trận Dân Tộc 
Giải Phóng Miền Nam Việt Nam thành 
lập từ năm 1960, dưới hình thức một 
“Lực lượng Việt Cộng Miền Nam” trá 
hình cũng không hề “chiến thắng”.  Họ 
bị “thất sủng”, các lãnh tụ của “Mặt 
Trận” cũng bị thủ tiêu, hoặc đi “cải tạo” 
như kẻ thù phản động.  Đồng chí hôm 
trước, kẻ thù hôm sau. 
 
 Kể cả “đồng bào” của người cộng sản 
cũng không hề “chiến thắng”. Điển hình 
là đồng báo đói khổ Miền Bắc từ 1954 
tới 1975, dù được tuyên truyền tung hô 
là “dân làm chủ”, bất cứ lúc nào “họ” 
cũng sống trên đe dưới búa và dưới 
lưỡi liềm sát cổ.  Kể cả 
gần 90 triệu người dân 
hôm nay cũng không 
hề “chiến thắng”.  
Cũng như ông cha họ 
trước kia, người dân 
Việt ngày nay vẫn là 
thứ dân oan, tiếp tục bị 
cướp bóc, thổ phỉ, 
sách nhiễu, hành hạ 
bởi lũ đảng phiệt đội 
lốt mafia/tài phiệt đỏ, ác với dân, hèn 
với giặc-lạ. Nhất là khi 
CSVN hạ mình để Hán Cộng tùy 
tiện lấn đất, chiếm đảo, cắt rừng; tùy 

tiện phóng uế gây ô nhiễm Tây Nguyên, 
sông ngòi; tùy tiện phá hoại sinh lực dân 
nghèo bằng đủ loại thực phẩn chế 
biến độc hại, rẻ tiền. 
 
 Kể cả giới trí thức cộng sản cũng 
không hề “chiến thắng”. Trước kia, tự 
coi là “hèn” nên không được trọng dụng 
bằng “cục phân”[sic] bởi đám lãnh tụ 
CSVN, lũ lượt ăn phải đũa Mao.[4] Ngày 
nay kẻ sĩ dù “đổi đời” vẫn mất giá đến 
độ “phi thường”; bất cứ lúc nào cũng có 
thể bị ghép đủ thứ tội, từ phản động, 
phản đáng, tới phản quốc.  Nhà cầm 
quyền Hà Nội thừa thắng xông lên đem 
công an và xã hội đen thẳng tay hành 
hạ, phá phách, đổ phân người vào nơi 
trú ngụ các “đồng chí” ly khai như 
Hoàng Minh Chính, Nguyễn Khoa Điềm; 
nơi trú ngụ các các nhà dân chủ, các 
nhà tu hành “phản động” vì không chịu 
đổi đời thành “cha-quốc-doanh”, thành 
“sư-quốc-doanh”.  Gần đây, họ cũng “xử 
lý” như vậy đối với thành phần bất đồng 
chính kiến, như gia đình nhà văn Huỳnh 
Ngọc Tuấn, Huỳnh Thục Vy. 

 
2. Đích Thực Ngày 30 Tháng Tư” 
Năm 1975 Là “Ngày-Quốc-Hận” Cho 
Toàn Dân Việt; Còn CSVN Là Kẻ 
“Thua Cuộc”: 
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Thật vậy, ngày 30 Tháng Tư năm 1975 
không xứng đáng được coi là một thành 
thích vẻ vang cho CSVN để họ tự xét là 
“Bên Thắng Cuộc”.  Trái lại, ngày đó chỉ 
đáng nhớ là ngày chiếm đoạt Sài Gòn 
của “Bên Thắng Trận”, nhờ vào súng 
đạn và quân nhu Trung Cộng cho vay 
với lãi cắt cổ, trong khi bên thua trận là 
VNCH lại bị đổng minh Hoa Kỳ trong 
chiến lược “be bờ”[5] bỏ rơi cái một vì 
quyền lợi quốc gia họ, lúc đó đổi hướng 
đầu cơ vào thị trường sản xuất rẻ, 
“made in China”. 
 
Nay sau 40 năm nhì nhằng lỗ hơn lời, 
Hoa Kỳ đã thấy “hố to” và đương tìm 
đường tháo lui.  Trước sau vẫn là một: 
quyền lợi quốc gia Hoa Kỳ trên hết.  Đó 
là mệnh lệnh bất di bất dịch của con 
buôn và người kinh doanh.  Chỉ khác 
một điều, Hoa Kỳ là thương gia khá 
chân chính, vì còn biết sợ luật pháp và 
biết kết sinh với luân lý chân chính 
[corporate integrity] trong khi Tàu Cộng 
[khác với Tàu Singapore, Tàu Hồng 
Kông] lại là thứ “gian thương made in 
China” thứ tả-pín-lù, thi đua văng mạng, 
chết sống 
mặc bay. 
 
Vậy, thành 
ngữ “Thắng 
Cuộc” của 
CSVN ngày 
Sài Gòn thất 
thủ không 
những ngạo 
mạn, tự mãn, 
mà còn vang 
vọng một 

hậu ý man khai, lừa đảo, và tự lừa đảo, 
theo đúng truyền thống hoả mù cộng 
sản quốc tế. 
 
Có lẽ nhà báo Huy Đức cũng thấy rõ 
như vậy, nên dù có khai sinh cuốn sách 
song tập trong năm 2012 & 2013 với cái 
tên tiền chế là Bên Thắng Cuộc,[6] ông 
đã vội vàng cảnh cáo ngay trong lời giới 
thiệu sách, như để tránh một sự lầm lẫn 
lịch sử đáng tiếc: 
 
“Cuốn sách bắt đầu từ ngày 30-4-1975, 
ngày nhiều người tin là miền Bắc đã giải 
phóng miền Nam. Nhiều người thận 
trọng nhìn lại suốt hơn ba mươi năm, 
giật mình với cảm giác bên được giải 
phóng hóa ra lại là miền Bắc. Hãy để 
cho các nhà kinh tế chính trị học và các 
nhà xã hội học nghiên cứu kỹ hơn hiện 
tượng lịch sử này. Cuốn sách của tôi 
đơn giản chỉ bắt đầu kể những gì đã xảy 
ra ở Sài Gòn, ở Việt Nam sau ngày 30-
4: cải tạo; đánh tư sản; đổi tiền… Cuốn 
sách của tôi cũng nói về hai cuộc chiến 
tranh cuối thập niên 1970, một với 
Khmer Đỏ và một với người Trung 
Quốc. Cuốn sách của tôi cũng nói về làn 
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sóng vượt biên sau năm 1975, nói về sự 
“đồng khởi” của nông dân, của các tiểu 
chủ, tiểu thương để giành lấy cái quyền 
được tự lo lấy cơm ăn áo mặc.” 
 
Còn nhà văn cộng sản ly khai Dương 
Thu Hương, nổi tiếng với những tác 
phẩm như Thiên Ðường Mù, Bên Kia Bờ 
Ảo Vọng, Khải Hoàn Môn, thì trước đây 
đã phân minh rõ ràng: 
 
”Lần thứ nhất khi đội quân chiến thắng 
vào Sài Gòn năm 1975, trong khi tất cà 
mọi người trong đội quân chúng tôi đều 
hớn hở cười thì tôi lại khóc… Vào Nam 
tôi mới hiểu rằng, chế độ ngoài Bắc là 
chế độ man rợ vì nó chọc mù mắt con 
người, bịt lỗ tai con người. Trong khi đó 
ở miền Nam người ta có thể nghe bất cứ 
thứ đài nào, Pháp, Anh, 
Mỹ… nếu người ta 
muốn. Ðó mới là chế độ 
của nền văn minh. Và 
thật chua chát khi nền 
văn minh đã thua chế độ 
man rợ. Ðó là sự hàm hồ 
và lầm lẫn của lịch sử. 
Ðó là bài học đắt giá và 
nhầm lẫn lớn nhất mà 
dân tộc Việt Nam phạm 
phải.”[7] 
 
Thật ra CSVN đã “thua 
cuộc” khi bước vào Sài 
Gòn, vì kể từ lúc đó, họ không còn cơ 
hội lừa dân mãi; không còn lý do đòi hỏi 
ở dân sự hy sinh trường kỳ như trước.  
Họ đã tự lột mặt nạ để trở thành những 
tên hung thần man rợ, ác với dân, hèn 
với giặc khi bó tay và cúi đầu đành mất 
ranh giới, mất biển, mất rừng, mất đảo 

cho Tàu Cộng để trả nợ quân sự chu 
kỳ, và nhất là để giữ lấy “Đảng-Ta”. 
 
CSVN đã “thua cuộc” vì bất lực quản trị 
đất nước khi luẩn quẩn ôm ấp phe đảng 
chia năm xẻ bẩy, rình rập thanh toán lẫn 
nhau; khi thao túng tham nhũng quốc 
doanh, chia trác gia đình trị tới độ tắc 
nghẹn.  Trong suốt 40 năm tự hào 
“thống nhất & độc lập” giả tạo, CSVN đã 
công khai tự duy bất tài khai mở sáng 
tạo, với những kế hoạch không tưởng, 
man khai, bán đứng thị trường theo 
hướng xã hội chủ nghĩa; in giấy bạc giả, 
thu lấy “dollars”; với đống văn bằng 
hàng mã [dùng để đốt hương hoả] và 
những bộ óc teo mòn, bịt bùng, rỗng 
tuếch.  CSVN còn bất lực ngay trong 
cuộc sống hằng ngày gìn giữ văn hoá 

đạo người; bất lực duy trì 
luân lý, phẩm giá, hạnh 
phúc và danh dự dân tộc, 
khi nhà cầm quyền Hà 
Nội và bè lũ cán cùn chỉ 
đủ kế “xoá đói giảm 
nghèo” bằng cách bán lao 
động, bán con thành dâu 
nước ngoài; xuất cảng đồ 
“đểu” hay xuất cảnh cán 
bộ chuyên viên ăn cắp 
vặt, để cả Đông Nam Á 
phải treo bảng “Cấm 
Người Việt” lai vãng. 
 

Như thế ngày 30 Tháng Tư Năm 1975 
Không Phải Là Ngày Vui Lịch Sử Việt 
Nam, Mà Đích Thực Là “Ngày-Quốc-
Hận” Cho Toàn Dân Việt vậy. 
 
II. Những Hiệu Ứng Tiếp Nối Của 
“Ngày 30 Tháng Tư” 
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Sau ngày Quốc Hận 30 Tháng Tư, cả 
nước Việt Nam đã trở thành một nhà tù 
lớn với rất nhiều nhà tù nhỏ, kể cả 
những nhà tù cá nhân thi hành tại chỗ, 
dưới mắt “Đảng-Ta” hạch sách, làm tiền 
và hành tội.  Dưới mãnh lực toàn trị của 
gần 4 triệu cán bộ và lãnh chúa CSVN, 
người dân có ba cách phản ứng: 
 
 tỵ nạn nước ngoài với hy vọng khôi 
phục danh dự và quyền làm người; 
 tỵ nạn trong nước với thế cam phận, 
vô cảm; 
 tranh đấu trong nước với hy vọng bật 
lửa đại nghĩa. 
 
1. Liên hệ trực tiếp với thời điểm kết 
thúc tiền đồn trận tuyến ý thức hệ, từng 
đợt từng đợt người Việt đã “bỏ phiếu 
chống cộng” bằng chân, bằng thuyền, 
trong cảnh phiêu lưu tỵ nạn chưa từng 

thấy trước đây: cho tới nay, gần 4 triệu 
người Việt đã bỏ nước thoát cộng, bỏ lại 
tất cả để thoát hiểm. 
 
Đối với người viết là tác giả điêu khắc 
“Bàn Tay Hy Vọng/Hand of Hope”[8] đúc 
bê-tông cốt sắt thực hiện và tặng trại 
Thủy Quân Lục Chiến Camp Pendleton, 
San Clemente, California vào đúng 
Ngày Độc Lập July 4, 1975, thì cuộc ra 
đi của người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản có 
rất nhiều ý nghĩa chính: 
 
 Tỏ rõ lập trường của những người 
Việt tự trọng, khao khát tự do và tôn 
trọng giá trị nhân phẩm, nên không thể 
sống chung với con người cộng sản phi 
nhân, phi nghĩa. 
 
 Nuôi dưỡng “hy vọng” sắt đá khôi 
phục danh dự và quyền làm người. Đó 
cũng là cách tạo dựng lại một không 

gian an toàn, 
vượt tiến cho 
hậu duệ, như 
biểu tượng 
“Bàn Tay Hy 
Vọng” dựng 
trên xứ 
người với 
những đứa 
trẻ tụ hợp 
“đứng thẳng” 
và sẵn sàng 
“bay ra khỏi 
bàn tay” cưu 
mang. Chỉ 
bằng đường 
lối thẳng 
thắn, vươn 
cao và khởi 
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tiến, người Việt Tỵ Nạn mới chắp nối 
cho họ, cho con em họ cái thế đứng 
vững vàng làm người tử tế, mạch lạc để 
trở thành những công dân tiến bộ xứng 
đáng với cuộc sống mới mà người tỵ 
nạn đã chọn với giá rất cao, đôi khi cần 
phải hy sinh tột đỉnh. 
 
 Người Việt Tỵ Nạn 
Cộng Sản nhập cảnh với 
diện quốc tế công pháp 
“tỵ nạn chính trị”, khác 
hẳn với diện “di dân kinh 
tế”.  Căn cước người Việt 
Tỵ Nạn Cộng Sản thuộc 
quy chế chính trị, nên khi 
họ nhập quốc tịch Hoa 
Kỳ, Pháp, Đức, Tiệp 
Khắc, Nhật, v.v., họ có 
quốc tịch nơi cư ngụ và 
chỉ còn là “sắc dân/công 
dân gốc Việt”.  Vậy đối với những “công 
dân gốc Việt”, ngoài trường hợp có 
song tịch với Việt Nam, không thể coi họ 
là “Việt Kiều”, vì họ đã bỏ quốc tịch Việt, 
trên phương diện luật di trú và quốc tế 
công pháp.  Quốc tịch mới và “gốc Việt” 
phải được thi hành và tôn trọng một 
cách đứng đắng, phân minh, phù hợp 
với pháp luật và lẽ phải. 
 
 Quốc tịch mới là những “Bàn Tay Hy 
Vọng” đặt tại xứ người.  Là những 
“Ngày Hành Trình Đến Tự Do” nơi bến 
hứa [La Terre Promise - The Promised 
Land].  Người Việt Tỵ Nạn thoát khỏi địa 
ngục cộng sản, phần lớn là để bảo toàn 
tương lai cho hậu duệ họ.  Nhưng các 
hiện tượng sáng sủa, hy vọng và vui 
mừng đó phải “tới sau” mùa tang tóc 
quốc thể. Phải tới sau “Ngày Quốc Hận” 

và cũng không thể xoá bỏ “Dấu Ấn” lịch 
sử đó.  Những hiện tượng “Hy Vọng” và 
“Tự Do” có thể tưởng niệm hay ăn 
mừng bất cứ ngày, tháng, năm nào 
“KHÁC”, chứ không thể lấn át, thay thế 
Ngày Quốc Hận “30 Tháng Tư” được. 

 
 Thật vậy, nếu tung tăng cờ quạt, kèn 
trống, xăm banh tiệc tùng “Ngày Hành 
Trình Đến Tự Do” vào đúng “Ngày Quốc 
Hận 30 Tháng Tư”, chẳng khác nào cố 
tình cử lễ “Chạy-Tang” cho vài người có 
hạnh phúc tới bến, trong khi chưa chôn 
xong ông bà, bố mẹ còn mục nát trên 
mảnh đất tổ tiên. Tưởng nghĩ con người 
tử tế, chân chính cũng nên tôn trọng thứ 
tự ưu tiên gia đạo, không nên “mua vui” 
đúng ngày “tang lễ” thờ người, nhất là 
nếu cuộc vui chạy tang, chỉ với “mục 
đích thiển cận” thu lượm được thứ tự do 
vô trách nhiệm — vị kỷ, độc diễn, phóng 
túng; coi thường luật pháp, công lý; coi 
rẻ nhân phẩm, nhân quyền mọi người 
[ngoài cái tôi], thì quả thật cuộc “hành 
trình đó” chỉ đưa tới bãi tự do tự 
s[x]ướng, tự hủy.  Vì tự do phải có điều 
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kiện chính đáng, trung thực, trọng pháp, 
trọng nhân, tương ứng và tương xứng.  
Thứ tự do phá phách, nhục mạ, vu 
khống là những hành vi, những tuyên 
ngôn không được luật pháp và hiến 
pháp bảo vệ [unprotected speech / 
unprotected freedom];[9] và cũng không 
được đạo người bái phục. 
 
2. Ngoài trừ 4 triệu cán bộ cộng sản, tất 
cả người Việt còn kẹt lại trong nước 
không hề là “cộng sản”; trái lại, họ cũng 
chỉ là những người “tỵ nạn cộng sản” 
trong nước, lâu năm bị hành hạ, uốn 
nắn, bịt nồm, bịt tai, chọc mắt, nhồi sọ, 
nên đa số cam phận, đến độ vô cảm, 
vui buồn lẫn lộn.  Với cái đà ù lì này, đất 
nước Việt có thể còn tự ru ngủ vài thế 
hệ lặng nín nữa. Nếu giới trẻ đôi lúc 
thức dậy, chẳng qua cũng chỉ để hập 
thụ những thói hư tật sấu, những hào 
quang ngoại nhập, ăn chơi phè phỡn, 
ồn ào; hay lại kéo bè kết đảng thi đua 
chui luồn lối tắt, học lỏm, mánh mung. 
Nghề chính trong nước là xây vội, tháo 
vội, bán vội; môi giới ảo và hùa theo ức 
đoán, tin đồn nhảm; vá víu tín ngưỡng 
với mê hoặc bùa ngải và tướng số.  Đôi 
khi mồ mả, nơi tôn thờ cúng bái cũng 
thao túng trang hoàng vương giả như 
để thi thố phồn thịnh giả tạo hay dùng 
mánh khoé làm hoa mắt thế gian. 
 
Cái chênh lệch giữa người giầu và kẻ 
nghèo thật khủng khiếp, khó mà nối 
ghép, hoà nhập.  Bên cạnh hơn 80 triệu 
dân nghèo mạt kiếp làm bạn với rác 
rưới, phóng uế, ô nhiễm thì nhô lên 
những khu tân lập biệt thự khang trang, 
dinh cơ lộng lẫy mà chỉ kẻ đại gia ăn 
trùm và các ngài cán bộ tham nhũng bự 

mới được bước chân tới để chia phần, 
đổi trác, rửa tiền.  Thành phần tư bản 
đỏ Tàu và Việt còn chuyển động hạ 
cánh an toàn khắp nơi trên thế giới tự 
do.  Tại Hoa Kỳ và Gia Nã Đại, nhất là 
tại các thị trấn cao sang giáp Biển Thái 
Bình Dương [nam California & 
Vancouver] với những địa ốc, dinh thự 
trên 2 hay 3 triệu Mỹ Kim đều được cán 
bộ cộng sản và giới đại gia liến kết mua 
đứt và trả “cash”/tiền mặt để cho con 
em và nhân tình họ trú ngụ, đợi ngày 
“đoàn tụ” gia đình, sẵn sàng có thông 
hành cả xanh, cả đỏ. Điển hình, con gái 
Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng trước là 
dâu “quốc gia”, này là công dân Mỹ 
song tịch chính hiệu. 
 
Dù có Luật di trú Hoa Kỳ, Gia Nã Đại, 
Pháp v.v. và biết bao quy luật quốc gia 
và quốc tế cấm rửa tiền [Financial 
Crimes Enforcement Network; 
Countering Financial of Terrorism; 
Money Laundering Act; USA Patriot Act; 
Financial Action Task Force, Office of 
Foreign Assets Control, etc] vẫn có rất 
nhiều kẽ hở hay biệt lệ để con ông cháu 
cha mafia và tư bản Đỏ lọt vào “địa 
đàng trần gian” Tân Thế Giới, mà chúng 
nhai nhải chê bai với cả triệu cái lưỡi 
không xương đảng phiệt. 
 
3. Giữa đám đông vô cảm, vô định và 
thường xuyên đối mặt với cả một hệ 
thống cầm quyền độc tài mật vụ, cảnh 
sát trị là những phần tử bất đồng chính 
kiến, miệt mài tranh đấu lẻ loi cho chính 
nghĩa dân chủ tự do, cho nhân phẩm, 
nhân quyền.  Với khoảng 527 cá nhân 
và hiệp hội trong nước, họ bắt đầu công 
khai tỏ bày bất đồng chính kiến với 
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chế độ CSVN, nhất là về mặt bảo vệ 
nhân quyền, bảo vệ tự do tôn giáo.  Họ 
là những bloggers trong nước, những 
nhà báo độc lập, những tổ chức xã hội 
dân sự non nớt, mà điều lệ tổ chức và 
phương tiện thu thập vốn liếng và uy tín 
xã hội [social capital] vẫn còn vấp váp 
sơ khai.  Họ cũng là những nhà tu chân 
chính, thu thập nhân từ nhân ái, mong 
bảo vệ tín ngưỡng họ luôn luôn bị tước 
đoạt, triệt hạ, sách nhiễu. Nhưng ít ra họ 
là những nguồn hy vọng trong vô vọng; 
là những tia lửa khai phóng đại nghĩa, 
đại cuộc khi lay chuyển được lòng dân, 
thu hút được lương tâm và lương tri 
nhân loại, trên thế giới tự do và trong 
không gian người Việt tự do từng được 
cưu mang.  Có gì quá đáng khi những 
người may mắn tới trước giúp ngưới tới 
sau, trong cuộc hàng trình luân phiên 
tìm thấy tự do chân chính, sự thật và 
công lý. 
 
Phải nghiêm chỉnh thấy rằng, ngày hôm 
nay, việc tranh đấu của những nhà bất 
đồng chính kiến đương đầu với thế lực 
CSVN là hiện trạng thách đố, là hy sinh 
tù đày và đổ máu trước tiên của người 

trong nước. Định mệnh và trách nhiệm 
khai phóng thoát cộng hay dựng nước 
theo hướng dân chủ tự do cũng nằm 
trong tay người trong nước. Vuông tròn, 
trong sáng, cao siêu hay “tương đối” 
khả chấp, khả thi cũng theo tầm tay và 
sở trường của chính họ.  Nước Việt 
Nam ngày nay và sau này là của người 
Việt sinh sống, thờ phụng, tái tạo tương 
lai theo khuôn khổ, nhu cầu và triển 
vọng của người trong nước. 
 
Họ chỉ cần phối kiểm với những ý niệm 
tốt, những tri thức khả chấp, khả dụng 
đối với họ. Họ sẽ ngưỡng mộ, học hỏi 
từ những nhân sinh quan phù hợp, 
những mẫu người chân chính làm 
gương soi.  Nhưng đời sống, môi sinh, 
thân thể và giá trị con người họ là do họ 
quyết định.  Họ không bắt buộc phải 
nghe lệnh chỉ giáo hay cóp nhặt y trang 
từ bất cứ ai ngoài cuộc.  Họ là người 
cuối cùng xây dựng và bảo trì vận mệnh 
đúng mức của chính họ, khi họ trở 
thành những quản trị viên đích thực, 
sáng suốt, công minh của đất nước mà 
họ tranh đấu, vun sới cho tới giờ. Tất cả 
chung quanh chỉ là những mối liên hệ 
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yểm trợ, giúp đỡ, hợp tác, kết sinh.  
Nhưng tác nhân chính yếu, có trách 
nhiệm và quyền thế cột trụ vẫn chỉ là 
người sống còn trong nước.  Thắng 
cuộc đại nghĩa hay thất bại nội tại cũng 
do chính họ đảm nhận và chịu đựng.  
Ngay bây giờ hay một vài thế hệ nữa. 
 
III. Sứ Mạng Chân Chính Của Người 
Việt Tử Tế 
 
1. Thế nào là Người Việt Tử Tế? 
 
Tử Tế có vài nghĩa chính: [a] có những 
gì phải có để được coi trọng; [b] hành 
động tinh-mật, rành rõi, cẩn mẫn, kỹ 
càng [Đào Duy Anh, Hán-Việt Từ-Điển]; 
[c] có lòng tốt trong cách đối 
xử đứng đắn, nhân đạo với nhau. 
 
Vậy, ngay hai chữ “tử tế” tự nó có thể 
quy tụ những thành tố kết lực để định 
nghĩa Người Việt Tử Tế [NVTT]: 
 
 Tự trọng, Tự Quyết, Tự Chủ về tư 
tưởng, chính trị, xã hội, kinh tế; 
 Ưu đãi Dân Chủ Tự Do Chân Chính; 
 Trọng Pháp, Trọng Nhân, Trọng Sinh 
một cách mạch lạch, chân chính; 
 Êm thuận, hài hoà, sáng suốt, khiêm 
tốn, quân bình, không thái quá. 
 
Chúng ta cần khẳn định ngay, Người 
Việt Tử Tế không thể là người cộng 
sản, vì căn bản của người cộng sản đi 
ngược lại với tất cả các kết tố của 
NVTT. Hơn nữa cũng không thể chờ 
mong người cộng sản “biến hoá” thành 
NVTT, ngoại trừ trường hợp họ thực sự, 
thực tâm thoái đảng và bỏ hẳn lối sống 
và tư duy cộng sản. 

 
Nhưng đồng thời, không phải bất cứ ai 
cứ “chống cộng” đương nhiên là NVTT. 
Giả thử người chống CSVN lại [a] ngoi 
theo chủ nghĩa phát-xít, độc tài quân 
phiệt hay [b] hùa theo đường lối khủng 
bố của bá đạo Cực-Hồi [ISIS/Islamic 
State of Iraq and Syria], hay [c] vẫn 
quen mui áp dụng thủ đoạn tố khổ, chụp 
mũ, vu khống của “địch” CSVN, thì rõ 
rệt, chống cộng như thế cũng chả hơn 
gì, vì vẫn đắm đuối trong vòng luẩn 
quẩn của tội ác triệt hạ đời sống và 
phẩm giá con người. 
 
Trước đây, người Việt Quốc Gia đã có 
công mở đường tới ý niệm dân chủ tự 
do, trọng pháp, trọng nhân.  Nhưng 
trong một giai đoạn quá ngắn và nhiều 
trở ngại binh đao bất ổn, người Quốc 
Gia qua hai nền Cộng Hoà đã không kịp 
vẹn toàn sứ mạng giao phó. Danh hiệu 
và chức năng “Quốc Gia” chỉ là hình 
ảnh ngón tay chỉ dẫn tới “Dân Chủ Tự 
Do Chân Chính Nhân Bản”, nếu ngón 
tay đó thực sự là một “mẫu mực” thẳng 
thắn, nghiêm chỉnh, nhân từ, chính 
đáng, đích thực dẫn đường tới “con 
người tử tế, chân chính”. 
 
Nên ngón tay chưa phải là cái “đích tìm 
kiếm” hay ngưng lại tại đó.  Chất Người 
Tử Tế Chân Chính của ý niệm “Quốc 
Gia/không Cộng Sản” mới là cứu cánh 
của cuộc hành trình tìm lẽ sống, lẽ phải. 
 
Vậy, người Việt Quốc Gia Tỵ Nạn Cộng 
Sản tại thế giới tư do tân tiến đã thực 
hiện được những gì, sau 40 năm sinh 
sống thoải mái với đầy đủ phương tiện 
an cư lập nghiệp, an sinh xã hội, với 
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đầy đủ thời gian [gấp 2 lần nền Cộng 
Hoà 1 và 2] để hội nhập nền dân chủ 
chân chính trọng pháp, trọng nhân? 
 
Người viết vẫn tin rằng, sau 40 năm hấp 
thụ nền nếp dân chủ tự do nhân bản nơi 
tá túc; sau 40 năm học hỏi kiến thức cởi 
mở, đa nguyên, đa dạng; sau 40 năm 
kinh nghiệm làm người Việt tự do, tử tế, 
tự tin, biết rõ quyền hành và trách nhiệm 
của mình, đa số công dân Người Việt 
Tỵ Nạn Cộng Sản tại Hoa Kỳ và trên 
toàn thế giới đều trở thành cởi mở, 
thông minh và can trường hơn so 
với quá khứ đen tối trước đây. 
 
Nhưng trong giai đoạn “chuyển tiếp” khá 
dài này, vẫn còn sót một thiểu số người 
Quốc Gia cực đoan, độc diễn với những 
thành tích không mấy rõ rệt, dẫm chân 
tại chỗ, tự mãn, không cần mở mang trí 
tuệ, không cần bổ túc nhân cách; cùng 
không cần trau dồi kiến thức về mặt 
pháp lý và công lý nhân quyền, nên dễ 
trở thành độc đoán, độc tài, vô hình 
chung đã đi ngược lại với sứ mạng và 
đường lối Dân Chủ Tự Do Nhân Bản 
Chân Chính mà Người Việt Tỵ Nạn 
Cộng Sản thực sự muốn tìm kiếm và 
hoàn tất. 
 
2. Người Việt Tử Tế Là Mẫu Số 
Chung 
 
Trong 40 năm qua trên mặt công luận, 
qua báo sách, truyền thông trên mạng, 
người Việt chúng ta đã bỏ quá nhiều 
công sức “Chống Cộng”.  Đó là điều 
cần làm để bác bỏ, khai trừ một căn 
bệnh văn hoá ý thức hệ điên cuồng, ác 
liệt, phá hoại nhân phẩm và đời sống 

con người hơn 80 năm qua tại Việt 
Nam. Nhưng nỗ lực kêu đau, gào thét, 
mắng chủi này chưa đủ, vì khiếm khuyết 
đường lối “Vượt Cộng” và “Chữa Cộng”. 
 
Nếu chỉ chuẩn bệnh và hô hào thật to 
đó là bệnh “Cộng Sản” mà không tìm 
cách giúp con bệnh “thoát bệnh”, giúp 
đương sự khoẻ mạnh lại thì vô hình 
chung người “chống cộng xuông” chưa 
phải là một “lương y” hoàn tất trách 
nhiệm cứu người bị CSVN ám hại.  Một 
lương y, một y sĩ giỏi phải cấp tốc cho 
đơn thuốc điều trị bệnh và chỉ dẫn 
những biện pháp cần thiết triệt bệnh và 
ngừa bệnh. 
 
Nếu chúng ta muốn xóa đói giảm nghèo 
ngay trong gia đình chúng ta, thì: 
 
 Hãy bớt thì giờ kêu gào, than thân 
trách phận hẩm hiu, đói nghèo; 
 mà lập tức học hỏi; tìm hiểu thế nào là 
sung túc, là an khang, thịnh vượng; là 
hãnh diện gia đình, là hạnh phúc con 
người biết sống ra sống, biết ăn, biết 
mặc; 
 và từ đó tìm cách giải đáp nhu cầu, 
chu toàn cấp bách giải pháp sinh sống 
căn bản/tạo nghiệp/đầu tư nhân sự/phát 
triển toàn diện /trao đổi/tích lũy cho 
tương lai v.v. 
 
Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản tại hải 
ngoại, những vị cựu tù nhân chính trị/tù 
nhân lương tâm, những thành phần 
tranh đấu, bất đồng chính kiến trong 
nước đều có thể đảm nhận nghiệp 
vụ “lương y”, [a] một mặt xác định rõ thế 
nào là căn bệnh “cộng sản”, nhưng lập 
tức [b] phải điều nghiên, thử thách, phổ 
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biến thuốc men và phương pháp trị 
bệnh, ngừa “bệnh cộng sản”. 
 
Người Việt Tử Tế tại Hải ngoại và trong 
nước là hiện sinh của giới “lương y” 
chữa bệnh cộng sản, khi đối xử với 
mình và tha nhân, khi quản trị việc công 
cũng như tư nghiệp với những nhận 
định và tiêu chuẩn như sau: 
 
 Tự trọng, Tự Quyết, Tự Chủ về tư 
tưởng, chính trị, xã hội, kinh tế; 
 Ưu đãi Dân Chủ Tự Do Chân Chính; 
 Trọng Pháp, Trọng Nhân, Trọng Sinh 
một cách mạch lạch, chân chính; 
 Êm thuận, hài hoà, sáng suốt, khiêm 
tốn, quân bình, không thái quá. 
 
Chỉ những Công Dân Người Việt Tử Tế, 
những đồng bào, đồng hương “Chúng 
Ta” khi nghiêm nghị, cẩn mẫn, biết rõ 
quyền thế và trách nhiệm của mình; biết 
rõ gốc gác & sứ mạng nhân từ của 
chính mình; biết rõ cách sinh sống 
thuận hoà, khiêm tốn, quân bình mới 
thực sử đảm nhận cuộc sống đầy đủ ý 
nghĩa ngày hôm nay; mới thực sự đóng 
góp phúc lợi cho tương lai dân tộc, cho 
con cháu chúng ta. 
 
Chúng ta hãy đặt trọng tâm vào 
giai đoạn Làm Người Tốt.  Đó là một 
thứ Đạo-Việt “tân-ước” hay cập nhật 
thành một Cách-Sống nhân bản tự tin, 
nhân chủ và dân chủ; thành trạm tới của 
Người Việt Tử Tế, cái bến tạm dung, 
nhưng toàn mỹ, toàn bích, an lành, khả 
chấp và khả thi. 
 
Đó sẽ là Không Gian Người Việt Tử Tế, 
mở và bao dung, không quá khích, 

không miệt thị, không kỳ thị. Tất cả 
Người Việt chúng ta không cần làm 
thánh, làm siêu nhân; nhất là không cần 
làm “hung thần”, hung tướng, mà chỉ 
cần hoàn tất đúng và đủ vị thế của 
những con người tử tế, chân chính, 
mạch lạc; từ bi và hùng dũng.  Thế đã 
là đủ. 
 
Vậy chúng ta hãy níu kéo lại chúng ta 
theo hướng đị đó, từng bước ngắn, gọn, 
rõ rệt, chân thật, công minh.  Không dối 
lòng.  Không dối mình.  Không dối 
người. Không dối đời. 
 
Và trước tiên không thể tự bôi nhọ 
minh, bôi nhọ tha nhân, bôi 
nhọ cuộc đời còn lại hay sắp tới. 
 
Chúng ta đều trách nhiệm như nhau, 
hay ít ra sẽ phải “đối mặt” với ngần ấy 
hậu quả, ngần ấy vận mệnh, ngay trong 
cuộc sống tập thể hay quan niệm sống 
từng người, dù chúng ta nhập cuộc hay 
không nhập cuộc cũng vậy.  Điển hình, 
chúng ta đã một lần mất nước.  Biết thế 
nào là mất tất cả, dù muốn, dù không. 
 
Nhưng xin đừng mất nốt dân tộc chúng 
ta. 
 
Vậy, khôn cũng chết, dại cũng chết, biết 
thì sống! Ít ra khi nhắm mắt sẽ không 
tiếc nuối đã bỏ lỡ cơ hội làm Người Việt 
Tử Tế. 
 
Trân Trọng. 
 
Lưu Nguyễn Đạt, PhD, LLB/JD, LLM 
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Thu Hương đã trả lời cuộc phỏng vấn do 
Đinh Quang Anh Thái thực hiện và phát 
thanh trên làn sóng của đài Little Saigon 
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Danh ngôn: 
Giáo dục là vũ khí mạnh nhất mà người ta có thể sử dụng để thay đổi cả thế giới. 

N. Mandela 
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Ngày nào nó trốn dưới hầm 
Như con chuột ghẻ mẹ lầm than thương 
Xẻ cơm nhường áo quê hương 
Thuốc thang bồi dưỡng sữa đường mật 
cam 
 
Tháng tư đen nó lên quan 
Vênh râu phình bụng làm tàng đảng viên 
Ăn trên ngồi trước cướp tiền 
Cướp nhà cướp đất giết hiền đốt kinh 
 

Hãi hùng mẹ khóc van xin 
Nó vu cáo mẹ che mình ngụy quân 
Tuyên truyền phản động lòng dân 
Đem ra đấu tố vong ân cộng thù 
 
Máu mẹ hận hải thiên thu 
Cháu con vượt bể khổ nhừ thiện tâm 
Ngày nào nó trốn dưới hầm 
Như con chuột ghẻ mẹ lầm than 
thương... 

LuânTâm 
Maryland - 04/25/13 

 

 

 

Danh ngôn: 
Sự phản kháng là nền tảng thực sự của tự do. 
Sự phục tòng hẳn phải là nô lệ. 

Henry David Thoreau 


