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Lời người viết : „ Giữa Quê Người Tôi Nhớ ðến Anh“ là một hồi ký ghi 
lại biến cố mà báo chí vào thời ñó gọi là «bàn thờ Phật giáo xuống 
ñường« ñã gây nên khoảng 70 ñồng bào thiệt mạng, trong số này có một 
hướng ñạo sinh ñã  bỏ mình. Một viên ñạn xuyên tay phải, chọc thủng 
người ñể vào phổi và cuối cùng viên ñạn thoát ra ngoài ngay hoa Bách 
Hợp. Anh chỉ kịp la lên «Chết tôi rồi !« và ngã xuống. Máu cuả anh 
thấm ñỏ tuí áo trái, màu hoa Bách Hợp bây giờ trở thành ñỏ thẫm vì 
thấm màu máu của anh. Xiêm là người duy nhất ñược chôn cất tử tế với 
sự tiễn chào Vĩnh Biệt của toàn thể  Hướng ñạo Sinh ðạo An Hải 
Danang  sau ngày thành phố ñựơc vãn hồi trật tự 

 
*** 

 
Mẹ tôi khi còn trẻ rất ñẹp và chính vẻ ñẹp  này ñã làm cho cuộc ñời của bà gian nan. Ông 
ngoại làm lý trưởng nhưng nhân hậu bởi sinh ra trong gia ñình nho học, tuy vậy cũng không 
thoát khỏi cái nền văn hoá và phong tục Việt Nam cổ hũ vào thời buổi ấy. Vì một lời hứa, mẹ 
tôi phải về làm dâu ở tuổi 16  trong một gia ñình phú hộ cốt ñể có cháu nối dõi vì chàng rể 
ñang ở thời kỳ lao phổi trầm trọng. Bà trở thành goá phụ sau khi ñứa con ra ñời. Gia ñình 
chồng sợ  rằng sự hiện diện cuả bà sẽ ảnh hưởng ñến việc chia gia tài nên ñoạt cháu, ñuổi dâu. 
Sau một thời gian tang chế, mẹ tôi bước thêm một bước nữa với một người sinh sống bằng 
nghề hàng hải. Trong chiến tranh Việt-Nhật, Quê Hương ñã một lần chia cắt, vì nghĩ rằng ông 
sẽ không bao giờ ñược trở lại miền Nam nơi ñó ông ñã có gia ñình. Chẳng may cho bà ngăn 
cách ñó chỉ tạm thời sau khi Nhật thua và rút khỏi Việt Nam, tiếp theo chiến tranh Pháp Việt 
kết thúc ñưa ñến việc chia ñôi ðất Nước vào năm 1954. Trước tình thế ñó cha tôi phải vào 
Nam vì lý do nghề nghiệp cũng như gánh nặng gia ñình ñang chờ ñợi. Phần mẹ tôi không nỡ 
ñể anh em chúng tôi trở thành những ñứa trẻ không cha nên ñành theo chân vào Nam làm 
kiếp chồng chung. Khi con tàu "há mồm" dừng tại bến cảng ðà Nẵng, cha tôi bàn với mẹ tôi 
trong hoàn cảnh hai gia ñình như thế thì việc ñịnh cư nơi ñây sẽ ổn thoả hơn vì nghề nghiệp 
ông có thể gặp lại chúng tôi. Thế là Danang trở thành quê hương cuả tôi khi tôi vừa ñúng 5 
tuổi. Tôi vẫn còn nhớ Danang lúc ñó ánh sáng ñiện ñưòng phố vẫn còn hạn chế, mỗi lần  tàu 
cập bến cha tôi thường chở  tôi ra bến tàu ñậu ñể cho  tôi lên chơi, con ñường Quang Trung 
rợp bóng mát bởi những cây cổ thụ cao cả chục thước, hai bên ñường trống vắng loáng thoáng 
dãy nhà của các viên chức thuộc ñịa, những lần dắt chúng tôi ñi sắm quần áo ở trung tâm 
thành phố cũng không có gì sầm uất, khu chợ vườn hoa lúc này chỉ là một công viên với  rất 
nhiều cây phượng, hoa ñỏ rực vào những tháng hè, ñối diện là một ñồn lính, kế bên là hãng 
Hàng không Việt nam có tên là Cosara, nhắc ñến ñây dân ðà Nẵng không thể quên tiệm phở 
Bắc duy nhất cuả thành phố thời ñó, ñối diện là Ty Thông Tin với các hình ảnh sinh hoạt và 
vui nhất là  những buổi thi ca hát vào mỗi tối thứ thứ Bảy hàng tuần. Khu chợ Cồn chỉ là 
nghĩa ñiạ, ñối diện dãy nhà của gia ñình dành cho nhân viên cảnh sát toàn là dãy nhà tranh lụp 



xụp leo lét ánh ñèn ñiện giới hạn, ngược về trung tâm thành phố con ñường Hùng vương dài 
thẳng tắp, một bên là nhà thương công mà tôi không thể quên khi còn nhỏ ñau răng ñến ñây 
ñể nhổ, bà y tá phòng răng với khổ người "quá tải" làm nhiều lần tôi chết khiếp mỗi khi ñưa 
cái kềm nhổ vào miệng, chẳng một mũi thuốc tê, trong tích tắc miệng cậu bé chỉ ñược một 
chút bông gòn và ngôn ngữ thực dân vẫn còn tồn tại mà tôi không hiểu gì cả "A-lê hấp!" kèm 
theo dấu hiệu ñi xuống ghế, có nghĩa là xong rồi!  ði lên chút nữa, nhà tù vào thời Pháp thuộc 
ñối diện với nhà thuốc Trung Nguyên một thời gian sau biến thành khu giải trí cho các ñoàn 
cải lương như Kim Chung, Thủ ðô ra hát,  bên cạnh là bến xe liên tỉnh, khu hội trường ñược 
xây dựng vào năm 1964, trước ñó là một khu hoang phế kéo dài ñến hãng làm xì dầu cuả 
người Hoa. Nơi ñây phun ra những ñợt khói toả mùi xương bò khét nghẹt ñầy những bụi tro 
chạm vào da rát bỏng khiến cả thầy lẫn học trò lắm khi phải tháo chạy ra ñường vì phòng học 
ngập chìm trong màn khói, người ta bảo thầy Hồng Bàng mắc bệnh lao là vậy. 
 
Tôi lớn theo năm tháng và thành phố cũng nhiều thay ñổi, sau khi chính phủ Tổng Thống Ngô 
ðình Diệm sụp ñổ, cuộc sống người dân không an bình như xưa nữa, những người ñạp xích lô 
không còn những giấc ngủ trưa dưới những tàng cây rợp ñầy bóng mát và thật khó "mời" 
ñược các ông xích lô vào giờ này không những thế mà coi chừng bị mắng nữa là khác. 
 
Cuộc chiến ñã  bắt ñầu hâm hấp không còn nguội lạnh như trước ñây, một ông ðại uý tên 
Quân nhà ñối diện với trường trung hoc Phan thanh Giản khi tử trận tang lễ rầm rộ, thị trưởng 
tới chào mặc niệm, sĩ quan cao cấp ñến gắn huy chương, từng chiếc xe jeep ñại diện các ñơn 
vị ñến ñể tiễn ñưa, băng ghế trắng toát, xếp hàng từ trước cửa trường cho ñến tận phòng mạch 
Bác Sĩ Quân Y Tôn thất Thọ ở bên hông nghĩa ñiạ Tây hoang phế, các lớp tiểu học chúng tôi 
quyên tiền chia buồn cùng tang quyến. Tất cả nay không còn hình ảnh ñó nữa vì  số tử trận ñã  
gia tăng, người sống không còn tâm trí ñâu mà lo những chuyện như trưóc nữa. Các cuộc biểu 
tình chống chính phủ bắt ñầu. Một hình ảnh còn hằn sâu trong trí, ông chủ tiệm nhà may Tấn 
Phát ngay ñầu ñường vào rạp chiếu bóng Chợ cồn với giá vé dành cho giới lao ñộng hàng 
ñêm mở nhạc ầm ĩ. Người ta biểu tình  khắp nơi trong thành  phố ,tự ñộng ñi bắt người không 
cần biết chính phủ là gì, ông chủ tiệm may nói trên bị bắt trói tay bằng dây kẽm gai , dắt ñi từ 
tiệm ông cho ñến hội trường Trưng Vương, trên lộ trình ông bị ñánh ñập bởi những người quá 
khích, kẻ thoi, người phan gậy trên người ông cho ñến khi ông chết trên ñường nhưng vẫn bị 
kéo lê lết cho ñến trước hội trường Trưng Vương, nơi ở ñó một toà án ngoài trời kết tội và xác 
ông ñược treo cũng bằng sợi dây kẽm gai trên một cây khá lớn dưới sự chứng kiến của hàng 
ngàn người. Chính quyền không can thiệp, mọi người dửng dưng chỉ vì ông bị tố cáo là người 
của ðảng Cần Lao của  Cậu Cẩn, thời ñó hai chữ Cần Lao ñồng nghĩa với hai chữ Tử Hình 
theo kiểu trung cổ.  
 
Cuộc biểu tình ñược mang tên là Vụ án Thanh Bồ ðức Lợi vào năm 1964, khởi ñầu là chống 
Thiệu-Kỳ-Có, thay vì ñoàn biểu tình hướng về phía trung tâm thành phố như ñã ñịnh trước  
thì  lại quay về một vùng không có cơ sở chính quyền mà lại là một khu người Công giáo, thế 
rồi một tiếng súng không biết từ phía nào của người Công giáo hay từ phiá ñám biểu tình ñã 
khởi ñầu cho cuộc ñánh phá lẫn nhau gây nên người chết, nhà cháy và hậu quả là sự hận thù 
giữa người Công Giáo-Phật Giáo trở nên âm ỉ trong lòng. Liên tiếp các vụ biểu tình có quy 
mô rộng lớn, ñình công bãi thị, bãi khoá xảy ra. Các giáo sư có uy tín như Vĩnh Linh, Hồ An, 
Hồ Quý lần lựơt "nhảy vào bưng", các tờ báo ñối kháng phát xuất từ Huế do lãnh tụ sinh viên 
ñấu tranh như Hoàng Phủ Ngọc Tường cầm ñầu như Lập Trường, Tranh ðấu, Có cứng mới 
ñứng ñầu gió v..v.. với những luận ñiệu chống và chửi bới chính quyền một cách thâm thúy, 
nhẹ nhàng, dễ lôi cuốn ñộc giả về với mình qua lối hành văn trào phúng mà trung tâm xuất 
phát là nhà xuất bản Ngày Mới ngay cổng vào kho ñạn chợ Cồn, những ñiểm ñọc báo công 
cộng cho ngưòi qua ñường ñược nghe khỏi cần mua báo hay nếu cần báo phát khỏi phải  trả 
tiền, trước ñọc tin tức sau dùng trong việc gói ghém.  



Từ những năm 1963, 1964, 1965 liên tục thành phố sống trong sôi ñộng qua các cuộc biểu 
tình, bên cạnh ñó các buổi thuyết pháp tại chùa Tỉnh giáo hội vào những ngày cuối tuần hay 
bất cứ lúc nào khi các vị lãnh ñạo tinh thần muốn, chỉ một lời truyền miệng khuôn viên chùa 
có thể tụ tập ñến 10 ngàn người ñứng sát nhau từ trước chánh ñiện cho ñến tận ngoài ñường 
Ông Ích Khiêm. Những bài thuyết pháp mang tính chất ñả phá chính quyền hơn là ñạo pháp. 
Những cuộc biểu tình ủng hộ Tướng Nguyễn Chánh Thi và lần gặp mặt tạ từ ñồng bào trước 
khi lên ñường chữa bịnh thối mũi tại ngã tư nhà thuốc tây Trung Nguyên ñã tụ tập cả hàng 
ngàn ñồng bào, các tổ chức với danh xưng "Lực lượng Nhân Dân Cứu Quốc", "Lực lượng 
Tranh Thủ Cách Mạng" xuất hiện khắp mọi nơi, chiếm ñóng các cơ sở công cộng như bến xe 
nguyên trước ñây là nhà tù hồi thuộc ñia Pháp ñối diện với nhà thuốc Trung Nguyên hay các 
cơ sở hành chánh của chính quyền cấp phường khóm. 
 
Trên ñây là những hình ảnh lướt qua ñể quý ñọc giả nhất là cư dân ðà Nẵng có dịp sống lại 
những gì trong quá khứ, người viết bài không muốn ñi sâu vào chi tiết. 
 
Cho ñến năm 1966 sau Tết, cuộc ñấu tranh trở nên sôi ñộng nhất, thoạt ñầu là các cuộc xuống 
ñường chống chính phủ cuả Phật Giáo. Hưởng ứng lời kêu gọi của lãnh tụ Phật Giáo phát xuất 
từ chùa tỉnh hội, ñồng bào phật tử ñem bày bàn thờ ra ngoài ñường trước nơi cư ngụ và chính 
vì vậy mà giới báo chí, truyền thanh gọi là "biến cố Bàn thờ Phật xuống ñường" ngụ ý của 
phe ñấu tranh là "hiền lành như ðức Phật cũng phải xuống ñường", về mặt tâm lý thì  không 
một ai dám ñụng ñến các bàn thờ vì ñó là biểu tượng cho sự tôn sùng mà ñại ña số ngưòi việt 
chiếm 90% về tôn giáo này. Suốt con ñường Ông Ích Khiêm bắt ñầu từ dốc cầu Vồng (nay ñã 
phá hủy) cho ñến chợ mới ñường ñến phi trường. Trên ñoạn ñường Hùng Vương từ ngã ba 
cây Quăng chạy thẳng  lên phố ngang nhà thương công. Hai truc lộ của hai con ñường vừa kể  
chi chít những bàn thờ lớn nhỏ ñược ñem ra bày ở giữa ñường xe chạy với khói hương nghi 
ngút, mục ñích không cho xe cộ ñi lại thậm chí nhiều ñoạn người ñi bộ cũng còn khó khăn ! 
 
Phong trào ñấu tranh chống chính phủ ñược sự yểm trợ của  phong trào ñấu tranh  do sinh 
viên Huế lãnh ñạo  với một lực lượng có tên là "ðoàn Sinh Viên Quyết Tử", ăn mặc ña số là 
ñồng phục kaki vàng hay dân chính,cổ quàng khăn màu ñỏ, một số có súng carbine thậm chí 
có người ñẽo cây gỗ  thành cây súng giả, họ ñi thành hàng dọc hai bên ñường, giữ khoảng 
cách như binh sĩ di chuyển, khởi ñầu từ ngã ba Cai Lan (tên của một cai ñội dưới thời thực 
dân Pháp nào ñó, tức ngã ba giao nhau của hai con ñường Hùng Vưong và Hoàng Hoa Thám)  
ñể ñi về phía chùa tỉnh giáo hội, trên ñường họ ñi ñồng bào tập họp vỗ tay ủng hộ ! Nhìn họ 
cứ như là ñoàn quân chiến thắng trở về từ mặt  trận.  
 
Người viết bài này cho ñến hôm nay ñã 42 năm vẫn còn không hiểu là các vị có trách nhiệm 
của chính quyền VNCH thời ñó, quý vị ñang làm gì ???  Và ñây không phải là hình ảnh ñầu 
tiên xảy ra mà trước ñó các tổ chức ñấu tranh dưới danh xưng là "Hội ðồng Nhân Dân Cứu 
Quốc" cũng thế, tôi thấy những tên du ñãng, thành phần bất hảo kẻ thì dao rừng, ñứa thì súng 
colt 45 hay rouleau của cảnh sát xử dụng xe dân sự chạy với tốc ñộ như là trong tình trạng 
khẩn cấp trong thành phố. Ai ñã sống trong thời ñiểm sau năm 1963 cho ñến biến cố 1966 này 
ñều cũng ñã thấy như vậy. 
 
Phía bên quân ñội ly khai thì ra sao? Trước hết tại Trung Tâm Binh Chủng Truyền Tin trại 
Nguyễn Du nằm tại khu vườn hoa, một trung tâm quan trọng có tính cách chiến lược của toàn 
quân khu, cận kề với ngã năm, lực lượng ly khai cho căng một banderole "Chiến Dịch Trần 
Hưng ðạo" rất lớn trên cổng ra vào, mỗi buổi chiều khoảng 4 hay 5 giờ cho phát thanh 
chương trình gồm những bài viết chống chính phủ. Nói chung, chính quyền như cảnh sát hay 
quân ñội vẫn làm ngơ coi như ñó là sinh hoạt bình thường. Dân chúng thay phiên canh gác 
các bàn thờ, nhang ñèn ñược thắp liên tục lắm nơi còn tổ chức nghi lễ cầu an ngay tại ñường 



phố, ai muốn tham gia lúc nào cũng ñược. Một tình trạng vô chính phủ  trong một quốc gia 
ñang phải ñối phó với một cuộc chiến ñang leo thang, ñêm ñêm những ñóm hoả châu rực sáng 
từ phía nam hướng Cầu ðỏ, Cẩm Lệ Hằng ngày những phi vụ cất và hạ cánh cuả không quân 
Mỹ xảy ra liên tục gây nên những tiếng ñộng khủng khiếp. 
 
Trường ñóng cửa ñã lâu, ở trong nhà mãi cũng chán, tôi ñi bộ  lên phố cốt ý ñi lang thang cho 
hết ngày giờ tiện thể ghé thăm mấy chú sói con của tôi ở khu ngã năm. 
 
Ngang ñến rạp chiếu bóng LIDO, bỗng tôi thấy một ñoàn người chạy thối lui, nét mặt có vẻ 
hoảng sợ, miệng thì la rằng: "Có trâu ñiên bà con ơi". Tôi rất làm ngạc nhiên và bị khích ñộng 
của sự tò mò muốn tìm hiểu, thay vì chạy lui trở lại như người ta, tôi tiến về phía trước ngang 
qua tiệm bán thuốc lào Cẩm Lệ của bà giáo Cơ, ai ñã từng hút thuốc lào thì ắt chắc không 
quên tiệm thuốc lào này, thì cũng vừa lúc tôi thấy một ñoàn quân mặc quần áo bông ngụy 
trang, mặt ñeo mặt nạ chống hơi cay ñang rầm rộ ñi trên ñường Thành Thái ngang phòng 
mạch của Bác Sĩ Thái Can, súng bắn nghe chát chúa, lá cây lẫn vỏ cây bay như pháo tết rơi 
khắp nơi, tiếng quát tháo thị uy vang rền, tiếng giày dậm mạnh trên ñường nhựa. Hoảng quá, 
tôi lính quýnh phóng xuống một rãnh nước ñã  khô bên ñường cùng chung với những người 
hiếu kỳ như tôi. Quả thật tôi sợ lắm và trong lúc bối rối ñó tôi tự trách thầm là biết như thế 
này ở nhà có phải yên thân hay không. Tuy sợ nhưng cũng lóp ngóp dòm ngó của ñoàn 
quân này; tôi ẩn núp bên cạnh một anh, anh ta có vẻ như rành rõi việc súng ñạn cho rằng ñạn 
mã tử bắn không chết ñâu, anh kia bực tức phản ñối và lý luận lính này là lính ñánh việt cọng 
làm gì có ñạn mã tử mang theo, tôi thấy một tốp lính rẽ về hướng trại Nguyễn Du như ñã nói 
ở trên và một lát sau một số binh sĩ mặc ñồ trận màu xanh như thường thấy vác súng chạy 
thục mạng, tôi lại hiểu ra qua lời bình luận của những người rành rõi ñang nằm trốn với tôi 
qua ñó tôi hiểu rằng phe chống chính phủ thua chạy. Một trong số có vẻ hiểu biết ấy cho hay 
rằng lính truyền tin ấy ñánh sao lại lính sống chết ngoài chiến trường. Nghe vậy tôi chỉ biết 
vậy vì lúc ñó tôi chỉ là thiếu niên 16 tuổi, âu cũng là ñi một ngày ñường học một sàng khôn 
như tôi sáng nay. Thấy yên tĩnh mọi người ra khỏi vị trí ẩn nấp và tụ họp từng nhóm ñể bàn 
tán.  
 
ðang còn ñứng chưa biết phải làm gì  thì bỗng dưng có một anh lính mặc rằn ri  tiến tới tôi và 
cò vẻ giận dữ ghê lắm, tôi hoảng hồn chưa biết trả lời sao khi anh ta vừa muốn cho tôi một 
báng súng vừa hét ầm lên rằng: "Ở thành phố sung sướng mà cứ biểu tình hoài vậy hả!!". May 
thay có chú em trên lầu ñối diện ngoắc tay gọi tên tôi, chụp lấy cơ hội này tôi vội nói với anh 
lính rằng nhà tôi ñó chứ có ñi biểu tình gì ñâu. Anh lính bỗng trở nên hiền lành, tôi làm quen 
ngay. Anh nưóc da sạm nắng, nét mặt còn trẻ. nhìn thấy huy hiệu trên vai anh với con trâu 
nhe cái miệng bên dưói có chữ TRÂU ðIÊN.  A! Thì ra lúc nãy thiên hạ cứ kêu trâu ñiên là 
thế này ñây. Tò mò tôi hỏi anh lính rằng tại sao có cái phù hiệu này. Anh lính vui vẻ trả lời 
lẫn niềm tự hào cho tôi hay sở dĩ  ñơn vị anh mang phù hiệu ñó là do ñịch quân Cộng Sản khi 
ñối ñầu với ñơn vị anh thấy  tinh thần chiến ñấu như trâu lên cơn ñiên nên họ gọi như vậy. 
Vài câu chuyện về ñời lính trao ñổi ngắn ngủi thì anh ñược lệnh tập họp, chúng tôi từ giã. Vừa 
lúc này, Phát, anh bạn cùng sinh hoạt Hướng ðạo với tôi từ ñâu ñến, hai chúng tôi bàn luận 
với tình hình này chắc chắn ñổ máu là ñiều không tránh khỏi  và câu hỏi ñặt ra chúng tôi là 
những người hưóng ñạo sẽ làm gì ñể giúp ñồng bào ñây! 
 
Cuối cùng chúng tôi ñều ñồng ý là ñi ngay về nhà Trưởng Hồ Văn ðệ, ñạo trưởng ñạo An Hải 
ñể  tham khảo ý kiến. 
 
Trưởng ðệ tiếp chúng tôi tại phòng khách, anh giải thích cho chúng tôi nghe sau khi tôi ñã 
trình bày tình  hình vừa xảy ra ở khu ngã năm. Anh nói với chúng tôi rằng, người Hướng ðạo 
mặc nhiên thấy người gặp khó khăn là có bổn phận giúp ñỡ chứ không cần phải hỏi ý kiến ai 



cả, tuy nhiên trong trường hợp này anh khuyên chúng tôi nên cân nhắc một cách cẩn thận 
vì trước hòn tên mũi ñạn nó chẳng chừa ai cả, thêm vào ñó vấn ñề tôn giáo mà theo anh ðạo 
trưởng cho biết ñã có những rạn nứt giữa 2 ñạo An Hải  và Bắc ðẩu mặc dù chúng ta chẳng 
có làm gì trong vấn ñề này. Anh căn dặn chúng tôi nên tránh ñể khỏi bị hiểu lầm, nếu có ñi 
giúp ñồng bào thì tránh tối ña vào khu  vực chùa, xong việc chúng tôi nên  về ðạo quán ăn 
ngủ ở ñó và sẽ cho Trưởng Cúc lo việc ăn uống cho chúng tôi. ðiều quan trọng anh dặn chúng 
tôi nhiều lần rằng phải ñợi dứt tiếng súng lúc ñó mới ñến giúp ñồng bào. 
 
Qua những lời căn dặn của người anh cả, Gấu Ôn Hoà, tôi cũng chưa hiểu ra ý của anh. Sau 
ñó anh nói qua chuyện khác. Tôi kéo Phát ra ngoài  thảo luận về những ñiều không dứt khoát 
của anh ðệ nhưng Phát cười chê tôi rằng tôi "tối dạ" không hiểu ý anh nói và Phát giải thích 
cho tôi rằng anh ta nói như thế là khuyến khích chúng ta ñó nhưng ông (tức là tôi) phải thông 
cảm cho anh ñạo trưởng là anh ta là công chức làm sao dám thẳng thắn tuyên bố sau này lỡ có 
chuyện gì  thì "bể nồi gạo" làm sao! Nghĩ ra thấy có lý nên sau khi Phát ñề nghị tôi về nhà 
thay ñồ Hướng ðạo xong hẹn nhau tại ðạo Quán thì cũng vừa lúc một nhóm Kha sinh ñến, tôi 
thử ñếm tổng cộng 11 người. Khoảng 1 giờ sau chúng tôi có mặt tại ñiểm hẹn và lại thêm 2 
người nữa là Xiêm, tráng sinh giúp việc của chúng tôi, anh nguyên thuộc tráng ñoàn ðống ða 
nhưng vì lý do không có trưởng phụ trách và số tráng sinh không ñủ nên ñã ngừng từ lâu. Học 
sinh của trường Phan châu Trinh , một trường trung học Công lập có uy tín nhưng vì hoàn 
cảnh gia ñình anh phải nghỉ học sau khi qua trung học ñệ nhất cấp. Người kế tiếp là Song 
cũng ngưng sinh hoạt ñã lâu và ñang phục vụ trong một tổ chức bán quân sự. Song tình 
nguyện với chiếc jeep loại cao phế thải từ quân ñội ñem bán cho dân sự. ðếm lại tổng cọng 
13 người tôi vội nói với Phát rằng không chừng có ñiềm không hay, tưởng nói ñùa ai dè  sau 
này  trở thành sự thật !  
 
Gọi ngày ñầu tiên của biến cố là N ñể dễ ghi nhận, vào ngày này chúng tôi ñã ghi nhận có ít 
nhất 10 ñồng bào tử thương, người ñầu tiên là một phụ nữ ñược tẩm liệm chu ñáo trong một 
quan tài ñắt giá do một người rất giàu và tín ñồ thân cận của chùa ñã mua cho mình ñể dành 
cho hậu sự, vị này hiến cho chùa như một công ñức. Quan tài ñược ñể ngoài trời dưới gốc cây 
bồ ñề với một banderole lớn với hàng chữ Thánh Tử ðạo, hương ñèn nghi ngút, kẻ qua người 
lại thắp nhang lạy lục, một vài người có vẻ sùng ñạo nói chuyền miệng cho nhau rằng thiếu 
phụ này chết vì ñạo pháp ắt sẽ ñược về với Phật. Số người chết khác ñược ñặt nằm trong 
trường tiểu học của chùa ngay cổng ra vào. Bàn ghế ñược sung vào việc làm quan tài do các 
quân nhân ly khai có  khả năng về nghề thợ mộc ñảm trách. 
 
Ngày N+1 , chúng tôi  ăn và ngủ ở ðạo Quán như Trưởng ðệ ñã căn dặn và chị Cúc lo cho 
chúng tôi ăn uống nhưng chỉ có tôi và Phát ở lại ăn vì nhà xa không thể về  còn Xiêm và Song 
thì nhà gần chỉ vài phút nên không muốn phiền. Phần các chú kha sinh có lẽ cảm thấy nguy 
hiểm nên không tham dự nữa. Cuộc chiến cứ bắt ñầu vào lúc gần trưa và kết thúc khoảng 3 
hay 4  giờ chiều, trường tiểu học lại thêm một số xác chết mang về do chúng tôi chuyên chở 
bằng chiếc xe với lá cờ cứu thưong thật lớn bằng vải trắng khổ lớn sơn màu ñỏ chữ thập vá lá 
cờ Hướng ðạo màu xanh với huy hiệu Hướng ðạo. Hai lá cờ bay trong gió chúng tôi rất hãnh 
diện khi nhìn cho dù biết rằng nguy hiểm có thể ñến với chúng tôi. Hậu liêu của chùa ñược 
chuyển thành nhà thương với các quân nhân có khả năng cấp cứu hay biết về băng bó, không 
có bác sĩ. Thuốc men, dụng cụ y khoa không có ñầy ñủ nhất là máu không có ñể tiếp trong 
những trưòng hợp cần, do vậy người bị thương tích cho dù không nặng ñể ñến nỗi thương 
vong nhưng vẫn phải bỏ mạng. Trung tâm y tế toàn khoa cũng như Tổng Y Viện Duy Tân ñã 
nhận lệnh từ chối không giải quyết những trường hợp trong hoàn cảnh này. 
 
Ngày N+2 : từ ngày ñầu của cuộc biến ñộng, ñơn vị Trâu ðiên ñóng tại nghĩa ñịa kế bên ñồn 
cảnh sát Hoàng Diệu (vì nằm trên ñường Hoàng Diệu, xem sơ ñồ vị trí vào năm 1966 ở dưới). 



 
 
 
Như một quy ước ñã nói ở trên, sau một ngày chúng tôi khi thì chạy, khi thì xử dụng xe, tất cả 
ñều mệt nhừ, thêm ăn uống cũng không ñủ mặc dù chị Cúc (phu nhân cuả Trưởng Cúc, thiếu 
trưởng Thiếu ðoàn Duy Tân và là người tình nguyện cư ngụ trong ðạo quán ñể lo chăm sóc 
và giữ ðạo Quán, hiện ñịnh cư tại Hoa Kỳ) cũng ñã lo lắng cho mấy ñứa chúng tôi (chị cũng 
là Akéla). Sau khi dùng bữa trưa xong, tôi cùng Xiêm vác băng ca ra nằm chờ trước một mái 
hiên nhà của người bạn, hai ñứa tựa vào vách tường nói chuyện bâng quơ, bỗng dưng Xiêm 
leo lên băng ca nằm, tôi thấy vậy bảo ñừng nằm thấy ghê quá  nhưng xiêm không chịu, nằm 
một lúc Xiêm chợt nói với tôi rằng nếu Xiêm có chết thì nhắn với Trưởng ðệ cho Xiêm 3 lá 
cờ phủ trên quan tài gồm cờ Quốc gia, cờ Phật giáo và cờ Hướng ðạo và dặn mẹ Xiêm ñừng 
có khóc, Xiêm nhắc ñi nhắc lại mãi khiến tôi rầy rà cho là không nên nói những ñiều xui xẻo 
ghê gớm ñó. Vì vậy, khi Xiêm nằm xuống rồi tôi có chuyển ước muốn cuả anh  cho Trưởng 
ðệ, ñạo trưởng của ðạo An hải và Xiêm ñã ñựơc toại nguyện. Phải chăng ðịnh Mệnh ñã an 
bài !! 
 
Riêng tôi bỗng nhớ ñến nhà vì ñã 2 ngày rồi không về, sợ mẹ tôi lo lắng lỡ bà ñi tìm rồi có 
mệnh hệ nào thì tôi ân hận vô cùng nên bảo với Xiêm rằng tôi phải về nhà ñêm nay ñồng thời 
hẹn Xiêm sáng mai tại ðạo quán. ðâu ngờ ñó là lần chia tay Vĩnh Biệt Xiêm !! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
từ phải sang trái : Xương, Xiêm (tử thương), quên tên, Phần, Phát và Thiện 

ðây là kỳ  trại cuối cùng với Xiêm 



Ngày N+3 : Như ñã hứa chiều hôm qua, sau khi xin phép mẹ tôi ñể tiếp tục ñi nữa, mặc dù mẹ 
tôi ban ñầu không muốn cho tôi ñi vì sợ nguy hiểm hay nói cho ñúng hơn bà cụ cũng không 
hiểu tình trạng ñã ñến mức trầm trọng xảy ra chết chóc như thế. 
 

Vì biết rành rõi ñường ñi nên tôi ñã 
không mấy khó khăn ñể ñi ñến vùng 
ñang giao tranh. Bằng cách ñi xuyên 
ngang qua chùa tỉnh giáo hội ñể  có 
thể  ñến ðạo Quán trên ñường Hoàng 
Diệu, khi ngang ñến nơi này tôi như 
bị choáng váng sau khi ñược các anh 
em phật tử cho hay rằng bên Hướng 
ðạo vừa có người chết, nghe hung tin 
này ñầu óc tôi hiện ra 3 khuôn mặt và 
một trong 3 sẽ phải chết: Phát, Xiêm 
và Song, thì ngay lúc ñó Phát xuất 
hiện với khuôn mặt hốt hoảng và 
nước mắt dàn dụa còn trên ñôi má, 
thấy tôi Phát vội la lớn cho tôi hay 
rằng  Xiêm ñã  chết.  Thế là ẩn  số  ñã  

 
 
tìm ra. Riêng tôi cũng bàng hoàng không kém cho dù ñã ñược biết trước khoảng vài phút, 
quẳng chiếc xe ñạp khi nào không hay tôi chụp lấy Phát trong  nỗi ñau ñớn và hỏi tại sao nó 
chết và chết ở ñâu ! Phát nói với tôi chuyện ñó sẽ nói sau bây giờ phải giúp anh ta mang  xác 
của Xiêm về nhà. ðể Xiêm nằm trên tấm phản, vẫn trong ñồng phục Hướng ðạo. Lúc này 
Phát kể lại cho tôi nghe rằng sau khi nghe tiếng súng nổ , Phát vác băng ca cùng Xiêm chạy 
ñến khu có tiếng súng, ñang chạy bỗng dưng nghe tiếng Xiêm la lên « Ui cha chết tôi rồi «  và 
ngã chúi về ñằng trước, anh tưởng Xiêm nó giả bộ làm cho sợ cho vui vì mấy hôm nay nó 
hay  giả bộ như vậy lắm, Phát chạy một vài bước ngoái cổ xem sao nhưng thấy nó không nhúc 
nhích khiến Phát hoảng sợ quăng băng ca và xem nó ra sao thì khi lật người nó lên anh thấy 
máu nó ở ngực chỗ huy hiệu, anh biết không phải nó ñùa như ñã tưởng, rờ tay lên ngực chỗ 
tim thì thấy không ñập nữa là anh  biết nó chết rồi.  Còn tôi sau khi rờ người nó thấy hơi ấm, 
tôi mừng nói với Phát rằng không chừng nó còn sống nhưng Phát vừa giải thích vừa chỉ cho 
tôi hay bằng cách theo ñường ñi của viên ñạn chỗ vào là cánh tay trên của tay phải, nâng tay 
lên tôi thấy viên ñạn chọc thủng một lỗ trên người và cuối cùng một lỗ ñạn ở huy hiệu hoa 
bách hợp. Phát khẳng ñịnh với ñường ñi cuả viên ñạn Xiêm chết ngay tức khắc vì viên ñạn 
trúng phổi và trúng ngay tim cho nên khi nó ngã xuống tôi thấy nó không nhúc nhích gì cả. 
Phát giải thích còn thấy ấm như vậy chẳng qua là máu chưa ñông thông thường ngưòi chết thì 
20 phút sau toàn thân mới hết ấm. 
  
Người anh của Xiêm gặp chúng tôi và ñề nghị giúp một tay trong việc chuẩn bị việc tẩm liệm, 
chúng tôi trả lời rằng giờ ñây gia ñình cứ xem chúng tôi như người nhà cần gì cứ cho biết. 
Sau ñó chúng tôi ñi khiêng quan tài mua về do một cửa hàng bán lại với giá vốn và một tạ trà 
thơm ñể ướp xác vì tình trạng lộn xộn chưa biết khi nào mới chấm dứt. Trà sẽ hút và giữ nước 
do thi thể thải ra và ñỡ hôi thối. Những người chết ñể bên trường tiểu học ñã bắt ñấu có mùi  
hôi khó chịu vì  trời ñã cuối xuân, ñầu hè nên rất nóng về trưa. Trường gồm 5 lớp nay ñã ñể 
chật 2 phòng rồi cứ theo như diện tích thông thường thì một lớp học việt nam là 50 chục em 
với bàn ghế thì nay khoảng 20 xác chết thì cũng tương ñương. Ngay sau cái chết của Xiêm 
chúng tôi bắt ñầu biết sợ vì thấy trống vắng, hơn nữa Xiêm còn nằm ñó ám ảnh chúng tôi trên 
mặt tinh thần rất nhiều. Tôi và Phát quyết ñịnh không ñi nữa mà ở nhà lo cho Xiêm, mẹ Xiêm 

42 năm sau, vợ chồng Phát và Mỹ Dung  
    trưởng nữ của Trưởng Hồ văn ðệ) 
 



gần như mất trí vì quá ñau ñớn còn người anh có gia ñình ñôi lúc phải chạy về nhà nên chỉ 
còn lại hai chúng tôi. ðêm ñến chúng tôi thay nhau gác xác vì nghe nói nếu  có con mèo  nhảy 
qua quan tài là người chết sẽ thành quỉ . ðêm nằm nhìn quan tài qua ánh ñèn sáp  khi sáng khi 
tỏ khiến tôi sợ lắm nhưng may có Phát nằm kế bên, tôi hỏi Phát có sợ như tôi không anh ta 
bảo nhờ có tôi nên không có sợ thì ra hai thằng nhát nằm gần nhau trở thành hai thằng dạn 
dĩ !! 
 
Ngày N+4 , N+5 , N+6… 
 
Ở trong nhà Xiêm thấy cũng  xuống tinh thần, thêm vào ñó bên chùa nhắn khẩn cấp chúng tôi 
nhờ chuyển lên nhà xác Quân Y Viện Duy Tân một thây ma chết vứt trong ao rau muống của 
chùa ñã xình thối không thể ñể ñược chung với những xác chết vì ñạn vốn ñã có mùi thum 
thủm như chuột chết . Cùng lúc ñó phía bên Học sinh Phật tử nhờ chúng tôi ñem xác một 
người bạn bị thương nặng ñã ñược mang ñến QYV Duy Tân hôm trước ñể cứu cấp nhưng 
không qua khỏi. Người thanh niên này là cháu gọi bằng chú của giáo sư Nguyễn hữu Thuật 
chuyên dạy kèm các khóa luyện thi Lý Hoá tại Danang, một người rất quen thuộc và ñược 
biết ñến ñối với các học sinh thi tú tài thời bấy giờ. Người ñến nhờ cậy chúng tôi lại là chỗ 
quen biết vì cùng chung năm học. Anh này về sau cùng trại tù sau 75 với tôi nhưng anh ở rất 
lâu vì trong khi còn ñi học ñã nhảy vô « bưng«,  sau ñó không theo nữa mà ñi sĩ quan Thủ 
ðức. Hồi còn ñi học có lần tôi báo cho anh ta biết bạn bè  hầu như ñứa nào cũng  biết anh vào 
mật khu nên hãy coi chừng vì chúng tôi mà biết thì ắt Ty Công An cũng phải hay. Anh có hỏi 
làm sao tôi biết ñựơc chuyện ñó, tôi bảo là thông thường vắng mặt vài ba tháng là kể như theo 
việt cọng rồi. Trong giai ñoạn tạm giữ sau khi Danang thất thủ, anh tâm sự với tôi rằng anh sẽ 
là ngưòi về sau cùng và tôi có  thể về trước anh ta. Tôi ngạc nhiên thì anh nói là ñã biết «cách 
mạng» rồi mà còn bỏ theo VNCH và theo ngành Chiến Tranh Chính Trị nữa. Quả thật, anh ta 
ở lại rất lâu. 
 
Chuyện học sinh theo cọng sản ñối với chúng tôi thời ñó là chuyện cơm bữa, nhiều ñứa ñi 
cực  quá chịu không nổi lại quay về, có thằng chỉ bị vài cái ñá ñít của nhân dân tự vệ vì lỡ ñi 
chơi khuya nên ñâm ra hận thù chế ñộ, thế là theo CS và hiện mang ñến cấp bậc ðại tá cuả CS 
bây giờ ! Lứa tuổi 60 như tôi ai cũng biết chuyện  theo CS của anh ta. Biểu tình nhiều quá bị 
an ninh chìm thăm hỏi nhiều lần, thế là khăn gói vô bưng! Thành phần giáo sư cũng thế, thầy 
Hồ An dạy Anh văn chúng tôi năm ðệ Tứ ở trường Tây Hồ năm 1964 bỏ ngang giữa năm học 
vào bưng, 6 tháng sau ông em là Hồ Quý dạy môn Pháp văn cũng "nhảy" luôn!, ông Nguyễn 
văn Phúc dạy tôi môn Sử ðịa lăng nhục tôi trước lớp khi tôi không chịu huy ñộng bạn bè 
trong cuộc biểu tình mang danh là "Vụ án Thanh Bồ ðức Lợi" năm 1965, hoạt ñộng cho CS 
và bị bắt ñày ñi Côn ðảo, sau 75 trở về làm trong tỉnh ủy, ở lớp học một số học sinh mang cả 
súng ñạn vào lớp vì có chân trong ñảng phái như Quốc Dân ðảng hay cảm tình viên của các 
tổ chức an ninh. 
 
Việc tải thương quá nhiều chúng tôi cũng mệt mỏi và cũng sợ nguy hiểm nữa nên do dự 
không muốn ñi vì dù sao cũng ñã chết. Nhưng vì một số anh em của ñoàn Phật Tử cũng là bạn 
bè quen biết, do vậy thấy từ chối cũng khó ăn nói nên chúng tôi nhận lời, nên khi ñi và về ñều 
có xác chết cả. Chuyến ñi này chúng tôi bị chốt chận của ñơn vị Trâu ðiên chận và khám xét 
nhưng sau khi thấy thây ma xình thối và sự giải thích của chúng tôi, họ cho  ñi và chúng tôi 
ñược một vị sĩ quan chỉ huy cho hay sự dễ dàng này là ñược lệnh của Thiếu tá Lê hằng Minh, 
tiểu ñoàn trưởng của họ, chỉ  cho phép chúng tôi, những người Hướng ðạo mang cờ Hướng 
ðạo và cờ cứu thương ñược di chuyển trên ñường phố còn ngoài ra ñược lệnh bắn không chừa 
ai cả. Cũng theo ông cho hay một số người lợi dụng danh nghĩa cứu thương và tinh thần tôn 
trọng của ñơn vị ông, họ ñã  bỏ ñạn dược trong các thùng cứu thương ñể tiếp tế  cho phe 
chống chính phủ và lén gây thưong tích cho binh sĩ nữa. ðể chuẩn bị cho hồi ký, tôi ñã tham 



khảo và ñược một sĩ quan ñã  có mặt trong ñơn vị Trâu ðiên vào thời ñiểm này hiện ñinh cư 
tại Nam Cali, ông Tô văn Cấp (1) cho hay ñơn vị lúc ñó có 4 sĩ quan ðại ñội trưởng ñều là 
các sĩ quan xuất thân từ Trường Võ Bị Dalat, chắc có thể vì Hướng ðạo và Sĩ quan Dalat 
cùng chung một ngọn ñồi  tại Hồ Than Thở, một bên là Trại Tùng Nguyên, Huấn Luyện 
huynh trưởng bằng Rừng cuả phong trào Hướng ðạo Việt Nam, còn một bên là bãi tập của 
Trường Võ Bị. Có thể vì thế nên vị  sĩ quan này cho hay rằng ông ñặt sự tin tưởng ở chúng 
tôi. Nghe vậy chúng tôi mừng lắm, riêng tôi nỗi lo sợ khi bị chận lại nó tan biến ngay và cảm 
thấy vui vì ñã có người ñặt niềm tin ở mình. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trại trường Tùng Nguyên nơi ñào tạo các Huynh trưởng cấp Bằng Rừng 
 
Theo sự hướng dẫn cuả các anh trong toán chung sự tôi và Phát vào nhà xác cuả QYV Duy 
Tân tìm xác anh Nguyễn hữu Sa (cháu cuả Giáo sư Thuật). Cửa vừa mở, tôi bàng hoàng tột ñộ 
khi thấy xác chết sao mà nhiều quá nằm la liệt, mùi hôi thối xông lên nồng nặc, hai ñứa nín 
thở chạy tìm xác Sa, thỉnh thoảng thấy ñàn chuột chạy ra từ những xác chết lớn có, nhỏ có, 
lắm con ghẻ lở già nua bò chậm chạp, nhiều con to như bắp chân cuả tôi. Ghê quá tôi chỉ mở 
mắt ñủ ñể khỏi dẵm lên xác người chết trong lúc ñi tìm. May thay chúng tôi tìm ñược ra ngay 
xác Sa vì anh ta mặc ñồ dân sự. Khiêng ra ngoài  ñể bỏ lên xe, thấy vết thương băng bó thì ra 
anh ta bị nát hai bắp vế nên nếu có sống cũng mất hai chân. 
  
Rời nhà thương, chúng tôi trực chỉ về nhà in Nguyễn Hữu Uẩn ở ñường Hùng Vương ñể giao 
thi thể của Sa cho gia ñình. Hay tin, gia ñình mừng rỡ ra ñón chúng tôi mặc dù chỉ ñón một 
xác chết, giáo sư Thuật ñã chuẩn bị sẵn một phong bì căng phồng trong ñó ñựng tiền ñể tạ ơn 
sau khi nói vài lời ñại diện gia ñình nhưng ông trợn tròn mắt, miệng há hốc vì ngạc nhiên 
vì tưởng chúng tôi chê ít nhưng sau khi nghe Phát ñại diện giải thích sự từ chối rằng chúng tôi 
là những người Hướng ðạo khi ñã làm việc Thiện thì không nhận sự trả ơn nào cho dù lời 
nói. Ông ñề nghị  chúng tôi cho gia ñình ông làm một cái gì ñó tối thiểu gọi là ñền ñáp lại sự 
giúp ñỡ cuả chúng tôi vì ñã mang lại nối vui mừng trong cái bất hạnh của gia ñình là xác con 
cháu ñược mang về chứ không thì cũng không biết chôn cất ở ñâu. Phát trả lời chúng tôi ñang 
khát nước chỉ muốn có ly nước ñể uống, nghe vậy ông Thuật vội hối hả sai nhà chuẩn bị  
nước trà cho chúng tôi và trong khi uống chúng tôi kể lại những gì ñã và ñang xảy ra tại chùa 
tỉnh giáo hội cách nhà ông không xa hơn 2 km. Chúng tôi cảm thấy thoải mái vì ñã làm một 
việc mà Baden Powell (BP) căn dặn «giúp ích»  mọi người trong tinh thần của Thánh bổn 



mạng Saint George, một hiệp sĩ chuyên giúp những người gặp khó khăn xong rồi lên ngựa ra 
ñi không một lời tạ từ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Linh Mục Nguyễn thới Hoà trong một khoá Huấn Luyện Dự bị Rừng tại 
ðại Nội Huế năm 1966 

 
Tình hình càng trở nên căng thẳng khi tin ðại Úy Tôn Thất Trực thuộc ñơn vị Biệt ðộng 
Quân, một ñơn vị thiện chiến tại vùng Quảng Nam ðà Nẵng ñang hành quân tiêu diệt Cọng 
sản ñã bỏ ngang cuộc hành quân ñể ñem ñơn vị của anh về hợp tác với lực lượng chống chính  
quyền, thể theo lời bà mẹ nếu không thì bà sẽ tuyệt thực ñến chết ñể cúng dường ñạo pháp. 
Ông cũng là người sĩ quan mà ñược biết ñến với một dây lỗ tai của Việt cọng ñeo quanh cổ, 
ñiều mà chúng tôi rất sợ hãi mỗi khi thấy ông thả bộ trên ñường phố. 
 
Trong khi ñó số người chết ña số theo kiểu ñánh du kích hay bị ñạn lạc ñã gia tăng, trường 
tiểu học 5 phòng ñã chứa xác chết bên trong không còn chỗ ñi, những xác chết ngay từ ngày 
ñầu mặc dù có quan tài ñóng vội vã bằng bàn ghế nhà trường ñã bung nắp vì trời quá nóng hơi 
người chết làm bung tất cả nắp quan tài ñể lộ những xác xình thối, riêng những người chết sau 
ñành phải ñắp chiếu hoẳc mền vì bàn ghế ñã hết. Thời tiết ñã sắp vào muà Hè nên rất nóng do 
vậy các thi thể mau chóng bị rữa và mùi hôi thối bay lan rộng khắp nơi. Riêng Xiêm, mặc 
dù ñã ñược chuẩn bị bằng cách ướp xác bằng trà nhưng cũng không tránh khỏi sự phân hoá 
cuả cơ thể, mùi hôi thối nồng nặc trong nhà, bay ra tới tận hàng xóm kế bên, gia ñình lo ngại 
nên ñã có bàn với chúng tôi phụ ñào huyệt trong sân nhà ñể tạm chôn Xiêm. 
 
Trong khi ñó, tinh thần phe chống chính quyền có chiều suy giảm, môt số ñã bỏ chùa Tỉnh hội 
ñể trở về nhà.  
 
Và cái gì ñến sẽ phải ñến. 
 
Ngày J 
 
Người viết bài không nhớ chính xác ngày mấy trong tháng nhưng không thể quên vào khoảng 
2 giờ sáng ñang ngủ trong nhà Xiêm thì bỗng nghe tiếng kêu cứu vang rền hoà lẫn tiếng 
phèng la, tiếng ñập qua các dụng cụ soong chảo của cư dân chung quanh cũng như trong 
chùa rằng là "ðồng bào ơi! ðồng bào ơi ! Trâu ðiên cướp xác ñồng bào phật tử rồi!  Mau 



mau ñến cứu". Tôi vội nhỏm ngưòi dậy, Phát nằm cạnh vội níu tôi lại và bảo rằng ñừng có 
chạy ra giờ này mà họ bắn chết ! Tôi ngồi bất ñộng và chỉ nghe tiếng ồn ào la lối  khoảng 
ñược  hơn nửa giờ thì giảm dần và sau ñó trả lại sự yên tĩnh  cho ñêm khuya. 
 
ðộ chừng 5 giờ sáng, mọi ngưòi chung quanh thấp thoáng ra ngoài ñường, ban ñầu thì ít 
nhưng rồi mỗi lúc mỗi ñông và cuối cùng thì tất cả ñều hiểu sự việc vừa xảy ra là lực lượng 
chính quyền ñã hoàn toàn làm chủ tình hình. Các binh sĩ Trâu ðiên ñã có mặt và ñang làm 
nhiệm vụ an ninh. Chùa Tỉnh Hội vắng vẻ không còn ai lảng vảng, ngôi trường Tiểu học hoàn 
toàn trống vắng, những xác người chết ñều ñã ñược mang ñi. Vì ñã quen biết trong suốt thời 
gian qua nên sau khi gặp một sĩ quan Trâu ðiên thì ông cho chúng tôi hay ñơn vị ông ñã hoàn 
tất nhiệm vụ giải tỏa an ninh thành phố và khi ñược hỏi về những người chết  ñược mang ñi 
ñâu thì  ông cho hay ñã mang ra nghĩa ñịa Nam Ô và chôn ở ñó. Buổi chiều cùng ngày, chiếc 
Jeep quân trấn chở ðại Úy Tôn Thất Trực ñầu bị cạo ngồi ở phía sau, tay bị còng  chở ông ñi 
khắp thành phố như là một hình phạt vì hành ñộng chống lại chính quyền cuả ông. 
 
Chúng tôi cũng mừng vì  những nguy hiểm và bất hạnh ñã chấm dứt với mọi người trong ñó 
có 3 ñứa chúng tôi nữa. Còn lại Phát , Song và tôi chỉ  có Xiêm ñã vĩnh viễn bỏ lại  mẹ già và 
mọi người quen biết. 
 
Buổi lễ Tiễn biệt Xiêm ñược sự hướng dẫn của Trưởng Nguyễn Tấn ðịnh, anh là một Trưởng 
cao cấp và có uy tín trong cũng như ngoài xã hội, với cấp bậc ðại úy Không Quân anh dễ có 
một sự thông cảm và tin tưởng với chính quyền vào giây phút này vì lý do an ninh nên mọi sự 
tập họp ñông ñảo là một ñiều vi phạm tình trạng Thiết Quân Luật ñã ban hành. Tất cả các 
Hướng ðạo sinh thuộc 2 ðạo An hải và Bắc ðẩu ñều ñến ñể Tiễn ðưa một người em, một 
người anh ñã Hy Sinh trên ñường  Giúp Ích  ðồng Bào. Xe quan dừng lại trước ðạo Quán ñể 
cho Xiêm vĩnh biệt lần cuối cùng nơi mà anh mới vừa ra vào cách mấy ngày bây giờ nằm bất 
ñộng trong cỗ quan tài ñựơc phủ 3 lá cờ như anh ñã dặn dò như những ñiều Trăn Trối. 
 
Mọi người ñứng yên trong vị thế chào và hát cho anh nghe một lần cuối bản Hưóng ðạo Việt 
Nam Hành Khúc, tiếng hát vang rền như thấm qua làn gỗ  ñể nhập vào trái tim ñã vỡ vụn cuả 
anh 
………………. 
Anh em ơi ! Rèn cánh tay sẵn sàng 
Anh em ơi ! Rèn trái tim vững vàng 
Tiếng kêu gọi xin ai chớ quên … 
 
Luôn luôn ta bền gan rèn tâm hồn trong sáng 
Dâng cho Nước Non Nhà 
Muôn ñời ñiểm tô cho Xã Hội rạng ngời 
Chúng Ta một lời … 
 
Mọi người im lặng, cảnh vật im lặng chỉ còn tiếng khóc ñau ñớn của người mẹ trong cỗ xe 
tang. Chiếc xe từ từ chuyển bánh, các Hưóng ðạo Sinh tự ñộng nối ñuôi theo xe tiễn biệt anh 
một ñoạn ngắn. Một số người theo cùng Anh ñến nơi an nghỉ ngàn thu ở nghĩa ñịa ðò Xu. Tôi 
ngồi bất ñộng với Phát cho ñến khi gia ñình mời chúng tôi ñến ném nắm ñất cuối cùng 
trên mộ phần của anh, nhìn từng lớp ñất phủ dần và cuối cùng anh ñã yên nghỉ dưới lớp mộ 
sâu. 
 
42 năm trôi qua như một giấc mộng. Mới ngày nào tôi tuổi 16 nay ñã bước vào tuổi 60 mái 
tóc xanh ngày nào nay ñã bạc trắng và 28 năm xa xứ chưa một lần về lại thành phố xưa ñể tìm 
lại dư âm cuả một thời trai trẻ tràn ñầy nhiệt huyết lẫn mộng mơ ấp ủ. 



42 năm  biến cố ñã ñi qua, cho dù trên ñất Mẹ thân yêu hay 28 năm làm thân tị nạn, tôi vẫn 
nhớ ñến Anh, vẫn còn mường tượng màu hoa Bách Hợp ñỏ thắm ñã trở thành màu ñỏ sậm vì 
thấm màu máu của anh, TRẦN VĂN XIÊM, người Hướng ðạo của ðạo An Hải!!!  
 
Paris , ngày sinh nhật của Baden Powell 2008 
 
Nguyễn hữu Xương 
Hướng ðạo Sinh ðạo An Hải ðànẵng 
Email: vaureal49@free.fr 
 
 
(1) ðể hồi ký ñược có giá trị nhằm phục vụ ñọc giả, tác giả xin ñược phép lưu lại quý danh 
các quý vị sĩ quan ñại ñội trưởng của Tiểu ðoàn 2 Trâu ðiên ñã tham gia cuộc hành quân tại 
Danang năm 1966  
 

Tiểu ðoàn 2 Thủy Quân Lục Chiến 

 

 

 

 

 

 

Tiểu ñoàn Trưởng : Thiếu Tá Lê Hằng Minh (hy sinh tại cây số 17 Huế-Quảng Trị năm 1966) 

Tiểu ñoàn phó : ðại Úy Hay 
 
ðại ñội trưởng ðð1: Trung Úy Trần Kim Hoàng k17 Võ Bị ðà Lạt (VBðL) 
ðai ñội trưởng ðð2: Trung Úy Trần Văn Thuật k19 VBðL 
ðại ñội trưởng ðð3: Trung Úy ðinh Xuân Lãm k17 VBðL 
ðai ñội trưởng ðð4: Trung Úy Nguyễn Xuân Phúc k16 VBðL (tức Robert Lửa) 
 
Trung Úy Nguyễn Quốc Chính k20 VBðL (tử trận tại Cai Lậy năm 1967). Vị sĩ quan ñã chỉ 
huy trung ñội cuả ông vào lúc 2 giờ sáng ñể giải toả những xác chết ñã xình thối trong trường 
tiểu học và ñem chôn ở nghĩa ñịa Nam Ô. 
 
--------------------------------------- 
 
Trang Web HDVietnam.de xin thân ái cám ơn Trưởng Xương ñã gởi bài với nhiều tấm hình 
hiếm quý - 
 
 
 


