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Sáng mồng một tết, như thường lệ mỗi năm mẹ tôi  thường ñi lễ chuà rất  sớm ñể 
hái lộc. Mẹ tôi ñang lạy Phật trong chánh ñiện, còn tôi ở phiá ngoài. Chuà Tỉnh giáo 
hội là một ngôi chuà khá lớn nhất là ñược xây cao với hàng chục bậc thang trước khi 
vào chánh ñiện, từ ñây phóng tầm mắt có thể nhìn khắp một vùng quanh chuà. Trời 
còn quá sớm với cái lạnh ñầu xuân dễ chịu không lạnh buốt như muà ñông ñã qua, 
bỗng dưng một nhóm người  từ phiá ngoài ñường xuất hiện với biểu ngữ biểu tình  
ñang la hét và xô ñẩy với một số cảnh sát, sau ñó một vài tiếng súng nổ, từ trên cao 
tôi thấy một người có lẽ  bị thương nơi ñuì vì anh ta vừa chạy chân thấp chân cao, 
một tay ôm ñuì chạy về phía hậu liêu, phiá sau anh một vài nhân viên cảnh sát tay 
cầm súng rượt bén gót. Cảnh tượng nhốn nháo xảy ra chớp nhoáng khiến tôi cũng 
chưa kịp phản ứng thì vưà  lúc mẹ tôi chạy ra ngoài, vừa thấy tôi bà cụ chân tay run 
lẩy bẩy miệng hối thúc tôi ñi về ngay, trong lúc này tôi thấy ðại ñức Thích Minh 
Chiếu, chánh ñại diện Phật giáo tại QN-Danang, ñang ñứng trưóc hành lang chánh 
ñiện và một ngạc nhiên với tôi khi thấy vị lãnh ñạo tinh thần này mang trên người 
khẩu súng nhỏ mà mãi về sau khi tôi vào quân ngũ mới ñược biết ñó là loại súng 
K54 cuả quân Cọng sản (1). Riêng người thanh niên bị thương chạy về phía hậu 
liêu, sau này tôi ñược biết anh là người anh rể cuả người bạn tôi, một lãnh tụ ñấu 
tranh chống chính quyền miền Nam thời bấy giờ mà hầu như giới học sinh chúng tôi 
ñều biết ñến. 
 

 
 

Trưởng Võ Thành Minh ngày 1 Tết Mậu Thân 1968, 
hình do trưởng Huỳnh Ngọc Cúc, thiếu trưởng thiếu ñoàn Duy Tân chụp 

 
Rời chùa tỉnh giáo hội, trên ñường về nhà không có dấu hiệu nào có thể báo cho biết 
là tình hình chiến tranh ñang xảy ra như ở Huế ñang khốc liệt, ngoại trừ khi ñi ngang 
qua ñồn lính Quân cụ tôi thấy các binh sĩ ñang ở trong các vị trí phòng thủ mà tôi 
cũng ñã thường thấy trước ñây, ñây ñó bên ñưòng một số người chuẩn bị vui xuân 
qua các bàn bầu cua, cá cọp. Như thông lệ ñầu năm, các Hướng ðạo sinh tập họp 
ñể làm lễ chào cờ sau ñó vui chơi tại ðạo quán Hướng ðạo toạ lạc trên ñường 



Hoàng Diệu-Lê ñình Dương. Tôi thay ñồng phục Hưóng ðạo ñể ñi họp. ðặc biệt năm 
nay, sau buổi chào cờ có sinh hoạt tâm tình với một trưởng kỳ cựu cuả Phong Trào 
Hướng ðạo, Trưởng Võ thành Minh , người ñược mọi người biết ñến qua chương 
trình phát thanh cuả ñài BBC vào thập niên 60-70 với tiếng sáo trầm buồn với lời giới 
thiệu truyền cảm của xướng ngôn viên ðỗ Văn vào những ngày 20/7 ñể kỷ niệm 
ngày ký kết Hiệp ðịnh Genève chia ñôi ðất Nước sau chiến tranh ðông Dương Việt 
Pháp. Trên ñường, ngang qua ðài phát thanh trên ñường Quang Trung ngang hông 
trường Trung học Bồ ðề, một số ñông ñồng bào ñang tụ tập, tò mò ghé hỏi thì ñược 
biết một cách không chính xác vì cũng chỉ «nghe nói«  rằng nửa khuya lúc giao thưà 
ñặc công Việt cọng ñã tấn công ðài phát thanh và phiá chính quyền ñã cho thu dọn 
chiến trường cũng như vào bắt một số người ở trong khu xóm nơi xuất phát lực 
lượng tấn công này. Vì cũng gần ñến giờ sinh hoạt nên tôi cũng không quan tâm và 
rời nơi ñây ñể tiếp tục hướng về phố. Dọc theo con ñường Quang Trung, rẽ ngang 
qua Phan châu Trinh cho ñến khi tới ðạo Quán, thành phố vẫn yên tĩnh không có 
dấu hiệu ñược cho là bất an ninh dù là tối thiểu. 
 
Buổi sinh hoạt ñang tiến hành khoảng nửa giờ, bỗng chiếc xe jeep cuả Cảnh sát Dã 
Chiến phóng nhanh và thắng khẩn cấp trước ðạo quán, một viên chức Cảnh sát cấp 
bậc Thiếu tá và một số tháp tùng tiến nhanh vào nơi ñang sinh hoạt, cảnh tượng vừa 
nói gây một ngạc nhiên cho tất cả ñoàn sinh nhưng với một tinh thần kỷ luật nên mọi 
ngưới vẫn ở trong tình trạng sinh hoạt bình thường, Trưởng Nguyễn Tấn ðịnh, ñại 
diện cho ðạo Trưởng Hồ văn ðệ ra tiếp viên sĩ quan này và sau một vài phút trao ñổi 
phiá bên chính quyền ra về ngay, riêng Trưởng ðịnh trở lại với chúng tôi và tuyên bố 
vì lý do an ninh chính quyền yêu cầu giải tán ngay buổi sinh hoạt và Trưởng ðịnh 
yêu cầu các Trưởng, các Kha và Thiếu sinh phải ñưa các em Sói về ñến tận nhà với 
sự tiếp nhận cuả cha mẹ. Chỉ trong chốc lát sinh hoạt ñang vui vẻ, ồn ào bỗng trở 
nên vắng vẻ tại ðạo quán và cho ñến phút này ña số vẫn không biết là Huế ñang 
chìm ñắm trong bom ñạn nếu có  chỉ  là «nghe nói« , ðạo quán chỉ còn lại một vài 
Trưởng ñang trao ñổi câu chuyện với Trưởng Võ Thành Minh và mọi người khuyên 
Trưởng Minh không nên ra Huế vào lúc này nhưng ông nhất quyết ñòi ñi cho dù phải 
ñi bộ ra Huế ñể ñòi các Lãnh tụ ñôi bên ngừng ngay cuộc chiến tranh tàn sát ñồng 
bào. Và chỉ trong chốc lát Trưởng Minh ñã  gọn ghẽ hành trang. Tôi cũng xin dừng 
nơi ñây ñể nhớ lại «tiếng sáo bên hồ Genève« này. Anh ñến ðànẵng trước Tết 
khoảng 2 tuần, không ở nhà ai ngay cả khách sạn vì anh nói là hướng ñạo chỉ thích 
ngủ ở ðạo quán mà thôi. Người mảnh mai, ñi hai tay cứ khuỳnh ra hai bên, lưng hơi 
khòm xuống và ñi rất nhanh, anh trải một tấm poncho trong góc ñạo quán với những 
trang bị thật ñơn giản, nói chuyện rất vui vẻ, tôi rất thích nghe anh kể chyện về 
hướng ñạo ngày xưa như một cậu bé mê nghe chuyện cổ tích, anh vẫn thường nhờ 
tôi ñi mua rau muống cho anh tại chợ  cây me không xa ñạo quán cho mấy, tôi ngạc 
nhiên có hỏi thì anh bảo ở bên Tây không có thứ này nên bây giờ anh chỉ thích ăn nó 
mà thôi, viết ñến ñây tôi nhớ lại hồi ñó tôi  tự nghĩ thầm là chê nước Pháp sao tệ ñến 
thế ñến nỗi không có rau muống như việt nam. Có một ñiều tôi lấy làm lạ khi thấy 
các Trưởng lớn tuổi « ít«  hay rất dè dặt hoặc chẳng ñặng ñừng tiếp xúc với anh, cho 
ñến khi tôi ñược người bạn mà tôi biết anh ñang làm việc cho an ninh chính quyền 
cho hay Trưởng Minh ñang bị theo dõi dưới hình thức quản chế. Tìm hiểu thêm 
ñược biết Trưởng Minh ñi du học tại Pháp và trong thời gian này có liên hệ với Hồ 
chí Minh nên sau 1954 anh nhiều lần bị chính phủ Ngô ðình Diệm khước từ  nhập 
cảnh và sau nhiều lần can thiệp bởi các tổ chức quốc tế, chính phủ Nguyễn văn 
Thiệu chấp thuận cho anh về thăm quê nhà nhưng phải chịu những sự kiểm soát. 
Sau ñó khoảng một tuần chúng tôi rất lấy làm tiếc thương Trưởng Võ Thành Minh ñã 
bỏ mình tại Huế 
 



 
 

Ngôi mộ của Hồng Sơn Dã Mã Võ Thành Minh 
 

Nguyên cả ngày 1 Tết , thành phố hoàn toàn yên tĩnh tuy nhiên không ñược nhộn 
nhịp như mọi năm, ñường phố ít người và hình như mọi người có vẻ lo âu hay ñang 
chờ ñợi một ñiều gì không ñược an lành sẽ ñến, các quân nhân di chuyển vội vã và 
ñến chiều thì thông báo lệnh Thiết quân luật ñược ban hành, ñiều này cũng không 
gây ngạc nhiên cho mọi người vì họ ñã trải qua rất nhiều tình trạng như thế qua các 
lần hỗn loạn về chính trị qua các lần ñấu tranh kể từ khi chính quyền Ngô ñình Diệm 
bị lật ñổ. 
 
Nhưng ñến sáng mồng 2 Tết thì sự việc ñã rõ ràng không còn «nghe nói« nữa mà ñã 
ñược truyền miệng từ người này qua ngưới một cách công Khai rằng Huế và các 
tỉnh thành bị phe Cọng sản miền Bắc tấn công vào ngay Giao Thừa, ñồng thời ðài 
phát thanh kêu gọi ñồng bào bình tĩnh và không ñựơc tụ họp v…v… tuy nhiên vẫn 
không chính thức loan tin chiến sự ñang diễn biến khốc liệt tại thành phố Huế 
 
Sáng mồng 3 Tết, ñồng bào từ càc làng mạc, thị trấn phiá Bắc ðànẵng và một số cư 
dân thành phố Huế sau khi ñã tìm cách thoát ra vùng giao tranh ñể  xuôi Nam, một 
hình ảnh hỗn loạn như bất cứ một cuộc chiến tranh nào chiếm dần sinh hoạt bình 
thường ñã xảy ra vài ngày trước. 
 
ðài phát thanh truyền ñi lới kêu gọi các ñoàn thể sinh hoạt thanh niên trong thành 
phố hãy tiếp tay với chính quyền nhất là tại nhà thương Toàn khoa tại ñường 
Nguyễn Hoàng trong việc trợ giúp ñồng bào chiến tranh. Nơi ñây không khí thật buồn 
thảm, những người di tản không có hay chưa kiếm ñược người thân thuộc nằm ngồi 
la liệt dọc theo những con ñường nhỏ trong khuôn viên nhà thương hay trong các 
hành lang, khu dành riêng cho những ngưòi chờ xuất viện sau khi ñiều trị nay trở 
thành khu tạm trú cho ngươi di tản, tiếng khóc lóc, tiếng than van khắp nơi, các ñoàn 
thể như thanh niên Cao ðài, Phật tử có lẽ do ñặc tính cuả ñoàn thể nên tự ñộng 
chăm lo phần an uỉ, nấu cơm hay chạy ñi tìm thân nhân theo yêu cầu của ñồng bào, 
riêng các Hướng ñạo sinh thì hơi khác, một phần do yêu cầu cuả bác sĩ giám ñốc 
chúng tôi ñược huấn luyện cấp tốc ñể có thể tiếp tay với các y tá trong việc cứu giúp 
ñồng bào. Vì là Tết cho nên bác sĩ , y tá một số ñông về quê quán ñón Xuân nên 
nhân sự thiếu trầm trọng, mặc dù bác sĩ giám ñốc ñã kêu cứu phiá quân y tiếp tay 
nhưng không ñược vì số thương binh khắp các chiến trường ñưa về khiến tình trạng 
bác sĩ phía họ cũng ñã là vấn ñề. ðược biết ngoài bác sĩ Tùng ( phòng mạch tại 



ñường Quang Trung, ông ñã qua ñời tại Mỹ cách ñây vài năm vì bệnh ung thư phổi) 
còn có bác sĩ Phùng văn Hạnh (Canada) và bác sĩ Tôn thất Sơn (nói ñúng hơn là 
sinh viên y khoa nội trú năm cuối cuả ðại học Y khoa Huế, ñịnh cư tại Na uy ( ?)). 
Mặc dù ñã trải qua 40 năm nhưng mỗi khi hồi tưởng ñến Tết Mậu thân,không những 
tôi và các Hướng ñạo sinh trong thời gian ñó không khỏi cảm kích tinh thần trách 
nhiệm cuả các vị nói trên, quả thật các vị xứng ñáng vói câu «lương y như từ mẫu«. 
Vì phải trải qua nhiều giờ liên tục trong phòng mổ ñể cứu ñồng bào nên bác sĩ Tùng 
ñã nhiều lần ngất xỉu tại chỗ khiến các y tá phòng mổ e ngại nếu có bề gì thì ai cứu 
ñồng bào trong lúc này ñây? Riêng 2 vị kia, trẻ như bác sĩ  Sơn hay «ñô« con như 
bác sĩ Hạnh nhiều khi chúng tôi ñánh thức các ông dậy ñể thay phiên, các vị dậy 
không nổi vì quá mệt sau những ca mổ không ngừng. Phải ghi nhận ở ñây rằng 3 vị 
bác sĩ nói trên ñã cứu không biết bao nhiêu sinh mạng ñồng bào Huế trong biến cố 
Mậu thân. 
 
Sau khi ñược huấn luyện về cứu thương xong , chúng tôi tự ñộng ñi ñến các phòng 
ngoại thương ñể «xin việc«, một số tình nguyện, ña số là Kha sinh, tại nơi tiếp nhận 
ñồng bào bị thương do không quân Hoa kỳ tải thương bằng trực thăng Chinook ñến., 
kể từ ngày 3 Tết, cứ khoảng 1 giờ các chuyến tải thương nói trên lại mang ñến và 
chúng tôi phải giải quyết thật nhanh,họ cho hay ñược lệnh ấn ñịnh với thời gian ấy vì 
nhu cầu chiến trường rất khắc nghiệt do vậy ngay khi cánh quạt giảm tốc ñộ là 
chúng tôi chạy nhanh ñến phi cơ ñể tiếp nhận ñồng bào càng sớm càng tốt ñem về 
khu phân loại dưới sự trách nhiệm cuả các y tá, sau ñó chúng tôi chuyển ñến các nơi 
cứu cấp khẩn như phòng mổ hoặc chờ tuỳ theo vết thương. Lúc này chúng tôi tình 
nguyện làm tại một phòng ñược gọi là phòng cháy bỏng. Phút ñầu tiên chị Y tá 
trưởng cũng cho chúng tôi hay về những trở ngại ñặc biệt cuả phòng này là vì lý do 
phỏng nên hầu như các bịnh nhân không thể mặc quần áo, chỉ phủ lên người bằng 
những tấm vải thật mỏng, bên cạnh ñó là vết cháy thường có mủ nên rất hôi tanh 
chưa kể là bệnh nhân trong suốt thới gian nếu may mắn qua ñược thì ăn uống phải 
cần sự giúp ñỡ, ngay cả trong vấn ñề ñại và tiểu tiện. Chị cũng nói thêm ñã có một 
vài người ñã ñến giúp nhưng vì  không chịu nổi  với những trở ngại vừa kể nên sau 
ñó không giúp nữa. 
 
Cùng với tôi là anh ðội trưởng ñội Nai khi tôi còn ở Thiếu ñoàn Lam Sơn do anh 
Trần Xê làm thiếu trưởng, anh trước ñây là học sinh trường Phan châu Trinh sau ñó  
vì lý do gia cảnh cha mẹ lần lượt qua ñời sớm ñể lại một ñàn em nhỏ dại nên anh 
chuyển qua trường tư vì dù sao sự vắng mặt cũng dễ dàng hơn so với trường công 
và nhất lại là trường nổi tiếng về uy tín và kỷ luật. Vì Danang là thành phố không có 
trường ñại học như Huế, Sài gòn, Dalat nên ngành Thiếu hoạt ñộng mạnh hơn các 
ngành khác, một tráng ñoàn ðống ða ñược Khai sinh bởi Trưởng Tôn thất Lân ( hiệu 
trưởng trường Nam tiểu học ) hoạt ñộng chỉ trong vòng một thời gian ngắn nguỉ sau 
ñó phải ngưng vì Trưởng Lân gia nhập trường Bộ binh Thủ ðức và sau ñó anh ñã hy 
sinh trong lúc làm Quận trưởng một quận ở trong Nam, lúc ñó mang cấp bậc ðại uý. 
Ngành ấu cũng tương tự nên tôi xuất ngành thiếu sớm ñể cùng tiếp tay với vài 
trưởng hầu xây dựng lại ấu ñoàn Chí Linh ñang không có ngưới phụ trách. Như ñã 
nói ở trên, anh với tôi rất thân ngoài tinh thần anh em trong phong trào Hướng ñạo 
như BP ñã ghi trong 10 ñiều Luật, anh còn là bạn cùng lớp, chung một bàn. Quả thật 
như thế, ngay khi vào phòng chúng tôi dội ngay ra vì muì tanh do những vết thương 
lại thêm phòng trang bị máy ñiều hoà không khí nên lại càng khó chịu hơn. Tuy 
nhiên, khi nghĩ ñến nhiệm vụ và tinh thần của Hướng ñạo sinh là giúp ích, là khó 
khăn vẫn vui tươi nên hai chúng tôi ñều tự nhủ thầm là sẽ phải vượt qua. Chị y tá 
chúng tôi vừa gặp, Tăng thị Kim Phượng (2), người dáng thanh tao, ăn nói dịu dàng 
vui vẻ khiến chúng tôi cũng dễ có cảm tình ngay từ lúc ñầu, ngoài chị ra còn có một y 



sinh ñang trong khoá học, một sœur .Tất cả dưới quyền cuả một bà y tá trưởng 
người Mỹ dáng ngưòi cao lớn chỉ ñến vài giờ trong ngày vì bà ta còn phải làm bên 
bệnh viện Việt - ðức kế cận. Phòng ñầy những bệnh nhân vừa mới chuyển từ Huế 
vào ña số theo sổ tiếp nhận là cư dân cửa Thượng Tứ, Gia Hội. Số giường không ñủ 
nên một số phải nằm trên băng ca ñể dưới ñất. Thêm ñược hai anh em chúng tôi 
mọi người mừng lắm. Ban ñầu chị Phượng hướng dẫn chúng tôi việc săn sóc các 
vết thương bằng cánh tẩy rửa các lớp mủ sau ñó qua thuốc do chị chế biến theo 
công thức ấn ñịnh, chúng tôi thoa lên các vùng bị cháy bỏng, chích thuốc trụ sinh 
hàng ngày, cho bệnh nhân ăn uống, giúp ñỡ trong việc ñại tiểu tiện.Vì là bệnh ngoại 
thương nên cũng không ñói hỏi những kỹ thuật cao trong nghành y học, bệnh nhân 
sẽ sống hay chết tuỳ theo mức ñộ phỏng mà cơ thể chịu ñựng ñược hay không, có 
những người sau một thời gian thì hồi sinh, lắm kẻ phải vĩnh biệt người thân và 
chúng tôi lại trở thành người ñưa tiễn họ xuống nhà xác. 
 
Bà chủ nhà thuốc tây Chợ Cồn sau nhiều ngày ghé tìm thân nhân có ghé phòng 
chúng tôi. Bỗng một hôm bà ôm lấy một bệnh nhân vừa mới lành lớp da trên khuôn 
mặt sau khi nhận ra ñó là chị ruột mình bà ñã ra công tìm kiếm. Bà khóc trong nỗi vui 
mừng lẫn nỗi ân hận là mấy lần ñi qua nhưng không biết người nằm ñó là người chị 
cuả mình.Chúng tôi an uỉ và cho biết người chị ñược chúng tôi nhận về với hồ sơ 
bệnh nhân vô danh có nghiã là không thể Khai báo tên tuổi khi nhập viện vì trong 
tình trạng mê man . Bà cảm ñộng khi thấy thân nhân mình ñược săn sóc chu ñáo và 
ñã cám ơn chúng tôi hết lòng. Những ngưòi khác cũng thế, sau thời gian chữa trị 
lành lặn ñược chuyển khu hay ñược về nhà bà con ñều nắm tay chúng tôi tỏ lòng 
cám ơn ñã săn sóc trong thời gian ở ñây khiến chúng tôi cũng cảm thấy mình ñã làm 
ñược những ñiều có ích mà Baden Powell ñã dặn chúng tôi, Hướng ðạo sinh Giúp 
ích mọi người bất cứ lúc nào! 
Khoảng một tuần lễ sau ngày mất Huế, chúng tôi có lệnh họp khẩn do Trưởng Trần 
Xê thông báo ở trước hiên nhà cuả một gia ñình quen biết, nơi ñây một người Mỹ 
thuộc tổ chức Thanh Niên Chí Nguyện Hoa kỳ , tên Clark Brown mà mọi giới trẻ 
chúng tôi ai cũng biết vì anh nói tiếng Việt giọng 3 miền rành rõi và thuộc lịch sử Việt 
còn hơn cả chúng tôi, cho chúng tôi hay là ñêm nay VC sẽ tấn công nhà thương ñể 
cướp lấy ngân hàng máu.Vì có tình cảm với Hướng ðạo nên anh tiết lộ và anh yêu 
cầu tất cả nên rời nhà thương trong ñêm nay càng sớm càng tốt ñể tránh nguy hiểm 
ñến tính mệnh. Trưởng Trần Xê cho chúng tôi rút từng người một và giữ bí mật ñể 
tránh làm náo loạn trong nhà thương. Nhà tôi ở xa và phải ñi qua một trại lính quân 
cụ nên tôi ñến một nhà người quen tá túc qua ñêm. ðêm ñó thật quá dài với tôi 
nhưng may mắn mọi việc không xảy ra như ñã ñược biết trước ñó . 
 
Tin Quân ðội Việt nam Cọng hoà tái chiếm lại Huế loan truyền nhanh chóng trong 
toàn khu nhà thương, mọi người mừng rỡ nhất là ñồng bào Huế. Họ reo mừng ôm 
nhau khóc. Ngoài ñường các gánh hàng rong bán bún bò và các món ăn Huế bày 
bán vội vã trước cửa nhà thương ñể mưu sống qua ngày trước ñây ñã ñông nay còn 
ñông khách hơn như ñể chung niềm vui lớn. Riêng với chúng tôi lại có công tác mới, 
ñó là ñược chuyển vận ra Huế ñể cứu trợ ñồng bào, thành phần ñược chọn là các 
Kha sinh và Trưởng tình nguyện dưới sự giúp ñỡ phương tiện không vận cuả 
Trưởng Nguyễn Tấn ðịnh DCC toàn quốc. Trưởng ðịnh nguyên là Thiếu tá Không 
quân và là Trưởng phòng Không Trợ thuộc phi trường Danang. Anh là một trưởng 
tích cực trong việc xây dựng phong trào Hướng ñạo tại thành phố nhà, chúng tôi 
thường nói ñùa bằng câu vè rằng: «Việc gì khó có Trưởng ðịnh«. Tốt nghiệp khoá 
13 Võ Bị ðà Lạt và hiện ñịnh cư sau 75 tại Virginia. Số tham dự ñược phép là 20 
hướng ñạo sinh từ Kha sinh trở lên vì lý do chuyên chở và an ninh chưa an toàn ở 
Huế. 18 Kha sinh với sự hướng dẫn cuả trưởng Xê và tôi. Tổng cọng 20 người sau 



khi ñược chủng ngừa dịch tả chúng tôi có mặt tại nhà Trưởng Hồ văn ðệ, ðạo 
trưởng An hải, ñể ñược xe chở vào phi trường, nơi ñó Trưởng ðịnh ñón chúng tôi và 
mời ăn sáng trước khi lên máy bay trực thăng loại cũ ra Huế. Lần ñầu tiên ñưọc ngồi 
trong loại máy bay thấp và chậm tôi rất thích thú khi nhìn ñược cảnh quê hương 
dưới tầm mắt, nhất là khi bay qua vùng biển Lăng Cô. ðến phi trưòng Phú Bài, 
chúng tôi ñược chuyển về Huế bằng xe quân xa. Càng tiến về Huế thì hình ảnh 
chiến tranh càng rõ nét và tôi không khỏi xúc ñộng ñến ñộ nước mắt tuôn trào khi xe 
tiến vào Huế và rẽ về hướng ðại chủng viện, phía trường ðồng khánh. Tôi thấy chợ 
ðông Ba cháy rụi, cầu Trường Tiền gãy nhịp, chung quanh chỗ xe ñi qua ñổ nát, trên 
những bức tường chi chít những vết ñạn, mọi người tôi gặp ñều mang một nét sầu 
thảm như nhau. Xe tiến vào chủng viện tôi nghe toàn những tiếng than khóc thảm 
thiết. Các cha, sœur lui tới tấp nập lo cho các nạn nhân tạm trú trong khuôn viên. 
Bàn ghế cuả chủng viện lăn lóc ngang ngửa, thỉnh thoảng ñây ñó vài nấm mồ chôn 
vội ngoài vủng ñất trống trải. 
 
ðến nơi cũng ñã gần chiều nên chúng tôi chỉ lo việc ăn tối và chuẩn bị ñi ngủ, mọi 
việc sẽ bắt ñầu cho ngày hôm sau. Lợi dụng khoảng trống thời gian này tôi dò hỏi tin 
tức cũng như tình hình chung tại Huế cùng với một số các anh Hướng ñạo thuộc 
ðạo Thừa Thiên ñang có mặt tại ñây. Trưởng Trần Xê hướng dẫn các Kha Sinh, 
riêng tôi vì ñã là cấp Trưởng nên tự lo lấy công tác. Suốt ñêm thật khó ngủ vì ñâu 
ñâu trong chủng viện cũng ñều vang lên những tiếng khóc than không ngớt, thỉnh 
thoảng còn vọng về ñâu ñó những tiếng súng giao tranh. 
 
Sáng dậy, tôi vội vã thu xếp ñể ñi theo một nhóm Hướng ñạo ñịa phương qua giúp 
ñồng bào vùng cửa Thương Tứ và cửa Sập mà theo họ nơi ñó cần sự giúp ñỡ ưu 
tiên, nhờ họ lựa chọn một số thư tay do ñồng bào ở các phòng bệnh tại nhà thương 
ðànẵng hay tin tôi ra Huế nhờ chuyển cho gia ñình. Chiều hôm qua khi mới ñến tôi 
thật xúc ñộng khi nhìn thấy cầu Trường Tiền gãy nhịp thì sáng nay tôi lại càng xúc 
ñộng hơn khi chính chân tôi ñược ñi qua nhịp cầu ñã gãy ñó mà nhớ lại trước ñây 
không lâu lắm, tôi ñã ñi qua cây cầu này, tôi ñã dừng lại ñể nhìn xa xa kia chùa 
Thiên Mụ ẩn hiện dưới nắng chiều. Qua khỏi cầu rẽ trái ñể về cửa Thượng Tứ, dọc 
theo công viên rất nhiều nấm mồ chôn vội vã mà tôi còn thấy những bàn chân ló ra 
khỏi ñất, muì tử khí xông lên nồng nặc ñó ñây. Ngang qua con ñường ñi vào cửa 
Thượng Tứ, tôi dò tìm ñể chuyển những lá thư trong sổ nhập viện ña số nạn nhân 
ñã khai báo, lắm khi gặp ñúng thân nhân họ vui mừng khi nghe tôi báo lại tình trạng 
khả quan của người thân, họ vui mừng khiến tôi cũng thoáng thấy vui. Công việc của 
chúng tôi là giúp ñồng bào dựng lại những gì còn có thể làm ñược, thỉnh thoảng một 
vài xe tải gạo ñến phân phát, chúng tôi phụ việc phân phối, tuy nhiên vì chiến tranh 
vừa dứt, các cơ sở hành chánh không thể hồi sinh trong một sớm một chiều nên có 
những khó khăn. Chính quyền lúc nào cũng ñặt niềm tin nơi phong trào Hướng ðạo 
có uy tín nên mọi việc tuy không hoàn hảo nhưng dù sao cũng hoàn thành tương ñối 
tốt. Chúng tôi cũng ñã ñi ñến những nơi ñã ñược khám phá ra những mồ chôn tập 
thể ñể an uỉ thân nhân và ñể làm những gì trong phạm vi và khả năng chúng tôi có 
thể làm ñược của tuổi trẻ và của Lý tưởng BP. Ngày lại ngày và thời gian lưu lại giới 
hạn nên sau 6 ngày tại Huế, chúng tôi phải rời Huế ñể theo chuyến tiếp liệu mà 
Trưởng Nguyễn tấn ðịnh ñã dự trù. 
 



 
 

Bạn bè cũ tại dịp trại gần làng Mỹ thị , Non Nước. ðànẵng 
 
Về lại thành phố nhà, tôi trở lại nhà thương ñể phục vụ ñồng bào tại phòng bỏng cũ 
ñộ khoảng một tuần thì các trường mở cửa trở lại, bệnh nhân cũng ñã không còn 
nhiều, chúng tôi chia tay chị Phượng với tất cả lưu luyến, riêng chị vẫn nụ cười hiền 
hoà, giọng nói trìu mến, chị cám ơn chúng tôi ñã ñến giúp rất nhiều. Tôi kể cho chị 
nghe lúc biến cố Phật giáo xảy ra thì gia ñình ông Nguyễn hữu Uẩn , một nhà in và 
nhà bán ñồ ñồng nổi tiếng trên ñường Hùng Vương có người con bị thương nặng 
trong lúc biểu tình chống chính phủ và sau ñó chết ở bệnh viện Duy Tân. Vì lý do hai 
bên, một là phía chính quyền và một phe ly Khai ñang giao tranh nên không thể di 
chuyển ñể lấy xác con nên ñã nhờ chúng tôi lúc ñó ñược phép di chuyển ñể mang 
anh ta về,. chúng tôi ñã làm xong chuyện ñó và gia ñình ñã tạ ơn chúng tôi một số 
tiền là 6000 ñồng (trị giá khoảng 1 lượng vàng thời ñó). Chúng tôi từ chối và nói rằng 
chúng tôi là những Hướng ñạo sinh một khi giúp ích thì không nhận sự tạ ơn nào. 
Chủ nhà nghe vậy ngạc nhiên và hỏi thế thì các anh muốn chúng tôi bày tỏ sự quý 
mến cuả chúng tôi bằng cách nào. Bằng nụ cười chúng tôi trả lời rằng chỉ muốn một 
ly nước thế thôi. Chị Phượng thích thú sau khi nghe chúng tôi kể lại chuyện ñã làm. 
 
Sau này khi ñậu tú tài xong tôi rời Danang ñể vào Saigon tiếp tục việc học và chiến 
tranh ñang ở mức ñộ leo thang, như bao ngàn thanh niên khác, tôi nhập ngũ và suốt 
thời gian thụ huấn tôi ñã có nhiều ñêm nằm ứng chiến tại trại trường Tùng Nguyên 
ñể nhớ về những ngày cũng nơi ñây chúng tôi, những trại sinh của Tùng nguyên 
cuốí cùng vào năm 67 ñã ñược huấn luyện 
 
40 năm trôi qua như nước lặng lẽ chảy qua cầu, nhưng cứ mỗi ñộ Xuân về lòng tôi 
không khỏi không xao xuyến khi nhớ về một muà xuân không thể quên: Muà Xuân 
Mậu thân 68!! 
 
 
Paris, những ngày cuối ðông 2007 
 
Nguyễn Hữu Xương 
 

 

 

Trang Web «HDVietnam.de » cám ơn Trưởng Xương ñã gởi bài nói về gương giúp 
ích của Hướng ñạo sinh, ñặc biệt là hình và ngôi mộ của Tr. Võ Thành Minh. 


