
BẢN TIN CỦA TẠP CHÍ DÂN VĂN

(XIN TIẾP TAY PHỔ BIẾN THẬT RỘNG RÃI - CHÂN THÀNH CẢM TẠ.)

LTS: Bản thân tôi là một TPB/VNCH cấp độ tàn phế 70%, Năm 1986 tôi bị thêm bệnh
Diabetiker, được Hội Đồng Y Khoa Germany xét duyệt tăng cấp độ tàn phế là 100%. Vì
tôi mua ghe thuyền tự tổ chức vượt biển nên đem theo được đầy đủ giấy tờ, trong đó có
Bản Cáo Tri của Trung TâmMiễn Dịch và được HĐYK Đức công nhận.
Đến bây giờ, đã 41 năm trôi qua, tôi cũng còn sống như trong mơ, với con thuyền nhỏ
bé, tôi đã đem được 45 con người đến bến bờ tự do, đi từ sông Saigon ra cửa biển Vũng
Tàu, lúc này phỉ quyền còn cai trị khá gắt gao, công an khu vực lúc nào cũng „dòm
ngó“ nhà dân, bằng những thủ thuật, tôi „qua mặt“ hết bọn công an Phường, Khóm, 2 lần,
ra khỏi Vũng Tàu, vì sóng to gió lớn, con thuyền nhỏ bé phải quay về, 7 giờ sáng tắp ghe
vào chân cầu Calmet, trên ghe còn đầy đủ lương thực vì chưa ăn uống gì cả, khẩu K54 và
3 trái sáng được cất giữ kín đáo trên thuyền, không bị khó dễ, mọi người lên bờ an toàn,
trở về nhà, chờ đi lần thứ 3. Ngày 26.04.1980, tôi quyết định đi lần thứ 3, và được con
tàu Cap Anamur của Tây Đức vớt trên biển Đông đúng ngày Lễ Lao Động 01.05.1980,
qúy độc giả muốn tìm hiểu về chuyến đi tìm tự do này, xin liên lạc với TCDV, toà soạn sẽ
gởi tới quý vị đoản văn “Câu chuyện vượt biển từ Thủ Đô Saigon”.
Tôi biết ơn và ghi nhận việc làm của những người „có lòng“ đối với anh em TPB sống
lây lất tại quê nhà.
Trong cuộc chiến tranh xâm lược miền Nam do bọn CS Hà Nội phát động từ năm
1954-1975, miền Bắc không có một TPB nào sống sót trở về quê quán vì đúng như nhà
văn hồi chánh Xuân Vũ đã viết trong các tác phẩm của ông, là bọn Bộ Chính Trị Đảng
CSVN quyết định “vứt xuống biển” tất cả thương binh của chúng, vì đem về Bắc các bộ
đội “què quặt” sẽ bị phản tuyên truyền, ngay như huyện Chương Mỹ, Tỉnh Hà Đông, quê
của tôi, sau ngày 30.04.1975 không hề có một người TPB Bộ Đội nào, trong khi cả ngàn
thanh niên phải vào Quân Đội Nhân Dân để vô miền Nam xâm lăng. Qúy vị cứ hỏi những
người quê miền Bắc xem tôi nói có đúng không? Có một vài TPB Bộ Đội sống sót là nhờ
sự chữa trị của các Bác Sĩ Quân Y QLVNCH, rồi sau Hiệp Định Paris được trao trả tù binh.
Số TPB Bộ Đội này quá ít so với cuộc chiến kéo dài 21 năm.
Bọn CSVN chỉ có TPB khi cuộc chiến tranh xâm lăng Kampuchia xảy ra vì chúng đã
chiếm trọn cả nước không thể giết hết các bộ đội bị thương như trước kia.
Đến đây, TCDV xin trích một đoạn trong tác phẩm QUÊ NHÀ 40 NĂM TRỞ LẠI của HQ
Trung Tá Phan Lạc Tiếp, để thấy thêm sự bịp bợm, gian manh, ác độc của Đảng CSVN:
“Giờ thì gió đã mát, đồng ruộng đã hiện ra, và hai bên đường, làng mạc xanh ngắt bóng
tre lần lượt qua đi, qua đi. Có điều tại mỗi đầu làng xa, gần con đường lớn, có các Nghiã
Trang Liệt Sĩ. Ở đó cờ xí đã úa tàn, bạc phếch, nhưng các mộ bia, các nấm mồ cao thấp,
có nhiều ngôi mộ xây cao, đắp huy hiệu cờ đỏ sao vàng...Tôi buột miệng nói: “người chết
nhiều quá!...” Các cháu tôi nói: ”mới có đây thôi, xưa đi nghiã vụ, tiễn đưa ồn ào lắm. Sau
đó là người đi, qua một vài lá thư, rồi đa số bặt tăm luôn. Người nhà trông mong bao
nhiêu năm chả thấy tăm hơi gì. Sau 75, khi chiến tranh đã hết, gia đình, thân nhân người
đi đòi hỏi, chính quyền mới cho phổ biến tên tuổi các người tử trận. Vì thế, mồ mả là thế,
mà bên dưới đa số rỗng không. Có xác đâu mà bỏ vào....”
Nay thấy ở hải ngoại, bà con mình tổ chức những cuộc lạc quyên giúp anh em
TPB/VNCH làm cho chúng nổi điên, chúng bèn ra chiêu, làm mất niềm tin trong việc cứu
giúp các TPB/VNCH là chúng thành công rồi. Tôi đưa ra một việc vừa mới xảy ra, anh



TPB/BĐQ Lê Nhân là TPB/VNCH thật 100% mà chúng ngụy tạo đủ thứ giấy tờ để biến
anh này là một TPB/VNCH giả, nhưng thiên bất dung gian, các vị Trung Đội Trưởng,
ĐĐT, TĐT của TPB/BĐQ Lê Nhân vẫn còn sống bên Mỹ nên việc xác nhận lý lịch của
TPB/BĐQ Lê Nhân đã quá dễ dàng, và anh BĐQ Huỳnh Văn Của đã thay mặt binh chủng
BĐQ tường trình vụ việc trên các DĐ, đập tan âm mưu thâm độc của bọn người ác độc ở
Bắc Bộ Phủ.
Ở hải ngoại, những người làm không bằng ai, ghen ăn tức ở đã vô tình tiếp tay cho bọn
VC để làm mất niềm tin của đồng bào đối với việc cứu trợ TPB/VNCH, nếu Dòng Chuá
Cứu Thế không có sự yểm trợ từ hải ngoại thì làm sao có tiền để các LM tổ chức phát
quà và khám bệnh cho bao nhiêu TPB của chúng ta?

Tri ân và hoan nghênh việc làm của Mũ Đỏ Trần Văn Dũng và các Anh Chị Em tại Na Uy.

Tri ân và hoan hô việc giúp đỡ TPB/VNCH của Nhóm Yểm Trợ TPB/ Tạp Chí Xây Dựng
Houston – Texas (thành lập năm 1995).

Tri ân và cổ vũ việc tổ chức Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh hàng năm do nguyên Nữ Trung
Tá QLVNCH Nguyễn thị Hạnh Nhơn và tất cả những anh chị em thiện nguyện cùng các
nam nữ nghệ sĩ đã đóng góp công sức trong mỗi lần tổ chức.

Các anh em TPB nhận được sự trợ giúp là một niềm an ủi mà qúy vị còn nhớ đến họ.

Từ ngày Nữ Trung Tá Nguyễn Thị Hạnh Nhơn ra đi, Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh không
còn được tổ chức mỗi năm, bây giờ chỉ trông chờ vào việc giúp đỡ của các cá nhân có
lòng như anh Tongmaisaigon…
Dòng Chuá Cứu Thế cũng không có ngân quỹ để tổ chức như mọi năm, các Linh Mục
đành nhìn những đứa con “tật nguyền” vì cuộc chiến chống xâm lăng, sống lây lất khổ
cực …

Trân trọng.

Germany, 11.06.2021

- Điều Hợp Viên DĐ Ngôn Ngữ Việt,

- Chủ Nhiệm TCDV.
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