
SÁM HỐI 

Bài thơ “Sám Hối” của nhà thơ Trần Đức 
Thạch đã làm dàn dụa nước mắt, nhưng 

cũng cảm thấy lòng tràn đầy hãnh diện 
vì được làm bạn với anh và có anh đi 

cùng con đường đến Chân Trời Mới của 
đất nước. 

Anh Thạch là Cựu phân đội trưởng trinh 
sát, Tiểu đoàn 8 – Trung đoàn 266, Sư 

đoàn 341, Quân đoàn 4, thuộc Quân đội 
Bắc Việt trước năm 1975. 

Sau chiến tranh, anh đã viết tác phẩm 
“Hố Chôn Người Ám Ảnh”, kể lại khi miền 

Nam vừa bị cs cưỡng chiếm. Tưởng rằng 
tiếng súng đã yên, nhưng súng vẫn nổ, 

bộ đội cộng sản vẫn tiếp tục bắn như 

mưa vào người dân vô tội ở ấp Tân Lập 
thuộc huyện Cao Su, tỉnh Đồng Nai, với 

lý do: “Cấp trên lệnh cho bọn em thà 
giết lầm hơn bỏ sót. Bọn em được phổ biến là dân ở đây ác ôn lắm!”. 

Anh Trần Đức Thạch đã ngăn chặn việc bắn giết dã man này và lo chôn cất hàng trăm nạn 
nhân bị giết oan nằm chồng chất lên nhau máu chảy thành giòng lênh láng... 

Vì bài viết này, tháng 8 năm 2009, anh đã bị csvn kết án 3 năm tù. 

SÁM HỐI 

Mái đầu tôi mỗi ngày càng nhanh bạc 
Với câu hỏi đất nước sẽ về đâu? 

Thế hệ chúng tôi tội lỗi ngập đầu 
Nhìn con cháu lòng muôn hổ thẹn... 

Thế hệ chúng tôi một thời chinh chiến 
Thắng lợi mang về là xua đuổi văn minh 

Thắng lợi mang về là làm khổ dân mình 

Để đểu cáng lên ngôi gây tội ác 
Thế hệ chúng tôi hoàn toàn lầm lạc 

Quên dân tộc mình theo chủ nghĩa mác lê 
nin 

Bệnh hoạn tư duy méo mó cách nhìn 
Gieo thù hận trong lòng con cháu 

Thế hệ chúng tôi đổ bao xương máu 
Chẳng ý nghĩa gì khi dân tộc điêu linh 

Chẳng ý nghĩa gì khi đất nước tanh bành 
Lãnh thổ giang sơn bị ngoại bang gậm 

nhắm 
Thế hệ chúng tôi cuộc đời cay đắng lắm 

Mất chính mình mang tội ác với tương lai 

Gần đất xa trời mới thấy được cái sai 
Không phải thơ mà những lời sám hối... 

Xin ngàn lần triệu lần chịu tội 
Trước băn khoăn ĐẤT NƯỚC SẼ VỀ ĐÂU 

??? 

____________ 

Hình 1: Trần Đức Thạch (chụp khoảng năm 1975-1976)  

Hình 2: Trần Đức Thạch nhận bản án 3 năm tù vì đã viết sự thật "Hố Chôn Người Ám Ảnh" 
Hình 3: Trần Đức Thạch trở về ấp Tân Lập, Đông Nai viếng bia tưỏng niệm những người 

đã bị bắn chết oan nghiệt tại ấp Tân Lập tỉnh Đồng Nai tháng Tư năm 75. 


