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“Tôi làm tôi chịu. Tàu chìm tôi chìm theo, 
máy bay rớt tôi rớt theo, tượng chết tôi chết theo. 

Chứ tôi không thể đổ cho người khác được…” 
—–***—– 

Câu chuyện buổi viếng thăm Thầy Thu tại tư gia vào sáng ngày 
15/02/2017 

  
Một buổi sáng đẹp trời vào những ngày cuối xuân, ba anh em – Anh 
Nghĩa, anh Phúc & tôi – chúng tôi cùng hẹn nhau đến thăm thầy Thu 
(Tác giả bức tượng “Thương Tiếc” đặt tại Nghĩa Trang Quân Đội Biên 
Hòa 1966 – 1975). Đây cũng là một dịp tốt giúp tôi có cơ hội tìm hiểu 
thêm những chi tiết lịch sử về bức tượng của một người lính mà lâu nay 
có nhiều tin đồn rất ly kỳ và huyền bí này khi được tiếp xúc với chính 
người đã tạo ra nó. 
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Khi đến nơi thì tôi mới biết nhà của thầy Thu là một quán cà phê sân 
vườn có tên là “Tượng Đá” nằm trong khuôn viên rộng lớn tọa lạc trong 
khu vực quận Bình Thạnh. Vì không có hẹn trước, nên sau một lúc ngồi 
nhâm nhi cà phê hơn ba mươi phút chúng tôi mới thấy bóng dáng thầy 
Thu xuất hiện trong bộ đồ ngắn – áo thun, quần đùi. Trông dáng người 
ông còn khỏe mạnh, hình như ông đang chuẩn bị làm một công việc gì 
đó. Anh em chúng tôi dõi mắt nhìn theo ông chứ chưa tiện bước ra chào 
hỏi. Tiếp sau đó, ông kéo một chiếc xe đất nhỏ đem đến bón vào chậu 
cây mai đã tàn hoa sau những ngày tết, cạnh một bức tượng cô gái cầm 
bó lúa thật cao đặt trước sân vườn nhà ông. 
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Đợi thầy Thu làm sắp xong anh Nghĩa mới đến bên cạnh giơ tay chào và 
kề vào tai ông nói lớn: “Em là Nghĩa nè, Nghĩa lính ruột của Tướng Lê 
Văn Hưng hồi ở An Lộc và Vùng IV Chiến Thuật ngày xưa đó. Vừa rồi em 
có tới thăm anh hồi trong năm đó, anh có nhớ không? Anh làm xong 
chưa, mời anh vào uống cà phê với tụi em nghen”. Anh Nghĩa phải lập đi 
lập lại câu nói này hai ba lần, phân làm từng đoạn khi ông chưa nghe 
được mà chỉ “hả hả, cái gì..?”. Thầy Thu nhìn anh Nghĩa đăm đăm một 
hồi như để nhớ ra rồi gật gật đầu, nhưng rồi ông vẫn khom người cắm 
cúi làm việc tiếp tục. 
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Một lúc sau ông mới đi rửa tay, thay chiếc quần sọt và đội lên 
đầu cái mũ Beret màu đen đã cũ kỹ rồi đi đến bàn ngồi vào uống cà phê 
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với anh em chúng tôi. Lúc đó tôi với anh Phúc ngồi nhìn theo anh Nghĩa 
mà cũng hơi hồi hộp, không biết thầy Thu có nhận lời hoặc sẽ cáu gắt gì 
không đây. Vì được anh Nghĩa cho biết trong lúc ngồi chờ, thời gian sau 
này thầy Thu đã thay đổi nhiều, thầy khó tính hơn trước vì đã lớn tuổi 
(84t) và do bịnh lãng tai nặng nên làm cho ông không còn muốn tiếp xúc 
với ai nữa, nhất là người lạ mặt – mà đặc biệt là ông rất ghét những ai 
đến có ý muốn tò mò về ông. 
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Sau những lời thăm hỏi, anh Nghĩa mới giới thiệu anh Phúc và tôi cho 
thầy Thu biết. Chờ cho ông nhấm nháp hết ly sữa đá để tinh thần được 
sảng khoái, chúng tôi mới kiêng dè hỏi thăm ông từng câu về câu 
chuyện của bức tượng “Thương Tiếc” cũng như cuộc đời binh nghiệp 
mà ông đã trải qua và cuộc sống của ông hiện tại. Sau khi trở lại trạng 
thái thoải mái dễ chịu, thầy Thu bắt đầu kể cho chúng tôi nghe về cuộc 
đời của ông. 
Câu chuyện thầy Thu kể lại theo từng đoạn như sau: 
 
–         Hồi đó (1966), thật sự là tôi chưa từng được dịp quen biết hay tiếp 
xúc với Tổng Thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu, mặc dù lúc đó tôi là Đại 
Úy ở Cục Quân Nhu. Nhưng không hiểu vì sao Tổng Thống lại biết đến 
tôi và cho gọi tôi đến trình diện để bàn về việc thành lập Nghĩa Trang 
Quân Đội QLVNCH, tôi hết sức bất ngờ. Thì sau đó, như các anh đã biết 
rồi đó, tôi đã tiến hành công việc phải thực hiện hoàn thành bức tượng 
“Thương Tiếc” đặt tại Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa.  
  

Hình ảnh bệ đài tượng “Thương Tiếc” tại Nghĩa Trang Quân Đội Biên 
Hòa Trước & Sau 1975 
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Sau khi làm xong bản mẫu của bức tượng thì tôi có một đề nghị hết sức 
táo bạo và cũng hơi run khi trình lên Tổng Thống là xin được đúc bức 
tượng này bằng đồng. T.T Thiệu hỏi lại tôi: “Tại sao anh có ý này mà 
không nói trước, bây giờ đang chiến tranh gay gắt mình không có dư 
tiền và lấy đồng đâu ra để đúc một bức tượng to lớn như vậy”. Tôi trả 
lời: “Dạ thưa Tổng Thống, do ý tưởng mới nảy sinh, là công trình Quốc 
Gia nên tôi nghĩ mình nên đúc bức tượng này bằng đồng để được tồn 
tại vĩnh viễn muôn đời. Xin phép Tổng Thống cho tôi xin được vào khu 
căn cứ Long Bình tìm vỏ đạn đồng của đại bác đã được thu gom lại có 
thề là đang để trong đó rất nhiều”. Tổng Thống nghe có lý, ông vui vẻ 
chấp thuận và cho đúc luôn bức tượng bằng đồng theo nguyên bản 
(nặng 10 tấn, cao 6,5m). Sau khi hoàn thành xong bức tượng “Thương 
Tiếc” được đặt tại Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa, Tổng Thống Thiệu 
đã ban thưởng thăng cấp Thiếu Tá cho tôi ngay lúc đó. Tôi rất biết ơn 
ông. 
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      Nhưng cũng vì bức tượng quá nổi tiếng mà cuộc đời của tôi sau đó 
cũng gần như muốn chết theo bức tượng này trong những ngày tháng 
tù cải tạo. Tôi bị đánh đập rất nhiều và quá hiểm nên lỗ tai bên trái của 
tôi bị điếc hẳn luôn từ đó đến bây giờ. Chỉ còn lại tai bên phải, khó khăn 
lắm mới nghe được. Tôi bị đi cải tạo hết 8 năm, sau đó sang định cư tại 
Mỹ được 15 năm (1989 – 2004) thì tôi trở về VN ở luôn cho đến bây giờ. 
 
 Nơi đây là miếng đất hương quả của cha mẹ tôi qua đời để lại rộng hơn 
2.800.m2 và tôi đã ở đây từ nhỏ. Tôi có cả thảy 6 đứa con – 5 trai, một 
gái. Bà xã tôi và mấy đứa con cùng ở chung quanh trên mảnh đất này. 
Quán cà phê này là của đứa con gái út buôn bán sống đắp đổi qua ngày 
thôi. 
  

 
 
 Gốc cây đa (đường kính hơn 5m) giữa sân này là do tôi trồng từ lúc còn 
là cái nhánh nhỏ nay đã được 55 tuổi rồi (1962). Còn những tảng đá lớn 
đặt kế bên gốc cây đa làm hòn non bộ là của ông Tướng Trần Văn Đôn 
cho Công binh chở đến tặng tôi sau khi làm xong bức tượng “Thương 
Tiếc” để sau này tôi sử dụng tiếp tục tạc tượng cho Quốc Gia. 
 
Hai bức tượng mẫu chuẩn bị cho công trình Quốc Gia tại Mỹ Tho 
“Được Mùa”             “Chín Đầu Rồng” 
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       Thời điểm 1973, có lần Tổng Thống Thiệu đến nhà tôi chơi, ông nhìn 
thấy bức tượng hình cô gái cầm bó lúa mà tôi đã làm hồi mấy năm 
trước, ông hỏi bức tượng này tên là gì?. Tôi trả lời là “Được Mùa”. Ông 
ngắm nghía, tấm tắc khen và bảo: “Nếu tôi muốn làm nó cao 15m, đúc 
bằng đồng để đặt trong sân ngay bồn phun nước trước Dinh Độc Lập 
làm biểu tượng cho nông nghiệp hùng mạnh của miền Nam. Nếu làm 
được thì anh tính xem rồi cho tôi biết kinh phí khoảng bao nhiêu?”. Sau 
thời gian tính toán kỹ lưỡng tôi mới trả lời cho Tổng Thống biết tổng 
kinh phí là khoảng 45 triệu đồng VNCH. Tổng Thống đồng ý và bảo tôi 
sau này sang gặp Đại Tá Cầm để nhận tiền về làm. Sau đó trong lòng tôi 
mãi ngẫm nghĩ, nếu đặt bức tượng “Được Mùa” này trước Dinh thì thật 
sự là không hay lắm về ý nghĩa của nó. Nhưng khổ nỗi là tôi lại không 
dám trình với ngài về ý này vì sợ phật lòng ông, cho nên tôi cứ lần lựa 
lãng tránh để tìm cách nào đó thưa lại với Tổng Thống chuyện này. Lúc 
đó Đại Tá Cầm cho người gọi tôi lên bảo: “Có tiền rồi sao anh Thu 
không đến nhận để tiến hành làm tượng cho Dinh đi”. Tôi trả lời là vì lý 
do sức khỏe và công việc bận rộn quá, từ từ tôi sẽ làm. Cuối cùng tôi 
cũng nhờ được ông Tỉnh (Tổng trưởng Bộ Giáo Dục) trong dịp về dự hội 
nghị tại trường Võ Trường Toản, nơi tôi đang dạy lúc bấy giờ. Ông Tỉnh 
đã giúp tôi có dịp trình bày lại với Tổng Thống. Sau khi nghe tôi thuyết 
trình, tuy không đồng tình lắm nhưng Tổng Thống cũng hỏi lại tôi: “Vậy, 
nếu tôi muốn đặt nó tại Mỹ Tho làm biểu tượng cho vùng lúa gạo trù phú 
của đồng bằng sông Cửu Long, mà nếu đặt tại đó thì anh phải làm cho 
bức tượng này lớn gấp 10 lần nữa, tức cao 150m, để mọi người ở khu 
vực miền Tây ai cũng đều nhìn thấy được nó. Anh tính xem có làm nổi 
không và cho tôi biết kinh phí khoản bao nhiêu?”. Tôi trằn trọc cả tháng 
trời ngày đêm suy nghĩ, tính toán. Và sau đó tôi mới trình với Tổng 
Thống: “Dạ thưa Tổng Thống, nếu đặt bức tượng “Được Mùa” ở đó thì 
rất phù hợp nhưng có thể tôi sẽ làm thêm tượng “Chín Đầu Rồng” bao 
quanh để tượng trưng cho Cửu Long Giang thì sẽ đầy đủ ý nghĩa hơn và 
đặt tên là: “Cửu Long Được Mùa”. Công trình này tổng kinh phí phải tốn 
hơn cả tỷ đồng mới làm được ạ!”. Tổng Thống trả lời: “Tôi cũng biết nó 
phải tốn kém lớn cở như vậy rồi, nhưng bây giờ thì ngân sách quốc gia 
chưa có đủ tiền. Thôi thì ta tạm gác lại kế hoạch này, đợi lúc thuận tiện 
mình sẽ tính tiếp”. Tuy ngài nói vậy, nhưng tôi biết trong lòng ông rất 
nôn nao để thực hiện công trình đặc biệt này cho Quốc Gia. 

 



12 
 

 

 

 Thầy Thu chỉ tay về phía bên kia hòn non bộ, còn đây là phần đầu của 
bức tượng người lính Thủy Quân Lục Chiến với tư thế quỳ chân trước 
chân sau chồm lên ném lựu đạn, toàn thân tượng cao 4,5m. Tôi rất tâm 
đắc với tác phẩm này, và bức tượng đó cũng được Tướng Nguyễn 
Chánh Thi khen ngợi. Nguyên vào năm 1974,  Tổng Thống Thiệu có yêu 
cầu tôi nên tạc một mẫu tượng nào cho nó có vẻ hùng hồn hơn để thay 
cho bức tượng “Hai Người Lính Thủy Quân Lục Chiến Xung Phong” 
đang đặt trước tòa nhà Quốc Hội. Ngài bảo tôi phải làm gấp rút. Nhưng 
đến khi bức tượng này hoàn thành thì Tổng Thống do dự chần chừ, ông 
chưa muốn thay đổi vì ngại có sự hiểu lầm nhau trong nội bộ. Do tác giả 
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của bức tượng “Hai Người Lính Thủy Quân Lục Chiến Xung Phong” này 
là Điêu khắc gia – Thiếu Tá Huỳnh Huyền Đỏ thuộc Bộ Tổng Tham Mưu. 
Toàn bộ chi phí để làm ra bức tượng người lính mới này lúc đó trên ba 
trăm ngàn đồng. Vì lý do đó mà sau khi làm xong rồi tôi vẫn chưa nhận 
được tiền gì cả. Thôi thì tôi cũng cam lòng chấp nhận chia sẻ với hoàn 
cảnh khó xử của Tổng Thống trong tình hình đất nươc lúc bấy giờ. Sau 
ngày 30/4/75, tôi bị đi cải tạo thì cách mạng vào cho giật sập đổ bức 
tượng này trong sân nhà tôi, chỉ còn lại cái phần đầu là nguyên vẹn. Khi 
cải tạo về, tôi đem đặt nó vào tảng đá này để làm kỷ niệm đến bây giờ. 
Mỗi lần nhìn vào những bức tượng trên tôi buồn nhớ đến một thời làm 
việc của mình và nhớ đến Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu, ông rất tốt với 
tôi. Hơn nữa, tôi rất kính phục ông vì lúc nào ông cũng rất quan tâm đến 
chuyện đất nước đang bị chiến tranh và đời sống của đồng bào. 
 

 
 
   Lúc qua định cư ở Mỹ, tôi được người bạn cũ đang ở bên Pháp cho 
hay là Tổng Thống Thiệu sẽ có buổi diễn thuyết với đồng bào VN mình 
tại California. Ông bạn kêu tôi chuẩn bị thời gian đến đó để có dịp gặp 
lại Tổng Thống, mọi việc bạn tôi sẽ sắp xếp cho. Tôi rất mừng vì bao 
năm xa cách bây giờ có dịp gặp lại nhau, thật là một diễm phúc đối với 
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tôi. Sau buổi nói chuyện với đồng bào tị nạn, bạn tôi đưa Tổng Tống đến 
tận nơi tôi ngồi, ông bắt tay tôi thăm hỏi thật vồn vã thân tình và cảm ơn 
tôi đã từng giúp ông trong thời kỳ ông còn làm Tổng Thống ở VN. 
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Còn những bức tượng còn lại xung quanh đây thì có nhiều chủ đề khác 
nhau, trong đó có bức tượng “Ngày Về” cũng là một kỷ niệm lớn với 
Tổng Thống vì chưa kịp thực hiện trước tháng 4/75, là điều nằm ngoài ý 
muốn mà thôi. Có nhiều người đến hỏi mua lại nhưng tôi nhất quyết là 
không bán, vì nó là kỷ niệm một thời của tôi từ “Đỉnh Danh Vọng đến 
Đáy Địa Ngục” (như lời của học trò nói về cuộc đời tôi trải qua). Và cũng 
trong số những tác phẩm nghệ thuật còn lại này là có sự kết hợp ý 
tưởng gợi ý của Tổng Thống để làm nên thì làm sao tôi rời xa nó được. 
Chính vì vậy mà tôi đã trở lại VN để sống nốt cuộc đời còn lại tại nơi 
đây. 
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     Sức khỏe của tôi bây giờ đã yếu lắm vì vừa mới qua cơn bạo bệnh. 
Không hiểu sao tôi bị cảm sốt liên tục kéo dài mấy tháng trời tưởng đâu 
tôi “tiêu” luôn rồi, hôm nay như vậy cũng đỡ lắm rồi đó. Nhờ trước đây 
tôi thường xuyên tập tạ suốt mấy chục năm từ lúc còn trẻ nên mới có 
sức chịu đựng biết bao sóng gió, nghiệt ngã cho tới bây giờ. Nhưng 
cũng không sao, nếu ăn ngủ tốt thì vài tuần tôi sẽ lấy lại sức thôi. Coi 
vậy chứ cơ bắp tôi cũng còn chắc lắm không đến nỗi gì, chỉ có buồn cái 
là sức khỏe không còn tốt để tạc tượng nữa. Nhiều năm qua tôi rất ít khi 
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đi lại bên ngoài và cũng không thích gần gũi tiếp xúc với ai vì trong 
người lúc nào cũng mang một nỗi buồn man mác, lại khó chịu vì cái 
bệnh lãng tai nặng của mình. Bạn bè thì thỉnh thoảng có tới thăm nhưng 
ít lắm. Còn học trò của tôi thì rất nhiều, ở khắp nơi trên thế giới và ở SG 
mà liên lạc hay lui tới thì chẳng được bao nhiêu.  Tôi biết, con người ai 
cũng có số phận cả, mình cũng phải chấp nhận vậy thôi. (Nói tới đây 
Thầy Thu nhếch miệng cười cùng cái lắc đầu trong giọng buồn trầm 
lắng). 
 

 
 
    Ước mong của tôi bây giờ là muốn có dịp đi Mỹ một chuyến để thăm 
lại các bạn bè, chiến hữu ngày xưa lúc cuối đời nhưng lại không có tiền 
đâu để mà đi, thôi đành sống ẩn dật thế này cho đến ngày theo ông bà 
vậy. Các anh cho tôi gửi lời thăm chúc sức khỏe đến các anh em chiến 
hữu, tôi luôn nhớ đến các anh em. Cảm ơn các anh em đã còn nghĩ đến 
tôi. 
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     NĂM THỨ 39 XA XỨ: NHỚ VỀ NGƯỜI LÍNH VNCH 

QUA BỨC TƯỢNG TIẾC THƯƠNG  

CỦA ĐIÊU KHẮC GIA NGUYỄN THANH THU 

 

 Bức tượng danh tiếng TIẾC THƯƠNG vinh danh cuộc chiến đấu hy sinh  

  

Nhân mùa tưởng niệm tháng Tư năm thứ 39, Xin mời quý độc giả đọc bài 
phỏng vấn trước đây thuộc bản quyền của nhạc sĩ Lê Xuân Trường với điêu 
khắc gia Nguyễn Thanh Thu. 

Ðiêu Khắc Gia Nguyễn Thanh Thu, người đã để lại bức tượng “Tiếc Thương” 
nặng 10 tấn, cao hơn sáu thước tây taị Nghĩa Trang Quân Ðội Biên Hòa, nghĩa 
trang nơi hàng ngàn người lính VIỆT NAM CỘNG HÒA đã nằm im trong giấc 
ngủ ngàn thu vẫn chưa được tìm thấy những giây phút thật thanh bình. 

Xin mời nghe chương trình truyền thanh với lời đọc và nhạc Tưởng Niệm 30-4 
năm thứ 39 do Lê Xuân Trường thực hiện trên trang “Nhạc Tuyển Top 10 ”  

 
 

https://soundcloud.com/nhac-tuyen-top-10/chuong-trinh-ky-niem-30-04 

Mời quý vị cùng đọc lại bài phỏng vấn giữa nhạc sĩ LÊ XUÂN TRƯỜNG: và 
Điêu khắc gia Nguyễn Thanh Thu tại Quận Cam- Cali. 

NVTB 

  

LÊ XUÂN TRƯỜNG: Thưa anh Thu. Trước đây ở Nghĩa Trang Quân Ðội Biên 
Hòa, mình có Nghĩa Trang nào trước đó? 

  

ÐKG NGUYỄN THANH THU: Ðể trả lời anh Xuân Trường. Sỡ dĩ mà Nghĩa Trang 
Xa Lộ Biên Hòa nó được hình thành sau Nghĩa Trang ở Hạnh Thông Tây Gò 
Vấp, trước đó chưa có Nghĩa trang Biên Hòa chỉ có Nghĩa trang Hạnh Thông 
Tây Gò Vấp . Qua cái năm đó, vụ năm 68 vừa xong thì Mỹ đổ thêm quân tham 
chiến , một cuộc chiến ác liệt, cho nên, lúc bây giờ Nghĩa trang Hạnh Thông 
Tây đã không có chỗ còn để chôn nữa, cho nên chính phủ mới thành lập 
Nghĩa Trang Xa Lộ Biên Hòa. 

LÊ XUÂN TRƯỜNG: Sau khi đề án Nghĩa Trang Xa Lộ Biên Hòa được thành lập 
ra để giao cái Nghĩa trang Hạnh Thông Tây quá chật chỗ, không còn đất để 
chôn cất nữa.Vậy ai là người đưa ra cái đề án đó? 

  

https://soundcloud.com/nhac-tuyen-top-10/chuong-trinh-ky-niem-30-04


20 
 

ÐKG NGUYỄN THANH THU: Dạ, cám ơn anh XuânTrường. Nguyên nhân là, lúc 
đó, Tổng Thống VNCH, ông Nguyễn Văn Thiệu, ổng có biết là ở bên Phi Luật 
Tân có một nghĩa trang mà Phi nó tự cao lắm, tự hào lắm, nghĩa trang đẹp nhất 
ở Á Châu. TổngThống mới mời tôi lên để nói tôi qua đó nghiên cứu có cái gì 
bên đó để về thành lập Nghĩa Trang Biên Hòa của mình. Tôi được đi qua 
nghiên cứu cái nghĩa trang đó. Khi trở về, tôi trình dự án đó cho Tổng Thống 
Nguyễn Văn Thiệu. Từ đó, dự án được bắt đầu đưa qua cho Công Binh thực 
hiện, ủi đất để xây cất, đất đang ủi, đang làm xa lộ ở đó. 

Lúc bấy giờ Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu có mời tôi lên, ổng có cho tôi biết, 
ổng có ý muốn là làm thế nào để thực hiện một tác phẩm gì đó ở Nhgĩa Trang 
Biên Hòa. Từ xa lộ đi vô trong có một khúc lộ, ổng muốn đặt trước Nghĩa 
trang, trước khi vô trong, phải có tác phẩm gì đó. Ổng kêu tôi về suy nghĩ để 
thực hiện cái tác phẩm nầy. Lúc bây giờ, tôi muốn xin ý Tổng Thống một lần 
nữa, Tổng Thống cho biết cái ý nghĩa, quan trọng lá cái ý nghĩa như thế nào. 
Tổng Thống trả lời với tôi, TổngThống nói: “ Theo tôi thì mình làm thế nào để 
hậu phương biết cám ơn chiến sĩ của mình mà họ đã chết chóc ngoài chiến 
trường”. 

  

LÊ XUÂN TRƯỜNG: Như vậy, Tổng Thống muốn có một bức tượng đặt ở 
Nghĩa trang để vinh danh, đặt ở ngoài cổng? 

  

ÐKG NGUYỄN THANH THU: Dạ. Sau nầy, ổng hỏi khi nào có thể trình dự án 
được. Tôi có trình lại với Tổng Thống, Tổng Thống cho tôi suy nghĩ một tuần 
lễ, tôi sẽ trình dự án như Tổng Thống muốn. Lúc đầu, ông Tổng Thống mới 
bấm chuông, ông Ðại tá Cầm bước vô, Tổng Thống nói: “Ông Thu có hứa với 
tôi là khoảng một tuần lễ ổng sẽ trình dự án”. Sau nầy ra về, ổng có vỗ vai tôi 
và nói: “Anh là cục nhưn đó nghe, nghĩa trang của mình có cục nhưn, anh làm 
thế nào , tôi hy vọng ở anh đó nghe”. Tôi ra về. 

Công việc đầu tiên nằm trong trứng nước, trong bụng tôi, nó bào bào, cái ý 
nầy, ý kia, nói đi nói lại, tự hỏi lòng mình tìm đề tài.Trong thời gian đó, tôi hứa 
với Tổng Thống một tuần lễ, từ thứ hai đến thứ sáu. Tôi nhớ rõ lắm. 

  

LÊ XUÂN TRƯỜNG: Trong một tuần lễ, anh có nghĩ là anh sẽ kịp để tìm đề tài? 

  

ÐKG NGUYỄN THANH THU: Ðó! Ðó! Ðã hứa rồi, trong cái tuần lễ đó, công việc 
gì cũng bỏ hết, mình không có làm chi hết. Tôi nghĩ, tìm cái đề tài gì đây? Tác 
phẩm gì đây? Lúc bấy giờ, Nghĩa trang Biên Hòa đang ủi đất, đang thành lập 
chứ có gì đâu? Tôi mới đi lên Nghĩa trang Hạnh Thông Tây. Lúc bấy giờ, chiến 
trường đang ác liệt, trực thăng nó xuống ào ào, chiều nào trực thăng cũng 
đem xác về, đến nỗi mà trong nhà kho xác, rồi một dãy hòm hai ba chục cái 
đang sắp ngang đó. 
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LÊ XUÂN TRƯỜNG: Không có đất để chôn phải không ạ? 

  

ÐKG NGUYỄN THANH THU: Có đất chôn nhưng cũng gần hết đất rồi nhưng 
mà xác nhiều đến nỗi trong mấy cái hòm ướp xác, rồi mấy cái hòm đang để 
dài dài, rồi mấy cái đang chôn nhiều đến nỗi phải làm tạm lều ra ngoài, cất lều, 
che sơ sơ để chất xác cho trực thăng mỗi chiều nó xuống. Tôi ở đó được 
ngày thứ hai đến thứ sáu, cảnh chết chóc thì quý vị đã biết, ngày nào cũng 
khóc la, rồi con cái, vợ nữa, ôm nấm mồ khóc thiêùt tha trên nấm mồ, cảnh 
đau thương lắm. Tôi ở đó được sáu ngày như vậy, khi ở được sáu ngày rồi , 
ngày mai nữa là hết ngày, đến ngày phải trình Tổng Thống, cho nên đến buổi 
trưa thứ sáu, đây là câu chuyện thật, tôi cứ nôn nóng như vậy.Trưa thứ sáu thì 
tôi từ nghĩa trang Quân Ðội Hạnh Thông Tây, tôi về Gò Vấp. Ở vùng Gò Vấp, 
nắng quá, tôi mới vô kiếm nước uống. Tôi quẹo đai vào một cái quán gần căn 
phố. 

Vô tình , tôi kêu một ly nước chanh uống, bỗng nhiên, tôi thấy một anh lính 
Nhảy Dù, ảnh vô đó từ trước, ảnh cũng từ Nghĩa Trang Hạnh Thông Tây về 
trước đó. Khi tôi bước vô thì tôi dòm qua ảnh, thấy ảnh đã uống đâu bốn năm 
chai bia rồi, thì thôi, tôi cũng không nói gì. Nhưng có một điều lạ, tôi thấy ảnh 
đang nói chuyện với cái ly, ảnh là binh chủng Nhảy Dù, ảnh để cái nón Nhảy 
Dù trên cái bàn, mặc áo Nhảy Dù đàng hoàng, ảnh đang uống và đang buồn, 
đang nhớ bạn. Một ly ảnh uống, một ly ảnh cúng, ảnh rót bia vào cái ly cúng 
đó, rồi ảnh nói chuyện với cái ly như có người bạn trước mặt ảnh vậy, ảnh cằn 
nhằn, ảnh đau đớn cho người bạn của ảnh đã mất. 

Khi tôi dòm thấy được cái hình ảnh mà ảnh vừa nói vừa gục đầu xuống bàn, 
vừa khổ sở với cái ly đó, ảnh vừa uống vừa cúng. Tôi chờ một chút nữa rồi 
bước qua làm quen. Tôi cầm cái ly nước chanh, bước qua, tôi đứng kề ảnh, 
bên cái bàn của ảnh, tôi xin phép ảnh: 

-Anh à, tôi muốn ngồi kề với anh, uống với anh được không? Thấy anh buồn, 
tôi muốn ngồi với anh. 

Tôi thấy ảnh không trả lời tui, ảnh ngồi gục trên cái bàn, ảnh hất cái mặt lên, 
có vẻ như không bằng lòng khi có người thứ hai quấy rầy ảnh. 

  

LÊ XUÂN TRƯỜNG: Có thể cái giây phút đó, ảnh quá đau lòng, ảnh muốn có 
một sự riêng tư? 

  

ÐKG NGUYỄN THANH THU: Dạ đúng! Ảnh muốn có một sự riêng tư. Mặt tôi 
hơi sượng, mấy cô trong quầy cười khúc khích, nãy giờ, cái anh nầy nói 
chuyện với cái ly không, mà bây giờ có thêm một thằng điên qua nói chuyên 
với ảnh, mấy cô chắc nghĩ như vậy, thấy mấy cô cười khúc khích với nhau. 
Nhưng mà trời thương, tôi có hỏi giấy tờ của ảnh, ảnh gục cái đầu xuống, tôi 
đứng trơ trẽn ở đó. Bỗng nhiên, ảnh móc ở túi sau, ảnh móc giấy tờ, ảnh đưa 
cho tôi. Tôi đâu có phải Quân Cảnh mà hỏi giấy tờ của ảnh, thế mà ảnh đưa 
cho tôi. Tôi cầm cái bóp rồi trở về cái bàn của tôi, tôi lấy giấy tờ ra hết. Tôi ghi 
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tên của ảnh, ảnh là VÕ VĂN HAI, hạ sĩ VÕ VĂN HAI, tôi nhớ rõ như vậy. Ở tiểu 
đoàn nào tôi quên rồi, tôi ghi hết cái KBC. Xong rồi, tôi đem cái giấy đến trả lại, 
ảnh cũng không cần biết nữa, lấy bỏ túi thôi, không nhìn tôi mà. Tôi trở về 
bàn, tôi ngồi để nhìn một chút xíu nữa. Rồi, tôi thấy câu chuyện nó như vậy. 

  

Trưa đó tôi về, dĩ nhiên là ảnh còn ngồi đó, tôi lo đi về, tên tuổi của ảnh tôi còn 
để đây. Tôi về đến nhà. 

  

Khuya hôm đó, tức là tối thứ sáu, tôi bắt đầu vẽ, để sáng thứ bảy trình. Thưa, 
tối thứ sáu, khi tôi ngồi lại cái bàn, từ 8 giờ tối cho đến 6 giờ sáng , tôi vẽ 
được 7 bản, bảy bản bự như vầy, vẽ màu đẹp lắm. Lúc bấy giờ, thưa quý vị, 
khi tôi ngồi ban đêm đó, tôi mới liên tưởng đến chiền trường. Dạ thưa, lúc bây 
giờ chiến trường, đêm đêm, tiếng súng nó dội về, ầm… ầm , mấy cái cửa kiến 
rung hết, B52 bay thả bom, cửa kiến ở nhà rung… rung. Rồi mưa tháng tám 
nữa, mưa lất phất… lất phất ở ngoài đó, cũng đau lắm, tôi ngồi thấy cũng thấm 
lắm, ngồi nghe mấy tàu lá chuối, nước nó rơi, rồi ầm..ầm. ..rồi ầm…ầm, B52 rót 
rầm…rầm… rầm…rầm. 

Thế mà, nó cũng gợi cho tôi, để cho tôi vẽ chiến trường. Dạ thưa, tôi vẽ 7 bản 
to như thế nầy, vẽ về chiến trường, chiến trường lúc bấy giờ thì người lính 
mặc áo mưa, cũng thê thảm lắm, gió lất phất, rồi kia, nọ…, người lính đi tới đi 
lui, lo nhiệm vụ canh gác trong đêm trường cực khổ, ở sau hậu phương, 
người ta êm ấm như thế nầy mà ở chiến trường thì nó như vậy. Tôi nhớ đến 
người lính, tôi mới vẽ 7 bản ở chiến trường, một đề tài nhớ chiến trường, vẽ 
chiến trường. Tôi vẽ như vậy cho tới sáng, tôi nhớ cái gì chút đỉnh thì tôi vẽ 
tới đó, có ý gì ngộ ngộ nẩy ra thì tôi ghi lại để sáng mai trình với ổng, ghi sơ 
sơ lên đây. 

Tôi vẽ tới sáng, cho tới 6 giờ sáng. Tôi vẽ được 7 bản xong rồi, tôi thấy mệt, 
trời lạnh lạnh nữa, tôi buông cọ ra, mới lủi vô giường nằm. Nằm một chút xíu 
thì nghe một tiếng chó sủa ào một cái, nhà tôi nuôi chó cỏ nhiều lắm, anh 
Trường. Mấy con chó sủa ào lên một cái, tôi hay quạu lắm, tôi kêu: “Bà làm gì 
đàng trước vậy? Ai đàng trước vậy? Gì đàng trước vậy?”. Bà xã tôi nghe chó 
sủa là bả lo, bả ra trước rồi, bả coi cái gì đây? Một chặp, khoảng vài phút sau, 
bả vô nói: “Có người đến mời ông đi trình dự án”. Tôi mới nói, trình dự án gì 
mà mới mờ mờ đất mà dự án… dự án. Tôi nói vậy mà ông ở ngoài đó nghe, rồi 
ổng trả lời lớn: “Tôi vô sớm ông Thu! Tôi vô sớm mời ông đi ăn sáng, rồi mình 
đi lên trển”, cuối cùng, tôi đi với ảnh. 

  

Giờ đầu tiên gặp Tổng Thống, Tổng Thống Thiệu đó, lúc bấy giờ đang ở trong 
Bộ Tổng Tham Mưu, ổng mang lon Trung Tướng. Ngày đầu tiên tôi hẹn với 
ổng, sau một tuần lễ, đi trình, tôi nghĩ ổng ở Tổng Tham Mưu chứ đâu. Thế 
nhưng, ông nầy, ổng đưa tôi đi Sài Gòn ăn sáng ở nhà hàng gì đó, đả đời, rồi 9 
giờ, ổng mới bắt đầu đi, lên xe jeep, ổng chở đi vô dinh Gia Long. Tôi hỏi, 
quẹo vô đây chi vậy?  Tôi nhà quê lắm! “Vô đây ông Thu, vô đây không sao, 
cũng được vậy thôi”. Ông ta nói vậy. Rồi vô dinh Gia Long, ổng trình cho Ðại 
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tá Cầm, ông Cầm, ổng nói liền: “Ông Thu ơi! Bữa nay không có anh là chết tui, 
tôi chờ anh đầu giờ, bây giờ trễ một, hai phút. Giờ có ông Thiếu Tướng, ổng 
vô trước, đáng lẽ anh đầu giờ nhưng có Thiếu Tướng vô trước, chút xíu ổng 
ra, tới anh đó”. Lúc đầu, Ðại tá còn lịch sự hỏi nầy no., dự án, anh có ưng ý 
không? Vì lịch sư, hỏi qua, hỏi lại vậy thôi. Tôi ngồi đó, còn Ðại tá cũng làm 
việc của ổng. 

  

Tôi đứng dậy, tôi ra ngoài hành lang, ở dinh Gia Long có cái couloir dài, có 
hàng ghế đỏ, có mấy cây cột xưa của mình. Tôi đi qua, đi lại, rồi tôi ngồi 
xuống. Tại sao vậy? 

  

Ðó, rồi mình tự hỏi, tại sao mình lại vẽ chiến trường, 7 bản chiến trường. Thôi, 
bây giờ mình không vẽ chiến trường, mình vẽ anh Võ Văn Hai được không? 
Rồi mình tự hỏi, vẽ thế nào? Võ Văn Hai phải như thế nào? Tôi ngồi xuống, tôi 
bố cục, tôi nheo con mắt lại, tôi hình dung trong trí não của tôi đàng hoàng. 
Tôi nghĩ đến thế người ngồi, ngồi ra làm sao, làm sao? Tôi vẽ trong trí tôi, tôi 
đứng dậy, tôi chạy vô, lúc nầy tôi tập trung cái đó rồi, tôi tập trung cái bố cục 
rồi, mà ai hỏi tôi chắc là chết. 

  

Tôi chạy vội vô phòng của ông Ðại Tá Cầm, thấy phòng nó nghiêm nghị quá, 
mình muốn hỏi xin tờ giấy ghi liền mấy cái nét mình suy nghĩ, giống như con 
khỉ vậy, tôi móc đại tờ giấy pelure , rồi xin cây viết nguyên tử. Tôi ngó phía sau 
lưng của ổng, có thùng rác, trong quân đội có giỏ rác bằng lưới, trong có bao 
thuốc lá, tôi lấy bao thuốc ra và mở ra. Tôi trở lại cái hành lang, tôi banh bao 
thuốc lá ra, có miếng giấy trắng ở trong, tôi mới vẽ xuống, vẽ cái bố cục mà 
mình mới nghĩ ra. 

  

Lúc đó, nó khiến tôi như thế nào không biết, tôi vẽ xuống, tôi thấy tôi ưng ý, 
mình đã vẽ 7 bảy bản ghê gớm, vậy mà cái nầy vẽ sơ sơ, vẽ tốc họa, sao mình 
thấy khoái khoái. Vừa khoái khoái, bỗng nhiên chưa có quyết định gì, ông Ðại 
tá, ổng hỏi: “Anh Thu đâu rồi? Anh Thu đâu rồi? Ðây rồi! Ðây rồi. Anh vô. Anh 
vô”. 

  

Tôi vô, dĩ nhiên cái bao thuốc lá tôi cầm ở trên tay và 7 bản kia, tôi ôm kè kè đi 
vô. Vô chào Tổng Thống. Tổng Thống Thiệu đang ngồi, kính chào Tổng Thống 
rồi thôi. Tôi trải 7 bản dưới sàn dinh. Tôi trải xong, tôi cầm bao thuốc lá nầy 
chạy qua kính mời TổngThống qua duyệt xét, Tổng Thống góp ý, có cái gì, bổ 
túc ý kiến của Tổng Thống, tôi vẽ như vầy đó, tôi vẽ 7 bản chiến trường. 
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Ổng bước ra coi, tôi đệm nhẹ vô, chiến trường là nơi gió táp mưa sa, chiến sĩ 
mình phải canh gác cực khổ thế nầy, thế nọ, đêm đêm, ngày ngày, ở hậu 
phương thì ngủ êm ấm, công ơn chiến sĩ mình, làm sao mà quên ơn được. 

  

Thế là, tôi nói chuyện với ổng, ổng làm thinh, ổng ngồi ổng nghe, rồi ổng qua 
coi. Khi đó, lúc bấy giờ tôi làm thinh. Tổng Thống đi qua, đi lại vài lần nữa. Rồi 
ổng đứng lại sát bên tôi, ổng có nói một câu dễ thương lắm, ổng nói: “Bây giờ 
thế nầy nè, tôi nghĩ anh là cha đẻ của nó. Tôi thì muốn chọn một bản, tôi thấy 
bản nầy tôi cũng thích, mà bản kia nữa tôi cũng thích, vậy theo anh, anh thích 
bản nào. Tôi thấy bản thứ hai nầy cũng được, mà bản thứ năm nầy cũng hay 
đó. Anh thích bản nào?”. 

  

Ổng hỏi vậy, thì tôi xin phép, tôi nói thế nầy: “Dạ, kính thưa Tổng Thống, tôi 
không dám, nếu Tổng Thống cho tôi chọn lại theo ý tôi, mới đây thôi, cái nầy, 
tôi hơi quá vô lễ. Da., tôi mới vừa nghĩ ra, tôi vẽ vội trên bao thuốc lá, tôi làm 
như vậy hóa ra tôi quá vô lễ với Tổng Thống”. 

  

Tổng Thống nói: “Không. Không. Anh đưa tôi coi”. Tôi lấy bao thuốc lá ra đưa 
cho ổng, Tôi chỉ vẽ thế ngồi thôi. Thưa Tổng Thống, tôi thích cái nầy. Tôi nói 
vậy. Ổng cầm bao thuốc lá, ổng kéo tôi tới bureau của ổng, hai ghế chụm lại. 
Ổng dặn tôi câu nầy: “Anh Thu à! Người nghệ sĩ mà, họ lãng mạn lắm, họ hay 
lãng man lắm, mà chiến sĩ của mình không phải thế đâu, phải có đề tài, mà anh 
vẽ cái đề tài gì đây? Anh cho tôi biết cái đề tài, lãng mạn không nên có trong 
cái tác phẩm nầy”. 

  

Thưa Tổng Thống, tôi nghĩ ra được những đề tài như thế nầy: thứ nhất:: 
KHÓC BẠN, thứ hai: TÌNH ÐỒNG ÐỘI, thứ ba: NHỚ NHUNG, thứ tư: THƯƠNG 
TIẾC hay TIẾC THƯƠNG. 

  

Tổng Thống nói: “NHỚ NHUNG là không được! Không được, thứ tư là 
THƯƠNG TIẾC, TIẾC THƯƠNG. Ừ, TIẾC THƯƠNG THƯƠNG TIÊC đi”. 

  

Rồi Tổng Thống nói tôi về, ổng còn dặn tôi: “Anh nhớ người lính của mình đó, 
là buồn, là tiếc thương bạn mình nhưng cũng phải tiếp tục cuộc hành trình 
chiến đấu, không có quên tay súng, cây súng phải giữ, chứ không phải vứt 
súng bừa bãi. Cái buồn nầy, phải tiếp tục chiến đấu, Việt cọng nó trường kỳ 
lắm, nó mai phục dữ lắm, mình phải có cái lâu dài đó. À, anh Thu ơi! Anh có 
thể vẽ riêng cái nầy cho tôi được không? Vẽ lớn cái nầy như 7 bản kia vậy đó” 
!. 
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Tôi trả lời: Dạ được. Dạ được. 

  

Khi đó, ông Ðại tá Cầm bước vô. Bây giờ ổng đưa bao thuốc lá cho tôi. Tổng 
Thống nói với ông Cầm: “Anh chuẩn bị những vật liệu cho anh Thu, ảnh vẽ 
gấp cho tôi cái nầy”. Ông Cầm trở ra. ông tướng còn ngồi ở đó, ổng thấy câu 
chuyện lạ lạ, ổng nán lại xem có cái vụ gì? 

  

Ông Cầm hỏi:”Anh cần gì?”.Tôi nói: “Anh cho tôi tờ giấy lớn như vậy đó, với 
cái bảng đen, giấy bút, có màu gì bỏ ra hết đây”. Ổng cho người ùn ùn đem đồ 
ra đó… để  ngồi vẽ. 

  

Thưa, lúc bấy giờ, tôi mới bắt đầu, bắt đầu ra tay, tôi day lại, thấy những 
người đứng xung quanh tôi đông lắm. Tôi nói: 

  

“Kính thưa Thiếu tướng, Ðại tá, quý vị, trong khi tôi vẽ, xin đừng có ai hỏi tôi 
hết. Tôi vẽ, quý vị hỏi, tôi phân tâm, tôi không trả lời thì đâm ra vô lễ. Xin cho 
tôi tập trung ở đây, đừng hỏi”. 

  

Thưa quý vị, dĩ nhiên là người nghệ sĩ nào cầm cây vẽ cũng ngắm tờ giấy 
trắng trước, cho nó lọt vô, cái bao thuốc lá, nó phải lọt vô tờ giấy, phải vẽ sao 
cho nó lọt vô, mà phải vẽ gấp rút. Tôi vẽ….vẽ….Tôi lo làm. 

  

Lúc bấy giờ như nó khiến, thưa quý vị, bấy giờ, tôi không biết là tôi vẽ hay là 
cái gì vẽ (cười). Tôi không hiểu được, tôi phá tới đâu, tôi vẽ tới đâu, nó dính 
ngay tới đó, nó lọt trọn vô tờ giấy rất đẹp, giống như mình vẽ hai ba ngày 
trước! Ðó, tôi phóng lên những nét đại cương là quý rồi, tạo được cái hình 
ảnh là chiến sĩ ngồi. Lúc bây giờ tôi mới day ra phía sau, tôi thấy mọi người 
đang đứng quanh tôi. Ông Cầm hỏi liền: 

  

–Anh cần gì, anh nói chứ làm sao tôi biết được!. 

  

-Dạ thưa Ðại tá, tôi cần người mẫu. Cái nét đại cương tôi có rồi, bố cục đầy đủ 
rồi, tôi muốn vô chi tiết chút xíu, cái nét áo nhăn, cái nét quần nữa, chút xíu 
nữa cho nó trung thực” 

  

Rồi ổng ngó ngó, ai cũng hơi ngờ ngợ, không biết ai. Ổng nói: “Tôi được 
không?”. Trời ơi! Lính gì ngoài chiến trường mà áo quần ủi hồ ngon lành, tóc 
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tém rồi chải…” Tôi nghĩ vậy. Ổng mặc áo quần đẹp lắm, áo quần ủi hồ láng 
thẳng đẹp đẽ. – “Thôi, thôi, tôi làm rồi, Ðại tá cho tôi cây súng”. 

  

Thưa quý vị, bấy giờ là năm 1966, lính mình còn xài súng Garant M1. Ổng 
mang súng ống vô, nịt đạn, bi- đông nước đàng hoàng, coi như tác phẩm bây 
giờ đang chiếu đó,đội nón sắt nữa, rồi ổng ngồi xuống đó. Ổng là người mẫu 
đầu tiên, tôi lấy mẫu đai cương đó. Khi ổng ngồi xong, khoảng năm phút sau 
thôi, tôi ghi thêm vài nét, chính tôi đã đi hết 85% rồi, tôi chỉ thêm vài nét cho 
nó rõ, giữa hai cái đó, trung thực không cách xa bao nhiêu. Tôi thấy được rồi. 
Khi tôi vẽ lớn ra xong, tôi trình Tổng Thống, Tổng Thống đã ký cho tôi xong 
hết. 

  

Dĩ nhiên, khi trở về tôi phải lo, nhứt là thời gian phải cho kịp, còn ba tháng nữa 
là đến ngày1 tháng 11 năm 66. Ổng ký là tháng 8 rồi. Tôi phải lo gấp rút người 
mẫu, kiếm Võ Văn Hai. Thưa quý vị, địa chỉ tôi đã ghi rồi lúc ở ngoài quán đó, 
tôi có kể. 

  

Tôi lại ngay đơn vị của ảnh, được gặp ông Thiếu tá Chỉ huy trưởng của anh Võ 
Văn Hai, tôi trình bày cho ổng. Trước khi đi đâu, tôi cũng mang theo mẫu mà 
Tổng Thống ký cho tôi. Rồi ổng coi, lúc đầu, Thiếu tá còn hơi lo, nghi nghi, 
ngờ ngợ. Thế nhưng, sau câu chuyện rồi, ổng thấy, có lẽ ổng hãnh diện được 
chọn cái đơn vị của ổng, trong tiểu đoàn của ổng, trong đại đội của ổng. Ý 
ổng, ổng có nói một hai câu như vậy. Do đó, ổng có nói như thế nầy: 

  

– Ổng yêu cầu gặp anh Võ Văn Hai, tôi thấy chưa hay đâu, tôi nói thật với anh, 
tôi cho anh một đại đội, mặc sức mà chọn, nhiều thằng một thước bảy, một 
thước tám mươi mấy, thước chín, mề-đay đầy người, to lắm,chiến công dữ 
dằn lắm. 

  

Tôi nói: “Dạ thưa Thiếu Tá, tôi chỉ cần anh Võ Văn Hai, thật sự là đủ rồi”. 

  

-Á! Á! Ðừng cãi tôi! Tôi sẽ cho một đại đội đó. 

  

Ổng nói rồi, ổng làm luôn, ổng kêu một Thượng sĩ bước qua: 

  

-Anh cho tập họp một Ðại đội, Ðại đội súng ống đàng hoàng , ngay ở Bộ chỉ 
huy của tôi, nhé! 
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Ổng truyền lịnh đi rồi, lâu lâu, thỉnh thoảng ổng mới coi lại chữ ký của Tổng 
Thống, rồi ổng nói vô chi tiết nữa để chờ Ðại đội kia dẫn lên. 

  

Thưa quý vị, khi đó thì nghe đàng trước rần rần, ê ét đàng trước rần rần rồi. 
Tôi thấy Ðại đội ra trình diện ở trước. Ông thượng sị bước vô: 

  

-Thưa Thiếu tá, Ðại đội tập họp xong. Ổng bước ra, cầm cái can, đội nón Nhảy 
Dù, ổng nói: 

  

-Anh theo tôi, tha hồ anh chọn, to lắm, to lắm, đủ màu, đen đỏ, có đủ hết, Võ 
Văn Hai, ăn thua gì! Anh ra đây, kìa…kìa… 

  

Lẽ dĩ nhiên, tôi bước ra, người to con thì đứng đầu , ở cuối thì nhỏ và thấp. 
Tôi thấy dữ dằn thiệt. 

-Người nầy là một thước tám mươi mấy đó, dữ dằn nữa, Võ Văn Hai ăn nhằm 
gì”. 

Ổng vừa nói, ông Thiếu tá biểu một anh bước ra, anh bự con bước ra, qua 
người thứ hai cũng bự con nữa. 

Tôi làm thinh, bây giờ tôi mới sực nhớ ra, tôi vội bỏ ông Thiếu tá ở đó, tôi 
chạy lùn lùn xuống hàng, tôi kêu: 

-Anh Võ Văn Hai đâu? Anh Võ Văn Hai đâu? Lên tiếng, lên tiếng! 

Cuối cùng tôi chạy xuống hàng gần cuối, ảnh đâu có 1mét 6 à! Ảnh nói: 

-Em đây! Em đây! 

Tôi lôi ảnh ra ngoài hàng. Ổng chọn được bốn người, anh Võ Văn Hai nữa là 
năm. 

Thôi, thôi! Thiếu tá!, Ðủ rồi! Ðủ rồi! Tôi la lên. 

-Chọn nữa không? Chọn bao nhiêu thì chọn. Tôi cho anh mà! Bây giờ anh nói 
chuyện cho mấy người nầy biết đi, tất cả năm người đó. 

  

Ðại đội dẫn về, tôi mời mấy anh nầy vào câu lạc bộ, biểu mấy anh về cất súng 
đi. Tôi có nói với mấy ảnh như thế nầy: 

-Thật sự, tôi chỉ cần anh Võ Văn Hai thôi, nhưng ông Thiếu tá, ổng tốt bụng 
cho thêm bốn anh nữa. Thôi mấy anh về nghỉ đi, cứ nghỉ ba tháng nhưng 
đừng ra ngoài đường, đừng mặc đồ lính, Quân Cảnh nó bắt, tôi không có thì 
giờ đi lãnh về. Cứ một tuần lễ, tôi ký giấy phép cho mấy anh. 
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Thế rồi, ngày ngày anh Võ Văn Hai cứ vô nhà tôi làm mẫu. 

  

  

LÊ XUÂN TRƯỜNG: Tại sao cái hình ảnh anh Võ Văn Hai cứ in trong tâm khảm 
của anh, phải là Võ Văn Hai. Có phải vì Võ Văn Hai ngồi trong quán nước khóc 
thương người bạn mà làm cho anh xúc động? 

  

ÐKG NGUYỄN THANH THU: Ðó ! , chính cái lẽ đó, chính cái yếu tố quan trọng 
đó, tôi chỉ cần anh Võ Văn Hai thôi, vì lịch sư, ổng cho bao nhiêu thì cho, cứ 
để đó cho nghỉ phép luôn, lợi dụng cái dịp nầy để mấy ảnh khỏi ra chiến 
trường. 

  

LÊ XUÂN TRƯỜNG: Anh Võ Văn Hai lúc đó ở binh chủng Nhảy Dù? 

  

ÐKG NGUYỄN THANH THU: Dạ, Nhảy Dù, hạ sĩ. Anh về nhà tôi, hàng ngày, cứ 
sáng sáng, ảnh đạp xe đạp vô nhà, đồ lính cất trong nhà, rồi nịt đạn vô hết, lên 
ngồi làm người mẫu. Chúng tôi làm như vậy, anh em chúng tôi làm việc, công 
việc làm như vậy đêm ngày. Lúc bấy giờ anh Võ Văn Hai cứ lo săn sóc tôi 
không à, ảnh không phải như hồi trước, nhưng mà tôi chỉ cần ảnh không cần 
tới tôi mà ảnh chỉ nghĩ tới người bạn, thương buồn, để nhớ thôi. Một buổi nọ, 
tượng gần xong, tôi làm một cú lẩy, anh Võ Văn Hai vẫn vô bình thường, tôi 
nói với ảnh: 

  

-Anh lấy ghế ngồi đàng hoàng nghe! Bữa nay tôi theo dõi thêm, tôi so sánh 
giữa anh và bức tượng chút xíu nữa. 

  

Anh Võ Văn Hai ngồi, lúc bấy giờ tôi không có làm, những ngày trước thì tôi 
làm nhưng bữa nay tôi để ảnh ngồi không. Dĩ nhiên, khi ảnh ngồi không đó, 
ảnh chờ tôi. Tôi vô trong nhà, tôi dòm qua lỗ gió, tôi dòm lén ra, khi chờ lâu thì 
ảnh ngồi mới nhớ lại, hoàn toàn trở lại hồi cũ ở quán nước, nét mặt ảnh buồn 
như trước. Khi ảnh buồn thật sự, trong nầy tôi lấy cây viết chì với miếng giấy 
tôi ghi, tôi chỉ ghi nét mặt thôi, nó rũ xuống thế nào, tôi vẽ như thế ấy, tôi vẽ 
cái môi, cái miệng, cái mũi thôi. Sau ba tháng ảnh ngồi làm mẫu, bây giờ thêm 
cái chi tiết nầy, cái nét buồn nào nó đi tới. Xong rồi, tôi bước ra, tôi nói với 
ảnh: 

  

-Xong rồi! Xong rồi! Anh về nghỉ đi, vài ba bữa vô cũng được, anh muốn nghỉ 
giờ nào thì nghỉ, giờ nào muốn vô thì vô, không bắt buộc, được rồi, đủ rồi, 
nhe!. 
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Anh Võ Văn Hai lấy làm lạ, ảnh nói: 

-Tôi chưa làm mà Ðại úy nói tôi nghỉ. 

Tôi trả lời: 

– Làm rồi! !àm rồi! Tôi vẽ lén anh mà. 

  

Thế thì ảnh về, ảnh còn thắc mắc, đi ra sau hè, nói với bà xã tôi: “Thưa bà, tôi 
thấy ổng không làm, không biết ổng giận tôi cái gì mà ổng nói tôi về, đừng có 
vô nữa cũng được”. 

Bà xã tôi nói lại: “Ờ, cái ông đó, ổng biểu sao hay vậy, không có giận anh đâu. 
Anh Hai cứ nghỉ tự nhiên”. Rồi ảnh ra về. 

  

Thưa quý vi, khi ảnh về, bức tượng đã gần xong rồi, chỉ còn cái nét buồn nữa 
thôi. Khoảng ba giờ khuya, tôi sáng tác 3 tháng trời, tôi lao đao lận đận lắm, ăn 
uống không yên, ngủ không được, trong bụng cứ bào bào, cứ nhớ lại hình 
ảnh Võ Văn Hai buồn. Tôi ngủ được chút xíu, bây giờ là ba giờ khuya, cái nét 
buồn tôi ghi lại buổi sáng. Lúc bấy giờ tôi tắt đèn hết, tôi cầm cây đèn cầy, đồ 
đạc tôi chuẩn bị hết rồi, để trên cao hết rồi. 

  

Ðêm khuya, không có gì bằng đêm khuya vắng vẻ. Thưa quý vị, mình nói với 
cái tượng đó, khi mình cầm cây đèn cầy để tìm ánh sáng, cây đèn cầy dễ lắm, 
khi tôi cầm cây đèn bên nay thì ánh sáng bên này tạt qua, và khi tôi cần ánh 
sáng bên kia thì tôi cầm cầy đèn đưa qua bên đó. Tôi đưa lên , đưa xuống…, 
một tay tôi cầm đèn di chuyển, một tay tôi làm. Ban đêm tôi làm, tôi nhớ, trên 
cái giàn cao như vậy, lạnh lẽo như vầy, tôi làm tới 6 giờ sáng, lại 6 giờ sáng 
nữa, tôi thấy đẹp quá, tôi thấy nét mặt của tượng buồn quá, buồn lắm, nhưng 
mà thôi, tôi đi ngủ. 

  

Nằm chút xíu, trời sáng rồi, đã 8 giờ sáng , ánh mặt trời sắp sửa ló lên. Tôi 
chạy ra coi có giống như hồi hôm không? Hồi hôm thấy nó buồn, nhưng cũng 
còn nghi nghi nữa. Thấy y chang như hồi hôm, tôi mừng quá. 

  

LÊ XUÂN TRƯỜNG: Sau biến cố tháng 4 năm 75, anh Thu phải đi tù cải 
tạo trong bao lâu? 

  

ÐKG NGUYỄN THANH THU: Dạ !. (tiếng thở dài) … 
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Trời ơi! Thưa quý vị, để kết thúc chương trình, tôi nói thiệt, danh vọng, hay 
chết chóc gì cũng do tác phẩm nầy cả, cuộc đời tôi, nó dính liền với tác phẩm 
nầy. Cho nên lúc vô tù Cộng sản, tôi thê thảm lắm, thưa quý vị, Tôi bị vô trong 
cái biệt giam đó, trong thùng cô-nết. Tôi ở đó 22 tháng, tôi gần đâm ra hấp hối 
rồi. 

  

Dạ, nó đánh tôi. Nó không thấy, nó chỉ nghe những người Sài Gòn, những Việt 
cọng nằm vùng hồi xưa, những ăng-tên, những người cùng bị tù như mình, 
cùng cải tạo như mình nói với nó, chứ nó đâu có thấy gì. Nó đem tôi đi nhốt, 
bây giờ còn đầu mùa, cũng còn gay cấn lắm, tôi cũng chống đối lại nó, tôi khi 
dễ nó, không nói chuyện với nó, nó đánh, nó bề hội đồng tôi, cho tôi làm cái 
tác phẩm phản động, nầy kia thế nọ. Nó nói: “Tất cả những tướng lãnh, những 
sĩ quan lớn của anh đó, xong giặc rồi thì hết. Còn anh, còn lưu lại cái tư 
tưởng, cái hình ảnh, cái tinh thần đó mới là quan trọng. 

  

Tôi phải “múc” anh, chứ nói chuyện về với anh à, khỏi nói chuyện với anh về 
chuyện về”. 

  

Thề rồi, ảnh hành hạ tôi, đánh tôi ba ngày ba đêm, lần nầy ảnh bộp lỗ tai tôi bị 
điếc, thành ra giờ nầy tôi qua đây, tôi được hưởng tiền điếc, thưa quý vị, nó 
đã nhốt tôi 8 tháng rồi. Một bữa đó, chính trị viên, nói như thế nầy: “Không lẽ 
anh ngồi trong đó hoài, bây giờ tôi đưa một cái ý nầy cho anh, anh nói một câu 
nầy, rồi tôi nghiên cứu cho anh ra ngoài lao động, chẳng lẽ anh ngồi trong nầy 
cho rục xương sao, anh chỉ nói như thế nầy, cái tượng gì thương tiếc của anh 
đó, anh chỉ là cái người phụ thôi, còn người chánh thức làm thì ra nước ngoài 
rồi, anh cứ nói vậy đi rồi tôi nghiên cứu cho anh”. 

  

Tôi nói: “Dạ thưa, không được, cán bộ. Cái nầy tôi làm tôi chịu, không có ai 
mà làm. Không, không được. Cái nầy, tàu chìm thì tôi chìm theo, máy bay rớt 
tôi rớt theo, tượng chết thì tôi chết theo. Ô! Không được! Không được!”. 

  

-Anh ngoan cố à! Anh cãi tôi phải không? Nó hét lên. 

Nó nhảy tới, nó tạt, nó đá, nó vỗ trống tôi. Thưa quý vi, nó vỗ, bụp…bụp… 

  

Nó vỗ tôi hai cái, dĩ nhiên là điếc liền, bể liền, máu ra… Nó nhốt tôi 22 tháng, 
có lần nó đem ra xử bắn nữa. 

Ðêm đó, gần hai giờ sáng, chuông nhà thờ vừa đổ xong rồi. Cái cửa cô-nết mở 
vào lúc 4 giờ khuya, mở khác giờ, tôi biết giờ tử tội đã đến. Nó đem tôi ra, đi 
dài dài. Tôi đi không nổi, nó kè tôi đi cà lếch, cà lếch… 



31 
 

  

Ði ra chỗ đó, nó bịt mắt tôi lại. Bỗng nhiên, có chiếc xe jeep nào đó, tôi nghe 
văng vẳng. Tôi ngồi xuống, tôi nghe tiếng nói từ chiếc xe jeep: “Ðồng chí nào 
đó? Bước lại đây!”. Khoảng 10 phút sau, tôi nghe tiếng máy xe ù ù chạy trở ra, 
rồi nó chạy trở lại, nó nói gì đó với nhau. Thưa quý vị, lúc bây giờ nếu mà xử 
bắn tôi, bên tay mặt tôi là con đường sân vận động, bên tay trái là khu gia 
binh, tôi có linh tính, chân tôi nó rẽ sang bên trái, rồi nó dẫn tôi vô trong một 
cái gì đó, đóng lại ầm…ầm. Lúc bấy giờ, thần kinh tôi căng thẳng, rồi ngủ, 
sáng dậy tôi thấy tôi nằm trong cầu tiêu. 

  

  

LÊ XUÂN TRƯỜNG: Anh nghĩ như thế nào về cuộc chiến Việt Nam. Anh là 
người sống trong cuộc chiến, chắc chắn là sự xúc động của anh kinh khủng 
lắm phải không ạ? 

  

ÐKG NGUYỄN THANH THU: Nói đến tác phẩm nầy, thưa quý vị, anh Trường 
ảnh hỏi nhiều quá, sâu sắc đối với tôi. Thưa quý vị, nếu mà những người đồng 
lứa tuổi với tôi, năm nay tôi 68 tuổi, tất cả những sĩ quan, những H.O qua đây 
rồi, tôi nói, không ai mà không xúc động trước một hình ảnh mà người chiến 
binh đã ngã ngoài chiến trường, có nhiều bản nhạc hay đó, Trần Thiện Thanh 
cũng kêu la um sùm đó, rồi nhạc nầy, nhạc kia, đủ thứ hết, nhớ người lính của 
mình. 

  

Nhất là, không phải nói đến riêng những binh chủng nào như Nhảy Dù, Biệt 
Ðộng Quân, Thuỷ Quân Lục Chiến…mà nói chung đến người lính của mình, 
chiến sĩ mình, lòng gan dạ của họ, chỗ nào nguy hiểm là họ tới để giải quyết 
chiến trường, cảnh bị bao vây, rồi chết chóc… thê lương lắm, đại khái như 
vậy. Hình ảnh Thương Tiếc đó, nói ngay, khi tôi vừa lớn lên thì gặp chiến 
tranh, cho nên tác phẩm nào cũng có nguyên nhân của nó. Chiến trường, nơi 
đó là một đề tài thật xúc động. Cho nên, là một nghệ sĩ, tài cán không được 
bao nhiêu, chỉ thấy được sự thật của thời đại lúc bấy giờ, cái mốc đó, cuộc 
chiến đó. Tôi cố gắng ghi laị sự đau đớn của thời đại đó. 

  

  

LÊ XUÂN TRƯỜNG: Thưa quý vị, buổi nói chuyện với  Ðiêu Khắc Gia Nguyễn 
Thanh Thu, quý vị vừa tạm đủ biết được nguồn gốc của bức tượng TIẾC 
THƯƠNG, đặt tại NGHĨA TRANG QUÂN ÐỘI BIÊN HÒA, nơi mà 250.000 chiến sĩ 
đã nằm xuống, để bảo vệ cho đất nước VIỆT NAM được TỰ DO. 
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Thưa quý vị, vào tháng Tư, không ai khỏi bùi ngùi với xót xa đó. Chúng ta phải 
biết đến công lao lớn lao của người LÍNH đã hy sinh, quên thân mình, bảo vệ 
cho đất nước VIỆT NAM. 

  

Kính chào quý vị. 

(Lê Xuân Trường  thực hiện) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Thầy Thu - tác giả bức tượng 
 THƯƠNG TIẾC 

 

 

Khi cuộc chiến leo thang khốc liệt, năm 1966 Nghĩa trang Quân đội tại 
Hạnh Thông Tây, Gò Vấp, bắt đầu không còn đủ đất để các tử sĩ VNCH 
yên nghỉ. Chính phủ nền Đệ nhị Cộng hòa của Tổng thống Nguyễn Văn 
Thiệu phải tính đến việc thành lập một nghĩa trang mới và địa điểm được 
lựa chọn nằm dọc theo phía tay trái của xa lộ Biên Hòa nếu từ hướng 
Sài Gòn đi Biên Hòa. 

Kiến trúc sư kiêm điêu khắc gia, Đại úy Nguyễn Thanh Thu, được lệnh 
của Tổng thống Thiệu lên đường đi Phi Luật Tân để nghiên cứu mô hình 
xây dựng Nghĩa trang Quân đội Hoa Kỳ tại Manila (American Cemetery in 
Manila), được coi là một nghĩa trang đẹp nhất Á châu. 
… Sau chuyến đi tham khảo tại Phi Luật Tân, Đại úy Thu sẽ phải trình đề 
án lên Tổng thống Thiệu để giao cho công binh xây dựng một nghĩa 
trang mới mang tên Nghĩa trang Quân đội Biên Hòa. Ông còn gợi ý phải 
có một tác phẩm điêu khắc tại cổng vào nghĩa trang để nói lên sự tri ân 



33 
 

của mọi người tại hậu phương trước những tử sĩ được chôn cất tại đây. 
Đại úy Nguyễn Thanh Thu xin một tuần để suy nghĩ về dự án và trước 
khi ra về anh còn được Tổng thống Thiệu nhắc nhở bằng những lời rất 
thân tình: “Anh cần chú ý đến ý nghĩa của nghĩa trang phải xoay quanh 
“cục nhưn” là bức tượng… Tôi đặt nhiều hy vọng vào anh…”. 
Tất cả mọi chuyện chỉ bắt đầu một cách giản dị như vậy. Tuy nhiên, đối 
với nhà điêu khắc Nguyễn Thanh Thu đó là thời gian anh trăn trở nhiều 
nhất với những ý tưởng của một nghệ sĩ sáng tạo cho một công trình 
mang tầm vóc quốc gia nói lên lòng tri ân của mọi người đối với những 
chiến sĩ đã bỏ mình ngoài chiến trường. 
Trong suốt một tuần lễ, hầu như ngày nào anh cũng có mặt tại nghĩa 
trang Hạnh Thông Tây để chứng kiến những cảnh tang tóc, đau thương 
của vợ con tử sĩ. Nhà chứa xác đầy nghẹt, những chiếc hòm chưa chôn 
còn mịt mù nhang khói tại những khu phải căng lều bạt chờ chôn… 
trong khi trực thăng vẫn hằng ngày tiếp tục chở xác về nghĩa trang. 
Ngày cuối cùng của một tuần tìm ý tưởng là vào một buổi trưa Thứ Sáu 
trên đường từ Nghĩa trang Hạnh Thông Tây anh Thu ghé vào một quán 
nước gọi ly đá chanh. Và đây chính là giờ phút “định mệnh” khi anh 
nhìn thấy một người lính thuộc binh chủng Nhảy dù ngồi trước những 
chai bia và hai cái ly… 
Anh lính ngồi nói chuyện với cái ly thứ hai trước sự ngạc nhiên của chủ 
quán lẫn khách uống nước. Hình như anh lính là người vừa thăm bạn 
được chôn cất tại Nghĩa trang Hạnh Thông Tây. Một ly anh cúng bạn và 
một ly anh uống. Anh ngồi vừa uống vừa nói chuyện với chiếc ly! 
Cảm động trước hình ảnh một người lính khổ sở khi phải mất bạn, anh 
Thu cầm ly nước chanh bước qua bàn làm quen. Anh lính ngước lên 
nhìn anh Thu với vẻ khó chịu vì sự riêng tư của mình bị người lạ làm 
phiền và tiếp tục trở về với ly bia “cúng” bạn. 
Anh Thu cũng bị lúng túng vì thái độ “bất hợp tác” của anh lính nhảy dù. 
Mấy cô bán hàng lại cười khúc khích, có lẽ các cô nghĩ nãy giờ có một 
người “điên” ngồi uống bia nói chuyện với cái ly và bây giờ lại thêm 
người “điên” nữa lân la đến làm quen. 
Người lính tiếp tục gục đầu ngồi độc thoại, phớt lờ những lời xã giao 
làm quen của anh Thu. Dường như anh tưởng bị quân cảnh hỏi giấy nên 
lẳng lặng móc bóp giấy tờ cho anh Thu mà không hề ngước mắt nhìn và 
tiếp tục uống! 
Anh Thu cầm bóp trở về bàn mình và ghi lại tên anh lính: Võ Văn Hai, 
cấp bậc Hạ sĩ, binh chủng Nhảy dù, cả tên tiểu đoàn lẫn KBC (Địa chỉ 
Khu Bưu Chính của quân lực VNCH). Khi anh Thu trả lại giấy tờ, Hạ sĩ 
Võ Văn Hai nhét vào túi với vẻ bất cần, cũng không thèm ngước mặt 
nhìn lên. 
Khuya Thứ Sáu anh Thu mới bắt đầu vẽ để sáng Thứ Bảy trình Tổng 
thống. Từ 8g tối đến 6g sáng anh phác thảo được 7 bản vẽ trong tiếng 
súng và bom thỉnh thoảng vọng về Sài Gòn. Những ý nghĩ ở một hậu 
phương yên bình trong khi những người lính ngày cũng như đêm xả 
thân ngoài chiến trường khiến anh Thu dồn hết tâm trí vào những nét vẽ 
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của mình. 
Anh Thu hôm đó chỉ ngủ 2 tiếng thì bị đánh thức bởi tiếng chó sủa, thì ra 
theo lời của vợ anh: “Có người đến nhà mời anh đi trình dự án!”. Họ 
đến sớm để mời anh đi ăn sáng trước khi gặp Tổng thống Thiệu. Lần 
trước đây anh gặp Tổng thống để bàn về dự án tại Bộ Tổng tham mưu 
nhưng lần trình dự án lại là tại dinh Gia Long. 
Lịch gặp Tổng thống vào lúc 9 giờ sáng nhưng vì Tổng thống còn đang 
tiếp khách nên anh Thu trong lúc đi lại trên hành lang dinh Gia Long 
bỗng nảy ra câu hỏi “Tại sao lại không vẽ Võ Văn Hai?”. Nghĩ là làm 
ngay. Anh tưởng tượng một bố cục dựa trên hình ảnh Hạ sĩ Hai ngồi 
nhớ bạn tại quán nước. 
Anh trở ngay vào phòng Đại tá Cầm, tùy viên của Tướng Thiệu, chụp 
một cây bút nguyên tử, lấy trong giỏ rác một bao thuốc lá và rút mảnh 
giấy bọc bao thuốc trở ra hành lang ngồi vẽ lại hình ảnh Hạ sĩ Hai. 
Một lần nữa, “định mệnh” lại ra tay: trong 7 bản vẽ mang theo, anh Thu 
thấy bản cuối cùng, một “tốc họa” trên bao thuốc lá tại dinh Gia Long, là 
bản anh ưng ý nhất. Đến khi vào gặp Tổng thống, anh trải 7 bản vẽ lên 
sàn nhà trước bàn làm việc, bản vẽ cuối cùng trên bao thuốc lá anh vẫn 
còn cầm trên tay. 
Tổng thống Thiệu sau khi đi tới, đi lui ngắm 7 bản vẽ, ông nói: “Anh là 
“cha đẻ” của dự án này nên theo ý anh, bức nào làm anh hài lòng nhất”. 
Phải nói, anh Thu là người thật thà, chất phác, anh thẳng thắn trình bày: 
“Thưa Tổng thống, nếu Tổng thống cho tôi chọn lại thì bản vẽ mới đây 
tôi vừa nghĩ ra và vẽ vội trên bao thuốc lá lại là bản vẽ tôi ưng ý nhất… 
nhưng tôi sợ mình quá vô lễ để đưa ra tại đây”. 
Tổng thống Thiệu vui vẻ và đồng ý xem “tốc họa” trên bao thuốc lá. Ông 
cầm bản phác thảo Hạ sĩ Võ Văn Hai về ngồi trên ghế ngắm nghía, một 
lúc sau ông nói: “Anh Thu à, người nghệ sĩ hay lãng mạn lắm mà chiến 
sĩ của mình thực tế hơn, họ cần một cái tên cho đề tài, anh cho tôi biết 
đề tài của bức hình là gì đây?”. 
Anh Thu lần lượt đề nghị các tên: (1) Khóc bạn, (2) Tình đồng đội, (3) 
Nhớ nhung, (4) Thương tiếc và (5) Tiếc thương. Cuối cùng Tổng thống 
chọn tên “Thương Tiếc” cho bức phác họa Hạ sĩ Võ Văn Hai ngồi nhớ 
bạn. Tổng thống còn nhắc nhở phải làm sao nói lên được ý nghĩa vừa 
thương tiếc bạn bè nằm xuống nhưng cũng phải thể hiện tinh thần chiến 
đấu của người lính VNCH lúc nào cũng vững tay súng. 
Bất ngờ, Tổng thống yêu cầu anh vẽ một bản thứ hai lớn hơn, vẽ tại chỗ, 
ngay ở dinh Gia Long. Thế là với dụng cụ giấy vẽ, bảng đen và các loại 
màu được cung cấp ngay theo yêu cầu, anh Thu bắt đầu… “ra tay” 
trước mặt Tổng thống Thiệu và một số sĩ quan thân cận của ông. 
Anh Thu có thêm yêu cầu cần một người ngồi làm mẫu… và trong số 
các sĩ quan hiện diện, chính Đại tá Cầm “xung phong” làm… người mẫu! 
Thực ra thì hình ảnh Đại tá Cầm mặc quân phục chỉnh tề, “ủi hồ láng 
cóng”, không thích hợp với hình ảnh người lính thật sự nhưng đó chỉ là 
một hình ảnh gợi ý để sáng tác cấp tốc. 
Anh Thu còn xin thêm  một khẩu súng trường cho Đại tá Cầm để trên 
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đùi, đó là khẩu Garant M1 đang được quân đội sử dụng trên chiến 
trường… Anh cũng đề nghị trong lúc anh vẽ, tất cả mọi người miễn đặt 
câu hỏi, vì nếu như thế anh sẽ mất sự tập trung trong sáng tác và sẽ thất 
lễ nếu anh không dừng vẽ để trả lời. 
Khó khăn của anh Thu là phải hoàn thành tác phẩm trong một thời gian 
gấp rút, anh tâm sự: “Lúc bấy giờ, không biết có một điều xui khiến vô 
hình nào đó mà tôi xuất thần phóng bút vẽ lại Hạ sĩ Hai… Không biết là 
tôi vẽ hay là ai nữa!”. 
Sau khi Tổng thống Thiệu ký tên vào bức “tốc họa”, anh Thu chỉ có 3 
tháng để hoàn tất công trình tượng đài trước ngày 1/11/1967, ngày Quốc 
khánh của VNCH. Vấn đề trước mắt là đi tìm “người mẫu” Võ Văn Hai 
trong quán nước ngày trước tại Gò Vấp. Anh đã tìm đến đơn vị của Hạ sĩ 
Hai và gặp vị Thiếu tá phụ trách đơn vị. 
Thoạt đầu khi nghe anh Thu trình bày vấn đề, vị Thiếu tá có vẻ băn 
khoăn, suy tính… nhưng khi thấy tận mắt bức họa có chữ ký của Tổng 
thống Thiệu, ông lại hãnh diện khi có người lính thuộc đơn vị nhảy dù 
của mình được chọn làm biểu tượng cho người lính VNCH tại nghĩa 
trang…, ra lệnh cho tập họp đại đội với súng ống đầy đủ để anh Thu 
chọn “người mẫu”, vì theo ông, trong đơn vị có nhiều người cao to tới 
1,7 hoặc 1,8 mét, còn Hạ sĩ Hai chỉ cao chừng thước 1,6… Chính ông 
Thiếu Tá cũng chọn được 4 người lính lực lưỡng trong hàng đầu còn 
anh Thu thì chỉ réo tên Võ Văn Hai ở gần cuối hàng quân. 
Anh Thu được giao 5 người lính nhảy dù để làm mẫu cho bức tượng 
Thương Tiếc trong vòng 3 tháng. Anh cũng nói riêng với các “người 
mẫu”, sự thật anh chỉ cần Hạ sĩ Hai, nhưng tất cả đều được nghỉ phép 3 
tháng tại Sài Gòn với điều kiện chỉ được mặc quần áo dân sự để không 
bị quân cảnh làm khó dễ. 
Chính hình ảnh Võ Văn Hai ngồi tiếc thương bạn trong quán nước đã ám 
ảnh anh Thu để sáng tạo ra bức tượng “Thương Tiếc” ngồi trước cửa 
Nghĩa trang Quân đội Biên Hòa. Ngày ngày, anh Hai trong bộ quần áo 
dân sự đạp xe lên nhà anh Thu, tại đây anh thay bộ quân phục, với ba lô, 
súng đạn đầy đủ để ngồi làm mẫu. 
Một hôm, khi bức tượng gần hoàn chỉnh chỉ còn thiếu chi tiết khuôn 
mặt, anh Thu đã cố tình để cho người lính ngồi một mình trong phòng, 
còn anh kín đáo quan sát qua bông gió trên tường. Đây là dụng ý của 
nhà điêu khắc muốn để anh ngồi một mình nhớ đến người bạn đã qua 
đời. 
Anh Thu có thể thấy từng đường nét diễn biến trên khuôn mặt lúc anh 
lính ngồi buồn một mình và nhà điêu khắc đã phác họa lại trên giấy 
khuôn mặt anh. Phần mình, Hạ sĩ Võ Văn Hai lại sợ đã làm chuyện gì 
khiến Đại úy Nguyễn Thanh Thu phiền lòng nên cho anh về sớm mà 
không biết ông đã bí mật quan sát! 
Khoảng 3 giờ sáng anh Thu thức dậy để bắt đầu giai đoạn hoàn chỉnh 
cuối cùng của bức tượng: nét mặt của người lính. Anh dùng đèn cầy để 
lấy ánh sáng chiếu vào nhiều góc cạnh, qua đó anh có thể sửa lại nét 
mặt người lính theo những gì anh phác họa. 
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Loại ánh sáng nhân tạo qua ánh đèn cầy có tác dụng điều chỉnh các góc 
cạnh của tác phẩm theo hướng người nghệ sĩ di chuyển từ nhiều phía. 
Anh Thu hoàn toàn bị cuốn hút vào những cảm xúc trên khuôn mặt 
người lính. Đó là những giây phút chỉ mình anh và nhân vật của bức 
tượng trong ánh sáng mờ ảo của cây đèn cầy. 
Sau một giấc ngủ ngắn, anh tỉnh dậy sáng hôm sau để quan sát và so 
sánh công trình của mình đêm qua dưới ánh đèn cầy với ánh sáng ban 
ngày. Anh mừng vì khuôn mặt của người lính giữa ánh sáng tự nhiên 
ban ngày và ánh sáng nhân tạo từ đèn cầy vẫn hiện lên một nét buồn ray 
rứt. 
Như vậy là điêu khắc gia Nguyễn Thanh Thu có thể hài lòng với công 
trình nghệ thuật kéo dài 3 tháng của mình. Và chúng ta được chứng kiến 
pho tượng “Thương Tiếc” ngồi trước cổng vào Nghĩa trang Quân đội 
Biên Hòa từ năm 1967 cho đến sau ngày 30/4/1975. 

Chuyện bây giờ mới kể về bức tượng “Thương Tiếc” được viết lại theo 
nội dung cuộc phỏng vấn của Lê Xuân Trường với nhà điêu khắc 
Nguyễn Thanh Thu qua một video clip dài 36,57 phút trên YouTube, bạn 
đọc có thể theo dõi qua địa chỉ: 

Trong clip này, ở phần cuối dài hơn 5 phút, có đề cập đến thời gian đi 
học tập cải tạo của Đại úy Nguyễn Thanh Thu. Anh tâm sự cuộc đời của 
mình dính liền với tác phẩm “Thương Tiếc”, từ “danh vọng” đến “thê 
thảm”. Tại trại cải tạo trong thời gian bị “biệt giam” 22 tháng trong 
“thùng conex” với lời buộc tội: “Tướng lãnh, sĩ quan xong giặc rồi là 
hết, còn anh vẫn lưu lại tư tưởng phản động qua tác phẩm….”. 
Cán bộ trong trại chắc cũng chưa từng thấy bức tượng “Thương Tiếc” 
mà chỉ nghe đồn qua người Sài Gòn vì bức tượng đã bị giật sập và nấu 
thành kim loại sau năm 1975. Khi ở trong trại được khoảng 8 tháng, có 
lần “quản giáo” trong trại đề nghị anh Thu khai chỉ đóng vai phụ giúp 
trong việc tạc tượng còn tác giả đã ra nước ngoài! 
Anh Thu đã trả lời một cách khẳng khái rằng anh đã “làm” thì anh 
“chịu”, tàu chìm thì anh chìm theo, máy bay rớt thì anh rớt theo, tượng 
chết thì anh chết theo… chứ không thể nào khác được. Anh Thu đã phải 
trả giá về sự “ngoan cố” của mình, nhưng một “phép lạ” đã xảy ra trên 
đường ra pháp trường xử bắn… 

Nguyễn Ngọc Chính 
(Hồi ức một đời người) 
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NGHĨA TỬ LÀ NGHĨA TẬN: NGHĨA 
TRANG QUÂN ĐỘI BIÊN HÒA 

 

 

Bức tượng Thương Tiếc, 
Nghĩa trang Quân đội Biên Hòa 

” Thế giới đã có không ít những bài học về tinh thần hòa giải dân tộc qua những 
giai đoạn lịch sử khác nhau. Hoa Kỳ đã trải qua thời nội chiến phân tranh khốc 
liệt giữa hai miền Nam-Bắc, kéo dài từ năm 1861 đến năm 1863. 

Khi cuộc nội chiến kết thúc, tử sĩ của cả hai miền đều được an nghỉ bên nhau tại 
Nghĩa trang Quốc gia Arlington ở thủ đô Washington DC. Mỗi năm có gần 4 triệu 
người Mỹ đến viếng Arlington với lòng thành kính biết ơn những người đã nằm 
xuống cho đất nước đứng lên. Họ hoàn toàn không phân biệt liệt sĩ là người 
của quân đội miền Nam hay miền Bắc. “ 
*** 

https://ongvove.files.wordpress.com/2015/05/nnc01.jpg
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The cemetery from the air. Google Map 2002 and a photo I took last week. The 
shrine is under the engine on my photo-July16/2015.- Source :FB Francois 
Millard 

Sài Gòn xưa có xa lộ Biên Hòa là con đường huyết mạch nối liền Sài Gòn với 
Biên Hoà. Đây là xa lộ đầu tiên tại miền Nam do Hoa Kỳ xây dựng năm 1959 và 
khánh thành năm 1961. Hãng thầu phụ trách xây dựng xa lộ là RMK-BRJ của 
Mỹ, họ áp dụng công nghệ tân tiến của thời đó là đổ bê-tông toàn bộ con đường. 

Xa lộ Biên Hòa dài 31km, rộng 21m, bắt đầu từ cầu Phan Thanh Giản (nay là cầu 
Điện Biên Phủ) và kết thúc tại ngã tư Tam Hiệp, Biên Hoà. Khi người Mỹ xây 
dựng, họ cũng tính đến trường hợp khẩn cấp, xa lộ có thể sử dụng làm phi đạo 
dã chiến cho các loại phi cơ quân sự. Tuy nhiên, từ năm 1971 xa lộ được xây 
vách ngăn giữa tim đường phân đôi xa lộ thành 2 chiều riêng biệt. 
 

 
Xa lộ Biên Hòa 

(Tổng thống Ngô Đình Diệm khánh thành ngày 28/4/1961) 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=422347764623508&set=gm.1098825120131864&type=1&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=422347764623508&set=gm.1098825120131864&type=1&theater
https://ongvove.files.wordpress.com/2015/05/nghiatrangqdbh.jpg
https://ongvove.files.wordpress.com/2015/05/nnc02.jpg
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Tuy nhiên, chủ đề của bài viết này không nói về xa lộ Biên Hòa mà là Nghĩa 
trang Quân đội Biên Hòa nằm phía trái dọc theo xa lộ nếu đi từ Sài Gòn. Ngày 
nay, nếu có dịp viếng nghĩa trang này, người Sài Gòn không khỏi chạnh lòng 
trước cảnh điêu tàn, đổ nát của những nấm mồ hoang phế tại đây. 

Được thành lập từ năm 1965 với quy hoạch 30.000 mộ phần, Nghĩa trang Quân 
đội tính đến năm 1975, đã là nơi an nghỉ của khoảng 16.000 tử sĩ. Trong số đó 
có hơn 10.000 quân nhân tử trận trong hai chiến trường đẫm máu nhất: Tết Mậu 
Thân năm 1968 và Mùa hè đỏ lửa năm 1972. 

Dù sao đi nữa, xét về khía cạnh nhân bản, những người sống vẫn còn được an 
ủi là nghĩa trang chỉ mới đạt một nửa công suất thiết kế. Nếu 30.000 mộ được 
lấp kín, niềm đau thương sẽ tăng gấp đôi khi cuộc chiến vẫn chưa chấm dứt. Tuy 
nhiên, xét về mặt chính trị, sự hoang phế của Nghĩa trang Quân đội ngày nay 
nằm ở trách nhiệm của chính quyền mới. Ông cha ta đã có câu nghĩa tử là nghĩa 
tận. Dù tử sĩ trước khi nằm xuống có khoác áo quân đội miền Nam hay miền Bắc 
thì họ vẫn là người Việt. 

Năm 1964, nghĩa trang Quân đội ở Gò Vấp trở nên chật hẹp, không gánh vác 
được hậu quả của chiến tranh khi những người lính tử trận được đưa về ngày 
một nhiều. Cuộc chiến vẫn tiếp tục leo thang, phần lớn sĩ quan thuộc khu vực thủ 
đô đều được chôn tại nghĩa trang Mạc Ðĩnh Chi. Ở Mạc Đĩnh Chi, đất cũng bắt 
đầu khan hiếm và việc chôn cất ngày một tốn kém hơn. 

 

Từ những lý do đó, người ta nghĩ đến một nghĩa trang rộng lớn hơn. Ðơn vị 
Chung sự, chuyên lo hậu sự cho những chiến sĩ đã nằm xuống, cũng có nhu cầu 
về cơ sở để hoạt động. Kiến nghị được trình lên cấp trên, thông qua hệ thống 
Cục quân nhu, Tổng tham mưu, Tổng cục Tiếp vận. Các sĩ quan Quân nhu, 
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Công binh, Ðịa ốc Tổng tham mưu đã phải bay trực thăng trên không phận Thủ 
Ðức, Bình Dương, Biên Hòa, nghiên cứu địa thế thật đẹp dành làm nơi an nghỉ 
cho các chiến hữu. 

Đầu năm 1965, Liên đoàn 30 Công binh Kiến tạo đóng tại Hóc Môn đảm nhận 
công tác xây dựng và những chiếc xe ủi đất đầu tiên của Tiểu đoàn 54 Công binh 
bắt đầu hoạt động. Năm 1966, doanh trại của Liên đội Chung sự và khu nhà xác 
được xây dựng để tiếp nhận những di hài tử sĩ đầu tiên. Công binh tiếp tục làm 
đường, phân lô, xây Cổng Tam Quan, dựng Ðền Liệt Sĩ, đúc các tấm ciment và 
làm mộ bia. 

Nghĩa trang Quân đội được xây dựng theo mô hình của một con ong. Đầu ong 
hướng về phía xa lộ Biên Hòa với mũi kim là con đường đâm ra xa lộ. Từ Cổng 
Tam Quan có hai con đường dẫn lên Nghĩa Dũng Ðài cao 43m. Ðầu ong là đền 
thờ chiến sĩ, cũng có lúc gọi là Ðền Tử Sĩ hay Ðền Liệt Sĩ. Phía dưới chân đền 
là Cổng Tam Quan nối thẳng một đường dài ra xa lộ. Con đường này làm thành 
cây kim nhọn của con ong và đầu kim là bức tượng Thương Tiếc ngay bên xa lộ. 
 

 

Không ảnh Nghĩa Trang Quân Đội VNCH tại Biên Hòa, Việt Nam trước năm 1975 
(bạn bấm vào ngay giữa tấm không ảnh này để xem chi tiết) 

Bức tượng Thương Tiếc là hình ảnh người lính ngồi nghỉ chân trên bệ đá, súng 
để ngang đùi, nét mặt buồn bã. Tác giả pho tượng đồng đen này là nhà điêu 
khắc Nguyễn Thanh Thu, ông đã chọn người mẫu là một hạ sĩ quan thuộc binh 
chủng nhảy dù. 

http://www.vietlist.us/SUB_VietHistory/lichsu1303140049.shtml
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Bức tượng Thương Tiếc là hình ảnh người lính ngồi nghỉ chân trên bệ đá, súng 
để ngang đùi, nét mặt buồn bã 

Người ta kể rằng vào những buổi chiều mờ sương, anh lính rời bệ đá, đi lững 
thững xuống con suối gần đó để uống nước. Còn có rất nhiều huyền thoại về 
bức tượng Thương Tiếc. Sau ngày 30/4/1975, tượng Thương Tiếc đã bị phá 
sập. Người ta nói anh lính đã chui vào lò nấu kim loại tái sinh… và như thế đã 
được đầu thai sang kiếp khác. 
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Từ chân Nghĩa dũng đài, lưng ong chia làm hình nan quạt hướng ra 4 phía và 
tạo thành một lưới nhện. Phần đuôi ong hẹp, phần dưới dài ra như quả trứng. 
Các ngôi mộ giống nhau chia thành từng khu. Khu quốc gia dành cho các vị lãnh 
đạo, khu tướng lãnh, khu cấp tá, cấp úy và binh sĩ. 

Quân nhu nhận tử sĩ từ mặt trận được đưa về bất kể ngày đêm để chôn cất, 
trong đó có những người lính tham gia các trận Mậu Thân 68, trận Mùa Hè 72, 
trận Hạ Lào, trận Cambodia. Tử sĩ của các đơn vị tổng trừ bị đem về từ 4 quân 
khu bên cạnh các tử sĩ thuộc quân khu thủ đô và các tiểu khu lân cận. Tử sĩ của 
các quân chủng, nữ quân nhân, thiếu sinh quân, tất cả đều nằm trong lòng đất 
Biên Hòa. 

Tử sĩ chôn từ trung tâm Nghĩa Dũng Ðài lần lượt tỏa ra các khu bên ngoài. Ðã có 
trên 10 tướng lãnh nằm tại nghĩa trang Biên Hòa trong đó có cả các vị đại tá 
được vinh thăng sau khi tử trận. Người có cấp bậc cao cấp nhất được chôn tại 
Nghĩa trang Quân đội Biên Hòa là cố Ðại Tướng Ðỗ Cao Trí. Hiện nay ngôi mộ 
này đã được gia đình cải táng nhưng tại vị trí cũ vẫn còn dấu tích. 

Trên đường vào nghĩa trang, đi theo con đường chánh xuyên tâm, lên dốc cao, 
phải qua Cổng Tam Quan, một công trình xây cất giản dị nhưng bề thế và chân 
phương. Giữa cảnh hoang tàn rêu phong hiện nay, Cổng Tam Quan vẫn giữ 
được đường nét vững vàng và gần như còn nguyên vẹn dù cỏ mọc, rêu phong. 

 

Qua Cổng Tam Quan là con đường dẫn đến ngôi Ðền Tử Sĩ trên một ngọn đồi 
nhỏ có 4 lối dẫn lên từ bốn phía. Ðây là nơi để linh cữu trước khi chôn cất. Ðây 
cũng là nơi Tổng thống, Thủ tướng hay các giới chức cao cấp trong chính quyền 
chủ tọa các buổi lễ chiêu hồn tử sĩ. 

https://ongvove.files.wordpress.com/2015/05/nnc06.jpg
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Tháng 3/1975, Thủ tướng Trần Thiện Khiêm lên thăm nghĩa trang và làm lễ đặt 
vòng hoa. Không ai có thể nghĩ đây là lần viếng sau cùng của một viên chức cao 
cấp sau biến cố tháng 4. 

 

Nghĩa trang có các toán quân danh dự canh gác theo lễ nghi quân cách tại Vành 
Khăn Tang của Nghĩa Dũng Ðài. Quân nhân từ các quân binh chủng mặc sắc 
phục được điều động về theo đơn xin khi họ có đủ điều kiện. Với vóc dáng trẻ 
trung, khỏe mạnh, cao lớn, đoàn quân này được huấn luyện để canh gác và biểu 
diễn các thao tác nghi lễ như các đoàn quân danh dự tại nghĩa trang Arlington, 
Hoa Kỳ. 

Sau Ðền Tử Sĩ, phải đi một đoạn rất dài mới đến đỉnh một dải đất cao, chính giữa 
trung tâm là Nghĩa Dũng Ðài. Ðây là công trình quan trọng nhất mà Công binh 
Việt Nam đã thực hiện từ tháng 11/1967. 

Trên nền đất phẳng, Công binh đổ 10,000m3 đất làm thành một ngọn đồi nhân 
tạo trong gần hai tháng. Trên ngọn đồi nhỏ này, Công binh xây bệ tròn, chính 
giữa là ngọn kiếm hướng mũi lên trời. Cây kiếm có thân bốn cánh hình chữ thập 
cao 43m. Chân của chữ thập đường kính 6,5m và trên mũi nhọn là 3,5m, có bậc 
thang để leo lên đỉnh và đứng trên này sẽ nhìn thấy thành phố Sài Gòn. 
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Nếu không có biến cố năm 1975, Nghĩa trang Quân đội khi hoàn chỉnh sẽ là 
Nghĩa trang Quốc gia. Đây sẽ là nơi an nghỉ của không riêng gì tướng lãnh, sĩ 
quan và binh sĩ mà còn là nơi chôn cất các thành viên chính phủ thuộc các 
ngành hành pháp, lập pháp và tư pháp. 

Công trình xây dựng nghĩa trang do điêu khắc gia Lê Văn Mậu phụ trách, được 
dự kiến bước vào giai đoạn 2, kéo dài 6 năm, với ngân khoảng 100 triệu, tiền 
VNCH năm 1973. Bức tượng Thương tiếc,Cổng Tam Quan và Đền Tử Sĩ đã 
hoàn tất trước năm 1970. Nghĩa Dũng Đài với ngọn tháp cao cũng đã làm 
xong, Vành Khăn Tang vĩ đại chung quanh đang gần đến giai đoạn khánh thành 
vào ngày Quân Lực 19/6/1975 thì biến cố tháng 4/1975 ập đến. 

 

Không biết đây là cảnh ‘bình minh’ hay ‘hoàng hôn’ của bức tượng Thương Tiếc ? 
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Trong thập niên 1990, những người tù cải tạo rời khỏi Việt Nam để đi định cư tại 
Mỹ. Khi họ trở về thăm quê hương, không ít người, bằng cách này hay cách 
khác, đã trở lại Nghĩa trang Quân đội để viếng các chiến hữu đã nằm xuống tại 
quê nhà. 

Năm 1994, cơ quan IRCC, Inc. đã cử người về thăm lại Nghĩa Trang Quân Đội 
và ghi nhận phần lớn mộ phần còn tồn tại nhưng đang trong tình trạng hoang 
phế. Cuối năm 1997, chương trình tảo mộ hàng năm được bắt đầu thực hiện 
dưới hình thức thân hữu gia đình và làm từng toán nhỏ để tránh sự dòm ngó của 
chính quyền. Ngoài ra, anh em thương phế binh Sài Gòn cũng được hỗ trợ tiền 
bạc từ bên ngoài để âm thầm chăm lo cho những ngôi mộ vô chủ. 

Thế giới đã có không ít những bài học về tinh thần hòa giải dân tộc qua những 
giai đoạn lịch sử khác nhau. Hoa Kỳ đã trải qua thời nội chiến phân tranh khốc 
liệt giữa hai miền Nam-Bắc, kéo dài từ năm 1861 đến năm 1863. 
Khi cuộc nội chiến kết thúc, tử sĩ của cả hai miền đều được an nghỉ bên nhau tại 
Nghĩa trang Quốc gia Arlington ở thủ đô Washington DC. Mỗi năm có gần 4 triệu 
người Mỹ đến viếng Arlington với lòng thành kính biết ơn những người đã nằm 
xuống cho đất nước đứng lên. Họ hoàn toàn không phân biệt liệt sĩ là người của 
quân đội miền Nam hay miền Bắc. 
 

 
Bên mộ Tổng thống Kennedy, Nghĩa trang Arlington 

(Hình tác giả chụp năm 1971). 

Năm 1863, Tổng thống Mỹ Abraham Lincohn đã khánh thành nghĩa trang Quốc 
gia với lý do thật giản dị, “tất cả những người chết đều là đồng bào”. Ông 
Lincoln tuyên bố trong diễn văn khánh thành nghĩa trang ngày 19/9/1863: “Tại 
đây chúng ta đoan quyết rằng cái chết không bao giờ là vô ích – rằng, dân 
tộc này, nhờ ơn Chúa, sẽ có sự hồi sinh mới của tự do – rằng một Chính 
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phủ của nhân dân, do nhân dân và vì dân sẽ không thể bị phá hủy trên trái 
đất này”. 

Cuộc nội chiến kết thúc, 20 vạn tù binh miền Nam được thả về nhà mà không 
cần cải tạo và cũng không có lễ ăn mừng chiến thắng. Lý do, một lần nữa cũng 
dễ hiểu, “những người bại trận cũng là đồng bào”. 

Lớp hậu duệ của những người Đức đã bỏ mình trong những trận mưa pháo của 
hạm đội Hoa Kỳ và Anh Quốc cùng con cháu những chiến binh Anh-Pháp-Mỹ đã 
gục ngã trước họng súng đại liên của Đức quốc xã trong ngày đổ bộ lên bãi biển 
Normandy (6/6/1944) hồi Đệ nhị thế chiến… ngày nay đều cùng quay trở về 
thăm mộ bia của cha ông đến từ cả hai chiến tuyến. 

Tại Trung Hoa, Nghĩa trang Hoàng Hoa Cương của quân đội Tưởng Giới Thạch 
– trong đó có cả mộ phần của liệt sĩ chống Pháp Phạm Hồng Thái đến từ Việt 
Nam – vẫn được chính phủ Hoa Lục trùng tu và chăm sóc cẩn thận. Ngày nay 
nghĩa trang này đã trở thành di tích lịch sử, thu hút một lượng khách du lịch đông 
đảo. Họ có thể là những người đến tham quan thắng cảnh và cũng có thể là hậu 
duệ của những tử sĩ đã nằm xuống tại đây. 

 

Mộ Phạm Hồng Thái trong nghĩa trang Hoàng Hoa Cương. 

Tại Việt Nam, biết bao gia đình có con em phục vụ dưới hai mầu áo khác nhau 
nhưng mẹ Việt Nam vẫn không hề phân biệt trong những dịp cúng giỗ. Tình cảm 
thiêng liêng đó đã có từ trước 1975 và tiếp tục duy trì sau ngày Sài Gòn mất tên. 
Sao chúng ta không mở lòng như người mẹ bình thường đã và đang làm? 
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Người mẹ bên nấm mộ mới chôn (1972) 

Nghĩa tử là nghĩa tận. Tại sao chúng ta không làm được như những dân tộc 
khác đã làm? Đối với những người còn sống, chúng ta vẫn có thể phân biệt 
chính kiến nhưng đối với người đã chết, liệu sự phân biệt đối xử đó có hợp với 
đạo lý muôn đời của người Việt hay không? 
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Học sinh trường Quốc Gia Nghĩa Tử tham dự lễ Quốc Khánh 1/11/1969 
tại Nghĩa trang Quân đội Biên Hòa. 

*** 

Nguyễn Ngọc Chính 
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