San Diego: Đêm Tâm Tình Với Chiến Hữu
Võ Đại Tôn -12/5/2017
Hoàng Sa Paracel

Bản "Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ" đã được mọi người cất
cao tiếng hát trước khi kết thúc buổi tâm tình với chiến hữu Võ
Đại Tôn trong ân tình, lưu luyến. Ông hóm hỉnh rằng ông giả vờ
mạnh khoẻ nhưng xương cốt đã gẫy vì hậu quả cuả những đòn
thù cuả cai tù Việt Cộng. Ông nhắc lại câu nói cuả một người
bạn: “buổi gặp gỡ nào cũng là buổi gặp gỡ cuối cùng”, nhưng
mọi người đều mong muốn được gặp lại ông lần nưã tại thành
phố biển này.
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Cùng các chiến hữu
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Bà Sơn Soul (T), người mẹ hy sinh cho con về phục quốc, cháu
Nguyễn Thanh Sơn Điền vưà trở về sau 16 năm tù và hiền thê
cuả chiến sĩ Võ Đại Tôn(P) với chồng chiụ bản án 10 năm tù
cộng sản và một người vợ (đứng giưã) có chồng bị tù cải tạo hơn
6 năm.
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Chiến Hữu Võ Đại Tôn đồng ca Bản Mẹ Việt Nam Ơi, Chúng
Con Vẫn Còn Đây với nhóm học trò cuả nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9.

Nhạc sĩ Nguyễn Thiện Lý Tặng quà cho chiến hữu Võ Đại Tôn.
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Các phụ nữ hâm mộ bà Võ Đại Tôn
Với dáng điệu điềm đạm, khiêm tốn, ông già dáng vóc quắc
thước đến bên chúng tôi, ngồi lẻ loi bên môt góc bàn, ông ân cần
bắt tay thăm hỏi chúng tôi, Tôi đứng dậy chào vị cựu Đại Tá,
người đàn anh đáng kính cuả chúng tôi đang sừng sững trước
mặt, bằng xương bằng thịt . Chúng tôi dự tính ngồi một lúc nghe
ngóng tình hình xong dám mới sang chào ông, nhưng ông đã
đến với chúng tôi trước, thật ngỡ ngàng vì đã trót mang tội bất
kính với một đàn anh khả kính mà chúng tôi hằng ngưỡng mộ,
một trong hai cây cổ thụ trong công cuộc đấu tranh phục
quốc, một là Đô Đốc Hoàng Cơ Minh và trước mặt chúng tôi một
ông già với quai hàm cương nghị, đôi mắt u buồn sâu thẳm,
nhưng không kém oai nghi khi nhìn thẳng vào mặt người đối diện
đã liều mình trở về quê hương, để bắt đầu cầu cho công cuộc
phục quốc; tuy việc không thành do một tai nạn, ông đã bị bắt và
bị tra tấn hành hạ hơn 10 năm trời đằng đẵng, bỏ lại người vợ
còn trẻ mới 28 tuổi và một đứa con thơ 2 tuổi.
Kể từ ngày bị giam giữ, trong suốt một năm trời, ông đã dùng tài
trí để chiêu dụ bọn cộng sản gian ngoan để ông được dịp gặp
báo chí trong và ngoài nước để nói lên lập trường yêu nước cuả
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mình. Thứ nhất la để loan tin với đồng bào trong và ngoài nước
là ông và các chiến hữu đã trở về nước hoạt động dù cho có thất
bại, gửi tin cho vợ con ông là ông vẫn còn sống, thứ hai dùng
cuộc họp báo là tôi tiếp tục lập trường đấu tranh cho một nước
Việt Nam tự do, thứ ba chấp nhận hy sinh vì tổ quốc với bất cứ
một bản án nào kể cả tử hình.
Đến đây, cảm thấy sử dụng ông làm công cụ tuyên truyền thất
bại, bọn VC lập tức tuyên bố huỷ bỏ cuộc họp báo, tất cả phim
ảnh cuả các ký giả ngoại quốc đều bị tịch thu, riêng chỉ có hai
hãng truyền thông Úc và NHK cuả Nhật là giữ được và được
Huỳnh Lương Thiện đưa lên phổ biến rộng rãi tại hải ngoại.
Riêng ông, sau vụ họp báo bọn cai tù VC đã tra tấn ông suốt 46
ngày và biệt giam ông trong bóng tối mười năm, tổng cộng ông bị
bị tra tấn 69 lần, hồn ông như muốn lià khỏỉ thân xác nằm quằn
quại bên vũng máu.
Sau những năm tháng ngắc ngoải trong lao tù cộng sản, điều xót
xa nhất khi ông trở về, đưá con trai duy nhất cuả ông lúc đó trở
thành một cậu thiếu niên 15 tuổi đã không nhận ông là cha Nhờ
ông đối xử với con ông bằng tình nhân hậu; mặt khác vẫn tiếp tục
công cuộc đấu tranh với cho một nước Việt Nam hoàn toàn xa lạ
với đưá con cuả ông, cùng với sự ủng hộ nhiệt tình cuả vợ ông
mà cho đến nay trước khi ông đi sinh hoạt, con trai ông đã ân
cần nhắc ông gắn lá cờ vàng ba sọc đỏ lên ve áo cuả ông bố can
cường.
Chúng tôi cũng không ngờ bản nhạc nổi tiếng Mẹ Việt Nam Ơi,
Chúng Con Vẫn Còn Đây là cuả nhà thơ Hoàng Phong Linh, tức
chiến hữu Võ Đại Tôn đã được nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 phổ nhạc
vẫ thường được cất cao tiếng hát trong các sinh hoại đấu tranh
tại hải ngoại để nói lên tinh thần ái quốc cuả những con dân đất
Việt dù sống trong cảnh lưu vong nhưng tấm lòng vẫn trằn trọc
hướng về tổ quốc.
Bùi ngùi, cảm động nhất khi ông nhắc đến người mẹ thân yêu,
VC đã ghép mẹ ông vào thành phần điạ chủ vì đã xây nhà thờ
Con Gà ở Đà Nẵng nên mẹ ông cùng với hai người khác bị VC
dùng cuốc chém ngang lưng và đem vùi xác chôn sống dưới
một gò cát. Trước khi nhận bản án tử hình mẹ ông dặn dò ông
hãy sống để trở thành người nhân hậu.
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Ông nhấn mạnh lòng nhân hậu sẽ nung nấu trong chúng ta nở ra
đoá hoa nhân bản và chuyển ngọn lưả hoa này cho tuổi trẻ
Việt Nam trong và ngoài nước, để góp phần vào cuộc đấu tranh
cho công cuộc đấu tranh giải phóng quê hương.
Hầu hết các đoàn thể đấu tranh tại San Diego như Liên Minh Dân
Chủ, Liên Minh Quang Phục VN, Đảng Dân Tộc, Việt Nam Canh
Tân Cách Mạng Đảng, Cộng Đồng Việt Nam San Diego, Hội Đền
Hủng, Hội Hùng Sử Việt, anh em cựu quân nhân Hải, Lục, Không
Quân, Địa Phuơng Quân, đồng hương từ Orange County và San
Diego và giới truyền thông…đã đến tham dự đêm tâm tình được
trả giá bằng máu, xương và nước mắt này.
Bản "Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ" đã được mọi người cất
cao tiếng hát trước khi kết thúc buổi tâm tình với chiến hữu Võ
Đại Tôn trong ân tình, lưu luyến. Ông hóm hỉnh rằng ông giả vờ
mạnh khoẻ nhưng xương cốt đã gẫy vì hậu quả cuả những đòn
thù cuả cai tù Việt Cộng. Ông nhắc lại câu nói cuả một người
bạn: “buổi gặp gỡ nào cũng là buổi gặp gỡ cuối cùng”, nhưng
mọi người đều mong muốn được gặp lại ông lần nưã tại thành
phố biển này.
Hình ảnh Lâm Tiến Dũng & TCH
Hoangsa Paracel
Saturday, May 13, 2017

www.vietnamvanhien.net
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