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Nghĩa Trang Quân Đội- Biên Hòa .. là cụm từ mà bất cứ ai
sống ở miền Nam VN trước năm 1975. Điều biết..Và mọi
người biết rằng đó là nơi an nghĩ của nhửng quân nhân
trong quân lực Việt Nam cộng hòa đả hy sinh để bảo vệ
miền Nam và khi họ đả nằm xuống ..Họ được đất nước
vinh danh . danh dự với hàng chử “ Tổ Quốc Ghi Ơn “ ..
Không có một quốc gia nào trên thế giới cho phép con
người xúc phạm đến nhửng người quá cố.. mà không bị sự
trừng phạt ..nguyền rủa . Ngoại trừ nhửng con người đó bị
“ ý Thức Hệ “.. chia rẻ đi.. Dù họ là ai.? Bên nầy hay bên
kia chiến tuyến khi đả “ chết rồi là hết “ Người mình mà
mình không thương thì mình đừng mong gì dân tộc khác
thương dân tộc mình..Trong chiến tranh ngày xưa của dân tộc VN . khi người chiến thắng trong bất kỳ mọi thời đại người Việt Nam lúc
nào cũng dung tha cho kẻ ngoại xâm ..Để giử hòa và hiếu cho nhau ..Nhưng ngược lại thì rất tàn bạo , dã man với người trong nước ..
Người đả đứng ở chiến tuyến bên kia ..cho dù họ có là người cùng chung một giòng giống tiên rồng với nhau ..cùng có chung một nền
văn hóa bốn ngàn năm văn hiến .. NTQĐ –Biên Hòa được xóa đi và thay vào đó là hàng chử “ Nghĩa trang nhân dân Bình An “ Một
chính thể có đầy đủ uy quyền và sức mạnh trong tay thì đâu phải sợ gì chuyên nhỏ như con Thỏ ngoài đồng cỏ ..Cần gì phải sửa tên ..!
có lẻ cũng vì lời nguyền của ông cha ngày xưa, chắc cũng tại gì với nhửng đặc tính và truyền thống đó . đổi tên một nghỉa trang hay tên
một con đường là chuyện bình thường thôi..cái quan trọng khác là gia đình nào mang tiếng là “ ngụy quân, ngụy quyền “ thì bị thê thãm
khủng khiếp hơn ..
Ngày 01-01-2014 .. Là ngày Tết Dương Lịch ..lúc 7h sáng
ngày hôm đó tôi đang bận chuyện bán Cà phê ( coffee ) gia đình tôi sinh sống bằng nghề bán cà phê bình dân cho người trong xóm 7h là
giờ cao điểm nhất trong một ngày ..hơn nửa hôm nay lại là Tết ( Tây ) quán tương đối đông khách vì mọi người được nghỉ tết.. bổng
chuông điện thoại di động reo lên .. tôi nhìn lại số điện thoại của người gọi đến ..Thì lạ quắc ..mình không quen ..trong lúc đang suy nghỉ
không biết số nầy là của ai .? họ có gọi nhầm số không ?.. trong lúc đang suy nghĩ thì chuông lại reo lại lần thứ hai..và tôi quyết định
nghe máy
–Allo..tôi là Thái ..xin
nghe.? xin lổi ai ở đầu giây.?
-Allo ..anh Thái đó hả ..tôi là tài xế xe ..có người ở Úc châu ( Australia
) họ biết anh và muốn gặp anh chút được không ?
-Dạ..được có chi không anh..?
- Nếu được thì anh đến ngay dùm nghe ..quán cà phê x.. tại đường x.. có chiếc xe Toyota 7 chổ hiệu Innova biển số 52....
Trên đường đi lòng tôi hồi hộp không biết biến cố gì lại xảy ra với mình nửa đây..? mà đặc biệt hôm nay lại là tết ( Tây ) nếu là người
thân bên Úc..thì đâu có gì là bí ẩn như vậy .. một ý nghĩ tầm bậy lại lóe lên trong tâm trí ..Vì mình là người nằm trong sổ đen của nhà
nước hiện tại . trong quá khứ mà mình đả từng biết qua trong nhửng bài hồi ký của nhửng người tù cải tạo “ Các anh về chuẩn bị
lương thực mười ngày .. cú lừa lịch sử của của người miền Bắc đối với người lính miền Nam “ trong lúc đang lo nghỉ vể những
chuyện tào lao ..xém chút xe vượt đẻn đỏ mà không hay .. sợ quá vội trở vể với thực tại ..thôi thì chuyện gì nó đến thì nó phải đến thôi
..Khi đến nơi thì thật bất ngờ và ngở ngàng ..người đó là anh Nguyển vy Túy . nhà báo kiêm chủ nhiệm tờ “ tuần báo văn nghệ “ ở Úc
châu . anh Túy đả có ăn tiệc tất niên cùng GĐMĐ năm ngoái rồi .. Sau khi chào hỏi , thăm nhau về sức khỏe . cuộc sống của anh em nơi
quê nhà ..và anh Túy nói
*** Vy Túy : 2 ngày nửa tôi trở về Úc .. Hôm nay là tết ( Tây ) biết
rằng ai củng bận .nhưng vì thời gian không có nên tôi muốn mời các anh ..chúng ta cùng đi thắp nén hương cho chiến hửu của ta ở
Nghỉa Trang Quân Đội.. Các anh là nhửng người lính Nhẩy Dù nơi quê nhà ..mà cộng đồng cùng người dân bên Úc biết rất nhiều về các
anh .. Họ rất khâm phục và ngưởng mộ GĐMĐ .. Sau khi ở nghỉa trang quân đội về , chúng ta ghé thắp nén hương cho cố Tổng Thống
Ngô đình Diệm luôn..cái quí nhất là nhân kỷ niệm 50 năm ( 1963- 2013 ) ngày mất của ông .. Tôi thì không sao ..? vì tôi có giấy của Bộ
Ngoại Giao của nhà nước cộng sản .. còn các anh có trở ngại hay có cái gì đó xảy ra cho các anh kg ?
*** ND : không sao đâu anh .. mình đi đốt nhan mà .. chúng tôi củng muốn đi từ lâu lắm rồi ,. Nhưng trờ ngại là ai ai củng đang gặp
khó khăn về tài chính.. Thì lấy tiền đâu mà đi ...nay có anh giúp đở về phương tiện và tài chánh ..chúng tôi đồng ý đi ngay.. Chúng ta đi
liền ngay bây giờ đi ..Hôm nay là Tết mà ..thời đại hỏa tiển , tàu con thoi ..cái gì củng tốc hành cho nhanh gọn .. Nhảy Dù mà đánh mau
rút nhanh..
Trên đường đi đến “ Nghĩa trang quân đôi – Biên Hòa “ Ai cũng biết khu vực nơi đó ..Đả có
nhửng lời cảnh báo nguy hiểm cho bản thân và phải khéo léo dùng mọi thủ đoạn mới hy vọng được lọt vào bên trong .. và thật sự chúng
tôi củng không biết là con đường nào để vào được trong nghỉa trang .. Vì cảnh vật nó thay đổi quá nhiều ..nhà cửa cây cối mọc lên sau

năm 75 ..lảm cho đường vào nghỉa trang bị bít lối đi ..sau một thời gian chạy lòng vòng , đường mòn nầy không đúng trở ra , đường kia
không phải rồi củng quay ra ..cuối cùng khi khi ngang một bui cây dưới bóng mát có một thanh niên đang ngồi . áo thì rách tóc tai thì bù
xù giống như một kẻ tâm thần ** ND : em trai cho tụi anh xin hỏi thăm đường nào đi đến nghỉa trang để đốt nhang cho người thân vậy
em trai..
** Thanh Niên : các ông muốn đi đến Nghĩa trang quân đội ..nơi đó
chôn nhửng người lính của ông Thiệu ngày xưa phải không ..? nghỉa trang đó bây giờ người ta đổi tên lại là nghỉa trang nhân dân Bình
An cái bảng rất nhỏ nếu không để ý thì không thấy .. bờ tường xây cao lên 3m không thấy được bên trong .. Bây giờ đi thẳng .. tới đó
quẹo trái ... quẹo phải ..quẹo...quẹo..
Sau khi nói lời cám ơn người thanh niên đó và tặng anh
ta gói thuốc lá hút chơi ... Trên đường đi mọi người trên xe ai ai cũng bàng hoàng xúc động .. với lứa tuổi của người thanh niên đó họ
có biết gì trước năm bảy lăm đâu..? mà mình chỉ hỏi thăm nghĩa trang ở đâu thôi..!Vậy mà họ nói vanh vách , rành rọt như người lính
năm xưa . họ còn hiểu bờ tường cao 3m và ý nghỉa của nó .. thế cho nên ta phải hiểu được rằng : trên đời nầy không có gì tồn tại với thời
gian ngoại trừ “ Chân Lý “ cho dù ai đó có dùng các thủ đoạn , biện pháp .. Kể cả nhửng thủ đoạn xấu xa nhất như xuyên tạc , bịa đặc
hay vu khống đi nửa ..” cái gì ở lòng người thì mãi mãi tồn tại trong lòng người “.. khi xe đến trước cổng nghĩa trang ..cửa cồng đóng
chỉ chừa một khoảng nhỏ chì đủ cho một người đi .. nhìn chung quanh thì không thấy ai hết .. tôi nhảy xuống đẩy cửa cho rộng ra và xe
chạy thẳng vào trong “ Nghĩa Dủng Đài “ cách đó khoảng 400m.. tôi thì đi bộ từ từ chờ đợi sự việc phải xảy ra ..chắc có lẻ vì tiếng của
xe 4 bánh chạy ngang qua ..nên có một bảo vệ bước ra thì lúc đó tôi củng vừa đi tới . còn chiếc xe thì đả chạy vào trong rồi ..
*** Bảo Vệ ; đi đâu đó , vào đây có xin phép ai chưa ? chiếc xe hơi chạy qua là của ai ? bao nhiêu người vào đây ..
*** ND : chúng tôi vào đây là để đốt nhang cho những ngôi mộ trong khuôn viên nầy .. Nếu không phải đốt nhang thì chúng tôi đến đây
để làm gì ..? Vì đây là nghĩa trang ..bây giở tôi ghé đây để xin phép vào nè..! xe hơi đó là của chúng tôi ..có tất cả là 7 người tính luôn tài
xế xe ..
*** Bảo Vệ : trình giấy tờ ra , kêu mấy người trong đó ra đây trình giấy
tờ .. thăm ngôi mộ nào , tên ngôi mộ . trên xe có người nước ngoài không ? trong xe có đem theo nhửng thứ gì ?..
*** ND : xin BV thông cãm cho tôi .. thật sự sáng nay tôi không có đem theo giấy tờ tùy thân .. còn nhửng người trong kia ..xa quá thôi
thì tôi đọc tên mổi người cho BV ghi vào nha .. chúng tôi là nhửng người lính Nhẩy Dù trước năm 75 .. chúng tôi vào đây là đốt nhang
cho tất cả nhửng ngôi mộ trong khu vực nầy ..Vì tất cả đều là chiến hửu của chúng tôi năm xưa .. trên xe có 2 người là VN nhưng quốc
tịch Úc .. trên xe không có mang theo thứ gì hết ..ngoại trừ anh bạn việt kiều có máy quay phim.. Vừa nói xong tôi làm bộ đi chầm chậm
ra cửa .. nếu bị gọi trở vào thì mình vào ..Nhưng tôi không nghe gì hết .. tới bậc tam cấp xuống đường nhựa .. vậy là êm xuôi rồi tôi chạy
thục mạng vào trong “ Nghĩa Dũng Đài “ Vì tôi biết mọi người đang hồi hộp chờ đợi tin tức từ tôi .. vừa đến nơi mệt hả họng tôi ra dấu
đừng ai hỏi gì hết .. ra ngoài quán cà phê mình nói chuyện sau. Còn bây giờ chúng ta tranh thủ với thời gian làm nhửng gì mà mục đích
của chúng ta muốn làm ngày hôm nay ..Anh Túy ra dấu cho người quay phim ráp nối máy và truyền giây để gắn micro .. còn chúng tôi
thì đang bàn nhau mình phải làm gì trước.. trong lúc đang bàn bạc thì có 2 người đi xe đạp đến . anh Túy vội hỏi : anh chị là gì trong
nghĩa trang nầy ..gặp chúng tôi có chuyện gì không ?.. họ nói họ là nhân viên vệ sinh nơi đây ..thấy có người vào nên đến vậy thôi.. anh
Túy nói : Nếu vậy chị đi ra ngoài cổng mua dùm tôi nhang .. có bao nhiêu thì “ Hốt “ hết vào đây . càng nhiều càng tốt ..bao nhiêu người
là nhân viên vệ sinh trong khu nầy ..tập trung lại đây giúp tôi .. tôi trả công cho ..Chúng tôi cũng thừa hiểu rằng ..Nhửng người làm vệ
sinh ở đây đều là tay chân của bảo vệ hay nhà mước mướn họ theo dõi xem có ai vào nghỉa trang và họ làm gì ..( từ Hốt ở đây có nghỉa
là mua hết ..có bao nhiêu là mua hết ) khi họ đi ra cổng mua nhang . chúng tôi tranh thủ quay phim ..đang quay thì có tiếng xe honda
chay đến ..2 chiếc xe có 2 bảo vệ ..họ đứng 2 vị trí khác nhau ..Nhưng họ không đến . cách chúng tôi khoảng 50m .. mà không lại gần..
châm chú theo dõi ..anh Bang nói: mình cứ vô tư đi coi như không có ai hết ,, Nếu họ đến thì mình tính sau .. Nhưng phải nhớ rằng nhân
viên vệ sinh nơi đây ..đều là tay chân của bảo vệ hết đó nha ..! khi người đi mua nhang vào họ dẩn theo 8 người nửa và 1 cần xé nhang ..
anh Túy nói : các anh chị mổi người lấy 3 bó nhang đi cấm dùm tôi mổi ngôi mộ là một cây nhang ..không được bỏ sót ngôi mộ nào hết
nha .. tôi sẻ trả công xứng đáng cho các anh chị ..chúng tôi sẻ đi cắm nhang cùng anh chị và kiểm tra luôn .. nếu ngôi mộ nào bỏ xót ..thì
chúng tôi không vui nha các anh chị..Sau đó anh Túy chỉ mổi người đi mổi hướng đi sâu vào bên trong cắm nhang lần ra ..chủ yếu là
cho họ đi xa mình ra để mình tự do khấn vái và làm nhửng cử chỉ của riêng mình ..như Chào tay và ...khi làm thủ tục khấn vái các anh
hùng tử sĩ ỡ “ Nghĩa Dủng Đài “ tôi nghe tiếng nói nho nhỏ của anh Bang : em bớt xúc động đi nghe em ..em mà khóc hoài làm anh
cầm lòng không được.. nghe nói tôi liếc qua nhìn Chánh thì thấy cặp mắt của chánh đỏ hoe . ban đầu tôi nghỉ chắc có lẻ tại khói nhang
làm cay mắt .. NHƯNG không hai hàng nước mắt tự do rơi dài xuống đất ..giống như người lính Nhảy Dủ bị văng ra khỏi C130 rơi tự
do vào không gian vậy ..!thấy vậy tôi cũng nhắm mắt lại luôn không dám nhìn nửa . Sau đó mọi người chia nhau đến thắp nhang cho
từng ngôi mộ.. đang lui cui khấn vái ở các ngôi mộ.. bổng nghe tiếng kêu thật lớn của anh Túy.. các bạn ơi mau chạy ra đây xem cái
hiện tượng nầy nè..! mọi người chạy ra thì thấy nơi lư hương đặc tại “ Nghĩa Dũng Đài “ ngọn lửa nó bốc cao lên khỏi lư hương 1m .
ngọn lửa bóc cao lên và thẳng đứng giống như ngọn lửa của các kỳ thế vận hội ở Olympic vậy ..Một điều kỳ diệu của thế giới vô hình
thì làm sao mình giải thích được đây ..! khi ngọn lửa bóc cao ..mọi người tin ưởng rằng các chiến hửu tử sĩ của ta đả về ..! chuyện nhỏ
nhưng rất là lạ ..rất ư là khó hiểu ..tôi tin rằng ..Ai không thấy thì khó có thể hình dung ra nổi..Mà nếu có kể lại đây người đọc có thể
nghỉ là tôi nói Dóc hoặc vẻ vời một câu chuyện khôi hài..Bịa đặc .. tại sao chỉ có nhang trong lư hương , không có dầu hỏa hay giấy
tiền vàng bạc gì hết thì làm sao nó thành ngọn lửa được ,.. hình ảnh đó đả được anh quay phim quay lại trọn vẹn. Còn tôi với cái điện
thoại Nokia cùi bắp chỉ được phép chụp hình thôi. vì là ” Cùi Bắp “nên nó không có hổ trợ về Camera quay phim .. nên tôi chỉ chụp

được vài tấm .. sau đó Tấn đến nói với anh Túy đoạn phim nầy là vô giá .. nói anh quay phim lấy thẻ nhớ ra đi ..đưa thẻ khác vào ..sợ
khi ra cổng họ sẻ xét và lấy của mình đi uổng lắm ..! đưa thẻ nhớ cho tài xế nó dấu đi ..ý kiến hay nên mọi người hoan nghêng và đồng ý
..Trong sâu thẵm trái tim của người lính VNCH ..ngoài tình yêu thương cha mẹ ..Họ còn có một tình yêu vỉ đại khác nửa ..Đó là tình yêu
thương vô bờ bến dành cho nhửng chiến hửu tử sĩ đả âm thầm nằm xuống ..Chúng ta phải có bổn phận ghi nhớ và tiếc thương những
người anh hùng ..Nhửng con người can đãm ( nếu họ chưa lập gia đình ) .. Nhửng người cha .. Nhửng người chồng.. Họ đả bị cướp đi sự
sống bởi một cuộc chiến mà cả miền Nam và miền Bắc đều là nạn nhân.. Tuy có nhiểu sự đổi thay theo dòng chảy của lịch sử.. Hôm nay
chúng tôi hân hoan được đến nơi những anh hùng tử sĩ đả nằm xuống..Nơi ghi dấu có biết bao gia đình trên khắp các miền của đất nước
V.N chịu cảnh cốt nhục , chia lìa , tử biệt sinh ly và có cã nhửng mối tình vừa nhen nhúm đả lặng tắt .. Nơi đó ngày nay nó đả bị bàn tay
của thởi gian tàn phá cùng với nhửng người thờ ơ và vô cãm ..rồi đây nhửng nhà viết sử Việt Nam trong tương lai sẻ lại phải nhức
đầu..Vì lịch sử không có một dòng chảy chinh thống và trong suốt qua các thời kỳ của đất nước .. khi chúng tôi đi thắp nhang nhửng
ngôi mộ ..thì thật đau lòng khi nhìn thấy có nhửng ngôi mộ nó đả bị bằng phẳng với mặt đất mà không có một miếng đất nào đấp lên
trên cho có một cái nấm để tương trưng cho biết là một nấm mổ ..!
*** C.Bang : thôi bây giờ anh
em mình người tay chân ..đi gom đất về đắp cho nhửng ngôi mộ ..cái mà nó đả bị sang bằng đi ..vì lý do thời gian hay cái gì đó ..!
*** Chánh : không được đâu anh ơi..! mình không tiếc công ..Nhưng trên nguyên tắc mình là người “ tình ngay lý gian “ đắp đất xong
khi mình ra về ..Họ sẻ đến đào lên vì nghi ngờ mình chôn cái gì đó ..tội cho các chiến hửu của ta bị đào lên nửa ..
*** Tấn :
anh thấy 3 người bảo vệ đứng 3 vị trí khác nhau đang chăm chú theo dõi từng hành động của mình đó sau ..! dù rằng họ kg đến gần
mình ..Nhưng cử chỉ của mình họ đều biết hết .. đau lòng thật nhưng đành chịu anh ơi..!
Đang cùng nhau thắp
nhang . có một phụ nử làm vệ sinh đến nói rằng : tôi biết có 4 ngôi mộ cấp bậc là Tướng các anh có muốn thắp hương không ? tôi dẩn
các anh đi nó ở xa đằng kia kìa ..! thế là chúng tôi tháp tùng với chị đi sâu vào trong .. 3 bảo vệ củng đi theo nhưng lúc nào cũng cách
chúng tôi từ 20 đến 30m .
Sau khi hoàn tất ..Đầu năm đi thắp hương nhớ thương đồng đội chúng tôi lên xe
chạy ra cổng ..xe chạy được khoảng 100m vô tình anh Túy ngổi ghế đầu thấy cái gì đó ..kêu tài xế ngừng xe lại ..thì ra có 4 ngôi mộ mà
tấm bia thì chỉ có ½ còn ½ thì nằm lăn lóc dưới cát ..thế là chúng tôi tiếp tục cùng nhau khiên và ráp nối lại .. xe ra gần tới cổng thì có 3
Bảo vệ đả đứng ngay cổng rổi ..
*** Vy Túy : các anh cứ yên tâm . bình tỉnh ..họ hỏi tới đâu mình trả lởi tới đó .. các
anh cứ để tôi nói chuyện với họ ..
*** C.Bang : không có chi đâu anh Túy ơi..! Sợ
họ thì dứt khoát tôi không bao giờ Sợ .. Nhưng chống họ thì tôi không chống ..Vì mình đang là một công dân của nước sở tại mà ..mình
phải theo luật pháp mà đất nước đó đưa ra thôi ..Hơn nửa tôi đi thắp hương cho chiến hửu tôi .. có làm chuyện gì sai đâu ?..
KHI xe tử tử tiến ra cổng ..tâm trang mọi người đang chờ đợi ..sẻ có một cái gì đó xảy ra ..?.. NHƯNG ..! một sự thật không ngờ tới ..lại
xảy ra .. chưa kịp xuống xe để mỡ cổng ..Thì bảo vệ đả tự động mỡ cổng rồi ..2 bảo vệ kia đứng nhìn theo xe chạy ra cổng .. Vì phép
lịch sự tối thiểu của dân tộc Việt ..chúng tôi mở cửa kiếng xuống và la lớn lên ..Xin cám ơn các anh Bảo Vệ nha .. see you again .. hẹn
gặp lại các anh trong lần tới nha ..! trên đường đi anh Túy nói ..bây giờ đả 02h 30 trưa rồi .. chúng ta ai củng đả đói và mệt ..thôi mình
kiếm cái gì đó ăn đi ..rồi còn đến nơi T.T Ngô đình Diệm nừa
Kính thưa các quí Niên , Huynh trưởng cùng các chiến hửu kính mến..!
Đẩu năm mới đi thắp hương cho các tử sĩ ở
NTQĐ-Biên Hòa đả qua đi .. Nhưng âm vang của nó còn đọng lại trong lòng nhửng người đả đi trong ngày hôm đó..Một sự ngở ngàng
và đầy ngạc nhiên ..!Tính theo mặt luật pháp của tòa án lương tâm ..hay tòa án nào đi nửa ..Khi ta còn nghi ngờ chưa có bằng chứng cụ
thể..Thì phải được xem như là bị can vô tội..! “ Sự Thật “ thì phải được nhìn nhận bởi con người ..Mà con người được nhận thức bằng “
Mắt Thấy Tai Nghe “..Vậy có nghỉa là hể có ai đó “ Tai Nghe Mắt Thấy “ thì đó là sự thật ..Đó là điều hiển nhiên .. Nhưng thật ra đôi
khi sự thật ta cần phải xin thêm một chút thời gian nửa để mà minh chứng nó .. Có điều sự thật là một thực tế tuy khó nhưng ta phải tiếp
cận nó .. Nếu không nói là khó nhất trong tiến trình nhận thức ..Khi chúng tôi vào trong NTQĐ-Biên Hòa . đâu có ai buộc phải trình
giấy tờ đâu..? họ có hỏi nhưng rồi thông qua ..chúng tôi chụp hình quay phim “ Túa Xua “ đâu có ai đến ngăn cản đâu ? máy quay phim
là loại tốt mà anh Túy mang theo ..nhưng nó kềnh càng và nặng phải vác trên vai tay cầm tay bợ .. có lúc phải dùng tới chân ba càng
..rồi còn nối giây với micro vừa quay vừa thuyết minh . Bảo vệ thấy nhưng họ đứng ra xa và có nói gì đâu? Khi ra về tự động họ mở cửa
cho ra ..họ đả xử dụng câu “ Vui Lòng Khách Đến, vừa lòng khách đi “ Vậy thì ta nghỉ sao ..? khi mà trong quá khứ ta nghe quá nhiều
mẩu chuyện khi đi vào thăm NTQĐ-Biên Hòa .. hay là có thể tại vì.. Khi ông thứ trưởng bộ ngoại giao nhà nước CHXHCN.VN.. ông
Nguyển thanh Sơn.. Rồi tiếp theo đó ông Lê thành Ân lảnh sự Hoa Kỳ ở Sài Gòn vào thắp hương trong nghỉa trang .. Rồi nhà nước Việt
Nam đả thay đổi lòng kỳ thị và có chính sách mới chăng ? chuyện nầy tôi xin để quí chiến hửu phán xét..!
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Một vài hình ảnh ngày đầu năm đi

thắp hương đồng đội

Hình chụp trước “ Nghĩa Dủng Đài “ từ trái sang
Cái Bang ..tiểu đoàn 5 Nhảy Dù
Tấn ... TĐ5ND
Chánh ... TĐ5ND
Nguyển vy Túy ... người Việt định cư tại Úc ( australia )
Thái .... TĐ5ND
khi chụp hình nầy ..thì có 2 bảo vệ đang đứng nhìn chúng tôi nhưng họ không nói gì hết

Hình ảnh “Nghỉa Dũng Đài “ trước năm 1975 ..sau năm bảy lăm đả bị cắt mất đi một phần trên ..hình trên cho ta thấy bị
cắt đi

C.Bang có đôi lời xin cám ơn người dân Úc và các chiến hửu đả tạo cho anh em nơi quê nha có cơ hội đến thăm NTQĐ-

Biên Hòa ..trong ngày đầu năm

Hình trên :thắp hương nơi lư hương của “ Nghĩa Dủng Đài “
Hính dưới : khi
đang cầu nguyện cho các anh hùng Tử Sĩ .. Vì quá xúc động nên Chánh đả khóc .. anh Bang thì khuyên Chánh nên cầm

lòng lại đừng xúc động quá .. tôi thấy vậy nên nhắm mắt lại luôn không dám nhìn ..

hương tự nhiên bùng phát lên ngọn lửa cao 1m ..mà anh Túy đả phát hiện ra

Lư

thắp hương cho anh hùng tử sĩ thuộc tiểu đoàn 4 ( Kình Ngư ) T.Q.L.C

Thắp hương cho anh hùng tử sĩ thuộc đại đội 619 Địa Phương Quân

Cái Bang thắp hương và tâm sự vói anh hùng Tử Sĩ thuộc tiểu đoàn 6 Nhẩy Dù

Hình ành rất đau lòng khi có quá nhiều ngôi mộ đả bị thời gian tàn phá đi mà không ai chăm sóc ..nó đả bị mất đi phần
nấm mộ ..ngang bằng với mặt đất ..còn tấm bia thì bị gảy đi và nằm sai vị trí . chúng tôi chỉ biết van vái và cầu nguyện
cho họ và khiêng nhửng tấm bia đặt lại cho đúng vị trí thôi .. phía xa bên kia là anh Túy đi thắp hương khi phát hiện có
tấm bia nào nặng quá thì hú cùng nhau xúm lại khiêng..

Cái Bang đang cố gắng dựng lại tấm bia mà nó đả bị gảy đi ..còn tôi và Chánh thì thắp hương cầu nguyện cho họ..góc
màn hình phía xa nơi đó là anh Túy đang đi thắp hương cho dảy bên kia ..

hình ảnh người làm trong nghỉa trang mà anh Túy đả thuê họ nhờ đi thắp hương cho tất cả nhửng ngôi mộ ..có 2 người
đứng ngoài không dám chụp ảnh ..Chắc họ SỢ
Rời NTQĐBiên Hòa chúng tôi đi thẳng lên mộ của T.T. Ngô đình Diệm .. khi đến nơi anh Túy mướn người dân nơi vùng đó xách nước
mua bàn chảy ..để làm sạch sẻ 3 ngôi mộ trước khi thắp nhang .. trong lúc mổi người đang chùi lau ngôi mộ ..có một anh kể
rằng : cách đây 2 năm có một nhóm người không biết là ai ? họ đến đây thắp hương và thuê chúng tôi làm 3 tấm bia ghi hàng
chử là Tổng Thống Ngô đình Diệm . Nhu và thân mẩu của T.T Diệm ..có cả hình luôn ..khi làm xong .. đang chuẩn bị đặt vào
thì Công An đến bắt chúng tôi ..tôi có biết ai là người đặt làm đâu mà khai ..họ đưa tiền xong là không xuất hiện nửa .. CA họ
cấm không cho ghi tên tuổi hình ảnh gì hết .. hiện tại mộ T.T. N.Đ. DIỆM ghi là bào huynh . N.Đ. Nhu ghi là bào đệ.. mộ
chính giửa ghi là Thân Mẩu ..chỉ có vậy thôi ..
HÌNH ẢNH NƠI MỘ
CỦA Tổng Thống Ngô đình Diệm

..
hình ành mà các chiến hửu nhìn thấy là chúng tôi đả làm sạch sẻ nhửng ngôi mộ đó rồi.. trước khi chúng tôi thắp
hương ...
Mỗi con người điều được thương đế ban tặng một món quà đặc biệt..Tại chúng ta
không nhận ra thôi .. Chúng ta chỉ muốn có được những thứ mà thương đế biết rằng nó không phù hợp với chúng ta .. Nếu ta
chọn một đất nước hòa bình không chiến tranh..Nhưng trong một đất nước hòa bình đó cuộc sống vật chất thì khó khăn . từng
ngày rồi từng ngày cứ nom nóp lo sợ..Vậy thì ta chọn con đường nào đây ?..Sau ngày sập tiệm bảy lăm.. Chúng ta đã Tàn
nhưng không Phế ..tinh thần Nhẩy Dù cố gắng vẩn muôn đời bất diệt ..Giờ đây ta hảy sống một cách vô tư như con “ ve sầu
kêu ve ve , suốt cả mùa hè “..Năm mới xin kính chúc Niên,Huynh trưởng cùng các chiến hửu trong và ngoài nước được An
Khang Thịnh Vượng trong năm con “ Ngựa “ nầy nha..!
Sài Gòn
..Tết Dương Lịch.. Jan,01st.2014
Nhẩy Dù cố gắng
MĐ. Bùi văn Thái

