
                                                             
    

                                                          
 
                                                      CHƯƠNG VII 
                               TÔN VINH CUỘC CHIẾN ĐẤU THẦN THÁNH 
 

 
                    CHỮ KHẮC KỶ TUYỆT VỜI CỦA NGƯỜI LÍNH VIỆT NAM CỘNG HÒA  
 
Là kẻ đã nhiều năm nhắm mắt ca tụng Hồ chí Minh như thần thánh, Jean Lartéguy bừng 
tỉnh dữ dội trong một làm sóng xám hối vô cùng thành khẩn. Trong cái lời kính phục 
Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa sau khi chính Lartéguy được thấy tận mắt sự dũng cảm 
tuyệt vời của Quân Lực ấy, có lời nhận định rất thẳng thắn và xác đáng về người lính 
Việt Nam Cộng Hòa: ''Khi họ có được các cấp chỉ huy giỏi ở bên họ thì người lính Việt 
Nam Cộng Hòa có thể thách thức quân đội của bất cứ quốc gia nào trên thế giới''. Thật 
đau lòng khi phải nhìn nhận rằng định lý trên đây của Jean Lartéguy đã được nghiệm 
đúng khi Nguyễn Văn Thiệu bất ngờ ra lệnh rút khỏi Cao Nguyên mùa Xuân năm 1975. 
Nhận định như thế, phải chăng Lartéguy là một trong số ít người Tây phương có được 
sự thông minh để nhận ra được đâu là sức mạnh và yếu huyệt của Quân Lực Việt Nam 
Cộng Hòa ?  
 
Trong suốt cuộc chiến tranh Việt Nam, Tây phương đã được cộng sản nuôi dưỡng bằng 
vô số huyền thoại và cũng được cộng sản nhồi sọ nhiều thứ chuyện phi lý khác, thế mà 
bọn người da trắng kia, nhất là đám báo chí và truyền hình, đã nhắm mắt, cúi mặt phổ 
biến giúp cộng sản những huyền thoại tức cười đó.  
 
Nhận diện cho kỹ thì khi đứng bên người lính Việt Nam Cộng Hòa, tên lính cộng sản 
chẳng có gì để chứng tỏ chúng có sức mạnh tinh thần Vì bị cộng sản nhồi sọ quá lâu 
cho nên Tây phương khó nhận ra được đâu là sức mạnh và đâu là yếu huyệt của Quân 
Lực Việt Nam Cộng Hòa. Vì không xác định được sức mạnh của Quân Đội ấy ở đâu nên 
Tây phương đã ngạc nhiên vì sức chiến đấu phi thường của Quân Lực Nam Việt Nam 
hồi Tết Mậu Thân, rồi về sau, lại còn ngạc nhiên hơn nữa vì cuộc phản công kỳ diệu của 
Quân Lực ấy năm 1972.  
 
Trong tinh thần ngu xuẩn bị nhồi sọ như thế, Tây phương ngơ ngác là đúng, người lính 
Việt Nam Cộng Hòa không có ''thiên tài Võ nguyên Giáp'', không cần phải học chính trị, 
càng không có thứ ''chính ủy'' khi xung phong, chẳng cần uống thuốc khích thích và 
người ta chưa bao giờ nghe nói có một đơn vị trưởng nào của Quân Lực Việt Nam Cộng 
Hòa phải xích chân tay binh sĩ của mình lại để họ khỏi tháo chạy.  
 



Người lính Việt Nam Cộng Hòa chỉ dùng những triết lý đơn giản: Họ không chấp nhận 
chế độ cộng sản nên họ hiểu rằng phải có những kẻ chịu hy sinh để đám đông đồng bào 
được hưởng tự do. Người lính ấy không những đã chấp nhận hy sinh bản thân, mà còn 
chấp nhận cuộc sống hết sức cực khổ cho vợ con họ nữa.  
Đa số binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa không phải là những người học rộng, nhưng triết lý vừa kể 
chứa đựng một quan niệm sống nhân bản, nhân đạo và vị tha rất cao cả mà không phải ai cũng có 
thể hiểu. Thí dụ đám báo chí Tây phương thường nêu con số đào ngũ cao trong Quân Lực Việt 
Nam Cộng Hòa để coi đó là một khuyết điểm lớn, và có kẻ còn hàm ý rằng sự đào ngũ nhiều như 
thế chứng tỏ người lính Việt Nam Cộng Hòa không ham đời quân ngũ. Cũng có kẻ nhìn ra được 
một phần của vấn đề thì nhận xét rằng những người đào ngũ ''rất ít khi'' chạy theo địch quân. Bản 
chất hời hợt và kém thông minh của người Tây phương đã che mắt họ nên họ không thể hiểu nổi 
rằng những người đào ngũ kia thực ra chỉ cần một ít ngày để về thăm gia đình, xem vợ con, thân 
nhân họ sống chết ra sao, đói no thế nào, vì cái xã hội Nam Việt Nam hầu như không có ai 
thèm đếm xỉa đến vợ con người lính, tuy rằng ai cũng trông thấy rõ là những người lính ấy 
hy sinh mọi thứ để cho người dân hậu phương có hòa bình để mà hưởng thụ.  
 
Chiến tranh Việt Nam kéo dài rất nhiều năm, nhưng những kẻ lãnh đạo Nam Việt Nam, 
nhất là những thứ quân phiện cầm quyền sau cái chết của ông Diệm đều không hề quan 
tâm đến hạnh phúc mong manh của người lính và của vợ con binh sĩ. Một trong những 
vấn đề rất thiết thực là vấn đề nghỉ phép của người lính.  
 
Tướng Westmoreland có nêu vấn đề Trại Gia Binh với chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. 
Theo lời ông ta thì việc để Trại Gia Binh ở gần đơn vị Quân Đội là một điều không có lợi, 
vì rằng khi có chiến trận thì ''người lính sẽ bị dằng co giữa sự đánh bại địch quân hay là 
nên lo cho an toàn của vợ con. Nhưng trong nhiều năm, không có cách nào khác để 
thay thế. Tuy nhiên, phương cách ấy đã góp phần vào sự sụp đổ chung cuộc đã xẩy ra 
năm 1975''. Tướng Westy còn phàn nàn rằng sau khi ông ta cùng với Tướng Omar 
Bradley (cựu Giám Đốc Chương Trình Thương Phế Binh của Mỹ) có lời khuyến cáo Sài 
Gòn hãy cải tiến cách đối xử với Thương Phế Binh, nhưng những lời khuyến cáo ấy vô 
ích. Westy kết luận rằng sự đãi ngộ tồi tệ ấy ''là một điều làm nguy hại cho người chiến 
binh, vì họ biết rằng nếu họ bị tàn phế, một đời sống cơ cực sẽ chờ họ ở ngoài''. 
(General Westmoreland, ''A Soldier's Reports'', trang 333).  
 
Câu chuyện đãi ngộ tồi tệ với phế binh Việt Nam Cộng Hòa rất đúng, nhưng vấn đề Trại 
Gia Binh đã được Tướng Westy nhìn ở bề mặt. Đọc lời ông ta viết trên đây, thế giới bên 
ngoài dễ có khuynh hướng nghĩ rằng mỗi khi sắp giao tranh, người lính Việt Nam Cộng 
Hòa phải chọn lựa, phải ngập ngừng rất lâu rồi mới quyết định có nên lâm trận không. 
Dầu là một Tướng của cường quốc Mỹ, Westy vẫn không tránh được cái cố tật kém 
thông minh của người Tây phương  
 
Tác giả Úc Denis Warner đã cung cấp cho thế giới hình ảnh hào hùng nhất, và cũng bi 
thảm nhất, nói lên đầy đủ sự hy sinh không bờ bến của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa: 
Người Sĩ Quan Tiền Pháo Binh đi cùng với một Tiểu Đoàn Bộ Binh, đã không chút ngập 
ngừng khi ông ta được ra lệnh phải gọi Pháo Binh bắn ngay vào căn nhà trong đó, mọi 
người thân của Sĩ Quan Pháo Binh ấy đang trú ẩn.  
 
Điều kế tiếp phải nói tới là không phải đơn vị nào cũng lập được Trại Gia Binh. Vì Quân Lực Việt 
Nam Cộng Hòa do vài kẻ ngu xuẩn, dốt nát mà lại vô cùng ích kỷ lãnh đạo nên những kẻ ấy chưa 
bao giờ bận tâm nghĩ tới sự quý giá của một vài ngày phép đối với người lính Việt Nam Cộng 
Hòa trong một cuộc chiến tranh có thể coi như bất tận. Một người lính Việt Nam Cộng Hòa phục 
vụ tại Quảng Trị mà phải để vợ con ở lại Mỹ Tho, Cần Thơ hoặc Sài Gòn không phải là chuyện 
hiếm thấy.  



 
Phục vụ ở những nơi xa xôi như thế thì dẫu có van xin được một vài ngày phép cũng 
chưa chắc đã có đủ tiền mua phương tiện di chuyển, và chưa chắc có đủ ngày giờ để đi 
và về nữa Không có gì xót xa cho bằng hình ảnh một người Quân Nhân Việt Nam Cộng 
Hòa, sau những ngày chiến đấu đầy gian lao và cực khổ, được một khoảng thời gian im 
tiếng súng thì lại phải dùng ít phút hiếm có ấy để mà băn khoăn và tự hỏi xem giờ này, 
không biết vợ con và thân nhân người lính ấy ở đâu, và ra sao. Nỗi khổ tâm này rất 
thông thường nơi những người binh sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa nhưng lại ít được 
chú ý tới nơi những kẻ ở trong hoặc ở ngoài Quân Đội mà không có nhân tính trong 
người.  
Với người lính ấy, trong hoàn cảnh ấy, đào ngũ nhiều khi chỉ là một nhu cầu cấp bách và tạm thời 
sau khi bị ngăn cấm quá lâu không được thấy mặt người thân. Họ chỉ cần được sống vài ngày bên 
gia đình, bồng đứa con thơ để người vợ gầy ốm đi nấu một bữa ăn xum họp thanh đạm, giúp cha 
già hoặc mẹ già cột lại cái nhà tranh xác xơ hoặc dựng lại một chiếc cột nhà đã sắp gục 
ngã...Niềm vui của người lính Việt Nam Cộng Hòa chỉ có thể, nhỏ bé như thân hình của họ, ngắn 
ngủi như kiếp sống của họ, và mỉa mai như thân phận của họ trong cái xã hội vô ơn và thối nát 
chung quanh. Nhưng rồi chính người lính ấy sẽ không yên tâm để kéo dài mãi cái cảnh đào ngũ 
bất đắc dĩ. Chỉ ít lâu sau, người lính ấy sẽ hoặc tự ý trình diện Quân Cảnh để thọ phạt, hoặc tình 
nguyện gia nhập một đơn vị Binh Chủng khác  
 
Những quyền lợi thông thường vẫn thấy ở quân đội các quốc gia khác thì không có trong Quân 
Lực Việt Nam Cộng Hòa, đó là nhận xét thẳng thắn của Dwigth Owen, Cố Vấn Cao Cấp của Bộ 
Tư Lệnh Quân Sự Mỹ tại Việt Nam Cộng Hòa. Owen đã nhìn thấy một phần lớn sự thật về đời 
sống không tưởng thưởng của binh nghiệp Việt Nam. Nhưng Owen, cũng như mọi người ngoại 
quốc khác, vẫn không hiểu được điều căn bản: Trong xã hội Nam Việt Nam suốt thời kỳ chiến 
tranh, có nhiều nghề chịu ảnh hưởng tiêu cực của chiến tranh nhưng binh nghiệp là nghề khốn nạn 
nhất, bạc bẽo nhất của xã hội ấy.  
 
Nếu người lính Việt Nam Cộng Hòa không dùng cái triết lý nhân bản, nhân đạo và vị tha làm 
hành trang khi nhập ngũ, chấp nhận hy sinh để Nam Việt Nam có tự do thì không bao giờ, chính 
quyền Quốc Gia Nam Việt Nam có thể tuyển mộ được quá một ngàn người cho Quân Đội của 
chính quyền ấy. 
 
Thế giới bên ngoài lại càng không hiểu được cái tinh thần chịu đựng và hy sinh của 
người vợ lính Việt Nam Cộng Hòa do nhà văn quân nhân Phan Nhật Nam vẽ ra, nói lên 
được một phần quan trọng của cái tinh thần chịu đựng và hy sinh ấy. Bức tranh của ông 
Phan Nhật Nam còn gợi trong chúng ta một thông điệp đầy ý nghĩa: Muốn hiểu đời sống 
cơ cực của kiếp vợ con lính tại Việt Nam thì đừng nhìn qua hình ảnh của tên Đặng Văn 
Quang, với đầy mình châu báu, đồ nữ trang, đầy mình đến nỗi làm cho Võ Tướng 
Westmoreland phải khiếp sợ, đừng nhìn hình ảnh của vợ Đại Tướng Cao Văn Viên, kẻ 
dựa vào địa vị của chồng là Tổng Tham Mưu Trưởng Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa để 
buôn dịch vụ cho lính Mỹ làm giàu, cũng đừng nhìn qua hình ảnh một số ''bà Đại Tá Tỉnh 
Trưởng, bà Thiếu Tá Quận Trưởng'', v.v...Vì những kẻ ấy chưa bao giờ biết thế nào là 
nỗi sợ và cực khổ của kiếp vợ lính, vì lý do đơn giản dị là tối ngày, những kẻ ấy còn phải 
lo thâu tiền hối lộ và lo kiếm chỗ gửi tiền dính máu đồng bào, dính máu người lính Việt 
Nam Cộng Hòa ấy.  
 
Trong tác phẩm ''Dấu Binh Lửa'', ông Phan Nhật Nam viết: ''Những sợ hãi làm xanh da 
mặt, run đôi tay, trong những sợ hãi khi nghe tin đơn vị đụng trận và có người chết.  
- Trung Sĩ chồng tôi sao ? Lạy Chúa! Tôi cứ tưởng là ảnh, vì người ta nói là Hạ Sĩ...  
Người chồng không chết và sẽ chở về. Người lính bơ vơ, gầy guộc, ngồi đếm đi đếm lại 
những tờ giấy bạc bằng những ngón tay cáu ghét, mơ ước bỗng nhiên, xấp bạc trở 



thành nhiều hơn, một giấc mơ nhẹ nhàng, quên được cảnh đời với đôi chân lội ngập 
trong bùn, những tờ bạc có được sau 30 ngày dò chân dọc bờ ruộng, trong rừng sâu, 
trên những cồn cát, 30 đêm ngủ võng, nằm hầm, mắt mở lớn sau một lớp cỏ ướt sương, 
và toàn thân ngâm chặt dưới nước bùn lạnh giá. Những tờ bạc chỉ đủ mua 1 phần gạo 
cho một người đàn bà và 4 đứa con trong tháng.  
Những người đàn bà vợ lính đó còn có những buổi sáng dậy thật sớm, bế đứa con nhỏ 
nhất, dẫn đứa con lớn nhất ra đứng xếp hàng với những người của gia đình khác, đối 
diện với một dẫy xe GMC im lặng.  
Toán lính úa lên xe.  
- Nhớ đừng đánh bạc. Mình hãy cẩn thận. Nhớ gửi thư về thăm em.  
- Có hàng quân tiếp vụ, nhớ mua cho tui.  
- Mình đi bình yên.  
Người vợ lính còn có đêm được đánh thức, được nghe một câu nói lạnh buốt như mũi 
dao thật nhọn xuyên qua người.  
- Anh chết rồi. Chị chuẩn bị, mai lên văn phòng đi với tôi tới nhận xác...  
 
Người lính chết, chết là hết, nhưng không bao giờ hết cho người vợ lính. Không hết cho một 
chuỗi ngày tháng dài đằng đẵng sau lưng, cùng với lũ con nheo nhóc, những đứa bé sẽ lang thang 
ở trên các đống rác chất ngất được đổ từ những chiếc xe nhà binh Mỹ, thằng bé sẽ mặc chiếc áo 
dài của bố nó, dài đến tận đầu gối.  
 
Tóc rối, mắt khô, chân tay là những rễ cây khẳng khiu...Những người vợ lính và đứa con lính sẽ 
dự phần vào cuộc đua khố nạn, dấu chân trần sẽ vượt thật nhanh trên những chiếc hộp sắt bóng 
loáng, hay rỉ sét. Chạy! Chạy cho thật nhanh để xô vào một núi đồ ăn thừa, một đồng rác mới, bới 
móc, tìm kiếm, không phải bằng 10 ngón tay, nhưng bằng cả khố nạn của một kiếp người...Có 
suối mồ hôi nào chảy trên đống sinh lực độc hại đó, có giọt máu nào thấm vào vỏ trái cam nằm 
trong đống rác, vỡ ra như một vết thương tủi nhục.  
 
Làm sao cho hết những ngày u tối của người vợ lính sau cái chết của chồng ? Đời sống 
vật chất của hàng ngũ sĩ quan cũng chẳng may mắn gì hơn đời sống của những binh sĩ, 
trước khi nước bạn Mỹ tới, và sau khi nước bạn bỏ chạy.  
Nhưng hôm nay, những Thượng Sĩ già của Quân Đội chúng ta sau 20 năm lính, buổi tối, 
cọc cạch chiếc xe đạp, mang từng thùng đạn trong đựng chè và cháo đến các phòng 
ngủ khóa sinh để kiếm từng chục bạc lời...  
 
Tội nghiệp biết bao nhiêu, cũng như Đại Úy 33 tuổi, vợ sáu con, gánh nặng kinh khiếp cho một 
thứ trung niên cùn nhụt. Và người Đại Úy đó đã làm gì để đối kháng một thứ nghèo đói vừa tầm 
thường, vừa cay độc, hơn là bưng từng két bia Mỹ vào trong một quán hàng đầy phu phen, lơ xe 
đò để bán cho một mụ nạ giòng...chiếc kính đen cúi gầm thật chặt trên két bia nặng trĩu ở Tân 
Vạn...Cán bộ đã thế, thì lính thê thảm biết bao nhiêu...  
 
Trong suốt gần ¼ Thế Kỷ chống cộng, không bao giờ, người ta thấy những nhà buôn 
lớn, nhỏ ở miền Nam Việt Nam có một hành động nào tự nguyện để an ủi những người 
lính Việt Nam Cộng Hòa. Mỗi năm họ đóng góp số tiền nghe ra ''có vẻ lớn'' để giúp ''Cây 
Mùa Xuân'', một trò hề rẻ tiền được cái gọi Tổng Cục Chiến Tranh Chính Trị nhai lại đều 
đều mỗi khi Tết đến. Số tiền của các nhà buôn ấy, sau khi qua một số cửa ải để chịu 
nhiều sắc thuế đặc biệt, đã tự hóa kiếp thành mấy cục kẹo để được gửi tới các tiền đồn 
xa xăm...  
 
Thái độ thờ ơ và vô ơn đó nơi những người có máu mặt tại Nam Việt Nam cũng không 
tiến bộ hơn chút nào, ngay cả khi họ cho con em phải nhập ngũ thì tiền bạc lại được 



dùng để lo cho con em ở hậu phương, hoặc được giữ một chức vụ ''văn phòng'' hiểu 
rằng chỉ có những kẻ nghèo túng mới phải đưa đi ''tác chiến''.  
 
Không thiếu gì những người Quân Nhân đồn trú tại những nơi rất xa thành thị, sau khi 
được vài ngày phép về thăm gia đình tại hậu phương, khi trở lại đơn vị, đã thề sẽ không 
trở lại Thành Phố nữa, để khỏi trông thấy cảnh sống xa hoa và tội lỗi tại đó, trong khi 
súng nổ đều đều tại vùng ngoại ô.  
 
Nhưng không phải người Quân Nhân nào cũng cố khắc kỷ để chịu đói khát như vậy. 
Năm 1974 là năm ghi được nhiều chuyện đáng buồn nhất về đời sống người lính Việt 
Nam Cộng Hòa.  
 
Một số Tỉnh Trưởng và Sĩ Quan Quân Lực Việt Nam đã bán chiến cụ và thực phẩm cho 
việt cộng. Thậm chí đến những chức vụ Trưởng Ấp hoặc Xã Trưởng còn bị việt cộng 
mua được, rõ nhất là trong Tỉnh Vĩnh Bình.  
 
Tác giả Denis Warner ngậm ngùi ghi lại sự sa đọa tinh thần của một số Quân Nhân Việt 
Nam Cộng Hòa những ngày tháng chót của cuộc chiến: Một số phi công trực thăng chỉ 
tản thương nếu cho họ một số tiền mặt, một vài đơn vị Pháo Binh chỉ bắn yểm trợ quân 
bạn chịu trả cho họ một số tiền mặt nào đó.  
 
Trên đường phố Sài Gòn thì hình ảnh người phế binh què cụt, lang thang, rách rưới, 
ngửa tay xin ăn của người qua đường mỗi ngày đã trở thành hình ảnh quen thuộc của 
Thủ Đô Việt Nam Cộng Hòa.  
 
Sự đãi ngộ man rợ dành cho phế binh như thế chính là lời khuyên đắc lực nhất để làm 
nản lòng những ai còn muốn hy sinh cho sự bảo vệ miền Nam Việt Nam.  Tính đến 
tháng 4 năm 1974, Nam Việt Nam có ít lắm là 95.371 phế binh, 168.472 quả phụ tử sĩ và 
231.808 cô nhi. Tất cả những người đó, theo lý thuyết, đều được hưởng trợ cấp xã hội. 
Nhưng vì nạn tham nhũng hoành hành dữ quá cho nên đã có những viên chức, đã có 
những sĩ quan hành chánh dùng giấy tờ để, hoặc đòi những con người khốn khổ kia 
phải cho họ một phần tiền trợ cấp xã hội, hoặc có nơi chặn và cướp luôn khoản trợ cấp 
đó.  
 
Nếu thế giới bên ngoài biết được các chi tiết trên đây (và trên đây chỉ là một phần của 
rất nhiều thiệt thòi vật chất của Quân Lực Nam Việt Nam) thì họ sẽ không tin rằng Quân 
Lực ấy còn đủ can đảm cũng như sự nhẫn nại để chiến đấu trong hơn hai chục năm. Cái 
thế giới ấy chắc sẽ lại càng tỏ vẻ hoài nghi nếu biết rằng những thiệt thòi đời sống tinh 
thần mà Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa phải chịu còn ghê gớm hơn những thiệt thòi vật 
chất nữa.  
 
Một khi mà có những tên đạo tặc đội lốt Quân Nhân cấp Tướng như tên Thiệu, tên Quang để mà 
nắm quyền lãnh đạo quân sự và chính trị ''tối cao'' của Nam Việt Nam thì không cần phải bàn 
nhiều về những thiệt thòi tinh thần của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa nữa. 
 
Cái phần còn thiếu để nói về kiếp hẩm hiu của người vợ lính, và nhà văn Phan Nhật 
Nam có lẽ đã quên không mô tả là đời sống của người vợ lính không phải chỉ có ngày 
ngày, ngồi tại Trại Gia Binh để chờ tin dữ từ mặt trận đưa về. Có nhiều người vợ lính đã 
thật sự sống ở ngay sát tuyến đầu, khi họ chia xẻ với chồng họ một nỗi nguy trong cảnh 
trấn giữ đồn bót, những đồn bót ở xa sôi hẻo lánh đến nỗi có nói lên địa danh ấy nằm ở 
nơi nào trên lãnh thổ Nam Việt Nam.  
 



Có những người vợ lính tiếp tế đạn cho chồng để người chồng yên tâm tiếp tục đánh 
cộng quân. Lại có những người vợ lính can đảm và nhanh nhẹn cầm lấy khẩu súng 
trường, tiểu liên, hoặc có khi cả trung liên nữa, nếu bất hạnh mà người chồng bị thương 
hoặc chết. Những người vợ lính ấy đã được chồng họ hàng ngày dạy cách dùng vũ khí 
như là một điều rất thông thường của kiếp vợ lính.  
 
Trong tinh thần khắc khổ và chịu đựng như thế, chưa bao giờ có người vợ lính nào 
trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa tìm cách ngăn cản người chồng đi hành quân. 
Trái lại, những người lính ấy sẵn sàng chờ đợi hung tin do ''văn phòng Đại Đội, Tiểu 
Đoàn'' gởi về. Người ta có thể tha thứ được những người Tây phương vì không chịu 
tìm hiểu sâu xa đời sống của người lính Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng làm sao có thể 
tha thứ được khi chính những kẻ bám nhầy lấy địa vị lãnh đạo cao nhất của Nam Việt 
Nam lại không quan tâm đến kiếp sống lầm than của người vợ lính ? Sự tha thứ càng 
không thể coi được khi người ta biết rằng dưới thời Nguyễn Văn Thiệu, đời sống binh sĩ 
và vợ con còn cực khổ hơn thời Diệm gấp cả trăm, ngàn lần. Với đời sống cơ cực như 
vậy, không hề có tia hy vọng cho tương lai thì người nào nhập ngũ và ở luôn trong Quân 
Đội tất không thể bị coi là đời quân ngũ nhiều quyền lợi bổng lộc và hứa hẹn. Câu trả lời 
đã được một Đại Tá Dù Việt Nam Cộng Hòa trả lời nhà văn Pháp Jean Lartéguy: ''Chúng 
tôi chiến đấu và chết không phải vì Thiệu, vì Minh hay vì Hương''. 
 
Có khi nào, Nguyễn Văn Thiệu và các đồng đảng khuyển mã như Đặng Văn Quang, Cao 
Văn Viên chịu bỏ ra ít giờ để xem mỗi gia đình người lính Việt Nam Cộng Hòa được ăn 
gì trong mỗi bữa ăn chính ? Không phải là người tu hành mà những gia đình ấy, từ 
người chủ gia đình đến em bé nhỏ nhất, tất cả đều trường kỳ ''ăn chay cưỡng bách'', 
toàn rau và nước tương đều đều mỗi ngày. Nếu người lính có may mắn ở gần gia đình 
thì mỗi người trong gia đình còn hy vọng có rau ăn hàng ngày. Nếu chẳng may gặp 
''thượng cấp kém thông minh'', cứ tuyên chuyển người chủ gia đình đi xa thì lương tháng 
một người lính may lắm cũng sẽ chỉ còn cho phép cái gia đình bất hạnh chia làm hai nơi 
ấy mỗi nơi được ăn cơm và muối. Thực đơn khổ hạnh ấy kéo dài đủ 365 ngày mỗi năm. 
 
Có khi nào, Nguyễn Văn Thiệu và tay sai đắc lực chịu bỏ ra ít phút để tìm hiểu xem Trại 
Gia Binh của người lính Việt Nam Cộng Hòa làm bằng gì không ? Đó là những ''kiến 
trúc'' tân kỳ làm bằng một số miếng bìa cứng lượm được tại một vài kho hàng, hoặc do 
người chồng đi xin được của một vài thượng cấp ngành Tiếp Vận.  
 
Đó là những miếng sắt thùng đồ hộp nhà binh, đó là cỏ tranh, đó là đủ mọi thứ vật liệu 
nhiều khi không có tên gọi trong ngành kiến trúc, tất cả được chấp nối, và víu để dựng 
lên thành một hình thù trông giống như một cái hộp, xiêu vẹo, chỉ chờ một cơn gió quái 
ác là ngã gục.  
 
Ở Vùng Vĩ Tuyến, tình cảnh còm thảm thương hơn: Đó là bốn chiếc cọc, trên là mái lợp 
tranh hoặc giạ, chung quanh may lắm có vài tấm ''vải bạt'' che gió. Vùng Huế, Quảng Trị, 
Đông Hà sát với biên giới Lào. Mỗi khi có trận gió Lào thổi qua, Trại Gia Binh dị thường 
ấy bốc cháy. Khi trại ấy bốc cháy thì không ai cần gọi cứu hỏa, vì chỉ một vài giây thì 
thần hỏa đã thủ tiêu mọi dấu vết của một Trại Gia Binh mới còn hiện diện trước đó ít 
phút. 
 
Nguyễn Văn Thiệu bận lắm. Ưu tiên bận rộn số 1 của hắn là đối phó với mọi kẻ ở chung 
quanh mà hắn nghi là có thể âm mưu lật đổ hắn, âm mưu thay thế hắn. Hắn đa nghi đến 
nỗi Jean Latéguy đã phải ca tụng tài đa nghi ấy như sau trong cuốn ''L'Adieu A Saigon'': 
''...Thiệu nghi ngờ tất cả mọi người, và không chừng hắn cũng nghi cả chính hắn nữa. 
Sẽ có ngày hắn sẽ bắt giam chính hắn''.  



 
Ưu tiên bận rộn thứ hai của Thiệu là lo tìm thêm cơ hội để đại gia đình của hắn có thể 
vơ vét thêm nữa bằng cách bóc lột tài sản của dân dưới nhiều hình thức và bằng cách 
ăn cắp mau hơn nữa, nhiều hơn nữa các của công, nhất là của viện trợ mà theo lý 
thuyết thì phải được dùng để ''phát triển kinh tế''.  
 
Trong cái hăng say chiến thắng và đắc ý cũng như tự mãn của kẻ ''chó nhảy bàn độc''. 
Thiệu sinh ra xấc láo đến nỗi dám nghĩ và tin rằng sẽ không bao giờ, người lính Việt 
Nam Cộng Hòa buông súng Làm sao có thể tha thứ được khi nhớ lại rằng ở miền Nam 
Việt Nam trong suốt cuộc chiến tranh, người dân, nhà buôn, tóm lại, những kẻ chưa phải 
sống đời quân ngũ, chưa bao giờ nghĩ tới sự đền đáp công ơn trời biển của người 
lính Việt Nam Cộng Hòa. Một cử chỉ tượng trưng và tương đối dễ làm cũng không có: 
Thí dụ mỗi tuần hoặc mỗi tháng, một số nhà buôn sẽ dành một buổi nào đó bán hàng 
hóa với giá rẻ đặc biệt cho gia đình một đơn vị Quân Đội nào đồn trú gần nhất Trong câu 
chuyện hàng ngày, nếu người dân có đôi khi tình cờ nói tới binh sĩ và vợ con của binh sĩ 
thì thường thấy xuất hiện ngôn từ đầy khinh miệt như ''bọn vợ lính, đám vợ lính''. Thái độ 
tận tình vô ơn ấy, lẽ ra phải xuất phát từ những thành phần xã hội mà đời quen gọi là 
''bình dân, ít học, lam lũ v.v...thì không ngờ lại xuất phát từ những kẻ đầy mình khoa 
bảng, giàu sang, quyền thế...Một sự vô ơn mà kẻ có liêm sỉ tối thiểu không bao giờ mắc 
phải.  
 
Cái lũ ngồi mát hưởng thụ và vô ơn ấy, cũng giống như Nguyễn Văn Thiệu, đã yên trí 
rằng người lính Việt Nam Cộng Hòa sẽ không bao giờ bỏ cuộc.  
 
Văn chương lãng mạn Tây phương (lại lãng mạn) thường nói rằng sau lưng những vĩ 
nhân thường có bóng dáng một người đàn bà. Ở đây sau những người lính phi thường 
của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa không có bóng dáng các mệnh phụ phu nhân ''trang 
bị châu báu từ đầu tới chân'' và giàu sụ nhờ buôn xương máu của lính, buôn mồ hôi 
nước mắt của vợ con lính gầy còm, xanh xao vì thiếu sinh tố tối thiểu, trên tay ôm đứa 
trẻ èo uột, khẳng khiu.  
 
Cái xã hội vô ơn một cách vô liệm sỉ ấy cố tình không chịu hiểu rằng cái ''đám vợ lính, 
cái bọn vợ lính ấy'' lại chính là chút an ủi hiếm có trong vài điều hiếm có để tạo nên sức 
mạnh tinh thần cần thiết, hầu giúp người lính Việt Nam Cộng Hòa giữ được tự do, no ấm 
và phè phỡn cho người hậu phương Đời sống của người lính và của vợ con họ đã cơ 
cực, không có dấu vết một tia hy vọng cho tương lai như thế, tất phải có một giới hạn 
cho sức chịu đựng của họ, vì họ cũng vẫn chỉ là con người trần tục. Ở đây, giới hạn 
được thể hiện bằng hai nhu cầu. Người lính Việt Nam Cộng Hòa không cần nói ra hai 
nhu cầu ấy, nhưng nếu mọi người muốn người lính ấy tiếp tục chiến đấu, ''không phải vì 
Thiệu'' thì ít ra, cũng phải ráng hiểu, như Jean Lartéguy đã hiểu, nghĩa là đừng bao giờ 
lấy đi của người lính Việt Nam Cộng Hòa:  
 
- Sự hiện diện của các cấp chỉ huy vẫn chiến đấu sát bên họ mỗi ngày.  
- An toàn cho vợ con họ, an toàn trong đói rách lầm than, để họ yên tâm rằng vợ con họ 
sẽ không bị cộng sản bắt làm nô lệ.  
 
Người ta có thể hữu lý để tin rằng nhờ có hai điều căn bản trên đây mà người lính Việt 
Nam Cộng Hòa đã coi thường mọi thử thách để có thể bình tĩnh chiến đấu bền bỉ trong 
hơn hai chục năm.  
 
Có một thời kỳ tại Nam Việt Nam, người ta được nghe cơ quan gọi là Chiến Tranh Chính 
Trị phổ biến một huyền thoại tên là ''Bốn Tướng Sạch'', ngụ ý rằng Quân Lực Việt Nam 



Cộng Hòa có bốn Tướng lãnh sạch. Huyền thoại này do một sĩ quan trong ngành Chiến 
Tranh Chính Trị đẻ ra, và là một huyền thoại ngớ ngẩn và ngu xuẩn. Sĩ quan cha đẻ của 
huyền thoại này là một sĩ quan thông minh dưới mức trung bình, nhưng không hiểu sao 
lại được phục vụ trong ngành quan trọng (!) ấy ? Vào lúc thế giới bên ngoài chĩa mũi dùi 
vào Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa để chê Quân Lực ấy về đủ mọi điều xấu xa thì huyền 
thoại bốn Tướng sạch được tung ra có thể để làm cho bên ngoài tin rằng Quân Đội ấy ít 
ra cũng còn được ''bốn người sạch'' 
Hiểu nghĩa của chữ Sạch một cách tuyệt đối thì một sĩ quan Quân Đội Mỹ (quốc gia tự 
nhận là dân chủ nhất thế giới) và một sĩ quan Nga (quốc gia tự nhận là không còn giai 
cấp) đều phạm tội tham nhũng, chỉ riêng về việc dám mang binh sĩ dưới quyền về tư 
dinh hầu hạ mình, hoặc hầu hạ vợ con mình. Từ ngữ quân sự Việt Nam Cộng Hòa có 
một tên gọi rất mỉa mai và cũng rất đúng để gọi thứ lính hầu ấy, đó là ''lính vú em''. Định 
nghĩa như trên thì ta có thể nói ngay rằng không có quân đội nào trên thế giới không có 
tham nhũng.  
 
Trong tổ chức của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, một tổ hỏa lực ba người đã có một tổ 
trưởng, một tổ khinh binh năm người hoặc tám người có một tổ trưởng, hai tổ ấy họp lại 
phải có một Tiểu Đội Trưởng. Theo tổ chức ấy, Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa có cả 
hàng chục ngàn cấp chỉ huy lớn nhỏ. Nếu quả thật Quân Lực ấy chỉ còn có ''bốn Tướng 
sạch'' thì câu hỏi phải đặt ra sẽ không phải là tại sao Nam Việt Nam sụp đổ mau lẹ vào 
năm 1975, Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa mới sụp đổ ?  
 
Những khó khăn chồng chất, những vô ơn bạc bẽo của xã hội chung quanh, những 
phản bội của Đồng Minh v.v...tất cả đều không đủ để làm nản lòng người lính Việt Nam 
Cộng Hòa. Người lính ấy chỉ cần một điều dễ hiểu là có cấp chỉ huy để dẫn dắt họ trong 
cuộc chiến bạc bẽo ấy. Và họ đã được chỉ huy, mặc dầu Quân Đội của họ có cái bất 
hạnh là chứa một số kẻ tham nhũng ở nhiều cấp bậc khác nhau. Nhưng nếu những kẻ 
tham nhũng quả thật là đầy rẫy như báo chí Tây phương vẫn đều đều tố cáo thì Quân 
Lực Việt Nam Cộng Hòa chắc chắn đã tan rã từ lâu.  
 
Thế mà Quân Đội ấy chiến đấu được bền bỉ cho mãi tới năm 1975 thì phải có một lý do 
xác đáng: Lý do ấy là cuộc chiến của người lính Việt Nam Cộng Hòa kéo dài được tới 
năm 1975 vì các cấp chỉ huy trong sạch của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa có 
nhiều, nhiều đến nỗi nếu muốn đếm thì phải đếm từ hàng ngàn, hàng trăm ngàn 
trở lên. Các cấp chỉ huy trong sạch này đã mang sự tin cậy đến người lính Việt 
Nam Cộng Hòa để họ yên tâm chiến đấu cho đến khi Thiệu ra lệnh tháo chạy  
 
Huyền thoại ''Bốn Tướng Sạch'' là huyền thoại xác nhận những lời tố cáo của thế giới 
khiếp nhược bên ngoài là lời tố cáo đúng và huyền thoại ấy sẽ làm nản lòng Quân Lực 
Việt Nam Cộng Hòa. Rất may cho đất nước là người lính Việt Nam Cộng Hòa và hàng 
ngàn cấp chỉ huy trong sạch lớn, nhỏ của họ đã không thèm bận tâm đến cái huyền 
thoại ngu xuẩn ấy.  
 
Giữa người lính Việt Nam Cộng Hòa và các cấp chỉ huy lớn, nhỏ của họ từ bao nhiêu 
năm nay, đã có một thỏa hiệp danh dự bất thành văn: Chừng nào còn cấp chỉ huy 
ở bên họ thì người lính Việt Nam Cộng Hòa còn phải chiến đấu.  
 
Định lý thuận của tiền đề trên đây được nghiệm đúng khi người lính Việt Nam Cộng Hòa 
từ chối việc giao tranh, sau khi nhiều cấp chỉ huy của họ bỏ đi vì lệnh của Thiệu rút bỏ 
Cao Nguyên một cách đột ngột. Định lý đảo của tiền đề ấy được nghiệm đúng ở bất cứ 
nơi nào mà cấp chỉ huy còn ở lại chiến đấu sát cánh với binh sĩ thuộc cấp. 
 



Khi ra lệnh bất ngờ rút khỏi Cao Nguyên, Nguyễn Văn Thiệu chỉ muốn chơi trò bắt chẹt 
(!) với một nước Mỹ đang làm mọi thứ để phủi tay khỏi Việt Nam càng mau càng tốt. 
Đầu óc ngu dại và thiển cẩn của Thiệu không còn chỗ để bận tâm về hậu quả của mệnh 
lệnh quái gỡ ấy đối với tinh thần người lính Việt Nam Cộng Hòa.  
 
Trong nhiều năm, Thiệu luôn mồm đòi người lính Việt Nam Cộng Hòa phải ''giữ từng tấc 
đất''. Người lính ấy chưa bao giờ đươc chuẩn bị để đón nhận một lệnh kỳ lạ như vậy. 
Như bên sự kỳ lạ của lệnh bỏ đất, đã hiện ra trong đầu óc người lính ấy cái hình ảnh ''vợ 
con họ cũng sẽ bị bỏ lại cho cộng sản''.  
Kế đó, người lính ấy lại trông thấy sự bỏ cuộc của nhiều cấp chỉ huy của họ. Còn có 
những cấp chỉ huy được cả người Mỹ ''sốt sắng'' giúp phương tiện bỏ cuộc mau lẹ hơn 
nữa Trong giây phút xúc động sâu xa, người lính ấy thấy rõ là họ sẽ phải bỏ vợ con lại 
phía sau, nghĩa là từ bỏ niềm an ủi, tuy nhỏ bé, nhưng duy nhất và tối hậu của họ từ khi 
họ chấp nhận sự hy sinh để chiến đấu trong Quân Đội Quốc Gia của miền Nam Việt 
Nam. Trong giây phút ấy, tất cả sự thối nát, ích kỷ, tội lỗi của chế độ Thiệu bỗng hiện ra 
trước mắt người lính Việt Nam Cộng Hòa như một cuốn phim. Hình ảnh những người 
dân chỉ quen hưởng thụ, nay thấy nguy cơ thì bỏ chạy trước, hỗn loạn đến nỗi làm 
nghẽn cả cuộc di chuyển sinh tử cho chủ lực Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa tại Cao 
Nguyên, càng làm cho người lính Việt Nam Cộng Hòa thấy rõ sự hy sinh từ bao nhiêu 
năm nay của họ là sự hy sinh đặt không đúng chỗ.  
 
Những hình ảnh xấu xa đầy nhắc nhở ấy là giọt nước làm cho bình đã đầy sẽ phải trào 
ra ngoài. Kết luận lúc ấy của người lính Việt Nam Cộng Hòa là cuộc chơi đã quá bẩn 
thỉu rồi, đã đến lúc người lính ấy từ chối sự chiến đấu, dầu là từ chối tạm thời, để ráng 
bảo vệ cho vợ con họ, hầu những người thân ấy không bị cộng sản bắt làm con tin và 
làm nô lệ.  
 
Những người vợ lính ấy đã thấy tận mắt sự bóc lột mà một số sĩ quan cao cấp áp dụng 
đối với một số binh sĩ có cái bất hạnh được các sĩ quan ấy ép nhận vai trò ''lính vú em'' 
để hầu hạ nhà quan. Đó là hình thức bóc lột tinh vi nhất, và cũng man rợ nhất của đời 
quân ngũ. Tinh vi vì kẻ bóc lột khỏi phải trả lương, man rợ vì hình thức ấy lấy đi mất của 
người binh sĩ cái phần nhân phẩm nhỏ bé mà họ còn giữ được, sau khi đã vì nạn nước 
mà cúi đầu, nhận mệnh lệnh của may rủi: May thì được sĩ quan tài ba chỉ huy, bất hạnh 
thì chết oan vì mệnh lệnh ngu xuẩn của cấp chỉ huy mang lon vì nịnh hót chứ không phải 
vì kinh nghiệm chiến đấu  
 
Chồng con họ hy sinh cho đất nước như vậy mà còn bị xã hội chung quanh bạc đãi tàn 
tệ thì thân phận vợ lính, con cái của lính có xá gì để mà cái xã hội ấy thèm liếc mắt tới. 
Trong rất nhiều cuộc đi thăm đời sống của Trại Gia Binh, chỉ có kẻ đui mù mới phủ nhận 
đời sống lầm than của các gia đình binh sĩ: Họ có đời sống thua gia súc của những gia 
đình giàu có.  
 
Thế mà những người vợ khốn khổ ấy đã thi đua được với chồng họ trong sự chịu đựng 
và trong sự an ủi cũng như khuyến khích người chồng ráng chịu đựng thêm nữa, hy sinh 
thêm nữa. Những người đàn bà can đảm ấy không biết nói chuyện chính trị lối láo khoét 
của những tên chính trị gia ngồi phòng lạnh ở Sài Gòn. Những người đàn bà ấy chỉ linh 
cảm rằng nếu chồng họ buông súng thì sự khổ cực ở miền Nam Việt Nam dưới chế độ 
cộng sản sẽ còn điêu đứng gấp ngàn lần hơn thế. Giữ nguyên trạng thì chỉ có Quân Đội 
và gia đình Quân Nhân là chịu khổ cực. Họ chấp nhận sự hy sinh ấy, không oán than, đã 
từ hàng chục năm rồi. Nhưng nếu để sụp đổ miền Nam thì toàn thể miền Nam sẽ thành 
một nhà tù khổng lồ Những tên đội lốt Tướng Tá để ăn cướp của công, để ăn chận của 
thuộc cấp, những vụ vợ Tướng, vợ Tá quen sống xa hoa nhờ tiền bạc của chồng kiếm 



dễ vì là tiền hối mại quyền thế, tiền buôn xương máu của binh sĩ v.v...những kẻ ấy làm 
sao có một chút đạo đức tối thiểu để mà hiểu được sự hy sinh cao quý đó của những 
người vẫn thường bị bọn ấy nói tới với vẻ khinh khi bằng từ ngữ ''vợ lính, bọn vợ con 
lính''.  
 
Trong hơn hai chục năm, cái khối đa số khắc kỷ của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa gồm 
những Tướng lãnh đạo đức, gồm những Sĩ Quan, Hạ Sĩ Quan và Binh Sĩ lặng lẽ hy 
sinh, đã bền bỉ và dễ dàng chấp nhận sự khổ cực để bảo vệ tự do cho miền Nam Việt 
Nam, dễ dàng quá đến nỗi cái nhóm quân phiện cai trị miền Nam lại tin rằng những 
người Quân Nhân Việt Nam Cộng Hòa và vợ con họ sinh ra để mà chịu đựng, để mà hy 
sinh cho những kẻ vô ơn ở chung quanh được hưởng thụ.  
 
Đó là một giấc mơ dài. Kẻ ích kỷ hoặc trốn lính thì yên trí rằng xã hội miền Nam sẽ cứ 
như thế mãi, rằng nước Mỹ sẽ không dám bỏ rơi Nam Việt Nam. Giấc mơ ấy được mua 
bằng máu và nước mắt của hàng trăm ngàn tử sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. 
 
Giới hạn sự hy sinh đã tới khi Đồng Minh vĩ đại của Việt Nam Cộng Hòa tháo chạy, sau 
khi thỏa hiệp để mặc số quân Bắc Việt trên lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa. Không những 
tháo chạy một cách vô trách nhiệm như thế, cái nước Đồng Minh vĩ đại ấy còn dùng xảo 
thuật tranh luận kiểu dân chủ tại Quốc Hội để khỏi cấp ngân khoản mà Việt Nam Cộng 
Hòa rất cần cho sự tự cứu sau khi lính Mỹ đã rút hết về nước, và nhất là sau khi có rất 
nhiều kẻ trong Quốc Hội Mỹ từng hứa rằng sẽ cho Nam Việt Nam mọi thứ gì mà xứ ấy 
cần phải bảo vệ, một khi nước Mỹ đã rút được hết số binh sĩ Mỹ về. Biết rằng cắt viện 
trợ như thế là tự do của Nam Việt Nam sẽ chết mà Quốc Hội ấy cứ làm, đó là đạo đức 
chính trị của những kẻ lãnh đạo nước Mỹ.  
 
Giới hạn của sự hy sinh đã tới, khi tên Thiệu ra lệnh rút khỏi Cao Nguyên mà không cần 
biết sự rút khẩn cấp ấy sẽ đưa tới những hậu quả nào.  
 
Giới hạn của sự hy sinh đã tới, khi một số sĩ quan cao cấp tại Cao Nguyên chạy trước. 
Sự chạy trốn quá sớm như thế mà chưa giao tranh là hành động xé nát một thứ thỏa 
hiệp mặc nhiên, một thứ GENTLEMEN AGREEMENT giữa các cấp chỉ huy và binh sĩ 
của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa: Cấp chỉ huy còn bên những binh sĩ thì binh sĩ sẽ còn 
chiến đấu.  
 
Thỏa hiệp ấy tuy bất thành văn, tuy chẳng bao giờ được ghi vào văn kiện nào, nhưng là 
một thỏa hiệp có giá trị thiêng liêng. Khi số sĩ quan kia đạp lên nó, các Quân Nhân thuộc 
hạ không thấy cần phải tiếp tục tôn trọng thỏa hiệp nữa Vì mệnh lệnh ngu xuẩn và điên 
rồ của một tên đạo tặc đội lốt Tướng lãnh, vì một số cấp chỉ huy tại Cao Nguyên quá 
hăng say rút sớm, nên biết bao nhiêu đơn vị, biết bao nhiêu cá nhân của Quân Lực Việt 
Nam Cộng Hòa chỉ còn biết lấy cái chết để rửa nhục cho Quân Đội Nam Việt Nam, chứ 
không thể mong cứu được miền Nam nữa. Biết là chết mà vẫn giao tranh, những đơn vị 
ấy, những cá nhân ấy đúng là người xứng đáng đại diện danh dự cho Quân Lực Việt 
Nam Cộng Hòa. / . 
 
 
 
 
 
 
 
 


