
***TRIỆU THIÊN TƯỜNG  

 

Cùng các HT thân mến ,cũng gần tới ngày kỷ niệm đi chiến dịch tại miền tây cách nay 42 năm lúc chúng 

ta còn trẻ. Nay để nhớ lại những gì đã trôi qua theo thời gian, tôi cũng xin kế lại về phần tôi ,và cũng xin 

nói trước với các bạn tôi không viết hay như HT Châu ,Thu.........ngày 27/1/73 chúng ta rời trường đi về 

miền tây theo 

quốc lộ 4 đến Mỹ tho thì một số lớn đi tiếp xuống các tỉnh còn trung đội  "hoàng gia" thì đi Go Công sau 

đó tôi và HT Sinh ,Nha đi về xã Thanh Tri thuộc quận Hoà đồng .Ngày đầu tiên chúng tôi 3 tên rất là lo 

lắng vì chưa biết một tí gì về tình hình nơi mình sẽ phục vụ nhưng sau đó thì cảm thấy an tâm vì dân rất 

tốt và tiếp đón chúng tôi rất thân thiện ,đó cũng là lần đầu tiên tôi phải uống rượu đế ,tôi sợ quá nên 

phải lo lót ít tiền cho cậu bé con chủ nhà  tráo nước lạnh nên sau buổi ra mắt đó HT Nha,Sinh say xỉn còn 

tôi thì tỉnh bơ dìu hai bạn đi về ( ma giáo!) tôi chỉ uống có 6 ly rượu còn bao nhiêu là nước ( khoảng 12 

ly) .Rồi những ngày sau đó tôi quen được N.A (cháu nội ông xã trưởng) và thư qua thư lại tôi mới biết là 

em thích tôi nhưng lúc đó mình chưa biết  mình sẽ ra sao nên tôi không dám đáp ứng cho đến khi ra 

trường qua được KQ nên tôi mới dám nghĩ đến ngày 2 đứa lấy nhau  .Trong thời gian sống tại đó chứng 

tôi không có làm một điều gì để mang tiếng cho trường và cho danh dự cá nhân. Sau đó ngày 15/5/73 

chúng tôi trở về  và ra trường chuyển sang học Tiếp liệu tại căn cứ KQ/BH và làm việc tại TSN .Lúc đó tôi 

cảm thấy yên tâm cho 2 đứa nhưng miền Nam sụp đổ ,tôi có thể ra đi(một mình) nhưng tôi quyết định ở 

lại không phải vì A mà vì tôi không muốn xa Mẹ tôi (gia đình tôi chỉ có mình tôi là con trai duy nhất) nên 

tôi cũng như các bạn phải vào trại cải tạo và A vẫn mong tôi trở về sau đó tôi được về và trong thời gian 

chờ đợi kiếm nơi hồi hương tôi không được ra khỏi thành phố,A đã lên Sài gòn thăm tôi và lúc đó chúng 

tôi mất nhau do lỗi của gia đình tôi và tự ái của A .Mẹ tôi không hài lòng cho rằng Trâu đi tìm Côt ,không 

phải Cột đi tìm Trâu,còn chị tôi thì cho rằng tôi không ra đi cuối tháng tư vì A nên đã chạm tự ái gia đình 

A ,lúc đó tôi không dám liều vì tôi trắng tay không tiền không nơi cư ngụ thì làm sao mà dám kéo A theo 

mình và A vì áp lực từ phía cha mẹ nến phải đi lấy chồng  Đó là một nỗi đau mà tôi không bao giờ quên 

được mặc dù tôi có vợ nhưng tôi vẫn không quên được người xưa Cái kỷ niệm đau buồn đó đã vàotrong 

kỷ ức .Ngày tôi mất A tôi có cảm giác như mình đả mất một cái gì quý giá nhất mà suốt cuộc đời còn lại 

tôi không tìm  lại được. Hẹn lại kiếp sau !!!!!!!! Một kỷ niệm buồn không bao giờ quên được cho tới ngày 

ra đi vĩnh viễn. 

 

***NGUYÊN 223 

Nho lai nam xua 5anh em chungtoi thuoc dd Hoanggia duoc dieu dong tai xa Tan Hoa quan Kien Binh (ap 

bac)gom Ht Phen223 HtQuang223 Ht Sanh223 Ht Tam223 va toi. Va Ht Ly xuan Tam khong may bi chet 

duoi tren con song duoi chan cau Ap bac Kien Binh. Ngay tro len tieukhu Kien Tuong cac quy ht duoc du 

tiec lienhoan de tro ve truong. Phong5 TK co moi 1 em cave o TK DinhTuong len de giup vui. Nguoi dep 

boc lua nay da dot ht Binh223 te tua toi ta qua vu dieu tinh nong chachacha. Nho lai ngay ay tu 1 thang 

SV KH tre trung phongdo daydu xep but nghien len duong tong quan. Roi gio nay toc da 2 mau mat mo 



chan chung tay moi nhung van con may man song an nhan ben dat Uc thoi loi nhin may troi nuoc chay 

dem thoigian. Cam on ht Tuong va ht Ha va chuc quy quan Kientri va gia quyen luon luon doidao 

suckhoe va an lanh. Nguyen223. 

 

 

 

***VƯƠNG XÚ HÁ 223 

 

Tường bạn già há xin bổ thêm một chút, đại đội hoàng gia trung đội 3 , đi chiến dịch thì về tỉnh Kiến 

Tường (mộc hóa) do tr/u An và tr/u Đường hướng dẫn, trong lúc đi chiến dịch thì tr/đ 3 mất đi hai 

Huynh trưởng: Tăng văn khi (bị dân dế bắn chết) và Lý xuân tâm (tắm bị chết đuối) chuện này sau này 

một số anh em về lại trường bộ binh bị an ninh điều tra vì mẹ của y thưa phủ tổng thống .còn chuyện 

tình trong lúc đi chiến dịch thì lu bù. 

 

Tường bạn còn nhớ ngày nhập khóa 2/73 sqtlkq và ngày mãn khóa hay không?tao không thấy mày nhắc 

nhở trong đọn này. 

 

Há 223. 

 

 

 

***BÙI VĂN LUNG  

 

Tọi xin bo sung vu Ly Xuan Tam, toi va T. rat than, toi tung moi T.ve nha choi 1 tuan .Hom do, co khoang  

7,8 SVSQ va 1 anh nghia quan ru nhau  di tam song va bat ca bang 2 chiec xuong. Tren duong di , T. len 

bo de di ia . Sau khi quang 2 trai luu dan .cua anh NQ . va bat duoc it ca nho cung nhu dua gion 1 lat 

chung toi quay tro ve. Khi den cho  T len bo chung toi keu ma khong nghe tra loi. Chung toi voi len bo tim 

kiem chi thay co 1 quan dui.Ve bao cao cap tren va quan cho nguoi lan duoi song de tim nhung khong co 

ket qua ....2 ngay sau xac T noi len. Sau nay khi cong tac o phi truong DN, quan canh TP co moi toi lam 

bang tuong trinh vu cua T. Vai hang de tuong nho 1 thang ban than 223 



 


