
ĐI CHIE N DI CH 01/27/1973(Phạ m vạ n 
Đạ o 223 ) 

 

Đọc những tâm sự của các HT về thời gian đi chiến dịch năm 1973,tôi cũng muốn tham gia để ôn lại một 

kỹ niệm có thể nói là rất đặc biệt của thời SVSQ . 

Tôi đi chiến dịch ở Gò Công ,thời ấy Gò Công là tỉnh an ninh nhất và đi chiến dịch ở đây được coi như là 

một đặc ân,một may mắn . Tuy nhiên sự thật không phải như thế . 

Tôi được phân công về xã Vĩnh Hựu (Hòa Đồng) cùng với LÂM NGỌC LONG và TRƯƠNG ANH DŨNG ,tất 

cả chúng tôi đều thuộc trung đội 223. Ngày đầu tiên ba chúng tôi vác ba lô vào xã . Một quang cảnh vô 

cùng ãm đạm đã đập vào mắt chúng tôi . 

Qua hết con đường mòn ven theo con kinh nhỏ chúng tôi đến "trụ sở" . Đó là một căn nhà mái lợp tôn 

thấp lè tè chung quanh có hàng rào cẩn thận . Tuy nhiên bên trong chẳng có gì thậm chí một chiếc bàn 

cũng không . Phía trước là cánh đồng bưng xơ xác và xa xa là cánh rừng dừa cũng xác xơ không kém. Và 

điều đáng nói là không một bóng người , chúng tôi không biết trình diện với ai . Đêm xuống cảnh vật 

chập chờn trông còn kinh khủng hơn . Ba chúng tôi ôm nhau nằm ngủ mà lòng lo lắng , sợ sệt đủ thứ . 

Một đêm kinh hoàng với ba thằng lính trẻ . 

Sáng hôm sau,chúng tôi quày quả trở ra quận lỵ Hòa Đồng mà lòng hoang mang là sẽ đi về đâu ? 

Trong cái khó khăn đã xuất hiện một sự may mắn không ngờ .Số là khi đi ngang căn nhà lầu xây theo 

kiểu Pháp trông thật bề thế chúng tôi nghe tiếng kêu : 

       -Ê, tụi bây đi đâu đó. 

Đó là tiếng gọi của bác chủ nhà , một ông già trông thật quắc thước . Chúng tôi rụt rè trình bày hoàn 

cảnh của mình . 

Nghe xong bác cười ha hả : 

        -Được rồi tụi bây cứ vào nhà bác ở khỏi lo,tao sẽ nói với thằng Quận cho tụi bây ở đây ! 

Nghe như mở cờ trong bụng ba chúng tôi vào nhà bác ,được bác cho một căn phòng thật ấm cúng . 

Kể từ đó chúng tôi tá túc ở nhà bác , sống thật ung dung . 

Và chuyện coi như chẳng có gì đáng kể bởi chúng tôi chẳng cần công tác gì ráo trọi,mọi chuyện đã có bác 

năm Hiểu lo vì bác rất có thế lực. Nhưng sống an nhàn như vậy cũng chán khi máu giang hồ vặt của tôi 

nổi lên . 

Một lần qua chơi bên xã Thạnh Nhựt nơi có TRƯƠNG VIỆT ĐÔNG,LÊ KHÁNH HUY,NGUYỄN THÁI ANH ,tôi 

khoái cái cảnh sống lang bạt của tụi nó nên năn nỉ : 

            -Trong tụi bây có thằng nào đổi qua bên Vĩnh Hựu thay tao , tao chán cảnh sống bên đó quá ! 

Nân nỉ mãi thằng Đông bằng lòng đổi cho tôi . Thế là hai thằng tôi trao đổi vị trí cho nhau . Kể từ đó 

nhiều kỹ niệm trong kz đi chiến dịch ấy để lại trong tôi nhiều cãm xúc . 

 Trở lại câu chuyện tôi và Trương Việt Đông hoán đổi nhau . 



 Thật ra khi đổi về Thạnh Nhựt tôi chịu nhiều thiệt thòi , nhưng tôi không quan tâm đến điều đó , 

tôi chỉ muốn mình được hoàn toàn thoải mái trong cuộc sống còn những tiện ích khác thì tôi 

không cần . 

  Và đúng như điều tôi tính toán qua chỗ mới tôi thấy mình thật thỏa thích . HUY còn có biệt 

danh Huy già vì cách hành xử chững chạc như một ông già nhưng đàn rất giỏi , Thái Anh thì lè 

phè có vẻ gần gũi với tôi . 

  Xã bố trí cho chúng tôi một cái phòng trong văn phòng xã , mỗi lần đi ra hay đi vô đều phải đi 

ngang bàn làm việc của ông Chủ tịch hay cái gì đó mà chúng tôi cũng chẳng để ý . À ! có thể gọi 

ông là Xã trưởng . ông ta nghe nói là dân chiêu hồi có cái nhìn thật sắc lẹm . Có lẽ ông cũng 

chẳng thèm quan tâm đến 3 thằng chúng tôi vì không bao giờ ông tiếp chuyện với chúng tôi . 

Dần dà tụi tôi lại thấy thoải mái trong mức quan hệ như thế . Chuyện tiếp dân chúng tôi chỉ làm 

theo lịch đã sắp sẵn . lần lượt chúng tôi đến từng ấp để họp dân giải thích về Hiệp Định Paris , và 

hầu như tôi lúc nào cũng là người đứng ra nói chuyện với bà con . 

  Xã Thạnh Nhựt là một xã nghèo nằm giáp với Mỹ Tho và cạnh mật Khu An Thạnh Thủy của 

bên kia nên tình hình an ninh không được tốt lắm . Xã chỉ có một cái chợ nhỏ xíu lèo tèo vài ba 

hàng quán cũng nhỏ xíu . Chúng tôi không được diễm phúc như các Huynh Trưởng ở những nơi 

thị tứ có nhiều bóng hồng tha thướt để mà ngắm , mà trò chuyện . Cuộc sống cũng bình lặng xen 

vào những cuộc họp là những lần bù khú với cánh thanh niên trong xã . 

  Có một điều đáng nói là trong một ấp có gia đình có người con gái đi học may ở quê tôi trên 

Biên Hòa , thuở còn đi học tôi hay la cà ra đó trò chuyện cùng cô ấy . Trong lần về thăm nhà đã 

nhìn thấy tôi ,và khi chúng tôi đến họp thì bà má đã tiếp đón chúng tôi thật tử tế . Sau 1975 tôi 

gặp lại bà trên Biên Hòa , bà bảo ' nếu thằng Hai mày mà không hiền lành thì tụi nó đã xử thằng 

Hai mày rồi ". 

   Sau này khi rời khỏi Thạnh Nhựt trở về trường và sau đó ra đơn vị tôi chưa hề trở lại chốn xưa 

vì thật ra cũng chẳng có kỹ niệm gì sâu sắc lắm ngoài chuyện nhớ lại kỹ niệm với 2 thằng bạn 

cùng chung sống.  

   Thái Anh khi ra trường đã về Sư Đoàn 9 , và Thái Anh đã ra đi trong lần đầu tiên cầm súng ra 

trận . Còn Huy thì cùng học Pháo Binh và cùng ra Sư Đoàn 1 với tôi đến bây giờ vẫn chưa gặp 

lại . 

   Cuộc sống vẫn đang diễn ra , sống lại một chút với ký ức xưa . Và mới vài giây đây thôi tôi đã 

được Quang Đức báo tin bạn Nguyễn Phúc Hà đang trong tình trạng nguy kịch . Một xúc động 

dâng tràn , không biết giờ này bạn mình ra sao .  
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