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VÀO NHỮNG NGÀY “QUỐC PHÁ GIA VONG”
30 THÁNG TƯ NĂM 1975.

Nguyễn Ngọc Ánh

LỜi MỞ ĐẦU : Có rất ít người hiểu rõ những nét hào hùng của Thiếu Sinh Quân,

nhất là trong thời cận đại 1954 đến năm 1956 rồi cho đến ngày 30 tháng 04 năm
1975. Họ là những đứa con trung thành với Tổ Quôc Dân Tộc, những cán bộ
nòng cốt trung kiên của Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà, những chiến sĩ can
trường “chống cộng” của Người Việt Quồc Gia. Từ trước tới nay đã trải qua bao
thế hệ, Họ vẫn xứng đáng là “Những người con yêu của Đất Mẹ Việt Nam”.
Chúng tôi xin tóm lược những sự kiện được dẫn chứng từ các tài liệu lịch sử
được sưu khảo từ năm 1899 trong Văn Khố Pháp Quốc, và những sự kiện lich
sử thời cận đại, từ năm 1956 đến năm 1975, đặc biệt là trong những ngày đau
thương của đất nước Việt Nam, trước và trong ngày 30 tháng 4 năm 1975, để
chứng minh những điều của ”Lời mở đầu” trong tập tài liệu nói về “Thiếu Sinh
Quân của Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà”.
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I . TÓM LƯỢC VỀ SỰ TIẾN HÀNH THÀNH LẬP TRƯỜNG THIẾU SINH QUÂN
Vào thời Pháp thuộc, dưới triều đại Vua Minh Mạng, năm 1899, Toàn Quyền
Đông Dương Paul Doumer ký Nghị định ngày 21 tháng 11 năm 1899, cho 2 đơn
vi Quân Đội Liên hiệp Pháp, tại Hà Nội và Sài Gòn, được thành lập 2 TOÁN
Thiếu Sinh Quân, nhân số TSQ vào thời kỳ nầy, mỗi TOÁN chỉ có 10 người. Từ
đó các Trường hay Toán, tại những nơi khác, lần lượt được thành lập, và nhân
số các Thiếu Sinh Quân được thu nhận cũng từ từ tăng lên từ 10 đến 20 rồi 50.
Ngoài Bắc có các Toán Thiếu Sinh Quân: Móng Cái, Núi Đèo, Đáp Cầu, Phủ
Lạng Thương, Việt Trì, Hà Nội; tại miền Trung có Trường Thiếu Sinh Quân Huế,
(trước tọa lạc tại thành Mang Cá, sau dời vào Thành Nội Huế); trong Nam có các
TrườngThiếu Sinh Quân Đông Dương (tại Vũng Tàu), Thủ Dầu Một (tại Tỉnh
Bình Dương), Đa Kao (tại Tỉnh Gia Định), Thành Ô Ma (Tại Tổng Nha Cảnh Sát
cũ Sài Gòn), Đặc Lắc (tại Thị Xã Đà Lạt); Ban Mê Thuột (tại Tỉnh Ban Mê Thuột),
và Trường Thiêu Sinh Quân Mỹ Tho (tại Tỉnh Lỵ Mỹ Tho).
Về phương cách huấn luyện và điều hành của các Toán hay Trường, đều rập
theo khuân mẫu của các Trường Thiếu Sinh Quân của Quân Đội Pháp tại Pháp
Quốc.
Sau Hiệp Định Genève 1954, (chia đôi Đất Nước) các Trường Thiếu Sinh
Quân Miền Bắc được di chuyển vào Miền Nam, và được sát nhập vào Trường
Thiếu Sinh Quân tại Tỉnh Lỵ Mỹ Tho.
Trong tổ chức của Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà chúng ta, có Quân Trường
Võ Bị Quốc Gia Việt Nam, đào tạo và cung cấp cho Quân Đội những Sĩ Quan
Hiện Dịch, Chuyên Nghiệp, Quân Trường Võ Khoa Thủ Đức, đào tạo và cung
cấp cho Quân Đội những Sĩ Quan Trừ Bị; Quân Trường Đồng Đế (Nha Trang),
huấn luyện và đào tạo những Sĩ Quan cũng như Hạ Sĩ Quan hiện dịch cho Quân
Lực Việt Nam Cộng Hoà.
Duy nhất chỉ có một Quân Trường đã đào tạo và cung cấp cho Quân Đội,
không những Hạ Sĩ Quan, Sĩ Quan Cấp Úy, Sĩ Quan Cấp Tá và cả những Sĩ
Quan Cấp Tướng Lãnh, đó là Trường Thiếu Sinh Quân Việt Nam Cộng Hoà.
Về cấp Tướng Lãnh, điển hình qua 2 Vị Tướng, gốc Thiếu Sinh Quân: Thiếu
Tướng Nguyễn Văn Vận là Vị Tướng Lãnh đầu tiên của Quân Lực Việt Nam
Cộng Hoà; Ông có công lao rất lớn trong việc gầy dựng Quân Đội Quốc Gia Miền
Nam; và Thống Tướng Lê Văn Tỵ, Vị Tổng Tham Mưu Trưởng đầu tiên của
Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà.
Tiếp theo các Tướng Lãnh đàn Anh, còn có các Tướng khác như Trung
Tướng Nguyễn văn Là (cựu Tổng Tham Mưu Phó Quân Lực), Trung Tướng
Nguyễn Hữu Có (Cựu Tổng Trưởng Quốc Phòng), Thiếu Tướng Nguyễn Sĩ
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Quang, Thiếu Tướng Đoàn Văn Quảng (Cựu Tư Lệnh Lực Lượng Đặc Biệt),
Thiếu Tướng Hoàng Văn Lạc (Cựu Tư Lệnh Phó Quân Đoàn 1/Quân Khu I),
Thiếu Tướng Đào Duy Ân (Cựu Tư Lệnh Phó Quân Đoàn 3/Quân Khu III), Thiếu
Tướng Trương Quang Ân (Cựu Tư Lệnh Sư Doàn 23/ Khu 23 Chiến Thuật),
Chuẩn Tướng Lý Tòng Bá (Nguyên Tư Lệnh Sư Đoàn 25/ Khu 31 Chiến Thuật).
Tất cả đều là những vị Tướng kiệt xuất trong hàng ngũ Tướng Lãnh của Quân
Lực Việt Nam Cộng Hoà, một lòng trung thành với Đất Nước Dân Tộc.
Ngoài các Tướng Lãnh kể trên, từ nơi lò luyện thép Thiếu Sinh Quân, còn
cung cấp cho Quân Đội hàng trăm hàng nghìn Sĩ Quan Cấp Tá, Cấp Úy, và Hạ
Sĩ Quan, rải đều cùng khắp 4 Quân Khu, 4 Vùng Chiến Thuật, hiện diện đều
trong các Quân Binh Chủng của Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà, nhiều nhất là
trong các đơn vị hành quân tác chiến.
Đơn vị nào cũng có Thiếu Sinh Quân, và luôn được cấp chỉ huy tin dùng ở
đức tính “gan lì can đảm” trên trận mạc. Đâu đâu cũng có những đứa con trung
kiên của đất nước, đồng cam lao cộng khổ với các Chiến Hữu khác, để cùng
chia sẻ những nổi nhọc nhằn với Đất Mẹ Việt Nam, trong suốt 30 năm chinh
chiến giữa Quốc Gia và Cộng Sản.
Giai đoạn chuyển tiếp bắt đầu từ thời Pháp thuộc chuyển qua thời kỳ ảnh
hưởng Hoa Kỳ, tức là từ năm 1954 đến năm 1956.
Giai đoạn này rất là căng thẳng, vì phái bộ viện trợ Hoa Kỳ không có ngân
khoản dự trù cho các trường Thiếu Sinh Quân và họ đề nghị với Bộ Quốc Phòng
Việt Nam Cộng Hoà cho giải tán hết tất cả 6 Truờng Thiếu Sinh Quân hiện có tại
Miền Nam Việt Nam.
Nhưng rất may, đến giớ phút chót, nhờ ân đức của Tống Thống Ngô Đình
Diệm và Trung Tướng Lê Văn Tỵ (đang là Tổng Tham Mưu Trưởng Quân Lực),
Tổng Thống Ngô Đình Diệm có quyết định:
Không những không giải tán, mà còn ra lệnh cho Tổng Tham Mưu Ttưởng
Quân Đội, cho tập trung hết tất cả 6 Trường Thiếu Sinh Quân hiện hữu, nhập lai
chung thành một trường Thiếu Sinh Quân thống nhất, tổng cộng 1,350 TSQ
đồng di chuyển về Vũng Tàu, và được nâng cấp lên thành “Quân Trường” có
tầm vóc Quốc Gia, với danh xưng “Trường Thiếu Sinh Quân Việt Nam”, vào
ngày 01 Tháng 06 năm 1956.
Ngân khoản đài thọ cho Quân Trường Thiếu Sinh Quân được du di từ ngân
khoản dành cho Quân Đội Quốc Gia hiện hữu.
Từ ngày Trường Thiếu Sinh Quân Việt Nam được chính thức thành lâp (tháng
6 năm 1956, cho đến ngày 30 tháng 4 năm 1975, trải qua 19 năm, có thể nói là
thời kỳ “CỰC THỊNH” của Trường Thiếu Sinh Quân Việt Nam.
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Tính từ khi mới thành lập những Toán TSQ (năm 1899) đến năm 1975, Quân
Trường Thiếu Sinh Quân đã đào tạo và cung cấp cho Quân Đội được 6,000 đứa
con yêu cho đất nước, những cán bộ Quân Sự chuyên nghiệp cho Quân Đội có
trình độ Văn Hoá bậc Đại Học như:
Các cựu TSQ tốt nghiệp từ Quân Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam, có bằng
Cử Nhân Khoa Học Thực Nghiệm, điển hình như Cựu TSQ Đặng Phương
Thành, Cựu TSQ Nguyễn Ngọc Ánh, và một số Huynh Đệ cùng Khoá khác.
Các cựu TSQ, tốt nghiệp Trường Đại Học Sư Phạm, với Bằng Đại Học Sư
Phạm. Sau khi tốt nghiệp, được điều động trở về Trường TSQ, làm Giáo Sư Văn
Hoá, để tiếp tục đào tạo và dạy dỗ đàn em TSQ. Điển hình như: cựu TSQ Lê
Văn Hai, cựu TSQ Chu Văn Hải và một số đông các cựu TSQ khác.
Các cựu TSQ có Bằng Cử Nhân Luật, sau khi tốt nghiệp, được Bộ Ngoại Giao
tuyển dụng, để trở thành những Tùy Viên Quân Sự cho các Sứ Quán VNCH tại
các nước đồng minh trên thế giới, điển hình như cựu TSQ Nguyễn Quang Mông,
cựu TSQ Đặng Văn Dũng và một vài cựu TSQ khác.
Các cựu TSQ tốt nghiệp Trường Quân Y hay Dân Y, có bằng Y Khoa Bác Sĩ,
điển hình như cựu TSQ Trần Thế Tùng tức nhà văn sử học Trần Đại Sỹ. Ngoài
Trần Thế Tùng, còn có rất nhiều Y khoa Bác Sĩ Quân Y, điển hình như cựu TSQ
Đỗ Đình Tưởng, Hoàng Đình Thái,.và một số đông Quân Y Sĩ khác; sau khi tốt
nghiệp, họ được bổ sung đi các các đơn vị hành quân tác chiến.
Trước ngày Quốc Phá Gia Vong, vào năm 1972-1973 , còn có 2 cựu TSQ
được giữ chức vụ Tỉnh Trưởng, đó là cựu TSQ Hồ Ngọc Cẩn (Tỉnh Trưởng kiêm
Tiểu Khu Trưởng TK/ Chương Thiện vào năm 1973), và cựu TSQ Nguyễn Ngọc
Ánh (Tỉnh Trưởng kiêm Tiểu Khu Trưởng TK/ Bình Tuy vào năm 1972).
Tiếp nối đàn anh, gần ngày 30 tháng 4 năm 1975, một nhóm 07 TSQ may
mắn được trực thăng Mỹ “bốc đi”, nay đã trở thành những chuyên viên cao cấp
của Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ, có Bằng Tiến Sĩ, có người đang là Giáo Sư Đại
Học, (nghành Sinh Lý Hoá = Bio-Chemist) đang phục vụ tại Cơ Quan Nguyên Tử
Lực Hoa Kỳ, điển hình như cựu TSQ Phi Quang Khải (mang cấp bậc giả định
Chuẩn Tướng).
Sau năm 1975, kiểm điểm chỉ còn lại 1,500 Huynh Đệ TSQ mà thôi. Như vậy,
máu xương cũa TSQ đã cống hiến cho Đất Mẹ Việt Nam lên đến ¾ = 75% nhân
số.
II. THIẾU SINH QUÂN QUÂN LỰC VNCH VÀ NGÀY 30 THÀNG 04 NĂM 1975:
Đã trải qua 34 năm, kể từ ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà bị” BỨC TỬ”,
vào gần kề và trong thời gian ”Quốc Phá Gia Vong” đó, vẫn còn những “Đứa Con
Yêu” của Tổ Quốc, những cán bộ trung kiên của Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà,
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kể cả một Quân Trường mang tên Thiếu Sinh Quân Việt Nam, nêu gương bất
khuất, không chịu đầu hàng Cộng Sản, vẫn cương quyết chiến đấu đến giờ phút
cuối cùng, xuyên qua 3 sự kiện “Lịch Sử “ như sau:
1.
TRẬN CHIẾN TRÊN SÔNG VÀM CỎ TÂY VỚÍ CỐ ĐẠI TÁ CỰU TSQ
ĐẶNG PHƯƠNG THÀNH:
Ngày 16 tháng 04 năm 1975 (2 tuần trước ngày mất nước), trên kinh Thủ
Thừa thuộc Tỉnh Long An giáp giới Sông Vàm Cỏ Tây, lực lượng Thuỷ Bộ gồm
có Giang Đoàn Đặc Nhiệm 99 với gần 100 giang đĩnh, do Vị Tư Lệnh Hải Quân,
Phó Đô Đốc Chung Tấn Cang, cấp tốc thành lập để kịp thời đáp ứng cho nhu
cầu của đất nước đang cơn ngặt nghèo, dầu sôi lửa bỏng, hợp cùng Trung Đoàn
12 thuộc Sư Đoàn 7 Bộ Binh, do Đại Tá Đặng Phương Thành, (gốc Thiếu Sinh
Quân, tốt nghiệp Khóa 16 Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam) đã chận đánh Công
Trường 5 thuộc Quân Đoàn 232 Cộng Sản Bắc Việt. do Tướng Cộng Sản Lê
đức Anh Chỉ Huy, ngăn không cho đơn vị này (Công Trường 5) vượt qua Sông
Vàm Cỏ. Trung Đoàn 12 Bộ Bộ Binh và Lực lương Thuỷ Bộ 99, đã đánh một trận
để đời tại ngã ba Sông Vàm Cỏ Tây, Cộng quân phải khiếp đảm kinh hồn tháo
chạy, để lại trên chiến địa trên 3,000 xác cán binh tử trận. Máu Cộng Quân loang
đầy dòng sông. Xác Cộng quân lấp đầy con kinh Thủ Thừa ra tận đến bờ Sông
Vàm Cỏ.
Nhưng rồi….Người Hùng Đặng Phương Thành phải chịu kiếp tù đày khổ sai.
Nhớ lại cái hận của trận thảm bại năm xưa (tại ngã ba Sông Vàm Cỏ Tây), và
nhân cơ hội cựu TSQ Đăng Phương Thành đứng ra tổ chức vượt ngục…bị bắt
trở về: trong đêm trời vần vũ mây đen, tại căn hầm “khổ sai” biệt lập, các bạn “tù”
kế cận, nghe được tiếng “Kêu Trời” và những tiếng rên la uất nghẹn của người
Anh Hùng thất thế sa cơ…. Sáng sớm hôm sau, khi sương mù còn giăng phủ,
người ta lờ mờ thấy mấy tên cai ngục lôi xác một người từ trong xà lim bỏ ra
ngoài…rồi ra lệnh cho các bạn tù khác khiêng đi chôn. Các “tù” Quân Nhân
QL/VNCH mới nhận ra thân xác của Đại Tá Đặng Phương Thành, mình mẩy tím
bầm, môi mắt sưng vù, miệng còn động vũng máu tươi, chết một cách tức tưởi,
thật thảm thương !!! Đúng là Mãnh Hổ sa cơ, lũ Chồn Cáo chia nhau xẻ thịt.
2.

TẠI TỈNH LỴ “CHƯƠNG THIỆN” VÙNG 4 CHIẾN THUẬT VỚI CỐ

ĐẠI TÁ TỈNH TRƯỞNG CỰU TSQ HỒ NGỌC CẨN
Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn xuất thân Khóa 2 Sĩ Quan đặc biệt Trường Đồng Đế
(Nha Trang), với cấp bậc Chuẩn Úy giữa năm 1962. Thuộc Binh Chủng Biệt
Động Quân, Ông là một trong “NGŨ HỔ TƯỚNG” Miền Tây, bởi những chiến
tích lẫy lừng trong những cuộc hành quân có tên “Dân Chi” của Sư Đoàn 21 Bộ
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Binh (Khu 42 Chiến Thuật). Ông cũng là Vị Trung Đoàn Trưởng, Chỉ Huy Chiến
Đoàn 15 thuộc Sư Đoàn 9 Bộ Binh đến tăng cường, giải vây An Lộc. Năm 1972,
sau trận An Lộc, Ông được vinh thăng Đại Tá đặc cách mặt trận, và được bổ
nhiệm giữ chức Tỉnh Trưởng kiêm Tiểu Khu Trưởng Tiểu Khu Chương Thiện
(năm 1973). Với tính tình cương trực, yêu thương đồng đội, quí trọng dân chúng,
Đại Tá Cẩn đã rất thành công trong chức vụ ”Tỉnh Trưởng kiêm Tiểu Khu
Trưởng” Tiểu Khu Chương Thiện. (Lính mến, Dân thương).
Vào những ngày cuối cùng của “THÁNG TƯ ĐEN”, với tinh thần bất khuất,
sẵn mang “dòng máu Thiếu Sinh Quân Chống Cộng” trong người, Đại Tá Hồ
Ngọc Cẩn cùng một số chiến hữu “gốc Thiếu Sinh Quân” cùng nhau ngăn chặn
Cộng quân, chiến đấu đến viên đạn cuối cùng.
Theo tài liệu ghi chép lại, Đại Tá Cẩn cùng 4 chiến hữu gốc TSQ trong đó có
Trung Sĩ Vũ Tiến Quang, và 1 tài xế, trấn thủ trong một pháo đài xây trước Tiểu
Khu (cạnh Tòa Hành ChánhTỉnh).
Sau vài giờ, từ khi Tổng Thống Dương văn Minh tuyên bố đầu hàng Cộng Sản
vô điều kiện và kêu gọi các đơn vị và Quân Đội Việt Nam Cộng Hoà buông súng
“đầu hàng” để “bàn giao”, một toán khoảng 15 cán bộ Cộng Sản hăm hở đi vào
Toà Hành Chánh Tỉnh để nhận bàn giao. Tất cả lũ “Vẹm” chưa được đặt chân
đến “thềm” trước cửa Tòa Hành Chánh Tỉnh đều bị bắn ngã gục.
Sau đó, Cộng quân huy động cả Tiểu Đoàn Bộ Binh thêm 4 chiếc M.113 của
VNCH (chiến lợi phẩm) ùn ùn mở cuộc tấn công tràn vào. Với 2 khẩu Đại Liên
M.60 và khẩu đại bác không giựt 57ly, từ trong “Bunker” thay nhau khạc đạn, 4
chiếc M.113 đều bi bắn cháy bất động. quân Cộng sản vội rút lui ra xa. Chúng
chỉnh đốn lại hàng ngũ, rồi lại tấn công…Trận chiến kéo dài cho đến chiều. Cộng
quân cũng vẫn không tấn chiếm được pháo đài (Bunker) nầy. Cho đến khi Đại Tá
Cẩn cùng 4 chiến hữu chiến đấu đến viên đạn cuối cùng thì mới chịu thúc thủ để
cho “tên” tài xế chĩa súng bắt buộc phải buông súng đầu hàng.
Trận chiến được kết thúc với trên 100 cán binh Cộng Sản bị hạ; Đại Tá Hồ
Ngọc Cẩn và các Chiến hữu bị Cộng quân bắt giữ.
2 chiến sĩ Anh Hùng (gốc Thiếu Sinh Quân) bị hành quyết tại chỗ ngay sau đó.
Riêng Đại Tá Cẩn bị chúng đặt trên một xe 4×4 mui trần chạy chung quanh Tỉnh
Lỵ, phát loa kêu gọi “Đồng Bào” đến dự cuộc “đấu tố “ Tội Ác”??? Đại Tá Cẩn, 2
tay bị trói quặt sau lưng, đứng thẳng, ngẩng đầu nhìn về phía trước, dõng dạt nói
trước đám đông dân chúng (mọi người hiện diện, trên gương mặt đều có một nét
buồn chán sâu xa). Ông nói: “Tôi nhận thấy, tôi không có làm điều gì có lỗi với
đồng bào, dân cư trong Tỉnh, thì làm sao tôi lại có tội với nhân dân!!! Nếu nói
rằng tôi có tội!!! thì chỉ có cái tội “Tôi bất tuân thượng lệnh không chịu buông
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súng đầu hàng Cộng sản”, còn hơn thế nữa, chúng tôi vẫn tiếp tục cầm súng
chiến đấu chống lại bọn chúng tới cùng.”
Sau đó, Cộng quân giải Đại Tá Cẩn về Tỉnh Cần Thơ, khổ sai giam cầm
Người, hành hạ đủ điều, cuối cùng bị Cộng quân đem ra “hành quyết” vào sáng
ngày 14 tháng 8 năm 1975 tại sân banh Cần Thơ dưới sự chứng kiến của hàng
ngàn dân chúng (bị bắt buộc phải đi chứng kiến). Trong số này có một chứng
nhân còn sống, phu nhân của Cố Đại Tá Nguyễn Văn Phát. Bà Nguyễn Thị Vi
viết trong tác phẩm tựa đề:

14.8.75
Ngày cuối cùng của Đại Tá HỒ NGỌC CẨN

“Ba giờ sáng, mỗi nhà một người cùng ra đi, đến tập hợp tại văn phòng khóm,
nơi đã được tên tổ trưởng cho biết trước từ chiều hôm qua. Nhà nào cũng phải có
người đi, không được vắng mặt, đặc biệt nhà có Sĩ Quan đi học tập, thì phải là
người chủ gia đình, nghĩa là Cha Mẹ hay người Vợ. Lý do, địa điểm không được
biết trước. Lúc đó người ta đoán lờ mờ có lẽ thì cũng đi “mít tinh” như những lần
trước. Cũng được gọi tập hop lúc 3 giờ sáng, rối được dẫn đi bộ tới nơi cử hành
lễ, xa trên 2 hay 3 cây số! Lần này thì chắc cũng vậy thôi, cũng đến rồi đi…rồi
cùng nhau phải la lớn, hô to các khẩu hiệu “hoan hô” “đả đảo”.
Với những thân người uể oải, gương mặt buồn rầu đầy lo lắng, những đôi mắt
ngơ ngác trắng bệch vì mất ngủ, những mái đấu bù rối không được chải gỡ, mà
gỡ để làm gì? Khi tất cả mọi người đều cần phải tự biến dạng con người mình
cho được xấu đi, tàn tạ đi để hoà hợp cho giống hình hài của lũ người man rợ; Để
chúng bớt chú ý, vì lý do thấy mình sạch sẽ tươm tất thì sẽ bị chúng để ý theo
dõi, hay sẽ bị chúng nhìn bằng cặp mắt căm thù, ghen ghét, rồi có thể bị gọi đến
hỏi thăm, bị tù, bị mất nhà như chơi. Chúng sẽ ghép cho cái tội lảm tình báo phản
động?!!.
Như những người khác, tôi cũng có mặt lúc 3 giờ sáng hôm ấy. Với chiếc áo
bà ba nhạt mầu và chiềc nón lá bung vành, bộ đồ ngụy trang đặc biệt mà tôi
thường dành để đi dự lễ và hội họp, từ sau ngày 30 tháng 4 năm 75.
Lách mình chen vào đám đông để tìm một chổ sáng nhất, tôi đứng ngay trên
hàng đầu để cho tên tổ trưởng, khóm trưởng thấy mặt, với dụng ý là để cho
chúng điểm danh có đi họp, để tránh bị theo dõi báo cáo, để không bị ghép vào
tội phản động, tội làm tình báo cho Mỹ, chứ không phải để nghe bọn chúng giáo
điều.
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Sau một lúc điểm danh nhanh chóng, đầy đủ mặt (đâu có ai dám vắng mặt),
tên khóm trưởng ra lệnh sắp hàng đôi, rồi đi. Tất cả cùng gập đầu răm rắp nghe
theo, mà không được biết là đi đâu?!. Đặc biệt lần này đi trong im lặng, không bị
kêu hô hoan nghênh đã đảo gì hết !! Như một đoàn “ma trơi” đi trong sương lạnh.
Từng cây thịt chệnh choạng bước, nối đuôi nhau, câm lạnh nghẹn lòng!!.
Thành phố Cần Thơ còn ngáy ngủ, chìm trong ánh sáng lờ mờ của ánh đèn
đường thưa thớt đầy hơi sương, không khí nặng nề khó thở. Đêm vẫn chưa tàn,
cánh Thu buồn ảm đạm, mây giăng ngập trời một mầu xám sậm thê lương!! đó
đây như nức nở !! Như oán than, như muốn gào, muốn thét lên; tiếng thét câm
hờn !! hận nghìn trùng !! “Họa Cộng sản đã bao trùm đất nước Việt Nam”.
Cần Thơ, Tây Đô Thành, ngày nay vương đầy màu máu! khắp lối đều đỏ!
nhuộm đỏ cả những đôi mắt nhung huyền của những thiếu phụ Miền Nam.
Khởi đi từ đường Lê văn Duyệt, đoàn người chúng tôi được dẫn đi qua đường
Trần Thanh Cần, Phan Đình Phùng, Nguyễn An Ninh, rồi Nguyễn Tường Tộ,
thẳng vào “sân vận động” của Tỉnh. Trên đường đi, chúng tôi cũng gặp đoàn
người khác đông và dài ngoằn ngoèo như đoàn của chúng tôi, từ các ngã đường
kéo đến, nhập vào rồi cùng đi. Họ cũng là những người như chúng tôi, bị bắt
buộc tập họp, rồi bị dẫn đi, cũng không được biết trước là đi đâu và để làm gì ?
Đến sân vận động, tôi nhìn thấy nơi đó đã có rất đông người đến trước. Đặc
biệt là ở đó đây có nhiều tên cán bộ Cộng sản, tay cầm súng lăm le có vẻ quan
trọng lắm, nét mặt chau choắt đăm đăm, chúng ngẩng cổ nhìn soi bói từng người
với vẻ căm hờn cay đắng! Một cảm giác lạ đến với tôi như có một điềm gì báo
trước. Tôi rùng mình ớn lạnh. Mọi người chắc cũng có cảm giác như tôi, im lặng
nhìn nhau lo sợ, đợi chờ.
Trời âm u buồn! Buổi bình minh như không chịu đón ánh sáng mặt trời !!! mỗi
người trong lúc đó như không có buổi ban mai .. !!..
– Làm gì đây? Lễ gì đây?
Tiềng xì sào người nọ hỏi người kia:
– Ai cũng không biết !!
– Chắc là đón cán bộ cao cấp trung ương xuống nói chuyện ?
– Không biết !!
Sống dưới chế độ Cộng sản, người dân muốn được an thân thường hay phải
nói “không biết”.
Giữa sân vận động một chiếc bàn dài được đặt sẵn, chung quanh đây đó đầy
sắc cờ được dựng lên ngoài mầu cờ xanh đỏ gọi là “cờ giải phóng quân” của
chúng, còn có cờ lễ như các cây phướn đủ màu như đám cúng “tống ôn” của
thầy pháp. Ngoài cổng nhiều đoàn người tiếp nối tiến vào, có nhiều chiếc xe
hàng to lớn chở đầy người, có lẽ người ở ngoại ô, nơi Quận Xã cũng bị bắt buộc
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đến. Tất cả mọi người cũng như tôi, cứ phải đứng như vậy trong nhiều giờ, đứng
mãi, đứng chai cứng người, đứng đến ngất xỉu luôn !!…
Khi mặt trời lên cao, nhìn đồng hồ của người bên cạnh đã 9 giờ 30, nhiều đám
người vẫn tiếp tục đến càng lúc càng đông hơn, chật ních cả sân vận động. Từng
đoàn, từng đoàn được xếp đứng ngay hàng lối, còn lại một lối vào chạy thẳng
đến chiếc bàn dài để ở giữa sân. Tiếp đó 4 chiếc quân xa chở đấy ấp cán bộ
Cộng sản đến. Đám này ăn vận màu xanh và đen cùng với chiếc nón tai bèo
trông thật là ngốc nghếch, thằng nào mặt cũng đầy sát khí, hăm hở như khỉ ăn
được đậu phộng rang.
Có tiếng xì xèo nho nhỏ: “Hình như xử án? Mà xử ai vậy?
Câu hỏi lọt vào tai tên “cán bộ 30” đứng gần đó, tên này lớn tiếng ra cái điều
sành sỏi:
– Hôm nay cách mạng lập tòa án nhân dân xử mấy tên “phản động” bán nước
đó.
Tiếng xì xào bị cắt đứt bởi tiếng máy nổ của đoàn xe từ cổng chạy vào, nhiều
chiếc xe jeep và quân xa nối tiếp nhau, giữa đoàn là một xe bít bùng, tất cả dừng
lại giữa sân. Các tên Cộng sản cấp cao trên mấy chiếc jeep leo xuống đến ngồi
vào bàn. Những tên nầy ăn mặc hoàn toàn khác biệt với đám cán bộ địa phương,
chúng ăn vận quần áo ka ky mầu xanh lục, áo 4 túi bỏ ngoài, đầu đội nón cối.
Lúc ấy người ta gọi là “bộ đội chánh quy”. Mặt chúng đầy sát khí, với đôi mắt sâu
hoắm, xương gò má nhô cao, cầm thì bạnh ra, miệng hô hốc, nước da chì xanh
mốc… họ cố sửa tướng ngồi cho có vẻ (?), nhưng sao tôi vẫn thấy như là ở nơi
họ có một cái gì biến đổi hình người của họ thành ra dã thú sát nhân.
Trên các quân xa đầy ắp cán bộ với đầy đủ võ khí cá nhân. Chúng nhẩy
xuống chạy nhanh bao quanh làm một vòng rào người, những tên có nhiệm vụ
chạy đến sau chiếc xe bít bùng, cửa được mở ra… từ trên xe nhẩy xuống một
người hai người rối ba người….người nào cũng bị còng quặt ra sau lưng. Tôi nhìn
kỹ hơn, có một người cao lớn mặc bộ bà ba đen, hình như có một nét gì quen
thuộc lắm.. Trời ơi !!! Đại Tá Cẩn!!! ĐạiTá đây sao? Tôi chỉ thầm hỏi với lòng tôi
trong tiềm thức nức nở nghẹn ngào !! Mắt tôi mờ dần… đầu quay quắt mạnh, cổ
nghẹn cứng, ngực nặng chĩu, tay thì lạnh buồt, chân run, choáng váng!!… Tôi
ngồi bệt xuống một chút, cố nén lòng để không bật ra tiếng nấc, vì tôi biết trong
các buổi mít tinh, hội họp, rải rác trong đám đông luôn luôn có bọn chúng gài vào
để nghe ngóng, để sách động hô hào. Tôi nhắm mắt hình dung lại quang cảnh
“toà án nhân dân” trong cuốn phim “Chúng tôi muốn sống” của Lê Quỳnh, quang
cảnh hôm nay thật giống cảnh trong phim, cảnh đấu tố xử án tại miền Bắc sau
năm 1954. Với mấy cái nón cối để trên bàn, với tập hồ sơ dầy cộm, những tờ
giấy trước mặt 5 tên cán bộ “răng hô” ngồi nơi bàn. Chúa ơi !! Tôi sợ quá !! Làm
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sao bây giờ? Không biết làm sao để trốn ra khỏi đám thú vật và rừng người này?
Lúc đó tôi mới thấy mình sai lầm khi chọn đứng vào chỗ trước hết, đứng cho tổ
trưởng nó thấy mặt mà, nhưng nếu biết trước được sự việc nầy thì chắc là tôi đã
phó mặc cho chúng nó ghi sao thì ghi, báo cáo sao cũng được. Tôi sẽ vắng mặt
ở nhà không đi hôm nay, hay cùng đường lắm thì chỗ đứng của tôi hôm nay là
nơi sau cùng của đám đông này, để đừng xem, đừng thấy gì hết.
Làm sao bây giờ? Không làm sao được vì mọi người đều đứng im. Từ nơi bục
gỗ, bên mặt chiếc bàn, tên cán bộ tay cầm tờ giấy mở ra bắt đầu đọc, đại ý là
thành lập toàn án nhân dân.. Chúng đọc, đọc nhều trang, nhiều tờ, mà tôi có
nghe được gì đâu, Lúc ấy chắc mọi người cũng như tôi, tất cả mọi người đều hồi
hộp nhìn những người bị đem ra xử. Với đầu óc quay cuồng, quanh bao ý nghĩ tò
mò, đen thui.. tôi nghĩ, ngày nào, rồi đến ngày nào thật gần hay xa đến lượt mình
và người thân của mình sẽ bị đem ra xử?!.
Tên thứ nhất dứt lời, đến tên thứ hai ngồi giữa cũng tiếp tục nhìn vào giấy đọc,
thỉnh thoảng nhìn lên rảo mắt đám đông như hăm he dằn giọng. Danh từ “phản
động” “bán nước” được chúng lập lại nhiều lần như đang muốn nhai sống thịt
tươi. Cứ mỗi lần chúng phát âm đến tên Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn, tôi cố dằn lòng,
nén tâm để nước mắt không tràn xuống rèm mi, cố mở đôi mắt nhìn Đại Tá vóc
dáng hiên ngang, mặt rạng rỡ không hề mất niềm tin, mắt sáng miệng như mỉm
cười, nhìn thẳng về đằng trước, mặt ngước cao, nhìn vào khoảng trời rộng mênh
mông… Đại Tá không nhìn về phía bàn, không nhìn bọn chúng như không muốn
nghe, muốn thấy gì ở cái lũ độc ác vô lương.
Miệng Đại Tá mấp máy như đang cầu nguyện, như muốn nói lại lời gì để nhắn
nhủ đến toàn quân, toàn dân, tất cả những người của miền Nam yêu dấu, như
muốn trả lời câu hỏi của Tổ Quốc quê hương.
“ANH ĐÃ LÀM GÌ CHO ĐẤT NƯỚC ANH CHƯA?”
Thì đây là lúc Đại Tá Cẩn đã được dịp trả lời: Hôm nay, tôi được làm tròn bổn
phận của người trai, đáp đền ơn nước. Và chắc trong lòng “người” cũng có chút
ước mơ, mơ về các bạn đồng ngũ yêu mến, cũng cùng có một lý tưởng, một
niềm tin, Sống Tự Do và Quyết chết cho Tự Do.
Cả rừng người im lặng, không khí nặng nề nghẹt thở, nhiều tiếng thở nhanh,
dồn dập theo giọng nói lớn của tên cán bộ xử án: “Tử Hình”.
Tôi chỉ nghe được vậy, một danh từ không quen thuộc, chưa bao giờ đến bên
tai tôi bởi bất cứ miệng người nào.
Từ ánh mắt như nhìn vào cõi mênh mông rồi bị lôi kéo vào thực tế, ĐạiTá Cẩn
nhìn thẳng vào bọn chúng, bình tĩnh hiên ngang, không một chút sợ sệt, đang
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sẵn sàng chờ đợi cái chết. Sau tiếng “Tử Hình” chúng tiếp: “Anh muốn nói gì
không? Để tỏ lượng khoan hồng, nhân dân cho phép anh nói lời sau cùng”.
Còn gì để nói khi bọn nó đã nói quá nhiều, những lời bày vẽ đặt điều, gán
ghép buộc tội, rồi sau cùng cũng tự chúng kết án ra lệnh xử tử, mà bản án đã
được viết sẵn, cái gì cũng ghi là theo đòi hỏi của nhân dân. Bỗng từ những chiếc
máy phóng thanh vang ra liên tiếp: “Đả đảo, Đả đảo; Tử hình, tử hình”.Cả rừng
người nhứt loạt bắt buộc la theo, la to theo lệnh của tổ trưởng, khóm trưởng đứng
gần đó. Ngoài ra còn những tên cán bộ giả dạng dân, len lỏi vào cùng đứng với
đám đông, xách động: “Hãy hô lớn lên bà con, hô lớn lên, lớn lên Tử hình tử
hình”.Lúc đó thân tôi như chìm ngập trong biển người…Chúa ơi!! tất cả đã trở
nên độc ác, khát máu hết rồi sao? Không đâu, trông kia cũng có nhiều người họ
giống tôi, mặt bơ phờ, xanh mét, môi mấp máy không thành lời, nhưng họ cố lay
động làm như cũng đang hô theo.
Mắt tôi lúc nầy không rời Đại Tá Cẩn. Đại Tá Cẩn hô to:
* VIỆT NAM CỘNG HÒA MUÔN NĂM… * ĐẢ ĐẢO CỘNG SẢN…
Nhanh như cắt, nhiều tên cán bộ đang cầm súng đứng quanh vội nhào tới, tên
đứng gần nhất nhanh tay rút chiếc khăn trong túi, nhét vào miệng Đại Tá Cẩn, rồi
đưa mũi lưỡi lê đẩy chiếc khăn sâu vào thêm và nói: “Câm miệng lại”.
Những tên khác kẻ nắm khuỷu tay, kẻ lấy tấm vải đen đã được chuẩn bị sẵn
bịt mắt Đại Tá Cẩn, với hai tay vẫn bị còng ra sau, Đại Tá Cẩn nghiêng người lắc
đầu như tỏ ý đừng bịt mắt, tôi không sợ, nhưng sau đó, chúng cũng cột mảnh vải
đen vào mắt người, mở trói tay và dẫn đến đứng trước hàng bộ đội Cộng sản 5, 6
tên, tay cầm súng lăm le sẵn sàng chờ lệnh.
Sau đó một tiếng hô to, một loạt súng nổ, tiếp theo sau là tiếng nổ nhỏ, gọi là
phát súng ân huệ bắn thẳng vào trán Đại Tá Cẩn. Đại Tá ngã gục!
Quá xúc động, tôi cũng ngã theo, bất tỉnh, không còn nghe thấy gì nữa. Khi
tỉnh dậy, những bà con hàng xóm chứng kiến cuộc xử bắn Đại Tá Cẩn cũng bàng
hoàng xúc động. Họ bảo tôi “Cố gắng lên chị, mình về đi, xong hết rồi”
Tôi chệnh choạng bước đi, chân nặng nề nương bên cánh tay một người bạn
cố gắng bước đi, đi thật nhanh khỏi chỗ này. Tôi không dám quay nhìn lại, đầu óc
quay cuồng, choáng váng, lòng đầy uất hận, chạnh nghĩ đến những người thân,
đến người chồng, những anh quân nhân QLVNCH giờ đây đang bị giam cầm,
đang bị đầy đoạ trong ngục tù Cộng sản. Rồi đây sẽ đến phiên ai, người nào sẽ
bị đưa lên đây hành quyết xử bắn .
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Nước mắt tôi chảy dài, tôi khóc, khóc nức nở. Nước mắt và tiếng khóc cũng
không làm vơi được niềm uất hận trong tôi. Đi bên tôi còn mấy người lạ trông
thấy vậy hỏi tôi: “Bộ chị có bà con với người bị xử tử à?” Im lặng tôi không trả lời.
Trong lúc ấy tôi nhìn thấy những toán bộ đội Cộng sản mặt mày hờn hở, nói
cười luôn miệng, làm như chúng vừa thắng được một trận chiến, giết được người
cùng nòi giống Việt ! Con người vô nhân độc ác vậy sao? Thượng Đế ơi! Cúi xin
Ngài hãy thương xót! Xin thương xót chúng con, những người Việt Nam đã chịu
nhiều đau khổ vì chiến tranh, vì tai họa Cộng sản, đã đổi hướng xoay chiều, đưa
cả giang sơn nước Việt vào con đường chết, con đường đỏ màu máụ
Cúi xin Thượng Đế hãy giúp chúng con, giúp những người Quốc Gia Việt Nam
yêu nước giữ vững niềm tin chờ ngày phục hận, đem lại ánh bình minh vào “Lý
Tưởng Tự Do” .
Xin cho anh hồn Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn được nhẹ nhàng và mãi mãi ghi sâu vào
lòng mọi người Việt Nam yêu Tổ Quốc hôm nay.
(Để tưởng nhớ và kính dâng anh hồn người anh hùng Hồ Ngọc Cẩn) .
3.

TRƯỜNG THIỀU SINH QUÂN QUÂN QUÂN LỰC VIỆT NAM

CỘNG HOÀ , VÀ CUỘC “CHỐNG TRẢ” SAU CÙNG.
Đồng bào trong nước, và dân cư Vũng Tàu còn nhớ, cũng như Người Việt
Quốc Gia Tỵ Nạn Cộng Sản Hải Ngoại nghe truyền tụng rằng: “Giờ thứ 25”, giờ
phút sau cùng của Ngày “TANG CHỀ” của toàn thể Quân Dân Việt Nam Cộng
Hoà, 30-04-1975, về sự hào hùng kháng cự, của các “Chú lính tí hon” Thiếu Sinh
Quân, tự chỉ huy (không có cán bộ nhà Trường), cho đến giờ phút cuối cùng.
* Trong lúc đó, tất cả các đơn vị, trước đây đồn trú tại Vũng Tàu đều “rã ngũ”;
* Trong khi tại Thủ Đô Sài Gòn, T.54 Cộng sản đã ủi sập cổng chính Dinh Độc
Lập và chiếm cứ Thủ Đô Việt Nam Cộng Hoà của chúng ta.
Chỉ có hai nơi, vẫn còn đang tiếp tục kiên cường chiến đấu, kháng cự không
chịu buông súng đầu hàng giặc Cộng. Đó là tại Tỉnh lỵ Chương Thiện do Vị Tỉnh
Trưởng gốc Thiếu sinh quân, Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn (được tường thuật ở đoạn
trên) và Trường Thiếu Sinh Quân Việt Nam Cộng Hòa tại Thị Xã Vũng Tàu.
Trường Thiếu Sinh Quân trấn đóng ngay cửa ngõ con đường dẫn vào Thị Xã
Vũng Tàu. Cộng quân huy động cả Trung Đoàn Bộ Binh để tấn chiếm Vũng Tàu
trên đường xâm nhập từ Tỉnh Bà Rịa vào Vũng Tàu, bắt buộc phải xuyên qua
cửa ải Trường Thiếu Sinh Quân Việt Nam. Đoàn quân Cộng sản, khi vừa tới ngã
ba “Bến Đình & Vũng Tàu” thì chạm ngay một lực lượng chống trả (địch chưa
biết rõ thực lực của TSQ), trấn thủ bên trong ngôi thành vách đá rộng lớn, phía
trước cổng có đề chữ Trường Thiếu Sinh Quân Việt Nam. Các Thiếu Sinh Quân
đóng kín cửa trường, và từ các lỗ châu mai, với những khẩu Đại Liên M.60, các
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khẩu phóng lựu M.79, các khẩu súng trường M.16, thi đua nhau khạc đạn chận
đoàn quân Cộng sản đang hùng hổ tiến vào…sau vài lần cố vượt qua, nhưng tất
cả đều bị bắn ngã… Cuối cùng Công Quân phải điều động một Chi Đội T.54 từ
Tỉnh Bà Rịa đến trợ chiến, dùng Đại Bác 100 ly của chiến xa bắn thủng cửa
thành, gây thêm thương tích cho một vài em TSQ bên trong… Chiến xa dàn
trận…Cộng quân phát loa kêu “đầu hàng”!!
Tình hình nội bộ bên trong Trường, lúc bấy giờ có khoảng 1,000 chú lình tí
hon: 7/10 dưới 14 tuổi), phần còn lại là các em lớp 12 cũng dưới 18 tuổi, tổ chức
thành các Đại Đội chiến đấu, y như các bậc đàn anh “Lính Chiến” chuyên nghiệp,
của Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà, (các Đại Đội TSQ được chỉ huy bởi các em
lớp 12), Một số bị thương (tự băng bó lấy, không có y tá cũng như Bác Sĩ).
Không có ai “nấu cơm cho ăn” như thường ngày… Vì sức cô, thế yếu trước đoàn
quân hung hăng của Cộng sản có cả T.54 trợ chiến, buộc lòng các em phải cử
phái đoàn cầm cờ trắng ra “thương thuyết”. Một em Thiếu Sinh Quân lớp 12 tiến
đến gặp viên Chính Ủy để ra điều kiện: “Các Ông không được tiến lấn thêm một
bước nào nữa và phải để cho chúng tôi làm lễ hạ Quốc kỳ và cuốn lại Quân kỳ,
thì chúng tôi mới chịu “đầu hàng”.
Vì muốn đạt được mục tiêu “Chiếm Thị Xã Vũng Tàu” như đã dự định, (đã bị
các TSQ cầm chận hơn nửa ngày tại ngã ba đường vào Vũng Tàu), trong cái thế
chẳng đặng đừng !!! Hơn thế nữa, không biết trong trường TSQ có bao nhiêu
“Chiến Binh gan lì”? chịu tử thủ, tiếp tục chống cự.??.. Viên Chính Ủy phải chấp
nhận ”điều kiện” của người đại diện Thiếu Sinh Quân. Và các Em tập họp trước
Vũ Đình Trường…trịnh trọng cử hành lễ hạ Quốc Kỳ Việt Nam Cộng Hoà và
cuốn lại Quân Kỳ của Trường Thiếu sinh Quân Việt Nam Cộng Hòa.
Như vậy, mặc dù các Em TSQ chịu “gác súng” đầu hàng, lực lượng Cộng
quân đang ở thế thượng phong, nhưng tên Chính Ủy của đoàn quân đang đà
chiến thắng, cũng phải nể phục, đứng nhìn Quân kỳ của Trường Thiếu Sinh
Quân có thêu ba chữ “Nhân Trí Dũng” cuốn lại và lá Quốc Kỳ “nền vàng ba sọc
đỏ” của Việt Nam Cộng Hòa từ từ hạ xuống, một cách trịnh trọng và trang
nghiêm.
Trong khi trước đó, tại Dinh Độc Lập Sài Gòn,(phía trước tiền đình Dinh Độc
Lập) một tên cán binh”quèn”, leo lên sân thượng, hạ cờ Quốc Gia xuống, và cột
cờ “Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam” lên, một cách rất ư là cẩu thả.
Sau khi làm lễ “hạ kỳ”, khoảng 1,000 em Thiếu sinh Quân bị Cộng quân giam
lỏng trong khuôn viên nhà trường; Nhưng rồi, lần hồi trong đêm tối, nhờ am
tường địa hình địa vật nơi ngôi “Trường Mẹ”, các em mở cửa sau, lẩn vào “Núi
Lớn” Vũng Tàu, đào thoát ra được hết bên ngoài, hòa nhập vào đoàn người
đang trốn chạy nanh vuốt của “loài quỷ đỏ” Phương Bắc.
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Trường Thiếu Sinh Quân Việt Nam, đã trải qua bao nổi thăng trầm, theo thời
gian và thời cuộc. Nhưng Ba chữ Thiếu Sinh Quân vẫn còn ”Trơ gan cùng tuế
nguyệt”; Tập thể Cựu Thiếu Sinh Quân Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà tại Hải
Ngoại, hiện nay vẫn còn mộng ước trở về Đất Tổ Việt Nam, để cùng nhau quang
phục Quê Hương Xứ Sở.

Nguyễn Ngọc Ánh
Nguồn: https://baovecovang2012.wordpress.com/2013/03/04/chien-thang-an-loc-1972-phaniii/2/
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