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Lời Giới Thiệu 

Ngày 13 tháng 7 năm 1982 trong một buổi họp báo quốc tế tại Hà Nội do CSVN 

tổ chức đã vinh danh tinh thần bất khuất và hào hùng theo truyền thống Văn 

Hiến ngàn đời của Việt tộc qua Ông Võ Đại Tôn. 

Ngày nầy 31 năm về trước Ông Võ Đại Tôn đã minh định lập trường đấu tranh 

cho Tự Do & Dân Chủ của ông trước các phóng viên quốc tế, để giải cứu dân 

tộc trước gông cùm của tập đoàn Hán nô tại Hà Nội. Ông đã chính thức trở 

thành anh hùng của Việt tộc từ đây và đã được quốc tế hóa về sự dấn thân và 

hy sinh cho tiền đồ dân tộc. 

Hôm nay ngày 13 tháng 7 năm 2013, để vinh danh và tri ân sự hy sinh vô cùng 

qúy báu của ông cho đại nghiã cứu nguy dân tộc cùng những thi-văn phẩm 

tuyệt tác đã và đang góp phần làm bừng sáng vẽ đẹp nhân bản trong nền văn 

hóa dân tộc Văn Hiến. 

Trân trọng giới thiệu đến qúy độc giả Anh Hùng Việt Tộc Võ Đại Tôn và Thi Sỹ 

Hoàng Phong Linh. 

Nam Phong 
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Ngày 13/07/2013 

 

 

 

Vài Hàng Về Tiểu Sử Ông Võ Đại Tôn 

 

Ông Võ Đại Tôn còn đựợc biết với bút danh Hoàng Phong Linh là  một sĩ quan 

cấp tá trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, đã từng được biệt phái ngoại ngạch 

sang nhiều công vụ dân chính tại miền Nam trước 1975 (Phụ Tá Tổng Trưởng 

Bộ Thông Tin, - Giám Đốc Công Tác Bộ Chiêu Hồi). 

 

Vượt biển đến định cư tại Úc Châu năm 1976 và trở về lại quê hương để tham 

gia Kháng Chiến Phục Quốc (qua đường rừng Thái-Lào) nhưng đã bị sa cơ vào 

tháng 10, 1981, tại biên giới Lào Việt. 

 

Vì cương quyết giữ vững lập trường không đầu hàng Cộng Sản trong cuộc họp 

báo quốc tế ngày 13.7.1982 tại Hà Nội, ông Võ Đại Tôn đã bị Cộng Sản Việt 

Nam biệt giam hơn 10 năm tại trại tù Thanh Liệt (B-14), ngoại thành Hà Nội. 

 

Được tự do nhờ áp lực của Quốc Tế và trở lại Úc Châu ngày 11.12.1991. 

 

Hiện vẫn đang tiếp tục dấn thân phục vụ Lý Tưởng Tự Do Dân Chủ cho quốc 

gia Việt Nam, công tác khắp nơi trên thế giới, với cương vị là Tổng Ủy Viên 

Điều Hợp Trung Ương của tổ chức đấu tranh Liên Minh Quang Phục Việt Nam. 

 

Ngoài các hoạt động đấu tranh chống Cộng Sản, ông Võ Đại Tôn còn là một 

nhà thơ nổi tiếng về các đề tài Quê Hương Dân Tộc, với bút hiệu Hoàng Phong 

Linh. Một trong những bài thơ của ông đã được phổ nhạc là bài "Mẹ Việt Nam 

ơi, chúng con vẫn còn đây", phổ biến khắp nơi tại hải ngoại từ mấy chục năm 
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qua. Các tác phẩm văn-thơ của ông Võ Đại Tôn đã xuất bản là : 

  

 

(các tập Thơ trước 1975 tại Saigon) 

- Hoa Tim  

- Đêm Trắng 

- Cánh Chim Bằng 

- Đăng Trình 

- Hồn Ca . 

Tại Hải Ngoại 

- Lời Viết Cho Quê Hương. (Năm 1979 tại Hoa Kỳ) 

- Đoản Khúc Người Ra Đi. (Năm 1986 tại Úc Châu) 

- Hồi ký lao tù Tắm Máu Đen  

- Tập Thơ Tiếng Chim Bên Dòng Thác CHAMPY (Năm 1992 tại Úc Châu và 

năm 2000 tái bản tại Hoa Kỳ) 

- Tập truyện Chim Bắc Cành Nam (2002)  

- Tuyển Tập Thơ-Văn Đấu Tranh "Tổ Quốc – Hành Trình 30 năm" (Úc Châu 

2005). 

 

Mọi liên lạc xin gửi về: lmqpvn06@gmail.com  

Ông Võ Đại Tôn còn nhận được nhiều Bản Tuyên Dương của Quốc Hội Lưỡng 

Viện Hoa Kỳ, được đương kim Tổng Thống Hoa Kỳ trao tặng huy chương Quân 

Công Bội Tinh (2003), và Học Viện Quốc Tế về các Vinh Dự Quân Đội trao tặng 

Thanh Gươm Hiệp Sĩ Vua Arthur (2003) – ông Võ Đại Tôn là người thứ ba trên 

thế giới nhận lãnh phần thưởng cao quý này về Lòng Yêu Nước, tình Đồng Đội, 

và Ý Chí Đấu Tranh cho Nhân Quyền.  
 

Nguồn: http:/www. toquocdandutrachnhiem.com 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:lmqpvn06@gmail.com
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Nhà Văn Đỗ Tiến Đức : Phát Biểu về Ông Võ Đại Tôn 
Như thế thì, ông Võ Đại Tôn đã đi vào lịch sử của đất nước bằng cửa chính. Và ông đang cõng trên 

lưng một nhà thơ tên là Hoàng Phong Linh bước vào lịch sừ văn học Việt Nam. Tôi chúc mừng sự 

thành công của ông. 

Võ Đại Tôn Hoàng Phong Linh 

  Đỗ Tiến Đức 

  

Phát biểu trong buổi sinh hoạt “Hành trình công tâm để xây dựng lại niềm tin” và ra mắt 
thơ văn của ông Võ Đại Tôn tại nhà hàng Emerald Bay, Santa Ana ngày 12 tháng 6, 2010. 

  

Đã có quá nhiều người nói và viết về ông Võ Đại Tôn. Và gọi ông bằng những danh từ đẹp 
nhất cho một đời người. 

Cố thi sĩ Nguyên Sa gọi ông Tôn là chiến sĩ anh hùng, so sánh ông với một nhân vật lịch sử 
là Cao Bá Quát. 

Thi sĩ Du Tử Lê chẳng những gọi ông Tôn là anh hùng mà còn là “nhị trùng bản ngã anh 
hùng Võ Đại Tôn. 

Thi sĩ Cao Tiêu làm thơ tặng ông Tôn, gọi ông Tôn là “đại hùng”. 

Thi sĩ Nguyễn Chí Thiện cũng gọi ông Tôn là anh hùng. Ông còn gọi ông Tôn là chiến sĩ. 

Cố nhà văn Xuân Vũ gọi ông Tôn là một nhà cách mạng, là lương tâm của thời đại. 

Nhà báo Nguyễn Đạt Thịnh, cựu Trung tá Quân đội VNCH gọi ông Tôn là “một vị anh 
hùng”. 

Nhà báo Giao Chỉ so sánh ông Tôn với danh tướng Trần Bình Trọng, là chiến sĩ anh hùng, 
là nhà cách mạng, là nhà thơ, là “một anh hùng còn sống”, là “người lính với nhị trùng bản 
ngã”.. 

Cũng theo nhà báo Giao chỉ thì trong giai đoạn đầu của lịch sử phục quốc của người Việt 
tỵ nạn cộng sản, có ba người đã dấn thân về nước. Đó là ông Trần Văn Bá từ Âu châu, ông 
Hoàng Cơ Minh từ Mỹ châu và ông Võ Đại Tôn từ Úc châu.  Hai ông Bá và Minh đã hy sinh. Chỉ 
còn ông Tôn, dù rằng ông đã có hành động tự sát khi Việt cộng đưa ông ra họp báo, ông đã 
cất cao tiếng nói bất khuất, giữ vững lập trường diệt cộng cứu nước, y như khi xưa Trần Bình 
Trọng đã dõng dạc nói vào mặt kẻ thù “Thà làm qủi nước nam còn hơn làm vương đất bắc”. 

Cho nên ông Tôn trở thành “một anh hùng còn sống”. 
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Cho nên hôm nay chúng ta nói về  ông Võ Đại Tôn không phải trong một buổi lễ tưởng 
niệm, truy điệu, mà chúng ta hân hạnh được ngồi chung với ông bà Võ Đại Tôn  trong hội 
trường này. 

Trở lại câu chuyện ba chục năm trước, khi mà ông Võ Đại Tôn đã tạm bỏ, mà nhiều phần 
là bỏ luôn, cuộc sống yên ấm nơi hải ngoại, với bà vợ trẻ đẹp, để lội suối băng rừng về quê 
hương chống thù cứu nước. Thử hỏi ông có mơ một ngày ông trở thành Tổng thống chăng ? 
Tôi nghĩ là ông Tôn không có ảo tưởng như thế. 

 

Hẳn ai cũng biết, khi Hồ Chí Minh về hang Pắc Pó, ông ta chưa có dân, chưa có quân đội, 
nhưng ông ta có cả một đế quốc cộng sản Nga Tầu yểm trợ. Còn ông Tôn, trở về nước chỉ với 
vài chiến hữu, các đồng minh cũ của Việt Nam cộng hòa chẳng những đã không yểm trợ mà 
còn tạo dư luận chống đối, cô lập ông. Họ đề cao hình thức đấu tranh bất bạo động để trói 
tay kháng chiến Việt Nam. Họ không muốn Việt Nam có một Arafat. Họ đẩy chúng ta vào cuộc 
đấu tranh cho nhân quyền để chúng ta quên đi cuộc đấu tranh giải phóng. Thế mà cũng có 

một số đảng phái nghe theo, trước khi vào cuộc đấu tranh cứ phải minh định với kẻ thù rằng, 
chúng tôi chủ trương bất bạo động nghĩa là chúng tôi không động tới người các ông đâu, 
chúng tôi đã tự trói tay chúng tôi rồi. 

Rõ ràng là kẻ thù của chúng ta không chỉ là kẻ vi phạm nhân quyền.  Giết dân, bán dân, 
bán lãnh thổ của cha ông không phải là vi phạm nhân quyền. Chúng là kẻ phạm tội diệt chủng. 
Chúng là kẻ bán nước. Chúng ta tội đồ của dân tộc. 

Khi chúng ta chỉ kết án cộng sản vi phạm nhân quyền là chúng ta đã cải tội danh cho 
chúng, từ tội đại hình xuống tội vi cảnh, từ tội mà các vua thời trước phạt chu di tam tộc, 
xuống còn tội đậu xe mà quên bỏ tiền vào đồng hồ. 

Ông Tôn đã xông vào cuộc chiến rõ ràng không phải ông muốn về Hà Nội để biên giấy 
phạt kẻ vi phạm nhân quyền. Ông muốn trao cho tội đồ cộng sản một bản án phản dân hại 
nước. 

Nhưng có lẽ người chiến sĩ Võ Đại Tôn cũng đã ý thức rằng sẽ phải chiến đấu rất gian khổ 
mới hy vọng đạt được mục tiêu là giải phóng tổ quốc. Cho nên ông đã khẳng định ông chỉ là 
một viên gạch lót đường. Nghĩa là ông mang mạng sống của ông để kích thích lòng yêu nước, 
để mở ra cuộc đấu tranh vì đã có viên gạch lót đường rồi, toàn dân hãy  lên đường và xốc tới. 
Hơn ai hết, ông hiểu rằng vòng hoa vinh quang sau cùng sẽ không choàng lên viên gạch lót 
đường mà sẽ quàng lên cổ những người đã nhờ viên gạch lót đường mà đi tới chiến công. 

Cái ý nghĩa “viên gạch lót đường” còn được sáng chói trong buổi cộng sản đưa người tù 
Võ Đại Tôn ra trước một cuộc họp báo ở Hà Nội . Chúng đinh ninh sau những trận đòn tàn 
bạo, sau những ngày bỏ đói, những đêm không cho ngủ, ông Tôn đã đầu hàng vì bản tính 
chung con người là tham sinh úy tử. Ngờ đâu, trước các phóng viên quốc tế, ông Võ Đại Tôn 
tuyên bố ông sẽ tiếp tục  tranh đấu cho tự do và giải phóng dân tộc. 

http://www.vantholacviet.org/
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Chắc chắn là ông Tôn thừa biết hậu qủa của những lời ông vừa nói. Vâng, ngày 13 tháng 
7 năm 1982 tại Hà Nội, có thể khẳng định là ông Võ Đại Tôn đã quyết định tự sát. Tự sát để 
cho trọn ý nghĩa của kẻ tự nhận làm viên gạch lót đường. Tự sát để làm sáng cái lý tưởng của 
người chiến sĩ, lên đường tranh đấu không vì công danh phú quí cho bản thân. Tự sát để cái 
viên gạch lót đường kia sẽ có hàng vạn gót chân của người Việt yêu nuớc bước lên tham gia 
cuộc đấu tranh diệt cộng. Tự sát để sớm có một ngày những viên gạch tinh hoa của giòng 
giống Việt Nam không chỉ dùng lót đường mà sẽ  được dùng để xây dựng nên một toà nhà 
Việt Nam nguy nga tráng lệ. 

Chính hành động tự sát của ông Võ Đại Tôn trong buổi họp báo ở Hà Nội ngày 13 tháng 

7, 1982 đã khiến ông trở thành một Trần Bình Trọng của thời đại. Ông xứng đáng được vinh 
tặng hai tiếng anh hùng. 

Nhưng, tại sao ông Võ Đại Tôn lại có quyết định băng suối bằng rừng trở về nước, mong 
dấy lên một cuộc đấu tranh chống cộng trong thời điểm mà nhiều người khác cho rằng chưa 
thuận lợi ? 

Câu trả lời chung chung sẽ là : Vì ông Võ Đại Tôn yêu nước. 

Tôi nói chung chung là bởi vì lòng yêu nước trong người Việt khó có thể biết ai hơn ai. Tại 
hải ngoại có biết bao nhiêu cựu quân cán chính Việt Nam cộng hoà, sao chỉ có vài ba người 
như ông Tôn lăn mình vào công cuộc phục quốc ? Vài ba người đó chắc chắn là phải có thêm 
một động lực mạnh mẽ nào khác. 

Tôi được quen biết ông Võ đại Tôn trên 40 năm hồi cùng làm việc ở Bộ Thông tin, nhưng 
tôi vẫn phải đi tìm vì tôi chưa được thấy điều mà tôi muốn biết. Mãi đến khi đọc xong cuốn 
“Tuổi thơ và chiến tranh” hồi ký của Võ Đại Tôn, thì tôi mới có lời giải đáp. 

Cuốn sách này có tựa là “Tuổi thơ và chiến tranh” thì tuổi thơ là tác giả lúc 10 tuổi, và 
chiến tranh là lúc cộng sản nổi lên khống chế dân tộc Việt Nam. Gia đình ông Tôn đang giàu 
có bỗng một sớm một chiều cơm không có mà ăn. Mẹ ông bị ho lao đã tới thời kỵ nặng nhưng 
không thuốc thang điều trị, không bồi dưỡng, bị cô lập trong một chòi lá ngoài vườn để tránh 
lây bệnh cho gia đình. Là một người con muôn vàn thương yêu mẹ, nên ông Tôn vẫn lẩn quẩn 

bên mẹ, chăm sóc miếng ăn cho mẹ, ban đêm không được nằm bên mẹ thì ông đứng trong 
phòng ngủ của ông mà nhìn sang chòi lá hiu hắt ánh đèn, nơi mà ông biết mẹ ông cũng đang 
ngồi nhìn về phía đàn con... 

Thế rồi, vì muốn chồng con thoát cảnh tù túng đói khổ nên không xá gì đang bị bệnh nặng, 
mẹ ông vẫn tình nguyện vượt vòng phong tỏa của cộng sản  những mong mở ra một đường 
sống cho chồng con. 

Chẳng may bà bị Việt cộng bắt và Việt cộng chém bà bằng những nhát cuốc. Sau đó Việt 
cộng đã chôn sống bà. Phải nhiều năm sau, ông Tôn mới được sờ vào thân thể người mẹ 
nhưng không phải là làn da mịn màng ấm áp mà chỉ còn là những khúc xương tàn bị chôn vùi 
ngoài đồng hoang cô quạnh không một nén nhang, không một giọt nước mắt của chồng con. 

Theo tôi, chính nỗi căm thù cộng sản giết mẹ từ tiềm thức này đã biến thành hành động, 
đưa Võ Đại Tôn vào con đường tranh đấu dù đó là một cuộc tranh đấu rất cô đơn, mà những 
người cho là khôn ngoan sẽ không làm. 
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Ngày xưa, trong lịch sử Việt Nam có bà Trưng,  đang là khách má hồng bỗng phất cờ khởi 
nghĩa vì thù quân Tầu đã giết chồng bà.  Thư sinh Nguyễn Trãi vì thù giặc bắt cha mà trở thành 
quân sư của Bình Định Vương Lê Lợi. 

Ngày nay, Võ đại Tôn từ hải ngoại vượt rừng băng suối về quê hương mưu đồ phục quốc 
cũng là do nợ nước cộng với mối thù cộng sản chôn sống mẹ ông. 

Thưa qúy vị, 

Hai mươi năm trước, khi ông Võ Đại Tôn được thả do áp lực của quốc tế, tôi đã tổ chức 
tại nhà tôi buổi tiếp đón ông bà lần đầu tiên trở lại nước Mỹ. 

Với gần  một trăm người, gồm rất nhiều anh em thuộc các đoàn thể, chính đảng khác 
nhau, mọi người lúc bấy giờ đều hứng khởi với sự xuất hiện của ông Võ đại Tôn trong cuộc  
trao đổi nhau về phương thức đấu tranh. Và, điểm đầu tiên là nhiều vị đã ân hận rằng khi ông 
Tôn “lên đường tranh đấu”, bị tù không có ngày về, thì rất ít ai ở Mỹ thăm hỏi và giúp đỡ về 
tinh thần và vật chất cho bà Tôn  ở bên Úc. 

Cũng trong buổi đón tiếp ông bà Võ Đại Tôn tại nhà tôi năm 1993, một ý kiến được nhiều 

vị gật gù đồng ý là cuộc đấu tranh chống cộng không phải là cuộc đi tìm vàng để  phải tranh 
giành nhau. Các đoàn thể chống cộng nên coi nhau như một bộ phận của cùng một cơ thể. 
Người này là mắt thì người kia là mũi. Người này là tay thì người kia là chân.   Nếu là một 

người bình thường thì tay sẽ không chặt chân, tay sẽ không đâm mù mắt. Mắt sẽ không ích 
kỷ để mặc cho chân bước xuống hố. Bởi vì những hành động hại nhau như thế đều là tự sát. 

Thế nhưng, sau đó tôi vẫn nghe ông Võ đại Tôn than thở, dù than  thở bằng thơ : Anh 
không sợ kẻ thù trước mặt mà sợ người chiến hữu sau lưng. 

Đồng thời, tôi còn nhớ một số ý kiến hôm đó là, cộng đồng chúng ta phải lập ra một qũi 
gọi là qũi tranh đấu. Chúng ta đã sẵn sàng gửi tiền về giúp một số nhà dân chủ trong nước, 
nhưng những nhà đấu tranh ở hải ngoại tại sao chúng ta không yểm trợ ? Cụ thể, với một 
người như Võ Đại Tôn, tên tuổi ông được cả thế giới biết đến, lý tưởng chống cộng của ông 
đã được thử thách, tại sao chúng ta không giúp ông giải quyết các nhu cầu cuộc sống, để ông 

có toàn thời gian làm việc cho công cuộc đấu tranh phục quốc ?  Nếu ông phải đi làm một 
công việc nào đó để mưu sinh và nuôi vợ con thì thì giờ của ông sẽ bị ràng buộc với công việc, 
như thế cuộc đấu tranh của ông tất nhiên sẽ bị hạ xuống thành “part time” cuối tuần.  Tiếc 
rằng vì không có qũi tranh đấu nên nhiều người dù rất nặng lòng với quê hương cũng đành 
nhìn thời gian trôi qua. 

Thê thảm hơn, một số vị muốn đấu tranh đã tự đi tìm nguồn tài trợ khác cho mình thì 
chẳng những đã không được thông cảm mà còn bị đánh phá rất trớ trêu. 

Mang chuyện cũ từ hai mươi năm trước ra nói, chẳng qua là vì tôi rất quí trọng và thương 
mến Võ Đại Tôn. Bây giờ dù ông đã được vinh danh là anh hùng, là liệt sĩ sống nhưng tôi biết, 

đó không phải là giấc mộng của ông.  Giấc mộng của ông là được nhìn thấy quê hương không 
còn màu cờ máu , không còn cộng sản để tuổi thơ Việt Nam được sống hồn nhiên trong sáng, 
để mọi người dân Việt  được sống tự do, để Việt Nam được năm châu bốn biển nể phục.. 

Đó là lý do mà ông Tôn  thường quên rằng tuổi ông đã thuộc loại cổ lai hy. Mỗi lần nghe 
tin bên Úc đồng bào ta có cuộc biểu tình chống cộng  là tôi thấy hình ảnh Võ Đại Tôn với lá cờ 
vàng ba sọc đỏ đi đầu. Tháng trước, ngay khi vừa đặt chân đến Nam Cali ông đã có mặt trong 
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các buổi lễ tưởng niệm Tháng Tư Đen. Ngoài ra, ông viết sách, viết báo, làm thơ. Chữ của ông 
thay ông tiếp tục làm viên gạch lót đường. Thơ của ông là tiếng trống thúc đẩy anh em và 
đồng hương đừng quên nhiệm vụ đối với tổ quốc. 

Cố thi sĩ Nguyên Sa gọi Võ Đại Tôn tức thi sĩ Hoàng Phong Linh thuộc trường phái “thi ca 
ái quốc”. Thi sĩ Du Tử Lê viết rằng Võ Đại Tôn là “tài hoa của đất nước” nên trong thơ của ông 
mới có được những rung cảm đỉnh ngọn, có nhịp đập của tổ quốc trong dòng máu Tiên Rồng. 

Như thế thì, ông Võ Đại Tôn đã đi vào lịch sử của đất nước bằng  cửa chính. Và ông đang 
cõng trên lưng  một nhà thơ tên là Hoàng Phong Linh bước vào lịch sừ văn học Việt Nam. Tôi  
chúc mừng sự thành công của ông. 

Đỗ Tiến Đức 

Theo: Thời Luận 

Nguồn: http://www.vantholacviet.org/news-1675/9/Gio%CC%81i-thie%CC%A3u-

sa%CC%81ch/NV-do-Tien-duc--Phat-Bieu-ve-ong-Vo-dai-Ton.html 

 

 

 

 

Võ Đại Tôn: “Sao anh đi mà không bảo gì nhau”? 

Ðường về quê hương: 

Ðường đời trăm vạn nẻo, 

Đâu lối về quê hương? 

Giao-Chỉ 

Nhân dịp 35 năm nhìn lại con đường, mời quý vị trở lại với thời kỳ đầu thập niên 80 tại San 

Jose. Những anh bạn trẻ Ðỗ Hùng, Nguyễn Trung Cao và Hồ văn Sinh….. tổ chức đón người 

khách từ Úc Châu qua. Ông Võ Ðại Tôn đang đi khắp năm châu bốn bể đã ghé lại San Jose 

hô hào tìm đường Phục Quốc,. Thời kỳ đó không ai nói chuyện đấu tranh chính trị. Không ai 

nói hòa hợp hòa giải. Tại Hoa Kỳ và Nhật Bản, các tổ chức đang kết hợp để hình thành mặt 

trận Kháng chiến. Lãnh đạo là vị đề đốc hải quân. Bên Pháp nhiều nhóm cách mạng cũng bàn 

chuyện ngồi lại với nhau. Trong đó có phi công Mai Văn Hạnh. Thời đó, chống Cộng là phải 

tìm đường về Ðông Nam Á. Giải phóng quê hương là phải chiến đấu vũ trang. 

Ban Thùy Dương cất tiếng hát: 

Này em, anh sẽ về bên kia biên giới, 

Đèn nhà ai hay đốm lửa quê người. 
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Võ Ðại Tôn là đóm lửa quê hương về từ Úc Châu. Hoàng Cơ Minh là đốm lửa của Mỹ Châu 

và Trần Văn Bá là đốm lửa Âu Châu. 

San Jose không ai biết nhiều về Võ Ðại Tôn. Một vài người nhắc đến tên thi sĩ Hoàng Phong 

Linh qua bài thơ “Mẹ Việt Nam ơi!”. Tuy nhiên, với niềm hưng phấn trong không khí phục 

quốc, San Jose đã đón tiếp ông Võ Ðại Tôn hết sức nồng nhiệt. Tờ San Jose Mercury tường 

thuật tin tức và hình ảnh trên 1 trang báo lớn. 

Sau đó, anh em tiễn đưa người Kinh Kha thời đại lên đường. 

 
Võ Đại Tôn trong cuộc họp báo Hà Nội, 1982 

Bẵng đi 1 năm sau, chợt thấy hình ảnh cuộc họp báo hào hùng của Võ Ðại Tôn tại Hà Nội 

trên TV toàn thế giới. Lúc đó hải ngoại mới biết tin ông bị bắt, bị tra tấn, rồi ông trá hàng và 

lừa CS Hà Nội trong một cuộc đấu tranh chính trị đâu ra đấy. 

Vào tháng 7 năm 1982, Bắc Cali tổ chức ngày biểu dương tinh thần Võ đại Tôn hết sức rầm 

rộ. Rồi từ đó không còn tin tức gì nữa. 

Người vợ đợi chờ: 

http://www.danchimviet.info/2010/03/22/vo-d%e1%ba%a1i-ton-sao-anh-di-ma-khong-b%e1%ba%a3o-gi-nhau/vdt1/
http://www.danchimviet.info/2010/03/22/vo-d%e1%ba%a1i-ton-sao-anh-di-ma-khong-b%e1%ba%a3o-gi-nhau/vdt2/
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Ngay lúc ông Võ Ðại Tôn đến San Jose, khi tửu hậu trà dư, chúng tôi thường tự hỏi ông này 

gia đình ra sao mà lại bỏ nhà đi khơi khơi như thế. Vợ con ở đâu? Kịp đến khi ông bị bắt, câu 

hỏi thường tình cũng vẫn đặt ra và không có câu trả lời. Vợ con ra sao? 

Nhân dịp gia đình con chúng tôi đổi qua Úc làm việc 2 năm. Con gái sanh cháu đầu lòng. Bà 

ngoại qua Sydney nuôi cháu. Ông ngoại Giao Chỉ tháp tùng qua cái xứ mệnh danh là miền 

dưới của địa cầu. Chúng tôi có dịp ghé thăm và tìm hiểu chuyện gia đình của anh chị Võ Ðại 

Tôn. Lúc đó là vào đầu năm 1990, chị Tôn đã trải qua gần 10 năm đợi chờ bươn trải nuôi con 

trong cô đơn và gần như tuyệt vọng tin chồng. 

Trong gian nhà đơn chiếc, chúng tôi còn thấy tấm hình sơn dầu thật lớn của anh Tôn ngay tại 

phòng khách. Hỏi thăm chị chuyện gia đình, người vợ trẻ chung thủy với nét mặt xa vắng và 

dè dặt cho biết rằng vẫn không biết tin tức chính xác của chồng từ lúc anh ra đi. Chị nói rằng 

vào thời gian 10 năm trước anh vẫn thường đi đó đây rồi lại trở về, Lúc đó vợ con chỉ trông 

cậy vào mình anh. Gia đình mới định cư ỏ Úc Châu. Con còn nhỏ, vợ không biết lái xe, nhà 

không có lợi tức gì chắc chắn. Sao anh đi mà không bảo gì nhau? 

Chúng tôi ngồi nói chuyện nhưng ai cũng biết rằng làm sao người chồng ra đi như thế mà lại 

nói thật mọi điều cho vợ. Chúng ta cũng có thể nghĩ rằng chính người đi cũng đang lần dò 

đường về mịt mù tăm cá. Có gì chắc chắn mà giãi bầy? Ðâu có phải như ngày nay đi máy bay 

nên biết rõ ngày giờ chia tay và giây phút tái ngộ khi trong tay có sẵn vé khứ hồi. 

Chuyện tình Tuyết Mai. 

Người vợ trẻ của anh Võ Ðại Tôn sinh ra tại Lào nhưng trưởng thành tại miền Nam. Cô học 

Văn Khoa rồi sang Luật khoa của đại học Saigon. Ði dạy trung học và làm xướng ngôn viên 

đài truyền hình số 9 đọc tin thời sự buổi tối. 

Bản tin cuối cùng, cô giáo trung học duyên dáng và trẻ trung của TV Việt Nam đã đọc vào 

đêm 28 tháng 4-1975. 

Tuyết Mai của đài số 9 lập gia đình với anh Võ Ðại Tôn năm 1972 khi anh Tôn là Trung Tá 

Giám Ðốc nha công tác của Bộ Chiêu Hồi. 

Sau tháng 4-75 cả 2 vợ chồng tìm đường vượt biên qua Mã Lai trong khi thân phụ của cô ở 

lại đi tù “cải tạo”. Về sau ông chết trong tù. 

 
Bà Võ Đại Tôn bế cháu trai trước Quán Cà Phê, Sách Nhạc Cu Lỳ tại Úc 

http://www.danchimviet.info/2010/03/22/vo-d%e1%ba%a1i-ton-sao-anh-di-ma-khong-b%e1%ba%a3o-gi-nhau/vdt3/
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Hai vợ chồng vượt biên đã được Mã lai chấp nhận định cư ngay tại thủ đô Kuala Lumpur. 

Với khả năng Anh ngữ và kinh nghiệm về tình báo, anh Tôn được nhận vào làm tại Bộ quốc 

phòng Mã Lai. Qua năm 1976 gia đình chính thức xin về định cư tại Úc Châu. Con trai đầu 

lòng và duy nhất của anh chị sinh ra năm 1978 tại Úc với tên Võ Ðại Nam và lúc nhỏ gọi là 

Cu Lỳ. Sau này, khi ra đi anh Tôn có để lại cho vợ con quán cà phê Cu Lỳ, bán sách báo và 

cũng là nơi chiến hữu tới lui, liên lạc. Anh đi một thời gian thì chị cũng dẹp tiệm để tìm công 

việc vững chắc hơn. 

Nhật ký đoạn trường: 

*Tháng 2 năm 1981, Võ Ðại Tôn đã ra đi. 

*Từ tháng 2 đến tháng 10 năm 1981, chỉ nhận được vài tin tức từ Bangkok gửi về cho biết là 

anh Tôn đã vào mật khu kháng chiến Lào Tự Do của Tướng Vang Pao ở Ðông Bắc Thái Lan, 

sau đó thì bặt tin luôn. 

*Cuối năm 1981,Tuyết Mai tập lái xe, xin việc làm ở bưu điện Úc, nuôi con chờ chồng vẫn 

biền biệt tăm hơi. 

*Ngày 13 tháng 7 năm 1982 được điện thoại từ Mỹ của Ông Việt Ðịnh Phương, chủ bút báo 

Trắng Ðen gọi qua Úc lúc 12 giờ khuya. Báo cho biết là Võ Ðại Tôn đã bị bắt và bị đưa ra 

họp báo quốc tế tại Hà Nội. Khi nghe điện thoại, nhận tin lần đầu tiên kể từ ngày anh Tôn ra 

đi, Mai khụyu xuống gần như bất tỉnh. Sau đó cũng không được tin tức gì nữa. 

*Tiếp tục sống cô đơn chờ tin của chồng, nuôi con ăn học và đi làm vất vả. Hoàn cảnh sống 

như góa phụ. Có nhiều đêm đang ôm con ngủ, nghe điện thoại, mừng quá, tưởng rằng có tin 

tức của chồng. Nhưng đầu giây có khi là tiếng ai đó chửi bới, hoặc tán tỉnh sàm sỡ. Lại âm 

thầm khóc trong bóng đêm cô đơn. 

*Năm 1983 hai mẹ con qua Thụy Sĩ vào văn phòng Liên Hiệp Quốc để vận động nhờ hỏi 

thăm tin tức của VÐT nhưng cũng không ai biết. 

*Năm 1985, một buổi trưa xin sở làm cho nghỉ bệnh, tình cờ bật tivi đài số 7 của truyền hình 

Úc lên coi, thấy có hình của anh Tôn họp báo ở Hà Nội. Ðài này đang chiếu cuốn phim về 

“10 năm sau ngày chấm dứt chiến tranh Việt Nam, 1975-1985”. 

*Gọi điện thoại ngay vào đài truyền hình số 7, hỏi thăm về cuốn phim tài liệu này và tin tức 

của Võ Ðại Tôn. Ðài truyền hình cho biết đó là cuốn phim thời sự do phóng viên truyền hình 

tên là NEIL DAVIS, thực hiện cho NBC, hiện nay Neil ở Bangkok, Thái Lan. 

*Tuyết Mai xin nghỉ việc một tuần lễ, bay qua Bangkok tìm gặp NEIL DAVIS. Ký Giả 

DAVIS đã kể lại việc ông ta tham dư buổi họp báo quốc tế tại Hà Nội của Võ Ðại Tôn, 

nhưng sau đó thì không biết thân phận Võ Ðại Tôn sẽ ra sao. NEIL DAVIS có cho Tuyết Mai 

một copy cuộn phim họp báo đó, và nói rằng thái độ bất khuất của Võ Ðại Tôn đó là sự kiện 

hi hữu trong đời làm phóng sự của ông ta. (Sau này NEIL DAVIS chết trong một cuộc đảo 

chánh ở Thái Lan khi đi quay phim). Với cuốn phim, Tuyết Mai có được hình ảnh của chồng 

qua cuộc họp báo ở Hà Nội, và chỉ biết âm thầm khóc. 

*Kể từ ngày VÐT ra đi vào năm 1981 cho đến 1991 là đúng 10 năm dài, TM phải đơn độc đi 

làm nuôi con và vẫn thủy chung đợi chờ. Không có tin tức sống chết của chồng ra sao. Ði vận 
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động với chính giới Úc Châu, với Quốc Hội Úc, nhưng không ai biết tin tức và các cuộc vận 

động cũng không có kết quả. 

*Ðến tháng 12 năm 1991, bộ Ngoại Giao Úc Ðại Lợi bất ngờ cho biết là Võ Ðại Tôn sẽ được 

thả về Úc, qua sự vận động của chính giới quốc tế và của Úc Châu. Sững sờ, không tin vì đã 

quá mỏi mòn chờ đợi. Bộ Ngoại Giao Úc lại nói đây là tin tức nhận được từ Việt Nam. 

Nhưng cho đến khi nào Võ Ðại Tôn đặt chân lên đất Úc thì mới chắc chắn, vì mọi quyết định 

từ phía Việt Nam có thể thay đổi vào phút chót. 

*Sau cùng, họ lại thông báo thêm, và qua tin tức loan báo của đài phát thanh BBC, VOA, thì 

Võ Ðại Tôn bị tù đúng 10 năm 1 tháng 17 ngày.Sẽ về đến Sydney vào ngày 11 tháng 12, năm 

1991. Ðó là ngày Quốc tế Nhân Quyền. 

*Tuyết Mai cùng một số đồng hương đã tụ tập tại phi trường quốc tế Sydney từ sáng sớm 

11.12.1991. Nhưng chờ đợi trong hồi hộp đến trưa mới thấy một ông già khẳng khiu từ máy 

bay bước ra. Ðứa con trai nhỏ ngày nay đã thành một thiếu niên, không nhận ra cha mình. 

 
Ông Võ Đại Tôn sau hơn 10 năm tù trở vê 

*Sau hơn 10 năm biền biệt tăm hơi. Tuyết Mai nghẹn ngào không còn nước mắt để khóc khi 

thấy thân xác nguời chồng tàn tạ thảm thương. Ngày ra đi là một đàn ông trung niên, ngày trở 

về là một ông già tàn tạ, bước đi không vững. Con không biết cha là ai, vợ thì ngỡ ngàng 

trước thực tế hình hài, mặc dù trong lòng rộn ràng bao cảm nghĩ thương yêu nhưng vẫn 

không còn nước mắt để khóc mừng ngày đoàn tụ. 

Ðoạn kết của chuyện tình, đoạn kết của con đường Phục quốc 

Khi anh chị Võ Ðại Tôn qua Hoa Kỳ tìm cách định cư thời kỳ 90, chúng tôi có dịp tiếp xúc 

nhiều lần. Quả thực con đường hội nhập muộn màng của anh chị có khi còn khó khăn hơn cả 

đường về quê hương thuở trước. Gia đình không có hoàn cảnh hợp lệ để hưởng trợ cấp. 

Người chiến sĩ phục quốc về già không tìm được công việc thích hợp tại Hoa Kỳ. Cô vợ trẻ 

đi may thuê gặp toàn chuyện nham nhở buồn phiền. Giữa một cộng đồng đông đảo, nhiệt 

thành, tích cực nhưng phân hóa. Không có chỗ đứng cho người anh hùng thấm mệt. Gia đình 

http://www.danchimviet.info/2010/03/22/vo-d%e1%ba%a1i-ton-sao-anh-di-ma-khong-b%e1%ba%a3o-gi-nhau/vdt4/
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nhỏ bé của anh chị lại phải từ giã Mỹ Quốc trở về Úc Châu, tìm lại sự thông cảm anh em với 

chút tình xưa nghĩa cũ. Ðó là những dữ kiện và tin tức của mặt nổi bên ngoài. 

 
Đón tiếp tại San Jose năm 1991 
 

Từ bên trong, chiến sĩ Võ Ðại Tôn ngày nay bỏ kiếm cung trở lại với thi sĩ Hoàng Phong 

Linh, cầm bút viết những vần thơ cảm khái. Còn người vợ. Cô Sinh viên Saigon ngày xưa, cô 

giáo trẻ dạy trường trung học Long Khánh, cô nữ xướng ngôn viên đài TV số 9 Saigon, ngày 

nay thực sự cô nghĩ gì? Với tình yêu đầu đời năm 72, qua 3 năm hạnh phúc của đoạn cuối 

chiến tranh Việt Nam, thoát đi được năm 75 đã là điều may mắn. Những năm đầu định cư, 

trong khi ai nấy đều lo xây dựng cuộc sống trên quê hương mới thì người chồng còn trăn trở 

với giấc mơ trở về. “Rồi anh đi mà không bảo gì nhau.” 

Vinh quang không thấy và ngày về cũng xa dần, chỉ còn lại những lời ong bướm tán tỉnh suốt 

năm tháng dài cô đơn mòn mỏi. Rồi thêm vào đó là những tin đồn đau thương đứt ruột từ 

những trại giam khổ sai bên Việt Nam. Những tiếng thị phi của đồng hương và tin tức đánh 

phá trên báo chí. Người chồng yêu quý họ Võ anh hùng đã thành tay Võ đại Bịp. Cả những 

người bạn cũng gọi anh là kẻ háo danh và ngu đần. Võ đại Tôn trở thành người yêu nước cuối 

cùng của thế kỷ thứ 20 mang tiếng bạc tình, chạy theo ảo ảnh, không lo cho vợ con. Sau 

cùng, chung quanh cô vợ trẻ hẩm hiu chỉ còn toàn là những người khôn ngoan, thông minh và 

hết sức thực tế. 

Sau khi anh trở về, chẳng mấy ai còn quan tâm đến vụ họp báo quốc tế làm cộng sản thâm 

gan tím ruột tại Hà Nội năm 82. Có lá thư gửi đến cho người chiến sĩ trở về đã đang tâm hạ 

bút viết rằng: “Bác Võ đại Tôn, sao bác không chết đi ?” 

Nhưng trải qua bao nhiêu đau thương, bác vẫn còn sống, và người chồng đã trở về. Anh 

không chết đâu em. Anh về như một phép lạ, dù hình hài tiều tụy. Ta nhìn nhau ánh mắt chưa 

quen. Khi ra đi vẫn không một lời trăn trối. 

Nếu khi đi thì phải nhiều năm em mới quen dần với đau thương. Thì ngày về cũng phải có 

thời gian em mới quen dần với sự vui mừng. Bây giờ đôi vợ chồng xum họp bên nhau gây 

dựng lại một niềm ước mơ rất nhỏ. 

http://www.danchimviet.info/2010/03/22/vo-d%e1%ba%a1i-ton-sao-anh-di-ma-khong-b%e1%ba%a3o-gi-nhau/vdt5/
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Vợ chồng ông bà Võ Đại Tôn ngày nay 

Một gia đình định cư dang dở, một công việc phục quốc dở dang. Chỉ còn cố hàn gắn lại 

niềm hạnh phúc về chiều.Tháng 4 nghiệt ngã 35 năm sau, năm 2010 gia đình Võ đại Tôn trở 

lại San Jose và nước Mỹ. Nối lại cái bắt tay muộn màng trong tình chiến hữu lúc hoàng hôn. 

Tuyết Mai vẫn mãi mãi là Cô gái Việt và Hoàng Phong Linh vẫn còn là người thi sĩ trẻ một 

thời đã viết bài ca bất hủ. “Mẹ Việt Nam ơi! chúng con vẫn còn đây… “ 

© Giao Chỉ 

© Đàn Chim Việt 

Nguồn: http://www.danchimviet.info/archives/4531/vo-d%E1%BA%A1i-ton-sao-anh-di-ma-

khong-b%E1%BA%A3o-gi-nhau/2010/03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.danchimviet.info/2010/03/22/vo-d%e1%ba%a1i-ton-sao-anh-di-ma-khong-b%e1%ba%a3o-gi-nhau/vdt6/
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Chiến sỹ Võ Đại Tôn: Nguyện đồng hành cùng anh em! 

 
(Kính tặng các Nhà Báo Tự Do đã bị CS áp đặt bản án tổng cộng 26 năm tù trong ngày 

24.9.2012 tại Việt Nam:  Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần, Phan Thanh Hải)  

Võ Đại Tôn (Danlambao) 

 

Hơn mười năm trong ngục tù tăm tối 

Tôi luyện hồn để thấy rõ tim nhau.  

Và hôm nay, dù trùng khơi ngăn lối 

Tôi “nhìn” ANH : - Đang đứng, ngẩng cao đầu. 

Tôi “thấy” EM : - Không e lệ âu sầu 

Mà vang tiếng, thách “luật rừng đẫm máu” ! 

Xử “công khai” nhưng như phường thảo khấu 

Cướp giật cho nhanh, bế mạc, hạ màn.  

Nơi góc tường chỉ còn tiếng loa vang : 

Hai mươi sáu năm tù - tổng cộng ! (1*) 

ANH không được nói giữa bầy lang lưỡi ngọng 

EM chỉ được nghe bản án sẵn trên bàn.  

Vợ con ANH : “Gom vào diện nghi can” 

Bị lột áo vì “Tự Do – Yêu Nước” ! 

 

Họ dùng đến cả ngôn từ côn đồ, hỗn xược 

Thay Hiến Pháp bằng hai tiếng “ Xê Xê” (C...C...) ! (2*) 

Chồng con EM : trên đồn bót chưa về 

Vì bị cấm ra “tòa” nghe xử án ! 

 

ANH có tội gì ? - Chỉ mong nhìn Ánh Sáng 

Được rọi vào từng đáy ngục Dân đen.  

Cho ANH hưởng dù một chút Nhân Quyền 

Khi bày tỏ Lòng Thực Tâm Yêu Nước ! 

Cho Tự Do được được phơi trần bạo ngược 

Chuyển thương đau ra thế giới bên ngoài ! 

 

 

http://danlambaovn.blogspot.com/
http://1.bp.blogspot.com/-ibEwckYhLzU/UGq7yK2AglI/AAAAAAAAX3I/IEeQLqhErO0/s1600/vodaiton-3blogger--danlambao.jpg
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EM có tội gì ? - Lời thống thiết bi ai 

Mong thức tỉnh những con người “vô cảm”. 

Thế hệ của EM, cuối đường hầm thê thảm 

Muốn vùng lên đòi lại nắng Bình Minh.  

Để EM không còn phải chống gậy, làm thinh, 

Và cúi mặt trước hung tàn bạo lực.  

 

Hai mươi sáu năm tù, lời tuyên đầy áp bức 

Thêm một lần tiếng máu thét vang lên.  

Cờ Đỏ phất phơ trên thành phố, cung đền, 

Thêm lần nữa chói chang màu Tội Ác. 

 

Xin ANH bình tâm, 

Thế giới này không phải toàn sa mạc 

Vẫn còn Người đang tiếp bước theo ANH 

Đòi lại Tự Do, Lẽ Sống an lành 

Cho Dân Tộc cùng Năm Châu vững tiến.  

 

Xin EM hãy cười vang hãnh diện 

Chúng tôi còn theo dõi bóng EM đi. 

Dìu chân EM qua lời nguyện kiên trì 

Không khuất phục trước gông xiềng nhục tủi. 

Bao chế độ độc tài đã tan thành tro bụi  

Theo vết dầu loang. 

Từ máu tim của hàng triệu dân oan 

Khơi ngọn lửa thành cuồng phong bão tố.  

Sẽ đốt tan bao vũng lầy chế độ 

Sẽ san bằng bao thách đố Lòng Dân.  

 

Chúng tôi đây, xin góp sức chung phần 

Giữ Tâm Nguyện cho vuông tròn Đạo Lý. 

Chúng tôi sẽ không cười vang thỏa chí 

Khi đất nước lầm than. 

Dù được sống trong kiếp tạm an nhàn 

Và được hưởng đầy Tự Do Dân Chủ 

Nơi xứ người - vẫn hoài mơ Quê cũ,  

Xin song hành theo bước của ANH – EM.  

 

Chúng tôi đây, chưa hề trốn bóng đêm  

Vì Lương Tâm vẫn còn khơi rực sáng. 

Ánh bình minh sẽ rạng 

Dân Tộc sẽ hồi sinh. 

 

 



 18     Anh Hùng Việt Tộc Võ Đại Tôn – Nam Phong tổng hợp                     www.vietnamvanhien.net 

Xin ANH cười qua một thoáng nhục-vinh 

Chỉ mong Sống giữa lòng son Tổ Quốc. 

 

Xin EM thản nhiên, đừng khóc,  

Vì EM là hoa gấm của Trời Xuân. 

 

Trên hành trình còn tiếp diễn gian truân 

Tôi xin nguyện không bao giờ bỏ cuộc. 

Xin hãy chờ, chuyền tay từng bó đuốc 

Thắp sáng Niềm Tin,  

Cùng Toàn Dân đòi lại – không xin –  

Đời Tự Do vĩnh hằng, dâng Tổ Quốc ! 

 

Hải ngoại 9/2012. 

 

 
Võ Đại Tôn 

danlambaovn.blogspot.com 

 

1* : Bản án áp đặt lên 3 bloggers Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do ngày 24.9.2012 tại VN : Blogger “Điếu 

Cày” Nguyễn Văn Hải, 12 năm tù; Tạ Phong Tần, 10 năm tù; Phan Thanh Hải, 4 năm tù. Tổng cộng: 

26 năm tù. 

 

2* : Tên trung tá công an Vũ Văn Hiển, phó công an phường 6 quận 3, đã ngang nhiên chửi thề : “Tự 

Do cái Con C...” !  

 

 
 

 

 

 

http://danlambaovn.blogspot.com/
http://danlambaovn.blogspot.com/
http://1.bp.blogspot.com/-aXyda4SiALU/T5y85jGEj0I/AAAAAAAASA0/HKxPpeFg9qg/s1600/Traitimxanh-sig.png
http://2.bp.blogspot.com/-DcBaZMbW-VU/UFM1PV-0VqI/AAAAAAAATXQ/eMgqcnNKYOg/s1600/154947-VN_TPTan_DieuCay_Anhbasg_Internet_091412.jpg
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Về tác giả: Ông Võ Đại Tôn sinh năm 1936 tại Quảng Nam - Đà Nẵng, là một sĩ quan 

trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Ông sớm mồ côi mẹ, năm lên 10 tuổi thì mẹ ông 

bị Việt Minh sát hại. 

 

Sau năm 1975, ông Võ Đại Tôn đưa gia đình đi tị nạn tại Úc. Dù đã được sống ở nước 

tự do, nhưng trong lòng ông luôn nghĩ về đất nước Việt Nam đang quằn quại dưới ách 

cai trị Cộng Sản  

 

Tháng 2 năm 1981, khi con trai được 2 tuổi, ông Võ Đại Tôn lên đường sang Thái Lan 

để tìm đường trở về Việt Nam. Trong thời gian này, ông vào mật khu kháng chiến Lào 

Tự Do của tướng Vàng Pao.  

 

Tháng 10 năm 1981, qua sự giúp đỡ của tướng Vàng Pao, ông Võ Đại Tôn cùng hai 

người khác vượt biên, băng rừng về Việt Nam. Đây là chuyến hành trình trở về Việt 

Nam đầu tiên của người Việt sau năm 75 nhằm mục đích phản kháng ách cai trị CS. 

 

Khi về đến gần biên giới Việt - Lào, nhóm của ông không may bị phát hiện. Sau một 

cuộc chiến không cân sức, một đồng đội của ông đã hy sinh, Võ Đại Tôn và một người 

khác rơi vào tay Cộng Sản.  

 

Về sau này, ông Võ Đại Tôn tiết lộ: Chuyến về Việt Nam của ông nhằm mục đích liên 

kết với các lực lượng đối kháng trong nước. Trong đó có việc bắt liên lạc với linh mục 

Nguyễn Văn Vàng - một vị lãnh tụ tiếng tăm nhất thời bấy giờ. (Linh mục Nguyễn Văn 

Vàng qua đời năm 1985 sau khi bị biệt giam nhiều năm trong xà lim Cộng sản). 

 

 

Ông Võ Đại Tôn 

 

- Ngày 13/07/1982, Đảng Cộng Sản Việt Nam đã phải bẽ mặt ê chề trước 'cú lừa lịch 

sử' của ông Võ Đại Tôn sau một cuộc họp báo hoành tráng tại Hà Nội. 

 

http://4.bp.blogspot.com/-sz0x4jayu5U/UGq5iDXFdvI/AAAAAAAAX24/X7Xjz6jasFM/s1600/VoDaiTon.jpg
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Trước đó, Nhà nước Cộng Sản vì muốn lừa gạt quốc tế nên đã tìm cách mua chuộc Võ 

Đại Tôn, mục đích để ông tuyên truyền cho họ. Ông Võ Đại Tôn dùng 'khổ nhục kế' lừa 

Bộ CA tổ chức cuộc họp báo để ông được nói lời 'ăn năn, khoan hồng', 'tố cáo đế quốc 

Mĩ và CIA'. 

 

Khi ấy, Bộ CA và Đảng CS rất mừng, họ liền cho tổ chức cuộc họp báo. Ngay khi vừa 

xuất hiện, ông Võ Đại Tôn nhanh chóng biến cuộc họp báo thành diễn đàn tố cáo chế 

độ cộng sản. Sự kiện chấn động trên diễn ra trước sự chứng kiến của rất nhiều phóng 

viên quốc tế, và được truyền đi khắp thế giới ngay sau đó. Có thể nói, đây là lần đầu 

tiên một chế độ gian manh như Đảng Cộng Sản thực sự bị lừa. 

 

Sau khi làm Đảng Cộng Sản bẽ mặt, ông Võ Đại Tôn phải gánh chịu những đợt tra tấn, 

trả thù khủng khiếp của bộ công an. Ông bị biệt giam 10 năm không xét xử tại Nhà tù 

Thanh Liệt (Hà Nội) với hàng trăm lần bị tra tấn dã man, nhiều lần như 'chết đi sống 

lại'. 

 

- Vào ngày 11/12/1991, nhờ sự vận động của chính phủ Úc và các tổ chức nhân quyền, 

nhà cầm quyền CSVN đã phải trả tự do cho ông Võ Đại Tôn. 

 

Sau đúng 10 năm 1 tháng 17 ngày bị giam trong ngục tù CS, ông Võ Đại Tôn về đến 

Úc trong bộ dạng già nua, gầy yếu. Con trai nhỏ của ông không thể nhận ra cha mình, 

vợ ông là bà Tuyết Mai sau 10 năm nhẫn nhục đợi chờ đã không còn nước mắt để khóc. 

 

- Từ năm 1991 đến nay, ông Võ Đại Tôn vẫn kiên trì đấu tranh không ngơi nghỉ ngày 

nào. Năm nay đã bước sang tuổi 76, ông  vẫn nhiệt huyết hăng say như ngày nào. Lý 

tưởng cả cuộc đời ông là đấu tranh cho một đất nước Việt Nam tự do. 

 

Vì những hoạt động tranh đấu đóng góp cho lý tưởng Tự Do, vào năm 2003, ông được 

tổng thống George Bush trao tặng huân chương Quân Công Bội Tinh, một huân 

chương cao qúy nhất của Hoa Kỳ. 

 

Đối với nhiều người, ông Võ Đại Tôn là một biểu tượng anh hùng, thể hiện ý chí bất 

khuất của người lính Việt Nam Cộng Hòa trong buổi đất nước điêu linh. Về phần mình, 

ông chỉ khiêm tốn tự nhận: 'tôi chỉ là một viên gạch lót đường'. Khi được tự giới thiệu, 

ông vẫn thường dùng danh xưng: Chiến sỹ Võ Đại Tôn. 

 

Ngoài hình ảnh một chiến sỹ đấu tranh kiên cường, ông Võ Đại Tôn còn được biết đến 

qua bút danh Hoàng Phong Linh với những vần thơ rực lửa, thể hiện lòng yêu nước thiết 

tha cùng nỗi đau trước hiện tình dân tộc... 

 

 
Danlambao tổng hợp 

danlambaovn.blogspot.com 

http://danlambaovn.blogspot.com/
http://1.bp.blogspot.com/-aXyda4SiALU/T5y85jGEj0I/AAAAAAAASA0/HKxPpeFg9qg/s1600/Traitimxanh-sig.png
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Hoàng Phong Linh - Võ Đại Tôn 

Cả Một Đời Sắt Son Gìn Vàng Giữ Lửa    

 

Chiến sĩ Võ Đại Tôn  

HỮU NGUYÊN.  

Kể từ khi chủ nghĩa cộng sản tung hoành một cách bá đạo trên lãnh thổ Việt Nam, 

dân tộc ta có không biết bao nhiêu anh hùng. Trong số đó, có những vị oai hùng 

xông pha ngoài trận mạc, có những vị sẵn sàng vị quốc vong thân, có những vị bất 

khuât giữ gìn khí tiết trong lao tù CS...  

Tháng 4 năm 1975, khi đất nước rơi vào tay cộng sản, người dân VN ở khắp mọi 

miền của đất nước, lại một lần nữa chứng kiến những tấm gương anh hùng, bất 

khuất, bước vào sử xanh của dân tộc... Trong số đó, có những vị đã vĩnh viễn nằm 

xuống trong lòng đất lạnh, có những vị vẫn âm thầm chiến đấu trong lòng địch, có 

những vị vẫn ngược xuôi bôn ba, gìn vàng giữ ngọc, nuôi dưỡng ngọn lửa đấu 

tranh cho quê hương, đất nước suốt mấy chục năm trời... 

Trong số những vị anh hùng đó, ta không thể không nói đến ông Võ Đại Tôn, 

người đã sáng lập Liên Minh Quang Phục Việt Nam ngay từ những tháng năm đầu 

mất nước, đã từng về VN trực tiếp chiến đấu với kẻ thù CS, từng bị kẻ thù bắt cầm 

tù suốt thời gian ngót 10 năm trời, nhưng trước sau vẫn giữ được khí tiết của một 

người lính, sự minh mẫn của một kẻ sĩ, cùng tấm lòng đa cảm, bao dung của một 

người nghệ sĩ tài hoa. 

Người VN xưa nay vẫn có câu: Gia bần tri hiếu tử, quốc loạn thức quân thần. Khi 

nhà nghèo mới hiểu lòng hiếu thuận của con; Khi nước mất mới biết lòng ái quốc 

của thần dân. 
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Việc trở về VN tìm đường cứu nước của những vị anh hùng như Trần Văn Bá, 

Hoàng Cơ Minh, Võ Đại Tôn, Võ Hoàng, Lê Hồng... trong những năm sau 1975, 

đã thực sự thắp sáng trong tâm hồn của người Việt yêu nước trên toàn thế giới, 

niềm tự hào, lòng hy vọng, và sự khâm phục. 

Nhưng nếu sự trở về VN chiến đấu, cùng thời gian 10 năm sống trong lao tù CS 

của ông, đã khiến mọi người kính phục sự can đảm và lòng yêu nước của ông, thì 

đặc biệt cuộc họp báo của ông ngay giữa sào huyệt của cộng sản cách đây đúng 20 

năm, đã khiến cho cả thù lẫn bạn đều phải thừa nhận, bên cạnh lòng cảm đảm, bất 

khuất, ông Võ Đại Tôn còn là một người mưu lược, biết chủ động mở mặt trận 

tuyên truyền ngay giữa lòng địch, và chiến thắng vẻ vang. 

"Tôi sẽ không phản bội bất cứ ai đã giúp đỡ ủng hộ tôi. Tôi tiếp tục duy trì lập 

trường chính trị của tôi để tranh đấu cho tự do và giải phóng dân tộc. Tôi sẵn sàng 

nhận bất cứ một bản án nào mà chế độ cộng sản dành cho tôi." 

Hai mươi năm trước, ngay giữa gông cùm và xiềng xích của kẻ thù CS, những lời 

tuyên bố trên, đã vang vọng như một bản tuyên ngôn của lòng yêu nước, của trí bất 

khuất, của chân lý, lẽ phải, đức tin... Và suốt 20 năm qua, dù là những năm dài bị 

đầy đọa trong lao tù của kẻ thù, hay những năm tháng sống tại Úc, tại Mỹ, với tuổi 

tác chồng chất, ông Võ Đại Tôn vẫn trước sau như một, thủy chung đi theo con 

đường tranh đấu cho tự do và giải phóng dân tộc. 

Có nhìn vào cuộc sống của người Việt hải ngoại suốt 27 năm qua, để thấy có 

những người Việt tỵ nạn CS thuở nào nay bắt tay làm ăn với cộng sản, có những tổ 

chức chính trị khởi thủy ôm ấp hoài bão đấu tranh cho một nước VN tự do dân chủ, 

nay biến thái trở thành những tổ chức phi chính trị, thuần túy xã hội, chỉ biết mưu 

cầu hạnh phúc, bổng lộc riêng tư; có những lãnh tụ ngày nào tiên phong trong cuộc 

đấu tranh, bây giờ bỗng nửa đường đứt gánh, nay thay áo, mai đổi màu, mốt trùm 

mền buông lời yếm thế... ta mới thấy được tấm lòng yêu nước của ông Tôn, son 

sắt, thủy chung và đáng qúy đến nhường nào. 

Điều đặc biệt đáng ngưỡng mộ nữa ở ông Võ Đại Tôn là tấm lòng đa cảm và khả 

năng đầy tài hoa của một người nghệ sĩ, lúc nào cũng hiện hữu cùng ông trên bước 

đường tranh đấu. Nhờ vậy, với bút hiệu Võ Đại Tôn hoặc Hoàng Phong Linh, 

trước 1975, ông có những tác phẩm như: Hoa Tím, Đêm Trắng, Cánh Chim Bằng, 

Đăng Trình, Hồn Ca...; và sau 1975, tại hải ngoại, các tác phẩm: Lời Viết Cho Quê 

Hương, Đoản Khúc Người Ra Đi, Tiếng Chim Bên Dòng Thác Champy, Tắm Máu 
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Đen... và tác phẩm mới nhất, Chim Bắc Cành Nam, sẽ được Liên Minh Quang 

Phục VN phát hành vào lúc 6 giờ 30 tối Thứ Bảy, 13/7 tuần này. 

Chim Bắc Cành Nam là tác phẩm kể trong tù, về một mối tình Nam Bắc, trong đó 

tác giả đã thành công trong việc mô tả tình người, đức tin và niềm hy vọng, đã 

chiến thắng được những bi phẫn của nghịch cảnh. Tác phẩm dày hơn 200 trang, 

giấy trắng khổ 4x8 với phần giới thiệu của ông Nguyễn Chí Thiện, trang phụ bản 

của Họa sĩ Đông Duy và thủ bút thơ tặng của Thi Sĩ Cao Tiêu cùng một số hình 

ảnh tư liệu. Sách được chia làm 5 chương không kể hai chương mở đầu và kết 

thúc. 

Võ Đại Tôn là một chiến sĩ! Cuộc đời ông suốt mấy chục năm qua, dù khi khoác 

áo lính, khi mặc áo tù, hay khi sống cuộc sống của một người tỵ nạn, ông vẫn trước 

sau sống, làm việc và suy tư như một người lính. Vì vậy, trong những bài thơ của 

Hoàng Phong Linh, người đọc vẫn xúc động cảm nhận được những hào khí oai 

hùng của người lính Võ Đại Tôn. 

Viết đến đây, tôi lại nhớ tới mấy câu thơ, ông viết trong đêm Thắp Sáng Niềm Tin 

tại San José vào đầu tháng 3 năm 1999: 

Đã đến giờ chưa 

Mà sao mặt trời rực đỏ 

Giữa đêm chính ngọ bùng lên! 

Không cần gọi tên 

Sóng người vẫn đến 

Vạn bàn tay giơ cao ngọn nến 

Biển cờ vàng chói lọi Niềm Tin. 

Trước khi dừng bút, tôi chân thành hy vọng, với tấm lòng son sắt cho quê hương 

đất nước của ông Võ Đại Tôn suốt mấy chục năm qua, không cần gọi tên, sóng 

người vẫn đến trong đêm LMQPVN phát hành sách Chim Bắc Cành Nam của ông. 

HỮU NGUYÊN 

Nguồn:http://www.truclamyentu.info/tlls_lichsuvietnamcandai/hoangphonglinh_vodai

ton.htm 
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Võ Đại Tôn Tên Anh Đi Vào Lịch Sử 

Tác giả: Ý Nhi ( Nhạc Và Lời ) - Khánh Ly (Hát) 

 

Võ Đại Tôn tên anh đi vào lịch sử , 

lịch sử oai hùng của nước Việt Nam 

Võ Đại Tôn tên anh muôn năm ngời sáng , 

giữa những anh hùng vì nước quên mình 

 

Võ Đại Tôn anh đi đi làm lịch sử, 

lịch sử ngang tàng bốn mươi mấy triệu dân 

Võ Đại Tôn tên anh muôn năm rực rỡ 

giữa những anh hùng dù chết không màng 

 

 

Đường anh đi dù sa cơ, còn vang vang lời anh nói, 

lời hiên ngang,lời sấm sét, làm hoang mang lũ giặc thù 

Ôi những lời như hỏa pháo , ta còn nhớ 

như luồng gió, như cơn cuồng tố, muôn năm còn đó... 

 

 

Võ Đại Tôn tên anh đi vào lịch sử , 

lịch sử oai hùng của nước Việt Nam 

Võ Đại Tôn tên anh không bao giờ chết 

giữa những anh hùng dù chết vẫn hùng. 

 

 

Võ Đại Tôn tên anh không bao giờ chết 

giữa những anh hùng dù chết vẫn hùng...  

 

Nguồn: http://lyric.tkaraoke.com/36950/Vo_Dai_Ton_Ten_Anh_Di_Vao_Lich_Su.html 

 

 

 

 

 

http://lyric.tkaraoke.com/5552/Y_Nhi__Nhac_Va_Loi____Khanh_Ly_Hat/
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Cung Khúc Võ Đại Tôn 

Tác giả: Phạm Duy (Nhạc Và Lời) - Diễm Chi (Hát) 

 

Anh là một người Việt Nam 

Trong thời cực kỳ u ám ! 

Cất bước ra đi tìm tự do 

Thoát bàn tay dã man giặc Hồ... 

Đời anh không thiếu chi tự do ! 

Tự do áo ấm với miệng no 

Tự do thương nhớ quê hương ngục tù... 

 

Đứng bên này bờ đại dương, 

lắng nghe lời than trong nước 

Những tiếng kêu Cha, Mẹ tìm con 

Tiếng vợ ngoan khóc thương gọi chồng ! 

Tự do nơi xứ lạ chẳng chê 

Miền quê nghe đói khổ còn kia 

Tự do đau đớn trông mong ngày về... 

 

Anh VÕ ĐẠI TÔN ! 

Trước cảnh thảm thương nước đổ nhà tan ! 

Anh đứng lên ! Anh vùng lên ! Anh chẳng chịu quên 

Anh VÕ ĐẠI TÔN ! 

Xót ruột bào gan, quyết một lòng son 

Anh đứng lên Chí nguyện quân ! Phục quốc xin nguyền... 

 

 

Anh nguyền phải vượt trùng dương 

Phá rừng vạch đường mở lối 

Khắc vết chân trên giải Trường Sơn, 

bắt chặt tay kháng quân căm hờn 

Dù cho muôn khó khăn chờ Anh 

Chiều mưa biên giới đã gặp Anh 

Làm thân tráng sĩ Kinh Kha về Tần... 

 

Anh vào lòng địch hiểm nguy, 

bước chân người trai dũng sĩ 

đã dấn thân không sợ lẻ loi 

Khó thành công cũng xin thành người ! 

Giặc thù giăng lưới bắt được Anh 

Tưởng rằng anh sẽ đầu hàng Nhưng 

hùm thiêng tuy đã sa cơ vẫn còn hùng... 

 

http://lyric.tkaraoke.com/5551/Pham_Duy_Nhac_Va_Loi___Diem_Chi_Hat/
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Anh nói rằng Anh : 

Mũi nhọn tiền phong, sức mạnh toàn dân 

đang dấy lên! Sẽ vùng lên ! Không thể nào ngưng 

Anh VÕ ĐẠI TÔN ! 

Ánh lửa trời Đông chói rọi màn đêm 

Đây bão mưa Đây cuồng phong diệt lũ cộng quyền... 

 

 

Từ nay trong mỗi tâm hồn ai, 

hồn anh sáng chói như lửa khơi ! 

Đại Tôn anh Võ yêu anh đời đời...  

Nguồn: http://lyric.tkaraoke.com/36888/Cung_Khuc_Vo_Dai_Ton.html 

 

 

 

Điệp-Mỹ-Linh 

Giới thiệu thi phẩm 

Tiếng Chim Bên Dòng Thác Champy 

của Hoàng-Phong-Linh 

 

LGT. Vào lúc 8 giờ tối 15 tháng 5 năm 1992, tai hội trường Ritz, nhà thơ Hoàng Phong Linh đã ra mắt 

tập thơ Tiếng Chim Bên Dòng Thác Champy, trước một cử tọa chọn lọc, khoảng gần 400 quan khách. 

Đặc biệt, trong chương trình buổi ra mắt tập thơ này, nhạc sĩ Song Ngọc cũng đã trình làng một nhạc 

khúc do anh phổ nhạc từ bài thơ Tiếng Chim Bên Dòng Thác Champy. Ca sĩ Trần Phúc đã trình bày ca 

khúc này xen với những đoạn thơ do ca sĩ Phạm Hữu diễn ngâm. 

Người giới thiệu thi phẩm Tiếng Chim Bên Dòng Thác Champy là nhà văn Điệp-Mỹ-Linh. 

Sau đây, Nguyệt San Sóng xin đăng nguyên văn bài Điệp-Mỹ-Linh giới thiệu thi phẩm Tiếng Chim Bên 

Dòng Thác Champy của Hoàng Phong Linh. 

 

Điệp-Mỹ-Linh xin trân trọng kính chào quý vị quan khách 

  

Kính thưa quý vị, thời gian gần đây, nhiều ngòi bút trong tập thể người Việt tỵ nạn đã tốn hao 

không biết bao nhiêu giấy mựt để viết, ca ngợi và đánh bóng hai nhân vật của “phía bên kia”. 
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Hai nhân vật đó là Bùi-Tín và Dương-Thu-Hương. Tôi sẽ không phê phán bất cứ điều gì về Bùi-

Tín và Dương-Thu-Hương; tôi chỉ xin thưa với quý vị rằng những ngòi bút thuộc “phía bên 

này” đã thực hiện rõ nét câu “Bụt nhà không thiên”.  

  

Thật vậy, trong cộng đồng người Việt Quốc-Gia, biết bao nhiêu người đã thật sự dấn thân cho 

đại cuộc, tại sao không ai nói đến mà chỉ tìm cách bôi bẩn? Trong tập thể cựu quân nhân mới 

sang Mỹ theo diện H.O. đã có biết bao nhiêu người quyết tâm ở lại với mục đích làm được 

chút gì cho quê hương? Thế nhưng, khi những người có chí dũng ấy mãn tù và đến đây, tập 

thể người Việt Quốc-Gia có dành cho họ chút ưu ái nào không? Giữa lúc tôi cứ buồn buồn và 

bị ray rứt về phản ứng của một số người Việt tị nạn đối với Bùi-Tín, Dương-Thu-Hương và quý 

vị H.O. thì tin ông Võ-Đại-Tôn mãn tù và được đồng bào Việt tại Úc-Đại-Lợi long trọng và tưng 

bừng tiếp đón được tung ra.  

 

Cùng chia xẻ niềm vui với mọi người, tôi tự mãn: Ít ra “phe mình” cũng có một người được 

đón tiếp một cách trịnh trọng và nồng nhiệt như vậy.  

Sự đón tiếp nồng nhiệt của tập thể người Việt tị nạn dành cho ông Võ-Đại-Tôn đã nói lên tất 

cả lòng thương yêu, sự quý trọng của họ đối với một người đã thật sự làm chấn động dư luận 

thế giới trong cuộc họp báo được trực tiếp truyền hình và truyền thanh vào ngày 13-07-1982 

tại Hà-Nội. 

 

Xuất xứ, ông Võ-Đại-Tôn là một sĩ quan Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa và cũng là một cá nhân 

trong tập thể tị nạn chúng ta. Nhưng từ sau cuộc họp báo lịch sử đó, danh từ riêng Võ-Đại-

Tôn đã vượt ra ngoài mọi sự bình luận, mọi sự phê phán, mọi sự cân nhắc. Danh từ riêng Võ-

Đại-Tôn đã vượt lên tất cả để tiêu biểu một cách xứng đáng cho tinh thần bất khuất, ý chí 

dũng cảm của Người Lính Việt-Nam Cộng-Hòa – nói riêng – và của người Việt- Nam – nói 

chung – trước kẻ thù chung. 

 

Đây không phải là lần đầu tiên tôi nói đến Võ-Đại-Tôn. Trong một lần phát biểu cảm tưởng 

nhân kỷ niệm ngày Quân-Lực, năm 1986, tôi đã nói: “...Hình ảnh người Lính Việt-Nam Cộng-

Hòa sẽ không còn được nhắc nhỡ nhiều nếu không có một Võ-Đại-Tôn đã làm chấn động dư 

luận thế giới vì tấm lòng tha thiết với non sông...” Bây giờ, sáu năm sau, nơi đây, tôi không đủ 

ngôn từ để nói đến cái Dũng và Trí của ông Võ-Đại-Tôn mà tôi chỉ xin phép được nói đến tâm 

hồn lãng mạn, rất nghệ sĩ của ông Võ-Đại-Tôn. 

 

Từ lâu, cả thế giới và tập thể tị nạn chúng ta nhìn cựu Đại Tá Võ-Đại-Tôn dưới hình ảnh một 

chiến sĩ đầy quả cảm. Sau khi ông Võ-Đại-Tôn ra tù, chúng ta mới ngạc nhiên khi được biết 

rằng từ chốn tận cùng của khổ nhục, từ những rung động thầm kín, từ những khắc khoải thâu 
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đêm, hồn của dũng sĩ đã sáng tạo những vần thơ ướt lệ không thua gì những nhà thơ đã thành 

danh. Đúng như Novalis đã nói: “Poetry heals the wounds inflicted by reason”. 

 

Kính thưa quý vị, thi sĩ ẩn núp bên trong người võ biền Võ-Đại-Tôn là nhà thơ Hoàng-Phong-

Linh. 

 

Thi phẩm tôi muốn giới thiệu đến quý vị hôm nay là Tiếng Chim Bên Dòng Thác Champy, do 

nhà xuất bản Bất-Khuất ấn hành, dày 119 trang, gồm 34 bài, viết theo đủ thể loại. 

 

Mở đầu, Hoàng-Phong-Linh trang trọng tưởng niệm phục quốc quân Vũ-Hoài. Trang Thay Lời 

Tựa, tác giả Hoàng-Phong-Linh gửi gấm: “... Xin mời các bạn đi vào thơ tôi với chút niềm cảm 

thông suy lắng, chút ngậm ngùi bâng khuâng. Xin đừng phủ phàng đạp mạnh – trời Thơ động 

vỡ hồn tôi.” Nếu quý vị đọc xong tập thơ và suy gẫm, quý vị sẽ thấy lời nhắn gửi của Hoàng-

Phong-Linh rất khiêm nhường. 

 

Để dành những giây phút thích thú cho quý vị khi quý vị đọc và thưởng thức tập thơ, nơi đây 

tôi không làm công việc phân tích, mà tôi chỉ xin trình bày một cách khái lược để quý vị có một 

khái niệm tổng quát về toàn thể tập thơ. 

 

Bài thơ đầu tiên, Tiếng Chim Trên Dịng Thác Champy, được tác giả chọn làm tựa đề cho thi 

tập. Ngay những dòng đầu, tác giả đã vẽ ra một cuộc chia  

ly vĩnh viễn đầy tức tưởi: 

 

Em cứ nằm yên đấy, 

Bên dòng thác Champy 

Con đường chúng ta đi, 

Đã vô cùng gian khổ. 

Dăm mảnh đá xanh rêu thành nấm mộ, 

Anh đắp lên cùng với cả tình anh. 

Em đã đi qua bao thác bao ghềnh. 

Đường về quê nay trở thành tử lộ.... 

 

Đọc những dòng này, nếu không thấy những dòng tác giả đề tặng cố phục quốc quân Vũ-Hoài, 

độc giả cũng vẫn cảm nhận được nỗi đau của một người khi thấy chiến hữu của mình gục ngã. 

Nỗi đau ấy dẫm nát hồn người ở lại. Từ nỗi đau thương quằn quại đó, tâm hồn nghệ sĩ trong 

người võ biền Võ-Đại-Tôn vươn lên để thi vị hóa một cảnh đời nghiệt ngã: 
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Rồi từ đấy – trong rừng vắng từng đêm 

Hay mỗi sáng sương mờ ôm đỉnh núi, 

Trên cành vắt mình qua khe suối 

Con chim buồn đứng hót tiếng cô đơn! 

 

Tôi nghĩ, câu “Con chim buồn đứng hót tiếng cô đơn” là tiếng than thầm gửi người vừa nằm 

xuống, và đồng thời cũng là lời tự hứa của tác giả đối với chiến hữu bạc mệnh, để tiếp nối 

đoạn đường gian khổ với mục đích thực hiện hoài bảo giải phóng quê hương khỏi ách bạo tàn 

của Cộng Sản Việt-Nam. Nhưng oái ăm thay: 

 

Đường quê hương, anh ngã ngựa không ngờ, 

Trong phút chốc trở thành tên chiến bại. 

Em là chim trên ghềnh xa hót mãi. 

Anh là chim trong bốn vách tù cao.... 

 

Tiểu sử của nhà thơ Hoàng-Phong-Linh in đậm nét ở giai đoạn này. Trên thi đàn Việt-Nam 

không phải chỉ có một Hoàng-Phong-Linh vừa là chiến sĩ, vừa là thi sĩ; cũng không phải chỉ có 

Hoàng-Phong-Linh mới sáng tác thơ trong tù. Nhưng quả thật, trong những nhà thơ Việt-Nam 

chỉ có một nhà thơ Hoàng-Phong-Linh mới rời cuộc sống đầy đủ, lìa bỏ điều kiện tự do sáng 

tác tại hải ngoại để trở về dành lại vùng trời xưa yêu dấu. Khi thất bại Hoàng-Phong-Linh cũng 

không hề nao núng, vẫn là “chim trong bốn vách tù cao.” Tôi nghĩ câu này biểu lộ sự cao ngạo, 

ngang tàng của một chiến sĩ và thể hiện rõ rệt cái “ngông” rất dễ thương của một nghệ sĩ. Và 

câu thơ này cũng khiến tôi nhớ đến câu “My head is bloody but unbowed” của William Ernest 

Henley. 

 

Suốt tập thơ hơn 30 bài, độc giả sẽ bắt gặp rất nhiều câu hùng tráng. Nhưng, như tôi đã thưa 

ở đoạn trên, tôi chỉ xin đi vào thế giới tình cảm, thế giới lãng mạn của một chiến sĩ mà thôi. 

Với mục đích đó, xin quý vị đọc những vần thơ sau đây: 

 

Ánh trăng soi vằng vặc. 

Dòng tơ trời lung linh,  

Xuyên qua song cửa sắt, 

Vào thăm ta tự tình... 

 

Tuy không thấy tác giả dùng từ ngữ “cô đơn” hay “buồn”, nhưng hình ảnh vầng trăng biểu 

tượng cho sự cô lẻ, đơn độc và song cửa sắt biểu hiệu cho chốn lao tù, khiến người đọc thấm 

thía được nổi quạnh quẽ của người tù biệt giam. Rồi: 
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...Trăng nhìn ta hiu hắt. 

Ta nhìn trăng tái tê. 

Trong gió mùa đông bắc, 

Kẻng thù nghe lê thê. 

 

Khi người tù mở rộng tâm tư để đón nhận ân sủng của thiên nhiên thì tiếng kẻng nhà tù vang 

lên, đưa người tù trở về thực tại. Trong cõi quạnh hiu này, âm vang tiếng kẻng nghe đồng 

vọng xa xôi khiến người tù não nùng khi nghĩ đến chuỗi ngày dài vô vọng sắp đến của mình! 

Nhà tù có thể giam giữ thân xác, nhưng không thể kềm giữ được tâm hồn và sự suy nghĩ của 

bất cứ một ai cả. Bởi vậy, tâm hồn của nhà thơ Hoàng-Phong-Linh mới vượt khỏi, vút cao, tìm 

về dĩ vãng êm mơ với những dòng mật ngọt trong bài Paris, Em: 

 

Giọt lệ buồn bên tháp Eiffel 

Trời mù sương hay nước mắt em, 

Nhỏ xuống hồn ta thành mộng mị. 

Sầu thương tím ngắt một dòng Seine... 

 

Ở những dòng này chúng ta bắt gặp nỗi nhớ mênh mông của thi sĩ hướng về buổi chia xa nào 

đó mà lòng thi nhân không thể nào quên được. Vì không quên được, thi sĩ đành nhắn nhủ 

người xưa: 

 

...Ta vẫn tìm em qua dáng mộng. 

Thuyền xưa về lại bến tình sông. 

Hãy giữ cho ta dòng lệ ấm, 

Cho dù trời lạnh mấy mùa đông! 

 

Có ai nghĩ đến người xưa mà lòng không mang nặng u hoài? Hoàng-Phong-Linh cũng vậy. 

Nhưng khi đang đắm hồn trong niềm thương, nỗi nhớ, Hoàng-Phong-Linh chợt nhận ra thực 

trạng của mình, đành tự thán: 

 

... Xin tạ từ màu mắt của em xanh, 

Trong hồn ta trái mộng đã rơi cành... 

Hoặc: 

Trắng tay thua một cuộc cờ, 

May ta còn lại nàng thơ trong tù. 
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Mặc dù đã có nàng thơ bầu bạn, Hoàng-Phong-Linh cũng không thể nguôi sầu; vì Hoàng-

Phong-Linh là phần hồn của một dũng sĩ. Mà, một dũng sĩ có nguôi sầu được không khi quê 

hương còn lầm than, bạn bè còn khổ nhục trong tù và đồng bào đang chết trên đường vượt 

biển hoặc đang quằn quại dưới sự thống trị khắc nghiệt của Cộng Sản Việt-Nam? Bởi vậy đôi 

khi dũng sĩ cũng thở dài: 

 

Đêm nghe vẳng tiếng còi tàu 

Xuôi Nam hay ngược hướng nào, về đâu? 

Xin ngừng cho nhắn đôi câu, 

Nếu toa còn trống, chở sầu dùm ta! 

 

Sau những lúc yếu đuối vì tình cảm bị chi phối, Hoàng-Phong-Linh lại trở về với bản tính 

ngang tàng đầy khí phách của Ông: 

 

Ban ngày dù cá chậu 

Ban đêm vẫn đại bàng. 

Giữa buồng giam ta cất tiếng cười vang! 

 

Từ thái độ trầm tĩnh và lời xác quyết dứt khóat trong lần họp báo quốt tế do Việt-Cộng tổ 

chức ngày 13-07-1982 cho đến thái độ cao ngạo lúc sống trong tù của ông Võ-Đại-Tôn, chúng 

ta thấy rằng ông Võ-Đại-Tôn là một người trước sau như một: Lúc nào cũng sống hiên ngang 

và chấp nhận hoàn cảnh để mưu đồ việc lớn. Đó là nhân sinh quan của kẻ sĩ. 

 

Trong bài Lời Viết Cho Con, nhà thơ Võ-Đại-Tôn Hoàng-Phong-Linh cũng truyền đạt đến 

người con trai duy nhất của Ông tinh thần dũng cảm của một kẻ sĩ: 

 

...Chí kình ngư trong bốn bể mênh mông, 

Không thể sống cùng sông ngòi phẳng lặng. 

Cánh đại bàng vỗ tung trời hoa nắng, 

Không chập chờn cùng chim sẻ quanh sân. 

 

Trong một môi trường mà ai cũng nặng lòng mong cho con giật được mảnh bằng đại học, có 

việc làm tốt, lương cao, nhà lớn, xe đắt tiền, v.v… thì những lời thơ của nhà thơ Võ-Đại-Tôn 

Hoàng-Phong-Linh viết cho con trai có bị xem là lập dị hay không? Thưa không! Đó là tinh thần 

kẻ sĩ Đông-Phương mà nền giáo dục Â Mỹ chưa bao giờ đưa vào học đường. 
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Dù là một người có chí lớn, đầy nghị lực để chấp nhận gian khổ, nhục nhằn, đôi khi nhà thơ 

Võ-Đại-Tôn Hoàng-Phong-Linh cũng mềm yếu, thấy mình bất lực trước nỗi điêu linh của dân 

tộc. Những lúc ấy tác giả phải nương vào sự huyền diệu của đấng thiêng liêng để tâm hồn 

được lắng đọng: 

 

Và đêm nay 

Trong âm thầm ngục tối 

Con lạc loài như một ánh sao sa! 

Lạy Mẹ Maria, 

Hồn con dâng tiếng khóc, 

Quê hương con là ngục tù tang tóc, 

Bao năm rồi dòng máu chảy trong đêm. 

Đường Thánh Giá sao cứ mãi dài thêm, 

Đời khổ nhục, đá cũng tan thành lệ! 

 

Là một người ngoai đạo, nhưng với tôi, những dòng vừa trích dẫn ở đoạn trên là những 

dòng thơ hàm xúc nhất, tạo được cảm nhận sâu xa nhất giữa tác giả và người đọc. 

 

Bằng những lời thơ bình dị, không làm dáng và ý thơ đậm đà cùng lối gieo vần nhẹ nhàng, nhà 

thơ Hoàng-Phong-Linh đã trải rộng nỗi lòng của Ông với Quê Hương, với đồng đội. Ông cũng 

dành cho vợ trái tim nồng ấm và truyền cho con ý chí bất khuất. Và trên tất cả, thi sĩ Hoàng-

Phong-Linh cho người đọc thấy rõ sự vi diệu của niềm tin. Tôi nghĩ, chỉ với hơn một trăm trang 

giấy mà nhà thơ Hoàng-Phong-Linh đã giàn trải được tất cả những điều đó thì thật là tuyệt 

vời. 

 

Xin độc giả đón nhận thi phẩm Tiếng Chim Bên Dòng Thác Champy của nhà thơ Hoàng-Phong-

Linh với tất cả nhiệt tình như quý vị đã hân hoan đón mừng chiến sĩ Võ-Đại-Tôn sau khi Ông 

trở về từ ngục sâu.  

 

Trước khi dứt lời, tôi xin cảm ơn ban tổ chức đã dành cho tôi vinh dự được giới thiệu tác phẩm 

Tiếng Chim Bên Dòng thác Champy; và tôi cũng xin trân trọng cảm ơn quý vị quan khách đã 

lắng nghe./.  

 

ĐIỆP-MỸ-LINH 
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Miếng Bánh Chưng Tết Trong Tù 

Võ Đại Tôn 

 

     Trong một dịp đi nói chuyện với Hội Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ đã tham chiến tại Việt Nam (VVA) ở 

San Diego (Nam California), tôi gặp lại một người bạn Mỹ đã từng bị giam tại Hỏa Lò (Hà Nội) hơn 4 

năm. Ông ta tâm sự là mãi cho đến bây giờ sau mấy chục năm ra khỏi ngục tù Cộng Sản VN, ông ta 

vẫn còn bị ám ảnh bởi nhiều sự kiện hãi hùng và có một câu hỏi vẫn chưa tìm được trả lời: - tại sao 

có một số người còn tồn tại được trong hoàn cảnh lao tù dã man đó?. Tôi mĩm cười chua chát khi 

nghĩ đến những người tù Việt Nam – trong đó có bản thân tôi – đã phải chịu khổ nhục gấp vạn lần 

nhưng đã vượt qua được ải chết. Có người cho đó là phép lạ, nhưng tôi tự nghĩ, trên hết đấy là khả 

năng sinh tồn vượt bực của con người cố gắng thích ứng với hoàn cảnh cay nghiệt nhất trong đời, 

và nhờ vào sự hận thù chôn chặt tận đáy lòng tăng thêm nhiệt lượng trong tấm thân tàn tạ để tồn tại 

qua ngày dù có lúc đã mỏi mòn, tuyệt vọng.  

    Có một số người may mắn thoát ra khỏi nước trước hoặc sau năm 1975, chưa hề nếm mùi lao tù 

cộng sản, lắc đầu không tin những gì anh em chúng tôi kể lại, cho rằng chúng tôi đã phịa thêm, 

cường đỉệu tả oán để làm động lực đấu tranh hoặc xin tình thương hại. Có đôi khi họ lại dửng dưng 

phê phán: - nhục nhã như thế, đói khổ như thế, tại sao không chết đi mà cố sống để làm gì?. Chúng 

tôi đã tự trả lời cho chính mình: - Mẹ Việt Nam đâu có cần tất cả những đứa con yêu phải chết đi, 

phải cố sống mà tiếp tục con đường đã chọn và làm nhân chứng về một chế độ vô đạo nhất trong 

lịch sử Dân Tộc. Dù một số trong chúng tôi khi ra khỏi ngục tù đã viết hồi ký nhưng chỉ trình bày một 

vài sự kiện chính, còn biết bao nỗi niềm, biết bao câu chuyện thương tâm trong đời tù thì vẫn âm 

thầm gậm nhấm trong lòng, viết sao cho hết, đến chết không quên. Đa số chúng tôi đã Tủi Đau 

nhưng không làm điều gì quá đáng để Tủi Nhục, không tham sống sợ chết đến độ phải đê tiện gục 

mặt đầu hàng. Hoàn cảnh tù mỗi người một khác, thập niện 80 khác với thập niên 90 và sau này, tù 

được thăm nuôi tiếp tế, được đi lao động tập thể, khác với tù bị biệt giam mút mùa, tù bị bắt đi “tập 

trung cải tạo” khác với tù từ hải ngoại về quê hương chiến đấu và bị sa cơ… Ngoan ngoãn trình diện 

khác với ngoan cố phản động. Cộng Sản có “chính sách” phân biệt đối xử rõ ràng. Ngay cả lương 

thực được cấp phát, căn cứ trên cân lượng gạo, gọi là tiêu chuẩn tùy theo “đối tượng” cũng không 

giống nhau. Số lượng 9-12-15-21 ký gạo mỗi tháng (quy ra thành khoai sắn hoặc bo-bo, bột mì) tùy 

theo mức “phản động”, “cải tạo tốt”, thành thật khai báo, hoặc ngoan cố, lý lịch quá khứ chưa được 

điều tra rõ… “Anh cứ làm việc, khai báo chi tiết thành khẩn, ăn năn hối lỗi, vắt hết máu ngụy ra khỏi 

thân xác và đầu óc, rồi Trên sẽ xét cho ăn tiêu chuẩn cao hơn”, đấy là lời công an thẩm vấn hoặc cai 

tù quản giáo thường dụ dỗ mua chuộc chúng tôi. Chế độ dạ dày. (Làm việc là bị kêu đi điều tra thẩm 

vấn, viết lời khai đủ chuyện không ngờ trước, viết đi viết lại hang mấy chục lần từng đề tài bị hỏi 

đến, luôn cả lý lịch bản thân và gia đình).  

    Tựa hồ như bất cứ việc gì xảy ra trong đời sống hàng ngày khi được tự do đều gợi nhớ trong lòng 

chúng tôi một câu chuyện nào đó ở chốn lao tù. Với tôi, suốt hơn 10 năm bị biệt giam, có biết bao 

mẫu chuyện chưa được viết ra, lắng sâu trong ký ức, gặp dịp thì bật nhớ lại. Ngậm ngùi chua xót. 

Như chuyện miếng bánh chưng trong tù của tôi chẳng hạn. Sau này, thường vào dịp Tết, mỗi lần 

ngồi ăn bánh chưng cùng gia đình, tôi nhớ ngay đến chuyện này, như một tài liệu nào đó mà chúng 

ta đã “save” vào máy vi tính, bây giờ bấm nút tìm lại thì thấy hiện ra ngay trên màn ảnh nhỏ.  

    Sau ngày tôi lừa được Cộng Sản để phản pháo trong buổi họp báo quốc tế tại Hà Nội (13.7.1982) 

mà họ đã thua đau, tôi bị biệt giam “mút mùa Lệ Thủy” (theo kiểu nói của anh em tù nhân chúng tôi). 

Đến năm thứ 7, thứ 8 thì tôi bị kiệt quệ thân xác vì quá thiếu dinh dưỡng. Biết tôi vẫn ngoan cố, 

không khai thác được gì thêm, và cũng đã bị giam cầm lâu năm rồi, họ cứ bỏ tôi nằm dài ra đấy, 

không màng đến nữa. Tôi không được phép liên lạc với gia đình tại Úc để nhận thư từ hoặc quà tiếp 

tế. Đặc biệt trong những ngày Tết, các tù nhân hình sự hoặc các “đối tượng” không nguy hiểm đều 

được thăm nuôi hoặc nhận quà trên mức ấn định. Không khí toàn trại tù (B-14 – Thanh Liệt, ngoại 

thành Hà Nội) có vẻ nhộn nhịp khác thường, đã bắt đầu có những tiếng cười phát ra từ các buồng 

giam mỗi khi nhận được tiếp tế ăn Tết do gia đình gửi vào. Tù hình sự thường gọi ngày Tết là “Giỗ 

Mả Tổ”, người nào không có tiếp tế thì “đầu gối to hơn đùi”, chỉ còn chờ mong được vài bữa “cơm 

tươi” do trại cấp cho, có vài lát thịt, một cái bánh chưng vào đêm trừ tịch. Bánh chưng nhỏ bằng nửa 
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bàn tay, đôi khi chỉ toàn nếp xôi chứ không có nhân đậu xanh. Nhưng đấy cũng là hạnh phúc, ngậm 

miếng bánh chưng trong miệng không dám nhai. Nghĩ rằng phải đợi đến 365 ngày nữa, nếu còn 

sống và còn ở tù, thì mới hy vọng có lại. Cũng chưa chắc, vì nhiều khi vẫn còn ở tù nhưng không 

được cấp cho miếng bánh chưng vì chưa “cải tạo tốt”. Miếng bánh chưng ngày Tết được ban phát 

từ “lượng khoan hồng nhân đạo của đảng và nhà nước nhân dân” , nhưng có điều kiện.  

    Khoảng cuối năm 1985, gần đến Tết ta, hàng tuần có rất nhiều người đi làm việc ở Liên Xô và 

Đông Âu - gọi là lao động xuất khẩu – lúc vế bị bắt giam ở trại Thanh Liệt. Hầu hết đều bị ghép vào 

tội buôn lậu hàng cấm, nhưng thực ra, nhà cầm quyền muốn tịch thu hết mớ hàng hóa nghèo nàn 

của họ mang về. Vờ bắt giam lấy cớ, rồi vài tuần lại thả ra. Đã bị mất đồ, lại còn bị nộp phạt nữa. Đa 

số là thanh niên nam nữ. Vì biết không có tội gì nặng và hầu hết đều là con ông cháu cha cả, đám 

này vẫn thản nhiên không lo sợ gì và bất chấp nội quy kỷ luật trong tù, quậy hết biết. Hàng tuần họ 

đều nhận được tiếp tế của gia đình gửi vào, ăn uống ê hề và suốt ngày gọi nhau chuyện trò, tiếng 

cười nói vang cả mấy dãy buồng giam. Lòng tôi xốn xang. Cũng trong thời gian này, trại còn giam 

một số đông người Trung Quốc, bị bắt ở biên giới Trung-Việt từ năm 1979 vì tội nghi làm gián điệp. 

Tiếng Tàu, Đức, Tiệp Khắc, Nga Sô, tiếng chửi thề, nổ ra như pháo, tôi nằm nghe cũng vui vui. Cán 

bộ “bảo vệ” được đám thanh niên này đút lót bánh kẹo và thuốc lá ngoại quốc mỗi đêm, nên việc 

kiểm soát cũng không nghiêm ngặt lắm, nhất là dịp Tết. Họ tha hồ nói đủ chuyện và tôi lắng nghe 

được nhiều tin tức bên ngoài. Bên cạnh buồng giam tôi có một thanh niên ở Liên Xô về, con của một 

đảng viên gộc làm việc ở cảng Hải Phòng. Đi học nghề điện tử bốn năm, nhưng chỉ chuyên mua nồi 

áp-xuất và hàng hóa, xe đạp, xe gắn máy, chuyển về nước để bán lại kiếm lời. Anh này trước đây 

đã từng ở tù Hỏa Lò (Hà Nội) về tội du đảng nhưng được ông bố chạy chọt lãnh ra và gửi đi Liên 

Xô. Tuy mới quen tôi mấy ngày, sau một vài đêm tâm sự qua cửa sổ, anh ta tỏ vẻ quý mến tôi vì 

máu giang hồ. Hơn nữa, anh ta có cô bồ ở Saigon cho nên dễ cảm thông với tôi. Anh ta thường nói: 

- “Bác ơi, cháu thích người miền Nam lắm. Hết sảy ! Người Nam chân thật và ăn chơi đúng điệu 

hiện đại lắm. Chứ không như người miền Bắc chúng cháu, cứ co ro cúm rúm, hạt muối cắn làm tư. 

Trước đây khi chưa vào Saigon (anh ta không gọi là thành phố Hồ Chí Minh) và chưa ra nước 

ngoài, bọn cháu có biết gì đâu. Cứ bắt đi họp Đoàn, họp Đảng mãi, chán bỏ mẹ”. Một hôm vào ngày 

mồng ba Tết, anh ta lên tiếng chửi thề: “Tiên sư bố, tiếp tế bánh chưng làm gì lắm thế. Mười mấy 

chiếc như thế này thì ông làm sao ăn cho hết ! Ông chỉ nhón nhân thịt bên trong cho vui còn thì vứt  

 

mẹ hết ra cống cho chuột ăn…”. Tôi nằm nghe mà cồn cào cả ruột, vì đói, vì lạnh, nuốt nước miếng 

ừng ực. Hoa cả mắt, tưởng chừng như thấy mấy cái bánh chưng đong đưa trước mặt. Vói tay nắm 

bắt, chỉ thộp được mấy con muỗi.  

 

    Trong không khí ngày Tết, tôi thèm bánh chưng quá. Nghĩ đến gia đình thì ít hơn là mơ có được 

một vài muỗng đường, mứt gừng, hạt dưa, và nhất là bánh chưng để thộn vào bụng cho no và bớt 

lạnh. Các buồng bên cạnh lại dư thừa quà Tết. Tôi nghĩ ra cách tìm ăn. Thời gian qua, tôi thường 

họa chân dung, làm hoa giấy và đắp hòn non bộ, chậu cá, bằng xi-măng cho các cán bộ quản giáo 

trong trại để kiếm thù lao thuốc lào hút. Tôi tự tạo ra “nghề” này để sinh tồn. Mỗi lần gạ được “khách 

hàng cán bộ” nào thì tôi được dẫn ra văn phòng trại để ngồi vẽ tranh, làm hoa, dưới sự kỉểm soát 

của “bảo vệ” (cai tù). Làm mãi thành quen tay, lại có thêm óc tưởng tượng để biến chế nhiều kiểu 

đẹp mắt, tôi có nhiều cai tù đặt “hàng” trong dịp Tết. Cán bột quản giáo đều nghèo, sẵn có tên tù nào 

khéo tay sản xuất được gì thì họ khai thác triệt để, không mất tiền công, chỉ cho vài bi thuốc lào cầm 

hơi. Tôi có “nghề” làm hoa giả bằng giấy màu hoặc giấy bạc bao thuốc lá, có nhiều lọ hoa tôi sáng 

tạo ra trông không khác gì hoa trang trí trong các cửa hiệu thương xá ở ngoại quốc vào dịp lễ Giáng 

Sinh. Vào dịp Tết năm ấy, tôi có thêm hai cán bộ thẩm vấn là “khách hàng” đặt làm hoa giả. Nhân cơ 

hội này, tôi nghĩ ra cách tìm bánh chưng ăn. Thông thường, tôi dùng chút cơm để dán hoa giấy, 

nhưng dại gì, cơm tù còn không đủ ăn, hơi đâu mà phí phạm. Tôi nói với cán bộ quản giáo nếu có 

xôi nếp bánh chưng để dán hoa thì “cực kỳ tốt”, có buồng giam nào dư thừa vứt đi thì lấy cho tôi một 

ít. Nhưng “kỷ thuật” dán hoa thì phải chọn những hạt xôi nếp nào mềm mới tốt, tôi phịa ra như thế. 

Tên cán bộ gật gù: - “Thoải mái, thoải mái, tôi sẽ kiếm cho anh miếng bánh chưng thừa để anh thoải 

mái dùng”. Được lời như cỡi tấm lòng, tôi ngồi rung đùi khẳng khiu chờ đợi. Buổi chiếu, tên cán bộ 

mở cửa sắt buồng giam đem vào cho tôi một cái bánh chưng thật lớn, ai đã khoét ăn hết cả nhân 



 35     Anh Hùng Việt Tộc Võ Đại Tôn – Nam Phong tổng hợp                     www.vietnamvanhien.net 

bên trong, gói tạm bằng một tờ giấy báo cũ ướt nhẹp, dường như mới nhặt từ cống lên. Đợi cho tên 

cán bộ đi khuất, tôi vừa cười thầm vừa chọn ra một ít nếp xôi để dành dán hoa, còn bên ngoài ướt 

nhoẹt, nhầy nhụa nhớt thì tôi gói lại để đó. Khuya về, nằm trong mùng, tôi chuẩn bị “ăn Tết”, từ từ, 

trịnh trọng, nghiêm túc như một ông đồ già ngồi pha trà buổi sáng để nhâm nhi một mình. Tôi mở gói 

bánh chưng còn thừa ra, gỡ sạch những lớp xôi còn dính chặt vào tờ giấy báo, cắn nhẹ từng miếng, 

ăn trong bóng tối xà lim lờ mờ, buốt lạnh. Ngon tuyệt vời. Bên kia vách tường trại giam là xã Thanh 

Liệt. Nhà ai đang vặn to một băng nhạc duy nhất mà tôi đã được nghe đi nghe lại từ suốt mấy năm 

qua tiếng hát của Thanh Thúy với bài Nửa Đêm Ngoài Phố. Nhạc “vàng”, có lẽ là nhà của tên cán bộ 

nào đó đã đem từ miền Nam ra. Nằm trong mùng ăn vụng miếng bánh chưng Tết thừa của người tù 

nào đó đã vứt đi, nghe lời ca Thanh Thúy, tuy âm thanh đã cũ, rè rè nhừa nhựa, tôi mĩm cười trong 

nước mắt. Và tôi đặt lại lời ca, lẩm nhẩm hát một mình… “Buồn vào hồn không tên, thức giấc nửa 

đêm, nhai bánh chưng một mình… ôi bánh chưng đời tù…”. Tôi bị giam mút mùa ở buồng số 8 – 

khu D -. Nghe nói ở buồng số 5 có ‘tù ngụy cải tạo” nào đó ở trại Nam Hà mới chuyển về, có thân 

nhân từ Mỹ gửi cho quà Tết tiếp tế mấy bao to. Thông tin ở trong tù nhạy lắm, nhanh hơn cả thông 

tấn xã Reuters. Một giọng ho, những tiếng gõ cạch cạch vào vách tường buồng giam, cũng có thể 

nhận ra người quen nào đó, rồi tìm cách lén liên lạc qua một vài câu thơ, tiếng hát, chuyện kiếm 

hiệp Kim Dung, vào ban đêm. Tối hôm ấy, khi nằm nhai cầm chừng miếng bánh chưng, nghe giọng 

ca Thanh Thúy, gió thoảng bay đến buồng giam của tôi mùi thuốc xì-gà. Tôi lén ra đứng chỗ cửa 

“gió” (một khung cửa nhỏ để cán bộ nhìn vào kiểm soát tù biệt giam), và hít hơi xì-gà “second-hand 

smoking”. Thế là đủ mùi vị về một cái Tết nữa trong tù, có bánh chưng, có “nhạc vàng”, có hương 

thơm xì-gà ngoại quốc, và … có cả nước mắt cô đơn.  

 

    Đây là một trong vạn cách sinh tồn của người tù dưới chế độ Cộng Sản. Miễn sao không bán rẻ 

anh em, không hèn hạ làm “ăng-ten” cho kẻ thù để đạp lên xác đồng đội mà sống, giả dại qua ải để 

mong một ngày thoát cũi sổ lồng mà tiếp tục đấu tranh.Tôi tự tạo ra những cái “nghề” bất đắc dĩ như 

làm hoa giấy, vẽ tranh, không phải là cúi đầu phục vụ nhục nhã, mà chính là để “nuôi” sống mình, có 

vài bi thuốc lào để hút, hít được chút không khí ngoài buồng giam, lao động trí óc sáng tạo. Thầm ăn 

miếng bánh chưng dùng để dán hoa giấy, tuy có đau trong lòng, trong hoàn cảnh cay nghiệt đó, 

nhưng tôi tự tha thứ cho mình vì đấy không phải là nỗi Nhục lớn trong lẽ sinh tồn của một người tù 

bị biệt giam hơn 10 năm, không thẹn với lương tâm và chính khí. Cố sống để tiếp tục con đường 

còn dang dở với mộng chưa tròn. Dù sao, tôi cũng thấy “nhợn” trong lòng mỗi khi nhớ lại những 

mẫu chuyện này, thương mình và thương cả Dân Tộc đã bị đọa đày xuống tận cùng vực thẳm bởi 

một chế độ phi nhân. Càng thương lại càng cố vươn cao lên để tồn tại và để đóng góp công sức vào 

việc giải trừ Cộng Sản, cùng toàn dân sớm quang phục quê hương. Miếng bánh chưng Tết trong tù 

này là một trong hàng trăm tư liệu tôi thêm vào hành trang hiện tại để tiếp bước lên đường.  

      

Võ Đại Tôn 

 

Nguồn: http://music.vietfun.com/trview.php?ID=6858&cat=13 

 

 

 

 

 

 

http://music.vietfun.com/trview.php?ID=6858&cat=13
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Cuối đường Mẹ đi ...  

(quê hương, những ngày di tản đầy máu và nước mắt, 

trong tháng Tư dương lịch, 1975) 
 

Võ Đại Tôn (Hoàng Phong Linh) 
 

Mẹ già đi từ Cam Lộ 

Nước mắt chảy mềm Gio Linh. 

Gia tài không đầy đôi rổ 

Mẹ nhìn máu lửa Thần Kinh. 

 

Đá đổ mồ hôi Thạch Hãn 

Chạy dài lên đỉnh Hải Vân. 

Leo đèo, Mẹ như mê sảng, 

Chân voi - sưng đôi bàn chân. 

 

Mẹ đi giữa trời thiêu đốt 

Thây con lớp lớp trải dài 

Dọc theo con đường số Một 

Nằm bên dăm củ sắn khoai. 

 

Tam Kỳ chạy vô Quảng Ngãi 

Bầy con đói khát bên đàng. 

Biển người xô nhau, quằn quại, 

Ngã dần ... trong tiếng khóc than. 

 

Mẹ vào Qui Nhơn, Phú Bổn, 

Nhìn trời khói lửa Pleiku. 

Đoạn đường mang tên Mười Bốn 

Thành mồ hoang lạnh, thâm u. 

 

Thây ai quàng manh chiếu rách, 

Bàn tay nào vói trời cao ? 

Ngập vùng tang thương Darlac, 

Chân đi, Mẹ khóc nghẹn ngào. 

 

Máu chảy lan dần mạch đất 

Nha Trang chết vạn đàn con. 

Vào Nam, sức già lây lất 

Về đâu ? - Nẻo sống không còn ! 

 

Cần Thơ, Hà Tiên, Rạch Giá, 

Mẹ lần đến mũi Quê Hương 

Cà Mau nhìn ra biển cả 

Tàn hơi, Mẹ chết bên đường ! 
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Mẹ già đi từ Cam Lộ 

Cuối đường, chết mũi Cà Mau. 

Trọn đời sống trong đau khổ 

Chết còn trông thấy khổ đau ! ... 

 

Võ Đại Tôn (Hòang Phong Linh)  

 

 

LỜI VIẾT CHO QUÊ HƯƠNG  

 

Võ Đại Tôn (Hoàng Phong Linh) 
 

Tôi là người dân Việt 

Khi mới sinh ra 

Tiếng mẹ ru cho ngủ hòa với đạn bom xa 

Cùng tiếng võng đưa dìu dặt. 

Dù đang khóc - nghe tàu bay của giặc 

Cũng biết im hơi, ôm cổ mẹ xuống hầm. 

Tôi đã quen tai nghe những tiếng nổ ầm 

Mùi thuốc súng ngạt đầy hai lá phổi. 

Tôi biết nhìn mẹ tôi cằn cỗi 

Sữa khô vàng vì khoai sắn quanh năm. 

Mắt ngây thơ tôi thấy mẹ âm thầm 

Nhiều đêm tối đẽo tầm-vông cho bố. 

Bố tôi đi đặt hầm chông, đào hố, 

Đuổi xua Tây, chống Nhật, giữ quê nhà. 

Rồi lớn lên, tôi thuộc hát hùng ca 

Trước khi biết đánh vần qua chữ cái. 

Đường quanh làng in dấu chân non dại 

Những chiều làm lính đếm một, hai... 

Đòn tre nặng trên vai 

Làm súng giả, bắn quân thù ngã gục ! 

Nghìn đêm mơ : Tiên về ban gậy trúc 

Hóa thành gươm, biến ảo phép thần thông, 

Cho tôi đi giành lại cả non sông 

Trong tay giặc - ôi, tuổi thơ đầy mộng ! 

Tôi thèm nghe chuyện ngày xưa Phù Đổng 

Ngựa đồng phi, roi sắt, đuổi xâm lăng. 

Chuyện quả cam trên bến nước sông Đằng 

Tay bóp nát vì thù căm lũ giặc. 

Từng trang sử ngời trăng sao vằng vặc 

Gói hồn tôi bằng gương sáng hùng anh.  
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Thời gian qua ... 

Kháng chiến đã công thành 

Trời Tháng Tám đưa Thu vào lịch sử. 

Bạn bè tôi từ rừng sâu núi dữ 

Kéo nhau về - hoa gấm phủ quê hương, 

Mặt trời say bừng mọc ở Nam Phương ! 

 

* 

 

Nhưng nguồn vui chưa trọn 

Non sông tôi bị trăm ngàn dao nhọn 

Đâm thủng hồn, Nam Bắc xẻ chia đôi ! 

Bầy em thơ lại tiếp cảnh trong nôi 

Nghe bom đạn từ xa về ru ngủ. 

Dăm ba thằng bạn cũ 

Lại ra đi - mỗi đứa một phương trời. 

Hai mươi năm nội chiến mỏi mòn hơi 

Sông chảy máu, núi bày xương trắng lạnh.  

Mẹ tôi chết, một đời trong khổ hạnh, 

Cha tôi sầu vĩnh viễn cũng ra đi. 

Ngàn thê lương tiếp diễn cảnh phân ly 

Sông Gianh cũ nối giòng qua Bến Hải ! 

Đường quê hương hóa thành bao chiến bãi 

Ruộng cày lên vỏ đạn, đất cằn khô. 

Đầu xanh non quấn vội giải khăn sô 

Màu tang trắng phủ lên hồn thơ dại. 

Tôi đã gặp - lòng bao lần tê tái - 

Những em thơ bằng lứa tuổi con tôi 

Nằm chết bên sông, cuối bãi, ven đồi, 

Tay nắm chặt con búp-bê bằng đất. 

Đất Việt Nam ! - món đồ chơi tuổi mật 

Nghèo như em, nghèo như cả quê hương ! 

Mặt trời đau - lặn mất ở Nam Phương... 

 

* 

 

Rồi hôm nay 

Chiến tranh không còn nữa 

Lòng reo vui tưởng xa rồi khói lửa 

Nhưng ngờ đâu tôi lại mất quê hương ! 

Vì tôi đi trên vạn nẻo đường 

“Chỉ thấy mưa sa trên màu cờ đỏ” (Trần Dần) 

Tình thương đâu ? Non sông tôi còn đó 

Phải đành xa ! 

Phải đành xa ! Khỏi thấy mưa sa 

Trên màu cờ đỏ ! 

 

* 
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Nhưng quê hương còn đó 

Tôi xin hẹn mai về ! 

Tôi sẽ đi trên vạn nèo đường quê 

Bằng những bước chân nắng đẹp. 

Tôi sẽ cho em trái tim không bằng thép 

Mà bằng máu Con Người. 

Trái tim tôi biết nở nụ cười tươi 

Vì không nung bằng lò sản xuất. 

Tôi sẽ đưa em ra khỏi công trường u uất 

Cho em làm Người, biết quý thịt xương 

Để em không còn là máy ! 

Tôi dẫn đàn con tung tăng chạy nhảy 

Vào các công viên 

Phá tan đi những hình tượng thiếu niên 

“Anh Hùng Lao Động”. 

Và dựng lên những khu vườn hoa mộng 

Cho tuổi ấu thơ. 

Có cung trăng với thằng Cuội ngồi mơ 

Đầy chim bướm - trả con về tuổi dại. 

Đồng ruộng phì nhiêu, hoa màu nông trại, 

Sẽ mọc lên thay thế chốn lao tù. 

Tôi sẽ ngồi nghe chú bác nông phu 

Ca vọng cổ giữa hương nồng lúa mới.  

Ôi tình quê hương dìu vợi 

Làm sao ôm hết một vòng tay ? 

Cho tôi hẹn một ngày 

Trở về xin gặp lại 

Gia đình, anh em, bạn bè, con cái, 

Tất cả đồng bào. 

Để cùng ôm nhau - ta sẽ khóc gào 

Nước mắt mừng vui trôi dần thương nhớ.  

Để hòa chung nhau máu tim, hơi thở, 

Và để trao nhau trọn cả Tình Người ! 

Những bàn tay cũng biết nở môi cười 

Dẫn tôi đi trở về thăm chốn cũ. 

Tôi sẽ xin trải hồn ra ấp ủ, 

Sẽ quỳ hôn từng kỷ niệm ngày xưa ! 

Và ... không bao giờ tôi thấy lại trong mưa 

Màu máu tươi cờ đỏ ! 

Ôi ! quê hương còn đó 

Cho tôi hẹn mai về 

Để làm Người, và được sống nơi Quê !...,  

Hoàng Phong Linh – Võ Đại Tôn 
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TIẾNG CHIM BÊN DÒNG THÁC CHAMPY  

(Tưởng niệm hương hồn cố Chiến Hữu VŨ HOÀI đã hy sinh vì Tổ Quốc trên đường cùng tôi trở 

lại Quê Hương, 10/1981, tại Hạ Lào).  

Võ Đại Tôn (Hoàng Phong Linh) 

1. Em cứ nằm yên đấy 

Bên dòng thác CHAMPY 

Con đường chúng ta đi 

Đã vô cùng gian khổ. 

Dăm mảnh đá xanh rêu thành nấm mộ  

Anh đắp lên cùng với cả tình anh. 

Em đã đi qua bao thác bao ghềnh 

Đường về quê nay trở thành tử lộ. 

Dòng hoa trắng từ núi cao đang đổ 

Xuống lòng khe cho mát tấm thân em. 

Rồi từ đấy trong rừng vắng từng đêm 

Hay mỗi sáng sương mờ ôm đỉnh núi 

Trên cành gai vắt mình qua khe suối 

Con chim buồn đứng hót tiếng cô đơn. 

Tiếng chim nghe uất hờn 

Lời chim tràn ai oán. 

Dặm trường xa sao nửa đường đứt đoạn 

Em thành chim trong tiếng hót Hoang Vu . . . 

 

2. Con đường đầy sương mù 

Rừng tre già cao vút. 

Đêm mưa dầm lũng sâu ngập lụt 

Ta băng mình qua tiếng mưa rơi. 

Thân tím bầm run rẩy chút tàn hơi 

Chân vẫn bước vì lửa lòng chưa tắt. 

Anh không sợ kẻ thù trước mặt 

Mà ngại tình chiến hữu sau lưng. 

Anh nhìn ngọn tre cao vút giữ rừng 

Như ngọn dáo lén đâm vào chiến sĩ. 

Ngọn dáo của lòng ganh tỵ 

Ai người vong bản bon chen ? 

Ngọn dáo của kẻ ươn hèn 

Vội quên mối thù vong quốc. 

Đường ta đi đã lên đèo xuống dốc 

Hành trang nghèo mà nặng gánh Cô Đơn. 

 

3. Đỉnh núi cao mây vờn 

Đá nghìn năm quên tuổi. 

Nằm nghỉ chân, võng đong đưa bờ suối 
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Ta lạc loài như dã thú không tên. 

Qua TCHÉ-PONE, BOLOVEN, 

Về Hạ Lào thăm thẳm. 

Còn bao núi xuống 

Còn mấy núi lên ? 

ATOPEU đường xa muôn dặm 

Rừng Tây Nguyên heo hút trong tim. 

Ta vẫn đi - anh thấy một đàn chim 

Tung cánh bay nhanh về tổ 

Nhưng còn em ? 

- Còn em đâu ? 

Tiếng đạn thù đã nổ 

Bên dòng thác CHAMPY ! 

Hận cừu này anh mãi mãi còn ghi 

Và nước mắt xin trở thành gươm dáo. 

Anh vẫn còn nghe tiếng chim ảo não 

Trong rừng vắng thâm u. 

Bóng chim trong sương mù 

Cô đơn đứng hót. 

Đường cam go, anh không hề dừng gót 

Hẹn mai về, mang trái ngọt cho em.  

 

4. Bây giờ quá nửa đêm 

Anh còn nghe tiếng suối. 

Tiếng chim trong rừng núi 

Vọng về từ cõi mơ. 

Đường quê hương - anh ngã ngựa không ngờ 

Trong phút chốc trở thành tên chiến bại. 

Em là chim trên ghềnh xa hót mãi 

Anh là chim trong bốn vách tù cao. 

Nhưng đêm vẫn còn sao 

Em cứ nằm yên đấy 

Cùng gió reo nước chảy 

Bên dòng thác CHAMPY. 

Còn nửa đường anh vẫn quyết ra đi 

Thêm tiếng hót vào hành trang bất khuất. 

Nếu anh chết - linh hồn anh u uất 

Cũng thành chim vang tiếng hót cùng em. 

Trong rừng vắng từng đêm 

Trên cành gai khe núi 

Hai tiếng chim sẽ hòa theo tiếng suối 

Đến muôn đời cao tiếng hót QUÊ HƯƠNG ! 

 

võ ĐẠI  TÔN (Hoàng Phong  Linh)

* (Bài thơ này đã được hai nhạc sĩ SONG NGỌC và TRẦN CHÍ PHÚC phổ thành hai bản trường ca 

khác nhau và đã được phổ biến tại hải ngoại). 
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EM và MÙA XUÂN QUÊ HƯƠNG  

 

Võ Đại Tôn (Hoàng Phong Linh) 
 

Nỗi đau như lưỡi dao 

Hằn sâu lòng Tổ Quốc. 

Thời gian như gan bào 

Đời tạm dung tủi nhục. 

Xuân lại về ư ? - Vết thương còn tỉnh thức 

Tiếng máu gào, đỏ hực cơn mơ. 

Giòng sông trôi - hiu hắt bến bờ 

Bên này đại dương ngút ngàn thương nhớ. 

Ba mươi năm trường chinh hòa chung nhịp thở 

Cùng Tổ Quốc điêu linh. 

Ta nửa đêm thảng thốt giật mình 

Nghe lằn đạn xuyên chiến hào trai trẻ. 

Tay ghìm súng giữ an đất Mẹ 

Từng ngọn cỏ bờ đê. 

Nghe lệnh hàng - qua mắt lệ nhìn quê 

Ta cúi mặt, đời chắn ngang gai kẽm. 

Xuân đã về đâu ? - Thân tù lê vết chém 

Gánh oan khiên lịch sử nặng quằn vai. 

 

2. 

Xuân đã chìm sâu, ngàn lưỡi sóng le dài 

Nuốt thân Em vào trùng dương đáy vực. 

Thuyền định mệnh mong manh rạn nứt 

Bồng bềnh trôi theo xoáy nước trầm luân. 

Từ thuở yêu Em, ta đã thấy mùa Xuân 

Nay còn lại mảnh thuyền trong mê sảng. 

Em đã về đâu ? - Say tiếng cười điên loạn 

Bầy hải tặc giằng co. 

Em ngút tiếng gào to 

Thân gục ngã, máu loang hòa Mệnh Nước. 

Ba mươi năm, giòng thời gian xuôi ngược 

Vẫn còn nguyên quá khứ một vòng tay. 

Nhìn Xuân về, trời thoáng nhẹ mây bay 

Tưởng vờn hương tóc cũ.  

Nụ cười xưa, vào Thơ ta ấp ủ 
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Thêm hành trang cho trọn bước Lên Đường. 

Xuân giữa lòng ta, dù ai chiếm ngàn phương 

Ta vẫn có một nẻo riêng về mộng. 

 

3. 

Ất Dậu xưa, Em nằm bên rảnh cống 

Xác còm khô, đói chết giữa trời Xuân. 

Ất Dậu nay, Em vẫn kiếp trầm luân 

Đâu Lẽ Sống, bụi đời vương tóc xỏa. 

Trời Mậu Thân đã cùng Em gục ngã 

Cạn mồ chôn tập thể vói bàn tay.  

Giòng lịch sử cuốn xoay 

Vùi Em vào uất nghẹn. 

Tuổi Xuân hồng, nụ tình yêu chớm thẹn 

Cũng đành thôi ! Em nín khóc qua đường. 

Đời bao nẻo nhiểu nhương 

Ai trả giá thịt da Em ngà ngọc ? 

Món đồ chơi, ai vung tiền lột bóc 

Thân nghèo Em, hương tóc cũng tàn Xuân. 

Ba mươi năm, đời ta vẫn gian truân 

Tìm hương cũ, đưa Em về lối mộng. 

Cùng chia nhau chút Tình Xuân để sống 

Cho trần gian thêm hiểu nghĩa “Con Người”.  

 

4. 

Em cố sống và xin giấu nụ cười 

Chờ ta ngày trở lại. 

Trời nở hoa, nụ tình xưa kết trái 

Đời Xuân hồng dìu nhẹ bước chung đi. 

Tổ Quốc ta vui, tình ngọc vẫn xuân thì 

Dù lấm bụi, thân ngà Em vẫn vẹn. 

Mơ cùng Thực - ta nguyên lời ước hẹn 

Cuộc trường chinh không mỏi bước đăng trình. 

Tổ Quốc ta ơi ! Trong vận Nước chuyển mình 

Em sẽ có một trời Xuân để sống. 

Ta lên đường, hành trang không chỉ mộng 

Vì còn Em nâng dậy bước ta đi. 

Nỗi đau Em cùng uất nghẹn tràn mi 

Cho ta máu, thêm Niềm Tin vững tiến. 

Ba mươi năm - ta không làm rong biển 

Bập bềnh trôi. 

Trong lòng ta chiêng trống vẫn Hà-Hồi 

Cùng Em nữa. 
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Lời huyết thệ một ngày xưa đã hứa : 

- Xuân sẽ về trên vạn nẻo Quê Hương !.  

 

Mùa Xuân Ất Dậu 2005 

Hải Ngoại. 

 

VÕ ĐẠI TÔN (Hoàng Phong Linh). 

 

 

HỒN SÔNG NÚI TRONG EM 

(Quý trọng gửi về Trần Khải Thanh Thủy, Lê Thị Công Nhân,  

và những phụ nữ Việt Nam anh hùng bất khuất  

trong đại cuộc đấu tranh Dân Chủ tại quê nhà)  
 

Võ Đại Tôn (Hoàng Phong Linh) 
 

Tôi chưa bao giờ gặp Em 

Chỉ thấy hình trên báo 

Mà sao cung trầm phím dạo  

Lên tơ lòng ray rứt ngày đêm ? 

Tóc đen từng sợi nhỏ 

Của Em, 

trên vầng trán Sao lại vàng khô,  

nhuốm màu khổ nạn  

Trên quê hương tang tóc đọa đày ? 

Em cố viết 

những hàng chữ thẳng ngay 

Lấy máu tim làm mực.  

Dù quanh Em không còn Sự Thực 

Bao dối gian vây bủa từng ngày. 

Họ đã đổi thay 

ngay từng trang Lịch Sử. 

Dưới lớp da người là quả tim thú dữ 

Mang dòng máu tanh nồng.  

Họ bắt Em tô hồng 

Những điều không thực. 

Họ buộc Em quy hàng bạo lực 
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Ngòi bút bẻ cong. 

Làm con rối tung hô, quanh quẩn chạy vòng 

Theo lệnh truyền của đảng. 

Nhưng mắt Em ngời sáng 

Lửa tinh anh rực rỡ tâm hồn. 

Em thẳng nhìn vào mặt lũ quan ôn 

Thét vang lời đối kháng.  

Tiếng vọng về từ Mê Linh chiếu rạng 

Má hồng gươm báu trao tay.  

Bành tượng uy nghi, lụa phất cờ bay 

Thêm hơi thở, Em chưa hề ngã gục.  

Dòng máu Triệu Trưng không bao giờ chịu nhục 

Em hiên ngang đứng vững tuyến đầu ! 

Đôi tay mềm, còng sắt máu thâm sâu 

Nghe con khóc, Em vẫn bền tâm chí. 

Thân liễu yếu nhưng hồn không ủy mị 

Em mĩm cười thách đố lũ sài lang. 

Từ xà lim tăm tối vẫn còn vang 

Lên tiếng thét vì Nhân Quyền, Dân Chủ ! 

Trong bóng đêm, tóc nhung mềm sợi rủ 

Thành vòng hoa đan kết núi sông hồn. 

Em ngẩng mặt, Đời giá trị gì hơn 

Là tận hiến, giữ hương màu Áo Trắng.  

Hoa đấu gươm mà gươm mòn Hoa thắng 

Vì trong Hoa đầy Lẽ Sống Con Người.  

Em là Hoa, vườn Tổ Quốc thêm tươi 

Chào Xuân mới đang về thơm đất nước.  

Bạo lực vây quanh, Em kiên cường tiến bước 

Gót hồng Em tươm máu nở đài sen.  

 

Rồi mai đây, đời bóng tối đêm đen 

Không còn nữa, bình minh về rạng chiếu. 

Trời đất đổi thay, nhịp cung đàn muôn điệu 

Bừng thanh âm vang triệu tiếng đồng ca. 

Em nhìn con chạy nhảy khắp vườn hoa 

Không còn cảnh khóc nhà tan cửa nát. 

Chế độ phi nhân tận cùng đốn mạt 

Bàn tay Em góp sức đã vùi chôn. 

Thế hệ thăng hoa, Tổ Quốc vẫn sinh tồn 

Trang sử mới, thẳng hàng Em viết tiếp. 



 46     Anh Hùng Việt Tộc Võ Đại Tôn – Nam Phong tổng hợp                     www.vietnamvanhien.net 

Những em gái không còn đeo nặng kiếp 

Món hàng rao như cỏ rác bên đường. 

Hạt mầm Em rồi nở rộ Tình Thương 

Cây Nhân Bản vươn trời cao đại thụ.  

Tôi nhìn lên giữa hào quang vũ trụ 

Thấy tên Em rạng rỡ ánh ngàn sao.  

Em vẫn là Hoa như tự thuở nào 

Hồn Sông Núi cho Em nghìn vẻ Đẹp. 

Em vẫn là Hoa thắm màu trong lửa thép 

Vườn Tự Do – Em thẳng đứng, nguyên hình ! 

Trời Việt Nam thơm mãi đóa Hồng xinh.  

 

Võ Đại Tôn (Hoàng Phong Linh) 

Hải ngoại, 23.4.2007.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày giỗ Bạn  

Võ Đại Tôn (Hoàng Phong Linh) 
 

Hôm nay là ngày giỗ 

của mày. 

Tau nhớ rõ 

nhưng làm sao trở về thăm mộ 

như những lần trước đây ? 

Có lẽ mày đã hay 

bọn mình mất nước ! 
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Mày sướng hơn tau vì được nằm xuống trước 

trên mảnh đất quê hương. 

Còn thân tau giờ phải cảnh tha phương 

biết bao giờ trở lại ? 

Nơi mày nằm chắc có nhiều cỏ dại 

hay bị phá tan đi làm kỹ nghệ công trường ? 

Tau còn nhớ bọn mình hay nói chuyện quê hương 

đời lính chiến vẫn hoài mơ làm Đẹp. 

Những buổi hành quân tau làm thơ, mày chép 

giữa rừng sâu mờ ảo bóng trăng sao. 

Những đêm mưa nằm dưới chiến hào 

gối đầu lên mũ sắt. 

Mày hay mơ, mộng ngời lên ánh mắt, 

ngày thanh bình trên khắp nẻo quê hương. 

Bỏ lại sau lưng khói lửa chiến trường 

về vui sống bên mẹ già, xóm nhỏ. 

Những em gái hậu phương yêu thiên thần mũ đỏ 

thường viết thư cho mày, tán gẫu chuyện tương lai. 

Đời bọn mình đâu biết được ngày mai 

khi tuổi lính không đếm bằng năm tháng 

mà đếm bằng gian truân lửa đạn 

phải không mày ? 

Những chiều xuân đồn vắng gió heo may 

mày mơ ước theo mây về viễn xứ. 

Mày đố tau chuyện người xưa, lịch sử 

thời Chiến Quốc Đông Châu.  

Từ truyện Tàu sang đến tận trời Âu 

mày biết cả giòng sông Seine bao nhánh, 

Hoa Thịnh Đốn bao đường, trời Paris nóng lạnh. 

Nhưng cuối cùng rồi cũng chuyện quê hương 

với giấc mơ con, với mộng bình thường 

không bao giờ có được ! 

Rồi một hôm mày lại nằm xuống trước 

mắt mở trừng to như muốn hỏi : vì sao ? 

Tại sao mày chết ? - khi mày chỉ ước ao 

trông thấy mẹ già, đàn em, xóm nhỏ ! 

Khi mày nói đời thiên thần mũ đỏ 
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là bất tử trường sinh ! 

Tau đưa mày đi, đầu cúi làm thinh 

và tự hỏi đến bao giờ gặp lại ? 

Những em hâu phương, những người con gái 

đã yêu mày, sao không thấy tiễn đưa ? 

Trong lòng tau đang khóc, hay ngoài trời đang mưa ... 

 

* 

Và hôm nay ngày giỗ 

tau xa rồi - có còn ai thăm mộ 

nơi mày nằm, cỏ dại lạnh tàn hương 

hay bị phá tan đi làm kỹ nghệï công trường ? ... 
 

 

VÕ ĐẠI TÔN (Hoàng Phong Linh) 

 

 

 

 

 

 

 

 

THIỆN TÂM VÔ ÚY 
Võ Đại Tôn (Hoàng Phong Linh) 

(Cung kính gửi về Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ cùng Quý Bậc Lãnh Đạo Phật Giáo tại quê 

nhà, lưu niệm ngày Quý Ngài đến chia sẻ kiếp nạn cùng dân oan khiếu kiện tại Saigon).  

 
Người đứng đấy, giữa muôn vàn dâu bể  

Cõi trầm luân nhân thế kiếp dân oan. 

Áo nâu sồng thanh thoát ánh hào quang 

Trong Quốc nạn chìm sâu cơn Pháp nạn. 

Lượng Từ Bi lòng hải hà vô hạn 

Đóa Hồng Sen chiếu rạng giữa màn đêm. 

Chư Phật mười phương Trí Huệ bừng lên 

Đang phổ độ thêm Đại Hùng Đại Lực.  

Tiếng quê hương vọng về từ đáy vực 

Kêu gọi Người nhập thế cứu nhân sinh.  

Tạm xa chùa cùng chuông mõ kệ kinh 
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Đem Đạo Hạnh hoằng dương ngàn Công Đức.  

Chốn ta-bà đầy khổ đau cùng cực 

Giữa trùng vây ngạ quỷ giết sinh linh. 

Người đứng đấy, Hiện Hữu lẫn Vô Hình, 

Thân Vô Úy với Tâm Tình Vô Lượng.  

Tim Bồ Tát Vô Thanh và Vô Tướng 

Hòa chung vào bể khổ kiếp tai ương. 

Chốn tù lao đau nhục thể khôn lường 

Người vẫn gửi Tiếng Thơ vào Tâm Nguyện. (*) 

Hạnh hy sinh thành ngôn từ rung chuyển 

Đòi lại Quyền Dân trong Đạo Lý Công Bằng.  

Người đứng đấy, thuyền trên Bến Sông Trăng 

Giờ Hoàng Đạo sáng hai bờ Nhật Nguyệt. 

Thân Tâm Người luôn rạng ngời băng tuyết 

Dáng hiên ngang đầy đức độ Từ Bi.  

Bánh xe Thời Gian xoay chuyển lẽ huyền vi 

Thân đại thụ tỏa muôn ngàn bóng mát. 

Chiếc thuyền Không Gian đưa Dân về An Lạc 

Cho Tình Người trẩy hội buổi Liên Hoa.  

Giữa muôn trùng bạo lực với điêu ngoa 

Người vẫn đứng, cạnh tòa sen Dân Tộc.  

Ôm mẹ già cùng đàn con đang khóc 

Hóa thân vào cộng-nghiệp cõi nhân sinh. 

Đem Thiện Tâm – trong khổ nhục quên mình – 

Làm vũ khí diệt bao nguồn Tội Ác. 

Rồi mai đây giữa trời cao tiếng hát 

Núi sông này rạng chiếu ánh Từ Tâm 

Phương danh Người thơm ngát, tỏa hương trầm ! 

 

Võ Đại Tôn (Hoàng Phong Linh) 

Hải Ngoại , tháng 9.2007 
 

(*) – Thơ Tù của Hòa Thượng Thích Quảng Độ.  

 

TIẾNG THÉT TỪ LƯƠNG TÂM 

- Kính tặng LM Nguyễn Văn Lý và những Nhà Đấu Tranh Dân Chủ trong nước.  

- Thân tặng Tuổi Trẻ Việt Nam, không một chế độ nào có thể bịt miệng chúng ta.  

 

Võ Đại Tôn (Hoàng Phong Linh) 
 

Một bàn tay không che nỗi Mặt Trời 

Đang sáng rọi vào lương tri Nhân Loại. 

Một bàn tay làm sao bóp tan Tiếng Nói 

Đang khơi nguồn cho biển động muôn nơi ?! 

Dã thú vây quanh, Người vẫn yên ngồi 

Như bậc Thiền Sư giữa trăm nghìn bão táp.  

Một Tiếng Thét làm quân thù cúi rạp, 

Lòng sói lang run sợ kinh hoàng. 



 50     Anh Hùng Việt Tộc Võ Đại Tôn – Nam Phong tổng hợp                     www.vietnamvanhien.net 

Tiếng Thét của Cha Ông từ thuở hồng hoang 

Khắc lên đá lời tâm nguyền dựng Nước. 

* Của Đằng Giang ngăn chân bạo ngược 

Kiếm vạch lòng sông, tiến bước không lùi. 

* Của Đống Đa, xác giặc chôn vùi, 

Trên bành tượng hào quang thân lẫm liệt. 

* Của Chí Linh, tụ về bao hào kiệt 

Nung thép trong lòng, sấm hịch rền vang.  

* Của đầu rơi Yên Bái chẳng quy hàng  

Run máy chém, mặt thù xanh hoảng sợ. 

* Của bao người lịm dần, khô tiếng thở 

Trên quê hương không mảnh đất vùi thân. 

Từ Cổng Trời cùm sắt máu hoen chân  

Trong uất nghẹn vẫn gào lên Tiếng Thét. 

Bao đòn thù trên thân tù đói rét  

Chung màu da sao mãi gánh oan khiên ? 

* Của đàn em thơ đói khát triền miên 

Thân vàng vọt thành món hàng mua bán.  

Thế hệ trầm luân, sinh phong dần khô cạn 

Đời tương lai Em chống nạng về đâu ? 

Ba mươi hai năm, vẫn chỉ một màu 

Đen tủi nhục bao trùm lên đất nước.  

Một bàn tay vẫn nguyên hình bạo ngược 

Đang bịt mồm Công Lý, bóp quyền Dân.  

Nhưng Hồn Thiêng Sông Núi tựa Linh Thần 

Đang phù trợ cho Người luôn vững chí. 

Đang kết tụ từ nghìn năm hào khí  

Hòa chung thành một Tiếng Thét hôm nay.  

Đại diện Toàn Dân trong bóng tối đêm ngày 

Cho Nhân Loại bừng Lương Tri, thức tỉnh. 

Bao thế hệ trời Nam, ngẩng cao đầu chiếm lĩnh 

Quyền Con Người chung ánh sáng phương Đông. 

Ba triệu bàn tay đầy sắc máu chuyên hồng (*) 

Cũng không thể che Mặt Trời thế kỷ.  

Một Tiếng Thét mà vang lừng Nhân Vị 

Vườn Tự Do thơm nhụy nở bừng hoa, 

Nhịp liên hoàn Dân Chủ bản đồng ca ! 

 

Võ Đại Tôn (Hoàng Phong Linh) Hải Ngoại, 15.4.2007. 

 

(*) – Ba triệu đảng viên Cộng Sản Việt Nam. 
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TỔ QUỐC - HÀNH TRÌNH BA MƯƠI NĂM  

1975 - 2005  

 

Võ Đại Tôn ( Hoàng Phong Linh)  
 

(LỜI TRẦN TÌNH KÍNH DÂNG TỔ QUỐC). 
 

*** 

 

- Tổ Quốc của tôi ơi 

Ba mươi năm trời 

Áo tôi đã rách. 

Còn sợi chỉ nào, từ nguồn thiêng huyết mạch 

Cho tôi xin, vá lại áo đời. 

Tôi đã đi, đường gai góc mòn hơi 

Xuyên rừng núi - mồ hôi pha trộn máu.  

Về quê hương, nguyện lòng son chiến đấu 

Nửa đường đi thành đêm tối lao tù.  

Mười năm ôm hận nghìn thu 

Lênh đênh chìm theo vận Nước.  

Và hôm nay, vạn nẻo đường xuôi ngược 

Tôi vẫn còn tiếp bước Cha Ông. 

 

* 

 

- Ba mươi năm - Tổ Quốc đã đau lòng 

Nghe con khóc từ trùng dương sóng chuyển. 

Huyền sử xưa năm mươi con theo Cha về biển 

Giống Rồng thiêng mở rộng cõi bờ. 

Còn hôm nay vì hai tiếng Tự Do 

Trăm-ngàn thây vùi tan nơi vực thẳm. 

Năm mươi con vượt rừng sâu muôn dặm 

Theo Mẹ hiền - thơm nửa máu dòng Tiên.  

Dựng quê hương hùng sử khắp ba miền 

Nay Văn Hiến cằn khô cùng sỏi đá. 

Những địa danh chôn xương tù gục ngã 

Tên kinh hoàng, tủi nhục đến nghìn năm. 

Hoàng Liên Sơn không nấm mộ con nằm 

Cổng Trời nghe máu khóc. 
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Dã thú vờn quanh, xiềng gông, tang tóc, 

Nghĩa “Con Người” thua chữ sắn khoai. 

 

* 

 

- Ba mươi năm - em bán hình hài 

Tìm miếng cơm manh áo. 

Đại Hàn, Đài Loan xông xáo 

Mua em về làm món đồ chơi. 

Năm nghìn năm dù nước lửa dầu sôi 

Chưa bao giờ mẹ bán con vì đói. 

Bầy trẻ thơ còm cõi 

Bươi rác nghèo, rách rưới lang thang. 

Nghe quanh mình loa vẫn thét "vinh quang" 

Đường tương lai đá cũng tan thành lệ. 

 

* 

 

- Ba mươi năm tưởng chào vui thế hệ 

Ngẩng cao đầu, tay vói đến năm châu. 

Nhưng cội nguồn và đạo lý chìm sâu 

Lo sáng tạo những đua đòi vật chất. 

Mùi kim tiền thơm hơn bánh mật, 

Giấc mơ vàng : - mong thoát khỏi quê hương. 

Thúy Kiều xưa, rơi sóng nước Tiền Đường  

Nay viết lại thành Tiền Giang, phản động ! * 

Lũy tre xanh, cánh tay thần Phù Đổng 

Bao anh hùng dựng Nước thuở ban khai 

Còn lại đây hoang phế cả đền đài 

Tên Hùng Vương đành thua tên Bill Gates. * 

Túi càn khôn đã nghèo, thêm rỗng tuếch, 

Văn Hóa này còn lại tiếng "bia ôm" ! 

 

* 

 

 

- Ba mươi năm : răng hổ đói đỏ ngòm 

Luôn gầm thét, xé tươi hồn Dân Tộc. 

Từ địa đạo ùn lên bao cơn lốc 

Thành “đại gia” chễm chệ một phương trời. 

Miệng “vô sản” toàn men rượu nồng hơi, 

Tay “chuyên chính” ôm bao đầy châu báu. 

Dinh thự nguy nga - dựng lên từ máu 

Của nhân dân khổ hạnh một đời. 

Người thương binh ngẩng mặt nhìn trời 

Nghe tiếng khóc trong tiếng cười vang vọng. 

Chiếc xe lăn bánh mòn, gãy gọng, 

Lê thân tàn về cuối hẻm đơn côi. 
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* 

 

- Tổ Quốc của tôi ơi 

Ba mươi năm niềm đau quặn thắt. 

Đàn con lưu vong lửa lòng nguội tắt 

Dĩ vãng quên rồi, hiu hắt tình quê. 

Lớp già nua mơ ước nẻo về 

Không nhắm mắt, cuối đời lên tiếng nấc. 

Còn tuổi trẻ hồn nhiên hoa mật 

Nơi xứ người chấp nhận quê hương.  

 

- Nhưng một ngày mai : 

- Đường hoa nở hướng dương 

Hành trình thôi cúi mặt. 

Sẽ có những đàn con vòng tay siết chặt 

Kéo mặt trời về lại phương Đông. 

Tổ Quốc sẽ tươi hồng 

Giữa hào quang Dân Tộc. 

Cây Tự Do sẽ đâm chồi nẩy lộc 

Lửa Nhân Quyền bừng sáng nẻo thâm u. 

Mái trường vui thay thế chốn lao tù 

Cho con học từ cội nguồn Nhân Bản. 

Không kẻ nào được quyền mua bán 

Thịt da em, nguồn sống của Rồng Tiên. 

Hồn Tổ Quốc linh thiêng 

Đài cao về chiếm ngự. 

Cuộc hành trình từ quê hương - viễn xứ - 

Chuyển xoay thành trẩy hội hoa đăng.  

Từ phương Nam tung vút cánh chim Bằng 

Thành Rồng Thiêng Đông Á. 

Từ núi cao nghiêng mình ra biển cả 

Rạng ngời soi hai chữ : VIỆT NAM. 

 

* 

 

- Lời trần tình ba mươi năm 

Tôi viết bằng tim máu. 

Từ nỗi đau âm thầm chôn giấu 

Kính dâng lên Tổ Quốc hằng yêu. 

Mỗi chữ-vần mong gói trọn một điều : 

- Từ tâm thức xin góp chung hành động. 

Đại Cuộc Toàn Dân ban tôi Lẽ Sống 

Hiến dâng đời cho trọn nghĩa Quê Hương.  

Tổ Quốc ơi 

 

Dù gian lao, xin tiếp máu Lên Đường 

Cho tôi về với Mẹ. 

Vững chân đi, qua trăm ngàn dâu bể 

Được quỳ ôm từng mảnh đất quê Cha.  

Phút cuối đời xin biến lệ thành hoa 
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Giữa triều vui Dân Tộc. 

Trong lòng tôi : - Vĩnh hằng Tổ Quốc 

Huy hoàng Văn Hiến - Tự Do !  

 

VÕ ĐẠI TÔN (Hoàng Phong Linh) 

2005. 

 

Ghi chú :  

* Văn Học : Trong kỳ thi tốt nghiệp Trung Học tại Việt Nam năm 2004, qua dề tài bình luận 

về truyện Kiều của Nguyễn Du, đã có nhiều thí sinh nộp bài viết : Thúy Kiều vì buồn 

chuyện gia đình đã tự vận tại sông Tiền Giang, may nhờ một nữ cán bộ Cộng Sản vớt lên, 

cải tạo tư tưởng phản động, Thúy Kiều giác ngộ, xin được kết nạp vào đảng.  

*Lịch sử : Trong cuộc thăm dò ý kiến sinh viên các trường đại học ở Việt Nam về các vĩ 

nhân thế giới và dân tộc, đa số sinh viên đều tuyển chọn Bill Gates làm thần tượng số 1 của 

giới thanh niên hiện nay ở trong nước. * 

Nguồn: http://www.toquocdandutrachnhiem.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

HỊCH TRUYỀN TỪ TỔ QUỐC ! 
 

  

(Viết khi nhận được tin Trung Cộng chính thức sát nhập hành chánh kể từ ngày 

2.12.2007 quần đảo Hoàng Sa – Trung Sa - Trường Sa của Việt Nam thành huyện 

Tam Sa, trực thuộc tỉnh Hải Nam của Trung Cộng, do đảng Cộng Sản Việt Nam 

dâng hiến).  

 
 

Võ Ðại Tôn (Hoàng Phong Linh) 

  

  

Ông Cha ta vạch kiếm chỉ lòng sông 

http://www.toquocdandutrachnhiem.com/
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Chân vững thạch, tay chống Trời ngạo nghễ.  

Chí đại bàng vượt muôn ngàn sóng bể 

Thách trùng dương, đi mở rộng cõi bờ.  

Hải đảo xa xôi thêm máu dựng cờ 

Rồng tung cánh rợp Trời Nam hiển hách. 

Vó ngựa Hung Nô bao lần quét sạch 

Chặn xâm lăng qua khí phách kiêu hùng. 

Mấy nghìn năm sâu rễ bách tùng 

Gươm chém đá – đá mòn, gươm vẫn sắc.  

Gốc tre thiêng làm kinh hoàng phương Bắc  

Cọc Ðằng Giang xuyên thủng mộng quân thù.  

Từ Diên Hồng cho đến chốn thảo lư 

Lời Tâm Nguyện chung lòng lo giữ Nước. 

Bành tượng uy linh chắn ngang bạo ngược 

Ðống Ða mồ, bia sử sáng nghìn năm. 

Dù phong ba theo mệnh Nước thăng trầm 

Luôn giữ vững từng dòng sông, đỉnh núi. 

Từ Ải Nam Quan đến Cà Mau đất mũi  

Là của Ta, xuyên suốt ba miền. 

Từ dảy Trường Sơn ôm ấp khí hùng thiêng 

Thân đại thụ cũng nguyên lòng chung dạ. 

Tất cả ! Tất cả ! 

Dù là máu xương 

Khô cằn sỏi đá . 

Dù là hướng dương 

Hoa hồng tám ngã 

Ðều là của Ta ! 

 

 

 
 

Không ai có quyền đem máu của Ông Cha 

Ði dâng hiến, vết nhơ nhòe trang sử ! 

Lũ tội đồ khom lưng cống sứ 

Làm ô danh, tủi nhục giống Rồng Tiên. 

Bọn Bắc Phương luôn ôm mộng bá quyền 

Luôn thu tóm, hả hê cười đón nhận. 

Lời Hịch Truyền hôm nay đầy uất hận 

Từ Cha Ông, từ Sông Núi nghìn thu. 

Dòng máu Thiêng từ rừng rú thâm u, 

Nơi hải đảo, kinh thành hay xóm vắng. 

Kiếp lưu vong đời tha phương trĩu nặng 

Hay đọa đày trên mảnh đất quê hương . 

Hãy thét vang, cùng truy diệt bạo cường 
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Ðang chễm chệ ngồi buôn Dân bán Nước. 

Toàn Dân Ta kẻ sau người trước 

Không cúi đầu khiếp nhược khoanh tay. 

Ta làm Chủ đất này 

Ai được quyền mua bán ? 

Lãnh thổ Thiêng Liêng nghìn năm chói rạng  

Là của Toàn Dân ! 

Dù bể dâu biến đổi phong trần 

Ta vẫn đứng trên bờ dâu bể ! 

Ải Nam Quan còn sôi huyết lệ  

Bản Giốc dòng khóc hận đêm thâu. 

Ðảo Hoàng Sa ngơ ngác tủi sầu 

Thay đổi chủ, sóng đen màu uất nghẹn. 

Ðất Nước ta toàn vẹn 

Nào ai dám cắt chia ? 

Sao giờ đây thịt xẻ xương lìa 

Giang sơn đầy vết máu ? 

Ðảng vong nô, một phường thảo khấu 

Lấy máu dân tô thắm màu cờ. 

Làm nhục Cha Ông, dâng hiến cõi bờ 

Rồi ngất ngưởng nơi Ba Ðình chuốc rượu !  

Dân Tộc ta mấy nghìn năm trường cửu 

Lẽ nào đâu khuất phục lũ sài lang ? 

Lời Hịch đã rền vang 

 

 

 

 

 

 

 
 

Quyện Hồn Thiêng Sông Núi. 

Hãy ngẩng đầu cao, chuyển xoay hận tủi 

Thành cuồng phong, chung Ðại Khối Toàn Dân.  

Giành lại non sông, dù phải hiến thân 

Vì Ðại Nghĩa, tâm nguyền chung cứu Nước.  

Ðá phải mềm vì chân ta cứng bước 

Và đời ta nguyên thủy vẫn lòng son. 

Trời phương Nam, đất Việt phải còn 

Ðến muôn nghìn năm nữa ! 

Lời Hịch hôm nay, tiếng vang thành lửa 

Ðang soi đường dẫn hướng ta đi. 

Ðòi lại quê hương, thoát cảnh suy vi 
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Dân Tộc Việt, trời phương Nam : - Tự Chủ ! 
  

  

  

Võ Ðại Tôn (Hoàng Phong Linh)  
Hải ngoại, 10.12.2007. 

 
 Nguồn: http://vnthuquan.net 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÀI TƯỞNG NIỆM 44 NĂM QUÂN LỰC VIỆT NAM CỘNG 

HÒA ANH HÙNG 

 
(19.6.1965 – 19.6.2009) 

 

 

Hôm nay, 

 

Trước bàn thờ Tổ Quốc uy danh 

 

Những người lính già cùng thế hệ tuổi xanh 

 

Hợp lòng chung khấn nguyện: 
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Bao Anh Hùng trong cõi vĩnh hằng linh hiển 

 

Xin về đây chứng kiến Tâm Thành. 

 

Chúng tôi, 

 

Giữa trời lưu vong năm châu bốn biển  

 

Dâng nén hương lòng,  

 

trọn Nghĩa Tình đồng đội chi binh.  

 

Chúng tôi, 

 

Dù phai màu áo trận 

 

Nhưng Tổ Quốc luôn hiện hữu bên mình 

 

Và thời gian vẫn vuông tròn Trách Nhiệm.  

 

Đứng bên này bờ đại dương,  

 

chúng tôi hướng lòng tưởng niệm 

 

Về Đất Tổ Quê Cha.  

 

BỐN MƯƠI BỐN NĂM QUÂN LỰC CỘNG HÒA  

 

NGÀY KỶ NIỆM LỪNG DANH QUÂN SỬ. 

 

Chúng tôi, 

 

Mang tuổi lính, và tuổi đời lênh đênh viễn xứ 

 

Cùng vận Nước gian nan. 

 

Từ bốn phương trời thế giới thênh thang 

 

Vẫn còn vang bước quân hành  

 

trên Bốn Vùng Chiến Thuật.  
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Theo dấu chân những Người đã khuất 

 

Nguyện lòng son cùng với Núi Sông.  

 

Trong ngậm ngùi chưa thỏa mộng tang bồng 

 

Cúi xin hương linh các Anh Hùng Tử Sĩ 

 

Phù hộ chúng tôi giữ tròn Tâm Chí 

 

Sát cánh cùng nhau, tiếp bước kiên cường.  

 

Từ Địa Phương Quân đến các Binh Chủng  

 

hùng trấn biên cương, 

 

Từ Hải Quân vượt sóng trùng dương 

 

Đến Không Quân cánh đại bàng tung lướt gió, 

 

Đã có bao người ngày đêm gian khổ 

 

Vẫn bền gan, dù phải hy sinh. 

 

Giữ yên Đất Mẹ, quên cả thân mình 

 

Đem xương máu bảo toàn danh Tổ Quốc.  

 

Xác thân gửi vào lòng Dân Tộc 

 

Hồn còn sống mãi đến thiên thu.  

 

Từ Thiên Thần Mũ Đỏ tung cánh hoa dù 

 

Đến Cọp Rằn Mũ Nâu,  

 

cùng bước chân âm thầm Biệt Kích. 

 

Từ Cọp Biển Mũ Xanh, 
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cùng nhau tạo nên chiến tích 

 

Lẫy lừng, Tổ Quốc Tri Ân.  

 

Dù nổi trôi theo vận nước trong khổ nạn Toàn Dân 

 

Chúng tôi vẫn thẳng đứng, ngay hàng, hiện diện. 

 

Quân Lực hùng anh, lừng vang bách chiến 

 

Thỏa chí bình sinh cho vẹn ước nguyền. 

 

Quyết xông pha trên khắp mọi miền 

 

Thân Lính Chiến Vì Dân luôn tiến bước. 

 

Từ Bến Hải đến Cà Mau xuôi ngược, 

 

Cờ Vàng bay trên Quảng Trị Cổ Thành.  

 

Hoa Dù nghiêng đồng ruộng, 

 

Chao bóng giữa rừng xanh. 

 

Trên chiến địa vang dậy bước quân hành 

 

Hay âm thầm từng đêm xuyên lòng đất địch.  

 

“An Lộc địa, sử ghi chiến tích 

 

Biệt Kích Dù vị Quốc vong thân!” 

 

Trọn một đời hãnh diện áo Quân Nhân 

 

Chung góp máu, dựng Cờ Thiêng đất Mẹ.  

 

Chúng tôi nguyện hiến dâng đời trai trẻ 

 

Cho Tổ Quốc tồn vinh.  

 

Đã bao người trong khói lửa hy sinh 
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Không lùi bước, chắn ngang biển địch. 

 

Thành Đinh Công Tráng vang lời truyền hịch 

 

Đem máu xương vào chiến tích nghìn thu. 

 

Qua Miên Lào vượt đèo núi thâm u 

 

Reo chiến thắng, trời nung Hè Đỏ Lửa! 

 

Tết Mậu Thân, giữ nguyên từng điểm tựa 

 

Ngạo nghễ Cờ Vàng trên Phú Văn Lâu. 

 

Bình Giả, Đầm Dơi, Hạ Lào, 

 

vượt qua rừng thẳm sông sâu 

 

Ghi tên vào Quân Sử.  

 

Truy địch Trường Sơn, Pleime, A Lưới, 

 

thành địa danh bất tử 

 

Hiển hách đến muôn đời.  

 

Hôm nay, 

 

Chúng tôi về đây xin khấn nguyện một lời 

 

Chung tiếp sức, không bao giờ bỏ cuộc. 

 

Cùng thế hệ cháu con giữ nguyên cờ Tổ Quốc, 

 

Song hành đòi lại quê hương. 

 

Chúng tôi nguyện noi gương 

 

Từ Chiến Sĩ Vô Danh đến Anh Hùng Tướng Lãnh 
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Giờ phút cuối trên miền Nam bất hạnh 

 

Đã hiên ngang tuẫn tiết, chẳng quy hàng.  

 

Chúng tôi nguyện làm viên gạch lót đàng 

 

Cho Hậu Duệ ngày mai về dựng Nước. 

Sát cánh, kề vai, cùng nhau tiếp bước 

Cho vẹn toàn Nghĩa Khí Quân Dân. 

Vì Trách Nhiệm, cuối đời mang hoài bảo góp phần 

Chung truyền thống, dựng cao Cờ Chính Nghĩa.  

Chúng tôi nguyện một lòng tái xây tuyến địa 

Cùng Toàn Dân, Sử mới viết nghìn trang.  

Một ngày mai trong ánh sáng vinh quang 

Trên Đất Mẹ uy linh Cờ Tổ Quốc. 

Dưới biểu tượng Tự Do giữa mùa Xuân Dân Tộc 

Chúng tôi đây, luôn thẳng lối nghiêm hàng. 

Cúi xin hương linh Anh Hùng một thuở dọc ngang 

Về đây chứng giám. 

Bao thế hệ khắc sâu vào tâm khảm 

Một lời chung huyết thệ giữ lòng son. 

Xin giúp chúng tôi trong Đạo Nghĩa vuông tròn 

Vì Tổ Quốc thiêng liêng,  

Vì hào quang Danh Dự, 

Vì chu toàn Trách Nhiệm 

Xin trọn đời Tâm nguyện hiến dâng! 

 

 

Võ Đại Tôn 

 

Úc Châu, 6/2009 

 

Nguồn: http://hoiquanphidung.com 
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 Ngạo Nghễ Cờ Ta Bay 

Hoàng Phong Linh 

 
 

   (Bấm vào để nghe tiếp) 
 

 Hoàng Phong Linh 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=dNhfasBjfkI&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=dNhfasBjfkI&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=dNhfasBjfkI&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=dNhfasBjfkI&feature=related
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Tái Ngộ Hoàng Phong Linh Võ Đại Tôn  
By Lê Bình on Jul 3 , 2013  

Ông đã bôn ba khắp nơi, đã đi gần trọn cuộc đời của mình nhưng không bao giờ ông quên  San Jose 

Chiều Tái Ngộ Hoàng Phong Linh Võ Đại Tôn 

Lê Bình 

 Vào lúc 5:00 PM ngày Chúa Nhật  30/6/2013 tại nhà hàng Mỹ Tho, San Jose có một cuộc 
tiếp đón thật náo nhiệt và nồng ấm tình chiến hữu dành cho ông cựu Đại Tá Võ Đại Tôn, 
buổi gặp mặt mang tên Chiều Tái Ngộ Hoàng Phong Linh Võ Đại Tôn. 

Nhà hàng không đủ sức chứa vì ngoài dự liệu của BTC. Hơn 200 quan khách và đồng bào ái 
một ông Võ Đại Tôn đã đến tham dự. 

 Trong số quan khách hiện diện người ta ghi nhận có cựu Th.Tướng Nguyễn Khắc Bình, LS  
Hoàng Cơ Long, LS Trần Minh Nhựt, LS Thu Hương, Ls Đoàn Thanh Liêm, Ông Nguyễn Mộng 
Hùng, LS Lê Duy San, LS Nguyễn Đình Phương, LS. Đoàn Thanh Liêm, Ông Lý Tống, Ông 
Lương Văn Ngọ, Thẩm phán Phan Quang Tuệ, BS Võ Tá Đồng, BS Phạm Đức Vượng (TTCS), 
Ông Mai Khuyên (KH), Ông Ngô Đức Diễm, Ông Bùi Đức Lạc,Ông Chu Tấn, Ông Trần Kiêm 
Thiều (Hội Cao Niên DH Oakland) Ông Hoàng Thế Dân, Ông Nguyễn Phú (HO/SF), Ông Hoàng 
Uông Lễ (LH/CQN) Bà Chritine Hồ, Ông Thái Văn Hoà, Ông Nguyễn Ngọc Thụy (CSQG) Ông 
Hoàng Thưởng, Ông Trần Văn Ngà, LMQPVN Stockton, Ông Lân Nguyên (UV Học Khu), Bà 
Cẩm Vân (UV Học Khu), Ông Đỗ Thành Công (Đảng DC Nhân Dân), BS Trần Văn Nam, Nhà 
Văn Lê Xuân Nhuận, Ông Nguyễn Minh Huy (TNCV), Nguyễn Khắc Chương (Oakland), Ông 
Lưu Văn Lai (GĐHNVVĐV), Ông Nguyễn Đức Lâm, Ông Nguyễn Cập (Phòng TM Oakland ), Cô 
Lam Hương (8406), Ông Ngọc Bội, Ông Phạm Phú Nam (Dân Sinh), Ông Lê Thái Phúc 
(LHCQN), GS Lê Đình Cai, Ông Thanh Thương Hoàng, Ông Lê Bá Luyện & Trương Anh Tuấn 
(Hội CTNCT Oakland), Ông Chinh nguyễn (Lạc Việt), LS Ngô Văn Quang, Nhà báo Quốc Nam 
(Seatle), nhà báo Nguyễn Vạn Bình, Bà Mã Phương Liễu (Báo Ý Dân), Mỹ Lợi (VVV), Nhà Báo 
Trường Kỳ, Phóng Viên Nghê Lữ (SBTN San Jose ), Nhà Báo Lê Bình ( Nàng Thế Kỷ 21), Ông 
Trần Long & Bà Hoàng Lan (Vietlist ), Ông Hải Bùi (Paltalk), Ông Trương Xuân Mẫn (Viet 
Tribune) Ông Lê Minh Nguyên (Việt Nam NB), ông Phạm  Tài Tấn, Ông Tony Định, KS Nguyễn 
Tấn Thọ, Ông Đặng Ngọc ( Nha Kỹ Thuật), Hồng Hà, Ngọc Bích, Mai Hoài Thu, Nguyễn Đoàn, 
Tổ chức Phục Hưng …v.v. 

Bắt đầu chương trình với nghi thức Chào cờ Mỹ Việt do Ông Lại Đức Hùng  phụ trách. Đặc 
biệt phần chào cờ VNCH có phần hòa tấu do dàn nhạc Quốc Gia nước Ukrain hòa tấu Quốc 
Thiều VNCH trang nghiêm xúc động, một phút mặc niệm. 

 Tiếp nối chương trình, LS Nguyễn Tâm giới thiệu Ban Du Ca Hợp ca bài Đoàn Ta Đi để mờ 
đầu, và sau đó Ngọc Thủy giới thiệu nhà báo Huỳnh Lương Thiện đại diện BTC ngỏ lời chào 
mừng. 

http://nang21.com/author/nang21/
http://nang21.com/2013/07/
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 Sau những lời chào mừng, bằng giọng nói đầy xúc cảm, ông Huỳnh Lương Thiện tường trình 
lại một đoàn đường: “Hầu hết quý vị hiện diện nơi đây KHÔNG phải là những người xa lạ mà 
là những người thân, từng quen biết trong các hoạt động tranh đấu, hay những chiến hữu 
của cựu đại tá Võ Đại Tôn. Trong thân tình đó, buổi sinh hoạt chiều hôm nay được gọi là “ 
Chiều Tái Ngộ Hoàng Phong Linh Võ Đại Tôn”.  Ngừng lại vài giây, ông nói tiếp: “Vào tháng 
trước đây, khi Đại tá Võ Đại Tôn gửi email thông báo cho chúng tôi biết ông sẽ sang Hoa Kỳ 
và dự định sẽ ghé đến San Jose vào cuối tháng 6 để muốn gặp lại một số thân hữu, đồng 
hương tại đây và ông mong chúng tôi giúp ông điều này. Ngay khi đó, chúng tôi, một số thân 
hữu của ông tại Bắc Cali như cựu Đại tá Vũ Văn Lộc, Luật sư  Nguyễn Tâm, anh Đỗ Hùng, 
Nguyễn Trung Cao, Lại Đức Hùng…đã ngồi lại với nhau để thực hiện công việc này. Lúc đầu 
chúng tôi dự định chỉ vào khoảng 50, 60 người tham dự nên chọn nhà hàng tương đối nhỏ 
hơn cho vừa với nhân số tham dự. Nhưng khi tin này vừa được tung ra thì chỉ trong vài 
ngày, số người ghi danh đã lên gần 100 cho nên chúng tôi đã đổi sang nhà hàng Mỹ Tho này. 
Mà như qúy vị đã thấy vẫn không đủ chỗ. Quả thật là chúng tôi đã không tiên liệu được sự 
quý mến của bà con dành cho ông nhiều đến như vậy. Do đó, nếu có sự chật chội, hơi bất 
tiện, mong quý vị thông cảm và thứ lỗi cho. 

        Hầu hết quý vị hiện diện nơi đây, đều có những kỷ niệm với đại tá Võ Đại Tôn; chúng tôi 
cũng thế. Chúng tôi cũng có một kỷ niêm rất đặc biệt với ông từ hơn 30 năm rồi nhưng có lẽ 
sẽ không bao giờ quên. 

        Như quý vị đã biết, sau khi miền Nam thất thủ vào tháng 4 năm 75, lúc đó, một số anh 
em sinh viên tại Nhật chúng tôi lập ra tổ chức Người Việt Tự Do để tiếp tục cuộc tranh đấu 
cho Tự Do của Người Việt 

             Khi đó, chúng tôi còn rất trẻ và bối cảnh của cuộc tranh đấu như đang bơi trên giòng 
nước ngược vì lúc đó cái thế của người cộng sản và các phe Thân Cộng đang trên đà thắng 
lợi tha hồ huênh hoang khoát lác, trong lúc về phía chúng ta thì mọi người đang tìm đủ mọi 
cách để vuợt biên, vượt biển, hầu thoát thân thoát thân vì không ai muốn sống cuộc đời tủi 
nhục dưới chế độ bạo quyền Việt cộng. Dầu đó là một thường dân hay một viên chức cao 
cấp của chính quyền. Cho nên, trong hoàn cảnh đó, những người trẻ chúng tôi lúc đó phải 
tự nắm tay nhau, tin vào con đường chính nghĩa mà đi chứ không hề có đàn anh hướng dẫn 
hay lãnh tụ chỉ đường. Năm 1981, chúng tôi được tin tại Úc có Đại tá Võ Đại Tôn tìm đường 
về giải phóng quê hương thì lòng rất vui mừng phấn khởi. Nhưng chỉ vài tháng sau là nghe 
tin ông bị sa cơ trên đường xâm nhập quốc nội  nên phải nói là cái niềm tin, niềm vui cũng bị 
nhanh chóng sụp đỗ theo. Cho đến tháng 7 năm 1982 thì chúng tôi được một ký giả Nhật là 
anh Mori báo tin là anh vừa tham dự cuộc họp báo của ông Võ Đại Tôn tại Hà Nội rất quan 
trọng, anh vừa gửi bản tin và có lẽ đài truyền hình NHK sắp phát hình, nhớ đón xem. Thế là 
anh em chúng tôi quyết định gom tiền mua một đầu máy VCR  lúc đó mới ra nên còn to 
tướng cồng kềnh về đặt ngay trước TV và chia nhau canh để thâu hình cuộc họp báo này. 
Khi thì Ngô Chí Dũng, khi thì Đỗ Thông Minh, lúc thì tôi. Và thật may mắn vào một buổi tối 
kia là lúc tới phiên tôi trực máy thì vào khoảng 7 giờ là giờ cơm tối thì chúng tôi thấy Đài 
NHK đã cho phát hình buổi họp báo này trên TV, thế là chúng tôi bấm thâu ngay khúc tin tài 
liệu đặc biệt đó mà lát nữa đây chúng tôi sẽ chiếu lại một đọan để quý vị xem. 

        Thưa quý vị phải nói là chúng tôi rất xúc động và ngưởng phục cựu Đại tá Võ Đại Tôn 
qua những lời phát biểu đanh thép của ông tại buổi họp báo dầu đang ở trong tay kẻ thù rất 



 66     Anh Hùng Việt Tộc Võ Đại Tôn – Nam Phong tổng hợp                     www.vietnamvanhien.net 

hung hiểm là Việt cộng. Thú thật lần đầu chúng tôi mới cảm nhận được thế nào là bất khuất, 
thế nào là hào hùng. Anh em chúng tôi đã như tìm thấy lại một niềm tin, một cái phao tinh 
thần. Thì ra, trong cuộc chiến đấu này, chúng ta cũng có những người đàn anh xứng đáng, 
chúng ta đã có những chiến sĩ can trường và rõ ràng là chúng ta đã có người anh hùng. Anh 
hùng thật chứ không phải gỉa mạo như Nguyễn văn Trỗi hay Lê Văn Tám của Việt Cộng. 

        Thưa quý vị trong cuộc chiến đấu này, chúng ta đã có nhiều gương hy sinh anh dũng, 
chiến đấu can trường. Nhưng khi đã sa cơ vào tay kẻ thù mà còn mưu trí để qua mặt, để 
đánh lừa được cả bộ Công An của Việt Cộng để chuyển bại thành thắng như thế thì có lẽ chỉ 
có Võ Đại Tôn. Dĩ nhiên là ông phải trả một cái gía rất đắc mà có lẽ ông cũng đã chấp nhận 
đánh đổi cả chính mạng sống của mình. 

        Sau 10 năm bị trả thù, tra tấn dã man trong xà lim ngục tối của bạo quyền Việt Cộng, Võ 
Đại Tôn  được trả tự do về Úc quốc. Khi được tự do, ông đã không an hưởng mà tiếp tục sử 
dụng cái tự do đó để để tranh đấu cho tự do của đồng bào quốc nội. 

        Ông đã bôn ba khắp nơi, đã đi gần trọn cuộc đời của mình nhưng không bao giờ ông 
quên  San Jose, Bắc Cali, nơi có rất nhiều thân hữu, chiến hữu của ông; và bà con tại San 
Jose cũng không bao giờ quên Võ đại Tôn. 

        Dầu tuổi hạt đã cao, nhưng không quản đường xá xa xôi. Chiều hôm nay từ Úc quốc ông 
đã trở lại thăm Bắc Cali chúng ta và, một lần nữa San Jose hân hoan Tái Ngộ Hoàng Phong 
Linh V 

Tiếp theo lời phát biểu của nhà báo Huỳnh Lương Thiện, BTC cho chiếu đoạn phim Ông Võ 
Đại Tôn họp báo lịch sử tại Hà Nội 13/7/1982, đoạn phim khoảng 8 phút. Đoạn phim nói lên 
khí tiết của người chiến sĩ đấu tranh vì tự do cho dân tộc, bất khuất anh dũng trước kẻ thù, 
đã gây xúc động cho nhiều người, và có người bật khóc. 

Tiếp tục chương trình, Ông  Đỗ Hùng và Ông Nguyễn Trung Cao lên giới thiệu đoạn phim 
Đồng bào Bắc Cali tiếp đón Chiến sĩ  Võ Đại Tôn năm 1992 Tại San Jose và 2001 Tại Oakland. 
Ông Đỗ Hùng đã gây “chấn động” nhiều cử tọa bằng giọng thuyết trình, dẫn giải hùng hồn, 
sinh động từng hình ảnh của phim, và điều thú vị là có những người tham dự năm đó đang 
hiện diện nơi đây…nay đã già. 

 LS Nguyên Tâm giới thiệu Ông Vũ Văn Lộc, đại diện BTC, có đôi lời giới thiệu về Ông Bà Võ 
Đại Tôn. 

 Phần chính của buổi hội ngộ chiều nay là những lời phát biểu của Ông Võ Đại Tôn. Ông 
bước lên sân khấu trong tiếng vỗ tay chào đón. Ông đứng thật im nhìn xuống cửa tọa, hình 
ảnh của ông theo nhiều người thì thào chung quanh “Vẫn còn phong độ”, tuy tóc đã bạc, 
nhưng gương mặt vẫn còn rắn rõi và giọng nói vẫn sang sảng hùng hồn. Ông chẳng nói gì 
nhiều ngoài những bày tỏ tình cảm của một người đi xa về thăm lại người thân. Và có đôi khi 
giọng ông có “nghẹn ngào”, và ông khóc trong nỗi xúc động lắng sâu. Ông nói về những 
bước chân của ông đã trải qua như mọi người đã thấy, đã nghe,. đã đoc. Có một lúc nào đó 
trong câu chuyện, ông nhắc lại và đặt câu hỏi…”Tôi có bao giờ quyên góp của ai một đồng 
nào chưa? Có làm gì ..v.v. Và ông rất buồn khi người ta mạt sát ông là “võ đại bịp”. Cuối 
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cùng, ông chỉ xác quyết và minh định một điều “Tôi chỉ xin làm viên gạch lót đường cho các 
thế hệ đi sau làm cách mạng, cứu dân, cứu nước…” 

 Sau đó, cựu Thiếu Tướng Nguyễn Khắc Bình thay mặt Giám sát viên Dave Cortese trao tặng  
Bằng Tuyên Dương cho Ông Võ Đại Tôn. Trong bản tuyên dương kể ra tất cả những việc ông 
Võ Đại Tôn đã làm cho công cuộc đấu tranh vì độc lập tự do dân chủ và nhân quyền cho Việt 
Nam. LS Thu Hương và chị Ánh Loan trao tặng Ông Bà Võ Đại Tôn hai bó hoa. 

 Chương trình văn nghệ xen kẻ với giọng ngâm của Kiều Loan ngâm bài thơ  “Đáp Đền Sông 
Núi” của Nguyễn Trung Cao. 

     Quan khách nhập tiệc, và thưởng thức văn nghệ. 

 Gần cuối chương trình,  Ông Võ Đại Tôn trở lại diễn đàn với tư cách Chủ Tịch Liên Minh 
Quang Phục Việt Nam. Ông trình bày một loạt công tác của ông trong 2 tháng tới tại các tiểu 
bang ở Hoa Kỳ: Texas, Louisiana, Denver, Washington DC, Châu Âu…v.v.để yểm trợ các cuộc 
đấu tranh trong nước. Kết thúc bài phát biểu, ông dùng một cách khác với 3 câu chuyện về 3 
cô gái: Năm 1981 ở trại tù Thanh Liệt ông nhìn thấy một cô bé 5 tuổi con một cán bộ cai tù 
đi ngang qua cửa sổ. Cô bé nhìn ông và tiếp chuyện với ông, nhờ ông xếp giấy làm đồ chơi. 
Cũng cô bé đó năm 10, cũng trong trại tù…bây giờ thì cô bé gái nhìn ông im lặng và bỏ đi. 
Đến năm cô gái lên 15 tuổi, ông đã ở tù 10 năm. Khi này cô gái khi thấy ông, không chào, 
không im lặng khi ông chào cô ta. Cô gái ấy mắng vào mặt ông “Câm mẹ cái mồm mầy lại. Đồ 
phản động!” Hình ảnh suy đồi của nền giáo dục cộng sản đã làm ông xót xa, đau buồn. Câu 
chuyện thứ 2 về những cô gái VN 5,10 tuổi bị bán làm nô lệ tình dục tại Kampuchea do một 
ký giả người Đức phổ biến. Hình ảnh máu me, rách nát “cửa mình” của những em bé “nô lệ 
tình dục” tuổi mới 5,10 làm ông xót xa. Và ông kể về một cô gái khác: Nguyễn Phương Uyên. 
Cô sinh viên miền Nam 21 tuổi “đã thay cho chúng ta nói lên thực trạng của đất nước, thay 
cho chúng ta đòi lại danh dự.” 

Ông kết thúc bằng câu hỏi “Đó là những hinh ảnh về quê hương của chúng ta hiện nay. Nỡ 
nào chúng ta im lặng thờ ơ?” Im lặng thờ ơ thì Dân Tộc sẽ đi về đâu?” Nhà hàng im phăng 
phắt. Lắng đọng. 

 Chương Trình tiếp tực với phần  Văn Nghệ Thơ Nhạc với các Nghệ sĩ  Kiều Loan, Hồ Ngọc 
Lan, Ca sĩ Đồng Thảo, Mây Lan, Nguyên Nhu,  Ái Lan, và Ban Du Ca trình bày. 

 Chương trình kết thúc vào lúc 9:30PM  sau lời cảm tạ của Điều Hợp Viên Nguyễn Trung Cao. 

 Một buổi sinh hoạt thật đặc biệt đã thu hút hàng trăm người là những tấm lòng ưu tư về 
đất nước trước hiểm họa xâm lặng của Trung cộng và sự đàn áp dã man của nhà cầm quyền 
CSVN. Có nhận xét cho rằng Ông Võ Đại Tôn đã mang lửa đấu tranh về San Jose.                         

Chiều Tái Ngộ Hoàng Phong Linh Võ Đại Tôn 

Lê Bình 

Nguồn: http://nang21.com/tai-ngo-hoang-phong-linh-vo-dai-ton 
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LỜI GỬI MÙA XUÂN 
 

VÕ ĐẠI TÔN 
 
 
Trong lúc chờ Mùa Xuân Dân Tộc 
Vĩnh cửu đến cùng Núi Sông.  
Xin cho một sợi nắng hồng 
Sưởi ấm con tôi ngồi bên bãi rác. 
Bụng đói tay run, mắt nhìn ngơ ngác 
Tìm chút gì ăn trong đống hôi nồng.  
Lũ chuột vây quanh, giòi bọ chạy rông 
Đời con tôi còn thua giòi chuột.  
Một miếng ăn thừa, “đại gia” không thèm nuốt 
Nuôi thân con thêm giọt máu trong người.  
Nhưng nào đâu ? hàng triệu kiếp con tôi 
Sống không có mùa Xuân trong đời bóng tối ! 
 
* 
 
Xin cho một sợi nắng hồng 
Rọi vào chốn hang cùng ngõ hẻm 
Đàn em tôi, kiếp còn thua kém 
Món hàng rong rao bán xứ người. 
Bọn giàu sang hay tàn tật vui chơi 
Ngồi chọn lọc, mua em làm nô lệ.  
Từ thuở đàn con theo Cha ra bể 
Chưa bao giờ tủi nhục như nay. 
Vì miếng cơm em khóc từng ngày 
Làm dâu Đại Hàn, Mã Lai, Trung Quốc.  
Như cỏ dại, đời em bật gốc 
Lê thân tàn, khô máu nghìn đêm.  
 
* 
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Xin cho một sợi nắng hồng 
Trên thân mẹ già khô cằn gánh vác 
Mồ hôi chảy dài tóc đau sợi bạc,  
Một đời lam lũ còng lưng.  
Trong bóng đêm, nhìn yến tiệc tưng bừng 
Của bao kẻ trị dân bằng sắt thép.  
Trên thân cha, mắt mờ qua cửa hẹp 
Nhìn khung trời toàn máu đỏ cờ sao.  
Tuổi hoàng hôn, giòng lệ sót nghẹn ngào  
Thầm mơ ước được một ngày no ấm. 
Biết làm sao ? – chung quanh toàn bảng Cấm,  
Cấm ước mơ, luôn cả Cấm làm Người !  
 
* 
 
Xin cho một sợi nắng hồng 
Rọi vào xà lim tăm tối. 
Anh-chị-em tôi, những người vô tội 
Bị giam cầm vì Yêu Nước, Tự Do.  
Vì không muốn tim bị đúc chung lò 
Con-người-máy cúi đầu theo lệnh đảng. 
Những người đấu tranh không ra ngoài giới hạn 
Của Lòng Dân đòi Lẽ Sống, Công Bình. 
Chỉ mong nhìn được chút nắng bình minh 
Trên quê hương đã chìm sâu đáy vực. 
Đảng dùng dối gian, hung tàn bạo lực 
Bao năm rồi phá nát cả non sông.   
 
* 
 
Xin cho một sợi nắng hồng 
Thêm sức sống vào mỗi tim dân Việt 
Máu hòa chung, cùng đấu tranh quyết liệt 
Đòi lại Quyền Dân, đứng dậy làm Người.  
Tiếng khóc không còn giữa nắng hồng tươi 
Toàn Dân Tộc viết ngàn trang Sử mới. 
Xuân vĩnh cửu từ bao năm mong đợi 
Sẽ bừng hoa trên khắp nẻo đường quê.  
Tiếng thét Diên Hồng từ lịch sử chung thề 
Vang dội lại, quyết tâm gìn giữ Nước. 
Đàn em thơ cùng mẹ già chung bước 
Bản đồng ca Nhân Bản dậy trời Nam.  
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* 
 
Lời tôi gửi mùa Xuân 
Trên hành trình từ bao năm gian khổ 
Cùng Toàn Dân máu chung đã đổ 
Trong xà lim bóng tối tù lao. 
Không phải ngồi và lên tiếng thét gào 
Làm gọng kính mạ vàng trong phòng lạnh, 
Vỏ chai bia dưới gầm bàn hô đánh 
Rồi chờ mong và chỉ có ước mơ.   
Tôi gọi Xuân, xin tiếp nắng xây bờ 
Chung chiến tuyến vì Hồn Thiêng Tổ Quốc.  
Cho chúng tôi song hành cùng Dân Tộc 
Thêm lửa tim, thêm một sợi nắng hồng.  
Trời đất mênh mông 
Không gian chẳng hề cách biệt. 
Gọi Xuân về, thêm hoa vàng lá biếc 
Cùng chúng tôi đi trọn hành trình. 
Một ngày mai Tổ Quốc quang vinh 
Trời đất Việt sẽ bừng Xuân vĩnh cửu !.  
 
 
 

 
 

VÕ ĐẠI TÔN. 
Hải ngoại, Xuân Quý Tỵ - 2013. 

 
 


