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Khi tôi còn là nữ sinh, tôi không biết Cộng Sản là gì ! Dịp Tết Mậu Thân, Mẹ tôi mất 2
người anh, vì bị CS xử tử bằng cách chôn sống.NămđótôiđậuTúTài,tôiđãtình
nguyệnvàoquânđội, bất kể sự cản trở của ba mẹ tôi, tôi dọa nếu tôi không vào quân
đội, tôi sẽ không bao giờ lậpgiađình.
Saukhitôiratrường,tôiđược thuyên chuyển làm việc ở QuânĐoànI.Códịptôiđi
công tác ở Quảng Trị, dịpđótôinhìnxungquanhtừ vĩtuyến 17, tôi mới nhận thấy
rằng trong thời gian tôi là nữ sinh,được cắpsáchđếntrường,vuichơivới các bạn
trong những buổi nhảyđầm, và cùng với các anh chị Luật Khoa cầm biểu ngữ chống
chiến tranh, tôi thấy ân hận quá. Trong nhữngnămđó,tôiđãđược yên ấmnhưthế là
nhờ côngơnngười lính VNCH ...
Trong một dịp công tác Quảng Trị năm73tôivàcôbạn tên Kim, lúc ấyKimlàTrưởng Phòng Xã Hội Tiểu Khu
Quảng Trị. Chúng tôi tham dự việc trao trả tù binh do Ủy Ban Quân sự bốn bên giám sát. Với bản chất xảo
quyệt sẵn có của Cộng Sản, họ đòihỏi phía bên Quốc Gia chúng ta, phải trang bị quần áo bà ba màu nâu và
những dôi dép râu (dép làm bằng vỏ xe, có quai tréo) cho các tù binh CS mặc, khi trao trả lại cho họ. Trong bộ
đồ nâu ấy sẽ làm nổi bật lên nét ảmđạm, thê thảm củangười tù! Ngược lại, với bản chất chân thật củangười
miềnNam,chúngtakhôngđòihỏi gì họ, chỉ mong họ sớm trả lại tự do cho các chiến hữu của chúng ta càng
sớm càng tốt mà thôi.
Khitùnhânđầutiênđược trao trả bước ra khỏicănlều nhỏ, Kim nhìn thấyvàđã nhận ra sự xảo quyệt của họ.
NgườitùbinhVNCHđãđược bọn họ "trangđiểm" trong quầntâyxám,áosơmitrắng, giầy, nón thậttươmtất
và có xách tay nữa,hođãngụy tạo hình ảnhngười tù binh giốngnhưmộtthưsinhsắpđượcđidạo phố Hà
Nội vậy,để cheđậy bên trong là một bộ xươngbọcda,vìđóikhátlâungày... Cái ngụy tạo trắng trợn ấy là
mộtđiều họ muốn cho Quốc tế nhìn qua ống kính củacácphóngviênđể so sánh hình ảnh của các tù binh hai
phía.Kimđãnhận ra ngay cái dụngýgianmanhđócủa người Cộng Sản.
Để đốiđầu lại với họ,trongkhidìungườitùbinhđầu tiên vừađược trao trả,Kimđãnóikhẽ vào tai anh
ta: "anh bình tĩnh nhé, đã có chúng tôi đây, vừa đi, vừa vất hết tất cả những gì thuộc về họ". Hiểu ý ngay nên
anhđãvừađivừa cởi, vừa vất hếtvàkhiđến bờ sôngđể xuống ca-nô, anh chỉ còn lạitrênngười chiếc quần
đùicũkỹ bạcmàu,vàphơibàyrõnhững ốngxươngtay,chânkhẳngkhiu...Đồng loạt các bạntùđiphíasau
anhđềulàmcùngđộng tác, quần, áo, giầy, nón vất ngổn ngang theo dọcđườngđivànhững tiếnghôtođả
đảo CS vang dội một góc trời của bờ sông Thạch-Hãnđãdạy cho Việt Cộng một bài họcđauđớn về hành
động gian manh của chúng.
Có mộtSĩQuanvctênlàDũngđãhằn họcđánhthật mạnh vào vai Kim và quát :
- Côxáchđộng tinh thần tù binh phải không?
Kim hét to về hànhđộng bỉ ổiđánhphụ nữ ngaytrước mặt Ủy Ban Quân Sự bốn bên:
- Đúnglàhànhđộng củasĩquanVC!
Sauđócuộctraođổi tù binh phải tạmngưngvàigiờ để bốn bên cùng họp lại ...
Sự dũngcảm của chiếnsĩtùbinhchúngtalàcácanhđãgiấutrongngười những mảnh vải vẽ hình cờ vàng
ba sọcđỏ, và những chiếc quạt giấy xếp bằng tay, mà chúng không nghi ngờ khi mở ra là hình cờ vàng Quốc
gia hay những hàng chữ đả đảo Cộng Sản,cácanhđãđưacaokhỏiđầu cho mọingười thấy khi vừabước
qua khỏi hàng ranh của chúng.
Khi nhữngtùbinhVCđược quyền rờiđất tự dođể về phầnđất của họ, thì nhữngngười tù ấyđãđihàngbavà
tay họ nắm chặttaynhautrước sự ngạc nhiên của mọingười,chođến lúc mộtngười nào trong số họ giựt
được tay ra và vừa chạyngược lại vừa la to lên:"Tôi xin ở lại" ... thì lúc ấy các quân nhân miền Nam chạy vội
ra, bảo vệ anh ta ngay lập tức,vàđưavàocănlều cạnhđó,vàtraohọ cho chúng tôi để giúp họ những gì họ
cần ...

Sau nầy chúng tôi tìm hiểu qua các tù binh
vượtthoátđược, họ đãchobiết là - lệnh
ngầm, họ phải nắm chặttaynhauđể không ai
có thể vùng chạyngược trở lại, vì họ biết chắc
rằng hầu hếtcáctùbinhđều muốn ở lại miền
Nam, khi họ hiểurõđời sống sung túc và tự do
ở bên nầy... Vàngược lại, trong số tù binh của
VNCH chỉ có duy nhất mộtngười xin ở lại với
VC mà thôi, sau nầychúngtôiđược biết,đólà
tênVCđược chúng dùng tên và số quân của
mộttùbinhđãchết, và gàingười của chúng
vào,để cho quốc tế thấylàcũngcóngười
muốn ở lại với bọn chúng ... Côngviêctraođổi
tù binh tiếp nối mỗi tuần từ bangàyđếnnăm
ngàynhưthế ròngrãhơnbathángliền. Kim
và các bạn củatôiđãlàmviệc với hết sức
nhiệt thành ...
Bamươithángtư75,ngàyđoạntrường mà tất
cả đoànPhượngHoàngđãxếpđôicánhgãy. Một số chị emchúngtôiđãphảirũcánhtrongnhững trại tù khổ
sai dã man ấy,trongđócóKim !!!… TôicũnglàmộtPhượng Hoàng NQN tầmthường.Ngàyxưatôicũngchỉ
làmcôngtácthường xuyên củangười nữ QN Xã Hội với tấmlòngyêuquêhươngxứ sở mà thôi. Nên lúc nào
tôicũngtrântrọngnhũngthànhtíchmàcácbạn tôi, hay nói chung là củađoànPhượngHoàngNQNđãgặt
háiđượcđể cùng hãnh diện chung.
Tôi viết những dòng chữ ngàyhômnayđể vạch trần sự dối trá củaCS,vàcũngđể xácđịnh rằng tôi luôn luôn
hãnh diện là nữ Quân Nhân Quân Lực VNCH.

