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Hơn 50 năm trôi qua! Tưởng rằng thân xác các 
Anh - 81 chiến sĩ nhảy dù đã tan thành tro bụi, 
chìm vào quên lãng, không ngờ có một ngày các 
Anh đã được vinh danh rạng rỡ, quan tài được phủ 
với lá Quốc kỳ nền vàng ba sọc đỏ và đã bình yên 
an nghỉ sau một thời gian dài lạnh lẽo biệt tích vô 
tăm. 
 
Ngày 26.10.2019 vừa qua, tại Westminster Orange 
County, nơi được coi là Thủ phủ của người Việt tị 
nạn Cộng sản, đã tổ chức Lễ Truy điệu và An táng 

các Anh rất uy nghiêm và cảm động. 
 
9 giờ sáng thứ bảy (26.10.2019), cựu Thượng Nghị sĩ Jim Webb, Tổng hội Gia đình Mũ Đỏ Việt Nam, gia đình 
Mũ Đỏ Orange County và phụ cận đã long trọng tổ chức Lễ Truy điệu, An táng và thắp nến cầu nguyện cho 81 
huynh đệ Mũ Đỏ thuộc Đại đội 72, Tiểu đoàn 7 nhảy dù Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh tại Tuy Hòa, 
vùng II chiến thuật ngày 11.12.1965. 
Cựu Thượng Nghị sĩ Jim Webb đã nói: 

- Tôi rất hài lòng được chủ tọa buổi lễ vinh danh 81 Anh hùng Việt Nam. Đây là một trách nhiệm đạo 
đức. 

Trong niềm xúc động, Ông nói tiếp: 
- Sau cùng 81 Chiến sĩ Mũ Đỏ đã có được nơi an nghỉ. Đây không là quê hương họ nhưng đây là ngôi 

nhà mới của Cộng đồng Tị nạn gốc Việt.“ 
Công sức của Thượng Nghị sĩ Jim Webb - người được mệnh danh là bạn của người Việt- là một việc làm cao 
thượng, thật đáng ca ngợi! 
 

   
 

   
 
Ngày 11.12.1965, một chiếc máy bay C-123 bị rơi trên một vùng hẻo lánh ở Việt Nam làm phi hành đoàn gồm 
4 phi công US và 81 Chiến sĩ Nhảy dù VNCH thiệt mạng! Lúc đó Tiểu đoàn 3 và Tiểu đoàn 7 Nhảy dù vừa 
xong nhiệm vụ, chuẩn bị chuyển về Sàigòn thì được lệnh của Quân đoàn II phải ở lại để đánh giải vây cho Sư 
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đoàn Mãnh Hổ của Nam Hàn đang bị kẹt ở Tuy Hòa. Chẳng may Đại đội 72 thuộc Tiểu đoàn 7 lại đi trên chiếc 
máy bay định mệnh C-123 đó. Viên phi công trưởng là Thiếu tá Robert M. Horsky từng lái B52 nhưng vì hôm 
đó sương mù nên bay thấp và máy bay đã đâm vào núi, làm tất cả tử nạn! Vùng máy bay rơi là khu rừng hiểm 
trở cách Tuy Hòa 32 km về phía tây, gần như không thể vào được. Mãi đến 9 năm sau, cuối năm 1974 khi 
người dân đi sâu vào rừng kiếm củi, họ mới phát hiện ra xác máy bay. Tuy nhiên tất cả các hài cốt bị trộn lẫn 
vào nhau nên người ta đưa vào một quan tài và chuyển về Bangkok, Thái Lan. Qua thử nghiệm DNA, bộ quốc 
phòng US đã xác nhận danh tánh của 4 phi công US, đem về chôn cất ở nghĩa trang Quốc gia Arlington. 
Trong khi đó không có thông tin gì để xác nhận 81 người Việt Nam còn lại. 
 
Năm 1986, 81 di cốt này được chuyển về Cơ quan tìm kiếm tù binh mất tích DPAA ở Hawaii, nơi phụ trách 
xác định danh tánh những người tử nạn hoặc mất tích trong chiến tranh và trong đó đã có Lô tức Thiếu úy 
Dương Văn Chánh - con trai út của Dì tôi. 
 
Sau lễ an táng vào lúc 5g30 chiều cùng ngày ( 26.10.2019 ), còn có chương trình lễ Tưởng Niệm, Thắp nến 
Cầu nguyện và hát cho những người nằm xuống do Gia đình Mũ Đỏ tổ chức theo lễ nghi quân cách và truyền 
thống Văn hóa Việt Nam tại Tượng đài Chiến sĩ Việt Mỹ. 
 
Còn nhớ ngày ấy mỗi lần tôi đến thăm, Dì tôi luôn luôn thở dài với nỗi buồn chua xót không nguôi “Lô mất tích 
rồi con ơi!” Dì tôi vẫn nuôi hy vọng là Lô khi nhảy dù xuống, bị lạc qua bên kia, bị bắt làm tù binh rồi sẽ được 
trở về. Tôi cũng đồng tình như vậy để an ủi tinh thần của Dì với thời gian. 
 
Lô sinh ngày 8.01.1940 tại Thanh Hóa, là con trai út của Dì tôi, học Chasseloup-Laubat rồi Taberd, Sàigòn. 
Học đến năm thứ hai Luật khoa thì nhập ngũ khóa 18 Thủ Đức, ra trường năm1965, chọn binh chủng Nhảy 
dù, Lô được bổ nhiệm về làm Trung đội trưởng của Tiểu đoàn 7 Nhảy dù, đơn vị trực thuộc Chiến đoàn 2 
Nhảy dù mà Trung tá Trương Quang Ân, tức là anh rể của Lô  đang làm Chiến đoàn trưởng. Lô đã chiến đấu 
trong quân ngũ dưới lá cờ vàng ba sọc đỏ của miền Nam vừa được một năm với những trận đánh khốc liệt tại 
các địa danh Đồng Xoài, Bình Giã và trong một phi vụ từ Pleiku về tiếp viện cho Tuy Hòa, máy bay của Lô đã 
gặp nạn. Sự mất tích của Lô xảy ra cuốt năm 1965, khi nỗi đau thương tang tóc chưa phai lạt được với thời 
gian thì tháng 8.1968, chưa đầy 3 năm sau, chị Dương Kim Thanh - con gái lớn của Dì tôi - một trong 7 Nữ 
quân nhân Nhảy dù đầu tiên, cùng chồng là Thiếu tướng Trương Quang Ân, Tham mưu trưởng Lữ đoàn Nhảy 
dù, sau đó là Tư lệnh Sư đoàn 23 Bộ binh. Cả hai đều hy sinh tại Quảng Đức, phi cơ trực thăng bốc cháy 
khoảng 10 phút sau khi rời tiền đồn Đức Lập, nơi cả hai anh chị vừa đến thăm viếng và ủy lạo binh sĩ. Cả hai 
đều chỉ mới 36 tuổi, để lại 3 đứa con còn nhỏ: bé nhất 3 tuổi, lớn nhất 11 tuổi cho ông bà Ngoại và các cậu dì 
nuôi. 
 
Anh Ân là vị tướng trẻ tuổi nhất tử trận trong các Chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, vị tướng nổi danh trong toàn 
quân và toàn dân là một sĩ quan tài giỏi, kỷ luật và trong sạch nhất.  Khi anh chị mất, chính quyền đến kiểm tra 
tài sản; họ tìm thấy tiền lương tháng cuối của anh còn nguyên trong phong bì chưa kịp đưa cho chị, trong tủ 
quần áo của ngôi nhà khiêm nhường ở Cư xá Lữ Gia, ngoài những bộ quân phục của anh là mấy chiếc áo dài 
lụa nội hóa của chị và một ít tư trang thật đơn giản. Anh Chị đã được chính phủ Việt Nam Cộng Hòa chôn cất 
với lễ nghi trang trọng trong nghĩa trang Mạc Đỉnh Chi. Cho tới sau 1975, nhà cầm quyền Cộng sản thấy gai 
mắt với những ngôi mộ bề thế với tên tuổi và chức vụ của những công dân Việt Nam Cộng Hòa nên họ ra lịnh 
tất cả phải dời đi để họ lấy đất làm công viên. 
 
Sau 1975 gia đình Dì tôi bị kẹt lại Sàigòn hơn 6 năm, cả nhà vẫn nuôi hy vọng khi chiến tranh kết thúc, Lô sẽ 
được thả về. Cho đến khi qua Canada - do cô con gái du học bảo lãnh - cả nhà vẫn hoàn toàn không được 
biết tin tức gì về số phận của người con út. Từ những cái chết bi thương do tai nạn máy bay của con trai út 
Dương văn Chánh rồi người con gái lớn Dương thị Kim Thanh và con rể Trương Quang Ân chỉ trong vòng thời 
gian ngắn gần 3 năm; Dì tôi đã bị ám ảnh, nhập tâm với nỗi sợ hãi khi phải bước lên máy bay. Ngay cả khi 
con cháu trong nhà phải bay đi chỗ này chỗ kia là Dì tôi lo lắng, ăn ngủ không yên. Ngoài ra, Dì tôi đều từ chối 
không chịu đi chơi xa với gia đình bằng máy bay, chỉ trừ chuyến bay di tản từ Sàigòn qua Montreal vào thời 
điểm cuối năm 1981, theo diện đoàn tụ gia đình. Bước lên máy bay, Dì ngồi im không dám nhúc nhích, chỉ 
nhắm mắt niệm Phật Bà Quan Âm - Vị Phật với lòng từ bi thường cứu nguy, ban sự an lành; đến nỗi các cháu 
ngồi hai bên phải nắm chặt tay bà, nhất là lúc phi cơ cất cánh bay lên và đáp xuống, hoặc phi cơ chao đảo 
trên không là Dì sợ đến xanh mặt mày. Nỗi sợ hãi này là nỗi ám ảnh sâu xa từ 3 cái chết bi thương - tử nạn 
máy bay của những người con trong gia đình! 



 
Nhờ một người quen đọc báo bên Cali cho biết tin tức về việc Thượng nghị sĩ Jim Webb đang cùng Hội Cựu 
Quân nhân Nhảy Dù làm lễ Truy điệu 81 Chiến sĩ Dù lâm nạn trong chuyến bay C-123 vào ngày 11.12.1965 
nên gia đình mới biết có Lô trong chuyến bay này và tất cả đã qua Cali tham dự. Tôi và Minh Châu - chị dâu 
của Lô - đều tự hỏi: “Không biết nếu Dì tôi còn sống, Dì có chịu bước lên máy bay từ Toronto qua Cali để dự lễ 
an táng của Lô hay không?“. Hỏi để mà hỏi, chứ nỗi lòng của một người mẹ mòn mỏi trông tin con suốt bao 
nhiêu năm lại không đến “khóc“ con lần cuối cùng hay sao??!! Tôi vô cùng xót xa trong lòng khi nghĩ tới Dì tôi 
đã không còn nữa. Phải chi Dì còn sống để được biết tin người con thân yêu của mình sau 54 năm bặt vô âm 
tín; nay đã được tìm thấy, dù chỉ là xương cốt rã rời! Rồi tôi lại nghĩ ngược lại, như vậy cũng tốt cho Dì, khỏi 
chứng kiến một cảnh đau lòng gợi lại nỗi đau thương đã chìm sâu theo thời gian... 
  
Lô đã được an nghỉ bên đồng đội của mình ở một nơi ấm áp tình người -  Westminster Orange County - nơi 
mệnh danh Thủ phủ của người Việt Tị Nạn Cộng sản. Nấm mồ chung của Lô và 80 Chiến sĩ Thiên Thần Mũ 
Đỏ sẽ được yêu thương, chăm sóc và giữ gìn mãi mãi. Ngày 26.10.2019 vừa qua, Hội Người Việt tị nạn Cao 
niên München, Đức quốc - nơi tôi đang ở cũng có tổ chức buổi lễ Tưởng niệm và Vinh danh 81 Anh hùng Tử 
sĩ Nhảy dù này! Mặc dù không qua được Cali nhưng tôi vẫn còn một niềm an ủi là đã có cơ hội thắp được cho 
Lô (Thiếu úy Dương Văn Chánh) và 80 Chiến sĩ Nhảy dù một nén nhang trong niềm thương xót tận cùng và 
sự cảm phục! 81 Chiến Sĩ Nhảy Dù! Cho dù giờ đây là ...“những xác lính vô tổ quốc!“,  nhưng ấn son hào 
hùng của người Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa vẫn còn đó; vẫn sáng ngời đỏ thắm như máu đã đổ, như ba sọc 
đỏ trên nền vàng của Quốc kỳ được phủ trên quan tài tẩm liệm 81 hài cốt hòa lẫn lộn như lời thề chung với núi 
sông của những Chiến sĩ trận vong đã VỊ QUỐC VONG THÂN! 
  

 Tạ ơn Anh, những Chiến Sĩ Nhảy Dù 
 Đã dâng hiến một đời cho Tổ quốc!!! 

  
 (ThơTri ân người lính của Thái thị Liên) 
 


