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Ký giả Phan Trần Mai trong bộ quân phục Nhảy Dù 
 
   
Chiến tranh ở Việt Nam sôi động nhất là vào thập niên 70. 
Nam ký giả nhà binh thì nhiều, nhưng nữ ký giả chỉ có Phan 
Trần Mai, thuộc binh chủng Nhảy Dù, sau khi giải ngũ về 
làm cho nhật báo Trắng Đen. Chúng tôi gặp nhau vào mùa 
hè đỏ lửa, lúc ở địa đầu giới tuyến, tỉnh Quảng Trị. 
  
Phan Trần Mai gầy, khuôn mặt lạnh, ít cười, dáng người 
nhanh nhẹn, nghe nhiều hơn nói. Sau khi họp báo của 
phòng hành quân quân đoàn 1, Phan Trần Mai bao giờ 
cũng chọn đi theo cánh quân Nhảy Dù. Trên ngực áo của 
Phan Trần Mai bao giờ cũng có phù hiệu của cánh dù bay 
bay. Mai rất hãnh diện về bằng Nhảy Dù của mình, dù Mai 
đã rời binh chủng này và làm ký giả cho nhật báo Trắng 
Đen do ông Việt Định Phương làm chủ nhiệm. 
 
Phan Trần Mai sinh ngày 26 tháng 11, 1947. Mai rời Sài 

Gòn ngày 1 tháng 5, 1975, đi xuống Rạch Giá, Phú Quốc và Hà Tiên. Mai rời Việt Nam ngày 12 tháng 5, 1975 
từ đảo Kim Lương, phía Nam Việt Nam cùng với người chị tên là Phan Cẩm Vân, chị Nguyễn Thị Trương, bạn 
thân Lý Mộng Vinh và một người bạn là nữ quân nhân Nguyễn Kim Nương, lúc đó là trung úy Hải Quân. Tất 
cả năm người con gái vượt biên ra đi. Mai được tàu đánh cá Thái Lan vớt vào bờ ở thành phố Chantabury, 
Thái Lan. Chánh phủ Thái Lan cho ở trong làng Samae-San. Rồi sau đó qua ở trại Vayama, từ đó bay qua Mỹ. 
Ngày 10 tháng 10, 1975, Mai đến trại Pendleton, California. Sau đó, Mai về San Jose, được bảo trợ bởi nhà 
thờ Tin Lành ở Sunnyvale, California. 
  
Phan Trần Mai là nữ ký giả chiến trường Việt Nam duy nhất mà tôi gặp ở vùng 1 chiến thuật. Ban ngày bay ra 
chiến trận, buổi tối trở về tôi thường đến thăm bệnh viện dã chiến, thăm các thương binh để ghi địa chỉ của 
anh em. Nếu họ ở Sài Gòn hay Gia Định, tôi chuyển tin tức về tòa soạn, nhờ anh em tòa soạn đem tin đến tận 
nhà cho các anh em thương binh. Gặp Mai lần đầu tôi có cảm tình ngay, vì cùng làm việc xã hội. Chúng tôi 
làm việc miệt mài, chụp hình, viết bài, gởi bài, thăm thương phế binh ở bệnh viện dã chiến,... Làm phóng viên 
chiến trường không có ngày giờ, không có thời gian nghỉ ngơi. Chúng tôi cảm nhận được sự sống và chết rất 
gần, cho nên việc gì cũng làm thật nhanh và thật nhanh nếu không sẽ không còn kịp nữa. Ăn cũng nhanh, đi 
cũng nhanh, chụp hình thật nhanh. Người ký giả chiến trường cũng giống như người lính chiến, chậm một 
chút có thể không còn mạng sống. 
  
Khi trở về thành phố, Phan Trần Mai và tôi cũng giống nhau là thường xuyên có mặt ở Tổng Y Viện Cộng 
Hòa, thăm và viết bài về các chiến sĩ từ mặt trận được đưa về bệnh viện này. Tôi viết một bài phỏng vấn thật 
dài về xe lăn cho nhật báo Hòa Bình, chủ nhiệm là linh mục Trần Du. Bài báo được độc giả hưởng ứng và 
tặng nhiều xe lăn cho thương phế binh. Ở Sài Gòn lúc đó có nhiều báo nhưng chỉ có hai tờ báo Công Giáo là 
nhật báo Hòa Bình và nhật báo Xây Dựng. Nhật báo Xây Dựng do cha Thanh Lãng làm chủ nhiệm. 
  
Sau ngày 30 tháng 4, 1975, chúng tôi mỗi người mỗi ngã. Khi tôi vượt biên đến Los Angeles thì Phan Trần 
Mai đã đến San Jose. Tôi vừa học, vừa làm cho báo Trắng Đen ở Glendale, sau này đi học lại và làm cho báo 
Mỹ và báo Người Việt. Học xong báo chí, tôi học địa ốc và mở công ty địa ốc, làm cho tivi và radio. Tôi và Mai 
vẫn liên lạc thường xuyên. Chúng tôi gặp nhau ở các đại hội: Cám Ơn Anh, Người Thương Binh Việt Nam 
Cộng Hòa, đại hội các nhà văn nữ ở San Jose. Tôi đi thuyết trình ở đại học Berkeley cũng ghé thăm Mai. Mỗi 
lần gặp nhau, chúng tôi bàn luận nhiều vấn đề. Mai nói Mai đi làm tối tăm mặt mũi vì muốn có tiền để giúp đỡ 
cho các chị em nữ quân nhân đang trong tù. Mai đưa tôi đi thăm nhà thờ Tin Lành. Mai giúp nhà thờ Tin Lành 
rất nhiệt tình. Mai nói vì nhà thờ này giúp cho cộng đồng Việt Nam. 
  



Phan Trần Mai rất nhiệt tình với đất nước. Mai tham gia Mặt Trận Kháng Chiến của ông Võ Đại Tôn. Mai hoạt 
động tích cực và mong muốn Việt Nam thật sự có Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền. Cho đến khi ông Võ Đại 
Tôn và các chiến hữu của ông, có người đã hy sinh, có người bị bắt, Mai vẫn tiếp tục cùng các anh chị em còn 
lại tiếp tục chiến đấu. Khi ông Võ Đại Tôn ra tù, ông tiếp tục đi khắp nơi hô hào đồng bào tiếp tục chiến đấu. 
Mai tiếp tục giúp cho tổ chức kháng chiến này. Tôi rất phục tính nhẫn nại và sự cương quyết của Mai, một phụ 
nữ gan dạ, không hổ thẹn là chiến sĩ nhảy dù. Mai làm việc không ngừng nghỉ cho đến khi bị bệnh. Chúng tôi 
vẫn tiếp tục liên lạc với nhau. Mỗi lần Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh Người Chiến Sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng 
Hòa, Mai đến Orange County rất sớm để đón mọi người về từ các quốc gia khác hay các tiểu bang khác. Các 
chị em quân nhân rất thương Mai, nhất là Đại Úy Nguyệt, có lẽ cùng binh chủng Nhảy Dù, ngoài ra còn có các 
chị: Trung Tá Huỳnh Mai, chị Võ Thị Vui, huấn luyện viên nhảy dù, chủ báo Lính. 
  
Có một đêm, Mai và tôi đến thăm chị Vui ở viện dưỡng lão Palm Mission, thành phố Westminster. Vừa vào tới 
phòng của chị, phòng tối thui, vừa bật đèn, tôi vừa nói,  

- Chị Vui ơi, chị ngủ chưa? Phan Trần Mai và Kiều Mỹ Duyên đến thăm chị đây. 
Đèn sáng, nhìn vào mắt chị Vui, tôi thấy mắt của chị ươn ướt, có lẽ vì cảm động. Thấy chị Vui nhìn vào chai 
nước lọc ở đầu giường, Mai đỡ đầu chị dậy và rót một ly nước cho chị. Chị Vui nói chai nước của chị Huỳnh 
Mai mới đem vào buổi chiều. Ngày xưa khi còn làm chủ báo Lính, chị Vui có dáng dấp cao lớn của một huấn 
luyện viên Nhảy Dù. Sau này, chị làm ở phòng xã hội của Tổng Y Viện Cộng Hòa. Nhưng bây giờ, nằm bệnh 
viện không bao lâu, chị ốm nhom. Nếu người nào lâu không gặp chị sẽ không nhận ra chị. 
  
Khi nghe tin chị Vui mất, Mai lái xe không ngừng nghỉ đến Orange County ngay. Lễ cầu hồn của chị được tổ 
chức ở nhà thờ Tam Biên. Trước khi chết 17 ngày, chị Vui vào đạo Công Giáo, thánh lễ dưới sự đồng tế của 
Đức Ông Nguyễn Đức Tiến, linh mục Đỗ Thanh Hà, linh mục Trần Cao Thượng,... Trước đó một ngày, Đức 
cha Mai Thanh Lương có nói với chúng tôi, 

- Nếu chị có cần gì thì cho tôi hay. 
Mai nhìn hình chị Võ Thị Vui nằm ngủ trong quan tài mà mắt ươn ướt. Lần đầu tiên trong cuộc đời của Mai, tôi 
thấy mắt Mai ướt. Người chiến sĩ Nhảy Dù có khuôn mặt lạnh lùng cũng có lúc bộc lộ tình cảm của mình. 
  
Thỉnh thoảng, Mai gọi cho tôi. Mai gọi cho tôi thì được, mà tôi gọi cho Mai không được, vì Mai ở trong viện 
dưỡng lão. Cho đến cách đây vài hôm, tôi nhận được tin nhắn của Nguyễn Kim Nương, bạn thân của Mai, 
báo tin rằng: Phan Cẩm Phi đã qua đời lúc 3 giờ sáng nay, ngày 11 tháng 1, 2021. Tôi sững sờ vì xúc động. 
Cho đến khi tôi liên lạc với Phan Vĩnh Tuấn, em ruột của Mai, tôi mới biết tên thật của Mai là Phan Cẩm Phi, 
tên thánh là Anna Maria. Cả nhà Mai đạo Công Giáo, thân phụ của Mai học kiến trúc sư ở Hồng Kông. Thánh 
lễ an táng sẽ được tổ chức ở nhà thờ Công Giáo. 
  
Khi nghe tin Mai qua đời, tôi nhờ linh mục Anthony Đào Quang Chính cầu nguyện cho Mai. Linh mục Anthony 
Đào Quang Chính rất được nhiều người nhờ xin cầu nguyện. Ngô Kim Xuân, em ruột nhà văn Ngô Kim Thu ở 
San Jose, qua đời ở San Diego, linh mục Anthony Đào cũng cầu nguyện. Nhóm từ thiện xã hội ở Washington 
D.C, trưởng nhóm là nhà văn Tống Mộng Hoa, cũng đã nhờ linh mục Anthony cầu nguyện cho Đức ông 
Simon Nguyễn Văn Lập, viện trưởng viện đại học Đà Lạt vào ngày giỗ của Đức ông. Hình như vị linh mục này 
có duyên với nhà văn, nhà báo, nhà giáo thì ở đâu cũng được thỉnh cầu việc linh thiêng này là cầu nguyện. 
  
Người đi đã đi, nhưng tôi vẫn nhớ cánh dù bay bay trên áo của Phan Trần Mai. Mỗi lần Mai về Orange 
County, trước khi Mai trở lại San Jose, bà Việt Định Phương bao giờ cũng làm thức ăn và pha cà phê cho Mai 
trên đường về để khỏi đói. Khi ông Việt Định Phương mất, bà Việt Định Phương mất, con trai của ông bà là 
Thế Phương mất, Mai cũng một mình lái xe từ San Jose đến Orange County để phúng điếu và nhìn mặt người 
thân lần cuối. Mai sống rất có tình, có nghĩa. 
  
Nhớ khi ký giả Lam Hồng Cúc chết tức tưởi ở rừng núi Pleiku, Mai đã đến đó đưa xác của Cúc về Sài Gòn. 
Lam Hồng Cúc làm chung tờ báo với Phan Trần Mai. Trong lúc chiến tranh sôi động, ký giả chết vì tình yêu 
hiếm lắm, chắc có một chứ không có hai. Âu cũng là số mạng của con người? Khi xác của ký giả Lam Hồng 
Cúc đem về chùa Xá Lợi, Mai buồn lắm. Ông bà Việt Định Phương, chủ báo Trắng Đen cũng buồn lắm. Phan 
Trần Mai im lặng không nói một câu nào về cái chết tức tưởi của Lam Hồng Cúc. Sau này hai chị em gặp lại, 
Mai có nói,  

- Vì tình yêu bỏ mạng có đáng không? Có đáng không? Có đáng không? 
  



Vào thập niên 60-70, nữ ký giả không có bao nhiêu, phải nói là rất ít nhưng mối tình sôi động ít xảy ra, nhất là 
ký giả chiến trường. Đến chiến trường lấy tin tức rồi đi, từ chiến trường Quảng Trị đến cao nguyên Trung 
phần, rồi đến miền Tây, Cao Miên, hay Hạ Lào,... Với lại, ra chiến trường người lính chiến lo mạng sống của 
mình, đâu có thì giờ ngó đến nữ ký giả chiến trường? 
  
Phan Trần Mai khuôn mặt lạnh, ít nói, lúc nào cũng giữ khoảng cách giữa nam và nữ, nên tình cảm lãng mạn 
ít xảy ra như trong tiểu thuyết. Lúc còn học trung học, nhất là học ban văn chương, chúng tôi đọc những 
chuyện tình lãng mạn của Pháp, đẹp tuyệt vời. Chẳng hạn như trong truyện Chiến Tranh và Hòa Bình, một 
chàng ký giả chiến trường gặp một cô gái tị nạn trong nhà thờ. Hai người yêu nhau, chàng hứa sẽ trở lại sau 
chiến tranh. Nhưng than ơi, khi chàng trở lại, thì linh mục chánh xứ đưa chàng thăm nàng ở nghĩa trang sau 
nhà thờ. Nàng không còn tiếng nói nữa vì sự nhớ nhung đưa nàng đến tuyệt mạng. Những mối tình đẹp là 
những mối tình không có đoạn kết, người ra đi và người ở lại với sự nhớ nhung mòn mỏi,... 
  
Nói về việc làm xã hội, những đứa trẻ mồ côi sau cuộc chiến (cha mẹ chết để lại các em bé bơ vơ thì nơi nào 
cũng có),... thì Phan Trần Mai nói hoài không hết, nhưng nói về tình cảm riêng tư thì tôi không bao giờ nghe 
Mai nói tới. Sau này, khi tị nạn ở Hoa Kỳ, Mai vẫn đam mê kháng chiến và ao ước về chiến khu chống Cộng 
Sản. Khi nói về kháng chiến, mắt Mai sáng rực, người chiến sĩ Nhảy Dù Phan Trần Mai lúc nào cũng mang 
tâm tư của một chiến sĩ của binh chủng thiện chiến Nhảy Dù. Phan Trần Mai rất thân với trung úy Nguyễn Kim 
Nương. Nương tị nạn đến San Jose ở cùng nhà với Mai. Nhưng sau này, Nguyễn Phi Hoàng ở tiểu bang miền 
Đông đến đón Kim Nương về miền Đông và làm đám cưới. Chúng tôi gồm Mai, Nương, tôi và bà Jackie Bông, 
phu nhân của giáo sư Nguyễn Văn Bông, viện trưởng viện Đại Học Quốc Gia Hành Chánh, cùng làm việc 
trong hội từ thiện quốc tế, hội này từ Anh. Chúng tôi gắn bó với nhau, gặp gỡ thường xuyên khi cùng làm việc 
trong hội từ thiện quốc tế này. Chúng tôi gọi bà Jackie Bông là cô Bông, vì tôi học Dân Luật với giáo sư 
Nguyễn Văn Bông ở Đại Học Luật Khoa. Khi giáo sư Bông ở Pháp về, đời sống sinh viên rất vui, hồn nhiên chỉ 
biết làm việc và làm việc. Làm việc tối tăm mặt mũi, nhiều khi cả ngày không ăn, rất đỗi bình thường. Cô Bông 
du học về, đời sống của cô rất thoải mái. Cô làm giám đốc hội Việt Mỹ, cô dạy Anh văn. Cô học ở Anh, thầy 
Bông học ở Pháp, hai người gặp nhau tại một đám cưới ở Pháp. Sau đó họ kết hôn, thật là vui, nhân gian thì 
cho là tình cờ, nhưng tôi tin đó là duyên số. 
  
Giáo sư Nguyễn Văn Bông bị ám sát chết. Sau này định cư ở Mỹ, cô Bông tái hôn với ông Lacy Wright, ngày 
xưa làm tổng lãnh sự Mỹ ở Cần Thơ. Sau này, ông là quyền đại sứ Hoa Kỳ ở Jamaica, phó Đại Sứ ở Bristle, 
và nhiều chức vụ quan trọng khác. Đi đến đâu, cô Bông cũng làm việc xã hội. Cô quan tâm nhất đến những 
đứa trẻ mồ côi. Mai và tôi liên lạc thường xuyên với cô Jackie Bông. Mỗi lần họp hội phụ nữ văn chương thế 
giới ở San Jose, hay Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh, Người Lính Việt Nam Cộng Hòa ở San Jose, Mai luôn là 
người đưa đón chúng tôi. Lúc đó thật là vui. Chúng tôi thức rất khuya để bàn đủ thứ chuyện, nhất là chuyện 
quê hương. Thức khuya mà phải dậy sớm. Sáu giờ sáng, tôi gõ cửa từng phòng, gọi từng người thức dậy để 
tập Hoàn Nhiên Khí Công. Vui quá, nhưng mà bây giờ thì người mất người còn, chị Võ Thị Vui đi, chị Nguyễn 
Thị Hạnh Nhân đi, giờ đến Phan Trần Mai cũng đi. 
  
Phan Trần Mai trong binh chủng Nhảy Dù nhiều năm, nhưng giọng nói lúc nào cũng nhỏ nhẹ, dễ thương. Gia 
đình Mai có tất cả 9 anh chị em. Hai chị gái của Mai cũng vậy, không bao giờ tôi nghe Hoa, Vân, anh Hai, anh 
Cả của Mai lớn tiếng. Cẩm Phương, đang ở Ohiwa, em ruột của Phan Cẩm Phi vừa kể vừa khóc,  

- Năm 1967, em bị trúng đạn. Chị Phi lến bệnh viện Cộng Hòa xin máu cứu em. Chị Phi chở Tuấn cùng 
đi, chị cứu sinh mạng của em. Chị Phi hy sinh cho em nhiều lắm chị ơi. Em bị trúng đạn trên chiếc xe 
lam. Máu chảy ướt hết người em. May mắn, chị Phi xin được máu cứu em, nếu không thì cánh tay của 
em phải bị cưa rồi. Tạ ơn Chúa, cảm ơn chị Phi đã cứu em. Chị thương em rất tận tình. Em thương chỉ 
quá chị ơi. 

Phương khóc nức nở, tiếng khóc càng thê thảm hơn khi Phương kể về Phi. Chị Phi thương tất cả mọi người. 
Người lính đó vô tình chạm vào súng, chẳng may, đạn nổ trúng vào Phương, chứ không phải cố ý. Lúc đó, 
Tuấn khoảng 10 tuổi, ngồi sau lưng chị Phi trên chiếc xe gắn máy, tay ôm bình máu. 10 giờ đêm, từ bệnh viện 
Cộng Hòa về nhà thương Sài Gòn. Tôi nói với Cẩm Phương,  

- Chị đến Florida họp và ở nhà của Cẩm Anh và bác sĩ Thụ. Chị không biết Cẩm Anh ngày xưa là dì 
phước khi Việt Cộng đóng cửa nhà dòng và đuổi tất cả các nữ tu ra khỏi nhà dòng.  

Sau này, Cẩm Anh thành hôn cùng bác sĩ Thụ. Bây giờ, Cẩm Anh cũng đã về với Chúa.  
Tiếng khóc của Cẩm Phương rất não nùng làm cho tôi muốn khóc theo. 
  



Trong tất cả anh chị em, có lẽ Phan Vĩnh Tuấn là người bình tỉnh nhất. Tôi không nghe tiếng khóc của Tuấn. 
Đàn ông thường rất bình tỉnh, nhưng sau đám tang, họ sẽ khóc một mình. Tuấn nói với tôi,  

- Chị Phi đi nhẹ nhàng, ba ngày không ăn mà chết. Chị đi vào nhà thương chuẩn bị về nhưng sau đó 
không ăn được mà chết. 

Tuấn nói về chị của mình với sự xúc động, chị Phi ra đi một cách êm ả. 
  
Bây giờ, Phan Trần Mai đã ra đi, đi mãi mãi, nhưng hình ảnh một người nữ quân nhân binh chủng Nhảy Dù 
vẫn còn đây, ở trong lòng của những người thương mến Mai, hỡi nữ quân nhân binh chủng Nhảy Dù. Xin quý 
đồng hương một lời cầu nguyện chân thành cho một ký giả chiến trường suốt đời giúp đỡ người khác. Cầu 
cho linh hồn Anna Maria Phan Cẩm Phi sớm được hưởng nhan Thánh Chúa. Amen. 
  
Orange County, 19/01/2021 
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