
Nhớ lại năm 1954 
từ miền Bắc cùng 
gia đình di cư vào 
Nam, rồi lớn lên 
tại Thủ Đô SàiGòn 
cho đến ngày xếp 
bút nghiên đáp lời 
sông núi giữa lúc 
quê hương 
đang ngút trời 
khói lửa chiến 
tranh, đến nay tóc 
đã ngã mầu tuyết 

trắng. Đong đưa cuộc  đời thầm lặng tận một 
phương trời xa quê hương, với các con, cháu 
nội ngoại, nhưng những kỷ niệm vui buồn của 
đời lính hơn 41 năm về trước vẫn cứ tiềm tàng 
ẩn hiện trong tâm tư như mới hôm qua.

Sương mai và hoàng hôn không thể xóa 
nhòa nhũng kỷ niệm, nước mắt vẫn còn tưởng 
như đã khô cạn, nhưng mỗi lần vọng ngược 
thời gian, những công tác xã hội trong các 
trại gia binh, để giúp đỡ các gia đình binh sĩ 
về mọi mặt y tế, xã hội, trợ giúp các sản phụ 
vợ lính lúc sinh nở tại các nhà hộ sinh của 
từng đơn vị, và khuyến khích thúc đảy về giáo 
dục cho các trẻ em  từ 3 tuổi trở lên là các 

em phải đến trường học ngay tại trong trại gia 
binh. Như vậy người lính mới yên tâm trong 
lúc phải hành quân xa, không có mặt ở nhà. Ủy 
lạo chiến sĩ ngoài tiền tuyến, thương phế binh 
tại các Quân Y Viện, tử sĩ về từ chiến trưòng 
được đưa đến các nghĩa trang quân đội. Nghẹn 
ngào bên các quả phụ tử sĩ trẻ, chít vành khăn 
tang trắng lên những mái đầu xanh, đôi mắt 
ngây thơ của các cô nhi đứng nhìn các bạn 
đồng đội của bố khiêng quan tài có phủ Quốc 
Kỳ ra nghĩa trang ngàn thu vĩnh biệt...

 Chiến tranh 
trên quê hương 
Việt Nam trước 
năm 1975 đã để 
lại trong lòng 
những người đã 
tham gia cuộc 
chiến, hy sinh 
thời son trẻ 
để bảo vệ quê 
hương miền Nam 
Tự Do, trong tình 
Huynh đệ chi 
binh, chấp nhận 
cuộc sống từng 
ngày nơi trận 
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tuyến hay nơi tiền 
đồn heo hút, để đến 
hôm nay một mình 
nghĩ lại đôi khi 
nước mắt âm thầm 
chảy dài hoài niệm 
đời lính chiến, nam 
hay nữ chắc chắn 
cùng chung một nỗi 
niềm.

Sau khi tốt 
nghiệp trường nữ 

trung học Trưng Vương SàiGòn với mảnh 
bằng Tú Tài, tôi nhập ngũ vào ngành Xã Hội 
Quân Đội, hy vọng xoa dịu phần nào những 
thương đau gian khổ cho người lính và gia 
đình của họ. Sau ba năm học tập chuyên môn 
về ngành Xã hội (social worker)  tại trường  
Cán Sự Xã Hội Caritas số 38 đường Tú Xương 
SàiGòn, do Cục Xã Hội Quân Đội gửi vào, khi 
mãn khóa ra trường tôi được mang cấp bậc 
chuẩn úy. Khoác áo chinh y tưởng là Nữ Quân 
Nhân chỉ để phục vụ cho lính và gia đình của 
họ trên khắp 4 Vùng Chiến Thuật, nhưng bên 
cạnh đó còn được phục vụ cho đồng bào, qua 
các công tác “Dân Sự Vụ”. 

Môt Kỷ niệm mà tôi không thể nào  quyên 
được, năm 1963 tôi được bổ nhiệm về giữ 

chức vụ Trưởng Phòng Xã Hội Quân Đoàn I/
Vùng 1 Chiến Thuật, (với cấp bậc Trung Úy), 
phụ trách các vùng của Miền Trung, giáp giới 
với vĩ tuyến 17 từ sông Bến Hải trở vào trực 
thuộc Quân Khu. Miền trung người dân ở dây 
rất nghèo, “mùa Đông thiếu áo, mùa Hè thiếu 
ăn”, “đất cày lên sỏi đá”, vậy mà hàng năm 
còn bị thiên tai lụt bão hoành hành. Năm ấy 
1964 toàn vùng các tỉnh miền Trung, từ Bến 
Hải, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, 
Quảng Ngãi, Quảng Tín, Hội An, v.v... ngập 
tràn biển nước, người chết, nhà trôi theo cơn 
bão lụt kinh hoàng...

Trong tình trạng thảm khốc, phương tiện 
dân sự không đủ sức cung ứng cho công cuộc 
cứu trợ, nên Trưởng Ty Xã Hội thành phố Đà 
Nẵng đã đến Bộ Tư Lệnh Quân Đoàn I để xin 

Nữ Quân Nhân QLVNCH phục vụ trong mọi công tác xã hội và văn hóa.
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được yểm trợ công tác cứu lụt. Tư Lệnh Quân 
Đoàn I kiêm Vùng I Chiến Thuật chỉ thị cho 
các đơn vị trực thuộc bằng mọi cách, vận dụng 
mọi phương tiện, nhất là phương tiện của công 
binh cố gắng cấp thời cứu nạn lụt. 

Phòng Xã Hội Quân Đoàn cùng các nhân 
viên trực thuộc hợp tác tham gia vào ban cứu 
trợ nạn lụt miền Trung, cùng với Ty Xã Hội 
Đà Nẵng, để cứu giúp đồng bào đang gặp hoạn 
nạn. Ngồi trên trực thăng quan sát suốt vùng 
ven sông  Cẩm Lệ, Duy Xuyên, Điện Bàn, tôi 
thấy người lớn, đàn bà, trẻ em, toàn gia đình 
ngồi trên nóc nhà trôi theo dòng nước lũ, thân 
người ướt đẫm nước mưa, kêu gào cầu cứu 
thật thảm thiết.

Chúng tôi đã tham gia công tác cứu trợ 

hăng say vì cảm cảnh đói lạnh của đồng bào, 
xúc động tận đáy lòng nên không màng đến 
những cam go nguy hiểm. Đoàn thanh niên 
cứu trợ trong đó có chúng tôi cùng tuột giây từ 
trên trực thăng lơ lửng trên biển nước, xuống 
từng nóc nhà đang trôi đê bốc các nạn nhân lên 
trực thăng, rồi đưa về tạm trú tại sân vận động 
Đà Nẵng để được cứu trợ những nhu cầu cần 
thiết kịp thời.

Thủ Tướng Trần văn Hương đã đến sân vận 
động Đà Nẵng nơi tạm trú các nạn nhân bão 
lụt, thăm hỏi đồng bào và ban lệnh cho nhũng 
cơ quan có thẩm quyền, cung cấp những nhu 
yếu phẩm cần thiết từ trung ương chở đến Ty 
Xã Hội Đà Nãng để cứu giúp cho các các đồng 
bào nạn nhân.

Thủ Tướng Trần văn Hương cũng  đã đến 
Ty Xã Hội Đà Nẵng để ân thưởng huy chương  
cho các Quân, Dân, Cán, Chính  có công trong 
việc cứu trợ nạn nhân bão lụt.  Thủ Tướng 
nhân danh Quốc Trưởng Phan Khắc Sửu, ban 
thưởng Chương Mỹ Bội Tinh là Huy chương 
Dân sự cao quý nhất về dân sự, chỉ có Quốc 
Trưởng hay Tổng Thống ân thưởng bằng sắc 
lệnh. Tôi đã được ân thưởng Chương Mỹ Bội 
Tinh trên quân phục Nữ Quân Nhân Việt Nam 
Cộng Hòa, có thể là tấm huy chương dân sự 

                 SÓNG THẦN
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cao quý đầu tiên 
ân thưởng cho 
một Nữ Quân 
Nhân lúc bấy giờ 
và mãi sau này 
cũng rất hiếm có 
mà tôi đã được 
tuyên dương cách 
đây 52 năm tại 
Đà Nẵng, một 
phần đất của miền 
Trung  quê hương 
Việt Nam. Tham 
gia công tác dân 
sự vụ đã thêm 
một nụ hồng tô 
điểm cho người 
Nữ Quân Nhân có 

đủ mầu sắc bi, hùng, nhân ái trên chiến y.
Ghi lại một chút kỷ niệm riêng tư sau ngày 

tàn cuộc chiến, nay gia đình tôi đang ở tại Tiểu 

Bang California Hoa Kỳ với cuộc đời  tỵ nạn 
Cộng Sản, đã hơn 41 năm qua, chưa một lần 
trở về đất nước đã lìa xa, và có lẽ sẽ không 
bao giờ trở lại cho hết cuộc đời còn lại này 
khi trên quê hương dấu yêu vẫn còn bị thống 
trị bởi quân thù Cộng Sản. Tôi đã rời bỏ Nước 
Việt Nam ra đi tỵ nạn vì chế độ Cộng Sản 
Miền Bắc cưỡng chiếm Miền Nam Tự Do. 
Nhuộm đỏ toàn lãnh thổ Bắc, Trung, Nam của 
giải đất Việt Nam. Người dân VN đang bị đàn 
áp, không có tự do, dân chủ, nhân quyền. 

Nơi quê hương thứ hai này cứ 
mỗi năm đến  ngày Đại Hội Binh Chủng Thủy 
Quân Lục Chiến, chúng tôi lại được gặp đồng 
đội cùng một mầu áo thân yêu, để ôn lại những 
kỷ niệm của một thời oanh liệt, phục vụ hữu 
ích cho đồng đội và gia đình của họ trên quê 
hương Việt Nam, một nửa phần đất của Miền 
Nam Việt Nam TỰ DO.

Thuỷ Quân Lục Chiến

146

Thiếu Tá TrầnThị Huy Lễ


