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Bạn thân..

Mấy ngày nay tôi đã đọc quyển sách ”Không 
Quân hằn nỗi nhớ” của bạn gửi tặng. Trong quyển sách 
có 1 số bài viết về tù cải tạo của anh em KQ nói riêng 
và QLVNCH nói chung làm tôi liên tưởng đến cái chết 
của Nguyễn Hưng Quốc khoá 72G và không cầm được 
nước mắt khi nhớ đến Quốc. Chuyện đau lòng nầy, tôi 
đã giữ kín suốt hơn 30 năm, chỉ kể cho vài người bạn 
thân... Ngày đại hội Liên Khóa 72-73 tại Cali năm 2002, 
tôi có đưa danh sách anh em đã chết cho MNT cất giữ 
để làm tài liệu khi cần thiết.

Thật là đau lòng cũng như hoài niệm về Dĩ Vãng 
đã qua 30 năm mà tôi cứ tưởng mới xảy ra hôm qua. 
Hôm nay tôi gửi mail này đến với anh em để được làm 
Nhân Chứng sống trong câu chuyện những Anh Hùng 
thật Gan Dạ, thật Dũng Cảm, bất khuất trước mũi súng 
Cộng sản Dã Man Vô Lương tâm không có tình người, 
giết đồng loại như giết thú vật không hơn không kém.

Ngày 19 tháng 1 năm 1979, sau 3 ngày 2 đêm từ 
thành Ông Năm trại Công Binh Hốc Môn, một đoàn xe 
tải ( loại xe hàng chở rau cải hoặc chở heo ) chở 426 tù 
Cải Tạo đến Trại Gia Trung vào lúc 5 giờ chiều. Khí hậu 
lành lạnh của miền Cao Nguyên làm cho mọi người 
hoang mang lo sợ, từ trong xe anh em nhìn qua khe 
hở của tấm bạt phủ kín thấy toàn là những công an áo 

Cuộc vượt ngục đẫm máu 
trại tù Gia Trung

(Tưởng Nhớ Nguyễn Hưng Quốc)

Nguyễn Hoàng Sơn

Đêm hôm ấy, chị Ninh hạ sanh một cháu trai, 
đúng như nguyện ước của chị và anh Ninh Đờ Gôn.*

Lời người viết:
Đã 40 năm qua kể từ ngày Ninh anh dũng hy sinh, 

không biết chị Ninh, hai cháu gái và cháu trai bây giờ 
ra sao, sau sự mất mát đớn đau tuyệt đỉnh ấy?! Trong 
những tháng năm khói lửa của cuộc chiến sau khi anh 
hy sinh và rồi qua những thăng trầm dâu bể của đất 
nước, cầu mong chị và các cháu vẫn được Ơn Trên và 
anh linh của Ninh phù trợ, để có can đảm và hy vọng 
trong đời sống. Dù đớn đau, dù cay đắng, dù bạc bẽo, 
mong rằng chị và các cháu lúc nào cũng có thể tự nhủ 
được trong lòng mình rằng, sự chiến đấu anh dũng và 
hy sinh cao cả của anh Ninh cho quê hương dân tộc 
Việt Nam sẽ vẫn mãi mãi được quê hương và dân tộc 
tri ân. Kính.

• Nguyễn Văn Chuyên

Ghi chú BBT/HQPD
* Đứa cháu trai của NT Nguyễn Văn Ninh giờ đã 

trưởng thành. Những hình ảnh của NT Ninh kèm theo 
đây do cháu gởi đến HQPD với ước mong được Quý Chú 
Bác cho biết thêm về tin tức người cha mà cháu rất tự hào 
nhưng chưa bao giờ gặp mặt.

Th/u Nguyễn Hưng Quốc, Khóa 3 HTTT 


