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1. THÔNG TIN NGƯỜI NHẬN GIẢI THƯỞNG 

 Ông Trần Đức Thach là một nhà thơ và là Tù Nhân Lương Tâm đang bị 

bắt giam tại nhà tù Nghi Kim, tỉnh Nghệ An từ ngày 23/5/2020 với cáo buộc 

“hoạt động nhằm lật đổ chính quyền”. Ông thuộc thế hệ những cánh chim đầu 

đàn trong phong trào dân chủ Quốc nội từ những năm 2000 đến nay, nên đã phải 

chịu rất nhiều áp lực và thủ đoạn bắt bớ, đánh đập và sách nhiễu từ nhà cầm 

quyền. Cũng chính vì một nhà thơ chỉ cất tiếng nói lương tri trước chế độ nhiễu 

nhương, mà lại bị đối xử tồi tệ, nên càng thúc bách ông dấn thân trở thành nhân 

chứng sống động của một chế độ thối nát cần thanh lọc.  

 Thật vậy, không phải bây giờ ông mới bị bắt mà từ năm 2008, nhà thơ 

Trần Đức Thạch đã bị kết án 3 năm tù giam và 3 năm quản chế sau lần tham gia 

biểu tình với các gia đình ngư dân huyện Hậu Lộc, Thanh Hoá để phản đối việc 

Trung Cộng bắn giết người thân của họ khi đang đánh bắt cá ở biển Đông. 

Trước đó, nhà thơ Trần Đức Thạch cũng đã nhiều lần xuống đường để phản đối 

việc Trung cộng xâm chiếm Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam. Đặc biệt, ông 

cùng một số nhà đấu tranh dân chủ như nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, thầy giáo 

Vũ Hùng, các ông Ngô Quỳnh, Nguyễn Văn Túc, Phạm Văn Trội, Nguyễn Văn 

Tính, Nguyễn Mạnh Sơn và bà Nguyễn Kim Nhàn...đã treo biểu ngữ trên cầu 

vượt Mai Dịch, cầu Giấy ở Hà Nội để kêu gọi dân chủ, nhân quyền cho Việt 

Nam.  

Trong phiên tòa xét xử các nhà dân chủ vào ngày 8-09/10/2009, bản cáo 

trạng kể tội nhà thơ Trần Đức Thạch nhưng đó chính là ‘công trạng” về lòng can 

đảm vì “đã viết rất nhiều bài có nội dung xuyên tạc sự thật, vu cáo, nói xấu Đảng và Nhà 

nước đăng tải trên tờ bán nguyệt san “Tổ quốc” (là tờ báo phản động do Nguyễn Thanh Giang 

lập ra). Các bài viết của Thạch được Việt Tân và giới dân chủ xem như là bằng chứng của cựu 

binh cộng sản nói về bản chất của chiến tranh chống Mỹ và thực trạng cuộc sống dưới sự lãnh 

đạo của đảng cộng sản Việt Nam. Bài thơ “Đớn đau” của Thạch mô tả “nỗi đau Gạc Ma” và 

phán xét “Đất nước nếu còn cộng sản. Sẽ bị dâng cho giặc Tàu chỉ sớm muộn mà thôi” chính 

là sự xuyên tạc trắng trợn.” 

 Đúng vậy, do bị chế độ độc tài cộng sản Việt Nam lừa dối nên nhà thơ 

Trần Đức Thạch vừa là nạn nhân lại vừa là tác nhân trong cuộc chiến Miền Bắc 

xâm chiếm Miền Nam vào những năm 1975. Ông từng làm phân đội trưởng 

trinh sát, Tiểu đoàn 8 - Trung đoàn 266, Sư đoàn 341 - Quân đoàn 4 của quân 

xâm chiếm trong một trận thảm sát cả làng Tân Lập. Nay ông nhận ra sự thật và 

lên tiếng qua những bài viết, trang thơ đã khiến chế độ sợ hãi nên phải tìm cách 

bịt miệng người bộ đội xã hội chủ nghĩa năm xưa. 

Nhà thơ Trần Đức Thạch sinh năm 1952 tại xã Quỳnh Ngọc, huyện 

Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Ông là con trai của cán bộ Trần Đức Trạch thường 

vụ huyện uỷ Quỳnh Lưu. Như bao chàng trai khác lớn lên vào thời đó ở Miền 

Bắc, bừng bừng khí thế “giải phóng Miền Nam” nên vào năm 1972 đã lên 

đường nhập ngũ. Đến năm 1976 ra quân trở về địa phương, vì thuộc gia đình 

đảng viên nên cả nhà đã theo chủ trương của địa phương di dân từ xã Miền Biển 
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lên xã miền núi Quỳnh Thắng, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An để khai hoang lập 

ruộng làm kinh tế mới. Thế nhưng, vào năm 1978 do chính sách nhập nhằng của 

những cán bộ phụ trách chủ trương “Kinh Tế Mới”, đã cướp đất đai của gia đình 

ông mà cấp trên không chịu giải quyết. Vì bức bách và không chấp nhận sự bất 

công ấy, ông cùng với em gái của mình ra Cầu Giát tự thiêu. Sự việc làm náo 

động cả khu vực và buộc tỉnh ủy phải giải quyết bất công cho gia đình ông.  

 

Cũng từ đó, nhà thơ Trần Đức Thạch nhận thấy quanh làng xóm và khu 

vực mình sống, có lắm kẻ cậy quyền gây nên những oan trái cho người dân nên 

ông bắt đầu làm thơ và viết bài gửi các báo của nhà nước. Điều này đã được Ban 

tổ chức trao giải Hellman Hammet đã tóm tắt quá trình hoạt động thơ văn của 

ông như sau: “Trần Đức Thạch là tác giả của một tiểu thuyết, hàng trăm bài thơ, 

bài báo và các báo cáo lên án tham nhũng, bất công và các vụ lạm dụng nhân 

quyền. Là cựu chiến binh Quân đội Nhân dân, ông cũng là hội viên Hội Nhà văn 

Nghệ An. Tiểu thuyết “Đôi Bạn Tù” hoàn thành năm 1988 mô tả bản chất tùy 

tiện của hệ thống pháp lý và tình trạng phi nhân của nhà tù ở Việt Nam. Các bài 

thơ xuất bản với tiêu đề “Những Điều Chưa Thấy” viết về cuộc sống không có 

tự do và công lý”.  Như vậy, kể từ năm 1978 cho đến nay, dù đứng ở trong hội 

nhà văn Nghệ An hay tự do sáng tác, nhà thơ Trần Đức Thạch vẫn luôn thể hiện 

một người dân xứ Nghệ đầy lòng trắc ẩn và luôn đứng về lẽ phải và lên tiếng 

phản đối bất công.  

Sau khi ra tù vào năm 2011 cho đến khi bị bắt lần này, ông vẫn tiếp tục 

miệt mài sáng tác hàng trăm bài thơ về hiện tình Đất nước để đăng lên Facebook 

dưới bút hiệu tự nhận là “BỜM”. Chúng ta có thể hiểu tại sao nhà thơ Trần Đức 

Thạch dùng bút hiệu này qua mấy câu thơ sau đây:  

“ Con bò có một cái U 

Tin theo cộng sản còn ngu hơn bò 

Thằng Bờm có một miếng mo 

Trung ương đòi đổi lăng Hồ Bờm chê 

Bờm rằng Bờm đổi làm gì 

Bờm hấm Bờm hứ Bờm kê đít ngồi 

Bờm rằng đảng cộng sản tồi 

Lưu manh, đểu cáng cướp xôi cả làng...” 

Và cho đến trước lúc bị bắt vào ngày 23/4, nhà thơ Trần Đức Thạch vẫn 

đăng bài viết “Cán Cân” là nỗi niềm về phong trào dân chủ trong nước, hầu 

muốn giải thích và giữ niềm tin cho mọi người. Điều này không chỉ thể hiện về 

tinh thần tranh đấu miệt mài mà dường như chúng ta thấy nơi nhà thơ, đã tự 

nguyện nhận lãnh trách nhiệm là những “cánh chim đầu đàn” để trợ lực tinh 

thần cho phong trào. 

“Một xã hội đầy rẫy sự bất công oan trái. Theo 

đó là hằng hà sa số vấn nạn về môi trường; lãnh thổ bị 

ngoại bang gậm nhấm. Các chính sách phát triển sai lầm 

cọng với tệ nạn tham nhũng triền miên thành quốc nạn 
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thì khoảng cách của kẻ cai trị với người bị trị càng lớn. Dĩ nhiên đó là mâu thuẫn lớn để tạo ra sự đối 

kháng. 

Có sự đối kháng không? Tất nhiên là có! Và nó xẩy ra thường xuyên với muôn hình muôn vẻ phương 

thức; quy mô khác nhau theo từng sự kiện; từng thời điểm... 

Nhiều người than vãn hiệu quả đấu tranh còn ít. Một số anh chị em ở hải ngoại còn bi quan hơn với 

tinh thần của người trong nước. Khi họ nhìn trong mấy chục năm qua phong trào đấu tranh đòi tự do 

dân chủ nhân quyền cho Việt nam không khởi sắc lên được? 

Hiện thực có vẻ đúng như thế. Hãy thử tìm nguyên nhân vì đâu? Một nhà cầm quyền độc tài, tính 

riêng lực lượng công an, an ninh đã cả triệu. Trong khi đó lực lượng đấu tranh rất ít ỏi. Cứ tạm cho cả 

nước có 1. 000 người bị nhà cầm quyền theo dọi săn sóc ( Ước tính lạc quan chứ thực tế chỉ nằm ở 

hàng trăm ). Nhà cầm quyền chỉ cần sử dụng 100.000 lính lác, sĩ quan để cô lập, canh chặn thì những 

người đấu tranh không thể cựa quậy được. Chúng ta đã thấy họ canh chặn anh chị em kéo dài, có khi 

cả chục ngày bằng lực lượng hùng hậu... 

Với cán cân lực lượng như thế thì không thể đòi hỏi anh chị em đấu tranh trong nước làm được gì hơn. 

Dũng cảm cất lên tiếng nói phản đối bất công, thể hiện lòng yêu nước, chấp nhận sự đàn áp khủng bố 

tù đày cũng quý lắm rồi...Hiệu quả cao nhất là vẫn giữ được lửa. Lửa đấu tranh đòi tự do dân chủ nhân 

quyền cho Việt nam chưa bao giờ tắt...” 

  

Chúng ta cũng không khó nhận ra tấm lòng chân chất, mộc mạc nơi con 

người Trần Đức Thạch. Điều đó được ông thể hiện qua cuộc sống hàng ngày 

cũng như trong thơ ca. Một lần, ông đã bộc bạch rõ ràng nhất về điều này trong 

một bài viết có tựa đề “ Ơn Dày” như sau: 

Những ngày " Tự quản chế " để phòng đại dịch Cúm tàu thật buồn và bức bách. Nhưng cầm 

lòng vậy, đành lòng vậy chứ biết làm sao? 

Lẩn thẩn nghĩ về mình. Sống được đến hôm nay chịu ơn mọi người dày lắm. Người ta hay gọi 

Bờm là " Nhà đấu tranh; nhà dân chủ; nhà thơ..." toàn là mỹ từ đẹp đẽ. Nhưng quả thực Bờm chỉ muốn 

hoàn thiện một con người. Mà một con người thì phải sống đúng nghĩa của nó. Thấy bất công oan trái 

xâm phạm đến những quyền con người mà tạo hóa ban cho là phải lên tiếng phản đối. Thậm chí đòi 

hỏi bằng được. Đơn giản chỉ là trách nhiệm của con người vậy thôi. 

 

Nó là đơn giản như lẽ cơm ăn nước uống hàng ngày. Nhưng dưới chế độ độc tài cộng sản thì 

quyền con người bị tước cướp gần như hầu hết. Nhất là quyền sinh hoạt dân sự chính trị xã hội. Nên 

việc lên tiếng phải đối diện với sự khủng bố đàn áp của nhà cầm quyền. Và Bờm cùng rất nhiều anh 

chị em khác đã phải trả giá bằng những năm tháng trong ngục tù cộng sản... 

Cũng chính vì thế mà Bờm nhận được tình thương yêu của mọi người. Từ tinh thần đến vật chất. Cuối 

năm 2014. Bờm bị ốm " thập tử nhất sinh", phải cấp cứu ở bệnh viện Bạch mai, Hà nội. 

Tiền không một xu dính túi. Mỗi ngày nằm viện hết 2 triệu vnd. Rồi thay đổi thuốc kháng sinh trong 

tình huống " năm ăn năm thua". Nếu không được bạn bè và mọi người trong ngoài nước tận tình" Còn 

nước còn tát" thì Bờm đâu còn để nói những lời này. 17 ngày nằm viện hết 34 triệu "tiền tươi thóc 

thật" trả đủ cho bệnh viện. Toàn là tiền của anh chị em đến thăm Bờm. Khi Bờm ốm. Anh Nguyễn 

Tường Thụy có viết bài gì đó nói về Bờm. Không ngờ được bà con ở hải ngoại gửi tiền giúp Bờm 

thông qua anh Thụy. Hôm ra viện, anh Thụy nhắn Bờm tới nhận tiền. Có đến mấy chục triệu. Bờm 

xúc động lắm và nói với anh Thụy: 
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- Thế này là nhiều lắm rồi anh ơi! Ơn dày quá Bờm biết làm sao bây giờ. Xin anh thông báo 

với bà con đừng gửi cho Bờm nữa. Nhiều quá rồi... 

Bờm năn nỉ khiến anh Thụy cũng phải chiều. 

 

Ơn dày, nghĩa nặng của mọi người ban cho Bờm biết kể sao cho xiết. Chỉ nguyện lòng đừng 

làm gì để mọi người thất vọng. Mong được thế thôi! 

Sau giải ngũ, ông về quê và tham gia công tác văn nghệ, tuyên truyền của tỉnh nhà. Một lần 

ông viết về khoảng thời gian làm cho công tác này như sau “THIÊN ĐỊNH 

Bờm chợt nhớ bài báo Bờm viết được đăng lên báo hàng tỉnh ngày 9 tháng 9 năm 1969.( Lúc ấy 17 

tuổi ) Nếu cho đó là điểm xuất phát của nghề cầm bút thì đã hơn 50 năm. Lăn lê bò toài từ phóng sự 

báo chí sang văn xuôi rồi thơ không biết bao nhiêu tác phẩm mà kể. Được cái Bờm sinh ra và lớn lên 

trong chế độ xã hội chủ nghĩa. Được nhồi sọ khá đầy đủ bằng tất cả mọi thủ thuật của cộng sản. 

Nhưng hình như mọi sự ca ngợi đảng; bác; chế độ và những anh hùng chiến công của chế độ bị ngòi 

bút Bờm không quan tâm nếu như không muốn nói là loại trừ... 

 

Bờm ngạc nhiên lắm. Ngạc nhiên cho chính mình " Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn" là 

chuyện nói ra thiên hạ khó tin...Rồi cũng phát hiện ra đó là " Thiên định". Trời cho Bờm cầm bút 

nhưng dứt khoát không ảnh hưởng tư duy cộng sản.  

Cảm ơn Trời! Đã giữ gìn Bờm.” 

 

Và con người ấy đã cho chúng ta thấy rõ hơn về ông, khi tự ông cảm nhận 

về cuộc đời của mình trong lần sinh nhật bước vào tuổi 60. Những dòng tự sự ấy 

đã được viết từ 8 năm trước, nhưng tận bây giờ khát vọng ngay lành và ý tưởng 

tốt đẹp của ông cũng như bao người dân lành vẫn “ rất Đắng và Cay” dưới gót 

dày quan chức cộng sản. Quả thật là phủ phàng cho dân nước Nam ta.   

“Sáu mươi năm cuộc đời, hình như đó là hình hài của một bài hát mà tôi đã được nghe và thấy 

vào một lúc nào đấy. Nhạc với tiết tấu nhanh, giai điệu tự sự pha chút hài hài tạo phấn khich lắm. 

Nhưng đọng lại rất ĐẮNG và CAY...Cũng như bài hát, tôi đã đi qua chu kỳ " Lục thập hoa giáp" và 

lãnh đủ hương vị của nó.  

Xin cảm ơn Thượng đế và tổ tiên ông bà đã cho tôi được có mặt trên đời này. Cảm nhận riêng 

của tôi là phúc đức lắm mới được như thế. Và tôi muốn trả ơn cho đời bằng căn thiện từ những ước 

mơ, khát vọng cho sự tiến bộ xã hội loài người... 

Nhưng thật trớ trêu, những ý tưởng tốt đẹp vì đời ấy đã bị vùi dập không thương tiếc. Rất 

nhiều đêm trăn trở trong đau đớn, tôi nhận ra tội lỗi của mình và hình như cả thế hệ của mình đã 

buông tay, bạc nhược trước cái ác.  

Để Đất nước, dân tộc bị tàn phá điêu linh hoang tàn như ngày nay. Thế hệ chúng tôi không thể 

chối tội. Đó là một sự thật. Không ít người muốn chối tội bằng những " Tự hào" vớ vẩn mà không biết 

mình tự lừa mình. Thật tội nghiệp cho mình và cả cho họ nữa.  
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Tôi có linh cảm thế hệ tương lai sẽ kết tội chúng tôi. Tôi sẽ đồng ý với sự kết tội ấy, bởi nó 

hoàn toàn chính xác. Thành thật nhận tội với tương lai, tôi đi về phía sau " sáu mươi cuộc đời" tâm 

trạng có phần nào thanh thản hơn.  

 

2. NHỮNG NGƯỜI BẠN VIẾT VỀ NHÀ THƠ TRẦN ĐỨC THẠCH 

 

Sau khi được tin nhà thơ Trần Đức Thạch bị bắt lần thứ 2, một người bạn 

đã căm phẫn viết rằng: 

“Nếu không có người bộ đội này, (Trần Đức Thạch) thì bộ độ của quân đội nhân dân Việt 

Cộng còn thảm sát bao nhiêu dân lành ấp Tân Lập ở Long Khánh vào cuối tháng 4 năm 1975?  

... có nghĩa là bộ đội Trần Đức Thạch đã cứu vãn một phần tội ác của bộ đội Việt cộng đối với 

đồng bào Việt Nam. Đáng lẽ ra cái đảng và nhà nước khốn nạn Việt cộng của chúng mày, phải tuyên 

dương người cựu bộ đội can đảm này chứ, dù sự tuyên dương đó chỉ là giả dối, để ra vẽ chúng mày 

còn biết phải trải, biết hối hận về hành động bất nhân tính của bộ đội Việt cộng chúng mày. 

Thay vào đó, chúng mày chọn hành động trả thù hèn hạ, bắt bớ, bỏ tù và hành hạ người bộ đội 

có nhân tính duy nhất trong đoàn quân vô nhân tính của chúng mày, cái quân đội giết nhân dân của 

chúng mày.  

Giờ đây, sau bao nhiêu năm đày ải, cô lập mà người cựu bộ đội còn tinh người này vẫn miệt 

mài tranh đấu ôn hòa, nhẫn nhịn chỉ mong mọi người cùng kiên nhẫn và cố gắng đem lại đổi thay tốt 

đẹp cho quê hương bằng những hoạt động ôn hòa.  

Tại sao chúng mày vẫn cần phải bắt bớ một người nhân lành, ôn hòa và quảng đại như nhà 

thơ, cựu bộ đội Trần Đức Thạch! 

Lửa sẽ đỏ trên mồ mả tổ tiên của chúng mày, bọn Việt cộng vô nhân tính!” 

 

Đây là bài viết của ông Nguyễn Lân Thắng khi nhận được tin nhà thơ 

Trần Đức Thạch bị bắt. 

Hôm nay 23/4/2020, trong khi cả nước hân hoan đón chào một ngày mới vui vẻ, với 

bát phở sáng nóng hổi, với ly cafe thơm phức sau thời hạn cách ly toàn xã hội dài đằng đẵng 

thì có một người lại bị bắt. Đó là ông Trần Đức Thạch, sinh năm 1952, nguyên là phân đội 

trưởng đội trinh sát Tiểu đoàn 8 - Trung đoàn 266, Sư đoàn 341 - Quân đoàn 4, quân đội nhân 

dân Việt Nam. Ông là tác giả hồi ký "HỐ CHÔN NGƯỜI ÁM ẢNH", phản ánh những mặt 

trái, phi nhân tính trong chính lực lượng quân đội mà ông đã tham gia. 

Đây không phải là lần đầu tiên ông Thạch bị bắt. Năm 2009 ông đã từng bị kết án 3 

năm tù giam, 3 năm quản chế với cáo buộc vi phạm điều 88 bộ luật hình sự nước CHXHCN 

Việt Nam. Điều 88 là một điều luật ghê tởm thuộc bộ luật hình sự cũ 1999, với định nghĩa 

là:“Tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Hiện nay điều 

88 được sửa đổi theo bộ luật hình sự mới 2017 là điều 117, với định nghĩa là “Tội làm, tàng 

trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. 
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Từ năm 2012 đã từng có một cuộc vận động rất lớn thu hút hàng loạt trí thức tiến bộ 

Việt Nam và cộng đồng quốc tế lên tiếng, đòi hủy bỏ điều luật 88 này. Những người tham gia 

vận động nhận định rằng: điều luật 88 là một điều luật mơ hồ, tuỳ tiện, phản dân chủ, đi 

ngược lại với các công ước quốc tế về quyền con người, quyền tự do ngôn luận mà nhà nước 

Việt Nam đã ký kết với quốc tế, hòng dập tắt và đàn áp những tiếng nói phản biện xã hội. Có 

lẽ trước sức ép mạnh mẽ của quốc tế về điều luật này, năm 2017 Việt Nam đã sửa đổi bộ luật 

hình sự, thay tên điều và sửa đổi nội dung một chút, nhưng thực chất vẫn là "bình mới rượu 

cũ", hòng dập tắt mọi chỉ trích của người dân với chế độ mà thôi. 

Người dân có quyền chỉ trích chính phủ không? 

Ông Hồ Chí Minh, người khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng Hoà, nay đổi tên 

là Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam từng khẳng định: "Nhân dân có quyền đôn đốc 

và phê bình Chính phủ. Nếu Chính phủ làm hại dân thì dân có quyền đuổi Chính phủ" - 

(HCM toàn tập). 

Năm 2016, tại Trung tâm hội nghị quốc gia tại Hà Nội, tổng thống Mỹ Obama phát 

biểu với người dân: "Tôi vẫn nghe những lời chỉ trích hàng ngày. Nhưng chính sự giám sát 

đó, những cuộc tranh luận công khai, chỉ ra những điểm không hoàn hảo của chúng tôi, và 

cho phép tất cả mọi người có tiếng nói đã giúp chúng tôi phát triển mạnh mẽ hơn, thịnh vượng 

hơn và công bằng hơn" - (trang web Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam). 

Điều 117 (điều 88 cũ) bộ luật Hình sự có dập tắt được tiếng nói trái chiều trong xã hội 

không? 

Ông Trần Đức Thạch không phải là người đầu tiên, và cũng không phải là người cuối 

cùng sẽ bị đàn áp bằng điều luật man rợ này. Có những người sẽ sợ hãi, tụt lại. Nhưng sẽ có 

nhiều người khác sẽ vẫn lên tiếng, bởi vì chúng ta là con người. 

Con người là động vật bậc cao. Trong quá trình thoát thai, tiến hoá từ động vật bậc 

thấp, con người đã trở nên mạnh mẽ, 

làm chủ thế giới này bởi khả năng tư 

duy, nhận xét và lựa chọn những gì hữu 

ích cho mình. Và ngược lại, con người 

cũng biết phê phán và từ chối những gì 

có hại cho mình. 

Trong quá trình đấu tranh và 

xây dựng xã hội loài người, có những 

dân tộc, bộ lạc... chấp nhận sự đàn áp, 

im lặng, cúi đầu. Kết cục là nhóm 

người đó sẽ trở thành những kẻ nô lệ, 

dân tộc nô lệ, và rồi bị diệt vong. Còn 

những đất nước, dân tộc và con người 

ngày nay chính là hậu duệ của những 

người đã không chịu khuất phục. 

Không có người thông minh nào lại đồng ý trở thành thằng ngốc. 

Không có người có hiểu biết nào lại muốn trở thành người ngu dốt. 

Không có người có lương tâm và cảm xúc nào lại muốn trở nên ích kỷ và hèn hạ, kể cả 

khi họ bị thuyết phục rằng thằng ngốc, người ngu hay kẻ bất lương được an toàn và sung 
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sướng hơn họ... vì điều đó chẳng khác gì việc từ bỏ tư cách của động vật bậc cao để quay về 

thân phận thấp kém hơn trong chuỗi tiến hoá. 

Benjamin Franklin, nhà triết gia Mỹ từng nói: "Những người có thể từ bỏ tự do trân 

quý để đổi lấy sự an toàn tạm thời ít ỏi không xứng đáng với cả tự do lẫn sự an toàn". Những 

người đó là có, nhưng không phải là toàn bộ xã hội. Vẫn còn nhiều người khác, dù bị đàn áp 

khốc liệt đến đâu cũng không từ bỏ đấu tranh, để chấp nhận tụt xuống vị trí thấp hơn của bậc 

thang tiến hoá, mà ông Trần Đức Thạch chỉ là một đại diện. 

Thấy sai trái, thấy bất công là phải lên tiếng. Đấy là đặc tính của động vật bậc cao. 

Một điều luật, một chế độ chỉ là nhất thời trong lịch sử tiến hoá của loài người, không thể bẻ 

gãy đặc tính tự nhiên này của con người. 

Yêu thương tất cả! 

 

Còn nhà báo Nguyễn tường Thụy khi chưa bị bắt đã viết về nhà thơ 

Trần Đức Thạch. Bài được viết trong lúc nhà thơ Trần Đức Thạch lâm 

cảnh “thập tử nhất sinh” và nằm tại bệnh viện Bạch Mai. 

“Tôi chỉ biết tới anh khi anh bị kết án 3 năm tù giam cùng vụ án với nhà văn Nguyễn Xuân 
Nghĩa, anh Nguyễn Kim Nhàn, anh Nguyễn Văn Túc, anh Nguyễn Mạnh Sơn và sinh viên Ngô 

Quỳnh. Tất cả 6 người bị truy tố theo tội danh tuyên truyền chống nhà nước. 

Thế rồi ngày 13/9 vừa qua, tôi có niềm vui được gặp anh. Hôm ấy Thanh Hà đưa một khách lạ 

đến nhà tôi, giới thiệu đây là tù nhân lương tâm Trần Đức Thạch. Đó là người đàn ông dáng gân guốc, 

rắn rỏi, da sạm - điều thường thấy ở những người từng chịu nhiều vất vả, sinh ra từ một vùng đất kho 
cằn, khí hậu khắc nghiệt. Việc anh đến thăm quả thật tôi không hề nghĩ tới vì lẽ ra tôi phải tìm đến với 

anh từ 3 năm về trước. 

Gặp anh, tôi mới nhớ ra Trần Đức Thạch vừa hết hạn quản chế. Chắc anh chỉ đợi đến thời 
điểm này là lập tức thực hiện một chuyến đi thăm anh em bạn bè. Anh hỏi, tôi bảo tôi sinh năm 1952, 

anh hồ hởi nói vậy là hai anh em chúng mình bằng tuổi nhau, cùng tuổi Nhâm Thìn. Chuyện thêm một 

lúc nữa thì tôi nhớ ra anh là tác giả của ký ức "Hố chôn người tập thể" mà tôi rất ấn tượng nhưng lại 
nghĩ tác giả là một cựu chiến binh Trần Đức Thạch nào đó chứ không phải là anh. 

Anh được trả tự do ngày 30/8/2011, cùng với anh Nguyễn Văn Tính trước khi anh hết án 14 
ngày nhưng kèm theo cái án phụ 3 năm quản chế tại nơi anh thường trú là xã Tam Hợp, huyện Quỳ 

Hợp, tỉnh Nghệ An. 

Trong buổi nói chuyện, tôi dành nhiều thời gian hỏi về quá trình đấu tranh của anh, những 

năm tháng trong tù. Phong cách nói chuyện chân chất, mộc mạc mang đậm chất của một người đàn 

ông trải qua nhiều sóng gió và không may mắn trong cuộc sống. 

Trần Đức Thạch có thái độ phản tỉnh từ rất sớm. Ngay từ sau năm 1975, anh thường xuyên bị 

sách nhiễu. Áp lực từ nhà cầm quyền đối với anh ngày càng trở nên thô bạo tới mức anh phải tự thiêu 

và bị bỏng nặng. Còn tôi, khi ấy mới đang mải yêu. Anh từng bị bắt tới cả chục lần và bị đưa ra tòa 4 
lần nhưng họ buộc phải thả vì thiếu chứng cứ. Cho đến lần bị bắt ngày 12/9/2008, anh bị kết án 3 năm 

tù. 

Anh kể cho tôi nghe về những ngày lao khổ trong tù. Anh bảo, họ không coi chúng tôi là con 

người nữa. Anh cho biết trong 3 năm ở tù thì đã tới 550 ngày bị nhốt trong buồng tối. Trong một lần 

trả lời phỏng vấn anh nói: “Tôi là nạn nhân của các thủ đoạn đàn áp, khủng bố, tra tấn của công an 
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cộng sản Việt Nam trong suốt thời gian bị đày đọa trong nhà tù nhỏ. Tội ác của họ thật là rùng rợn và 

ghê tởm’’. 

Chia tay tôi, hôm sau, 14/9, anh cùng 10 anh em ở Hà Nội ra Hải Phòng thăm nhà văn Nguyễn 

Xuân Nghĩa vừa mới ra tù. Sau đó, anh đi thăm một số anh em nữa. Lẽ ra tôi cùng đi Hải Phòng với 

anh hôm đó nhưng lại thôi vì tôi đợi đi với Hội Bầu bí tương thân. Cùng đi Hải Phòng với anh có 
Hạnh. Chẳng biết câu chuyện thế nào mà tình cờ anh biết được người gửi 10 triệu đồng cho anh khi 

anh mới ra tù là Hạnh. Lúc gửi, Hạnh chỉ ghi tên là Thúy và không viết gì thêm. Anh cảm động lắm, 

nói số tiền ấy đối với tôi thật ý nghĩa và thiết thực. Anh bảo, tôi ra tù không có gì, khi ấy lại là giáp 

Tết, may mà có tiền Hạnh giúp. Mấy năm qua, tôi cứ đi tìm ân nhân của mình mãi mà không được. 
Còn Hạnh thì nói, em đã giúp nhiều người nhưng trường hợp anh Thạch làm em vui nhất. 

Người cầm bút Trần Đức Thạch 

Người ta biết đến Trần Đức Thạch là người đấu tranh cho tự do, dân chủ còn thông qua các 
bài viết của anh. Anh nói, là một người cầm bút, mình không nói thì còn ai nói. 

Trước đây anh là Hội viên Hội văn nghệ tỉnh Nghệ An, sau vì những hoạt động phản kháng, 
anh bị khai trừ. Ngay từ những thập niên cuối của thế kỷ trước, anh đã công khai bộc lộ những tư 

tưởng tiến bộ. 

Trần Đức Thạch là tác giả của tiểu thuyết "Đôi bạn tù", tập thơ "Những điều chưa thấy" cùng 

nhiều bài viết khác. Hố chôn người ám ảnh và những bài viết khác được nhiều người tìm đọc như "Tôi 

đã thắp sáng niềm tin", "Tôi là phản động thật sao", "Chút tâm sự từ vòng quản chế’’... 

Đặc biệt, "Hố chôn người ám ảnh" đã tiết lộ một bí mật kinh hoàng về những người lính cộng 

sản được coi là đi “giải phóng” Miền Nam. Ký ức nói về trận đánh vào căn cứ phòng ngự Xuân Lộc 

của một người trực tiếp tham gia và phải là người yêu sự thật và can đảm lắm mới dám kể ra. Hẳn là 
nhiều cựu chiến binh còn nhớ câu chuyện này và những chuyện tương tự, nhưng nói ra có lẽ chỉ một 

Trần Đức Thạch. Anh cho tôi biết bài này viết vào năm 2008 – năm anh bị bắt rồi bị kết án tù: 

Ký ức kể về một lần tấn công vào ấp Tân Lập thuộc huyện Cao Su tỉnh Đồng Nai (bây giờ), 

bộ đội cộng sản đã tàn sát tập thể, giết hàng trăm thường dân: 

“Địch đâu chẳng thấy, chỉ thấy những người dân lành bị bắn đổ vật xuống như ngả rạ. Máu 

trào lai láng, tiếng kêu khóc như ri”; 

"họ chồng đống lên nhau máu me đầm đìa, máu chảy thành suối. Một cụ già bị bắn nát bàn tay đang 

vật vã kêu lên đau đớn"; “tôi ngó vào cửa một gia đình, cả nhà đang ăn cơm, anh bộ đội cụ Hồ nào 

đó đã thả vào mâm một quả lựu đạn, cả nhà chết rã rượi trong cảnh cơm lộn máu”. 

Bài viết cũng nói về tinh thần chiến đấu dũng cảm của đối phương: 

“Phải công nhận là sư đoàn 18 của phía đối phương họ đánh trả rất ngoan cường. Tôi tận 

mắt chứng kiến hai người lính sư đoàn 18 đã trả lời gọi đầu hàng của chúng tôi bằng những loạt súng 
AR15. Sau đó họ ôm nhau tự sát bằng một quả lựu đạn đặt kẹp giữa hai người. Một tiếng nổ nhoáng 

lửa, xác họ tung toé giữa vườn cam sau ấp Bàu Cá.” 

Trần Đức Thạch có cái nhìn rất sâu sắc, nhân bản: "Vị tướng nào có những người lính như thế, dù bại 

trận cũng có quyền tự hào về họ. Họ đã thể hiện khí phách của người trai nơi chiến trận. Giả thiết nếu 

phía bên kia chiến thắng chắc chắn họ sẽ được truy tôn là những người anh hùng lưu danh muôn thủa. 

Nhưng vận nước đã đi theo một hướng khác". 

Tôi có đưa ra nhận xét về “Hố chôn người ám ảnh” và tỏ lòng khâm phục anh, anh cười: 

“Cũng vì thế mà chúng nó “tặng” mình 3 năm tù” 

Thơ anh mộc mạc, rất thật và đầy tính chiến đấu như con người anh. Anh không cố đi tìm lối 

diễn đạt mới, từ ngữ lạ nhưng đem đến cho người đọc một cảm xúc rất mạnh. 
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Là một cựu chiến binh cộng sản nhưng anh sớm có nhãn quan tiến bộ về những người lính ở 

bên kia chiến tuyến, đặc biệt là những người lính Hoàng Sa đã ngã xuống trong sự nghiệp bảo vệ Tổ 

Quốc. 

Đọc thơ anh, tôi có cảm giác như có một cái gì chạy rần rật trong huyết mạch: 

Dòng Sông Tưởng Nhớ 

 

Quý tặng các bạn trẻ tổ chức đêm hoa đăng trên sông Hồng. 

Ba chín năm Tổ quốc mất Hoàng Sa 

Bảy mươi tư chàng trai không về nữa 

Sông Hồng đầy vơi khôn nguôi sóng vỗ 

Cuồn cuộn một dòng hướng biển Đông... 

Những người con bảo vệ non sông 

Bị cố tình quên trong âm mưu lừa dối 

Người yêu nước bị quy là có tội 

Dân tộc này nông nỗi đến oái oăm... 

Vẫn còn đây văn hiến bốn ngàn năm 

Sông Hồng sáng hoa đăng đêm tưởng nhớ 

Các bạn trẻ vượt lên nỗi sợ 

Bày tỏ lòng tôn kính tới cha anh... 

Dâng các anh những ngọn nến lung linh 

Dâng các anh đóa hoa sen thơm ngát 

Đêm hoa đăng sông Hồng dào dạt 

Niềm thương nỗi nhớ Hoàng Sa... 

Vâng! cho tôi được góp câu thơ 

Làm giọt nước trong dòng sông tưởng nhớ 

Hoàng Sa Việt Nam ngàn đời muôn thuở! 

Chân lý chủ quyền là xương máu các anh. 

(Những ngày tưởng nhớ bảy mươi tư vị “Vị Quốc Vong Thân”) 

Biết là con đường đấu tranh đầy nguy hiểm gian lao nhưng anh hoàn toàn xác định khi dấn 

thân cho một tương lai tươi sáng của Đất nước, của Dân tộc, sẵn sàng chấp nhận tất cả: 

Điều chưa biết 

 

Là con tàu, bánh sắt nghiến đường ray 

Chấp nhận không chạy đường nào khác 

Là cá, chấp nhận làm mồi cho loài cá lớn hơn 



 

  Page 
11 

 
  

Là cỏ bị đè dưới đổ nát bê tông 

Chấp nhận leo queo trắng thân bễu đot 

Chim bị nhốt lồng đói no cũng hót 

Chấp nhận quên dần trời xanh bao la 

Vang một bài ca! 

Chấp nhận đi vào đoạn kết 

Còn tôi ư? Tôi ư? 

Chấp nhận được những gì 

Chưa biết... 

(Điều chưa biết này chính là ý của Đấng tối cao) 

 

Anh luôn tin tưởng vào con đường anh đã chọn. Anh chắc chắn con đường anh đi là chính 
nghĩa, hoàn toàn phù hợp với khát vọng của dân tộc. Đó là xu thế không thể đảo ngược. Và khi đã tin 

vào lý tưởng của mình thì anh sẵn sàng hiến dâng tất cả: 

Đời hạnh phúc: không mồ côi lý tưởng 

Bị đọa đày ngục tối cũng chả sao 

Là tín đồ của mục đích lớn lao 

Tâm can nguyện làm xăng dâng lửa sáng! 

Thơ anh đanh thép, giàu tính chiến đấu nhưng cũng rất lạc quan về tương lại đất nước: 

Khai Bút Đón Xuân 

 

Câu thơ mang tinh thần tranh đấu 

Đón xuân về khí thế mới thêm hăng 

Lửa khát vọng Tự Do nung nấu 

Cho ngày mai Dân Chủ Công Bằng. 

Xin chào cháu! Phương Uyên nơi ngục thất 

Vẫn xinh tươi như đóa mai vàng 

Xin chào anh! Lê Quốc Quân bất khuất 

Thắm sắc đào trong giá lạnh hiên ngang. 

Chào năm mới! Chào những người yêu nước 

Chào non sông chào dân tộc Tiên Rồng! 

Bừng hào khí Đông A thuở trước 

Khắp năm châu người Việt một lòng. 

Đất nước đang “Ngàn cân treo sợi tóc” 

Cả thù trong cấu kết với giặc ngoài 
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Hãy chặn đứng những âm mưu thâm độc 

Trách nhiệm này không phải của riêng ai... 

Nào! Rầm rập đi vào mùa xuân mới 

Già trẻ gái trai hừng hực xuống đường 

Niềm vinh dự phía tương lai đang đợi 

Những trái tim nhiệt huyết với quê hương. 

 

Do đóng góp của mình, năm 2110, Trần Đức Thạch vinh dự được giải thưởng 

Hellman/Hammett, cùng với 5 người khác là Bùi Thanh Hiếu, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Phạm Văn 

Trội, nhà giáo Vũ Văn Hùng, Trần Khải Thanh Thủy. 

Bệnh nhân Trần Đức Thạch 

 

Sau chuyến ra Hà Nội giữa tháng 9, anh về Nghệ An rồi chẳng hiểu sao anh lại ra Hà Nội nữa. 
Cho đến hôm 30/9, tôi nhận được tin anh phải vào cấp cứu ở bệnh viện Bạch mai. Tôi tủ bạn lập tức 

đến. Khó khăn lắm anh mới nhận ra tôi. Anh không nói được gì chỉ nắm tay tôi rất chặt. 

Anh đau ngực dữ dội, sốt tới 40 độ 5, người hầm hập. Mấy hôm sau đỡ đau nhưng lại khó thở 
và vẫn sốt cao. 

Sau nhiều xét nghiệm, bác sĩ cho biết anh bị suy hô hấp mạn tính. Tìm hiểu trên mạng thấy 
nhà chuyên môn cho biết như sau: 

“Suy hô hấp là biểu hiện thường gặp ở những người có bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính. 

Thường có hai loại: suy hô hấp cấp tính và suy hô hấp mạn tính 

Suy hô hấp là tình trạng cơ thể không được cung cấp đủ oxy để duy trì sự sống của các cơ quan và các 

tổ chức mô cấu trúc nên cơ thể. Trong trường hợp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính nặng, không khí đi 

vào lòng các phế nang giảm, thành các phế nang bị tổn thương, bên cạnh đó lại do tổn thương các 

mạch máu ở phổi, do vậy, lượng oxy được hấp thu vào máu giảm. Trên lâm sàng, người bệnh thiếu 
oxy có cảm giác khó thở, buộc họ phải thở nhanh để đưa không khí vào phổi nhiều hơn, do vậy tăng 

cung cấp oxy, trường hợp nặng hơn, bệnh nhân có thể có cảm giác hốt hoảng, lo sợ, tím môi, nói ngắt 

quãng… khi đo nồng độ oxy trong máu thấy độ bão hòa oxy trong máu động mạch xuống thấp dưới 

90%. 

Suy hô hấp được chia thành suy hô hấp cấp tính và suy hô hấp mạn tính. Suy hô hấp cấp tính 

thường chỉ xảy ra khi người bệnh có đợt cấp của bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, còn suy hô hấp mạn 

tính là giai đoạn diễn biến cuối cùng của bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, khi đó ban đầu người bệnh có 

khó thở khi gắng sức, về sau, ở giai đoạn cuối, người bệnh có khó thở ngay cả khi ngồi nghỉ tại 
giường, ở giai đoạn này, chất lượng cuộc sống của bệnh nhân bị ảnh hưởng nghiêm trọng, họ thường 

được chỉ định thở oxy 15 – 18 tiếng/ ngày.” 

“Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính là bệnh không chữa khỏi hoàn toàn, bệnh liên tục tiến triển nặng dần, 

các bệnh nhân khi có chẩn đoán thường cần dùng thuốc kéo dài…là một trong những bệnh gây tàn 

phế và có tỉ lệ tử vong cao.” 

Phục vụ anh ở bệnh viện có hai thanh niên trẻ từ Nghệ An ra. Ngày hôm qua, vợ anh (đã kết 

hôn nhưng chưa cưới) và con gái chị cũng đã ra phục vụ anh. Theo bác sĩ, bệnh tình của anh như thế, 

cần phải có người nhà để giải quyết những việc hệ trọng. 
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Anh em ở Hà Nội biết tin hàng ngày vào chia sẻ, động viên anh. Tối hôm qua vợ chồng tôi 

vào thăm, có một bệnh nhân cùng phòng vui vẻ nói: “Bác này không biết là ai mà vào thăm toàn là 

những người “tầm cỡ”. Tôi chỉ cười và chẳng hiểu anh em chúng tôi trông như thế nào mà chú ấy gọi 
là những người “tầm cỡ”. 

Gặp vợ anh Thạch, chị hỏi ngay: “Anh Thụy phải không?” “Sao chị biết? “Em vẫn thấy anh 
trên mạng”. “Nick của chị là gì?” “Không, em đọc ké thôi”. “Ké máy của anh Thạch phải không?” Chị 

cười. 

Được biết, hiện nay anh không có chế độ bảo hiểm gì. Mặc dù hết tuổi lao động anh vẫn phải 

làm để cùng vợ nuôi hai cháu, một cháu học lớp 7 và một cháu học đại học. Thảo nào dù là người cầm 

bút nhưng trông anh khắc khổ như thế. Tiền thuốc và chi phí khác hiện nay mỗi ngày hết 1,5 triệu. 

Nếu anh phải nằm viện dài dài thì lo liệu sao đây. 

Không phải đây là lần đầu tiên anh nhập viện. Sau khi ra tù, anh luôn đau yếu, bệnh tật chỉ chờ 

cơ hội là bùng phát. Trước đây, anh cũng đã ra Hà Nội điều trị và được anh em Hà Nội hết lòng lo 
liệu. 

* * * 

 

Tôi đã viết lời “Xin giúp đỡ Tù nhân lương tâm Trần Đức Thạch” trên mạng xã hội facebook 

và được nhiều người hưởng ứng. Vì vậy, bài viết này chỉ nhằm phác họa đôi nét so với những hoạt 

động phong phú, sôi nổi của anh. Một tù nhân lương tâm như Trần Đức Thạch, không hiểu vì sao rất ít 

người biết đến. Ngay cả tôi, trước đây biết về anh cũng rất sơ sài. Phải chăng, tù nhân chính trị ở nước 
mình nhiều quá? Tôi có trong tay danh sách hơn 200 tù nhân lương tâm nhưng hàng ngày tôi vẫn bổ 

sung những tên tuổi còn thiếu, trong đó có Trần Đức Thạch. 

Vì không có nhiều thời gian, những gì nói về Trần Đức Thạch trong bài viết này còn rất sơ sài. 

Nhưng trong khi anh đang bị bệnh, tôi phác vội vài nét với mong muốn như là một liều thuốc tinh thần 

góp phần làm nguôi ngoai phần nào nỗi đau đớn về thể chất, khổ hạnh về tinh thần mà anh đã và đang 
phải đối mặt. 

Cầu mong anh vượt qua được căn bệnh nguy hiểm này. Tuổi tuy có cao nhưng với ý chí kiên 

cường, tinh thần dũng cảm, tấm lòng đau đáu với non sông đất nước, với dân tộc, chắc hẳn anh còn 
làm được nhiều việc có ích cho đời. 

Tác giả Minh Văn viết về chuyến Đi Thăm Nhà Thơ Trần Đức Thạch 

vào ngày 11/11/2013 

Đã hẹn với nhà thơ Trần Đức Thạch từ lâu mà tôi vẫn chưa đi thăm ông được. Biết 

ông ra tù cả năm nay, ngưỡng mộ cũng vì ông là một nhà thơ yêu nước. Những vần thơ của 

ông chứa đựng khát vọng tự do, khát vọng cống hiến - điều mà văn học nước nhà vẫn hằng 

khắc khoải. Cũng bởi lẽ đó mà ông phải ngồi tù 3 năm, vì đã dám cất lên tiếng nói sự thật 

bằng những vần thơ cháy bỏng. Vậy là thân phận nhà thơ được khắc hoạ ngay giữa chốn đời, 

bởi một chế độ nhà nước kiểm duyệt văn học nghệ thuật vào loại hà khắc nhất thế giới - chế 

độ Cộng sản. Vì đang thời gian quản chế nên ông thuê một căn nhà nhỏ ở vùng núi miền tây 

xứ Nghệ, cách nhà những 80 km để mà sống gần gũi với thiên nhiên. Vì vậy mà bạn bè hay 

những người quan tâm đến ông, nếu muốn đến thăm thì phải vượt thêm chặng đường dài này. 

Tôi và anh bạn khởi đầu hành trình vào một sáng cuối Thu Quý Tỵ (2013), con tỉnh lộ 

48 mới được mở rộng khá tốt nên xe chạy bon bon. Cũng chỉ khoảng tuần nữa là lập Đông 

nên tiết trời se lạnh, cho dù nắng vàng mật ong đang dát nhẹ và rắc đều lên không gian. 

Khung cảnh trãi dần ra hai bên đường, xa xa nhấp nhô những ngọn núi xanh lơ. Tôi cũng đã 
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có thời gian ngắn sống ở nơi này, cảnh cũ tình xưa khiến lòng bâng khuâng, cũng đã lâu 

không thăm lại chốn xưa. Nhưng tâm trí lúc này lại nghĩ nhiều đến nhà thơ, đến một bản lĩnh 

và phong cách sống khiến tôi hằng mến phục. 

Vì là vùng đồi núi nên ngoài những ngọn đồi trồng cây công nghiệp hay lấy gỗ như 

cao su, keo, bạch đàn thì người dân ở đây cũng trồng thêm nhiều loại cây ăn trái để có thêm 

thu nhập. Bấy giờ có lẽ đang mùa thu hoạch cam nên đồng bào bày ra bán hai bên đường rất 

nhiều. Cứ một đoạn ngắn lại có những hàng cam sắp chồng lên nhau, trông xa như những 

ngọn đồi nhỏ tròn trĩnh. 

Gần trưa thì chúng tôi đến ngã ba SL, nhớ lời nhà thơ dặn, tôi dừng lại và lấy điện 

thoại di động gọi cho ông. Nhà thơ ra đón chúng tôi, ông ăn mặc giản dị, mái tóc dài bồng 

bềnh trông thật nghệ sĩ. Theo chân ông rẽ vào lối nhỏ một đoạn thì đến nơi, ngôi nhà mà ông 

đang ở thật giản dị, chung quanh là vườn rau thơm xanh mướt. Một nơi thật phù hợp cho 

người ẩn dật, khung cảnh yên bình vắng vẻ. Nhà thơ vồn vã bắt tay và ôn tồn hỏi thăm chúng 

tôi về chuyến đi, rằng chạy xe có mệt không và mất bao thời gian. Vậy là cũng mất khoảng 

hai tiếng đồng hồ chúng tôi vượt chặng đường dài hơn 70 km để đến thăm ông. Ông rất vui 

khi thấy chúng tôi đến chơi, nhận được sự cảm thông và chia sẻ với những lý tưởng tốt đẹp 

mà ông đang theo đuổi. Tuy đã ngoại 60 nhưng tính cách nhà thơ còn rất trẻ và lạc quan, ông 

vừa nói vừa tươi cười: 

- Các bạn cứ coi ngôi nhà giản dị này như nhà mình, hãy ngồi chơi tự nhiên và chúng 

ta cùng trò chuyện. 

Cuộc trò chuyện ban đầu thật ấm cúng thân mật. Ông kể cho chúng tôi nghe về 

khoảng thời gian đầu mới ra tù, về tình cảm thân thương mà người dân dành cho mình, về sự 

theo dõi giám sát của chính quyền địa phương. Hiện ra trước mắt tôi lúc này là một con người 

quả cảm với nghị lực tranh đấu phi thường cho những giá trị nhân bản tốt đẹp ở đời. Một con 

người dám sống thật với chính mình, dám nói thẳng nói thật những điều mắt thấy tai nghe. 

Giờ thì tôi đã hiểu, tại sao ông lại bị chế độ Cộng Sản cầm tù. Phong cách sống của ông có 

khác gì cái gai trong mắt nhà cầm quyền, một chế độ nhà nước chỉ quen với sự phục tùng vô 

điều kiện của người dân, quen với sự kìm kẹp tự do tư tưởng con người. Câu chuyện hoà vào 

tình đời, tình người xao động. Tiếng chim chuyền cành líu lo ngoài song cửa vọng vào, giữa 

khung cảnh yên bình, cảm thấy lòng mình thật thanh thản nhẹ nhàng. 

Và rồi mãi trò chuyện mà quên cả thời gian, lúc này người vợ yêu của nhà thơ mới nhẹ 

nhàng nhắc nhở chúng tôi là đã đến giờ dùng bữa trưa. Tôi thầm vui cho hạnh phúc của nhà 

thơ, tuy đang phải sống trong sự quản chế của một chế độ nhà nước hà khắc, nhưng ông lại 

được người vợ trẻ hết mực yêu chiều. Hạnh phúc là vậy, có cần gì nhiều, hạnh phúc là khi con 

người ta được là chính mình và sống giữa tình yêu thương. Quả thực, ông là một con người 

may mắn, tôi thầm nhủ như vậy. 

Nhìn mâm cơm người vợ hiền mới bưng lên, ông lởi xởi: 

- Mời các bạn dùng bữa trưa với mình, chúng ta cứ có gì dùng nấy nhé... 

Tôi tiếp lời: 

- Đối với nhà thơ, tinh thần là món ăn chính mà anh... 

Rồi chúng tôi cùng cười vang mà vui vẻ ngồi vào mâm. Bên những ly bia, câu chuyện 

đời lại được tiếp nối như một mạch chảy không bao giờ dứt. Lúc này lại được chứng kiến một 

cái tài nữa của nhà thơ, ấy là đánh đàn Ghitar. Ông hát và đánh đàn rất nhuyễn. Biết tôi lận 
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đận về đường tình duyên, ông vừa ôm đàn gảy vừa hát tặng tôi một bài hát về vòng nhẫn cưới 

thật xúc động. Và không để những chuyện tình cảm làm lắng dịu không khí, tiếng đàn lại 

vang lên những điệu nhạc đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền. Chúng tôi vừa vỗ tay vừa hát 

theo nhà thơ, như hoà cùng nhịp đập về nổi khát khao tự do dân chủ cho đất nước. 

Cuối buổi, chúng tôi ra vườn rau thơm mà ông và vợ hằng ngày trồng trọt chăm bón 

để chụp hình lưu niệm. Lúc chia tay, nhà thơ cùng vợ con ra tận cổng để chào từ biệt chúng 

tôi, không khí thật bịn rịn thân thương. Ông trao tặng tôi tập thơ Điều Chưa Biết - do nhà xuất 

bản Nghệ An xuất bản và ấn hành năm 2006. 

Tôi xiết chặt tay nhà thơ lần cuối trước khi chia tay, ông nói với tôi như một người bạn tâm 

giao: 

- Lạc quan, yêu đời, luôn hy vọng vào tương lai tốt đẹp. Đó là vũ khí của chúng ta, nó 

sẽ khiến cho kẻ độc tài thất bại, và tự do sẽ chiến thắng. 

Ngọn lửa niềm tin ấm áp đó của ông truyền tiếp cảm hứng cho tôi về các giá trị tự do 

sẽ được giải phóng trong tương lai. Trời đã về chiều, 

những cơn gió lạnh miền sơn cước đang ùa về làm 

lay động những khóm lá bên đường. 

“Có một truyền thuyết về một con chim chỉ 

hót một lần trong đời, nhưng hót hay nhất thế gian. 

Có lần nó rời tổ bay đi tìm bụi mận gai và tìm cho 

bằng được mới thôi. Giữa đám cành gai góc, nó cất 

tiếng hát bài ca của mình và lao ngực vào chiếc gai 

dài nhất, nhọn nhất. Vượt lên trên nổi đau khôn tả, nó 

vừa hót vừa lịm dần đi, và tiếng ca hân hoan ấy đáng 

cho cả sơn ca và hoạ mi phải ghen tị. Bài ca duy nhất có một không hai, bài ca phải đổi bằng 

tính mạng mới có được. Nhưng cả thế gian lặng đi lắng nghe, và chính thượng đế trên thiên 

đình cũng mỉm cười. Bởi vì tất cả những gì tốt đẹp nhất chỉ có thể có được khi ta chịu trả giá 

bằng nổi đau khổ vĩ đại...; ít ra là truyền thuyết nói như vậy”. (*) 

Đối với nhà thơ Trần Đức Thạch, thì đó là tình yêu của ông với thơ ca nghệ thuật. Ông 

đã cất lên tiếng thơ lòng một lần trong đời, và đã bị chính chiếc gai sắc nhọn của chế độ độc 

tài cầm tù cùng với niềm tin sắt son vào tự do nghệ thuật. 

(*): Trích trong tiểu thuyết “Tiếng chim hót trong bụi Mận Gai” của nữ văn sĩ 

Colleen McCullough. 

 

Ông Phùng Mai, chủ tịch quỹ Tù Nhân Lương Tâm đã phỏng vấn 

vào ngày 14/9/2011, lúc nhà thơ Trần Đức Thạch ra tù lần thứ nhất: 

 

PM: Đây có phải là nhà ông TĐT (Trần Đức Thạch không ạ? 

TĐT: Vậng, vâng, tôi là Thạch đây. 

PM: Vâng xin chào ông. Trước tiên, là xin chúc mừng ông đã đuợc về đoàn tụ 

với gia đình. Tôi tên là Phung Mai. Tôi đại diện cho QTNLT (Quỹ Tù Nhân 
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Lương Tâm). Thường xuyên thì anh em chúng tôi có liên lạc với các tù nhân để 

mà hỗ trợ anh em về tinh thần cũng như là một ít món quà. Theo tôi nhớ thì có lẽ 

đây là là lần thứ 2 tôi đã liên lạc với gia đình, ông đang trong tù thì có lẽ là ông 

không biết đó. À dù sao chăng nữa thì cho anh em chúng tôi gửi ít quà biếu ông, 

không biết có tiện nói ở đây không thưa ông? 

TĐT: Trước hết là tôi rất cảm ơn , mà tình hình hiện nay tôi đang bị quản chế 

diện mới về.. Hiện nay thì về vấn đề giấy tờ thủ tục của việc đi lại của tôi rất là 

khó khăn. Cho nên là anh PM cũng thông cảm như thế. Trong điều kiện hiện 

nay, tôi đang gặp khó khăn về mặt giấy tờ và sự đi lại, thì cũng rất mong là tổ 

chức sẽ có thể giúp đỡ cho người khác được. 

PM: Vâng,không sao. Nếu mà ông vui lòng nhận thì đây là món quà mà anh em 

chúng tôi muốn tỏ lòng quý trọng đến ông đứng lên tranh đấu cho dân chủ và đã 

nói lên cái tiếng nói là mảnh đất Hoàng Sa – Trường Sa của VN. 

TĐT: Đây là một điều rất là mừng, nếu như có một cái quỹ để mà ủng hộ các tù 

nhân lương tâm mà bây giờ được xây dựng lên, đó là điều rất cần thiết mà tôi 

nghĩ rằng có nhiều người đang ở trong tù, thậm chí ra tù cũng cần sự giúp đỡ ấy 

dù lớn hay là nhỏ. 

PM: Hoàn cảnh của ông bây giờ về giấy tờ có khó khăn, nhưng không sao, thưa 

ông thì tôi cũng có cách. Chúng tôi sẽ gửi biếu ông món quà. Ông cứ nhận lấy 

đi, và đây là món quà mà anh em chúng tôi quý mến đem biếu ông. Ông cứ nhận 

lấy cho anh em được vui. 

TĐT: Anh nói như thế thì rất là cảm ơn các anh trong quỹ cũng như cảm ơn mọi 

người vì cái khát vọng của người dân VN để mà giúp đỡ những người , gia đình 

có tinh thần đấu tranh nói chung. Riêng bản thân tôi thì tôi cũng chẳng có gì 

hơn. Tôi xin cám ơn. 

PM: Vâng ,vậy trong quá trình ông ở tù như vậy ông ở chung với ai, ông có thể 

kể cho chúng tôi nghe được không? 

TĐT: Vào đây thì tôi ở chung với anh (ls) Nguyễn Văn Đài một năm. Ròi anh 

Trần Anh Kim và rất nhiều (người) đất Tây Nguyên. Có một số người ở Mường 

Nhé. Mường Nhé đạo Tin Lành. Rồi sau đấy bị đàn áp rồi chạy sang Lào rồi bị 

bắt. Ta gọi đấy là Tù Nhân Lương Tâm. Kỳ thực đó là những nạn nhân bị đàn áp 

rất tội nghiệp. 

PM: Vậy lúc ông ở trong đó gặp ông Trần Anh Kim thì ông và ông TAKim có 

được nói chuyện với nhau không? Có ở chung phòng gần nhau không thưa ông? 

TĐT: Vâng, tức là ở trong một buồng đấy anh ạ! Và chúng tôi cũng tìm cách để 

trao đổi, để mà nói chuyện đấy mà. Tôi với anh T.A.Kim cũng xác định lại trước 
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hết về cái nhận thức, và như vậy thì cái tinh thần đấu tranh nó phải như thế nào. 

Thì qua các trao đổi giữa tôi với anh T.A.Kim thì tôi thấy anh T.A.Kim đang cố 

gắng để làm một cái gì đó có lợi cho phong trào. 

PM: Vâng, vậy quá trình ông ở tù là 3 năm phải không thưa ông? 

TĐT: Vâng ạ! 

PM: Vậy thì, anh em chúng tôi cũng biết được ông cũng là nhà văn, viết thơ. 

Vậy trong quá trình 3 năm (tù) đó ông có sáng tác một bài thơ nào để lại làm kỷ 

niệm không thưa ông? 

TĐT: Vâng, tôi làm việc liên tục chứ! Tôi viết rất nhiều thơ. Nếu như bây giờ 

để cho sức khoẻ khoẻ ra lại thì có thể ra một tập thơ. 

PM: Vâng, có bài thơ nào có ấn tượng không? Ông có thể đọc lên cho anh em 

chúng tôi nghe được không? 

TĐT: Nếu có thể nhớ được bài nào lúc này thì tôi sẽ đọc bài đó. 

PM: Vâng, đọc một bài thôi, 

TĐT: Đọc một bài à? 

PM: Vâng vâng. 

TĐT: Tôi xin đọc bài : Sống trong vùng cấm. 

.... 

PM: Vâng, Cám ơn ông rất nhiều đã chia sẻ với anh em chúng tôi. Nhân tiện 

đây, tôi thay mặt cho QTNLT xin kính chúc ông sớm bình phục và luôn luôn 

vững tin là:nước VN và dân tộc VN sẽ có một ngày thật sự dân chủ. 

TĐT: Vâng, tôi cũng đồng ý với anh như thế. Và tôi cũng mong muốn rằng, qua 

cái QTNLT này thì nó cũng là một cái địa chỉ để mọi người biết, là cái địa chỉ 

của người Việt đang ở trên thế giới này có một cái địa chỉ để mà có thể giúp 

đỡđược, vật chất cũng như tinh thần, giúp đỡ được những người đang đấu tranh 

trong nước. Xin cám ơn. 

 

III. MỘT SỐ SÁNG TÁC TIÊU BIỂU CỦA NHÀ THƠ TRẦN ĐỨC THẠCH 

  

1. “Hố Chôn Người Ám Ảnh” là những trang hồi ký 

được tác giả viết và phổ biến vào năm 2008, khiến nhà 

cầm quyền cộng sản Việt Nam sợ hãi và quyết tâm “trù 
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dập nhân chứng sự thật” đối với một cựu chiến binh, dám kể lại tội ác của chế 

độ đối với nhân dân. Tác giả là “phân đội trưởng trinh sát, Tiểu Đoàn 8, Trung 

Đoàn 266, Sư Đoàn 341.” Nội dung bản tội ác như sau: 

“Tháng Tư, 1975, đơn vị chúng tôi (Sư Đoàn 341 thường gọi là đoàn Sông Lam A) 

phối hợp với sư đoàn khác đánh vào căn cứ phòng ngự Xuân Lộc. Trận chiến quyết liệt kéo 

dài 12 ngày đêm. Tiểu Đoàn 8 chúng tôi do hành quân bị lạc nên được giao nhiệm vụ chốt 

chặn. Nhằm không cho các đơn vị Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa tiếp viện cũng như rút lui.  

Phải công nhận là Sư Đoàn 18 của phía đối phương họ đánh trả rất ngoan cường. Tôi 

tận mắt chứng kiến hai người lính Sư Đoàn 18 đã trả lời gọi đầu hàng của chúng tôi bằng 

những loạt súng AR15. Sau đó họ ôm nhau tự sát bằng một quả lựu đạn đặt kẹp giữa hai 

người. Một tiếng nổ nhoáng lửa, xác họ tung tóe giữa vườn cam sau ấp Bàu Cá. Hình ảnh bi 

hùng ấy đã gây ấn tượng mạnh cho tôi. 

Tinh thần của người lính đích thực là vậy. Vị tướng nào có những người lính như thế, 

dù bại trận cũng có quyền tự hào về họ. Họ đã thể hiện khí phách của người trai nơi chiến 

trận. Giả thiết nếu phía bên kia chiến thắng, chắc chắn họ sẽ được truy tôn là những người anh 

hùng lưu danh muôn thủa. Nhưng vận nước đã đi theo một hướng khác, họ đành phải chấp 

nhận tan vào cõi hư vô như hơn 50 thủy binh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, bỏ mình ngoài 

biển để bảo vệ Hoàng Sa. 

…Nghe tiếng súng nổ ran, tôi cắt rừng chạy đến nơi có tiếng súng. Đấy là ấp Tân Lập 

thuộc huyện Cao Su tỉnh Đồng Nai bây giờ. Ấp nằm giữa cánh rừng cao su cổ thụ. Đạn súng 

đại liên của các anh bộ đội cụ Hồ vãi ra như mưa. Là phân đội trưởng trinh sát, tôi dễ dàng 

nhận ra tiếng nổ từng loại vũ khí bằng kỹ năng nghiệp vụ.  

Chuyện gì thế này?  

Tôi căng mắt quan sát. Địch đâu chẳng thấy, chỉ thấy những người dân lành bị bắn đổ 

vật xuống như ngả rạ. Máu trào lai láng, tiếng kêu khóc như ri. Lợi dụng vật che đỡ, tôi ngược 

làn đạn tiến gần tới ổ súng đang khạc lửa. 

Đừng bắn nữa! Tôi đây! Thạch trinh sát Tiểu Đoàn 8 đây! 

Nghe tiếng tôi, họng súng khạc thêm mấy viên đạn nữa mới chịu ngừng. 

Tôi quát: 

Địch đâu mà các ông bắn dữ thế? Tý nữa thì thịt cả mình. 

Mấy ông lính trẻ tròn mắt nhìn tôi ngơ ngác. Họ trả lời tôi: 

Anh ơi! Đây là lệnh… 

Lệnh gì mà lệnh, các ông mù à? Toàn dân lành đang chết chất đống kia kìa! 

Anh không biết đấy thôi. Cấp trên lệnh cho bọn em “giết lầm hơn bỏ sót.” Bọn em 

được phổ biến là dân ở đây ác ôn lắm! 

Tôi mới từ đằng kia lại, không có địch đâu. Các ông không được bắn nữa để tôi kiểm 

tra tình hình thế nào. Có gì tôi chịu trách nhiệm! 

Thấy tôi cương quyết, đám lính trẻ nghe theo. Tôi quay lại phía hàng trăm người bị 

giết và bị thương. Họ chồng đống lên nhau máu me đầm đìa, máu chảy thành suối. Một cụ già 

bị bắn nát bàn tay đang vật vã kêu lên đau đớn. Tôi vực cụ vào bóng mát rồi dật cuốn băng cá 
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nhân duy nhất bên mình băng tạm cho cụ. Lát sau tôi quay lại thì cụ đã tắt thở vì máu ra quá 

nhiều. Một chỗ thấy năm người con gái và năm người con trai bị bắn chết châu đầu vào nhau. 

Tôi hỏi người lính trẻ đi theo bên cạnh: 

Ai bắn đấy? 

Đại đội phó Hường đấy anh ạ! 

Lại nữa, tôi ngó vào cửa một gia đình, cả nhà đang ăn cơm, anh bộ đội cụ Hồ nào đó 

đã thả vào mâm một quả lựu đạn, cả nhà chết rã rượi trong cảnh cơm lộn máu. Tôi bị sốc thực 

sự. Hình ảnh anh bộ đội cụ Hồ “Đi dân nhớ, ở dân thương” mà thế này ư? Cứ bảo là Mỹ 

Ngụy ác ôn chứ hành động dã man này của chúng ta nên gọi là gì?  

Tâm trạng tôi lúc đó như có bão xoáy. Mặc dù vậy, tôi vẫn nhận ra ngay những việc 

cần làm. Tôi tập trung những người sống sót lại. Bảo chị em phụ nữ và trẻ con ra rừng tổ chức 

ăn uống nghỉ tạm. Cốt là không cho mọi người chứng kiến lâu cảnh rùng rợn này. Đàn ông từ 

18 đến 45 tuổi có nhiệm vụ ra sau ấp đào cho tôi một cái hố. Trong ấp ai có xe ô tô, xe lam, 

máy cày phải huy động hết để chở người bị thương đi viện. Mọi người đồng thanh: 

Xe thì có nhưng dọc đường sợ bị bộ đội giải phóng bắn lắm! 

Không lo, có tôi đi cùng! 

Tôi giao cho Nghê, một du kích dẫn đường vừa có bố bị bộ đội cụ Hồ sát hại: 

Việc lỡ như thế rồi, chú nén đau thương lại giúp anh. Thu hồi căn cước tư trang của 

những người đã chết sau này còn có việc cần đến. 

Thế là suốt chiều hôm đó, tôi lấy một miếng vải đỏ cột lên cánh tay trái. Lăm lăm 

khẩu AK ngồi trên chiếc xe dẫn đầu đoàn lần lượt chở hết người bị thương ra bệnh viện Suối 

Tre. Tối hôm ấy, tôi cho chuyển hết xác người bị chết ra cái hố đã đào. Không còn cách nào 

khác là phải chôn chung. Trưa ngày hôm sau người ta mới dám lấp. Đây là ngôi mộ tập thể 

mà trong hoàn cảnh ấy tôi buộc lòng phải xử lý như vậy. 

Trời nắng gắt, để bà con phơi thây mãi không được. Một nấm mồ chung hàng trăm 

người lẫn lộn, không hương khói, không gì hết. Tôi cho dọn vệ sinh sạch sẽ những chỗ mọi 

người bị tàn sát. Xong, mới dám cho đám phụ nữ và trẻ con ở ngoài rừng về. Tôi vượt mặt cả 

cấp trên để làm việc theo tiếng gọi lương tâm của mình bằng mọi nỗ lực có thể để cứu giúp 

đồng bào. 

Tưởng thế là tốt, sau này nghĩ lại mới thầy hành động của mình giống như sự phi tang 

tội ác cho những anh bộ đội cụ Hồ. Thú thật lúc ấy tôi vẫn còn một phần ngu tín. Cũng muốn 

bảo vệ danh dự cho đội quân lính cụ Hồ luôn luôn được ca ngợi là tốt đẹp. Tuy vậy tôi bắt đầu 

nghi ngờ “Tại sao người ta giết người la liệt rồi bỏ mặc. Chẳng lẽ họ mất hết nhân tính rồi 

sao?” 

Công việc xong tôi gặp Nghê để chia buồn. Tôi không tránh khỏi cảm giác tội lỗi. 

Nghê đã đưa xác bố về chôn tạm ở nhà bếp. Tội nghiệp Nghê quá. Lặn lội đi theo cách mạng, 

ngày Nghê dẫn bộ đội về giải phóng ấp lại là ngày bộ đội cụ Hồ giết chết bố Nghê. Nghê 

“mừng chưa kịp no” đã phải chịu thảm cảnh trớ trêu đau đớn. Nghê buồn rầu nói với tôi: 

Hôm qua nghe lời anh. Em thu được hai nón đồng hồ, tư trang và căn cước của những 

người bị giết. Sau đó có một anh bộ đội bảo đưa cho anh ấy quản lý. Em giao lại hết cho anh 

ấy để lo việc chôn ba. 
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Em bị thằng cha nào đó lừa rồi. Thôi quên chuyện đó đi em ạ. Anh thành thật chia 

buồn với em. Chiến tranh thường mang đến những điều không may tột cùng đau đớn mà 

chúng ta không thể lường trước được. Anh cũng đang cảm thấy có lỗi trong chuyện này. 

*** 

…Đã mấy chục năm qua, khi hằng năm, khắp nơi tưng bừng kỷ niệm chiến thắng 30 

Tháng Tư thì tôi lại bị ám ảnh nhớ về hàng trăm dân lành bị tàn sát ở ấp Tân Lập. Cái hố chôn 

người bây giờ ra sao? Người ta sẽ xử lý nó như thế nào hay để nguyên vậy? Tôi muốn được 

quay lại đó để thắp nén hương nói lời tạ tội. Vô hình trung việc làm tốt đẹp của tôi đã giúp 

cho người ta bưng bít tội ác. 

Không! Người dân ấp Tân Lập sẽ khắc vào xương tủy câu chuyện này. Nỗi đau đớn 

oan khiên lúc đấy chưa thể phải nhòa được. Còn những người tham gia cuộc tàn sát ấy nữa, có 

lẽ họ cũng vô cùng dằn vặt khi nhận những tấm huân chương do đảng và nhà nước trao tặng 

sau ngày chiến thắng. Ý nghĩ ấy giúp tôi dũng cảm kể lại câu chuyện bi thương này.  

Sau ngày giải phóng miền Nam 30 Tháng Tư, 1975, tôi có chụp một kiểu ảnh đang cởi 

áo, lột sao dang dở. Tôi đem tặng cho một thằng bạn đồng hương chí cốt. Hắn run người, mặt 

tái mét: 

Tao không dám nhận đâu, họ phát hiện ra tấm ảnh này quy cho phản động là chết cả 

lũ!. 

Bạn tôi sợ là đúng. Vì cậu ta là đảng viên. Nhưng điều bạn ấy không hiểu là tôi làm 

vậy vì cảm thấy hổ thẹn và nhục nhã cho anh bộ đội cụ hồ khi nghĩ tới vụ thảm sát ở ấp Tân 

Lập… 

…Thời gian trôi. Tôi, từ một chàng lính trẻ măng ngày nào bây giờ đã là một ông già 

với mái đầu hoa râm đốm bạc. Vậy mà tôi chưa nói được câu chuyện lẽ ra phải nói. Đôi lúc 

tôi âm thầm kể lại cho một số bạn bè tin cậy. Nghe xong ai cũng khuyên “Nói ra làm gì, nguy 

hiểm lắm đấy.” Và quả thật, sống trong xã hội xã hội chủ nghĩa quái đản này, người ta quen 

thói bưng bít sự thật. Sự thật không có lợi cho đảng, cho nhà nước chớ dại mà nói ra, bị thủ 

tiêu hoặc vào tù là điều chắc. 

Trần Đức Thạch, cựu phân đội trưởng trinh sát 

Tiểu Đoàn 8, Trung Đoàn 266, Sư Đoàn 341, 

Quân Đoàn 4 

 

 

2. ĐỚN ĐAU 

(Đây là bài thơ được nhắc tên trong bản cáo trạng buộc tội vào năm 2008) 

Chuyện trên đảo Gạc Ma 

Xẩy ra ngày mười bốn tháng ba năm một ngàn chín trăm tám tám 

Sáu mươi tư chàng trai Việt Nam tay không chết thảm 

Như bị hành quyết dưới làn đạn của lũ giặc Tàu 
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Trường Sa đớn đau 

Việt Nam chuốc nhục 

Một phần Trường Sa lọt vào tay Trung Quốc 

Lãnh đạo cộng sản Việt Nam không dám hó hé nửa lời 

 

Sự việc động trời 

Dân không hề biết 

Sau mươi tư linh hồn oan nghiệt 

Lênh đênh phiêu tán tứ phương 

 

Không một nén hương 

Không một phút dây tưởng niệm… 

Chúng cố tình giấu diếm 

Suốt mấy chục năm ròng 

 

Như bị nhận chìm tận đáy Biển Đông 

Nhưng không 

Giặc Tàu huênh hoang công bố chiến công 

Chuyện mất đảo Gạc Ma phát lộ 

 

Lòng dân phẫn nộ 

Khi biết chỉ huy không cho bộ đội nổ súng đánh trả giặc Tàu 

Tương truyền dân gian kể chuyện với nhau 

Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch đã đập bàn thét lớn: 

– Thằng nào? Ai đã ra cái lệnh hèn đớn? 

Khiến bộ đội chết mất xác ngoài khơi?. 

 

Gạc Ma thân yêu lại bị cướp rồi. 

Đất nước nếu còn cộng sản 

Sẽ bị dâng cho giặc Tàu chỉ sớm muộn mà thôi 

Còn ai không? Thương lấy đất nước ơi!. 

Nỗi đau Gạc Ma nhức nhối… 

 

3. HẬN 

Khi tôi mới học vỡ lòng 

Biết tổ quốc mình qua tấm bản đồ hình chữ S 

Phía tây là rừng 

Phía đông là biển 

Biển bạc và rừng vàng 

Tài nguyên phong phú... 

 

Tôi được ru ngủ 

Trong giai điệu tình yêu 
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Và đau lòng khi biết một điều 

Tổ quốc tôi bị chia cắt... 

 

Tôi sinh ra ở miền bắc 

Không hiểu sao người ta đua nhau ghét người giàu 

Của họ bị cướp rồi bị giết đớn đau 

Tôi chẳng hiểu gì về Phú nông, địa chủ...? 

 

Nước giàu mà người dân lam lũ 

Tôi lớn lên nhờ những bữa cháo rau 

Để cầm hơi mọi người nhìn nhau 

Đáy nồi nhẵn nhụi... 

 

Làng xóm dập dình đêm ngày họp hội 

Hè nhau phá đền phá chùa 

Thấy chưa ăn thua 

Người ta thi nhau đào mồ cuốc mả tổ tiên cho vào hợp tác... 

 

Tôi sinh ra ở miền bắc 

Không hình dung ra giặc thế nào 

Người ta hô hào 

Phải căm thù giặc...? 

 

Người ta dạy tôi là người miền bắc 

Phải biết thương yêu đồng bào miền nam 

Bà con ruột thịt đang lầm than 

Dưới gót giày của Mỹ Diệm... 

 

Những người con nông dân thật thà như đếm 

Mặc áo lính vai khoác súng lên đường 

Hồn nhiên tin là đi bảo vệ tổ quốc quê hương 

Đánh đuổi quân xâm lược... 

 

Thống nhất đất nước 

Mới ngớ ra " Quân ta đánh dân mình " 

Miền nam giàu và dân sống văn minh 

Không đói khát vật vờ như dân miền bắc... 

 

Hận ngút trời đứa nào lừa tuổi xuân tôi, coi dân mình là 

giặc! 

 

4. SỐNG TRONG VÙNG CẤM 

Là bài thơ được làm trong thời gian chịu án 3 năm tù giam. Theo như 

người vợ của ông kể lại, ông đã làm rất nhiều thơ trong thời gian ở tù nhưng 

không viết ra mà đang nhớ trong đầu, thật tiếc vì nay ông lại mang tất cả vào 

chung số phận xà lim. 

Chúng có thể giết tôi, 
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Trong vùng cấm mà không ai biết. 

Tên trung tá công an Trần Văn Thiết 

Trắng phớ thẳng thừng: 

“Nếu mày còn nhắc đến dân chủ, tự do, yêu nước... 

Tao sẽ cho đám công an trẻ đánh chết. 

Bọn tao chỉ mất một tờ giấy lập biên bản mày tự sát là xong” 

 

Ghê gớm không ? 

Luật pháp của nền độc tài chuyên chế, 

Chấp nhận thực tế, 

Cái đầu tôi buộc phải hiên ngang 

 

Trong thẳm sâu nghe phụ tổ thét vang 

Thà làm quỷ nước Nam, 

Không làm vương đất Bắc. 

Tôi nhìn mặt tên Trần Văn Thiết 

Như ngày xưa tổ tiên nhìn Trần Ích Tắc, 

Muốn xúc đổ đi những gớm ghiếc bọ giòi. 

 

Chúng có thể giết tôi, 

Trong vùng cấm mà không ai biết 

Sự sống mong manh khắc nghiệt 

Lê thê từng phút từng giờ 

 

5. SÁM HỐI  

Mái đầu tôi mỗi ngày càng nhanh bạc 

Với câu hỏi Đất nước sẽ về đâu 

Thế hệ chúng tôi tội lỗi ngập đầu 

Nhìn con cháu lòng muôn hổ thẹn... 

 

Thế hệ chúng tôi một thời chinh chiến 

Thắng lợi mang về là xua đuổi văn minh 

Thắng lợi mang về là làm khổ dân mình 
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Để đểu cáng lên ngôi gây tội ác 

 

Thế hệ chúng tôi hoàn toàn lầm lạc 

Quên dân tộc mình theo chủ nghĩa Mác Lênin 

Bệnh hoạn tư duy, méo mó góc nhìn 

Gieo thù hận trong lòng con cháu 

 

Thế hệ chúng tôi đổ bao xương máu 

Chẳng ý nghĩa gì khi dân tộc điêu linh 

Chẳng ý nghĩa gì khi Đất nước tanh bành 

Lãnh thổ giang sơn bị ngoại bang gặm nhấm 

 

Thế hệ chúng tôi cuộc đời cay đắng lắm 

Mất chính mình mang tội ác với tương lai 

Gần đất xa trời mới thấy được cái sai 

Không phải thơ mà những lời sám hối 

 

Xin ngàn lần, triệu lần chịu tội 

Trước băn khoăn Đất nước sẽ về đâu? 

 

6. AI NHỚ AI QUÊN 

Ai còn nhớ và ai đã quên 

Hơn ba mươi năm về trước 

Bọn giặc tàu xâm lược 

Đánh chiếm đảo Gạc ma... 

Năm một chín bảy tư chúng đã chiếm Hoàng sa 

Bảy mươi lăm người con đất Việt của quân lực Việt nam cộng hòa hiên ngang giữ đảo 

 

Các anh đã hy sinh xương máu 

Vì chủ quyền đất mẹ Việt nam... 

Bọn giặc tàu bành trướng tham lam 

Nuốt chửng Hoàng sa vẫn chưa thỏa mãn 
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Năm một ngàn chín trăm tám tám 

Chúng tiến đánh Trường sa... 

Sáu mươi tư chiến sĩ hải quân trên đảo Gạc ma 

Ôm cờ lệnh "không được nổ súng" 

 

Hứng đạn thù các anh đổ gục 

Mất Gạc ma tội ấy đứa nào đền? 

Trước tượng đài Lý Thái Tổ xướng đủ sáu mươi tư họ tên 

Ngày mười bốn tháng ba dân vẫn thắp hương dâng hoa tưởng niệm 

Bọn bán nước cầu vinh cố tình lấp liếm 

Nhưng nhân dân không thể nào quên... 

 

7. TỪ ÁNH MẮT  

Tặng Mỹ Linh và bé Mond 

 

Không hiểu hết những gì từ ánh mắt ấy 

Của em và cháu đang nhìn 

Hình như có lửa 

Cháy từ sự dồn nén trong tim... 

 

Tôi không nghĩ em và cháu đóng phim 

Cuộc đời này buộc ta phải nhìn như thế 

Bất công oan trái nhiều vô kể 

Đất nước chưa biết về đâu? 

 

Chìm trong nỗi đau 

Biển dội sóng vào bờ tuyệt vọng 

Trời thưa bóng 

Chim bay 

Rừng cây 

Không đủ xanh che bớt đi nghèo kiệt 
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Sông Cửu long rên xiết 

Cạn dần 

Có người bán thân 

Có người làm cu li quốc tế 

 

Mạng người bị coi rẻ 

Không bằng cái móng tay 

Những người yêu nước bị tù đày 

Những nhân tài bị cùn mằn trí tuệ 

 

Tan hoang lớp trẻ 

Tương lai không biết là gì? 

Tôi nghe tiếng thầm thì 

Từ ánh mắt ấy 

Người ơi! Đứng dậy 

Đi lên! đi lên! Về phía mặt trời... 

 

8. TRƯỚC MỘ GIÓ (13/3/2020) 

 

Sao mấy hôm nay bầu trời vắng gió 

Chỉ có mây xam xám ám nặng nề 

Mưa không rơi và nắng không dọi 

Hoang vắng bốn bề bãi biển quê tôi... 

 

Sóng cũng lặng chân bờ không thèm vỗ 

Mảnh thuyền nan trơ trọi nghiêng mình 

Bầy còng gió lặn tăm đâu hết 

Rặng phi lao trầm mặc lặng xanh... 

 

Thắp nén hương cắm trên mộ gió 

Khói hương thơm hướng tới Gạc ma 

Linh hồn các anh vẫn còn ngoài đó 
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Hay đã lên tiên cùng với ông cha? 

 

Trên mộ gió mà không có gió 

Nén hương thơm vò võ cháy thay lòng 

Các anh linh thiêng xin về trì độ 

Cho mọi người nhớ tới non sông... 

 

 

9. CHIÊM NGHIỆM 

(Bài thơ rút trong tập Điều Chưa Biết, thơ T.Đ.T nhà xuất bản Nghệ an 2006 ) 

 

Thời gian xé tôi thành nhiều mảnh 

Vung vãi đó đây 

Trên rừng dưới biển 

Nam - Bắc - Đông - Tây 

Như cần thiết cho mỗi nơi một ít... 

 

Thời gian sẽ còn xé tôi đến hết 

Cơ sự này tôi biết làm sao 

Dù đầu đội được trời cao 

Chân đạp xoay quả đất... 

 

Nhưng thật may tôi nhờ hai con mắt 

Biết siêng năng nhặt nhạnh những rã rời 

Dựng lại cho tôi nguyên vẹn kiếp người 

Ngỡ tưởng bụi thời gian phủ khuất 

Được chiêm nghiệm mình tôi xin thú thật 

Thấy cái phần hèn hạ quả nhiều hơn... 

 

 

10. HOANG MANG 
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Đi trong trái gió trở trời 

Cây nương theo gió mà người thì đau 

 

Bệnh tình trước cũng như sau 

Khắp người ê ẩm biết đâu mà tìm? 

 

Tin Sơn Trà nhức nhối tim  

Màu vàng biển Huế nhận chìm Chân mây 

 

Có bao giờ được thế này? 

Bốn ngàn năm đọng đắng cay cuộc đời 

 

Kiếp người kết thúc khắp nơi 

Ung thư; tai nạn...bời bời màu tang 

 

Trở trời trái gió hoang mang 

Tân cương Tây tạng chuyển sang nước mình 

 

Đằng đằng sát khí kiêu binh 

Tha hồ đánh bắt dân tình lầm than 

 

Chết cũng không được kêu van 

Ơn đảng ơn bác muôn vàn cảm ơn... 

 

 

11. TRONG ĐẠI DỊCH CÚM TÀU 

 

Mây ngắc ngoải đổi hình biến dạng 

Gió thều thào trăng trối trên cây 

Các doanh nghiệp tréo chân chim chờ chết 

Người lần hồi lê lết giữa vũng lầy... 
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Cũng đã hơn một tuần rồi đấy nhỉ 

Bó gối ngồi nhà hết ngủ lại ăn 

Bao công sức giữ eo trôi sông biển 

Thêm một ngày em lại lên cân... 

 

Đâu đơn giản chỉ ngồi chờ chết 

Phía ngoài kia léo nhéo loa phường 

Mặt trận tổ quốc kêu gọi ủng hộ chống phòng cô vít 

Thứ cái bang này thành vấn nạn tai ương... 

 

Khi dịch bùng phát mở toang biên giới 

Đón cúm tàu hơn cả đón người thương 

Để đất nước bây giờ bất động 

Chết lâm sàng bởi những kẻ bất lương... 

 

 

12. NẾU CÚM TÀU 

 

Nếu cúm tàu là sản phẩm của thượng đế 

Đưa xuống trần gian để thử thách loài người 

Đành chấp nhận cho Ngài sàng lọc 

Để tương lai tươi thắm cuộc đời... 

Nếu cúm tàu là tác nhân sinh học 

Của giặc tàu cộng sản làm ra 

Thì nhân loại hãy vùng lên tiêu diệt 

Cho tiệt nòi lũ quỷ quái yêu ma! 

 

4. LỜI KẾT  

 Nhà thơ Trần Đức Thạch gần 70 tuổi tay không tấc sắt mà chỉ có những 

vần thơ, đã làm chế độ cộng sản sợ hãi đến mức phải bắt ông vào tù lần thứ 2. 

Có thể nói cả cuộc đời ông đã dấn thân vì khát khao những điều tốt đẹp cho xã 

hội, cho Đất nước Việt Nam. Ông là một con người chân chất dù có thể tài năng 
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không xuất chúng nhưng tấm lòng đầy nghĩa khí thanh cao. Thơ của ông chứa 

đựng trọn vẹn tinh thần bất khuất trong sự lạc quan và tin tưởng về một tương 

lai tươi sáng cho Đất nước. 

 

 

 

 


