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Đã 40 năm con thầm đợi Ba 

  

Vào dịp đầu năm mới 2014, tôi tình cờ gặp lại một ngư dân đang buồn bã lang 

thang trên bến cảng Đà Nẵng. Anh này là người em họ một người bạn của tôi. 

Đến chơi nhà anh bạn, tôi đã tình cờ quen anh ta cách đây bảy tám năm. Anh ta 

cho biết, hiện nay cả đội tàu cá của anh đang tạm nghỉ ở nhà để dưỡng máy và 

chờ tình hình xem thế nào rồi mới dám ra khơi. Vì kể từ ngày 1/1/2014, muốn ra 

khơi đánh bắt cá là phải có giấy phép của chính quyền tỉnh Hải Nam, Trung 

Quôc. 

Rồi anh kể, ba anh ấy ngày 19/1/1974 đã bị giặc Tàu đánh chìm cùng Hộ 

Tống Hạm Nhật Tảo HQ 10, nhưng không tìm thấy xác nên má con anh ấy vẫn 

tin rằng, ba anh nay vẫn sống, có thể trên một hòn đảo hoang nào đó giữa Thái 

Bình Dương. 

Cũng vì muốn tìm tin tức của người ba xấu số nên anh ta đã trở thành một ngư 

dân chuyên nghiệp đánh cá trên biển cả. Anh ấy hi vọng, ba anh sẽ quay trở về 

để cùng đồng đội của mình đòi lại Hoàng Sa và đuổi hết bè lũ Lê Chiêu Thống 

thân Tàu ra khỏi nước nhằm giành lại độc lập tự do và Biển Đông cho Tổ Quốc. 

Anh ấy nói, cứ gọi tên anh là "một ngư dân Hoàng Sa". 

Nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày giặc Tàu cưỡng chiếm Hoàng Sa của Việt Nam, 

ngày 19/1/1974, tôi xin lược ghi lại vài dòng tâm sự của người "ngư dân Hoàng 

Sa" đó và xin gửi tới những đồng đội của ba anh ấy đang sống trên khắp thế 

giới lời chúc Năm Mới 2014 Hạnh Phúc, Bình An và luôn hướng lòng về Tổ 

Quốc! 

(Viết theo lời tâm sự của "một ngư dân Hoàng Sa") 

http://thuhoa.ipower.com/forum/index.php/truy-n/truyen-ngan/101-da-40-nam-con-tham-doi-ba
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*** 

Đã bốn mươi năm con thầm đợi ba! 

  

Đã bốn mươi năm 

Con thầm đợi chờ ba! 

Sát Tết Giáp Dần chia tay 

Chưa một lần ba trở lại 

Ngày đó con mới lên năm 

Cứ ngồi chờ ba, chờ mãi 

Má bảo ba sẽ quay về 

Sao chưa thấy, thưa ba?Đêm đêm chờ tin 

Từ những tiếng tàu hụ khơi xa 

Với chút hi vọng mong manh 

Ba đã bị dạt vào đảo vắng 

Nhưng từ tháng tư năm 75 

Những con tàu rời bến cảng 

Mãi mãi không quay về 

Con vẫn đợi tin ba! 

Má và con chỉ biết rằng 

Ba đã chiến đấu giữ Hoàng Sa 

Nhưng giặc Tàu quá đông 

Đã bắn trúng HQ 10 bị đắm 

Con hi vọng ba bơi được ra xa 

Rồi bị lạc vào đảo vắng 

Như chú Rô Bin Xơn 

Ba từng kể con nghe 

Và mong một ngày gần đây 

Ba sẽ lại quay về!Từ năm lên 18 

Con đã theo tàu đi đánh cá 

Cùng những ngư dân ra khơi 

Để mong đợi tin ba 

Con từng theo tàu cá nhiều lần 

Ra quần đảo Hoàng Sa 

Mấy lần bị Trung Quốc đánh đuổi 

Phá hỏng tàu, cướp cá 

Một lần tàu của chúng con 

Bị dạt vào đảo đá 
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Giữa muôn ngàn cánh chim 

Như ẩn hiện bóng hình ba! 

Trong sâu thẳm trái tim 

Con tin ba còn sống 

Có thể trên một hòn đảo hoang 

Giữa biển Thái Bình Dương 

Và trái tim ba 

Luôn hướng về đất cảng 

Vẫn yêu má và con 

Cùng nội ngoại thân thương!Ba ơi! 

Nơi đảo xa ba có nhớ nhà không? 

Ở quê hương má cùng con 

Quanh đời cứ làm thuê lầm lũi 

Nay già yếu má ở nhà trông cháu nội 

Con là ngư dân suốt tháng ngày 

Trên biển cả mênh mông 

Sao nay lũ giặc Tàu 

Cấm đánh cá Biển Đông? 

Theo con, Biển Đông 

Là của Việt Nam, chứ ba? 

Ngày ba còn ở nhà, ông nội vẫn 

Ra Biển Đông đánh cá 

Nay tàu của Trung Quốc rõ ràng 

Sao báo đảng gọi chúng là "tàu lạ"? 

Lạ ở chỗ nào 

Hay vì đã cưỡng chiếm Hoàng Sa? 

Phá hoại kinh tế nước mình 

Và hà hiếp dân ta? 

Vậy mà sao có người 

Còn thân bọn Tàu cộng, hở ba? 

Hay họ là cánh tay nối dài 

Của kẻ thù truyền kiếp? 

Bởi Bắc Thuộc một ngàn năm 

Có ai người không biết? 

Mà còn rước giặc xâm lăng 

Về giày xéo mẹ cha? 

Xin ba hãy trở về với non nước quê nhà! 

Vì chỉ có ba và các đồng đội năm xưa 

Mới có thể cùng toàn dân cứu nước 
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Bởi Lê Chiêu Thống thời nay 

Là tay sai quân xâm lược 

Nhằm gìn giữ ngai vàng 

Bán rẻ núi sông ta! 

Như cách đây 56 năm 

Viết công hàm 

Dâng quần đảo Hoàng Sa! 

Sau năm 79 

Dâng Mục Nam Quan cho giặc 

Sau năm 2000 dâng Bô xít Tây Nguyên 

Cùng nhiều đất rừng Miền Bắc... 

Ba hãy về đây để nhìn hình ảnh xót xa 

Ôi! Những ông già lưng còng 

Đứng hát Tiến Quân Ca! 

Hà Nội, 15/1/2014 

Ts. Đặng Huy Văn 

danlambaovn.blogspot.com 

Nguồn: http://www.chimvenuinhan.com/search?q=ho%C3%A0ng+sa+%C6%A1i 
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