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NGƯỜI PHẾ BINH ĐÓ LÀ AI? 
 

Nam Lộc 

 

Kính thưa quý vị, sau khi phổ biến bài viết “Sao Không ‘Bế’ Người Bạn 

Đồng Minh” (https://vietbao.com/a293229/sao-khong-be-nguoi-ban-

dong-minh-) đồng thời kèm theo tấm hình của một người Thương Phế 

Binh VNCH. Bài viết của chúng tôi đã được chia sẻ khá rộng rãi. Nhưng 

sau đó tôi cũng nhận được rất nhiều lời thăm hỏi về người thương binh 

cụt hai chân, lê lết đi bán vé số trên đường phố Saigon từ mấy chục năm 

qua, mà không hề nhận được chiếc xe lăn nào từ “Quỹ Trợ Giúp Nạn 

Nhân Tàn Tật vì Chiến Tranh” của TNS Patrick Leahy. 

 

 
TPB Nguyễn Văn Bé “khi còn trẻ”! 

 

Hầu hết quý vị đồng hương quan tâm và gởi lời thăm hỏi, đều muốn biết 

người thương binh đó là ai, hoàn cảnh hiện nay ra sao, con sống hay đã 

chết? Và nhiều người mong có cơ hội được tiếp xúc và giúp đỡ ông! 

https://vietbao.com/a293229/sao-khong-be-nguoi-ban-dong-minh-
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Ngay sau khi nhận được những thắc mắc nói trên, chúng tôi đã liên lạc 

với mốt số anh em TPB thân hữu ở quê nhà để giúp tìm hiều tin tức, và 

tôi đã nhận được một số chi tiết sau đây, xin chia sẻ cùng toàn thể quý 

vị:  

 

Tên của ông là TPB Nguyễn Văn Bé, sinh năm 1942 và là một người 

lính Biệt Động Quân. Số quân: 62/119763. Đơn vị: Đại đội chỉ huy Tiểu 

Đoàn 43 thuộc Liên Đoàn 4/BĐQ. KBC 3516. Ông Bé bị thương ngày 

14 tháng Tư, 1974 tại Quảng Ngãi. Ông đã bị cụt 2 đùi trong một trận 

đánh, đồng thời cũng bị liệt cánh tay bên  trái. Khi miền Trung thất thủ 

thì lúc đó ông còn đang nằm tại Quân Y Viện Pleiku, nhưng ngay sau 

khi Cộng Sản tràn vào, họ đã sua đuổi tất cả thương bệnh binh ra ngoài 

đường, bất chấp vết thương nặng hay nhẹ.  

 

TPB Nguyễn Văn Bé, có vợ và hai con, nhưng người con trai đã bị mất 

tích không lâu sau biến cố 30/4/75. Ông bà Bé hiện đang sống nhờ người 

con gái, bản thân ông đã bị bệnh trĩ lâu năm. Năm 2015 ông Bé bị tai 

biến mạch máu não nên đã bị liệt nửa người bên trái, không nói được, 

cũng như không còn đi bán vé số được nữa, hàng ngày chỉ uống nước 

cầm hơi, thỉnh thoảng mới ăn được một chén cơm hay tô cháo!  

 

Địa chỉ nhà trọ hiện nay của TPB Nguyễn Văn Bé là:  

197/8D đường Trung An, Ấp Chợ, Xã Trung An, Huyện Củ Chi, 

Việt Nam. Số phone của vợ ông Bé là: 077 9064 398.   

 

MỌI SỰ GIÚP ĐỠ, XIN QUÝ VỊ GỞI TRỰC TIẾP VỀ ĐỊA CHỈ 

CỦA TPB NGUYỄN VĂN BÉ (trân trọng cảm ơn). 
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TPB Nguyễn Văn Bé hiện nay! 

 

Nỗ Lực Vận Động Cho TPB/VNCH: 
 

Trong một biết chuyển tích cực khác, ngay sau khi phổ biến bài viết nói 

trên, chúng tôi đã rất hân hạnh nhận được điện thư từ các cháu trong Ban 

Điều Hợp của tổ chức Hậu Duệ VNCH tại Hải Ngoại. Các cháu liên lạc 

và cho chúng tôi biết là chắc chắn các cháu sẽ bao gồm điều khoản tranh 
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đấu cũng như sẽ tích cực vận động cho quyền lợi của các TPB VNCH 

trong chương trình hoạt động của tổ chức HD/VNCH/HN. Cụ thể nhất là 

các cháu hẹn gặp chúng tôi vào trung tuần tháng Năm, 2019 tới đây tại 

Hoa Thịnh Đốn, nhân dịp Ngày Vận Động Nhân Quyền Cho Việt Nam, 

và dự định sẽ cùng nhau tiếp xúc với TNS Patrick Leahy, người thành 

lập “Quỹ Trợ Giúp Nạn Nhân Tàn Tật vì Chiến Tranh” tại VN từ 30 

năm qua, để trình bầy hoàn cảnh của TPB/VNCH và xin tổ chức của ông 

đoái hoài đến họ bằng cách này hay bằng cách khác. Ngoài ra các vị dân 

cử thuôc thế hệ trẻ tại Nam California như Dân Biểu Tiểu Bang Tyler 

Diệp Miên Trường, Thị Trưởng Tạ Đức Trí cùng các Nghị Viên Chí 

Charlie Nguyễn và Kimberly Hồ, qua cuộc gặp gỡ ngắn ngủi đã cho tôi 

biết là họ sẽ hỗ trợ dự án này một cách tối đa và xin được tiếp tay với 

các bạn trẻ trong tổ chức Hậu Duệ VNCH Hải Ngoại. 

 

Thành thật cám ơn và xin trân trọng tường trình cùng quý vị, 

 

Nam Lộc 
 

: BMH amsfv@aol.comChuyển Đến  

Ngày 25/4/2019 
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