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Tiếng Kêu Giữa Sa Mạc 
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Bác sĩ Huỳnh văn Chỉnh 
 

Hôm nay tôi đến làm việc tại trụ sở của Ủy Ban Xây Dựng Nghĩa Trang Quân 
Cán Chính Việt Nam Cộng Hòa, anh Hưng, trưởng ban kiến thiết và xây 
dựng, đưa năm lá thư cảm tạ ân nhân để nhờ tôi ký tên rồi gửi đi. Chúng tôi 
rất vui vì thỉnh thoảng vẫn nhận được những món tiền tình nghĩa của đồng 
hương gửi tặng. Tuy nhiên trong lòng thì nặng trĩu lo âu vì cảm thấy trách 
nhiệm nặng nề đặt trên đôi vai già cỗi của mình và tất cả thành viên của uỷ 
ban. 
 
Tôi nhớ có lần tôi than thở với Ông cựu dân biểu Bùi văn Nhân, tức nhà báo 
Vi Anh, cố vấn của uỷ ban, đặc trách về báo chí, rằng lời kêu gọi của chúng 
tôi đến với các hội đoàn và quí đồng hương như tiếng kêu giữa sa mạc, sự 
đáp ứng còn rất ư là khiêm tốn, nếu không muốn nói là hờ hững”. Ông Nhân 
liền trả lời: ”Hờ hững làm sao được? Bộ anh không thấy bà con gửi check về 
văn phòng đều đều sao?.” 
 
Điều đó rất đúng. Tuy nhiên nhu cầu thì rất nhiều. Năm nay chúng tôi đặt chỉ 
tiêu là trả cho hết tiền đất. Hiện nay chúng ta còn thiếu khoảng 100,000 mỹ 
kim. Bà chủ đất cho chúng ta trả mỗi sáu tháng là 24,000 mỹ kim, như vậy 
chúng ta còn trả bốn kỳ nữa. Các thành viên của uỷ ban, kể cả Quí Vị trong 
ban cố vấn và ban giám sát, đều nóng lòng muốn trả dứt trong năm nay để 
sang năm tới, chúng ta sẽ bắt đầu xây dựng. 
 
Ban kiến thiết, kể cả hai vị kiến trúc sư, đã trình bày kế hoạch cho năm tới: 
chúng ta nên liệu cơm gắp mắm. Vì ngân quỹ giới hạn, kế hoạch là có tiền 
đến đâu làm đến đấy. Theo dự trù, chúng ta bắt đầu xây cái cổng, kế đến là 
tượng ”Thương Tiếc” hay “Tiếc Thương”, rồi tòa nhà hành chánh và sau cùng 
là Đền Tưởng Niệm (Memorial Monument) hay Nghĩa Dũng Đài. Sẽ có một số 
diện tích dùng làm nơi chôn cất (burial sites). Tất cả công trình nói trên chi phí 
chiết tính khoảng một triệu rưởi. 

 
Chúng tôi kêu gọi Quí Vị Ân Nhân, Quí Vị Mạnh Thường Quân hưởng ứng lời 
kêu gọi của chúng tôi, góp công của để xây dựng một công trình”để đời”. Tên 
của Quí Vị sẽ được khắc trên những công trình nầy: ví dụ như trên cái cỗng, 
tượng Thương Tiếc, trên những viên đá của Đền Tưởng Niệm… và sẽ được 
mọi người tưởng nhớ công ơn của Quí Vị. 
 
Hãy tưởng tượng Đền Tưởng Niệm với kỳ đài và cờ vàng ba sọc đỏ cao ngất 
với quốc huy Việt Nam Cộng Hòa trên đỉnh. Một bàn thờ với tượng của năm 
vị tướng tuãn tiết. Chung quanh là sáu bức tường đá đen dùng để khắc tên 
các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã mãn phần, kể cả Quí Vị Quân Cán Chính 
ở hải ngoại. Sáu bức tường đá đen nầy sẽ ”trơ gan cùng tuế nguyệt” và tên 
của Quí Vị Quân Cán Chính sẽ được lưư truyền đời đời cho hậu thế. 
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Công trình nầy là để vinh danh quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa, những 
người đã đem xương máu để bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ và độc lập tự do 
cho nhân dân miền nam Việt Nam, đồng thời cũng là niềm hãnh diện của 
cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản trên toàn thế giới. 
 
Ước mong lời kêu gọi nầy không là tiếng kêu rã rời và rơi rụng giữa sa mạc 
hoang vu. 
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