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Phiá B¡c cûa Quäng TrÎ là tÌnh Quäng Bình, b¢ng dòng B‰n Häi Çä m¶t 
thuª chia Çôi sÖn hà. 
Phiá Nam là sông MÏ Chánh, giáp tÌnh ThØa Thiên, phiá ñông có bi‹n 
cä, phía Tây là TrÜ©ng SÖn. 
N‰u ai tØng ghé qua Quäng TrÎ, cÛng sÈ bùi ngùi cäm m‰n " NgÜ©i ÇËp 
Bích La Thôn" . NgÜ©i cûa hai xä Bích La Thôn ThÜ®ng, Bích La Thôn 
Hå, d†c theo miŠn duyên häi, phía Nam cÀu HiŠn LÜÖng. 
" Cô kia búi tóc Çuôi gà  
N¡m Çuôi cô låi, hÕi nhà cô Çâu 
Nhà tôi ª cuÓi Çám dâu"...  
NgÜ©i con gái Bích La Thôn thuª xa xÜa, Çä tích c¿c góp phÀn vào s¿ 
hÜng thÎnh cûa ÇÃt nÜ§c, mà - lúc bÃy gi© ngành tÖ løa là nŠn công 
nghiŒp duy nhÃt, trên cä nghŠ nông. 
TrÒng dâu nuôi tÀm, quay tÖ dŒt løa, nh»ng vÜ©n dâu xanh th£m, nÓi ti‰p 
nhau Ç‰n cuÓi chân tr©i, nhÜ m¶t phÀn bi‹n cä mênh mông. 
 ñôi lúc n¡ng cÛng là kÈ thù cûa nhan s¡c, nhÜng Çä có bóng mát vÜ©n 
dâu, ÜÖm che cho s¡c th¡m hÜÖng nÒng ngÜ©i con gái xÙ løa, và hung 
Çút cho s¿ nhÄn nåi, Çäm Çang. 
N¡ng lên thì hái dâu, chiŠu xuÓng quay tÖ, Çêm vŠ dŒt løa. TØng s®i tÖ 
vàng óng ä, thoang thoát thoi ÇÜa nhË nhàn trên khung cÜ«i, v§i Çôi bàn 
tay thiên thÀn tåo nên tÃm løa Çào, thành Long Bào cûa nh»ng quân 
VÜÖng, cùng nh»ng kÈ cao sang quyŠn quš. 
Ngành tÖ løa là m¶t nghŠ vô cùng vÃt vä, Çòi hÕi ngÜ©i con gái phäi thÆt 
s¿ Çäm Çang, kiên nhÄn và yêu nghŠ. ñ‰n Ç¶ Çói không kÎp æn, ngÛ 
không ÇÀy giÃc, dÆy s§m, thÙc khuya, Ç‹ chæm sóc nông tÀm. 
ñä th‰, khi có chi‰n tranh v§i kÈ ngoåi thù, ngÜ©i thi‰u phø phäi Çäm 
trách thêm gia Çình, thay cho chÒng Çi chinh chi‰n. 
-  Anh Çi em ª låi nhà 
VÜ©n dâu em hái, MË già em trông. 



Trông nom MË chÒng m§i ác chÙ, ÇÃy - làm v® Çä th‰, còn làm MË, tình 
nào hÖn tình mÅu tº. 
" MË thÜÖng con qua cÀu Ái Tº ". 
 CÀu Ái Tº là Çây...! Chi‰c cÀu nÓi liŠn B¡c Nam qua dòng sông Thåch 
Hän, dòng sông in bóng c° thành Quäng TrÎ, nÖi bi‰t bao vÎ anh hùng 
ngàn næm còn lÜu danh sº... 
Nh»ng anh hùng Thûy Quân Løc Chi‰n bÃt chÃp s¿ sÓng còn, Çä xông 
pha gi»a làn tên mÛi Çån, mà sinh mång mÕng manh hÖn làn khói thuÓc, 
Ç‹ giành gi¿t låi tØng tÃt ÇÃt t¿ do. Dù bi‰t r¢ng tÃt ÇÃt Ãy - không còn 
dùng vào chi ÇÜ®c nºa . 
Xa xa , trong däy TrÜ©ng SÖn núi cao chÆp chùng, rØng sâu, nÜ§c Ç¶c là 
mÆt khu Cam L¶, Ba Lòng, là nÖi Vua Hàm Nghi Çã tØ bÕ  phú quš, vinh 
hoa,ngai vàng v§i quyŠn uy t¶t ÇÌnh, lui quân vŠ Çó phát hÎch CÀn 
VÜÖng, kêu g†i toàn dân vùng lên bäo quÓc. 
Tuy không thành công, bÎ kÈ phän quÓc b¡t giao cho gi¥c và bÎ lÜu 
Çày.M¶t vÎ vua trÈ Çä vÜ®t qua th‰ hŒ ông cha , không chÎu cuÓi ÇÀu 
khuÃt phøc kÈ ngoåi xâm cÜ©ng mänh. 
V§i š chí hiên ngang, v§i tÃm lòng nhiŒt huy‰t Ãy, có th‹ nào không so 
sánh v§i s¿ nghiŒp ñinh , Lê, Lš, TrÀn.   
M¶t hôm Vua Hàm Nghi hÕi triŠu thÀn: 
 - Tay dÖ lÃy gì rºa? 
TriŠu thÀn trä l©i:  LÃy nÜ§c rºa . 
Vua hÕi ti‰p: 
- NÜ§c dÖ lÃy gì rºa? 
Cä triŠu thÀn im l¥ng, nên Vua phán ti‰p. 
- NÜ§c dÖ lÃy máu rºa.... 
Ôi ! l©i nói cûa ÇÃng quân VÜÖng Ãy, có làm cho nh»ng kÈ bán nÜ§c cÀu 
vinh xÃu h° vì bän thân mình không nhÌ ??!!!! 
L©i nói Ãy con dân ViŒt Nam phäi Ghi Tâm Kh¡c CÓt, phäi vi‰t lên Ç‹ th© 
phøng nÖi chÓn tôn nghiêm, vì Vua Ãy phäi ÇÜ®c tôn vinh " VÎ Cha già 
cûa dân t¶c ". Ti‰c thay, ngÜ©i vi‰t sº chÌ vi‰t công Ön ngài không ÇÀy 
trang giÃy. 



RÒi hai mÜÖi næm ch£n , Quäng TrÎ chÜa kÎp vÄy tay chào rång Çông, khi 
ÇÃt nÜ§c vØa h‰t bóng quân thù, thì låi chìm vào bóng tÓi u minh khác. 
M¶t cu¶c cÓt nhøc tÜÖng tàn, B¡c Nam trÜ©ng hÆn. 
Quäng TrÎ là vùng hÕa tuy‰n,m¶t bäi sa trÜ©ng, m¶t bên cÓ tình tàn phá, 
m¶t bên quy‰t chí gi» gìn tØng tÃc ÇÃt t¿ do, và Quäng TrÎ nhanh chóng 
khai sanh thêm nh»ng vùng chi‰n sº.... CÒn Tiên, Gio Linh, Khe xanh, 
Çåi l¶ kinh hoàng. 
Trung LÜÖng Çây vùng phi chi‰n, nay thành khu chi‰n... 
1Làm cho ... Mái tranh thÜÖng yêu còn Çâu. 

Lûy tre xanh tÜÖi còn Çâu. 
Và , Oán xæm læng gây lºa khói 
        Ç‹ cho bao nhiêu lŒ rÖi 
  LŒ rÖi chÜa Çû nói lên cänh khÓn cùng cûa ngÜ©i dân Quäng TrÎ. Quäng 
TrÎ ÇÙng gi»a làm tr†ng tài, cho cu¶c thi Çua vÛ khí tÓi tân nhÃt cûa hai 
siêu cÜ©ng Nga MÏ, h† bi‰n Quäng TrÎ thành m¥t træng nÖi hå gi§i. Núi lª 
, sông mÃt giòng, nh»ng hÓ bom chÒng lên l° Çån, Ç‹ cuÓi cùng, Quäng 
TrÎ chÙng tích cûa nÖi không còn hai viên gåch dính nhau, cûa b¶ m¥t 
khuông bánh kh†t cÛ k›, nÙc mÈ. 
Trên rØng , nÖi này ÇÀy trÀm hÜÖng, g‡ quš,  cÀm thú chim muôn, nhÜng 
có thân cây nào chÜa bÎ mänh bom c¡t xÈo. Con thú nào không khÆp 
kh‹nh ba chân là mai m¡n l¡m Çó. 
RØng thành cây khô trøi lá, mà låi Çâm bông tr¡ng, ÇÕ, nÕn nà, thì ra, Çó 
là dù trái sáng, dù Çån bom treo lûng l£ng, nhÜ rØng màu mùa thu 
Canada thâm thÄm huyŠn ho¥c . 
Quê tôi Çó ÇÃt cày lên sÕi Çá . 
CÀn gì phäi cày, chi‰n xa T54 cày s£ng luÓng khoai, sÖn pháo 130 ly trª 
ÇÃt, häi pháo Çä tÌa må dùm, B52 Çä xÎt thuÓc trØ sâu phø . Còn ngÜ©i 
dân, h† ch© Ç®i ra ÇÒng lÜ®m xác, ra vŒ ÇÜ©ng nh¥t cánh tay, bàn chân , 
không bi‰t cûa ai vô tình quên låi... Và nh»ng ÇÀu Çån chÜa kÎp bÆt ngòi 
ra oai mÀu nhiŒm. 
  RÒi    , M¶t Çêm nghe ti‰ng n°, n° ngang tr©i, 
             M¶t Çêm nghe máu Ç°, Ç° lŒ rÖi. 
ñåi bác ru Çêm thành cÖn mÜa pháo. ChÌ Çêm ÇÀu tiên khai vÎ, 10.000 
trái sÖn pháo mÜa lên thành phÓ Quäng TrÎ, rÒi luôn bÓn mÜÖi ngày sau, 



Çêm ngày không kÎp nhÆn thÙc th©i gi©, bªi bom Çån Çä không còn phân 
biŒt ngày Çêm, nh»ng loåt n° long tr©i Ãy, Çä hóa ki‰p Quäng TrÎ vŠ th©i 
nguyên thûy, thuª hÒng hoang. 
Quäng TrÎ kinh hoàng. ChÌ có hai ti‰ng Ãy, ngoài ra không còn danh tØ 
nào khác nºa, Ç‹ có Çû nghiã kinh hoàng, ÇÓi v§i ngÜ©i dân Quäng TrÎ. 
ñåi l¶ kinh hoàng, c° Thành kinh hoàng, Sông Thåch Hän kinh hoàng, 
viên gåch, con d‰ kinh hoàng . 
TÃt cä ÇŠu kinh hoàng theo tØng ti‰ng Çån réo, bom rÖi. NhÜ bÀy ong vª 
t°, nhÜ t° ki‰n bÎ ch‰ nÜ§c sôi. Månh ai nÃy chåy, chåy bØa lên nhau, tán 
loån, bÃt k‹ dÜ§i chân mình là ai,m¥c xác cÓng ränh, chông gai, bäi mìn, 
hÀm hÓ, m¥c kŒ cánh tay gºi låi bên ÇÜ©ng, bàn chân vÜ§ng m¡c trên 
cành cây. 
ñån pháo ti‰p tøc Çu°i theo Çoàn ngÜ©i di tän, m‡i ti‰ng n° là m‡i lÀn MË 
ViŒt Nam bÙc ru¶t, ngÖ ngát, theo bao xác ngÜ©i b¡n tung ra tÙ phiá , cÙ 
th‰, gia tài cûa MË ViŒt Nam còn Çó Çàn con, nó cÙ m¥c kŒ, ÇÙa chåy 
sau, trám vào khoäng trÓng làm nên bªi trái bom m§i vØa n°, và ti‰p tøc 
nhÜ vÆy, nhÜ Çá ném vào ao bèo , vËt ra rÒi tøm låi , rÒi vËt ra . 
Chi‰n xa T54  tÃn công nhiŒt tình vào Çám dân không tÃt s¡t, T54 nghiŠn 
nát tÃt cä nh»ng gì chÜ§ng ngåi trÜ§c m¥t , cho dù Çó là bàn tay Çang 
ngo ngoe , chi‰c ÇÀu ÇÙa bé Çang cÓ ngÓc lên khÕi l§p máu trên xác MË 
, T54 vÄn anh dÛng, hào hùng ti‰n lên, ... ñôi dây bánh s¡t vô tri, nào 
bi‰t gì, khÓi s¡t nào có t¶i gì , nó ti‰n lên bên m¶t ngÜ©i chÒng d¡t díu v®, 
Ç‹ rÒi... chÌ còn ôm có m‡i cánh tay v® mà thôi,.... T54 ti‰n lên lånh lùng, 
bên ngÜ©i MË bÒng trong tay nºa ÇÙa con, cÓ tìm ÇÜ©ng sÓng. 
Hªi dân ViŒt , còn nghe không thÙ âm thanh h°n Ç¶n cûa bom Çån, cûa 
bánh s¡t, cûa ti‰ng la hét rên Çau, chÙ không còn là thÙ ti‰ng kêu cÙu 
cûa MË ViŒt Nam nºa , còn kêu cÙu vào Çâu khi máu thÆt s¿ chäy thành 
sông, nhu¶m ÇÕ thêm màu c©, khi xÜÖng ViŒt, thÆt s¿ thành núi cao tô 
Çi‹m thêm niŠm t¿ hào ÇÌnh cao trí tuŒ . 
T‰t MÆu Thân, hÖn bÓn mÜÖi thành phÓ miŠn Nam bÎ Çánh phá, chÌ riêng 
xÙ Hu‰ ÇÜ®c << Giäi Khæn Sô >>  
Mùa hè ÇÕ lºa An L¶c... Quäng TrÎ bÎ xoá tên trên bän ÇÒ ÇÃt nÜ§c . ChÌ 
có ngÜ©i dân nÖi Ãy- m§i thÃm cänh khÓn cùng,  <<   t¿ mình xé mänh 
khæn tang.>> 



  ñó  C° Thành xÙ Quäng, xin các bån Çôi phút chånh lòng, xót thÜÖng 
ngÜ©i dân Quäng TrÎ, Bình Long ... Và ... Cúi xin dân ViŒt, häy dành cho 
nh»ng chi‰n sÌ  Çã n¢m låi miên vi‹n nÖi này, l©i Tri ÷n tâm nguyŒn nhÃt 
cûa tình ngÜ©i và ngÜ©i....cûa dân t¶c tri Ön ngÜ©i Çã hy sinh cho dân t¶c 
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