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Sau khi đánh bom Tòa Đại sứ Mỹ , Ngọc Diệp bí mật đi tu tại chùa Quang Minh Tự (Phú 

Nhuận) 

Rất nhiều ‘chiến sĩ tình báo’ lừng lẫy một 

thời, nay nếu gặp lại sẽ bắt gặp ở họ chỉ 

có những giọt nước mắt lăn dài… Người thì 

đang sống trong tủi nhục, nghèo đói, 

người may mắn hơn có chức vụ cao trong 

Chế độ mới, song cũng phải sống trong 

tâm trạng khắc khoải, phẫn uất, hối 

tiếc…??? 

Trường hợp Thượng Tướng Phan Trung 

Kiên, người đội trưởng Biệt động Sài gòn 

lừng lẫy năm xưa đã từng được phong 

tặng danh hiệu anh hùng, cuộc đời đi theo 

‘cách mạng’ đã đưa ông lên được đến ‘lon’ 

Thượng Tướng, vậy mà ngay khi vừa về nghỉ hưu chưa được mấy tháng ông đã phải nằm 

bất động bởi ‘cơn nhồi máu cơ tim’ do thầy trò Nguyễn Văn Hưởng gây ra bởi đơn giản 

ông đã nhiều lần lớn tiếng vạch mặt chỉ tên tham nhũng, bởi ông không còn dấu nổi sự 

hối tiếc để rồi thốt ra miệng không phải chỉ một lần: 

“Nếu biết thế này thì trước đây không đủ sức ‘làm cách mạng’….”! 

Trường hợp nữ tình báo Đặng Ngọc 

Ánh – Một Bác sĩ nổi tiếng tốt 

nghiệp Sorbone – đã ‘lập thành 

tích’ kinh hoàng ngày 29/6/1965: 

Đánh sập Tòa Đại sứ Hoa Kỳ! Vậy 

mà số phận của bà những năm cuối 

đời đến chính giới truyền thông Lề 

Đảng hôm nay đã phải đau đớn 

viết: 

“Cả cuộc đời hy sinh, cống hiến cho 

cách mạng, cuối đời bà phải sống 

nương tựa vào người con tật 

nguyền của một nữ đồng đội mà bà 

hứa nhận nuôi. Để có cái ăn, bà 

phải tự tay lao động âm thầm ở một 



bản làng vùng sâu của huyện Đức Trọng (tỉnh Lâm Đồng).” 

Cả cuộc đời nữ bác sĩ xinh đẹp này đã hy sinh cho ‘Cách mạng’, đã chối bỏ cả người chồng 

chính thức của mình, rồi lừa dối một Đại sứ Mỹ lấy làm chồng chì vì để đánh sập Tòa Đại 

Sứ cướp luôn sinh mệnh của chính ông Đại sứ này… 

Có lẽ cuộc đời đều có nhân quả: Từ sau ngày 30-4-1975, cuộc đời của bà Ngọc Ánh là 

những năm tháng dài tăm tối, tủi nhục, nghèo đói, sống lay lắt ở một vùng đồi núi…. 

Từ một phụ nữ xinh đẹp, tài ba, bà Ánh đã biến thành thế này đây….Những người gặp bà 

đời thường đều được nghe những tiếng chặc lưỡi, những giọt nước mắt hối tiếc vì những 

điều mình đã làm… 

Tất cả những người như họ mà Thượng Tướng Phan Trung Kiên, như bà Đặng Ngọc Ánh 

chỉ là gương mặt điển hình … Họ đều giống nhau ở một điều: Tất cả đều nhận ra mình đã 

bị lừa dối, đã bị lầm lạc hy sinh cho một thứ không có thật… Đã có những năm tháng họ 

lầm tưởng rằng mình chiến đấu, hy sinh vì lý tưởng, vì lòng yêu nước….. 

Để rồi sự thật phũ phàng cuộc đời họ là câu trả lời đầy đủ nhất: Họ đã gây tội ác không 

những đối với đồng loại mà đối với chính những người thân yêu của họ và gây tội ác đối 

với chính bản thân họ! Họ đã đánh đổi Hạnh phúc có thật của mình cho một chủ thuyết, 

cho một Đảng mà đến hôm nay đã hiện nguyên hình chính là Đảng X – Đảng tham nhũng, 

độc tài, phát xít….???? 

 


