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Tin ông qua đời làm tôi đau lòng.  Tôi mất đi một đàn anh trong sinh hoạt văn chương.  
Trong thời gian làm CT, Ông hết lòng kết nạp và dìu dắt những hội viên mới của 
VBVNHN. 

Tôi vào VB đầu năm 2014 qua sự giới thiệu của nhà văn Mắt Nâu.  Mắt Nâu và tôi đã có 
thâm tình văn nghệ qua những lần cộng tác trên đài truyền hình IBC và đài VBS từ những 
năm 2013, 2014. 

Năm 2014, Ô Vũ Văn Tùng và phu nhân là Tuyết Yên cùng với Mắt Nâu tổ chức một buổi 
họp mặt VBVNHN tại Orange County.  Tôi còn nhớ Ô nói VBVNHN rất hân hạnh về sự 
hiện diện của quý VH, nó nói lên tấm lòng ao ước duy trì và phát huy văn hóa Việt tại hải 
ngoại. 

Trong cuộc họp mặt giữa tháng năm, năm 2015 với chủ đề “Hướng Đi của Tuổi Trẻ Hải 
Ngoại”, tôi được nói chuyên nhiều với Ông.  Ông khuyên tôi nên đóng góp bài vở và 
thường xuyên sinh hoạt với Hội.  Hội đó cơ sở hoạt động nằm ở Nam Cali.  Ô B Tùng Yên 



luôn sát cánh bên nhau khuếch trương VB qua các sinh hoạt chung với những hội đoàn 
khác để tạo tình thân ái. 

Tết 2015, Ô B đến tham dự  ngày Tết của Hội Ái Hữu Hàng Không VN mà tôi là hội 
trưởng.  Bữa tiệc hôm đó chúng tôi chụp rất nhiều hình lưu niệm.  Ô rất vui vẻ nói rằng 
mình được dịp kêt thân với một hội đoàn bạn.  Tôi kết luận rằng Ô là một chiến sĩ văn hóa 
miệt mài trong sứ mệnh. 

Tôi xin được phép bày tỏ cảm xúc về tác phẩm “Cánh Đồng Chẩy” của ông.  Bối cảnh là 
một làng quê ngoài Bắc, trước 1945, dưới sự đàn áp của Việt Minh trong thời kỳ đấu tố địa 
chủ.  Nhân vật mang tên Gái là một phụ nữ quê mùa, trước đây mang mặc cảm giai cấp 
nghèo hèn.  Khi Việt Minh nắm quyền, họ lợi dụng sự thù hận giai cấp sẵn có của Gái đưa 
chị lên tầng lớp lãnh đạo.  Nạn nhân là Bà Lý. Bà Lý bị chém một dao từ vai xuống bụng.  
Vết chém xẻ rách cái yếm, để lộ bầu vú mà Gái từng bú mớm lúc sơ sinh. Câu chuyện là 
một quãng lịch sử tối tăm nhất của đất nước, phô bày những nghịch lý chống tầng lớp trí 
thức của chủ nghĩa CS. 

Tác giả đã dùng ngòi bút sắc bén của mình để vạch ra sự thật về chủ nghĩa CS. 

Tôi kính cẩn chào vĩnh biệt một nhà văn đã trung thành với lý tưởng cho đến cuối đời. 

Tôi chúc ông an vui miền cực lạc. 
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