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Thỉnh thoảng, mỗi năm đến ngày Lễ Chiến Sĩ Trận Vong, tôi lái xe đến nghĩa trang quân đội gần 

nhất để ghé thăm, và thay vì được nghiêng mình cúi chào những người lính VNCH đã từng "vị 

quốc vong thân" ở quê nhà, tôi cũng muốn đến để nghiêng mình cảm tạ những người đã từng bỏ 

mình trên chiến trường - để giữ gìn, bảo tồn sự tự do của nhân loại - qua hai cuộc thế chiến I & 

II, và những cuộc chiến tranh tương tàn  diễn tiến theo sau - trong đó có chiến tranh Việt-Nam. 

 

Nhìn những dẫy bia mộ trắng toát dựng ngay hàng, thẳng tắp chạy từ dẫy đồi này sang dẫy đồi 

nọ, nếu đi bộ đếm từng cái chắc cả ngày cũng không hết, và đây chỉ là một trong những hàng 

ngàn nghĩa trang khác rải rác khắp nước Mỹ, ở ngoại quốc và không kể những người tử trận bị 

mất xác. Nếu chỉ nói riêng về con số lính Mỹ tử trận trong chiến tranh Việt-Nam, theo cơ quan 

Defense Casualty Analysis System (DCAS) Extract Files thì được biết lên đến 58,220 người. 

Một con số "quá nhỏ" khi so sánh số thương vong đã từng xẩy ra qua những cuộc chiến đẫm máu 

bao thế kỷ trước đó, khi con người chưa có những vũ khí sát nhân tàn khốc như hiện đại. 

 



http://wars.findthedata.com/ 

 
World War II (1939-45)   84.6 million 
Mongol Conquest (1206-1337)  60 million 
Second Sino-Japanese War (1937-45) 27 million 
Taiping Revellion (1850-64)  20 million 
Conquests of Tamerlane (1370-1405) 19 million 
World War I (1914-18)   16 million 
. 
. 
. 
Napoleonic Wars (1803-15)  6 million 
Viet-Nam War (1956-75)  3.89 million 

 

Cứ nhìn những con số thống kê ở trên, rõ ràng đó là một sự leo thang về sự thiệt hại nhân mạng 

lẫn cấp độ nhanh chóng, hay khoảng cách của những cuộc chiến lớn, đẫm máu - ngoại trừ 

chuyện Mongol Conquest (1206-1337), khi phải mất hơn một thế kỷ mới mất đi 60 triệu mạng 

người. Những thảm họa chiến tranh khác xẩy ra trong thời gian ngắn hơn - chỉ vài năm - vậy mà 

con số tử vong lại cao hơn nhiều. 

Gần đây, người ta ngày càng tăng cao dần cái xác xuất cho vụ thế chiến thứ III sẽ phải xẩy ra 

trong những ngày tháng sắp tới. Xem ra, con người chả học hỏi, rút tỉa được tí ti ông cụ gì về 

những bài học lịch sử của bao nhiêu cuộc chiến thảm khốc trước đó. Nội trong vòng một tuần lễ, 

nào là tin TT Hoa Kỳ bãi bỏ lệnh cấm bán vũ khí cho Việt-Nam, coi như châm một ngòi thuốc 

súng nổ chậm mà chưa biết sẽ bùng nổ lúc nào; sau đó là bản tin giựt gân cho biết khoảng 4,000 

quân đội Mỹ sẽ phối hợp với 10,000 quân của khối NATO để tập dợt, thao diễn bên Âu Châu - 

chuẩn bị cho một cuộc chạm trán "có thể" xẩy ra với quân đội của nước Nga trong tương lai. 

http://wars.findthedata.com/


 

 

Viết về những cuộc chiến đẫm máu từng xẩy ra đã mang lại bao nhiêu đau thương cho loài 

người, cho nhân loại; có lẽ câu "ôn cố tri tân" chẳng còn đem một chút ý nghĩa gì với xã hội hiện 

tại, hay biết đâu cả mai sau, khi những cuộc chiến tranh toàn diện trên thế giới sẽ và vẫn phải xẩy 

ra. Thế có nghĩa là gì ? Nói một cách thật đơn giản: Khi vào rừng thì sớm muộn gì cũng sẽ phải 

gặp thú dữ (it comes with territory); đến với cuộc đời này thì trước sau gì cũng sẽ phải gặp 

những thăng trầm và luôn luôn sẽ phải đến những đoạn đường sinh ly tử biệt. Chiến tranh sẽ luôn 

luôn hiện diện với nhân loại, do đó sẽ còn có những người sẵn sàng hy sinh mạng sống - chết vì 

sự tự do cho mình, cho người khác. Ôn Cố Tri Tân có thể sẽ không ngăn ngừa được chiến tranh, 

nhưng ít ra nó sẽ giúp con người kéo dài cái khoảng cách - thí dụ như vài ngàn năm, thay vì vài 

năm, vài chục năm  - mới có một trận chiến quy mô, bao gồm cả thế giới. Tiếc thay, người xưa 

nói câu "Cơ khí sinh cơ tâm", nhờ tiến bộ không ngừng về khoa học, đời sống tâm linh của con 

người dần bị biến hóa, thụ động - sống như máy móc không hơn không kém. 

 

Bây giờ chỉ cần bị cúp điện một tuần lễ, thực phẩm trong tất cả các chợ sẽ đều bị dọn dẹp sạch sẽ 

nội chỉ trong vòng 3 ngày, sau đó thì không có điện để bơm nước, để nấu nướng - dân chúng sẽ  

náo loạn nếu không nói là bạo động, nổi loạn; và không cần phải nói đâu xa - không có TV, 

không internet,  không sài được điện thoại di dộng,v.v.. nhiều người không biết họ sẽ phải làm 

sao, nên làm gì. Đa số sẽ chăm chú vào những bản tin do chính phủ ban hành, báo cho biết là 

thực phẩm và nước cứu trợ sẽ được phân phát lúc nào và nơi nào. Con người dễ trở thành một 

đàn bò trong thành phố, sống thụ động chờ cho người khác quyết định vận mạng của riêng mình. 

 

 



Do đó, sau cuộc thế chiến kế tiếp - khi chỉ cần vài người bấm nút nhấn, khai mào cho những dàn 

hỏa tiễn mang đầu đạn hạt nhân nguyên tử rót lên những mục tiêu đông dân cư và căn cứ quân sự 

quan trọng - với sức công phá, giết chóc gấp trăm lần trái bom nguyên tử thả xuống hai thành 

phố Hiroshima and Nagasaki tháng 8, năm 1945;  nhân loại - sau này nếu vẫn còn tồn tại -  sẽ 

tiếp tục bỏ ra bao nhiêu công sức để truy tầm, học hỏi - Ôn Cố Tri Tân - thêm một lần nữa, và lại 

một lần nữa...Rõ ràng là ông trời  như muốn bảo là, chớ có ngu dại để đầu thai làm kiếp người, vì 

không có chiến tranh gì thì mày cũng sẽ phải lâm vào cảnh sinh lão rồi bệnh, tử. Đàng nào 

cũng...đếch khá ! 
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