THƯ TÌM CHA

Di ảnh Thiếu Tá Ninh Huy Tôn
Khóa 4/1958 SQTB

Ngày 20 tháng 8 năm 2010
Kính thưa quý chú quý bác cựu quân nhân Quân Lực VNCH:
Gia ñình cháu gửi thư này ñến quý bác, xin quý bác giúp lưu chuyển vào các diễn ñàn
cựu quân nhân QL-VNCH ñể hy vọng có ai biết mộ ba cháu hoặc tin tức về ba cháu:
Thiếu Tá Ninh Huy Tôn, mất tích tại trại cải tạo Yên Bái, Bắc Việt năm 1977.
Sau ñây là một số chi tiết về ông Ninh Huy Tôn:
- Sỹ Quan Trừ Bị Thủ ñức: khoá IV, Tháng 03-1954
- Giải ngũ: 1958
- Tái ngũ: 1961
- Bị bắt làm tù binh tại mặt trận Phước Long ngày 7-1-1975.
- Bị chết hay mất tích khoảng tháng 7-1977 tại trại 5, Đoàn 776, Yên Bái.
Địa chỉ hòm thơ trước khi mất: AH 81 NT
* Có 2 giả thuyết về cái chết của ông Tôn:
1. Theo hồ sơ của trại thì: Ông Tôn trốn trại ngày 27 tháng 7 năm 1977 và mất tích từ ñó
(qua thơ của Cục An Ninh trả lời cho gia ñình năm 1992).
2. Theo một người bạn tù tên Thành, binh chủng Nhảy Dù (không biết họ), nhà ở Cư Xá
Đô Thành Sàigòn. Sau khi ông Thành ra trại ñược 1 tuần (không nhớ năm) ông có nhắn
mẹ ñến gặp ông tại nhà ông ở Cư Xá Đô Thành. Ông Thành kể: “Khi chúng tôi lao ñộng
vác củi ñi qua một con suối, ñi hàng một, có một anh sức yếu bị té xuống suối mà không
biết bơi, anh Tôn nhảy xuống cứu, anh Tôn cứu ñược người kia vào bờ thì anh Tôn kiệt
sức và bị nước cuốn ñi, sau ñó mọi người cùng nhau ñi tìm anh Tôn nhưng không thấy.
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Ba ngày sau thì xác anh Tôn nằm sấp nổi lên cách ñó khá xa, các bạn tù khác ñã chôn anh
Tôn, vì anh Tôn có ñạo nên họ cắm lên mộ anh cây thánh giá bằng cây có khắc tên Tôn”.
* Như vậy thì lời kể của ông Thành và lời ghi chú trong hồ sơ của trại khác nhau:
• Ông Thành, bạn tù, nói rằng: Ông Tôn mất vì chết ñuối.
• Hồ sơ của trại nói rằng: Ông Tôn trốn trại rồi mất tích luôn.
Cháu xin gửi kèm theo ñây hình của ba cháu, với hy vọng các bạn tù ở cùng trại tù Yên
Bái với ba cháu sẽ cho gia ñình cháu biết mộ của ba cháu ở ñâu. Hoặc cho gia ñình cháu
biết ñược nguyên nhân chính xác về cái chết của ba cháu. Những tin tức này sẽ giúp gia
ñình tìm ñược mộ ba cháu.
Gia ñình con cháu ông Ninh Huy Tôn xin chân thành cảm tạ quý chú quý bác ñã giúp
chuyển lá thư này vào các diễn ñàn cựu quân nhân Quân Lực VNCH.
Nay kính,
Con: Ninh Thị Mai Phương.
Email: phuongninh56@yahoo.com
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