
 Đó là lời 
dặn dò của 
MX. Hồ Phó 
Giêng, một 
ngày trước khi 
anh qua đời. 
MX. Hồ Phó 
Giêng sinh 
ngày 10 tháng 
1 năm 1948 tại 
miền cực Bắc 
VN, qua đời 
ngày 11 tháng 
1 năm 2016 

lúc 6:30’sáng tại Des Moines, Iowa USA. 
MX Hồ Phó Giêng xuất thân khóa 4/69 

TSQBB Thủ Đức, tình nguyện về binh chủng 
TQLC từ năm 1969 đến 1975, lần lượt qua các 
đơn vị TĐ4, TĐ7 và TĐ14/TQLC. Định cư tại 
Hoa Kỳ từ tháng 5-1975….

Ngày 30-4-75, MX. Hồ Giêng cùng đơn 
vị TĐ14 TQLC đóng quân tại Vũng Tàu . Sau 
lời tuyên bố đầu hàng của Tướng Dương Văn 
Minh, các đơn vị VNCH tại đây đã tự động tan 
hàng rã ngũ, H.Giêng là một trong số các quân 
nhân nhảy xuống biển và bơi ra khơi để tìm 
đường lánh xa cộng sản. May mắn anh được 

một thuyền đánh cá vớt lên. Trên thuyền có 
sẵn một số quân nhân các đơn vị kể cả TQLC. 
Cuối cùng chiếc thuyền này cặp được vào một 
tàu Hải quân Mỹ. Sau đó anh được đua về trại 
tỵ nạn tạm thời tại đảo Guam. Trong thời gian 
chờ đợi lập thủ tục tị nạn định cư, anh bắt liên 
lạc được với 3 anh em trai khác, trốn chạy khỏi 
CSVN từ Chợ Lớn/Saigon.

Sau một thời gian ngắn, H.Giêng cùng một 
số người Việt tỵ nạn được đưa về trại tị nạn 
định cư tại tiểu bang Arkansas. Từ đấy Hồ 
Giêng và 3 anh em trai chọn tiểu bang Iowa là 
quê hương thứ hai để định cư tị nạn tại thành 
phố Des Moines, thủ phủ của Iowa.

Anh Giêng là một trong số ít người Việt tị 
nạn định cư đợt đầu tiên này. Anh hội nhập xã 
hội Mỹ rất nhanh, có việc làm ở cơ quan xã hội 
Des Moines. Sau đó là nhân viên chính phủ cơ 
quan kiểm tra sức khỏe, an toàn môi sinh v.v.. 
của bộ y tế tiểu bang.

Lúc này anh Giêng còn trẻ, độc thân, thích 
hoạt động, vẫn còn ảnh hưởng “Gin” Cọp Biển 
nên thường lên tiếng tranh đấu cho  công bằng 
xã hội, quyền lợi của người Việt tị nạn CS với 
các cơ quan chính quyền Des Moines.

Tính tình bộc trực, nói thẳng không nể 
nang ai, nếu họ sai trái. Anh luôn giúp đỡ mọi 
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người và vô vụ lợi. Anh là gương mặt sáng 
giá, nổi bật trong CĐNVQG vốn ít ỏi tại Des 
Moines lúc bấy giờ. MX Nguyễn Đăng Hòa kể 
một giai thoại về H.Giêng như sau:

-Năm 1992, lúc MX. Hòa cùng gia đình 
đi định cư đến Mỹ, theo diện HO, trên đường 
đi về tiểu bang Connecticut theo diện “Đầu 
Trọc” (không có thân nhân nào bảo trợ, mà do 
USCC tìm giúp người Mỹ đỡ đầu) vì thời tiết 
xấu nên chuyến bay phải dừng lại phi trường 
Des Moines, hành khách phải chờ chuyến bay 
kế tiếp vào sáng ngày hôm sau. Tình cờ MX 
Hòa gặp được MX Hồ Giêng cũng đang tới 
phi trường để đón tiếp các gia đình HO người 
Việt đến định cư tại Des Moines, IA. Cùng là 
chiến hữu TĐ4/TQLC, cùng là Cọp Biển từng 
xông pha chiến đấu ở Hạ Lào 71, Mùa Hè Đỏ 
Lửa 72 Quảng Trị v.v.. nên hai anh em bất ngờ 
gặp nhau, tay bắt mặt mừng. Sau khi hỏi han 
vắn tắt chuyện định cư tị nạn của gia đình MX. 
Hòa, Hồ Giêng nói với MX Hòa: 

-“Đi Connecticut làm gì, lạnh lẽo và xa xôi 
lắm, không có ai quen thân, hãy ở lại Iowa tôi 
sẽ bảo trợ và lo mọi thủ tục định cư cho gia 
đình anh tại Desmoines này “Yên chí lớn”.

MX. Hòa mừng rỡ và quyết định ở lại Des 
Moines, theo lời MX. Hồ Giêng.  

MX. Hòa là Cọp Biển đi diện HO định cư 
đầu tiên  tại Des Moines, từ đấy MX. Hòa viết 
thư liên lạc với MX. Phạm Cang ở Saigon đang 
chờ đợi đi Mỹ theo diện HO, trong thư MX. 
Hòa có nhắn nhủ:

-“MX. Hồ Giêng sẵn sàng bảo trợ cho bất 
cứ gia đình Mũ Xanh HO nào muốn đi định cư 
tại Des Moines, Iowa”.

Thêm vào đó MX. Hòa còn khuyến khích: 
-“Iowa tuy đất lạnh, nhưng tình nồng”, anh 

em bên này sẵn sàng mở rộng vòng tay để đón 
chào bất cứ anh em Mũ Xanh và gia đình nào 
đến Iowa.” 

IOWA, tên một tiểu bang Hoa Kỳ rất xa 
lạ với anh em MX ở VN lúc bấy giờ. Anh em 
cũng không biết rằng tiểu bang Iowa vùng 
Trung Tây Hoa Kỳ này là một tiểu bang nhỏ, 
dân số 3 triệu người, chuyên về nông nghiệp 
trồng bắp, đậu nành và chăn nuôi heo, bò v.v.. 
Dù vậy, anh em rất tin tưởng vào lời hứa hẹn 
của MX. Hồ Giêng và MX Nguyễn Đăng Hòa 
mà không màng đến Iowa xa hay gần, nóng 
hay lạnh như thế nào.

Thế là các Mũ Xanh ở Saigon lần lượt thay 
đổi người bảo trợ là MX. Hồ Giêng và MX. 
Nguyễn Đăng Hòa, đồng thời nơi định cư là 
Des moines Iowa, trong đó có MX Saigon, MX. 
Phạm Cang, MX Lê Văn Hiền, MX. Lê Văn 
Huyền, MX. Nguyễn Minh Châu, MX. Đinh 
Tấn Lộc, MX. Nguyễn Chơn, MX. Trần Thiện 
Nguyện, MX. Lê Quang Hảo, MX. Nguyễn Thế 
Phương, MX. Văn Thành Chương, MX. Phạm 
Gia Thụy, MX. Võ Phi Hùng, MX. Nguyễn 
Ngoc Thảo, MX.Nguyễn Hữu Thắng, MX. 
Phan Văn Thân, MX. Phạm Văn Chiêu và MX. 
Từ Đức Thọ. Không những TQLC mà Từ Đức 
Thọ còn giới thiệu thêm người bạn KQVN là 
Đ/Úy HO.Trần Minh Trí đều được Hồ Giêng 
sẵn sàng bảo trợ. Có thể nói sở dĩ Des Moines 
quy tụ được một số Mũ Xanh như đã nêu tên ở 
trên là cũng do công sức của MX. Hồ Giêng và 
Hội TQLC Des Moines Iowa được hình thành 
lúc ban đầu là do công lao của MX. Nguyễn 
Đăng Hòa.

MX. Saigon còn nhớ lúc cùng gia đình định 
cư tị nạn, đáp xuống phi trường Des Moines, 
Iowa lúc 11 giờ đêm ngày 3 tháng 4 năm 1993, 
trời giá rét, có tuyết trắng, vậy mà ngoài MX. 
Hồ Giêng và MX Hòa ra còn có khoảng gần 
200 người các gia đình người Việt tỵ nạn ra 
đón chào mừng rỡ. Đúng là “Đất Lạnh Tình 
Nồng IOWA”. 

MX. Hồ Giêng lập gia đình năm 1981 cũng 
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tại Des Moines, hiện nay có 1 trai đầu Hồ Khe-
an, là cựu Thiếu Tá Vệ Binh Quốc Gia Hoa Kỳ, 
và 3 con gái đều đã tốt nghiệp đại học và thành 
đạt.

MX. Hồ Giêng trong thời gian qua đã tích 
cực tham gia các sinh hoạt của CĐNVQG tại 
Des Moines cũng như của Hội TQLC Iowa. 
Trong ĐH/TQLC 2009 tại Des Moines, Iowa, 
MX. Hồ Giêng tình nguyện phụ trách phần ẩm 
thực ngày tiền Đại Hội, anh tỏ ra có tài về nấu 
ăn, anh em MX và các chị ai cũng tán thưởng 
món mì xào nóng sốt và thịt heo quay dòn tan 
của anh. Còn MX.Nguyễn Đăng Hòa thì phụ 
trách phần văn nghệ cho ngày Đại Hội. Vì cả 
hai đều tích cực thực hiện nhiệm vụ riêng của 
mình, nên có sự đụng chạm, xẩy ra xích mích, 
bất hòa lẫn nhau mãi đến gần cuối năm 2015, 
khi cảm thấy sức khỏe sa sút trầm trọng, vì 
bịnh nan y kéo dài từ lâu, Hồ Giêng nhận ra 
rằng cuộc đời là hư vô, giận hờn nhau mà làm 
chi, nhất là khi nghĩ đến tình “Huynh Đệ Chi 
Binh TQLC” của  một thời chinh chiến sống 
chết có nhau, Hồ Giêng liền bốc điện thoại xin 
lỗi anh chị Nguyễn Đăng Hòa về những xích 
mích, bất hòa vừa qua và đề nghị đến nhà thăm 
anh chị Hòa lúc thuận tiện. Anh chị Hòa rất 
vui mừng khi nhận được điện thoại Hồ Giêng 
và vội vàng nhờ con gái lái xe chở đến thăm 
Hồ Giêng đang nằm dưỡng bịnh, anh chị Hòa  
hiện tại sức khỏe cũng sa sút trong tuổi già.

Vậy là mọi bất hòa đã được giải tỏa và trong 
DH/QLC, Iowa kỷ niệm sinh nhật Binh Chủng 
TQLC tháng 10-2015 tại Des Moines có sự 
hiện diện của anh chị Hòa mà sau một thời 
gian vắng bóng, cũng như anh chị Hồ Giêng 
cố gắng tham dự, vì Hồ Giêng sức khỏe đang 
còn yếu vì bịnh, nhưng nghĩ rằng có lẽ đây là 
dịp cuối cùng mình tham dự họp mặt với anh 
em Mũ Xanh! 

Năm 1999, MX. Phạm Văn Chiêu, Viễn 

Thám C, từ trần tại Des Moines vì bịnh ung 
thư gan, thì một năm sau, MX. Hồ Giêng phát 
giác bị ung thư thận. Sau đó bác sĩ cắt bỏ một 
quả thận và phán rằng có thể sống thêm được 
10 năm nữa.

Hồ Giêng vẫn sống và làm việc bình 
thường kể từ năm 2000 sau đó. Giữa năm 2015 
bịnh cũ của anh lại tái phát, anh đã cố phấn 
đấu chống với bịnh tật để mong chờ các bác sĩ 
chuyên môn ở Des Moines và bịnh viện Mayo 
ở Minnesota chữa trị. Nhưng cuối cùng không 
thể cứu vãn nỗi.

Anh rất buồn và chờ đợi…chị Giêng cố an 
ủi anh bằng câu nói:

-“Anh vậy là lời rồi, bác sĩ có nói bịnh này 
chỉ có thể kéo dài 10 năm, mà bây giờ hơn 16 
năm rồi còn gì nữa”. 

Anh Giêng chỉ còn biết lắc đầu gượng cười 
qua lời an ủi của vợ mà thôi. Vì biết bịnh tình 
của anh Giêng đã đến thời kỳ báo động, nên 
anh em TQLC Des Moines đã cùng nhau vào 
thăm anh tại bịnh vịên Methodist, Des Moines. 

Như đã có linh tính báo trước, anh Giêng 
còn tỉnh  táo, chuyện trò thăm hỏi anh em, 
đặc biệt nói rất lâu với MX. Phạm Cang mọi 
chuyện, kể cả việc nhờ cậy chuẩn bị hậu sự. 
Riêng với MX. Trần Thiện Nguyện, Thư Ký và 
Thủ Qủy Hội TQLC Des Moines, anh Giêng 
nói:

- “SỐNG LÀ TQLC, CHẾT VẪN CÒN LÀ 
TQLC”, tôi vẫn đóng nguyệt niễm cho Hội, 
vẫn yểm trợ quỹ TPB/TQLC, và vẫn chơi hụi 
TQLC cho đến phần hụi chót. MX. Đinh Tấn 
Lộc HT/TQLC Des Moines, sẽ thay thế đóng 
phần hụi cho tôi, để hoàn trả tiền tôi ứng mua 
vé máy bay cho anh Lộc vừa qua…”

HỤI TQLC này chơi không có lời/lãi. Đây 
là gợi ý của MX. Phạm Cang và được MX. 
Saigon và hội trưởng MX. Nguyễn Đăng Hòa 
đồng ý thực hiện. Mục đích giúp đỡ tài chánh 
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cho anh em TQLC Des Moines lúc ban đầu 
định cư với hai bàn tay trắng, gặp trường hợp 
bất ngờ trong gia đình khi cần đến, như cần có 
một số tiền “down payment” để mua chiếc xe 
cũ đi làm việc, hoặc mua nhà để ở thay vì phải 
trả tiền thuê nhà hàng tháng v.v..Vậy là mỗi 
hội viên lúc đầu đóng 1 phần hụi là $50 mỗi 
tháng, sau này vì vật giá leo thang, nâng lên 
$100, hiện nay là $200. Hội viên nào có nhu 
cầu, cần xử dung thì bốc phần hụi tháng đó, 
và sẽ tổ chức họp mặt tại tư gia của mình. Lần 
lượt như vậy Hội viên nào bốc trúng, thì trích 
một số tiền nhỏ, để đãi anh em nhâm nhi ly 
rượu bia vừa nhậu vừa chuyện trò vui vẻ trao 
đổi mọi vấn đề liên quan. Đây cũng là một dịp 
cho anh em TQLC gặp nhau mỗi tháng một 
lần qua vụ Họp/Hụi của Hội, không bỏ sót 

một tháng nào, liên tục từ ngày thành lập Hội 
cho đến ngày hôm nay, suốt 23 năm qua. Nhờ 
vậy, dù quân số TQLC Hội Iowa tuy rất khiêm 
nhường so với các hội lớn như Cali, Houston 
v.v.. nhưng Iowa có thể tự hào mà nói rằng:

“Hội TQLC Iowa có sự THỐNG NHẤT và 
ĐOÀN KẾT”...

MX. Hồ Phó Giêng đã từ giã gia đình và 
anh em TQLC vào lúc 6:30’sáng ngày 11 tháng 
1 năm 2016 tại Des Moines, Iowa, USA.

Nhưng câu nói của Mũ Xanh Hồ Phó 
Giêng vẫn còn vang vọng trong tâm trí của anh 
em TQLC: 

-“SỐNG LÀ TQLC, CHẾT VẪN CÒN LÀ 
TQLC”

                                       Iowa,1-13-2016.
    MX Saigon
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