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Souvenirs de Nha Trang, 50 ans après 
 

 Par Vĩnh Đào JJR 61  
 
 
 
Mes souvenirs de la ville de Nha Trang remontent de très loin. Adolescent à la fin des années 50 et 

au début des années 60, avec des amis chez les Éclaireurs de France, j'avais l'habitude d'y passer nos 
vacances d'été à Nha Trang pendant plusieurs années à la suite. Nous dressions nos tentes et campions sur 
une magnifique plage déserte tout près du site Hòn Chồng, avec deux grands rochers superposés qui 
dominaient la mer, au milieu d'un amas de pierres et de galets polis par les vagues. 

Mais depuis ces années, Nha Trang a bien changé. Une urbanisation à outrance a complètement 
changé le visage de cette discrète et paisible ville côtière. 

Récemment, j'ai trouvé par hasard une page facebook d'un amoureux de Nha Trang qui déplore la 
disparition de belles plages et de sites romantiques de Nha Trang. Partout s'élèvent de hauts immeubles, des 
hôtels et des complexes touristiques. Il n'y a pas si longtemps, les touristes russes ont investi cette ville 
côtière, un peu délaissée par les Européens, maintenant ce sont des vagues incessantes de Chinois qui 
débarquent. 

Comme souvenir nostalgique de Nha Trang d'une époque révolue, l'auteur de la page publie une 
photo prise sur la plage des Acacias (bãi Dương) pendant l'été 1968, il y a donc juste 50 ans. On y voit un 
couple sur la belle plage déserte; l'homme, assez beau garçon, était en compagnie d'une gracieuse jeune 
femme. L'auteur précise qu’elle était une ancienne du lycée Marie-Curie. 

L'article s'intitule: "Nostalgie de la mer quand arrive l'été". 
 

Hè về nhớ biề̉n 
 
Bãi Dương, Nha Trang, hè 1968. 
 

Trong sự phát triển của Nha Trang từ năm 2000 đến nay có một mất mát không thể 
tha thứ được. Đó là sự biến mất của bãi Dương thơ mộng phía Ba Làng. Bờ biển Nha Trang 
có hai cánh cung đối xứng nhau, nếu lấy mũi đá hòn Chồng làm trục. Cánh cung phía Nam 
dài bảy cây số chính là bờ biển phía trước thị xã. Cánh cung phía Bắc dài năm cây số chính là 
bãi Dương và bãi Tiên, bờ biển phía trước Ba Làng, Đồng Đế. 

Đầu thập niên hai ngàn, khi nôn nóng mở rộng và nối dài con đường sẵn có ra bãi 
Tiên - phía trên bãi Dương - tới Lương Sơn vòng theo sát biển, để phát triển các khu resorts 
như Rusalka - do Nga đầu tư, chính quyền thành phố đã ngạo mạn lấp biển, phóng con 
đường chạy vòng qua Ba Làng khi không giải quyết được các đòi hỏi bồi thường và các cơ 
hội làm ăn chính đáng của dân cư ở đây, lấy lý do cần theo đúng tiến độ. Con đường mới 
chạy trên biển, cách mép rừng dương sáu chục thước, biến Ba Làng từ một khu làng chài 
thành một làng nằm trong nội địa, mất hẳn mặt biển của mình. Khu vực từ làng chài ra tới 
mặt đường mới được lấp đất, bán đấu giá, với người mua là các doanh nghiệp bất động 
sản phần lớn từ phía Bắc. Đây là hành động của kẻ cậy quyền, và cơ hội kinh tế chính đáng 
của dân chúng Ba Làng trong kế hoạch phát triển đô thị ở Nha Trang bị tước mất, tức tưởi. 

Từ đó đến nay, khu vực Đồng Đế bị biến thành một khu dân cư lộn xộn với quân đội 
và chính quyền thi nhau xà xẻo đất công. Hòn Cù Lao bị các quân nhân chiếm đất vô tội vạ 
khiến cảnh quan bị phá hủy trầm trọng. Còn các khu resort như Rusalka thì bị bỏ dỡ nửa 
chừng, hoang phế, và cũng chẳng có ai đến đầu tư phát triển du lịch. Khu vực lấn biển trước 
Ba Làng giờ biến thành khu cao ốc, mắc chứng gì không biết mà xây cao ốc tùm lum. Con 
đường chạy trên biển bị sóng đánh bào mòn, phải gia cố liên tục. 

 
Nói thêm một chút về bức ảnh đẹp. Người trong hình là vợ chồng ông Hoàng Gia Bảy. 

Chàng là người Hải Phòng, theo gia đình vô Nam năm 54, định cư ở Sài Gòn. Nàng là dân 
Sài Gòn. Chàng tốt nghiệp Quốc Gia Thương Mại Sài Gòn năm 1962. Nàng là nữ sinh Marie 
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Curie. Năm 1965, vì quân đội cần tới các khả năng chuyên môn, nên chàng bị trưng tập vô 
ngành quân nhu, làm việc ở Đà Lạt. Sau tết Mậu Thân thuyên chuyển xuống Nha Trang, 
"thành phố thật thơ mộng miền thùy dương cát trắng", theo lời chàng. Tại đây họ đã có 
đứa con đầu lòng. Năm 72 họ trở về đời sống dân sự, làm việc ở Sài Gòn, trong ngành thuế 
vụ. Nha Trang luôn là một ký ức êm đềm. 

 

 
 

L'homme sur la photo est Hoàng Gia Bảy, un ancient JJR, promo 60. Par un heureux hasard, à 
peine quelques jours après avoir découvert cet article tout empreint de nostalgie de la ville de Nha Trang d'un 
temps très lointain, j'ai l'occasion lors d'un voyage en Virginie pendant l'été 2018, de retrouver Hoàng Gia Bảy 
lui-même. Sa femme et lui sont établis depuis plus de trente ans sur la côte est des Etats-Unis. Bảy est assez 

surpris et ravi de découvrir l'article sur facebook, mais il n'en 
connaît pas l'auteur. 

 
Dans un sympathique restaurant du quartier Eden, 

nous échangions nos souvenirs sur le vieux Nha Trang. Au 
moment où fut prise la photo, Bảy était mobilisé et venait de 
rejoindre son nouveau poste dans le service de 
Ravitaillement de l'armée sud vietnamienne à Nha Trang. 
Ce temps-là, la guerre faisait rage mais paradoxalement, 
ces années que lui et sa femme passaient à Nha Trang ne 
lui laissent que des souvenirs de paix et de bonheur dans 
un cadre idyllique.  

 
Mais il est impossible de retrouver dans le Nha 

Trang d'aujourd'hui ces paysages et cette atmosphère de 
sérénité et de douceur de vivre. Ce temps est irrémédiablement révolu. 

 
 

V.Đ. 
Été 2018 

 


