
- 1 - 

 

NHỮNG TRẠI TÙ “CẢI TẠO” ĐÃ IN DẤU CHÂN TÔI 

Huy Vũ 

 

 Sau ngày 30/04/1975, hầu hết các sĩ quan thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa từ 
cấp thiếu úy trở lên đều bị Cộng Sản Bắc Việt tống vào các Trại Tù Cải Tạo của 
đảng Cộng Sản Việt Nam, rải rác từ Ải Nam Quan đến Mũi Cà Mâu, trong số các sĩ 
quan này có kẻ viết bài này. Dưới đây là những trại tù cải tạo đã in dấu chân tôi: 
  
- Trung tâm cải huấn Châu Đốc. 
  
Trại tập trung cải tạo đầu tiên, mà tôi “hân hạnh” được “mời” vào, là Trung Tâm Cải 
Huấn Châu Đốc.  Hôm ấy là ngày 09-05-1975, nghĩa là 9 ngày sau khi chiếm được 
chính quyền, Ủy Ban Quân Quản huyện Châu Phú, cho mời tất cả “ngụy quân” của 
tiểu khu Châu Đốc, từ cấp Thiếu Úy trở lên tới họp tại trại Thượng Đăng Lễ, và 
“ngụy quyền” của tỉnh Châu Đốc, từ cấp Chủ Sự Phòng trở lên, tới họp tại Tòa Hành 
Chánh vào lúc 2 giờ để nghe phổ biến lệnh mới. Vì Trung Tâm Điều Hợp Bình Định 
Phát Triển của tôi là một cơ cấu chàng hảng giữa Tỉnh và Tiểu Khu nên tôi có thể tới 
họp chỗ nào cũng được. Tôi chọn Tòa Hành Chánh Tỉnh cho gần nhà. 
  
Tại phòng họp trong tòa Hành Chánh, sau một vài thủ tục thường lệ, một thành viên 
của Ủy Ban Quân Quản đứng lên tuyên bố là, sinh mệnh của đám ngụy quyền 
chúng tôi đang bị đe dọa trầm trọng bởi sự căm thù sục sôi của dân chúng trong 
vùng, vì trước đây chúng tôi đã gây ra vô vàn tội ác khủng khiếp cho họ. Song vì 
chính sách khoan hồng của Chính Phủ Cách Mạng Lâm Thời Cộng Hòa Miền Nam 
Việt Nam, nên Ủy Ban Quân Quản có nhiệm vụ phải bảo vệ chu đáo cho chúng tôi. 
Trong lúc chúng tôi còn ngơ ngác vì chưa hiểu sẽ được bảo vệ dưới hình thức nào, 
thì được yêu cầu đứng dậy, theo hàng một bước ra khỏi phòng họp, rồi đi theo một 
lối đi bắt buộc giữa hai hàng bộ đội “dàn chào” với súng cầm tay có gắn lưỡi lê và 
đạn lên nòng. Đi quanh co theo hàng rào “danh dự” chỉ ít phút sau, chúng tôi bước 
vào một tòa nhà đá lớn, và trên cổng vào có hàng chữ đen nổi bật trên nền vàng 
TRUNG TÂM CẢI HUẤN CHÂU ĐỐC (TTCH/CĐ); khoảng 15 phút sau, các vị sĩ 
quan tiểu khu được mời tới họp tại trại Thượng Đăng Lễ cũng được đưa đến nơi 
này để hội ngộ với chúng tôi cho thêm phần đông đảo. 
  
Khi cánh cổng sắt của Trung Tâm này khóa lại, thì cũng là lúc mặt trời đã xế bóng; 
chúng tôi đứng túm năm, tụm ba với nhau trong sân, bàn tán xôn xao và tiên đoán 
về những gì sẽ xẩy ra cho chúng tôi vào những ngày sắp tới.  Cho tới lúc này chúng 
tôi mới hiểu được đầy đủ ý nghĩa của từ “bảo vệ” mang đầy tính chất nhân đạo mà 
một thành viên của UBQQ đã nói với chúng tôi trong buổi họp. 
  
Khi những tia nắng cuối cùng không còn vắt ngang trên vòm trời được bao bọc bởi 
những bức tường đá dầy và cao của Trung Tâm Cải Huấn nữa, chúng tôi được lùa 
vào phòng giam, rồi cửa được khóa lại ngay tức khắc. Bước qua chiếc cửa duy nhất 
khá rộng của phòng giam, là chúng tôi phải đương đầu ngay với hàng ngàn chị muỗi 
cái đang phục kích trong nhà giam này xông ra tấn công chúng tôi bằng chiến thuật 
biển muỗi. Tất cả những chỗ da thịt của chúng tôi không được quần áo che phủ đều 
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bị tràn ngập bởi các chị muối cái. Tuy những bàn tay thô bạo của chúng tôi đã dáng 
trả những đòn phản công mãnh liệt nhưng cũng không hề làm chùn bước được đám 
giặc cái hung hãn này. 
  
Nền phòng giam cao đến ngang ngực tù nhân và được nối liền với bức tường phía 
sau và được ngăn cách với bức tường phía trước bởi một lối đi nhỏ hẹp; khoảng 
giữa bức tường phía sau có một khung cửa hẹp chỉ vừa đủ cho một người ra vào, 
đó là chiếc cầu tiêu công cộng duy nhất trong phòng giam này. Tuy nhà tù đã bỏ 
trống cả tuần lễ rồi song mùi hôi thối của phân và nước tiểu trong nhà cầu vẫn bốc 
ra không kém phần nồng nặc; ngồi hay nằm thành những nhóm nhỏ trên nền nhà 
nhơ nhớp, chúng tôi tiếp tục bàn tán về tương lai đen như mõm chó đang chờ đón 
chúng tôi vào những ngày sắp tới. 
  
Càng về khuya, tiếng bàn tán càng giảm dần; một vài bạn trẻ vô tư đã chìm vào 
những giấc ngủ lẻ loi; những tiếng động của toán du kích canh gác bên ngoài phòng 
giam, vẫn lọt vào tai chúng tôi lúc nhặt, lúc thưa. Khoảng một giờ khuya, dường như 
cổng TTCH được mở ra, vì chúng tôi nghe thấy tiếng khung sắt cọ sát vào nền xi-
măng kêu ken két, tuy không lớn lắm, nhưng cũng đủ phá vỡ màn đêm tĩnh mịch nơi 
trại giam.  Một lát sau, chúng tôi lại nghe thấy những tiếng lẹp xẹp, được phát ra từ 
những đôi dép râu mỗi lúc một gần, rồi bỗng ngừng lại ngay trước cửa phòng giam; 
tiếng mở khóa lách cách; tiếng then cửa cọ vào những khoen sắt kẽo kẹt; tiếng lưỡi 
lê lắp vào đầu súng lích kích; tiếng đạn lên nòng lạch cạch; rồi cánh cửa của nhà 
giam từ từ hé mở. Một họng súng đen ngòm chĩa vô; một tiếng nói khô khan cất lên: 
  
“Ai nằm đâu, nằm đó, không được nhúc nhích, bất tuân sẽ bị bắn bỏ”   
  
Sau mấy giây đồng hồ im phăng phắc, dường như để kiểm tra và tin chắc rằng 
không một thằng Ngụy Quân hay Ngụy Quyền nào dám hó hé cả, cửa phòng giam 
được mở rộng hơn và hai chú du kích bước hẳn vào lối đi.  Súng cắp bên hông, 
nòng súng có gắn lưỡi lê chĩa thẳng vào thân mình đám “ngụy quân và ngụy quyền” 
đang nằm ngổn ngang trên nền nhà. Bốn con mắt lướt nhanh từ đầu phòng đến cuối 
phòng, dường như muốn tính toán xem nên bắt đầu nổ súng từ một hướng nào đó, 
để có thể bắn xâu táo giết được nhiều người nhất và nhanh nhất.  Một lần nữa, 
giọng khô khan lại cất lên:           
“Ai nằm đâu nằm đó. Nhúc nhích tui bắn ráng chịu nghe!” 
                   
Không một tiếng động nào, dù nhỏ bé, từ đám tù nhân được phát ra, ngay cả những 
tiếng thở bình thường dường như cũng được cố hãm lại cho nhỏ bớt đi. Không khí 
yên lặng đến ngột ngạt bao trùm toàn bộ phòng giam, khiến người ta có thể nghe 
được cả tiếng vo ve của mấy chị muỗi trong phòng giam phát ra và tiếng than thở 
của giun, dế từ bên ngoài vọng vào. 
                    
Một trong hai chú du kích, dù là đã quá nửa đêm, nhưng vẫn đội chiếc nón tai bèo 
nghiêng nghiêng trên đầu, dường như muốn tỏ cho đám tù nhân biết rằng, ta đây là 
du kích thứ thiệt, chứ không phải thứ giả cầy 30/4, cất tiếng oai vệ hỏi: 
- Ai là Trưởng Ty Nội An đứng lên?  
  
Trong tổ chức chính quyền địa phương của VNCH, mỗi tỉnh có một cơ cấu gọi là Hội 
Đồng An Ninh Tỉnh, chuyên phạt tù những tên Cộng Sản nằm vùng bị bắt mà không 
cần phải đưa ra trước toà xét xử, Tỉnh Trưởng là Chủ Tịch, Trưởng Ty Nội An là 
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Tổng Thư Ký, còn các cơ quan khác như Trung Tâm Điều hợp, Trung Tâm Phụng 
Hoàng, Phòng Nhì tiểu khu, Tỉnh Đoàn Cán Bộ Xây Dựng Nông Thôn…là hội viên 
thường trực.  Tổng Thư Ký Hội Đồng An Ninh Tỉnh là nhân vật nắm toàn bộ hồ sơ 
và toàn quyền sắp xếp đưa những kẻ đã bị bắt và đang bị giam giữ vì tình nghi là hạ 
tầng cơ sở của Việt Cộng ra trước những phiên họp của Hội Đồng để xét xử; một 
khi có đủ 3 nguồn tin từ ba thành viên khác nhau của Hội Đồng, là kẻ tình nghi có 
thể bị Hội Đồng An Ninh tuyên án từ 6 tháng đến ba năm tù ở.  Với vai trò quan 
trọng như thế, nên Trưởng Ty Nội An bị Việt Cộng lên án là một trong những tên ác 
ôn nhất trong cơ cấu quyền lực ở cấp tỉnh, nên khi nghe tên du kích kêu tên Trưởng 
Ty Nội An, là hầu hết anh em chúng tôi đều lo lắng cho số phận của ông, và cũng 
đều nghĩ rằng hai tên du kích được lệnh vào nhà giam bắt ông này đem đi thủ tiêu. 
                    
Năm mười giây sau, vẫn chưa thấy người được gọi là Trưởng Ty Nội An đứng lên, 
tên du kích đội nón tai bèo lại một lần nữa dõng dạc: 
- Ai! Trưởng Ty Nội An đứng lên ngay? 
                    
Từ cuối phòng giam, một người mập mạp, khá thấp, hai tay chống đầu gối dường 
như đang cố gắng lấy hết can đảm để đứng dậy: 
- D a ạ, d ạ ạ ạ tôi. 
- Có phải anh là Trịnh Xuân Đồng không? 
- Dạ dạ phải.  
        
Một vật đen đen to hơn trái bưởi được ném thẳng về phía ông Đồng, thoáng trông, 
ai cũng tưởng là một gói chất nổ ném tới để kết liễu cuộc đời của một tên “ngụy 
quyền ác ôn” nhất tỉnh Châu Đốc. Nhưng ngay sau đó, chú du kích hạ giọng: 
- Đây là cái mùng, vợ anh gửi cho anh 
  
Sau đó, cả hai đều vội vàng rút ra ngoài và khoá cửa lại; những tiếng thở bị nén lại 
trước đây được tự do thoát ra ngoài ì xèo; ông TXĐ hổn hển nói: 
- Đủ mẹ, con vợ tui nó hại tui; nó làm tôi muốn rụng tim! 
  
Cả phòng giam cùng cất tiếng cười ồ, đó là tiếng cười đầu tiên mà chúng tôi có 
được kể từ khi bước chân vào nhà tù này; tiếng cười đó cũng đã giúp cho một số 
đông chúng tôi tạm thời quên được nỗi buồn hiện tại, và tìm được một giấc ngủ 
muộn màng hầu phục hồi được đôi chút sinh lực để đón chờ tương lai “đen như 
mõm chó” đang chờ đợi chúng tôi ở phía trước. 
  
Sáng ngày hôm sau, chúng tôi được yêu cầu bầu một vị đại diện, để tiện việc liên hệ 
với UBQQ; người được bầu làm đại diện là Thiếu Tá Triệu, một người nho nhã 
thuộc Phòng Tâm Lý Chiến Tiểu Khu trước đây. Nghe đâu ông Triệu có một ngươi 
anh hay em gì đó đã thoát ly theo VC từ lâu. Trong những ngày đầu bị giam giữ, 
ngoài các công việc liên hệ lặt vặt, vị đại diện của chúng tôi, đã làm được một việc 
rất ư là ngoạn mục; ông xin giấy, xin vải, mượn kéo … rồi kêu gọi một vài tù nhân 
khéo tay tụ lại, để cắt và dán một tấm biểu ngữ lớn khá đẹp: “HỒ CHỦ TỊCH SỐNG 
MÃI TRONG SỰ NGHIỆP VĨ ĐẠI CỦA CHÚNG TA”. 
  
Sau khi tác phẩm “văn hóa và nghệ thuật” hoành tráng này hoàn tất, được đem căng 
ngay vào một chỗ trang trọng nhất trong nhà tù, nếu tấm biểu ngữ này được treo 
trong một nhà hội của các đảng viên cộng sản với nhau, thì tấm biểu ngữ được coi 
là hành động “nâng bi” ông Hồ một cách hợp tình hợp lý. Song trớ trêu thay, lại 



- 4 - 

 

được treo ngay trong giữa nhà tù giam giữ toàn là “ngụy quân” và “ngụy quyền”, mà 
SỰ NGHIỆP VĨ ĐẠI đám ngụy quân ngụy quyền này theo Việt Cộng, là “làm chó săn 
cho Đế Quốc Mỹ”. Như thế cũng có nghĩa là khẩu hiệu này muốn ám chỉ ông Hồ là 
sẽ sống mãi trong sự nghiệp làm chó săn cho Đế Quốc Mỹ. Không biết ông đại diện 
của chúng tôi vô tình hay cố ý, đã đưa tấm biểu ngữ từ chỗ mang ý nghĩa “nâng bi” 
ông Hồ, trở thành “bóp bi” ông Hồ. Một vài thành viên của UBQQ có lẽ vì ít học nên 
không nhận ra được điều trái khoáy này nên ngắm nghía tấm biểu ngữ và tỏ ra hài 
lòng; tuy nhiên, chỉ trong một thời gian ngắn sau đó, một thành viên của UBQQ 
khác, có lẽ có đôi chút học thức, vào thăm nhà tù, nhìn thấy tấm biểu ngữ, liền nổi 
lôi đình, to tiếng mắng chửi tù nhân, rồi bắt tháo gỡ ngay tức khắc. 
  
Cũng từ nhà tù này, vào một buổi chiều không xa ngày đầu tiên là bao, chúng tôi 
bỗng nghe thấy nhiều lọat AK47 từ bên ngoài vọng vào; vài ngày hôm sau, khi một 
vài bạn tù được thân nhân thăm gặp, chúng tôi mới biết tin là, UBQQ huyện Châu 
Phú đã lập Tòa An Nhân Dân ở sân quần vợt, và đã tuyên án tử hình Dân Biểu 
Huỳnh Văn Lầu và Trung Úy Bảo. Những tiếng súng, mà chúng tôi nghe được, là 
những lọat đạn đã kết liễu hai vị anh hùng khả kính này ở sân bay Châu Đốc. 
  
  
-                     TRÀ NÓC CẦN THƠ. 
  
Sau một thời gian giam giữ ở TTCH/CĐ chúng tôi được UBQQ cho biết là, sẽ được 
đưa đi một nơi khác để học tập về đường lối và chính sách của Chính Phủ Cách 
Mạng Lâm Thời Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam, và còn căn dặn thêm là,  phải 
chuẩn bị đầy đủ giấy bút, mùng mền, chiếu gối và lương thực hay tiền bạc đủ dùng 
cho một tháng trời. Đồng thời chúng tôi cũng được phép viết thư cho gia đình vào 
thăm gặp và tiếp tế những thứ ấy, để mang theo tới chỗ học tập mới song họ không 
cho biết chỗ học tập mới ở đâu và chúng tôi sẽ ra sao sau một tháng học tập ấy 
nhiều người trong chúng tôi đã lạc quan nghĩ rằng, sẽ được tha về. 
                    
Vài tuần sau, một đoàn xe vận tải gồm GMC và Molotova cùng binh lính hộ tống tới 
bốc tất cả các sĩ quan từ cấp Thiếu Tá trở lên. Rồi một vài ngày sau, đoàn xe này 
trở lại bốc đi tất cả các sĩ quan cấp Đại Úy, trong đó có tôi. Khi đoàn xe ra đến gần 
cổng Tòa Hành Chánh Tỉnh, chúng tôi thấy rất đông người đứng lố nhố hai bên vệ 
đường. Thọat đầu, chúng tôi nghĩ đó là đám người được gọi là quần chúng phẫn nộ 
sục xôi, được UBQQ gọi đến để tiễn biệt chúng tôi bằng một màn gạch đá, nhưng 
khi đến gần hơn một chút, mới nhận ra đó là thân nhân và bạn bè của chúng tôi 
đang đứng đợi để tiễn đưa chúng tôi đi về một nơi vô định nào đó. Những cánh tay 
giơ lên vẫy vẫy đón chào, và những bộ mặt tươi cười hớn hở vì được gặp lại nhau 
sau nhiều ngày xa cách, rồi cũng liền sau đó, cũng những bộ mặt ấy méo xệch, mếu 
máo cùng với những giọt nước mắt lã chã tuôn rơi. Thoáng nhìn thấy nhau, rồi lại xa 
cách nhau không biết đến bao giờ, và cũng có thể đây là lần cuối cùng được nhìn 
thấy nhau, nhìn những bộ mặt thiểu não ấy thật khó biết được “lòng chàng ý thiếp ai 
sầu hơn ai”. 
                    
Sau nhiều tiếng đồng hồ, đoàn xe chạy ngang qua thành phố Long Xuyên, thị trấn 
Thốt Nốt, thị trấn Ô Môn, rồi chạy vào một căn cứ quân sự của “ngụy quân” trước 
đây ở Trà Nóc; nhiều người trong chúng tôi cho biết đó là hậu cứ của Trung Đoàn 
33, Sư Đoàn 21 Bộ Binh.  Khi đoàn xe dừng lại trong sân của hậu cứ này, chúng tôi 
thấy cảnh hoang tàn đổ nát dường như mới xẩy ra rất gần đây thôi. Một số lớn 
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những dẫy nhà tôn của trại gia binh này bị sập, những viên gach bể, những miếng 
tôn cong queo, những thanh cây gẫy nát còn nằm rải rác khắp đó đây; những dẫy 
nhà còn lại, tuy vẫn đứng thi gan cùng tuế nguyệt, song với những bức tường xiêu 
vẹo, với những mái nhà tôn trốc nóc.  Xa xa trong những dẫy nhà còn đứng vững, lố 
nhố nhiều người qua lại, và lác đác có một vài người mang băng cứu thương trắng 
toát trên đầu, trên mặt, trên ngực hay trên cánh tay. 
  
Chúng tôi được lệnh xuống xe, mang theo tất cả đồ đạc riêng tây, và cứ 10 người 
ghép thành một tổ, chiếm một căn phòng trong những dẫy nhà trống còn lại và được 
cho biết đây là nơi trú ngụ trong thời gian học tập; sau khi dọn dẹp gạch bể và quét 
tước đất cát và bụi bậm, rồi chia nhau chỗ nằm. Một vài người đang cư trú trong 
những dẫy nhà kế cận cũng đã mò tới thăm, nên được biết họ cũng đều là sĩ quan 
“ngụy”, cấp bậc đại úy, từ một vài Tiểu Khu khác thuộc Quân Khu IV cũ đã được áp 
giải đến đây ba bốn ngày trước đó. Họ cũng cho biết thêm là hai ngày trước, Kho 
Đạn ở khu vực kế cận đã bốc cháy và một tiếng nổ khủng khiếp đã phát ra, khiến 
nhà cửa trong khu vực này tan hoang, nhiều nguời trong bọn họ đã bi gạch đè hay 
bị tôn chém và nhiểu người khác bị thương nặng phải gửi đi bệnh viện chữa trị. 
  
Ít ngày sau đó chúng tôi bắt đầu công việc thu dọn doanh trại và thiết lập hội trường 
để chuẩn bị học tập, nhưng hơn một tháng trời trôi qua, tiền ẩm thực mà chúng tôi 
đã nộp cho trại tính ra đã hết và một hội trường lớn cũng sắp hoàn thành, song việc 
học tập vẫn chưa thấy nhúc nhích.  Một số trong anh em chúng tôi đã đề cập vấn đề 
này với cán bộ trại và được giải thích là cứ an tâm, và trước sau gì chúng tôi cũng 
sẽ được học tập về đường lối và chính sách của Đảng và Chính Phủ. Chúng tôi 
cũng được giải thích thêm rằng, số tiền và gạo một tháng mà chúng tôi đã đóng góp 
cho trại, chỉ là tiền ẩm thực cho thời gian đầu, khi trại chưa có đủ điều kiện cung 
ứng, và cứ yên tâm, trại không bắt gia đình các anh phải đóng thêm nữa đâu mà lo. 
  
Vào dịp này, một vài người trong chúng tôi cũng đã đề cập với cán bộ của trại về 
thời gian học tập. Một số cán bộ thẳng thắn trả lời là không biết rõ; một số khác lại 
trả lời lấp lửng nước đôi rằng, “thời gian học tập không dài lắm và cũng không ngắn 
lắm đâu”. Song cũng có những cán bộ trả lời huỵch toẹt rằng: “Các anh là sĩ quan 
của ngụy quân, một thành phần đánh phá cách mạng điên cuồng, đều đáng tội tử 
hình, song vì chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà Nước, nên các anh chỉ phải 
đi học tập cải tạo mà thôi. Cải tạo không có nghĩa là đi tù mà là đi học để nhận ra 
những sai lầm của mình và học để trở thành những công dân lương thiện sau này, 
đồng thời để hiểu thêm về đường lối và chính sách của Đảng và Nhà Nước.  Sau khi 
gặt hái được những tiến bộ cần thiết, các anh sẽ được cho về sum họp với gia đình 
vì thế thời gian học tập cải tạo không thể đóng khung vào một thời gian nhất định 
nào cả, mà tùy thuộc vào sự tiến bộ mà các anh đạt được trong quá trình học tập cải 
tạo tư tưởng và lao động sản xuất.  
  
Cuối cùng thì chúng tôi được gọi lên hội trường để học tập, các bài học được mang 
ra để giảng dậy và nhồi nhét vào đầu cho chúng tôi gồm những đề tài sau đây: 
  
- Đế Quốc Mỹ xâm lăng Việt Nam 
- Chính phủ VNCH là tay sai của đế quốc Mỹ 
- Quân đội VNCH là công cụ của Chính phủ VNCH 
- Đế quốc Mỹ là con đỉa hai vòi, một vòi hút máu nhân dân trong nước, một vòi hút 
máu nhân dân nước khác. 
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- Đánh cho Mỹ cút đánh cho Ngụy nhào 
- Đảng Cộng Sản Việt Nam là nhân tố dẫn đến thắng lợi                                     
- Chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà Nước đối với ngụy quân và nguy quyền. 
- Lao động là vinh quang 
- Bổn phận hiện tại của Ngụy quân và ngụy quyền 
  
Mỗi bài học tùy theo dài ngắn thường được cán bộ chính trị thuyết trình từ 4 giờ đến 
2 ngày tại hội trường, rồi tù nhân cải tạo trở về trại chia thành từng toán nhỏ độ 9 
hay 10 người để học chung với nhau. Trước hết là mỗi người phải đào sâu suy nghĩ 
một cách riêng rẽ, kế đến là thảo luận chung với nhau cho đến khi nào vấn đề được 
thông suốt. Sau đó là phần tự kiểm thảo và kiểm thảo với sự chứng kiến của cán bộ 
trại; cuối cùng là phần liên hệ những bài đã học với bản thân để viết tự kiểm. 
  
Trong tự kiểm, tù nhân phải kê khai tất cả những công việc mà mình đã làm trước 
tháng 4/75, rồi suy diễn những công việc ấy thành những tội lỗi “trời không dung đất 
không tha” đối với cách mạng, đồng thời phải tỏ ra hết sức ăn năn hối cải để xin 
Đảng và Nhà Nước khoan hồng. Bản kiểm điểm được coi là bản thú tội, phải nộp 
cho cán bộ trại phán xét. Cũng trong thời gian này chúng tôi phải khai đi khai lại lý 
lịch rất nhiều lần và cứ mỗi lần tìm thấy sự khác biệt trong những bản khai lý lịch hay 
điều gì mờ ám trong bản tự kiểm là cải tạo viên được mời lên “làm việc” với cán bộ. 
Có rất nhiều tù nhân phải viết đi viết lại bản tự kiểm, nhiều người trước đây phục vụ 
trong ngành quân bưu, quân y, tuyên úy v.v… của chính quyền cũ đã khai trong bản 
tự kiểm rằng công việc trước tháng 4/75 của họ không hề đụng chạm, họăc cản trở, 
hay làm gì thiệt hại cho cách mạng cả, nên tự khai là vô tội và xin sớm được về sum 
họp với gia đình.  Hầu hết những người này chẳng những được gọi lên làm việc mà 
còn bị kết tội là man khai nữa; cán bộ trại giảng giải cho họ biết rằng hễ đã đứng 
trong hàng ngũ Ngụy Quân là đều đắc tội với cách mạng và nhân dân, vì thế các sĩ 
quan tuyên úy phải thú nhận là đã thần thánh hóa cuộc chiến để nâng cao tinh thần 
chiến đấu cho đám ngụy quân; các sĩ quan chiến tranh tâm lý phải thú nhận là đã 
tuyên truyền, đầu độc để thúc đẩy đám ngụy quân chém giết bộ đội cách mạng một 
cách điên cuồng; các sĩ quan quân y phải thú nhận là họ đã chữa cho đám ngụy 
quân bị thương tật mau chóng lành mạnh để sớm trở lại chiến trường, và còn là chỗ 
dựa tinh thần cho đám ngụy quân hăng say chém giết bộ đội cách mạng; các sĩ 
quan quân bưu phải thú nhận là đã mang đến những món ăn tinh thần từ hậu 
phương đến tiền tuyến hầu giúp cho đám ngụy quân an tâm và hăng say chiến đấu 
v.v.. Nói tóm lại, theo sự hướng dẫn của cán bộ, thì không một người nào trong 
hàng ngũ ngụy quân mà không phạm trọng tội cả. Trong thời gian học tập, càng thú 
nhận nhiều tội lỗi bao nhiêu, thì càng được coi là tiến bộ nhiều bấy nhiêu, và càng 
tiến bộ nhiều bao nhiêu thì càng hy vọng được Đảng và Nhà Nước cho về sum họp 
với gia đình sớm bấy nhiêu.  
  
Một trong số những cải tạo viên ở trại cải tạo Trà Nóc, khi viết bản tự kiểm đã tự cho 
là mình không có tội tình gì với cách mạng cả, là một Bác Sĩ ngành sản khoa, bác sĩ 
Sang, nên được mời lên làm việc với một cán bộ của trại là Trung Úy Lộng. Sau đây 
là nội dung (không phải là nguyên văn) mẩu đối thoại giữa trung úy Lộng và bác sĩ 
Sang: 
  
- Anh Sang, trước tháng 4/75 anh làm gì trong bộ máy ngụy quân? 
- Thưa! Tôi là bác sĩ sản khoa! 
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- Là bác sĩ sản khoa mà anh dám khai trong bản tự kiểm của anh là anh không có tội 
tình gì với cách mạng, thế là thế nào? 
-Dạ thưa cán bộ, trước 30/04/1975, thật sự tôi không hề làm bất cứ điều gì có hại 
cho cách mạng cả. 
- Anh nghĩ là chúng tôi dốt lắm phải không? Sản khoa có nghĩa là anh thuộc ngành 
chuyên môn đi kiểm kê tài sản của dân chúng để tịch thu chứ gì; tội của anh đối với 
nhân dân rành rành và to lớn đáng xử tử mà anh còn ngoan cố chối cãi nữa hả. 
- Dạ dạ dạ... Không không không ... Tôi không có đi kiểm kê và tịch thu tài sản của ai 
đâu, mà chỉ đi đỡ đẻ cho vợ binh sĩ mà thôi! 
- Đỡ đẻ thì anh khai đỡ đẻ mẹ nó cho rồi lại còn bày vẽ sản khoa với sản khiếc. 
  
  
(Xin đọc tiếp phần 2) 
  
  
  
 
- PHẦN 2 - 
  
Huy Vũ 
  
  
Cán bộ giảng huấn chính và cao cấp nhất của trại cải tạo Trà Nóc lúc bấy giờ là tên 
Ba Song, Trung Tá Chính Ủy. Cũng như hầu hết những tên chính ủy các cấp trong 
quân đội cộng sản, Ba Song ăn nói rất lưu loát, song căn bản vẫn chỉ là một tên ít 
học nhưng rất bẻm mép; mỗi khi thuyết trình trên bục giảng thì hắn thường thường 
thao thao bất tuyệt và nếu không để ý người ta khó có thể nhận ra trình độ học vấn 
thấp kém của hắn. Nhưng cái kim dù cố giấu giếm rất kỹ trong bọc vải đi nữa, song 
lâu ngày cũng lòi ra, vì thế Ba Song dù khôn khéo đến đâu đi nữa cũng không thể 
giấu giếm mãi cái dốt của hắn được. Trong thời gian giảng huấn ở trại cải tạo Trà 
Nóc, một hôm hắn ta cao hứng khoác lác về sự tài giỏi của Bộ Đội Tên Lửa Cộng 
Sản Bắc Việt: 
  
 “Cứ mười tên lửa của Xô-viết phóng đi, bởi chính các chuyên gia Liên-Xô, cũng chỉ 
hạ tối đa được 5 hay 6 phi cơ phản lực là cùng. Nhưng khi những tên lửa này viện 
trợ cho Trung Quốc, các chuyên gia của Quân Đội Nhân Dân Trung Quốc đã sửa 
đổi lại đôi chút trong bộ phận cơ hành, kiến cho mười tên lửa phóng đi hạ được từ 7 
đến 8 phi cơ của địch. Đến khi những tên lửa này viện trợ cho Quân Đội Nhân Dân 
Việt Nam trong chiến tranh chống Mỹ cứu nước, Thiếu Tướng Trần Đại Nghĩa lại 
một lần nữa sửa đổi lại, khiến cho 10 tên lửa phóng đi không phải chỉ hạ 10 mà là 11 
máy bay phản lực của Mỹ lận. Sở dĩ hạ được tới 11 cái là vì trong số 10 tên lửa có 
một cái hạ được 2 máy bay phản lực của Mỹ cùng một lúc. Nhờ vậy mà hễ máy bay 
của Mỹ xâm nhập vào vùng trời của ta là bị bắn hạ như sung.” 
  
Cả hội trường có tới gần 500 sĩ quan đều ngơ ngác và dường như không một ai có 
thể tin được những lời khoác lác của ông ta. Có lẽ cũng vì biết như thế, nên ông bèn 
giải thích thêm rằng: 
  
“Như các anh đã biết trong không gian thường có những cái túi chân không rất lớn, 
khi một chiếc phi cơ bay lọt vào túi chân không này, vì là không có không khí nên 

http://hon-viet.co.uk/HuyVu_NhungTraiTuCaiTaoDaInDauChanToi2.htm
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chiếc phi cơ bị rớt cho tới khi nào gặp lớp không khí ỡ đáy túi mới ngưng lại và mới 
bay bình thường trở lại được. Sở dĩ một mũi tên lửa của ta có thể hạ được hai máy 
bay là vì mũi tên lửa ấy được bộ đội tên lửa của ta tính toán rất kỹ lưỡng để phóng 
ra vào lúc hai phản lực cơ của đế quốc Mỹ bay vào vị thế trên cùng một đường 
thẳng đứng, nhưng khác nhau ở độ cao. Ta bắn một tên lửa vào đường thẳng đứng 
này và cho nổ ở vị trí giữa hai chiếc phản lực. Khi tên lửa này nổ tạo ra một túi chân 
không lớn bao chùm cả hai chiếc phi cơ, khiến những tên giặc lái ngay sau khi nghe 
thấy tiếng nổ kinh hoàng lại thấy phi cơ của mình rớt nữa, nên tưởng là phi cơ của 
họ đã bị trúng đạn rồi, vội vàng bấm nút để ghế ngồi có gắn dù bung ra khỏi phi cơ, 
vì thế là cả hai chiếc phản lực cơ không người lái rơi xuống đất còn nguyên vẹn; bộ 
đội ta liền kéo về phi trường để sử dụng lại.” 
  
Đám tù nhân chúng tôi cười thích thú và vỗ tay vang dội, khiến cho Ba Song đứng 
trên bục giảng cũng hớn hở ra mặt; thực ra chúng tôi cười để “tán thưởng” cái tài nói 
phét của hắn ta mà thôi. Phần đầu những lời viện dẫn của hắn về túi chân không 
trong không gian có phần nào hợp lý, song phần sau nói về việc tính toán và chở đợi 
cho tới lúc hai chiếc phản lực bay lượn trong lúc oanh tạc cùng nằm trên một đường 
thẳng đứng là điểu không thể thực hiện được. 
  
Các cán cán bộ cấp dưới của Ba Song cũng dốt nát và khoác lác không kém. Họ ca 
tụng không quân của cộng sản Bắc Việt một cách hết sức ngu dốt không thế nào 
tưởng tượng được. Họ kiêu hãnh khoe khoang với chúng tôi rằng: “Bộ đội không 
quân của chúng tôi lái những chiếc máy bay phản lực MIG tối tân nhất của Liên-Xô 
bay lẫn vào những đám mây mù dầy đặc, rồi tắt máy để động cơ không còn phát 
tiếng nổ nữa, nằm yên lặng phục kích máy bay của Mỹ. Khi thấy máy bay Mỹ bay 
ngang qua là mở máy phóng ra bắn hạ liền. Với chiến thuật phục kích trên mây này 
không quân của ta đã bắn hạ một cách rất dễ dàng không biết cơ man nào máy bay 
của đế quốc Mỹ nữa.” 
  
Trong thời gian học tập cải tạo, các cán bộ chính trị của trại này đã cố gắng nhồi 
nhét vào đầu chúng tôi về đường lối của Đảng và Nhà Nước cùng một mớ lý thuyết 
và giáo điều của chủ nghĩa cộng sản để cuối cùng thuyết phục hay bắt buộc chúng 
tôi phải đi đến kết luận rằng: Chúng tôi là những tên phản quốc đáng bị xử tử, song 
nhờ chính sách khoan hồng của bác Hồ và của đảng CSVN, chúng tôi được tha 
chết. 
  
 Tôi không rõ những tên lý thuyết gia cao cấp của đảng Cộng Sản Việt Nam như 
Trường Chính, Võ Nguyên Giáp, Phạm Văn Đồng v.v.. có khả năng thuyết phục 
người khác đến mức nào? chứ cái hạng chính ủy cấp Trung Đoàn như Ba Song ở 
trại cải tạo Trà Nóc thật sự chẳng thuyết phục được ai trong đám tù cải tạo chúng tôi 
cả. Trên bục giảng, họ nói như những con vẹt, những gì mà ông Hồ và đảng Cộng 
Sản đã nhồi nhét vào đầu họ, toàn những lời lẽ ngu dốt không thể lọt vào lỗ tai 
được, và nếu nó có lọt được vào lỗ tai này thì nó sẽ chui ra bằng lỗ tai kia ngay thôi. 
  
Có một điều đặc biệt là các cán bộ chính trị của cộng sản, tuy trình độ học vấn và sự 
hiểu biết thấp kém nhưng lại rất tự tin và tự ái rất caọ. Họ luôn luôn tin rằng tất cả 
những gì mà đảng Cộng Sản hay các lãnh tụ của Đảng đã dậy bảo họ đều là chân lý 
tuyệt đối, nên không cần phải bàn cãi hay suy nghĩ gì nữa, cứ việc học thuộc lòng 
100%. Vì tin như thế, nên khi thuyết giảng họ thường hãnh diện viện dẫn, Bác nói 
thế này; Đảng nói thế kia. Đồng chí Mao Trạch Đông dậy thế này; đồng chí Staline 
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dậy thế kia, vân vân và vân vân... Đặc biệt khi diễn giảng họ cố gắng moi móc 
những gì Bác và Đảng đã dậy họ để nhồi nhét lại vào đầu các cải tạo viên chúng tôi; 
một khi bị chê bai là dốt nát hay sai lầm, thì họ vô cùng tức tối, bởi vì những lời 
giảng giải không phải là ý kiến hay sáng kiên riêng của họ, mà toàn là chân lý do 
Bác và Đảng đã võ trang cho họ. Chê bai họ dốt nát đồng nghĩa với việc chê bai Bác 
và Đảng dốt nát vậy; ngồi trong lớp học tập cải tạo nghe những lời thuyết giảng ngô 
nghê, khoác lác, tự hào và kiêu căng của bọn cán bộ cộng sản lắm lúc cứt đái muốn 
lộn ngược lên đầu, song đại đa số anh em cải tạo viên chúng tôi phải cắn răng chịu 
đựng để sống còn. Một vài anh em trong chúng tôi, có lẽ vì quá tức tối hay vì quá 
hăng say, đã vạch trần những chỗ ngu dốt của chúng và những sai lầm của chủ 
nghĩa cộng sản, nên bị chúng đầy đọa và hành hạ cho đến chết. 
  
Trại tập trung cải tạo Trà Nóc là nơi chúng tôi đón xuân Bính Thìn, và cũng là cái Tết 
đầu tiên của chúng tôi trong tù; tết nhất mà phải xa nhà là điều bất hạnh cho mọi 
người, song chúng tôi chẳng những phải xa nhà mà còn phải sống nhục nhã trong 
cảnh tù tội nữa, nên bất hạnh còn được nhân lên gấp bội. Để làm cho vơi đi phần 
nào nỗi bất hạnh vào dịp đầu xuân, đêm mồng Một, một số anh em trong các lán đã 
âm thầm tụ lại với nhau để hút thuốc, ăn mứt, uống nước trà, và nâng ly nước lạnh 
thay chén rượu nồng, mời nhau cạn chén 100% để mừng xuân và chúc tết lẫn nhau, 
rồi hát nho nhỏ cho nhau nghe những bài ca tâm tình vào đêm mồng 2 tết, lúc đầu 
chỉ có vài lán kế cận khu nhà bếp tụ lại với nhau hát hỏng đón xuân mà thôi, song có 
lẽ vì “đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu” nên chẳng mấy chốc các lán khác 
ở xa hơn cũng qui tụ lại ở khu này mỗi lúc một đông. Đêm văn nghệ ĐÓN XUÂN 
này, lúc đầu chỉ là loại bỏ túi, nhưng đã mau chóng leo thang thành một đêm văn 
nghệ tự phát đông đảo. Tuy không kèn trống ồn ào, và không đàn sáo dìu dặt, 
nhưng tiếng hát mộc mạc của những người “hát không hay” và cũng “không hay hát” 
đã cất lên trong đêm và đã thấm sâu vào tận đáy lòng của những tù nhân xa nhà 
vào dịp đầu xuân. Người hát, tuy hát không hay, nhưng đã hát bằng con tim. Người 
nghe, cũng nghe bằng con tim. Nên cả hai đã cảm thông sâu xa với nhau, đến nỗi tự 
động ôm nhau nước mắt ràn rụa. Mãi đến gần sáng anh em mới tản mát về lán của 
mình. Trong đêm văn nghệ đón xuân buồn thảm ấy, ngoài những bài ca não nuột 
lòng người, chúng tôi đặc biệt còn được nghe một cải tạo viên đóng vai ký giả thể 
thao Huyền Vũ, để trực tiếp truyền thanh về một trận đá banh diễn ra trên sân cỏ. 
Anh ta thuyết minh trận cầu tưởng tưởng ấy, không thua kém Huyền Vũ thật là bao, 
người tù cải tạo đó là anh Quách Dược Thanh, giảng viên trường Chiến Tranh 
Chính Trị Đà Lạt. 
  
Trong thời gian học tập, Bộ Chỉ Huy của trại cải tạo Trà Nóc cũng đã tổ chức một 
đêm văn nghệ cho cải tạo viên; trong đêm văn nghệ này các tù cải tạo chỉ được hát 
những bài hát của cách mạng. Tuy không đến nỗi quá dở, nhưng nó gò bó, đơn điệu 
và nhạt nhẽo, vì người hát không thể cảm thông được nội dung bài ca, thì làm sao 
có thể truyền cảm cho người nghe được. Đến khoảng gần 10 giờ đêm, Ba Song, 
trưởng trại bước lên sân khấu khen ngợi tài tổ chức của cải tạo viên rồi bỗng bốc 
đồng cho phép cải tạo viên nào sáng tác hay phổ nhạc bài thơ nào sau ngày “giải 
phóng” có thể lên hát. Anh Phạm Trung Cang, (Đại Úy thuộc phòng Tâm Lý Chiến 
Tiểu Khu Châu Đốc, hiện định cư tại Atlanta, Georgia) đã lên sân khấu vừa đàn vừa 
hát bài thơ của cụ Phan Khôi do anh phổ nhạc. Nếu tôi không quên thì bài thơ ấy 
như sau: 
  
 “Làm sao cũng chẳng làm sao 
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 Dẫu có thế nào cũng chẳng làm chi 
 Làm chi cũng chẳng làm chi 
 Dẫu có làm gì cũng chẳng làm sao …....” 
  
 Sau nghe xong bài này, mặc dầu mới chưa tới 10 giờ đêm, Ba Song đã vội vã bước 
lên sân khấu tuyên bố giải tán đêm văn nghệ với lý do là cải tạo viên cần phải đi ngủ 
sớm để có thể học tập tốt hơn vào ngày hôm sau. Song lý do đích thực là vì bài thơ 
của cụ Phan Khôi mà anh Cang phổ nhạc và hát có hàm ý thách đố đối với chính 
sách cải tạo của Đảng và Nhà Nước đối với các sĩ quan VNCH. 
  
Trong thời gian bị giam giữ ở trại cải tạo Trà Nóc đã có một số anh em trốn trại, có 
người thoát được, song cũng có người bị bắt lại; một trong số những người bị bắt lại 
và đưa ra Tòa Án Quân Sự Lưu Đông Quân Khu IX xét xử và bị tuyên án tử hình là 
Trung Úy Trương Văn Tến, nguyên là sĩ quan tùy viên của Đại Tá Tỉnh Trưởng An 
Giang, quê ở xã Vĩnh Xương quận Tân Châu, tỉnh Châu Đốc. Tất cả các cải tạo viên 
trong trại hôm đó đều phải tham dự phiên tòa này. Vài giờ sau phiên xử, Trung Úy 
Tến được dẫn giải ra một gò đất cao ngoài cánh đồng phía sau trại để hành quyết; 
các cải tạo viên trong trại cải tạo tuy không được chứng kiến cảnh bộ đội Cộng Sản 
nổ súng trực tiếp vào người Trung Úy Tến, nhưng đều nghe thấy tiếng nổ của 
những viên đạn đã kết liễu người Trung Úy can đảm này. Hai trong số người trốn 
trại bị bắt là Đại Úy Nguyễn Huệ Ánh và Đại Úy Nguyễn Văn Bảo, là những người 
được đưa từ Trung Tâm Cải Huấn Châu Đốc đi Trà Nóc cùng một ngày với kẻ viết 
bài này. Đ/U Bảo bị bắt ngay sau khi vừa thoát ra khỏi hàng rào thứ nhất và bị còng 
tay nhốt vào conex cho đến chết. Còn Đ/U Ánh đã thóat ra được ngoài một thời gian 
dài, mới bị an ninh địa phương bắt giải giao lại cho trại. 
  
Sau thời gian học tập về đường lối và chính sách của Đảng và Nhà Nước, tù cải tạo 
trại Trà Nóc được chia thành hai nhóm; nhóm I, gồm các sĩ quan thuộc các đơn vị 
trực diện chiến đấu với chúng như Nhẩy Dù, Thủy Quân Lục Chiến, Biệt Động 
Quân, các Sư Đòan Bộ Binh, Địa Phương Quân cùng các sĩ quan tham mưu thuộc 
phòng Ba, phòng Nhì Quân Khu và các Tiểu Khu v.v..., nhóm II, gồm những kẻ còn 
lại, trong đó có kẻ viết bài này. Ngay sau đó, mỗi nhóm được chỉ định cư trú trong 
hai khu vực riêng rẽ. Khoảng một tuần sau, nhóm I được đánh thức vào lúc 2 giờ 
sáng để chuyển trại; ngay lúc đầu chúng tôi không rõ họ được chuyển đi đâu, vài 
ngày sau đó khi một số anh em trong nhóm còn lại được gia đình thăm nuôi, chúng 
tôi mới biết tin họ được chuyển ra Bắc. 
  
  
- U MINH HẠ 
  
Ít lâu sau đó, nhóm ở lại được chia ra làm nhiều toán và được đưa đi lao động khổ 
sai tại các nông trường ở U Minh Hạ. Một tuần lễ trước khi ra đi, chúng tôi được 
lệnh là mỗi người phải lấy một tấm tôn lợp nhà bằng kẽm bị hư hỏng vào dịp nổ kho 
đạn, đập cho phẳng ra, rồi đóng khung lại thành một chiếc giường cá nhân để mang 
theo nằm. Toán ra đi đầu tiên trong đó có tôi được đưa ra bờ sông Cần Thơ rồi dồn 
xuống những chiếc ghe chài, sau hơn một ngày trời chạy lòng vòng trên các sông 
rạch miền Tây, đoàn ghe chài tới một khúc sông gần cửa biển. Tại đây chúng tôi lại 
được chuyển sang những chiếc tầu “há mồm”, sau đó đoàn tầu trực chỉ ra biển 
Đông. Một người trong nhóm chúng tôi thấy thế bèn thì thầm với anh em rằng: 
“Phen này có thể anh em ta có thể được cho đi ‘mò tôm’ dưới đáy biển Đông rồi.” 
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Câu thì thầm tiên đoán này cũng đã làm cho nhiều anh em chúng tôi không khỏi lo 
lắng cho số phận đen tối đang chở đợi phía trước. 
  
Nhiều tiếng đồng hồ sau, chúng tôi thấy một hòn đảo nhỏ hiện lên ở phía trước, khi 
tới gần hòn đảo này, nhiều người trong nhóm chúng tôi nhận ra đó là Hòn Đá Bạc 
thuộc Cà Mâu và khi tới sát hòn đảo này đoàn tầu chúng tôi bị đơn vị bộ đội canh 
giữ tại đây bắn chặn trước mũi tầu để ngăn không cho tiến vào con rạch kế bên. 
Đơn vị trên đảo và đơn vị trên tầu hầu như không hề có bất kỳ một phương tiện vô 
tuyến nào để thông tin và liên lạc với nhau. Anh bộ đội có chức vụ và quân hàm cao 
cấp nhất trên tầu chúng tôi, vội vàng lấy chiếc nón cối đang đội trên đầu, rồi dùng 
một cây sào đưa chiếc nón cối lên cao, chắc có ý muốn nói cho những người trên 
đảo biết rằng: “Chúng tao cũng là Việt Cộng đây”; sau đó một tên du kích trên đảo 
cởi quần áo lội ra gần tầu để hỏi thêm những thông tin cần thiết và sau khi đã biết 
tầu chúng tôi là cái giống gì rồi, đoàn tầu được phép tiến vào lòng con rạch, nhưng 
chỉ đi sâu thêm được khoảng trên dưới 100 mét nữa thì mắc cạn. Chúng tôi được 
lệnh đổ bộ cùng với đồ lề cá nhân; mực nước biển chỉ đến ngang bụng, còn bùn lầy 
ở đây thì khá dầy, chỗ mỏng nhất cũng lên tới gần đầu gối, còn thường là trên đầu 
gối, nên khoảng cách hơn 200 mét lội vào bờ cũng làm cho một số anh em chúng tôi 
bở hơi tai. 
  
 Chúng tôi được lệnh tạm trú qua đêm trong nhũng căn nhà lẹp xẹp của dân chúng 
dọc theo hai bên bờ rạch. Đây lần đầu tiên tôi được thưởng thức cảnh “muỗi kêu 
như sáo thổi” nhưng không có cảnh “đỉa lền như bánh canh” với đầy đủ ý nghĩa của 
nó. Mặt trời vừa khuất sau chòm cây là muỗi bay ra đen ngòm dầy đặc như một đám 
mây. Quơ tay một cái là có thể tóm được một nắm muỗi. Giăng mùng xong, rồi chui 
vào mùng, hầu như không có cách chi có thể ngăn chặn được hàng chục chị muỗi 
cái chui theo vào mùng đòi ngủ chung. Dân cư ở đây giăng mùng rất sớm; vào lúc 
vừa chạng vạng tối là vợ chồng con cái dắt díu nhau chui vào mùng ngủ và mãi cho 
đến sáng bạch, khi vòng vây của muỗi tan tác hết mới dám mở mùng chui ra, có 
sống trong vùng này mới thật sự hiểu được vai trò của muỗi trong việc nâng cao dân 
số trong vùng Cà Mâu như thế nào. Theo nhà văn Sơn Nam, vì trong vùng có quá 
nhiều muỗi, nên vợ chồng và con cái người dân vùng Cà Mâu phải chui vào mùng 
rất sớm và chui ra khỏi mùng rất trể vì lẽ đó họ có quá nhiểu thời giờ để hú hí với 
nhau nên con cái đầy nhà là lẽ đương nhiên. 
  
Sáng hôm sau vẫn còn là con nước dòng, nên đám tù nhân chúng tôi được xử dụng 
vào việc kéo những chiếc tầu há mồm từ miệng kinh chạy trên bùn lầy dọc theo lòng 
kinh tới một một vùng đất cao và khô ráo, tạm gọi là bến tầu, để bốc rỡ dụng cụ và 
vật liệu. Sau đó chúng tôi được giao liên dẫn theo đường tắt lội qua các kinh rạch và 
những cánh đồng sậy và rừng tràm để tới một nơi gọi là Nông Trường Cơi Năm hay 
Năm Căn, nằm trong vùng U Minh Hạ. Nơi mà chúng tôi được lệnh dừng chân là 
một vùng đất hoang vu, chỉ có một bờ đất cao bề ngang khoảng ba mét chay dọc 
theo một con rạch nhỏ, trên bờ rạch được trồng chuối xứ, có lẽ là một vùng đất mầu 
mỡ nên những cây chuối xứ ở đây rất to cao và mập mạp. Sau khi nghỉ ngơi được ít 
phút, chúng tôi lại được lệnh để lại tất cả đồ đạc tại chỗ để đi trở về bến tầu để lấy 
dụng cụ nông nghiệp cùng vật liệu cất lều trại; tại bến tàu mỗi người trong chúng tôi 
phải đóng một cái bè chuối để chất vật liệu lên, rổi đẩy bè dọc theo lòng kinh rạch 
trở về chỗ cũ. 
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Khi vừa trở về tới chỗ cũ, chưa kịp nấu cơm ăn thì trời đã nhá nhem tối và một trận 
mưa thật lớn ập tới, rồi kéo dài gần như bất tận. Mỗi người trong chúng tôi tranh thủ 
lấy 2 tấm tôn dựng chéo vào nhau theo chiều dài thành một mái nhà nhỏ thấp và 
hẹp rồi chui vào ngủ. Nằm trong căn nhà tạm bợ này, tôi có cảm tưởng như nằm 
trong một chiếc quan tài hình lăng trụ chật hẹp để chuẩn bị mang đi chôn. Một cảm 
nghĩ chợt đến là, dường như Thương Đế cũng đã đứng về phía Cộng Sản độc ác 
để hành hạ anh sĩ quan quân đội VNCH; phần lớn chúng tôi phải nhịn đói và chịu 
lạnh lẽo cùng mưa gió và sấm sét suốt đêm hôm đó. 
  
Một vài ngày sau, mỗi tổ cất xong một căn lều bằng tôn bề ngang vừa đủ kê chiếc 
giường dọc theo bờ đất. Sau khi đã có chỗ ăn ở chúng tôi bắt đầu được chỉ dẫn 
cách dùng phảng để phát quang những ruộng sậy hay cỏ dại; vì chưa biết cách 
dùng phảng thành thạo nên tiêu chuẩn dành cho mỗi người vào những ngày đầu 
thật khó hoàn tất được, nhưng chỉ một vài ngày sau đó thì đạt được chỉ tiêu không 
mấy khó khăn. Thì giờ còn lại chúng tôi được phép dùng vào việc cải thiện ăn uống; 
nhờ trong vùng U-Minh Hạ có khá nhiều rau muống, cá, chuột, rắn v.v… nên chúng 
tôi không đến nỗi đói khó. Trong vùng hầu như không có nước ngọt, mà chỉ có một 
lọai nước mưa hòa tan với lá tràm thối rữa, nên có mầu nâu đỏ như nước trà, không 
thể uống hay nấu ăn được. Dân trong vùng dùng nước mưa tích trữ trong những 
chum vại lớn quanh nhà, còn tù cải tạo chúng tôi phải hẹn và đợi đôi ba ngày mới có 
ghe chở nước đến bán; lúc đầu chúng tôi gọi những ghe này là ghe “bán nước”, 
nhưng về sau dân địa phương yêu cầu chúng tôi gọi là ghe “đổ nước”. 
  
Sau thời kỳ phát quang lau, sậy và cỏ dại chúng tôi được phân công người đi nhổ 
mạ, kẻ đi cấy lúa, cách cấy lúa trong vùng Cà Mâu hòan toàn không giống như các 
nơi khác. Trước khi cấy, nhà nông trong vùng không cần phải cầy và bừa chi cả mà 
chỉ việc cặm mạ thẳng vào mặt ruộng có mực nước xâm xấp và để việc cắm mạ 
được dễ dàng, người cấy dùng một cây nọc thọc mạnh xuống đất, và khi cây nọc 
“nhổ đi rồi” sẽ cho một cái “lỗ bỏ không”. Người cấy chỉ việc “dú dí” năm ba cây mạ 
vào cái lỗ ấy, rồi lấy tay bóp miệng lỗ lại, hoặc vơ lấy một nhúm đất quanh đấy nhét 
vào lỗ để giữ cho cây lúa đứng thẳng. 
  
Đất trong vùng Cà Mâu khá mầu mỡ nên chỉ ít lâu sau khi cấy, từ khóm lúa lèo tèo 
năm ba cây mạ đã trở thành một cụm lúa con gái xanh tươi mơn mởn cao ngang 
ngực, rồi it ngày sau, cây lúa đã đâm bông cao vượt đầu người. Khi lúa bắt đầu 
chín, chúng tôi lại được phân công đi đuổi chim không cho chúng ăn lúa. Trong vùng 
Năm Căn có rất nhiều lọai chim khác nhau, chúng thường tập họp thành từng đàn 
lớn rất bạo dạn; hò hét, đánh trống, gõ mõ xa xa, chúng coi như pha. Phải tới thật 
sát, miệng la tay múa chúng mới chịu bay đi và chỉ bay đi một quãng ngắn là lại xà 
xuống ăn tiếp. Khi lúa chín, chúng tôi bắt đầu đi cắt lúa ở một vài khu vực cấy sớm; 
vùng Cà Mâu đất rất khá mầu mỡ nên thường được gọi là vùng đất “làm chơi ăn 
thật”; mỗi công lúa ở đây, nếu không gặp tai ương gì thì thâu hoạch được từ 20 tới 
25 dạ lúa. 
  
  
- U MINH THƯỢNG. 
  
Sau khi cắt được ít công lúa chín ở vùng U Minh Hạ, chúng tôi lại được chuyển trại 
tới một nông trường khác; sau một ngày di chuyển qua rừng tràm chúng tôi tới được 
vùng đất mới gọi là kinh Tám Ngàn thuộc huyện Kiên Lương thuộc U Minh Thượng. 
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Tại kinh Tám Ngàn, khởi đầu là việc cất lán trại để trú ngụ, rồi sau đó mới bắt tay 
vào việc đào những con kinh nhỏ thẳng góc và ăn thông ra kinh Tám Ngàn. Trong 
thời gian đào kinh ở vùng Kiên lương, tù cải tạo chúng tôi được giao chỉ tiêu khá 
cao, nên phải làm việc rất cực nhọc, có nhiều tổ vì ban ngày trời nắng quá gay gắt 
nên không thể đạt được chỉ tiêu vì thế chúng tôi phải đốt đuốc đào vào ban đêm. 
Cảnh tượng tù cải tạo phải đào kinh quá vất vả ở kinh Tám Ngàn vào giữa 1977-
1978, đã làm cho tôi nhớ đến một bài vè của dân phu đào kinh Vỉnh Tế vào thời gian 
1820-1824. Tuy thời gian đào kinh chỉ cách nhau khoảng 150 năm, song về không 
gian vẫn chỉ là một, vì kinh Tám Ngàn nằm ngay phía sau kinh Vĩnh Tế một khoảng 
cách theo đường chim chẳng bao xa. Một đoạn ngắn của bài vè này viết như sau: 
  
 “Việc mần cực khổ 
 Mệt đổ hết hơi 
 Không dám nghỉ ngơi 
 Cực đà quá cực” 
  
 Cũng trong thời gian này bọn bộ đội cư xử và đối đãi với chúng tôi không đến nỗi 
quá tệ; chúng tôi được thân nhân thăm gặp và tiếp tế hàng tháng và sau khi làm đủ 
chỉ tiêu hay vào những ngày nghỉ còn được phép đi sâu vào những vùng hoang dã 
còn rậm rạp bắt chuột, bắt rắn, bắt cua và bắt cá để cải thiện bữa ăn hàng ngày nên 
chúng tôi không đến nỗi đói khó. 
  
Sau khi hoàn tất được một số kinh nhỏ trong vùng Tám Ngàn nhóm cải tạo chúng tôi 
lại được điều động đến vùng kinh Mười Ngàn tiếp tục vừa đào kinh vừa sạ lúa; lọai 
lúa sạ này có đặc tính là nước dâng cao bao nhiêu thì cây lúa mọc cao theo mực 
nước bấy nhiêu. Nhưng nếu mực nước dâng cao hơn 10 centimet một ngày thì cây 
lúa sẽ trốc rễ để nổi theo mực nước. Vào mùa thu hoach lúa, trời nắng khủng kiếp 
đến nỗi có một vài sân phơi lúa cùng rơm rạ bốc cháy, khiến bọn cán bộ của trại 
nghi ngờ là có âm mưu phá họai, nên một số cải tạo viên đã bị bắt và bị đánh đập bị 
tra khảo rất dã man. 
  
Cho đến tháng 5 năm 1977, khi quân Khmer Đỏ bất thần tấn công vào các làng xã 
dọc theo kinh Vĩnh Tế thuộc tỉnh An Giang và Kiên Giang trong đó có trại cải tạo ở 
kinh Mười Ngàn, đã giết một số cán binh Cộng Sản và làm bị thương một số cải tạo 
viên. Cuộc tấn công này đã buộc Việt Cộng phải “di tản” đám tù binh cải tạo vào sâu 
trong vùng phía Nam của kinh; sau đó chúng tôi lại được đưa tới vùng chân núi 
Salon thuộc xã Lương Phi thuộc quận Tri Tôn, là vùng đất mà tôi biết khá rõ, vì 
trước năm 1975 đã thăm viếng rất nhiều lần, đặc biệt là khi chương trình “Tát Nước 
Bắt Cá” và “Dành dân lấn đất” của Tỉnh và Tiểu Khu Châu Đốc được thực thi tại dây. 
Ít ngày sau đó chúng tôi được dẫn giải ra quận lỵ Tri Tôn để được đưa đi một trại cải 
tạo khác nằm sâu trong nội địa cho an toàn hơn.  
  
  
(Xin đọc tiếp phần 3) 
  
Huy Vũ 
 
 
Những trại tù “Cải Tạo” đã in dấu chân tôi 
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- PHẦN 3 - 
  
Huy Vũ 
  
  
Trên đường ra quận lỵ Tri Tôn để đón xe đi trại cải tạo khác, toán cải tạo của tôi đã 
đi ngang qua một ngôi chợ chồm hổm, thuộc ấp Cây Me. Vừa ra khỏi ngôi chợ một 
đoạn ngắn, tôi thấy một thiếu phụ hấp tấp chạy theo, khi bắt kịp tôi, bà ta chặn tôi lại, 
rồi dúi cho tôi một gói lá chuối. Tôi chưa kịp nhận ra bà ta là ai, và cũng chưa kịp 
ngỏ lời cám ơn thì bà ta đã vội vã bỏ đi; vì e-ngại bị cán bộ phát giác và còn có thể 
bị ghép vào tội vi phạm nội qui vì liên hệ bất hợp pháp với dân chúng, nên tôi không 
dám chạy theo để cám ơn mà chỉ nhìn theo bóng dáng của người thiếu phụ phúc 
hậu ấy khuất dần vào đám người đông đảo trong lòng chợ. Một lát sau tôi mới nhớ 
được người phụ nữ hảo tâm ấy trước năm 1975 là Thư Ký của Ủy Ban Hành Chánh 
một xã thuộc quận Tri Tôn. Có lẽ bà ta đã gặp tôi nhiều lần trước năm 1975 khi tôi 
thăm viếng các xã của quận Tri Tôn, hay những lần mà bà ta tham dự những khóa 
huấn luyện nghiệp vụ do Tòa Hành Chánh tỉnh tổ chức tại thị xã Châu đốc mà tôi là 
một trong số giảng viên. Mãi khi ra tới bãi đón xe, tôi mới âm thầm và kín đáo mở 
gói quà ra coi. Trong đó chỉ vỏn vẹn có vài ba miếng tàu hũ và mấy con cá khô thôi, 
song tôi cảm động đến nỗi dưng dưng nước mắt. Tính từ lúc nhận được gói quà 
mộc mạc ấy (1978) cho tới lúc ngồi viết những dòng chữ này (2019) đã 41 năm trôi 
qua, nhưng dường như những miếng tàu hũ và mấy con khô cá ấy vẫn còn nguyên 
vẹn trong lòng tôi. Sau khoảng một tiếng đồng hồ chờ đợi, một đoàn xe hàng tiến 
vào bãi đậu để đón và đưa chúng tôi đi về một nơi vô định nào đó. 
  
  
- VƯỜN ĐÀO CAI LẬY. 
  
Đoàn xe chở tù cải tạo chúng tôi từ Tri Tôn chạy hướng về Ngã Ba Lộ Tẻ, rồi ngoẹo 
mặt chạy qua thị xã Long Xuyên, qua Bắc Vàm Cống, rồi Bắc Mỹ Thuận. Khi qua hai 
cái Bắc này, mấy em nhỏ và mấy bà bán bánh kẹo và trái cây dong đã chạy theo để 
thảy lên đoàn xe chở anh em cải tạo chúng tôi những chùm bánh kẹo hay trái cây, 
có người thẩy nguyên cả rổ hàng của họ nữa.  Sau khi qua Bắc Mỹ Thuận đoàn xe 
tiếp tục chạy về hướng Bắc trên Quốc Lộ IV và khi đến quận lỵ Cai Lậy mới ngoẹo 
trái chạy về hướng Mộc Hóa.  Chạy được trên dưới nửa đoạn đường Cai Lây – Mộc 
Hóa thì đoàn xe ngoẹo trái tiến vào một trại cải tạo nằm bên lề trái của con đường 
có tên là “Trại Cải Tạo Vườn Đào”. 
  
Chính Ủy hay là Thủ Trưởng của trại cải tạo Vườn Đào là một tên Thiếu Tá khét 
tiếng là thâm hiểm, Hai Thâu. Những ngày đầu nhập trại này, cải tạo viên lại một lần 
nữa được các cán bộ của trại cho ôn lại hầu hết những bài học đã được học trong 
những trại cải tạo trước đây. Trong suốt thời gian bị giam giữ ở Vườn Đào cải tạo 
viên hầu như không phải đi lao động khổ sai như ở Cơi Năm, Kinh Tám Ngàn và 
Kinh Mười Ngàn, mà chỉ làm các công việc tạp dịch quanh doanh trại. Một tháng đôi 
ba lần tù cải tạo được lôi lên hội trường để “xỉ vả và mắng chửi” về cái tội “làm tay 
sai cho đế quốc Mỹ” đã được Đảng và Nhà Nước khoan hồng song vẫn “ngoan cố 
không chịu học tập cải tạo tốt”.  Trong khi bị giam giữ tại đây, cải tạo viên đã có một 
thời gian dài phải ăn bo-bo thay gạo. Dường như dạ dày của con người không mạnh 
bằng dạ dày của lợn heo, nên không thể tiêu hóa được lọai thực phẩm này, khi 
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chúng còn nguyên hạt dù đã nấu chín. Trong ao nuôi cá tra dùng làm nơi đại tiện 
cho tù cải tạo, dường như loại cá này cũng không mấy yêu thích loại phân người có 
chứa hạt bo-bo nữa, nên trên mặt ao một lớp khá dầy bo đã được nấu chín phủ kín 
cả mặt ao.  Trại cải tạo Vườn Đào có một nhà kỷ luật, gọi là NHÀ SẮT, được thiết 
lập trên một mô đất lớn nổi lên như một hòn đảo nhỏ giữa một cái ao vuông. Sở dĩ 
gọi là Nhà Sắt có lẽ là vì mái được lợp bằng tôn và vách được đan kết bằng nhiều 
lớp kẽm gai đan kết vào nhau dầy đến nỗi con chuột cống cũng khó lòng chui qua; 
Nhà sắt được nối với trại tù bên ngoài bằng một chiếc cửa nhỏ và một cây cầu khỉ 
lắt lẻo. Trong lòng Nhà Sắt còn có một dẫy cùm dài nữa, nơi đây được dùng để 
giam giữ những tù cải tạo nào vi phạm nội qui của trại. 
  
Ngoài nhà sắt lại còn có một số thùng sắt chứa quân dụng do quân đội Mỹ để lại 
(US Army Containers) được gọi là conex đặt gần các trạm gác phía sau trại để đặc 
biệt giam giữ những tên tù cải tạo ngoan cố. Một cải tạo viên bị nhốt vào nhà sắt hay 
bị cùm trong nhà này, ban ngày có thể phải hứng chịu cái nóng như thiêu như đốt và 
ban đêm có thể phải chịu lạnh giá thấu xương, song còn có chút ít hy vọng một ngày 
nào đó được ra khỏi nhà sắt để gặp lại bạn bè là các tù cải tạo khác và về sum họp 
với gia đình. Còn cải tạo viên nào bị đưa từ Nhà Sắt ra nhốt vào thùng sắt conex thì 
sớm hay muộn gì cũng được Hai Thâu bằng một phương cách nào đó sẽ cho “tiêu 
diêu miền cực lạc”. Điển hình trong số này là Nguyễn Đức Xích, nguyên Thiếu Tá 
Tỉnh Trưởng Gia Định dưới thời Đệ Nhất Cộng Hòa, và Quách Dược Thanh, nguyên 
giảng viên trường Đại Học Chiến Tranh Chính Trị Đà Lạt. 
  
  
-    GIA TRUNG PLEIKU. 
  
Vào đầu năm 1979, dường như Đảng và Nhà Nước muốn cho quân đội của họ 
được rảnh tay trong việc xâm lăng Cambốt cũng như trong việc chống Trung Quốc 
xâm lăng Việt Nam, nên đã cho lệnh chuyển giao tất cả tù binh cải tạo đang do Bộ 
Quốc Phòng quản lý sang cho Bộ Nội Vụ. Vào dịp này tù cải tạo của trại Vườn Đào 
được chia thành hai nhóm. Nhóm I chuyển giao trước, trong đó có kẻ viết bài này 
được gọi tập trung trong sân trại cùng với đồ tế nhuyễn của riêng tây, vào một buổi 
sáng, nếu tôi nhớ không lầm, là vào tháng 04/79. Sau khi gọi tên từng người một 
([1]) theo một danh sách đã lập sẵn, bước ra sắp hàng đôi, rồi cứ hai người được 
còng chung với nhau bằng một cây còng số 8.  Sau đó từng cặp lần lượt dồn lên xe 
có bộ đội mang súng hộ tống. Sau đó đoàn xe ra khỏi trại, chạy về hướng Cai Lậy. 
  
Cũng như tất cả những lần di chuyển trước đây, tù cải tạo không bao giờ đước biết 
trước là sẽ đi về đâu cả; khi tới Cai Lậy, đoàn xe ngoẹo trái, hướng về thành phố 
mang tên lão Hồ. Sau khi chạy vòng qua ngọai vi thành phố này, đoàn xe nhập vào 
Quốc Lộ I, qua Phan Thiết, Phan Rang, Tuy Hòa, Nha Trang, Đèo Cả, Đèo Cù 
Mông, rồi khi tới Diêu Trì đoàn xe dời Quốc Lộ I đi về hướng Qui Nhơn – Pleiku. Vào 
buổi sáng ngày thứ ba, kể từ ngày dời Vườn Đào, đoàn xe chỉ còn cách thị xã Pleiku 
khoảng trên dưới 20 cây số nữa, thì rẽ vào một con lộ đất đỏ xuyên qua một khu núi 
đồi trùng điệp, để đi vào một doanh trại có công an canh gác và cũng có rất nhiều 
người mặc đồng phục mầu xám nhạt nữa. Cho tới khi đoàn xe vào hẳn trong sân 
trại, chúng tôi mới được biết đó là trại cải tạo K3 Gia Trung. Vài ba tháng sau, khi 
một vài người trong nhóm được thăm nuôi, chúng tôi mới được tin nhóm còn lại 
được đưa đi Long Khánh và Trại Vườn Đào đã đóng cửa. 
  

http://hon-viet.co.uk/HuyVu_NhungTraiTuCaiTaoDaInDauChanToi3.htm#_ftn1
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Trại Cải Tạo Gia Trung là một trong những trại tù chính quy khá lớn chiếm hàng 
chục ki-lô-mét vuông, và được chia thành 6 K, từ K1 tới K6, và hàng chục ngàn tù 
hình sự và tù cải tạo, trực thuộc Bộ Nội Vụ, do ngành công an chuyên nghiệp coi tù, 
nổi tiếng là ác ôn, quản lý. Trong số tù nhân đã ở đây từ trước có rất nhiều người 
thuộc nhóm Phục Quốc Vinh Sơn Sài Gòn, và rất nhiều vị nguyên trước năm 1975 
là nhà văn, nhà báo, giáo sư đại học và viên chức cao cấp của Chính Phủ Việt Nam 
Cộng Hòa. 
  
Trong buổi học tập đầu tiên về nội quy của trại, một tên Thượng Sĩ Công An nhãi 
con đã “đánh phủ đầu” chúng tôi bằng những lời lẽ hăm dọa và khóac lác rằng: 
“Tất cả các chiến sĩ công an trong trại này đều đã được học về nghiệp vụ chuyên 
môn nhiều năm liền, đặc biệt về môn tâm lý học, nên có trình độ hiểu biết tương 
đương với những người đã tốt nghiệp bậc đại học. Dó đó các anh (tù cải tạo) không 
thể làm bất cứ điều gì qua mặt chúng tôi được cả. Chỉ cần nhìn thoáng qua thôi, là 
chúng tôi đã biết các anh muốn gì rồi....” 
  
Tất cả tù hình sự cũng như tù cải tạo trong trại đều phải mặc đồng phục mầu xám 
nhạt do Nhà Nước cấp phát. Phía trước và phía sau áo và quần đều đóng con dấu 
GT (Gia Trung) khá lớn đen như mõm chó. Vì quản lý tù theo phương thức chính 
quy, nên hàng ngày cải tạo viên được điểm danh điểm số rất nhiều lần: khi vừa thức 
dậy; trước giờ xuất trại đi lao động, trong khi đang lao động; khi trở về trại, trước khi 
vào phòng giam ngủ nghỉ, đôi khi còn bị đánh thức vào lúc nửa đêm để kiểm soát 
đột xuất nữa. Mỗi khi một đội (khoảng 40 tù nhân) xuất trại lao động là có một cán 
bộ quản giáo súng ngắn và hai cán bộ quản chế súng dài đi theo để kiểm soát và 
đốc thúc.”  Một điều nên biết là trại Gia Trung đã được Bộ Nôi Vụ tuyên dương là 
một trại tù gương mẫu trên toàn quốc rất nhiều lần; không cần phải nói gi nhiều về 
trại này, mà chỉ cần biết như thế là đủ hiểu rằng trại này đã kìm kẹp tù hình sự và tù 
cải tạo khủng khiếp, dã man, tàn bạo, khốc liệt đến mức độ nào.  Có lẽ không có 
một người Việt Nam nào mà không biết rằng: Một trại tù càng được khen thưởng 
nhiều bao nhiêu, thì tù nhân trong trai đó lại càng khốn nạn bấy nhiêu. Một trại cải 
tạo càng được tuyên dương công trạng nhiều bao nhiêu, thì cải tạo viên trong trại ấy 
đã chết đói vì thiếu thực phẩm, chết bịnh vì thiếu thuốc men, chết vì phải lao động 
khổ sai kiệt sức, chết tức tưởi vì bị đánh đập tàn nhẫn, càng nhiều bấy nhiêu. 
  
Sau khi học nội quy, nhóm tù cải tạo từ Vườn Đào chuyển ra được “nhai lại” những 
bài học về đường lối và chính sách của Đảng Cộng Sản và của Nhà Nước Cộng 
Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.  Trong những ngày đầu ở trại này, có lẽ vì muốn 
nhóm tù cải tạo chúng tôi có ấn tượng “đẹp” về Bộ Nội Vụ, nên trại đã cho chúng tôi 
ăn tương đối no với cơm không độn. Song rất tiếc thời kỳ “trăng mật” này chẳng kéo 
dài được lâu, chỉ ít ngày sau, khi bắt đầu đi lao động, là khẩu phần ăn hàng ngày bắt 
đầu giảm dần. Buổi sáng, trước khi lao động, mỗi tù nhân được ăn lưng chén khoai 
mì-khô-hẩm hầm, họac thay thế bằng hai củ nhỏ hay một củ vừa phải khoai lang, đôi 
khi lại đổi thành hai khúc nhỏ hay một khúc vừa phải khoai mì. Hai bữa cơm hàng 
ngày đều độn khoai mì tươi hay khô với gạo hẩm theo tỷ lệ 1/1 hay 2/1. Dù tỷ lệ độn 
khá cao như thế, nhưng chúng tôi cũng không bao giờ được ăn no cả. 
  
Khi còn ở trong những trại cải tạo ở miền Tây Nam Bộ do bộ đội trông coi, chúng tôi 
vừa được gia đình tiếp tế, lại vừa được đi cải thiện tự do kiếm rau cỏ, bắt cá, bắt 
cua, bắt rắn, bắt chuột, v.v... nên không đến nỗi đói.  Khi bị đưa ra miền Trung, vùng 
đất cầy lên sỏi đá, phần vì gia đình thanh bạch, phần vì đường sá xa xôi, phần vì 
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phương tiện di chuyển thiếu thôn, nên những cải tạo viên từ Vườn Đào ra Gia 
Trung, rất ít người được gia đình tiếp tế thăm nuôi, vì thế hầu hết chúng tôi chỉ trông 
cậy vào phần cơm nhỏ bé do trại cấp phát hàng ngày, trong khi lại phải lao đông 
nặng nhọc, nên người nào người ấy ốm tong ốm teo như que củi. Sau giờ lao động, 
cải tạo viên đươc phép cởi quần áo lội xuống suối tắm, chúng tôi nhìn thân hình tiều 
tụy của nhau mà thương hại cho nhau, vì chỉ còn da bọc xương, trông giống như 
những bộ xương cách trí biết đi. 
  
Trong khi lao động nếu thấy rau cỏ hay côn trùng họăc thứ gì có thể giúp cho đỡ đói 
là chúng tôi ăn sống nuốt tươi liền tại chỗ cho sốt dẻo, hoạc giấu giếm để mang về 
trại ăn vào lúc thuận tiện. Khi ăn khoai lang điểm tâm hay trừ bữa, hầu như không 
một ai trong chúng tôi “nỡ lòng nào” hay “đang tâm” bỏ vỏ cả. Nếu một tù nhân nào 
đó “xài sang” bỏ vỏ, thì những tù nhân kế cận, chụp liền nhét vào miệng. Riêng tôi, 
một hôm lao động, làm công tác vệ sinh quanh khu nhà của cán bộ cư ngụ, tôi đã 
“cướp cơm chó”.  
  
Hôm ấy là một buổi sáng mùa thu khá đẹp trời, tôi đang quét sân sau của khu nhà 
của cán bộ cư ngụ, tình cờ tôi thấy một con chó mực, do cán bộ trại nuôi không phải 
là để giữ nhà mà là để giết thịt liên hoan vào một dịp lễ lạc nào đó sắp tới, đang lặng 
lẽ và ể oải gặm môt chiếc bánh mì luộc ([2]) ở đầu hồi. Khi thấy tôi với chiếc chổi 
chà trong tay tới gần, khiến con chó hốt hoảng bỏ đi không kịp cắp theo chiếc bánh 
mì luộc mà nó đã ăn gần hết phân nửa. Tiếp tục quét đến sát miếng bánh mì, nhìn 
trước, nhìn sau dường như không cán bộ quản chế hay quản giáo nào để ý đến tôi 
cả, tôi cúi xuống lượm miếng bánh mì như lượm rác thay vi bỏ vào đống rác tôi lặng 
lẽ bỏ vào túi áo. Chờ tới lúc nghỉ trưa, tôi mới dám móc ra, ngắt bỏ một lớp mỏng 
những chỗ còn in dấu răng chó lởm chởm. Không phải vì tôi lo sợ miếng bánh mì bị 
nhiễm vi khuẩn chó điên, mà vì e-ngại là con chó ấy, rất có thể là buổi sáng hôm đó 
đã điểm tâm bằng một bãi phân còn nóng hổi của một anh chàng cán bộ nào đó. 
Chó có bao giờ súc miệng và xỉa răng sau khi ăn đâu, nên tôi nghi là những kẽ răng 
của nó còn dính ít nhiều phân người và từ kẽ răng đã lây lan sang mẩu bánh mì. 
Sau khi phủi bớt phần đất cát bám quanh miếng bánh mì, tôi tìm đến anh bạn tù phụ 
trách việc nấu nước cho đội, nhờ nướng lại giùm, rồi mới dám ăn; ngon ơi là ngon! 
Cho tới bây giờ đã hàng chục năm sống trên đất Mỹ, mà dường như tôi chưa bao 
giờ tìm lại được cái hương vị thơm ngon độc đáo của mẩu bánh mì nướng, mà tôi 
đã cướp đoạt của chó, ở trại cải tạo Gia Trung vào ngày hôm ấy.  
  
Trong thời gian tù đầy và lao động khổ sai ở các trại cải tạo, tuy nhục nhã, kham 
khổ, và đói khó tột cùng, song cũng đã cho tôi cơ hội tìm được những người bạn rất 
tốt, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào vẫn giữ được tư cách.  Một trong những người 
ấy là đại úy Nguyễn Tấn Tố; trước 4/75, anh làm ở Phòng Nhân Dân Tự Vệ Tỉnh, 
còn tôi làm ở Trung Tâm Điều Hợp Bình Định và Phát Triển Tỉnh. Chúng tôi chỉ gặp 
nhau trong công việc thường ngày, và chào hỏi nhau khi gặp gỡ thế thôi. Song khi 
vào tù tại Trung Tâm Cải Huấn Châu Đốc, thì tôi và anh vào cùng một ngày, rồi sau 
đó chuyển hết từ trại này đến trại khác, chúng tôi lại có dịp đi chung với nhau. Khi ra 
đến trại Gia Trung hầu hết chúng tôi đều đói khó như nhau, song gia đình anh có 
điều kiện thăm nuôi nhiều hơn gia đình tôi, và cứ mỗi lần anh được thăm nuôi là anh 
lại “cả gan” chia xẻ cho tôi những phần quà khá lớn, dù anh biết chắc rằng phần 
chia xẻ đó tôi không thể trả lại cho anh dù chỉ là một phần 
nhỏ                                            
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* 
*        * 
  
Trong thời gian ở tù, tôi cũng có dịp nhìn một số bạn bè đã lặng lẽ ra đi về cõi vĩnh 
hằng. Nhìn người rồi nghĩ đến ta, tôi tin rằng sớm hay muộn gì thì cũng đến lượt 
mình thôi, song có lẽ tôi chưa đến ngày tận số, nên vào ngày 12/02/1980 tôi nhận 
được GIẤY RA TRẠI. Tôi mừng vô hạn, như người đã chết được sống lại; cùng với 
mấy người bạn cầm GIẤY RA TRẠI trong tay, chúng tôi lặng lẽ bước ra khỏi cổng 
trại, rồi từ đó vừa đi vừa chạy như bị ma đuổi, và không một ai trong chúng tôi dám 
ngoái cổ nhìn lại trại Gia Trung một lần cuối cùng nữa. 
  
Tính từ ngày bước chân vào cổng Trung Tâm Cải Huấn Châu Đốc (09/05/75) cho 
đến lúc buớc chân ra khỏi cổng Trại Cải Tạo Gia Trung (12/02/80) tôi đã phải “nằm 
gai nếm mật” tất cả là 1.773 ngày đêm trong 6 Trại CẢI TẠO để trả cho cái tội “ngụy 
quân làm tay sai cho đế quốc Mỹ”.  Song dường như món nợ TÙ TỘI của tôi đối với 
Đảng Cộng Sản như thế vẫn chưa trả xong, nên sau đó tôi còn bị giam giữ ở trại tù 
Tà Niên Rạch Giá vào năm 1981, và Duyên Hải Vũng Tầu vào năm 1985, thêm 
nhiều ngày nữa, về tội “chạy ra nước ngoài để ôm chân đế quốc Mỹ”. Trong vòng 
hơn mười năm trời kể từ tháng 04/75, tôi đã có gần sáu năm trong tù và qua tất cả 8 
nhà tù hay trại cải tạo, trải dài từ miền Nam ra tới miền Trung. Cai tù của những trại 
tù này đối xử với tù nhân tuy có khác nhau đôi chút, nhưng tựu chung đều man rợ 
như nhau.  
  
Để có một cái nhìn trung thực về chính sách đối xử vô cùng thâm độc cuả đảng 
Cộng Sản đối với tù nhân những người đã tham gia ít nhiều vào việc chống lại sự 
xâm lăng miền Nam cuả chúng, tôi xin được viện dẫn nơi đây lời tuyên bố hằn học 
cuả một Trung Ương Ủy Viên đảng Cộng Sản Việt Nam, ông Nguyễn Hộ, trong đại 
hội mừng chiến thắng tại Saigòn vào ngày 17-05-1975: “Bọn ngụy, nhà cửa, tiền tài, 
ruộng vườn của chúng ta tịch thâu; con của chúng ta sai; vợ chúng nó ta sài; chồng 
của chúng nó ta đày đi tù rục xương nơi rừng thiêng nước độc để chúng trả nợ máu 
cho nhân dân.” 
  
Sau hết, để thấy rõ được đảng Cộng Sản Việt Nam đã quản lý các traị tù của 
họ man rợ như thế nào hầu giết chết những người này trong âm thầm lặng lẽ, 
tôi xin mượn lời của ông Nguyễn Văn Tạng ([3]), một đảng viên công sản, đã ở 
tù 15 năm dưới thời thực dân Pháp, 8 năm dưới thời ông Ngô Đình Diệm, 6 
năm dưới thời ông Nguyễn Văn Thiệu, và nhiều năm trong các nhà tù của 
Cộng Sản. Trong thời bị giam giữ tại nhà tù Hanội sau năm 1975, ông ta đã 
phát biểu như sau: “Tôi ước mơ không phải là được tha về, cũng không phải 
là được thăm gặp gia đình, mà là được trở lại nhà tù của Pháp 30 năm trước 
đây.” 
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