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GIẤC MƠ VIỆT NAM 
Nguyễn Định 
 
Hôm nay tôi ngồi đây viết lại kỷ niệm này với biết bao cảm xúc trong lòng không ngăn được. Tâm trạng một người 
tù viết nhật ký thật là lo sợ. Trong tâm trí tôi, cái cảm giác cuả một thuở xa xôi nào đó lại trở về, như khi ngồi viết 
những dòng Lưu Bút cuả thuở học trò thời lớp đệ Tứ, đệ Tam mà trên trang sách đầy dẫy những bút tích của thầy 
cô và bè bạn. Vâng,  thì tất cả cũng đã trở thành kỷ niệm : Banmêthuột đêm kinh hoàng, con đường rừng từ Ea-
Sup (Banmêthuột )  qua Đức Cơ, Thanh Bình , Thanh An (PleiKu) với những  lối mòn đầy cỏ tranh mà hai bàn 
chân khi đặt lên còn để nguyên dấu máu,  bây giờ cũng đã là kỷ niệm, có khác gì với kỷ niệm thời ấu thơ hay thuở 
cắp sách đến trường, khi  mới biết yêu và biết hò hẹn . Tôi cứ nghĩ rằng muôn vàn kỷ niệm là muôn vàn dấu yêu 
và kỷ niệm thì kỷ niệm nào cũng êm ái nên thơ.  
 
Và rồi trong muôn vàn cái đã qua đó, khi nhớ lại GiẤC MƠ VIỆT NAM , tôi vẫn không cầm được cảm xúc , bao hệ 
lụy cuả giấc mơ có lẽ mãi mãi vẫn là gánh nặng và nỗi băn khoăn trong lòng tôi,  tựa như ngày đầu tiên tại Buôn 
Ea-Súp người bộ đội trao cho tôi một nắm cơm vắt trộn muối bằng qủa trứng, mà vì hai tay còn bị trói cánh khỉ đã 
không cầm được nắm cơm gọn gàng, nắm cơm rơi xuống đất và tôi nhịn đói, cảm giác và suy nghỉ của tôi lúc đó 
thật nặng nề, vì tôi không thể hình dung ra được đoạn đường sau này tôi phải đi . 
 
Rồi hôm nay, nhìn những căn nhà tù vách lá, được bao quanh bởi hai dãy hàng rào kẽm gai, và trong một nhà tù, 
tôi chợt gặp một bóng dáng thân quen của một người, mường tượng như tôi đã được gặp ở nơi nào . . . , trong 
một giấc mơ (?) tôi chợt nghĩ, phải rồi, trong một giấc mơ, giấc mơ đã chìm sâu trong ký ức và quên lãng mất rồi, 
nếu không có những căn nhà tù và bóng dáng người đó nơi đây. Và sau này tôi gọi đó là Giấc Mơ Việt Nam. GIẤC 
MƠ VIET NAM đến với tôi trong một tình huống không thể nào xảy ra được, tuyệt đối là không,  đối với tôi trong 
điều kiện và hoàn cảnh thời bấy giờ, cho nên tôi cơ hồ đã quên mất . . . đó là khoảng tháng 12 năm 1974. 
 
Tôi tốt nghiệp Khoá Sĩ Quan Trừ Bị tại Liên Trường Võ Khoa Thủ Đức vào thời điểm mà chiến tranh thật nóng 
bỏng. Cộng sản Bắc Việt đang xâm nhập miền Nam qua đường mòn Hồ Chí Minh cấp sư đoàn với chiến xa T54 
và hoả tiển 122 ly. Các mặt trận nổ ra tại vùng Cao Nguyên và Vùng  I Chiến thuật đang ở vào thời kỳ quyết liệt .  
Rất nhiều bạn bè tôi đã tình nguyện vào các đơn vị như Nhảy Dù, Thủy Quân Lục Chiến .  
 
Người bạn nằm cạnh tôi, Lâm Ngọc An, cháu gọi  Thiếu tướng Lâm Quang Thơ, Lâm Quang Thi  bằng chú ruột  
xin qua Nhảy Dù, Nguyễn Văn Thi, Nhảy Dù, Trần Văn Hoàng, Nguyễn Văn Y ,  Thủy Quân Lục Chiến  . . . hầu 
như ai cũng thích mủ đỏ hoặc mủ xanh , và câu  : ‘’một xanh cỏ, hai đỏ ngực’’  thật quyến rủ trong thời gian này . 
Tuy nhiên, không phải ai xin cũng được, tôi còn nhớ Thiếu tá Võ Văn Thuận, Khối Quân Huấn,  trong một lần giảng 
huấn đã noí với chúng tôi ‘’nếu các sĩ quan đều xin qua Nhảy Dù, Thủy Quân Lục Chiến . . . thì Bộ binh để cho ai, 
Địa Phương Quân ai chỉ huy, các ngành chuyên môn khác cho giải ngủ hết sao!‘’ mà thật sự là như vậy, cho nên 
Nguyễn Đình Thi về Sư Đoàn 23 BB, Diệp Bảo Lợi về Quân Vận Pleiku, mặc dầu Thi và Lợi đều xin về toán người 
Nhái. và tôi xin về Biệt Động Quân thì lại nhận lệnh về 930.O. Tôi còn nhớ ngày chọn đơn vị, tối hôm đó không ai 
ngủ được , Lâm Ngọc An hỏi tôi :’  
-      Biệt Động Quân há, có phải vì Đai tá Kiệt không chứ (?)  
-      Đâu có, vì hai ông họ Lâm thôi.  
 
Tôi hầu như còn nhớ rất rõ những khuôn mặt trong đại đội tôi, và chỉ một người không được phép chọn đơn vị, đó 
là Nguyễn Bích Mạc, Tham vụ Ngoại Giao, vì anh phải trở về Bộ Ngoại Giao sau thời gian thụ huấn quân sự . 
 
Quân trường cho đến bây giờ vẫn là kỷ niệm êm ái như bao nhiêu êm ái khác trong lòng tôi. Những buổi chà láng 
bằng Cà-mèn hay những sáng chạy bộ tập thể dục với các bài hát, mà bài tôi thích nhât là bài Việt Nam Việt Nam 
cuả Phạm Duy. Dư âm cuả  những đếm bước ‘’một hai ba bốn  . . . một hai ba bốn . . . anh em ơi . . . đem chí trai 
lưu tiếng ngàn thu . . . ‘‘ bài hát mà tôi đã quên mất và cũng không còn nhớ được tựa đề , mãi đến bây giờ vẫn còn 
đồng vọng trong tôi. Và cái đặc biệt phải nhớ cuả khoảng đời làm Sinh Viên Sĩ quan là hình phạt dã chiến và cúp 
phép cuối tuần sau thời gian mang Alpha .  
 
Phạt dã chiến đúng là dã man cuả sự huấn nhục . Trong vòng 5 phút, anh phải thay xong quân phục, mang dày, ba 
lô, dây TAB ,  . . .  chạy 50 vòng sân cờ!  mà thực ra chỉ 10 vòng thôi là đã xỉu rồi! Trong thời gian làm sinh viên sĩ 
quan, thực ra tôi chưa lần nào bị cúp phép cuối tuần, và hình phạt này được coi là nặng nề lắm. Tất cả sinh viên 
chỉ chờ trưa thứ 7 ra phố, hoặc về với gia đình, thăm ‘’người yêu của lính‘’ hay bát phố làm quen , thơ mộng không 
khác gì lòng yêu thầm học trò Trưng Vương hay Gia Long như những bài tình ca về lính thời đó . ‘’Nếu em không 
là người yêu của lính . . . ai sẽ đón em chủ nhật trời xinh . . . ai sẽ đón em lúc tan trường về . . . ‘‘ 
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Tôi mãn khóa học 930.0 thì được chuyển về Quân đoàn II, PleiKu, nơi mà người Biệt Động Quân Biên phòng quen 
hát ‘’Pleiku đi dễ khó về, trai đi có vợ, gái về có con ‘’ . Nhưng thật ra Pleiku là một thành phố hiền hoà rất dễ 
thương , từ tháng 9 đổ về cho đến tháng 12 hàng năm, thành phố dày đặc sương mù vào mỗi sáng, đặc biệt là 
thung lủng cầu số 3, từ Thị Xã Pleiku về Thành Pleime, Bộ Tư Lệnh Quân đoàn, sương mù dày đến nỗi xe sau khó 
có thể nhìn thấy xe trước, dù đã bật đèn pha. Khu phố cũ Diệp Kính với những con đường tuy ngắn nhưng rất 
sạch, những quán ăn, phòng trà, khách sạn rất khang trang. Khu chợ Mới rất thoáng nhưng sầm uất hơn. Là một 
tỉnh của Cao Nguyên được coi như biên phòng, nên Pleiku được xem là thành phố cuả lính;  và quán café lính là 
café Dinh Điền, nỗi tiếng đến độ khi nhắc đến café, là người ta nói đến café Dinh Điền Pleiku.  
   
Tuy nhiên, điều làm tôi mãi mãi còn cảm được điều mê luyến trong lòng mình , là căn phòng của Khu cư xá Sĩ 
Quan độc thân tôi ở, trong khung thành Pleime. Phòng cạnh tôi là trung tá Phan Viết Ba và một bên là phòng đại tá 
Tham Mưu Trưởng. Có lẽ nhờ làm hàng xóm cuả hai vị sĩ Quan Tham mưu trưởng và Chánh thanh tra, nên tôi 
được khuyến khích đi học lại, dù công việc hàng ngày ở đơn vị thật bận rộn. Tình cảm đằm thắm đó càng ngày 
càng sâu, nhất là sau khi tôi đậu xong Cử nhân Luật năm thứ 3. Tôi cảm động mỗi lần sắp đến ngày thi, là đại tá 
TMT gọi điện thoại nhắc đơn vị trưởng của tôi gởi giấp phép cuả tôi lên cho ông ký. Sự quan hệ thân mật ấy còn 
giữ mãi cho đến sau này, khi tôi rời Quân đoàn, và ngày tôi nhận đơn vị mới, chính TMT và Chánh Thanh tra gọi 
điện thoại hỏi thăm tôi qua đơn vị mới, dầu hai vị láng giềng cuả tôi ngày đó hôm nay đều đã thay đổi phương vị.  
Tôi hiểu đó là lời giới thiệu tế nhị của cấp chỉ huy.   
 
Hôm nay, một ngẩu nhiên hay tình cờ bắt gặp lại bóng người trong mộng ở khu  trại tù này, đã nhắc tôi nhớ lại giấc 
mơ xưa, giấc mơ xảy ra vào thời điểm mà bạn bè tôi gọi tôi là ‘’đường hoạn lộ thênh thang tiến bước‘’, cho nên tôi 
không thể nào tin được giấc mơ tôi đã mơ : 
 
" . . . một người thiếu nữ bị xử bắn trước sân tù, bổng dưng không rõ vì đâu, tôi đã nhào ra ôm lấy cô ấy và lăn 
nhiều vòng trên sân  tù để đỡ cho người con gái ấy 36 viên đạn súng colt 45. Và rồi chúng tôi cùng quằn quại trước 
sân tù . Người ta bắt tôi và dẫn tôi vào một  căn nhà  rất lớn , được ngăn chia nhiều phòng, tại đây, tôi gặp được ba 
tôi , ông bảo tôi ngồi  xuống ở phòng khách, rồi ông đi vào phòng của một người Mỹ. . . 
Một mình ngồi ở phòng khách,  mơ hồ và buồn bã, tôi lơ đểnh nhìn quanh căn phòng trống rỗng, rồi nhìn xuống bộ 
salon, thấy trên bàn có cuốn sách bìa màu xanh lá cây, in hai chữ VIỆT NAM màu xanh rất đậm, nổi bật lên nền 
bìa cùng với hai hàng chữ tiếng Anh  rất nhỏ, tôi không đọc được, tôi ngạc nhiên tự hỏi mình ‘’tại sao lại có cuốn 
Việt Nam ở đây,  và vội vàng đem cuốn sách dấu xuống tầng dưới cuả chiếc bàn Salon,  lấy mấy tờ báo tiếng Anh 
che lên trên. Một lúc sau, người Mỹ và ba tôi bước ra, người Mỹ cầm mấy cuốn sách trên bàn lên và hỏi trống 
không : ‘’ cuốn Việt Nam tôi vừa mới để đây đâu rồi " ? , thoạt đầu tôi không muốn trả lời và có ý định dấu lại cuốn 
Việt Nam , nhưng khi người Mỹ hỏi tới lần thứ 3: ‘’cuốn Việt Nam tôi vừa để đây đâu rồi ", tôi vội vàng trả lời:  ở đây, 
tôi cất nó ở đây ,  và lấy  cuốn Việt Nam ra trao cho người Mỹ . . . “ 
   
Tôi đem giấc mơ xảy đến với tôi vào khoảng tháng 12, 1974 kể lại cho hai người tù cùng trại là ông Lê Xuân Hồng, 
cựu nghị viên Hội đồng tỉnh, và ông Đỗ Minh Giảng, trưởng ty Học chánh Banmethuột thời bấy giờ, hai người  đều 
im lặng , một lúc sau ông Hồng nói : 
-     Việt Nam lại rơi vào tay Mỹ ? 
-     Cũng có thể, để tôi tìm người giải đoán thêm, ông Giảng nói , 
-     Coi chừng bị cùm biệt giam nhé, hãy cẩn thận, ông Hồng bảo ông Giảng . 
 
Suốt một tuần lễ, cứ sau giờ cơm chiều, lợi dụng khoảng thời gian chưa bị đẩy vào trại để khóa trái cửa, tôi, ông 
Hồng và ông Giảng thả bộ với nhau quanh sân tù bàn tán về giấc mơ, và vẫn gọi đùa là Giấc Mơ Việt Nam. 
Tôi cũng tìm cách hỏi tin về người con gái ấy, được biết cô tên Ngô, bị kết án 20 năm tù về tội cắt đường dây điện 
ở khu cư xá Lam Sơn thuộc Sư Đoàn 23 BB trong những ngày đầu Banmêthuột rơi vào tay cộng quân. Giấc Mơ 
Việt Nam chẳng biết thế nào có linh nghiệm như lời giải đoán của ông Hồng và ông Giảng hay không, nhưng tôi tin 
nhất định một cái gì đó sẽ ứng nghiệm cũng như bao giấc chiêm bao đã đến với tôi từ thời đi học. 
 
Tuổi học trò ở trang lứa chúng tôi rất vất vả, học sinh phải học hết các môn học để trả lời các câu hỏi của đề thi 
cho những kỳ thi tốt nghiệp, mà chưa áp dụng chương trình thi trắc nghiệm chọn a,b,c,d khoanh như các kỳ thi tốt 
nghiệp  sau này. Tất cả các môn học đều phải thi và có hệ số, thí dụ bạn theo Ban B (banToán), thì toán hệ 4, 
nghiã là lấy số điểm bạn có được nhân cho 4, Lý, Hoá hệ số 3, Triết hệ số 2 ( cho đệ nhất, Tú Tài ÌI  ) hay Việt Văn 
hệ số 3 cho Ban C (văn chương ) và sinh ngữ là môn chính, có hệ số cao nhất, toán hệ số 1 . . . Tốt nghiệp Trung 
học Đệ Nhất cấp ( lớp 9 ) cũng tương tự như vậy .  Chương tình giáo dục cuả bậc trung học mang tinh thần phổ 
thông, nghĩa là không có sự phân ban tuyệt đối như ở đại học nên rất nặng nề. Lên đại học rồi, học sinh có quyền 
thở dài một cách khoan khoái, vì ở đại học có sự phân ban rõ ràng , ví dụ trường đại học Khoa học có phân khoa 
Toán , Lý Hóa Sinh  . . .  Đại hoc Văn Khoa có ngôn ngữ, Pháp văn, Triết Đông, Triết Tây, Sử địa . .  Luật Khoa có 
Kinh tế, Tư Pháp, Công Pháp   
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Tôi không hiểu và không có cách nào giải thích về những giấc mộng thần bí của tôi, nhưng như rằng, mọi kết quả 
của các kỳ thi, tôi luôn được báo trước, ví dụ tôi nằm mơ thấy mình bước ra phòng thi tươi cười hỏi bạn bè về đáp 
số cuả bài toán và thấy là mình làm đúng . Như vậy có nghĩa là kỳ thi đó tôi đậu. Hay hoặc là năm tôi thi Trung học 
Đệ Nhất Cấp ở trường Tiểu Học Bàn Cờ , bổng dưng tôi mơ thấy tên tôi không có trên bảng niêm yết trước cửa 
vào Phòng Thi , tôi lo sợ đến đổ mồ hôi, rồi giật mình thức dậy. Quả thật năm đó tôi thi rơi . 
 
Trong năm đầu ở trại tù, tôi có 2 giấc mộng liên tiếp báo cho tôi những điềm lành. Giấc mộng thứ nhất, tôi thấy má 
tôi dẫn tôi đến viếng một ngôi chùa cổ ở Bangkok, và giấc mộng thứ 2 là tôi thấy nhà tù tôi đang ở bổng nhiên bốc 
khói mù mịt, sau đó mới thấy lửa bốc cao. Giấc mộng thứ 2 tôi suy đoán mình sẽ chuyển trại, nhưng là trại tốt hơn, 
hoặc sẽ được tha. Nhưng giấc mộng thứ nhất, không làm sao giải đoán được. Tôi chỉ đành chờ ứng nghiệm.  Và 
tôi coi đó như những cảm ứng tâm linh ở một cõi vô hình mà không dễ mấy người được cảm thụ , chỉ là không biết 
đến bao giờ giấc mộng ấy ứng nghiệm ở trong đời .   
 
Méwal tháng 4 năm 1977 
Nguyễn Ðịnh  


