TRẠI TÙ T 4
Hồi ký
Phần 6
Xin cám ơn người thương của tôi, bà xã Quynh Thach, con gái út cụ tú
Bắc Ninh, Thạch đan Quế , thông phán Kiến An, người đã đảm đang “nuôi đủ 8 con với một chồng” tù chính
trị trong nhà tù cộng sản suốt những năm 1975-1980
Quỳnh Hương(nvn)
Cấp trên của tôi còn có Bác sĩ Trung tá Phạm viết Tú, trước làm Y sĩ trưởng Tổng Y Viện Duy Tân, Đà
Nẵng, rồi Chỉ huy trưởng Viện bài Lao Đà Nẵng, sau làm Chỉ huy phó Trường Quân Y, là người mà tôi đã
gặp sáng ngày 29 Tháng Tư Đen tại đơn vị. Lúc đó trong Trường, sinh viên Y Nha Dược còn lai rai vài
người, mà khóa sinh y tá thì còn nhiểu, vì phần lớn gia đình họ ở các tỉnh xa. Anh Tú là anh của anh rể tôi,
và từng quen biết từ hồi còn trẻ ở quê nhà. Ngày tôi học đệ tứ ở Trường Phan Thanh, làng Cổ Khúc, thỉnh
thoảng tôi có theo anh rể sang chơi bên làng Sồng, nhà anh Tú hay nhà các em chú bác của anh, bạn học
củng lớp tôi.
Bọn Vịêt Cộng muốn cướp cạn căn nhà của anh rồi phịa rằng anh tên là Tãu. Vào sáng ngày 29 tháng tư
đen, con đường Nguyễn tri Phương người qua lại kẹt cứng bởi phần lớn dân miền Trung lánh nạn Cộng
Sản chạy về Saigon. Bên cạnh Trường Quân Y là Nhà Thờ Đồng Tiến, thỉnh thoảng tôi thấy có trực thăng
đáp xuống bốc người di tản. Chúng tôi gặp nhau trong ngày cuối cùng đau thương của toàn dân miền Nam
Việt Nam Dân Chủ với nỗi buồn vô vọng. Anh cũng từng lãnh trên 3 cuốn lịch. Về Saigon, anh làm bác sĩ
điều trị tại Trung Tâm điều trị bệnh phổi Phạm ngọc Thạch (là bệnh viện Hồng Bàng, đường Hùng Vương
cũ). Thời gian đầu Việt cộng trả lương cho anh 70 đồng tiền hồ đáng giá 14 tô phở trong gian đoạn này.
Một năm sau, chúng thấy khả năng của anh hơn bọn họ rất nhiều nên tăng cho anh lên 121 đồng, là
chuyên viên 2. Dù là làm ở bệnh viện, nhưng anh rất cơ cực trong thời gian còn ở Saigon, vì anh bị hăm
doạ, kìm kẹp bởi công an và uỷ ban Quận. Hết doạ đưa gia đình anh đi kinh tế mới. lại doạ lấy nhà. Sống
trong chế độ Cộng Sản thì nó như thế.
Anh đi đoàn tụ với các con ở Úc năm 1990. Anh bị bọn Cộng Sản Quận cướp mất căn nhà khi rời khỏi Việt
Nam. Nhà của anh là một căn biệt thự nhỏ nằm trên một ngõ lớn đường Trương minh Ký cũ, gần nhà thờ
Ba Chuông. Tên Viện trưởng Viện Kiểm sát thèm muốn căn nhà của anh, nên dù anh là “công nhân viên
nhà nước”, chúng cũng không cho anh sang tên nhà hoặc bán. Bán hay sang tên đều phải qua Phường,
Quận xét và chuyển. Hai ải này không qua được thì muốn bán được căn nhà kể như “muôn năm”(!) Chọn
con đường để được sống tự do, anh đành phải bỏ lại căn nhà. Anh cũng như tôi và người bạn học anh ở
Tây Bắc Hoa Kỳ, 2 lần bị Cộng Sản cướp nhà. Một lần là năm 1955 và một lần là sau tháng tư đen 1975.
Tôi nói bọn Việt Cộng là bọn Cướp Ngày, mà Hồ Tặc là tướng cướp cũng không sai.
Tại Úc, anh có mấy cháu tốt nghiệp ngành của bố. Bản thân anh lại tiếp tục học lấy bằng tiến sĩ, MECH
Ph D và làm tại Viện Nghiên cứu về Môi trường, sức khoẻ và Phát triển vùng Á châu, Thái bình Dương,
thuộc Trường Đại học Griffisth. Năm 2006, anh đã xuất bản cuốn sách về Y và gửi tặng tôi, nhan đề là Y
Học Thường Thức- HỎI và ĐÁP. Sách dày 754 trang. Anh vẫn thường liên lạc email với bạn học cũ của
anh ở Tây Bắc Hoa kỳ và tôi.
Xin giới thiệu với độc giả của Trại Tù T4, bài viết NHỮNG NGÀY KHÓ QUÊN của bác sĩ Pham viết Tú, để
biết thêm sự tàn ác, sảo trá của Cộng sản.
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NHỮNG NGÀY KHÓ QUÊN - Phạm Viết Tú
Khi xảy ra biến cố 30 tháng 4 năm 1975, phần vì ấu trĩ về chính trị và gắn bó với đơn vị, phần vì chậm chân
và đang ở vận đen, tôi bị kẹt lại ở Saigon để rồi phải sống dưới chế độ cộng sản 15 năm kể cả 3 năm tù
“cải tạo”(!) Thời gian 15 năm ở vào độ tuổi trung niên là tương đối dài so với đời sống thực sự có ích của
một đời người.
Khỏi nói đến những nỗi cơ cực và đau khổ cả về thể chất lẫn tinh thần, do những đòn thù thâm độc của
cộng sản trong trại tù cải tạo, ngay cả sau khi được thả ra, chính quyền cộng sản địa phương còn tiếp tục
kỳ thị, trù dập, uy hiếp tôi và gia đình một cách tận tình. Có lẽ thân phận của bất cứ quân nhân viên chức
nào còn kẹt lại, đại thể cũng giống nhau, tuy nhiên, với luật rừng của cộng sản, đảng ủy địa phương có rất
nhiều quyền hành tùy tiện thi hành chính sách, nên tùy theo địa phương, mỗi người có một hoàn cảnh
riêng.
Tôi ở quận Phú nhuận, chủ tịch quận là một đặc công Việt cộng khét tiếng căm thù ‘Mỹ Ngụy’, mang quân
hàm trung tá, anh hùng quân đội, từng chỉ huy đội biệt động tấn công phi trường Tân Sơn Nhất hồi tết Mậu
Thân (1968). Chẳng biết tên thật của y là gì, nhưng trên các văn thư chính thức, y ký tên là Ba Phong.
Phường tôi được phong là phường tiên tiến số một của quận về tổ chức an ninh và kiểm soát chặt chẽ các
thành phần thuộc ‘ngụy quân, ngụy quyền’. Chủ tịch phường hồi trước năm 1975 là một cán bộ nằm vùng.
Tổ dân phố của tôi gồm 20 gia đình trong đó có 5 gia đình là cán bộ từ miền Bắc vào, họ chiếm ngụ các
căn nhà của những người di tản bỏ lại hoặc nhà của những người bị đuổi đi vùng kinh tế mới. Tổ trưởng tổ
dân phố là một người nham hiểm, trước y sinh sống tại Campuchia, nhưng khi dân Campuchia tổ chức
‘cáp duồn’ Việt kiều, y mang gia đình chạy về nước, sống bằng nghề bán tạp hóa và sửa điện nhà. Sau 30
tháng 4 năm 1975, y tỏ ra rất thành khẩn với cách mạng, yêu Đảng kính Bác còn hơn cả cán bộ cộng sản.
Tôi ớn đến tận cổ khi bị bắt buộc phải đi họp tổ dân phố hàng tháng, phải ngồi bệt xuống nền nhà y hàng
giờ, lưng mỏi, chân tê để nghe y “triển khai chính sách” (!) của Đảng và nịnh bợ công an khu vực.
Khổ nhất là phải tham dự các cuộc bình bầu gia đình tiên tiến để nghe y bốc thơm các gia đình cán bộ, gia
đình ban điều hành tổ dân phố, và tố khổ mấy gia đình gốc ‘ngụy’ không nịnh bợ y. Đương nhiên, mấy anh
trong ban điều hành tổ dân phố đã không bỏ lỡ cơ hội tâng bốc y để kiếm điểm. Có một anh tổ phó an ninh,
gia đình gốc ‘ngụy’ chẳng nể tình nghĩa, vào phe với tổ trưởng, tố cáo một gia đình ở chung nhà là đã vi
phạm an ninh khu phố, khi có người nhà đến ở qua đêm mà không báo cáo tạm trú.
Đối diện nhà tôi là một nhà di tản, công an Quận chiếm làm trụ sở, có một nhà giam với nhiều phòng ở bên
hông, giam đủ mọi loại tội phạm từ vượt biên, hình sự đến chính trị. Tiếng quát tháo, tiếng đấm đá, roi vọt
tra tấn, tiếng rên la kêu khóc được nghe thấy hàng ngày, hàng đêm. Có một lần, một tù nhân, lợi dụng lúc
nhá nhem tối, cả gan vượt ngục bằng cách chuyền qua các mái nhà kế cận, khi tụt xuống đất lại nhè trước
nhà tổ trưởng mà xuống. Không bỏ lỡ dịp lập công, tổ trưởng bắt lại giao nộp công an. Với thành tích này,
tổ tôi trở thành tổ dân phố kiểu mẫu, và tổ trưởng được cấp ủy phường và quận tín nhiệm hoàn toàn. Xế
cửa nhà tôi, sát với trụ sở công an là nhà một viện trưởng viện kiểm sát nhân dân quận. Y người Quảng
Nam, có nhiều tuổi đảng và có nhiều quyền, vợ là một cán bộ nằm vùng. Hình như y thích căn nhà của tôi
vì nhà tôi cao hơn, rộng hơn, nhiều phòng hơn, đẹp hơn nhà của y đang chiếm ngụ. Cách nhà tôi 2 căn là
nhà một goá phụ đã lớn tuổi, có tính hay dòm ngó nhà hàng xóm để báo cáo tâng công với công an. Ngày
tôi mới được thả về, y thị lấy cớ hàng xóm đến thăm vào lúc gia đình tôi đang dùng bữa để xem mức sinh
hoạt rồi báo cáo. Y thị đã báo cáo với công an là tôi uống rượu ‘tây’. Nhà tôi ở cái thế ‘tứ bề thụ địch’ mà
kẻ địch nào cũng nguy hiểm.
Khi được thả ra từ trại tù Suối Máu, Biên Hòa, tôi được cấp một “Giấy ra trại” với ghi chú là bị quản chế 12
tháng và khi về phải trình diện sở công an thành phố và địa phương. Tôi cùng mấy anh bạn nữa được thả
ra một lượt. Trước khi phát giấy ra trại, người cán bộ quản giáo còn đánh đòn cân não, tập họp chúng tôi
lại tuyên bố: ‘các anh còn phải tiếp tục học tập cải tạo’, làm chúng tôi ớn xương sống. Tôi tự nghĩ, không
biết có tha thật không đây, hay lại dàn dựng một vụ chuyển trại mới, như họ đã từng làm, khiến một số tù
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nhân thật thà tưởng bở, đã để lại những vật dụng cần thiết cho các bạn còn ở lại, khi đến trại mới không có
được cái chén, đôi đũa để ăn bo-bo.
Cộng sản dù ở bất cứ đâu, ở bất cứ trường hợp nào, lớn hay nhỏ, đều lấy thủ đoạn lừa bịp, dối trá làm
phương châm hành động. Chẳng hạn như khi họ cần tập trung sĩ quan, công chức của chế độ cũ vào các
trại tù cải tạo, họ mập mờ ra thông cáo cho những người trình diện phải mang theo thực phẩm đủ dùng
trong một tuần hay một tháng tùy theo cấp bậc, và tập hợp tại các trường trung học trong thành phố. Âm
mưu này đã làm con kiến trong lỗ cũng phải bò ra. Tôi biết một vị Trung Tá đã 70 tuổi đời, giải ngũ từ lâu,
cũng hăng hái trình diện vì tin tưởng là sẽ được khoan hồng và được để yên sống những ngày còn lại. Khi
tôi được tha, ông ta vẫn còn ở lại trại, trong khi những sĩ quan đã giải ngũ như ông không đi trình diện, Việt
Cộng cũng không hay biết.
Trong trại tù, khi họ cần tìm hiểu lý lịch các tù nhân, họ tổ chức để tù nhân tự kiểm và kê khai lý lịch, trước
đó họ nói cách mạng đã nắm vững tất cả lý lịch và hành động của mọi người trong quá khứ, tổ chức tự
kiểm lần này là để khảo sát sự thành khẩn cũng như đánh giá kết quả học tập của mỗi người. Một Trung
Tá Phòng Nhì của một quân đoàn đã quá thành khẩn đến mức tự nhận là con mắt thần của máy bay B.52
trên chiến địa. Kết quả trông thấy là ông đi cải tạo mút mùa.
Một lần, khi họ cần chụp hình tù nhân để làm hồ sơ cá nhân (!), họ tập họp chúng tôi lại và ỡm ờ nói: ‘Trên
đã đánh giá các anh học tập cải tạo tốt, có tiến bộ nên gởi cán bộ đến chụp hình để mai mốt các anh có
giấy tờ chứng minh cho tiện việc đi lại, các anh hãy làm vệ sinh râu tóc cho gọn ghẽ, mặc áo đẹp vào’. Báo
hại các tù nhân cải tạo ngây thơ thật thà, thường tự nhận là có nhiều kinh nghiệm về cộng sản, đã cắt tóc,
chải đầu, cạo râu, mặc cái áo đẹp nhất lấy từ dưới đáy bị ra, túm năm tụm ba, bàn tán, hí hửng cho là sắp
có tin vui. Đến khi chụp hình, thấy họ bắt quàng một tấm biển có số tù trước ngực, mới vỡ lẽ. Thành thật
mà nói, ở những trường hợp như vừa kể, ai cũng bị lừa thôi, chẳng khác chi một người sắp chết đuối, thấy
một mảng bèo trôi cũng tuởng là phao cứu.
Khi được thả, qua khỏi cổng trại tù, chúng tôi không ai bảo ai, rảo bước như muốn chạy, không giám quay
lại nhìn nơi đã từng bị giam giữ. Trên đường về nhà, ngồi trên xe lam chở khách của một người tài xế tốt
bụng, còn có can đảm nói lên sự xót thương những sĩ quan của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa bị sa cơ, tôi
cảm động không cầm được nước mắt. Đây là lần đầu tiên sau 3 năm, tôi mới được nói chuyện với một
người dân thường. Về đến nhà, chờ người trong nhà ra mở cổng, người hàng xóm thấy tôi quần áo lam lũ,
mũ rách, giày nát, mặt mày hốc hác, da đen đúa, vác một bị lớn trên vai, không nhận ra tôi, tưởng tôi là một
kẻ đi ăn xin.
Không dám chậm trễ, sau khi tắm rửa, thay quần áo, ăn uống, tôi đạp xe lên sở công an thành phố ở
đường Trần Hưng Đạo để trình diện. Người phụ trách là một đại úy công an, ghi ngày giờ trình diện vào
mặt sau giấy ra trại, ký tên mà quên không đóng dấu. Tôi đạp xe về công an phường, ở đây nói tôi ra trình
diện tiểu ban quản huấn quận. Sau hơn nửa giờ chờ đợi viên trưởng ban, một người nhỏ bé, da đen cháy,
tóc dựng ngược như tóc hình Đỗ Mười hồi còn trẻ, súng lục lủng lẳng ngang hông, bước vào bàn giấy. Cô
thư ký đem giấy ra trại của tôi ra trình y, tôi ngập ngừng bước theo. Y lườm tôi, cau mặt lại và xem giấy ra
trại của tôi. Y phát hiện không có dấu của sở công an thành phố nên đập bàn quát: ‘Trung tá hả? giám giả
mạo chữ ký hả? tại sao không có dấu đóng ở đây?’ rồi y gằn giọng: ‘đi về, sửa soạn đưa gia đình đi kinh tế
mới’.
Tôi trình bày: ‘Đó là chữ ký của một Đại úy ở Sở công an thành phố, còn việc đóng dấu hay không tôi đâu
có biết. Tôi là một chuyên viên ngành y, được chính phủ khoan hồng, cho về để làm việc phục vụ nhân dân
thành phố’. Nghe vậy, y quắc mắt nhìn tôi, rút súng ra khỏi bao, đặt mạnh trên bàn, uy hiếp tôi: ‘cãi lệnh
hả, tao bắn chết bây giờ, trở lại trại cải tạo!’. Y giữ giấy ra trại của tôi, đuổi tôi về và ra lệnh sáng hôm sau
trình diện y. Tôi đạp xe về nhà, vừa đi vừa lo, không biết tên ác ôn có biệt danh ‘Sáu A’ này sẽ hạ đòn gì để
hãm hại tôi. Tôi như cá nằm trên thớt, chúng muốn làm gì mà chẳng được, chúng có thể bắn chết tôi về tội
chống đối cách mạng. Chán nản và lo sợ cực độ. Cố Hoàng Thân Claus, chủ tịch danh dự viện Prince
Claus ở Hoà Lan đã có lần triết lý: ‘Khi bị cuộc đời dày vò mình, xin đừng khóc, hãy cứ sống’. Thế nhưng,
với trường hợp của tôi lúc đó, tôi làm cách nào để sống? Nếu khi đó có mối vượt biên, thì dù có nguy hiểm

3

mấy tôi cũng liều. Không có giấy tờ tùy thân, cả buổi chiều hôm đó tôi không dám ra khỏi nhà. Suốt đêm,
tôi không sao chợp mắt, chỉ sợ công an đến xét nhà vào giữa đêm, bắt tôi về tội trốn trại.
Sáng hôm sau, tôi lại ra trình diện tiểu ban quản huấn quận, Sáu A không có mặt tại văn phòng, cô thư ký
đưa giấy ra trại trả tôi, dặn tôi đi ngay đến Sở công an để xin xác nhận và đóng dấu. Tôi đạp xe nhanh đến
Sở công an, may mắn gặp viên đại úy hôm trước. Tôi trình bày sự việc xẩy ra tại tiểu ban quản huấn quận.
Viên đại úy tỏ vẻ thông cảm, viết giấy xác nhận đã trình diện, ký tên và đóng dấu. Y nói tôi cứ về nhà, để y
liên lạc với tiểu ban quản huấn quận. Tôi hơi yên tâm, trên đường về tôi ghé vào trình diện công an
phường. Công an phường ra lệnh cho tôi phải trình diện hàng tuần, mang theo sổ tự kiểm, ghi rõ những
việc làm trong tuần, đi những nơi nào, tiếp xúc với ai, về những vấn đề gì, ghi chi tiết nội dung, và nhất là
phải thành khẩn khai báo, tự kiểm những suy nghĩ sai trái và chuyển biến tư tưởng.
Tôi thực hiện điều này bằng cách viết một bài mẫu, rồi cứ thế sao chép lại hàng tuần để nộp cho công an.
Sau khi ‘đánh vần’ xong bản tự kiểm, anh công an phụ trách phê chữ ‘xem’ ở dưới và ký tên, giống như
một thày giáo chấm bài cho học trò. Học lực của anh này, tôi đoán chỉ ở lớp ba, và tuổi đời khoảng 20 tuổi,
còn thua tuổi con tôi. Sau nhiều tuần cứ bản cũ soạn lại như thế, anh công an phê bình tôi: ‘Tôi xem anh là
người có học, mà sao bản tự kiểm của anh không có “chất lượng” gì hết và cũng chẳng “thành khẩn” chút
nào’. Tôi biết làm sao hơn?
Việc thứ hai mà tôi phải làm “khẩn trương” sau khi ra trại là đến Sở Y tế thành phố xin việc làm để có chỗ
dựa, tránh sự trù dập của chính quyền địa phương. Sau gần một tháng nghiên cứu hồ sơ, Sở Y tế cho tôi
làm y sĩ điều trị tại bệnh viện, lương tháng 70 đồng khi giá tiền một tô phở là 5 đồng. Tuy đã là một công
nhân viên chức, chính quyền địa phương vẫn chưa tha tôi, chủ tịch quận còn gửi văn thư đến Sở Y tế yêu
cầu Sở không được nhận tôi vào làm việc để địa phương tiện điều động gia đình đi kinh tế mới. Họ gởi kèm
theo các báo cáo xuyên tạc, vu cáo tôi nhiều chuyện như: tổ chức ăn nhậu, uống rượu tây, nghe nhạc đồi
trụy, tẩu tán tài liệu, tiếp xúc với người lạ mặt và man khai lý lịch (họ nói tôi có tên thật là Tãu). Có lẽ họ
muốn chiếm căn nhà của tôi nên quận và phường đã toa rập với tiểu ban quản huấn, công an, tổ dân phố,
xuyên tạc, uy hiếp để tôi bỏ nhà đi nơi khác. Cứ cách ngày, nhân viên phụ trách kinh tế mới phường lại
đến hối thúc tôi đi kinh tế mới kèm theo lời hăm dọa.
Được mấy người quen cho kinh nghiệm, tôi nhất quyết từ chối không ký vào giấy tình nguyện đi kinh tế
mới. Tình hình mỗi ngày một bức bách, khi công an ra lệnh cho tôi phải trình diện hàng ngày, ngay cả vào
giờ làm việc tại bệnh viện, ban đêm thỉnh thoảng lại đến xét nhà với thái độ hung hãn như là đi lùng bắt tội
phạm, buộc tôi phải trình bày sự việc với cơ quan nơi làm việc và nhờ can thiệp. Thủ trưởng cơ quan là
một người có nhiều tuổi đảng, từng là y sĩ riêng của một bí thư trung ương cục R (miền Nam), nên sự can
thiệp có hiệu quả ngay. Những năm về sau, địa phương không làm khó tôi nữa nhưng vẫn giữ thái độ kỳ thị
đối với gia đình tôi. Tôi được tập thể y tá và bệnh nhân thương mến, nhưng tôi vẫn không thấy an toàn vì
luôn luôn bị rình rập theo dõi. Tôi không thể sống mãi dưới một chế độ độc tài đảng trị phi nhân, cai trị dân
bằng những thủ đoạn lừa bịp, dối trá, đàn áp dã man, tước đoạt các quyền tự do, dân chủ và nhân quyền,
dùng chiêu bài cách mạng để tiêu hủy cả một nền văn hóa dân tộc truyền thống. Tôi đã nhiều lần theo đoàn
người đi vượt biên tìm tự do, nhưng vận đen chưa hết nên tiền mất mà mộng không thành.
Cuối tháng tư năm 1990 (cũng lại tháng tư), tôi được định cư tại Úc Đại Lợi do con tôi bảo lãnh qua diện
đoàn tụ gia đình. Tôi rời quê hương với hai bàn tay trắng khi ở tuổi về hưu, mang theo niềm đau xót ly
hương mà không có hy vọng một ngày trở lại. Đặt chân trên đất Úc, tôi mới chắc chắn là đã được tự do.
Dưới chế độ cộng sản không có gì chắc chắn cả, dù đã nắm trong tay giấy thông hành xuất cảnh và ngay
cả khi đã ở phi trường Tân Sơn Nhất chờ máy bay, cũng chưa bảo đảm là sẽ được ra đi. Đã có nhiều
người bị giữ lại vào giờ chót để điều tra. Tôi còn được biết một trường hợp hy hữu khi một máy bay Hàng
Không Việt Nam chở người xuất cảnh sang Úc, qua ngả Thái Lan, đã bay được nửa giờ còn bị gọi quay trở
lại, khiến tất cả hành khách phải lên ruột. Sau mới nghe phong phanh là có lệnh thay phi công, vì phi công
tay nghề còn kém không có khả năng đáp xuống phi trường quốc tế Bangkok. Chuyện vừa kể khó tin
nhưng bảo đảm là có thật. Sống ở Úc, tôi như con chim sổ lồng, được hít thở không khí hoàn toàn tự do
và dân chủ. Nhìn thấy dân xứ người, trạnh nghĩ đến dân mình muôn vàn khổ cực, đã nghèo, phải làm việc
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vất vả mới có miếng ăn, lại còn bị loài cáo đỏ lừa bịp, bóc lột, đàn áp, tước đoạt mọi thứ quyền. Biết đến
bao giờ loài cáo này mới bị tiêu diệt để nhân dân Việt Nam được giải thoát?
Báo chí Việt Nam tại hải ngoại đưa tin là số Việt kiều mua vé máy bay về Việt Nam ăn tết Nhâm Ngọ (2002)
đã lên đến hơn 70,000 người, hãng máy bay đã bán hết vé, khiến nhiều người không đi được, và trong
năm 2001 đã có 200,000 lượt Việt kiều về thăm quê hương. Trong số những người trở về chắc có đa số
người vượt biên tị nạn cộng sản, và chắc cũng có người đã từng đi tù cải tạo, được các nước phương tây
cho nhập cư như là những người tị nạn cộng sản. Cho đến nay, tôi vẫn cho những nhận định của một nhà
hoạt động chính trị Việt Nam tại hải ngoại là hồ đồ, khi ông nói, người Việt Nam cả trong lẫn ngoài nước
đều không yêu nước. Theo ông, ở hải ngoại tính ra chỉ có khoảng hai ngàn (2,000) người Việt yêu nước.
Tôi cũng không chấp nhận định đề ‘yêu chủ nghĩa xã hội là yêu nước’ của cộng sản, và coi định đề này là
áp đặt, lố bịch và ấu trĩ. Tôi cũng rất khó chịu khi có người ‘vơ đũa cả nắm’ đặt điều nói người Việt Nam dễ
bị dụ dỗ, mau quên, ích kỷ, ham vui và hay khoe mẽ. Thế nhưng, sự kiện rủ nhau lũ lượt trở về Việt Nam
của người Việt hải ngoại, như những tín đồ ngoan đạo đi hành hương nơi thánh địa, đã làm tôi suy nghĩ
không ít.
Hồi tưởng lại, kể từ 30 tháng tư năm 1975, kéo dài cho đến nhiều năm sau, từng đoàn người kéo nhau tìm
đường vượt biên trốn chạy cộng sản, trên những con thuyền mỏng manh, bất kể sóng to biển cả. Có
người mang theo toàn bộ gia đình, có người mang theo một phần gia đình, có người đơn độc ra đi để cha
mẹ vợ con ở lại, thậm chí có người còn gửi con ở tuổi vị thành niên đi theo những người quen biết. Cảnh
biệt ly buồn không sao kể xiết. Người ra đi dặn người ở lại, một ra đi là không trở về khi chế độ cộng
sản còn tồn tại. Sự hy sinh của hàng trăm ngàn ‘thuyền nhân’ trên biển cả đã làm xúc động lương tâm
của nhân dân thế giới, nhất là nhân dân các nước phương Tây. Họ ngưỡng mộ, khâm phục tinh thần bất
khuất hy sinh và lòng qủa cảm của ‘thuyền nhân’ Việt Nam, nên đã ân cần đón tiếp, cưu mang những
‘thuyền nhân’ may mắn đến được bến bờ tự do, nhận vào nước họ như là những người tị nạn cộng sản.
Giờ đây, không biết có những lý do bức xúc nào thúc đẩy người Việt hải ngoại tị nạn cộng sản trở về, khi
chế độ mà họ sợ hãi, kinh tởm đến mức phải liều chết trốn chạy trước đây vẫn còn ngự trị tại quê hương,
với những chính sách chính trị hoàn toàn không thay đổi. Đảng cộng sản vẫn nắm chặt độc quyền thống
trị, vẫn vi phạm nhân quyền trầm trọng, vẫn dùng hệ thống công an, quân đội đàn áp tận tình tất cả mọi
mầm mống chống đối, dù chỉ là những đòi hỏi ôn hòa. Có thay đổi chăng là những năm gần đây, cộng sản
đưa ra chính sách đổi mới kinh tế - kinh tế thị trường theo chiều hướng xã hội chủ nghĩa - để tự cứu chế độ
và vét đầy túi tham, và cho dân chúng đỡ đói rách hơn hầu cam tâm làm tôi mọi cho họ. Thêm nữa, cộng
sản đã vô cùng xảo quyệt khi đưa ra chiêu bài dụ dỗ, cho phép Việt kiều, những người “anh em có khúc
ruột ngàn dặm” mà trước đây họ đã xỉ vả không tiếc lời là “ma cô đĩ điếm”, trở về thăm quê hương để họ
bòn rút tiền của.
Hoàn cảnh mỗi người mỗi khác, người Việt coi trọng tình nghĩa, về thăm cha mẹ khi điều kiện cho phép là
việc làm không có ai cấm cản, nhưng chẳng lẽ số người có cha mẹ còn kẹt lại ở Việt Nam nhiều đến thế
sao? Xét về cả lý lẫn tình, theo tôi, những người mang tư cách tị nạn cộng sản mà trở về, dù dưới bất
cứ hình thức nào (viện trợ nhân đạo, kỹ thuật, y tế, giáo dục, du lịch, thăm viếng v.v...) khi chế độ
cộng sản còn tồn tại là đã đánh mất quyền tị nạn cộng sản, đi ngược lại lý tưởng chống cộng của
chính mình, củng cố chế độ cộng sản (thay vì phổ biến dân chủ hay giúp đỡ nhân đạo như một số
người đã biện luận), quên ơn những chiến sĩ và những người đã hy sinh xương máu để chống
cộng và đấu tranh cho tự do dân chủ trong suốt bao nhiêu năm, phản lại những ‘thuyền nhân’ đồng
hội đồng thuyền đã bỏ mình nơi biển cả. Hành động ‘qua sông rút cầu’, trở về Việt Nam của đông đảo
người Việt hải ngoại trong quá khứ đã vô hình trung là những nhát dao chí tử đâm sau lưng các người cần
tị nạn cộng sản thật sự nhưng chậm chân ở các trại tị nạn Hong-Kong và Đông-Nam-Á.
Thế giới đã quy cho họ là di dân kinh tế và gởi trả về Việt Nam. Đến nay, không biết số phận của họ ra
sao. Sự trở về đông đảo của Việt kiều đã làm mất đi niềm hy vọng của những người Việt Nam yêu nước
tại quốc nội đang kỳ vọng vào sự hỗ trợ của cộng đồng hải ngoại, khi thời cơ tới, giải thể chế độ cộng sản.
Sự trở về của Việt kiều cũng làm nguội đi khí thế chống cộng của các đoàn thể, tổ chức chống cộng tại hải
ngoại. Nhờ có các tổ chức này huy động cộng đồng chống cộng nên cộng sản mới không tìm được địa
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bàn hoạt động, và chúng ta mới giữ được tư thế cộng đồng tị nạn cho đến ngày nay, khiến cộng sản phải
nể sợ và xoay ra o bế chúng ta.
Phạm Viết Tú
(còn tiếp)

6

