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*** 
Quê hương tôi Việt Nam, quê tôi đẹp lắm! Nơi có dãy trường sơn hùng vĩ như bức thành 
trì bao che cơn phong ba bão táp; có những dòng sông chuyên chở phù sa bồi đắp cho 
cánh đồng phì nhiêu ruộng lúa; có biển cả mênh mông bao bọc, cung cấp cá tôm quanh 
năm bốn mùa. Nơi đã cho tôi tiếng hát mẹ ru muôn đời mật ngọt, lời ca dao thắm đậm 
tình người. Những kỷ niệm êm đềm của tuổi thơ, tuổi chưa biết buồn biết nhớ. Một cuộc 

sống nồng nàn ấm áp của tình cha nghĩa mẹ; tình yêu thương anh chị em, quây quần trong gia đình đầm ấm. 
Có làng quê ấm áp tình xóm giềng thân yêu muôn đời; có tiếng hát trẻ thơ với chân sáo tung tăng trong những 
lần đến trường hai buổi. Nơi có mái đình ôm ấp hồn thiêng của Tổ tiên ông bà, đã gầy dựng nên những gia 
đình, một xã hội; có hội hè đình đám quanh năm, nơi trao nhau những tình tự dân tộc; dẫn dắt nền văn hóa ấy 
tiến dần theo văn minh của nhân loại.  
 
Nhưng quê hương tôi không hưởng được cảnh hạnh phúc thanh bình vì chiến tranh lan tràn! Chiến tranh đã 
đem đến cho quê hương tôi nhiều tang tóc, rách nát không còn một mảnh vụn; tiếp theo là sự phân hóa triền 
miên! Kể từ ngày 20 tháng 7 năm 1954, đất nước tôi bị chia đôi bởi hiệp định Genève! Rồi chiến tranh hai 
miền Nam Bắc; cảnh cốt nhục tương tàn, đã làm cho quê mẹ vốn đã tan nát lại thêm khốn khổ trăm bề! Người 
dân không nơi nương tựa, nhà cửa ruộng vườn bị chiến tranh, bom đạn tàn phá. Thương cho quê mẹ Việt 
nam biết chừng nào với một thân phận đau buồn nhược tiểu! 
 
Nhất là ngày 30 tháng 4 năm 1975, ngày tang thương cho đất nước! Không chỉ riêng miền Nam mà kể cả 
người dân miền Bắc cũng phải bỏ nước ra đi; một cuộc di cư vĩ đại và bi thảm nhất trong lịch sử nhân loại. Sự 
liều chết ra đi của người dân Việt sau tháng 4-75 và tiếp theo sau đó, là một biến cố mà hiện giờ thế giới vẫn 
còn lưu tâm, nhiều người vẫn còn rùng mình mỗi khi nghĩ đến. Biến cố ấy là một chứng minh lịch sử về việc 
cai trị của bạo quyền Cộng sản, bạo quyền đã dẫn đưa dân tộc Việt Nam đến cảnh khốn cùng và bi thảm như 
ngày hôm nay.  
 
Từ những năm đầu thập niên 60, Hà Nội đã xua quân vào đánh chiếm miền Nam! Và cuộc chiến kéo dài cho 
đến ngày 30 tháng 4 năm 1975, thì Cộng sản đã chiếm trọn miền Nam. Tất cả những Quân nhân, Công chức 
thuộc chế độ miền Nam đều phải đi tù. Lúc ấy đơn vị tôi đang ở Huế, sáng ngày 24 tháng 3, được lệnh cấp 
trên cho chở tất cả quân dụng và hồ sơ tài liệu xuống Thuận an để đợi tàu vào Đà nẵng. Nhưng khi đến 
Thuận an thì phía ngoài cửa bị pháo liên tục, tàu không cập bến được. Đến chiều ngày 25.3 quân miền Bắc 
tràn vào và các đơn vị hậu cứ của các ngành đều bị bắt làm tù binh.   
 
Những tưởng sau khi đất nước đã thống nhất, thì người dân sẽ được tự do làm ăn; những người lính và công 
viên chức của miền Nam sẽ được trở về đoàn tụ gia đình; để cùng góp công sức xây dựng lại quê hương sau 
ngày tàn chinh chiến. Nhưng chính quyền Cộng sản vẫn không buông tha cho những người đã bại trận! Kể cả 

mấy chục triệu dân chúng miền Nam cũng đều sống trong cảnh 
phập phòng lo sợ. Những chiến dịch đánh tư sản miền Nam, 
như đổi tiền (chỉ cho mỗi đầu người với một số tiền đã ấn 
định!), tịch thu tất cả của cải của những ai có tài sản, lập 
chương trình đưa dân cư đi vùng kinh tế mới, quản thúc những 
người nghi ngờ... Với đời sống bất an như vậy, mới có một 
cuộc di cư vĩ đại sau ngày cuối tháng tư năm bảy lăm. Gần hai 
triệu người đã đành đoạn bỏ lại quê hương xứ sở để ra đi! Dù 
đường đi có chông gai nguy hiểm đến mấy, và rồi người nối 
người vẫn bỏ nước ra đi tìm tự do! 
     
(Hình ảnh Ngày 30.04.1975 tại Sài Gòn) 

 
Sau khi mãn tù, tôi không còn có chỗ để trở về (vì quê tôi bị cộng sản đánh chiếm vào hồi năm 1972; nhà cửa 
bị cháy, người dân được di tản vào các tỉnh Long khánh, Bà rịa Vũng tàu). Thất lạc gia đình, nên khi về tôi 
sống nhờ với người bạn cùng đơn vị. May mắn được gia đình người bạn nầy giới thiệu vào làm chân thư ký 



cho Đoàn Kỹ thuật Xây dựng Sài gòn. Đoàn  quy tụ một số Kỷ sư và Kiến trúc sư từ Sài gòn ra Huế; xây dựng 
công trình kiến thiết các nhà máy vôi, xi măng, gạch ngói tại hai tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên. Nhưng làm việc 
ở đây cũng chỉ được hơn 3 năm, đến cuối năm 1979 thì công việc gặp khó khăn. Một phần vì hai tỉnh ngoài ấy 
đã xúc tiến xây dựng Hợp tác xã, tất cả đất đai, vật dụng cũng như nhân công đều sung vào Hợp tác xã; các 
hảng xưởng thì sung vào Công ty Hợp doanh. Nên Đoàn Xây dựng nầy phải dời về Sài gòn; ông Trưởng đoàn 
đã vào Sài gòn đóng tàu vượt biên. Năm sau khoảng tháng 2 năm 80 tôi có thư nhắn vào Sài gòn để làm việc 
trong ấy. Khi vào Sài gòn thì được người nhà ông Trưởng đoàn cho xuống giữ ghe; một chiếc ghe chưa  ráp 
máy, chỉ mới cái vỏ không. Ban đầu ghe đậu tại bến Rạch Ông, đến tháng 6-80 thì ghe được ráp máy, và 
người chủ ghe xin giấy tờ sát nhập vào tổ hợp chuyên chở đường sông. Nhưng tháng sau nhân viên thành 
phố khám ghe và đưa ghe đi cải sửa (vì ghe không đúng tiêu chuẩn chuyên chở đường sông!), sau đó ghe 
được đưa lên ụ Ba Xanh để sửa chữa khoảng 3 tháng. Xong xuôi được đưa về bến Tân Thuận để đợi xin giấy 
tờ vào tổ hợp. Khi ghe chuyển về tổ hợp vận chuyển đường sông Thị Nghè, thì được ký hợp đồng chuyên chở 
gạch ngói về vùng Cần Giờ, mục đích là để cho tài công và thủy thủ quen biết lộ trình; làm quen với các trạm 
gác, xem sự kiểm soát như thế nào, để chuẩn bị cho chuyến vượt biên trong nay mai.       
 
Trước ngày khởi hành, ghe chúng tôi chạy ra hướng sông Sài gòn, tìm một bãi vắng đậu lại để bàn thảo 
chương trình cho ngày hôm sau: tìm hiểu hướng lộ trình, địa điểm đợi taxi đón người, nhận thực phẩm và 
nhiên liệu, mật hiệu đón taxi và nhận người... Đến ngày 5/2/1982 thì bắt đầu khởi hành chuyến vượt biên. Lúc 
đi trên ghe chúng tôi chỉ có 7 thủy thủ, gồm hai tài công, 2 thợ máy và 3 người phụ việc. Lần nầy thì ghe có 
giấy tờ hợp đồng về vùng Cần Giờ chuyên chở hàng hóa lên Sài gòn; nên chỉ chạy ghe không, tất cả thực 
phẩm, nhiên liệu và hành khách đều do taxi chở đến điểm hẹn.  
 
Vào khoảng 14 giờ chiều ngày 5/2/82 ghe khởi hành về hướng Gò Công và chạy đến điểm hẹn đợi Taxi. Trên 
đường đến điểm hẹn, chúng tôi phải dừng lại dọc đường hai ba lần, tấp vào những khúc sông vắng chờ đợi. 
Nếu thấy hai đầu sông có ghe kiểm soát chạy lại, thì ghe mình cũng từ từ chạy đi, vì tính giờ đến điểm hẹn 
còn quá sớm, sợ bị bại lộ khi các ghe đi kiểm soát bắt gặp (ghe vận tải trên tuyến đường mà đậu lại thì không 
hợp lý).  Trời gần tối, ghe mới tấp vào điểm hẹn. Chúng tôi ngồi trên ghe với nỗi băn khoăn sợ hải và lo âu; cứ 
sợ nếu nhỡ có xảy ra chuyện gì bất trắc, thì khó lòng mà trốn thoát; vì đây là nơi chốn xa lạ không có ai để 
hướng dẫn. Chúng tôi chỉ biết cầu Trời cho mọi việc được bình an mà thôi! Nên chỉ mấy tiếng đồng hồ ngồi 
đợi trên ghe nơi điểm hẹn, mà thấy thời gian như ngưng đọng lại, làm cho mọi người cảm thấy hồi hộp lo âu!  
 
Tại điểm hẹn, ghe lửng lơ dọc theo bờ sông có cây cối rậm rạp bao che; thỉnh thoảng có vài chiếc ghe chạy 
qua, nhưng may thay các ghe ấy chỉ chạy lướt qua nên thấy cũng an tâm. Gần 10 giờ, thấy xa xa có những 

ánh chớp của đèn, báo hiệu ghe taxi đã đến. Chúng tôi chuẩn bị 
đón khách và chuyển lương thực, nhiên liệu lên ghe. Ban đầu 
thì kiểm soát những người có giấy ghi mã số mới cho lên ghe; 
nhưng dần dà rồi taxi đến đông, chiếc đậu trước, chiếc giữa, 
chiếc sau nên không thể kiểm soát nổi. Cuối cùng hành khách 
đã lên ghe quá số lượng đã dự trù! Khi kiểm điểm  
 
(một trong những chiếc ghe đang lênh đênh trên biển) 

 
lại thì không có chiếc taxi chở người nhà của chủ ghe; đợi 
khoảng một tiếng đồng hồ vẫn không thấy, nên tất cả thủy thủ 
trên ghe quyết định phải khởi hành, không thể đợi lâu hơn được 

nữa, nhỡ ghe tuần tra đến thì chết cả trăm người.  
 
Chiếc Tắc xi của bộ phận bến bãi dẫn đầu, ghe chạy ra hướng Gò Công. Nhìn hai bên bờ sông, những làng 
mạc xa xa đang le lói ánh đèn; gió phập phòng hai bên mạn thuyền  khỏa sống lướt đi trong màn đêm, chở 
hơn trăm người theo hướng ra biển cả. Ngồi trên ghe trong một trạng thái buồn vui lẫn lộn, đang thu mình vào 
lòng ghe chật chội, rồi thiếp đi trong một giấc ngủ mỏi mệt và lo âu. Sợ vì còn các trạm kiểm soát gần cửa 
biển, sợ các ghe tuần tra đuổi theo! Nhưng may mắn thay khi thấy chiếc ghe hướng đạo làm dấu hiệu vẫy 
chào để họ trở về, và chúng tôi đã thấy trước mặt một vùng trời nước mênh mông. Biển, biển... ghe chúng tôi 
tiếp tục chạy theo lộ trình đã định trước, lấy hướng Mã Lai. 
 
Lúc ra khỏi cửa sông thì trời vẫn còn tối; chỉ lấp lánh những vì sao lưa thưa không soi đủ cả một vùng trời đại 
dương.  Sóng biển chập chờn làm suýt nữa đâm đầu vào đáy giăng ngang trước cửa biển, ghe hãm lại được 



và tìm khoảng trống để chui ra. Vừa thoát khỏi màn lưới thứ nhất, thì màn lưới thứ hai đang chờ sẵn; lần nầy 
thì đã có kinh nghiệm nên cho chạy chậm lại để tìm lối thoát. Đêm đầu tiên lênh đênh trên biển, cảm giác 
chúng tôi rất bâng khuâng và lo lắng! Không biết sẽ đi về đâu khi đã chấp nhận một cuộc phiêu lưu như thế 
nầy, cứ chập chờn trong một tinh thần không định hướng... Mặt trời đã lên cao, biển lặng và đẹp vô cùng; nhìn 
từ những gợn sống lăn tăn hai bên mạn thuyền, lan rộng ra trên mặt biển mênh mông với màu xanh trải dài 
bất tận. Thỉnh thoảng có vài con chim biển bay lượn trên không, sà xuống gần ghe như đang tiễn đưa chúng 
tôi; vẫy tay chào những người khốn cùng đang tìm đến một chân trời vô định! Với ước mong của mọi người là 
sẽ tìm được một cuộc sống tự do, đến được một nơi chốn bình yên, không còn sợ sệt lo âu. Không như khi 
chúng tôi được trở lại quê hương sau ngày tàn binh lửa, nhưng chẳng gặp được niềm vui đoàn tụ gia đình; 
mà chỉ thấy bơ vơ cùng với nỗi niềm bất hạnh.  
 
Với ngày thứ nhất trên biển, ghe vẫn lướt đi thong dong; nhưng đến chiều khoảng 16 giờ, thì thấy chiếc ghe lạ 
đuổi theo, đang chạy từ hướng đông bắc; thấy tín hiệu khả nghi, thủy thủ đã bàn nhau nên chuyển hướng để 
tránh chiếc tàu lạ. Chạy gần đến tối thì thấy mất dấu chiếc ghe đuổi theo. Tài công vội chuyển lại để lấy hướng 
đi Mã Lai; nhưng vì gió đông bắc thổi mạnh, nên sau khi chạy một đêm mà thấy sự chuyển hướng không 
được như mong muốn.  
 
Sáng ngày thứ 2 tài công đã chấm hải đồ để trở lại đường cũ hướng Mã Lai, nhưng vì sóng gió đã ảnh hưởng 
rất nhiều, tốc độ ghe chỉ chạy khoảng mười đến mười hai hải lý/giờ; trong khi đó gió Đông Bắc càng lúc càng 
thổi mạnh, nên ghe cứ trôi theo chiều gió. Đã hai ngày đêm kể từ khi ghe ra khỏi cửa biển, nhưng không đi 
được bao nhiêu theo lộ trình đã ấn định. Một phần bị sóng gió đẩy đưa, phần chuyển hướng theo hình chữ Z 
nên cuối cùng đã chạy lạc vào gần vùng vịnh Thái lan!  
 
Qua ngày thứ ba thì gặp hải tặc! Ghe chúng nó rất lớn và mạnh, chạy vòng quanh ghe chúng tôi mấy vòng rồi 
dừng lại, và đôi giây qua gọi tấp vào.  Chiếc ghe của chúng đậu ngang, bị sóng đẩy mủi ghe đâm vào ghe 
chúng thủng một lổ; nên khi hai ghe kéo sát lại, đã thấy chúng đứng bên ghe kia mấy người tay cầm súng, và 
cho ba người bước sang ghe chúng tôi, trong cử chỉ rất hung hăng và giận dữ. Chúng đóng kín nắp hầm ghe 
lại, một tên thì chạy ra cabine phá máy, còn hai tên thì mở nắp hầm kéo từng người thanh niên lên lục soát rồi 
xô xuống biển. Tên phá máy xong trở lại hai bên lườn ghe, chờ người nào ngoi đầu lên chúng dùng búa đánh 

trên đầu! Thấy máu loang ra rồi từ từ chìm xuống biển! Thanh 
toán xong lớp thanh niên trên ghe;chúng cho người xuống dưới 
hầm ghe 
 
(Tàu Cap Anamur đã cứu vớt chúng tôi qua cơn nguy biến) 

 
lục soát rồi bắt phụ nữ đưa qua ghe chúng nó. Trong số 13 cô 
gái bị bắt đưa qua ghe chúng phần nhiều là gái vị thành niên 
tuổi từ 13 đến 18; các bà mẹ còn lại trên ghe khóc than thảm 
thiết! Nhưng đối với hải tặc là những kẻ không có tim óc, nên cứ 
thản nhiên hành động như người máy mà thôi.  
 
Tôi cũng bị đẩy xuống biển, nhưng may mắn tôi luồn ra được 

sau ghe, nơi có sợi giây xích giữ bánh lái; tôi liền leo lên ôm giây xích ấy từ chiều cho đến tối. Sau khi nghe 
trên ghe yên lặng và có tiếng người nói xem quanh ghe có ai thì cứu lên; tôi lên tiếng và được kéo lên. Khi tôi 
được lên nằm trên ghe thì không biết ai đã mặc áo quần cho tôi và đặt nằm một góc sau cabine của ghe. Tôi 
nằm mê man cho đến ngày hôm sau vẫn chưa tỉnh dậy (vì sóng đánh làm đuối cả người, đồng thời uống nước 
biển nhiều làm thần kinh mê man).   
 
Sáng hôm sau, chúng nó qua lại ghe chúng tôi để cướp bóc và hành hạ những người trên ghe lần nữa! Cũng 
đẩy những thanh niên còn lại xuống biển, và chúng giết một ông già bằng súng! Còn hai người tài công thì bị 
bắt sang ghe chúng và đã bị giết chiều hôm trước. Trước cảnh tượng đau lòng vì bị dồn vào sự khốn cùng, có 
mấy người thanh niên rủ nhau chống lại; nhưng vì đều là những người chưa quen đi biển, say sóng một phần, 
phần thì mấy ngày đói khát nên ai nấy cũng yếu đuối lạ thường; trong khi bọn hải tặc là những người khỏe 
mạnh và đi biển rành nghề, nên chúng đã đánh gục mấy người thanh niên nầy rồi thẩy xuống biển. Phẩn uất 
vô cùng, nhưng không sao chống cự nổi! Còn dưới lòng ghe thì chúng nhốt tất cả đàn bà và con nít, đóng kín 
các nắp hầm ghe và cho người canh giữ.  



Tôi chợt nghe tiếng chân người chạy thình thịch trên ghe, với những bước chân dồn dập và khẩn cấp. Nhìn 
lên tôi thấy mấy tên hải tặc đang vội vã chạy về ghe chúng nó; đồng thời mấy người mở nắp hầm leo lên, thấy 
xa xa có một chiếc tàu rất lớn đang tiến dần về hướng ghe chúng tôi... Chiếc tàu to lớn đang tiến đến mỗi lúc 
một gần. Nỗi lo sợ và mừng vui như sóng biển tràn ngập vào cõi lòng, hòa lẫn với sự hồi hộp và mong chờ. 
Chúng tôi như người sắp chết đuối chợt thấy được bè gỗ đang trôi chập chờn trước mặt. Phản ứng của con 
người tuyệt vọng là kêu cứu!  
 
Mấy người trên ghe đã cởi áo trắng cầm tay vẫy gọi. Và thật sung sướng khi nghe tiếng nói Việt nam trên loa 
phóng thanh: "Xin đồng bào bình tỉnh, đừng sợ! Chúng tôi là tàu cứu người vượt biển. Xin đồng bào hảy bình 
tỉnh...", đến lúc ấy chúng tôi mới an tâm chờ đợi. Trong khi thấy tàu Cap Anamur chạy gần đến. Ghe cướp 
Thái lan đã cắt giây và bỏ chạy. Khoảng năm bảy phút thì thả xuống một cô gái bị bắt đưa sang ghe chúng 
ngày hôm trước; được đeo cho một chiếc phao bằng trái banh. Thấy vậy Tàu Cap Anamur thả xuống hai chiếc 
canot và nhân viên để đuổi theo cứu vớt người. Sau một tiếng đồng hồ tìm kiếm thì hai chiếc canot chỉ cứu 
được 8 người (trong số được cứu vớt nầy, có một cô được sống sót rất hy hữu! Khi ghe Hải tặc đã đi xa, thẩy 
cô ta xuống gặp một ghe đánh cá khác cứu lên, nhưng ghe nầy thấy tàu lớn nên thẩy cô ta xuống biển rồi bỏ 
chạy. Tàu lớn thấy vậy vớt cô ta lên và sau đó đưa về đảo Songkla.) Còn những người thả sau vì tàu chạy 
quá xa, hơn nữa sóng lớn nên đã bị cuốn trôi 5 cô đi mất tích. 
 
Phía tàu Cap Anamur thì thả cầu thang xuống ghe chúng tôi; cho nhân viên xuống hướng dẫn những người 
trong ghe lên tàu; xong xuôi họ cho nhân viên đưa canot xuống đục thủng ghe cho chìm. Đứng trên tàu Cap 
Anamur nhìn xuống chiếc ghe đang từ từ chìm vào lòng biển sâu, mà tôi cảm thấy rưng rưng, thương tiếc cho 
chiếc ghe đã là một phương tiện để chở chúng tôi đến bến bờ bình yên! Vẫn biết rằng chiếc ghe chỉ là những 
mảnh gỗ vô tri vô giác được ghép lại; nhưng tôi hình dung như một đấng cứu tinh, đã cứu vớt cả trăm mạng 
người qua cơn hoạn nạn. Nhớ lại thật ngậm ngùi! Khi kiểm điểm lại, thì ghe chúng tôi còn sống sót được 99 
người; những người mất tích và bị hải tặc giết gồm 25 người (số người nầy được những người trên ghe biết 
đến vì cùng đi với họ). Khi tất cả những thuyền nhân đã được lên tàu Cap Anamur, có một thanh niên bị vết 
chém ở vai và ngực, được các nhân viên y tế trên tàu săn sóc, băng bó vết thương. 
 
Chúng tôi được nhân viên trên tàu Cap Anamur đón tiếp rất nồng hậu; phát cho mỗi người mỗi chiếc khăn tắm 
để quấn quanh người (vì dưới ghe bọn Hải tặc đã lột hết quần áo chúng tôi để lục soát vàng bạc). Đây là món 
quà mà chúng tôi đón nhận đầu tiên từ những vị ân nhân! Tiếp theo là được đón nhận mỗi người một ly trà 
đường; cũng là lần đầu tiên chúng tôi cảm thấy ly trà ngon đến độ không diễn tả được! Cảm tưởng lúc đó, như 
chưa bao giờ được uống thứ nước nầy. Lên được trên tàu, thật an toàn và bình yên, nhưng vẫn cảm thấy như 
đang đứng giữa một cơn lốc xoáy.  

Nhìn những người hiện hữu trên tàu đang chào hỏi, chúc mừng 
mà tưởng như còn nằm trong một giấc mơ hải hùng, không xác 
định được tâm trạng của mình lúc đó như thế nào nữa. Buổi 
chiều gió biển mát dịu, trước mặt thì mênh mông một màu xanh 
biển trời bao la; giữa một thế giới lạ xa với lòng ngổn ngang 
trăm mối, chỉ thấy một cảm giác bơ vơ và lạc lõng khôn cùng; 
với nỗi buồn tủi khi nhớ lại những gì đã qua như cơn ác mộng. 
     
(Đêm văn nghệ chào mừng ghe chúng tôi trên tàu Cap Anamur với nữ 
Y tá Malies!) 

 
Sau khi cơm nước xong xuôi, ông Thuyền trưởng và hai vị Bác 
sĩ  trên tàu Cap Anamur (một người Đức một người Việt), có 

nhã ý tổ chức một buổi văn nghệ để chào mừng những người vừa cứu vớt được từ ghe chúng tôi. Chiếc ghe 
đã trải qua một sự hãi hùng, mà theo nhận xét của những người làm thiện nguyện trên tàu Cap Anamur, thì 
chưa thấy một chiếc ghe nào gặp cảnh cướp bốc khủng khiếp đến như thế! Buổi tối tất cả thuyền nhân tụ tập 
trên boong tàu, sau lời chào mừng và chúc may mắn của ông Thuyền trưởng, tất cả đều vỗ tay và hát bài Việt 
Nam Việt Nam. Đồng thời những thuyền nhân đi trước tiếp theo với những tình ca  quê hương; ca ngợi những 
nơi chốn đã cho họ nhiều kỷ niệm và hạnh phúc, lẫn thương đau. Nhiều tình nghĩa thân thiết nhất, bây giờ 
phải đành đoạn bỏ lại sau lưng tất cả! Một gia tài tâm linh quý báu nhất, có thể không bao giờ tìm lại được. Nỗi 
đau buồn như cứ gậm nhấm từng giây phút chia xa; với bao xót thương đang tràn ngập trong lòng. Lòng hoài 
niệm chưa khô ráo của ký ức, cứ bắt buộc tâm tư phải ngậm ngùi thổn thức. Đến lượt những người thuộc ghe 
chúng tôi đáp lễ, Ca sĩ Giao Linh đã cất lên tiếng hát nghẹn ngào và  nức nỡ qua nhạc phẩm Quê Mẹ: “Đêm 



khuya trăng mơ, mắt trông về trong cõi xa mờ, nơi xa xăm kia, tôi say nhìn quê cũ dấu yêu, ôi tình quê hương, 
nơi chốn xưa có bà mẹ hiền, tóc màu hoa bạc, chiều chiều mắt đẫm lệ vì con...” thì bổng dưng cảm xúc tôi đã 
tràn ngập như thác lũ, không thể dồn nén lại được, hai hàng nước mắt cứ trào ra và lăn dài xuống má. Tôi cố 
nhìn ra phía ngoài biển trời, để cho vơi đi dòng cảm xúc trong cùng một lúc mà cảm nhận như nỗi niềm hạnh 
phúc pha lẫn với khổ đau, đang vò xé tâm tư tôi nát tan thành từng mảnh vụn. Tiếng hát nầy tôi đã nghe, lời 
nhạc nầy tôi đã từng hát, trong những lúc đi xa; nhưng những lần ấy tôi chưa bao giờ thấy lòng mình quặn 
thắt bởi nhớ thương, đến nỗi làm tôi phải khóc. Nhưng hôm nay, thật sự tôi đã chìm ngập trong nỗi bàng 
hoàng lẫn mừng vui, khiến lòng phải thổn thức! Có lẽ tâm cảnh lúc ấy gợi lên nhiều hình ảnh; nhất là sự hiện 

diện nơi đây bất ngờ và xa lạ quá, như cuộc đời đã cuốn hút 
vào một cuộc viễn du không dự ước, chính lúc ấy là lúc làm tủi 
thân cho kiếp lưu đày. Và hình như còn nhiều cảm giác không 
tên trộn lẫn, đang làm cho nỗi xót thương dâng lên và ngập tràn 
như sóng biển. 
 
(Bác Sĩ Martin, chị Thúy An (vợ ca sĩ Joe Marcel), ca sĩ Giao Linh, Lâm 
Hy và Lê Hương) 

  
Ngày hôm sau, có phái đoàn cứu vớt thuyền nhân trên biển đáp 
máy bay trực thăng tới tàu Cap Anamur; họ thăm hỏi, an ủi và 
chúc mừng chuyến ghe chúng tôi còn lại 99 người sống sót. 
Những hình ảnh khi tàu Cap cứu vớt ghe chúng tôi, đã được 

đang trên tờ báo Stern của Đức tháng 4 năm 1982 (khi đến Đức chúng tôi được xem tờ báo ấy). Hơn hai tuần 
lễ trên tàu Cap Anamur, phần thì đói khát mấy ngày, không quen với sóng gió; phần vì vừa trải qua một tai họa 
thật hải hùng, khiến cho cơ thể của mọi người đều bơ phờ và yếu hẳn đi, không còn sự thăng bằng về tinh 
thần để cảm nhận những giây phút quí báu, mà sau nầy nhớ lại cảm thấy một nguồn sống được tái sinh nhờ 
những ân nhân đã cứu vớt, và chỉ có lúc ấy mới thấy tình người thật cao quý vô cùng. Đây là một nguồn an ủi 
vô biên, đối với những người tưởng chừng như chết đi sống lại! 
 
Sau mười tám ngày, tàu Cap Anamur chạy ngược chạy xuôi mấy vòng; nhưng không gặp một chiếc ghe nào 
vượt biển để cứu giúp nên có lệnh thuyền trưởng chở chúng tôi cập bến Palawan. Nơi đây có một trại tỵ nạn 
dành cho người Việt tạm cư đợi ngày đi định cư tại quốc gia thứ 3. Ở đây tôi phải đợi hơn một năm mới có hồ 
sơ đi định cư; vì trước đó tàu Cap Anamur đã vớt lên mấy chuyến hơn ngàn người, mà chưa giải quyết đi định 
cư hết, nên lớp chúng tôi phải chờ hồ sơ... Và sau đó được chuyển lên đảo Bataan để đợi ngày đi định cư tại 
Tây Đức. 
 
Những ngày tạm dung tại trại tỵ nạn Palawan, cũng có nhiều kỷ niệm vui buồn đáng nhớ! Nhớ những buổi 
sáng thứ hai, tập họp trước sân trại làm lễ chào Quốc kỳ, hát Quốc ca mà nghe lòng tràn dâng niềm vui khôn 
tả. Niềm cảm xúc như đã tìm lại quê hương trong thanh bình và tự do. Mọi người rạng rỡ hân hoan, cảm thấy 
như đây không phải là nơi tỵ nạn, chốn lưu đày, nghe ngóng tin tức liên quan đến đời sống trong trại cũng như 
liên quan đến việc lập hồ sơ đi định cư. Nhất là những giờ ngồi nghe đọc danh sách thư tín; văng vẳng lời ca 

đang lan man chung quanh nêu một câu hỏi chưa tìm được câu 
trả lời: "Ai Trở Về Xứ Việt? (nhắn dùm ta, người ấy ở trong tù... 
nghe đâu đây vang vọng lời rên xiết..."). Lời vang vọng như níu 
kéo hiện tại trở lại với quá khứ rất gần, một quá khứ đầy thương 
đau và kinh hoàng gây ra bởi bọn khát máu đang tàn sát và xua 
đuổi tình người bằng chiêu bài giải phóng!  
  
(Một số những kẻ còn sống sót trong chiếc ghe chúng tôi tại trại tỵ nan 
Palawan Phillipines.) 
 

Những lần đi lãnh thực phẩm; sắp hàng lấy nước để nấu cơm; 
buổi tối cũng có các lớp học sinh ngữ. Chúng tôi được học các 
lớp tiếng Đức để chuẩn bị cho việc hội nhập vào một xã hội mới; 

được xem những cuốn phim về sinh hoạt ở Đức; được nghe quý Thầy Cô nói về phong tục tập quán của địa 
phương, nơi mà ngày mai đây chúng tôi sẽ đến, và sẽ nhận nơi đây làm quê hương thứ hai của mình. Một nơi 
chốn tuy xa lạ nhưng chúng tôi sẽ làm quen và sẽ yêu mến nó, vì nơi đây tôi cảm nhận được Tình Người thật 
cao quý vô cùng. 



 
Đến khi lên máy bay để đi định cư, chúng tôi cảm thấy rất vui mừng khôn siết! Vì đã thoát được những tháng 
ngày chờ đợi tại đảo. Những tháng ngày tuy không lo lắng hay bận rộn việc gì, nhưng trong lòng cứ mong đến 
ngày đi định cư, vì cuộc hành trình đang còn nửa đoạn.     
 
Đến phi trường Frankfurt vào một buổi chiều trời mưa, khí hậu ngoài trời khoảng 18 độ C, nhưng bước ra khỏi 
máy bay chúng tôi thấy chân tay lạnh cóng. May thay phía dưới đã có những người "Xã hội" đến đón tiếp đã 
choàng cho mỗi người chúng tôi một cái mền. Chúng tôi đi đến xe Bus như một đoàn người từ hành tinh lạ 
đến đây. Sau đó được chở về tỉnh Tübingen, nơi có trại chuyển tiếp đón người ty nạn. Sau một tháng khám 
bệnh, làm thủ tục giấy tờ, chúng tôi được chuyển về trại Reutlingen. Nơi đây chúng tôi được nhận lãnh 
Unterhaltgeld (tiền trợ cấp ăn và học 8 tháng học tiếng Đức). Được một gia đình người Đức bảo trợ giúp đỡ 
xin việc làm và nhà ở. Đấy là những món quà tặng quý báu nhất đối với tôi, trong những ngày đầu cho một 
cuộc sống mới. Những ân nghĩa nầy cũng đã an ủi cho tôi rất nhiều, có lẽ nhờ vậy mà tôi vơi bớt những ưu tư; 
giảm bớt mặc cảm bất hạnh, đang đi xin từng chút tình người. 
 
Thật tình thì không mấy ai muốn nhắc lại một câu chuyện đầy đau thương; đầy kinh hoàng mà sự sống chết 
trong đường tơ kẻ tóc! Một sự không may mắn cho mình và cho những người đồng hành. Vì dù sao đi nữa thì 
chuyện cũng đã đi vào dĩ vãng; một quá khứ đầy bất hạnh cho dân tộc Việt Nam. Một dân tộc đã chịu nhiều 
cảnh tang thương vì chiến tranh, vì hận thù và vì thiên tai đã trải dài trong bất tận. Một dĩ vãng mà mỗi khi nhớ 
lại ai cũng phải rùng mình, như một cơn ác mộng đang lởn vởn trong tâm trí mình. Nhưng với tôi việc gợi lại 
chuyện xưa nầy, cũng là một cơ hội để được nói lên lời cảm tạ của mình, đối với chính phủ Cộng Hòa Liên 
Bang và toàn thể nhân dân Đức cứu vớt. (Tàu Cap Anamur cũng do nhân dân Đức điều hành và đóng góp). 
Không những cá nhân tôi, mà còn 99 người đồng hành trên chuyến ghe đau thương nầy như đã được cải tử 
hoàn sanh sau chuyến đi kinh hoàng, mà sự sống chết trong đường tơ kẻ tóc. 
 
Và bây giờ lại giúp đỡ cho chúng tôi có một cuộc sống hạnh phúc; có một mái gia đình đầm ấm và nhất là 
chính quyền đã cho phép bình đẳng, được hưởng mọi quyền lợi như một người dân Đức. Đây là một quà tặng 
quý báu nhất về tinh thần lẫn vật chất, mà nhân dân Đức đã dành cho chúng tôi. Đã ban tặng cho những 
người cùng khổ nhất trên thế giới nầy, một mảnh đời còn lại vẫn thấy được ánh bình minh, vẫn còn được 
niềm an ủi của những nỗi lòng ngỡ tưởng sẽ không bao giờ tìm thấy hạnh phúc và yên vui trong cuộc đời!  
   
Reutlingen, Germany 
Trần Đan Hà 
 
 
 
 
 


