Trại Tù VNCH Nhốt Cán Binh CS ở Phú Quốc
Xem những tấm hình này để thấu hiểu sự khác biệt giữa một chế độ dân chủ tự do nhân bản
và chế độ Xã hội chủ nghiã Cộng Sản độc tài tàn bạo vô nhân đạo. Những tù binh Cộng Sản bị
bắt cầm tù được Chính Phủ Việt Nam Cộng Hòa đối xử như là những Con Người, những đồng
bào ruột thịt cùng một giòng máu cùng một dân tộc. Họ được ăn uống đầy đủ, được chăm
sóc sức khỏe, được tự do chơi banh, được học tập để có tay nghề, không hề bị tuyên truyền
nhồi sọ, không hề bị ép phải “học tập tiến bộ”, “thành thật khai báo”, không bị cưỡng bức lao
động và nhất là không hề bị tra tấn dã man, thủ tiêu một cách vô lương tâm.
Nhìn nhà tù Phú Quốc và nghĩ tới những trại “Cải tạo” chúng ta thấy ngay sự khác biệt giữa
hai Miền Bắc và Miền Nam (ngày xưa), giữa chế độ Cộng Sản độc tài dã man và chế độ Quốc
Gia tự do dân chủ. Giờ thì chúng ta chỉ còn cầu nguyện sao cho một ngày nào đó chế độ
Cộng Sản ở Việt Nam cũng sẽ xụp đổ để toàn dân ta được sống tự do hạnh phúc, sống thực
sự như những con người…

Trại tù binh Phú Quốc lúc chiều tối với đèn chiếu sáng an ninh

Quân cảnh và hàng rào an ninh bảo vệ khu Tân Sinh hoạt và khu tù binh cốt cán. Tháp canh

Khu lưu trữ , quản lý hồ sơ cho tất cả tù binh lúc nhập trại --Tù binh vc đang ngồi xếp hàng chờ được phân
loại trước khi nhập trại

Quân cảnh đang kiểm tra vật dụng cá nhân của tù binh trước khi nhập trại --Tù binh vc mang các đồ tiếp
tế mới nhận được vào trại.

Mền và chiếu đang được chuyển vô trại cho những tù nhân mới -- Tù binh vc đang học và làm việc tại khu
dạy nghề và may đồ bên trong trại

Tự cung , tự cấp từ nguồn nguyên liệu có sẵn, tù binh vc đang trổ tài làm dép râu

Xưởng gò, rèn, hàn: làm chân giả cho các trại viên khác bị thương tật -- Xách nước giếng , phục vụ sinh
hoạt cá nhân

Phân loại cá các loại cho nhà bếp

Tù binh vc trong giờ giải trí: Với trận túc cầu hào hứng và các cầu thủ rắn chắc, khỏe mạnh

Cưa cây ngoài rào cho xưởng gỗ trong trại

Sửa chữa đường sá khu vực vòng quanh trại giam

Một tù binh đến trình diện để khám bịnh.

Tiêm ngừa dịch bệnh

Các Bác sĩ quân y VNCH đang khám bệnh cho 1 tù binh vc bị cụt chân

Ở một giường bệnh khác: Các BS đang chuẩn bị châm cứu cho một tù binh -- Các tù binh đang chữa bệnh
tại trại Biên Hòa trong trại tù binh Phú Quốc

ăn cơm cùng nhau ngay tại giường của họ

Nghĩa trang tù binh bên ngoài trại tù

Trại “Tân Sinh Hoạt XI” nơi giam giữ các tù binh cốt cán của VC

Một nhóm tù vc đang chăm sóc vườn hoa bên trong trại -- Một tù binh trẻ đang khoe chiếc khăn tự thêu
của mình

Tù binh trong trại Tân Sinh Hoạt múa lân giúp vui các bạn tù dịp Tết -- Ông Địa và Lân tự chế tạo

Diễn kịch , hát tuồng giúp vui cho các bạn tù

Một buổi kiểm đếm các trại viên ở trại số 10

Kiểm tra vật dụng của cá nhân trước khi nhập trại --

Tù binh csbv đang chuyển qua 1 trại mới

Nhóm QC tiến vào trại tù binh để kiểm tra an ninh

Thùng đồ của mỗi tù nhân

Những lá thư thăm tù của người nhà mà một tù binh đã nhận được -- Nhật ký trong tù và một số “đồ
nghề” tịch thâu được của trại viên

