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Hồi ký
Quỳnh Hương(nvn)
Phần 19

Xin cám ơn người thương yêu 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
Việt Cộng là bọn gian xảo
Sau tháng tư đen, bọn Việt Cộng cầm tù nửa triệu Sĩ Quan QĐVNCH và các viên
chức hành chánh trung cấp trở lên, ngoài ra còn những Hạ sĩ Quan tình báo,
Chiến tranh chính trị, An ninh Quân đội cũng bi bắt vào tù trong các Trại Lao Động
Khổ Sai. Trong Trại T4 có danh hề Khả Năng, tên thật là Phạm văn Tây, cấp
chuẩn uý, năm 1979 bị chuyển lên Bùi gia Mập, và đầu năm 1980 lại bị chuyển ra
Rừng Lá, đến 1981 mới được thả. Tây tù trên 6 năm. Khi ra tù, tôi và Tây có gặp
nhau một lần. Sau này tôi nghe bạn bè kể lại là Tây vượt biên và bị bọn hải tặc
Thái Lan giết chết.
Trong Trại Bùi gia Phúc cũng có một Hạ sĩ nhất , thuộc ngành An ninh quân đội,
tôi không nhớ tên. Anh này bị di chuyển qua Bùi gia Mập và được tha cùng đợt
với tôi, là gần 5 cuốn lịch.
Vương quốc Bỉ phát hành Tem
Vinh danh nữ luất sư Lê thị Công Nhân

Sau ngày 31 tháng 12-1991, Khối Liên
xô gồm 15
nước tan rã, kéo theo 8 nước Đông
Âu theo
chế độ Cộng Sản như Ba Lan, Tiệp
Khắc,
Albania, Roumania, Hungary,
Bulgaria,
Đông Đức, và Nam Tư (hiện nay chia thành 8 nước) , không có nước nào lập Trại
tập trung lao động khổ sai, hay Trại cải tạo, để nhốt tù những người theo Cộng
Sản, ngoại trừ hai tên :
Một là Nicolae Ceaucescu (1918-1989),Tổng bí thư đảng Cộng Sản Roumania,
một tên khát máu bị dân nước này giết chết cùng với vợ là Elena tháng 12 năm
1989, chứ không phải chính quyền mới.
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Hai là Erich Honecker(1912-1994) Tổng bí thư đảng Cộng Sản Đông Đức. Sau
khi bức tường Bá Linh sụp đổ(1), nuớc Đức thống nhất, Honecker chạy trốn sang
Liên xô. Nhưng Liên xô tan năm sau đó , Honecker bị chinh quyền mới của Nga
giải giao về Đức. Hắn bị đưa ra Toà vì các tội đã phạm trong Chiến tranh lạnh.
Honecker là người ra lệnh cho lính biên phòng bắn chết những người vượt tường
Bá Linh chạy qua Tây Bá Linh hay trốn qua Tây Đức.( Nguyễn sinh Cung giết nửa
triệu dân miền Bắc Việt Nam trong CCRĐ, gần 10.000 người trong cuộc tấn công
Tết Mậu Thân, tội nặng hơn Ceaucescu và Honecker rất nhiều). Tuy nhiên, trong
khi xử, hắn bị bệnh ung thư thời kỳ cuối, kết quả bồi thẩm đoàn nhân đạo tha cho
hắn ra khỏi trại tù. Hắn xin qua Chile.
Honecker chết trong thời gian lưu vong ở Chile một năm rưỡi sau đó.
Tôi được đọc bài về cuộc phỏng vấn cựu Chuẩn Tướng Đỗ kế Giai, một trong 5
Sĩ Quan QĐVNCH tù trên 17 năm, cùng Thiếu Tướng Lê minh Đảo và 3 người
nữa tôi không nhớ tên.
Phòng ngủ trong nhà nghỉ mát
của Cộng Sản Nguyễn tấn Dũng
Tướng Giai tỏ ý không bằng lòng với những người ngồi
trước mặt ông mà dùng từ ‘ sau ngày giải phóng’. Tôi
rất tán thánh ý kiến của Chuẩn tướng Giai. Giải phóng là
gì? Là giải thoát khỏi sự kìm kẹp, gò bó để được sống tự do, thoải mái. Trái với
CS là xâm lăng, áp đặt chủ thuyết ngoại lai để chém giết và hành hạ, bóc lột dân.
Quí vị độc giả của tôi, cho đến hôm nay đã trên 110.000 ngàn lượt người đọc Trại
Tù T4, chỉ riêng vantuyen, chưa kể Việt Nam nhật báo cuối tuần và trên web VN
Daily, Huong Duong http://huongduongtxd.com/ ,
có thể nhiều vị ‘vượt
biên, bất chấp nguy hiểm đại dương và hải tặc để thoát sự kìm kẹp của chế độ
Cộng Sản’, nếu đã dùng từ ngữ này vì quen miệng thì nên sửa lại. Quí vị tiếp tục
dùng thì tự mình đã chửi mình. Vì khi được phỏng vấn để được hưởng qui chế tị
nạn vào các nuớc trong thế giới tư do như Hoa Kỳ, Anh, Đức , Pháp, Canada, Úc,
Đan Mạch, Bỉ, Hoà Lan, Na Uy, Thụy Điển và cả đến Do Thái và Brazil…quí vị đã
đuợc coi là nạn nhân Cộng Sản Việt Nam.
Nhớ lại sau tháng tư đen, người dân miền Nam không những ngột ngạt về chính
trị, mà đời sống kinh tế cũng rất là khốn đốn. Những câu vè chửi chế độ loan
truyền rất nhiều. Sót sa là những câu như:
Lương chồng, lương vợ, lương con
Đi ba buổi chợ chỉ còn lương tâm
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Lương tâm đem chặt ra hầm
Với rau muống luộc khen thầm là ngon.
Oán trách đảng khốn nạn cộng sản Việt Nam thì có câu:
Dân đói mà đảng thì no
Sức đâu ủng hộ, hoan hô suốt ngày!
Đảng béo mà dân thì gầy
Độn bắp, độn sắn, biết ngày nào thôi?
Có khi chua sót và chán ngán thì đặt vè:
Nhân dân thì chẳng cần lo
Nhà nước lo sẵn bo bo mỗi ngày
Hãy chăm tay cấy, tay cày
Nhịn ăn, nhịn mặc, chờ ngày…vinh quang.
Cái ngày vình quang còn xa vời vợi. Và ý của những câu vè này cho thấy người
sáng tác vè đã biết họ bị bác bịp rồi mà đành cam chịu.
Hoặc uất hận quá nên phát xuất những câu vè tục hơn:
Một năm hai thước vải thô
Đàn ông may áo, cụ Hồ ló ra(2)
May quần thì hở lá đa(3)
Chị em thiếu vải hoá ra loã lồ
Vội đem cất ảnh bác Hồ
Sợ rằng bác thấy tô hô bác thèm!
NHỮNG CÂU NÓI ĐI VÀO LỊCH SỬ.
Trước ngày quốc tế Cộng Sản tan rã có 2 câu nói: Một là câu của cố Tổng thống
Nguyễn văn Thiệu:
‘Đừng nghe những gì Cộng Sản nói mà hãy nhìn những gì Cộng Sản làm'.
Hai là câu của cố Đại Tướng Do Thái Moshy Dayan, năm 1975, lúc đó là Bộ
Trưởng Ngoai giao: ‘Cộng Sản là một loại ký sinh trùng, đưa ra ánh sáng mặt trời
sẽ chết’.
Sau khi quốc tế Cộng Sản tan rã 31-12-1991 cũng có 2 câu nói :
Câu thứ nhất của Tổng Thống đầu tiên của nước Nga Dân chủ, Boris Yelsin:
Cộng sản không thể thay đổi mà phải thay thế.
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Câu thứ hai của Tổng Thống Nga Putin, người kế nhiệm cố TT Boris Yelsin: "Kẻ
nào tin vào lời nói của người cộng sản, kẻ đó sẽ phải trả giá cho sự ngây
thơ của mình".
Người Việt mình thì có câu ví rất bình dân có thể áp dụng trong trường hợp này:
‘Kẻ nào tin vào lời nói của bọn Việt Cộng thì đổ thóc giống ra mà ăn’
Tôi xin thêm một câu riêng về lão già Hồ xạo:
Tư tưởng Hồ chí Minh là một cái bình khảm trai, bên trong đựng phân.
Trong số độc giả TTT4 lại có Bác sĩ gia đình của tôi là bác sĩ Trần đình Đôn. Ông
cũng phục vụ trong ngành Quân Y QLVNCH, và cũng bị đi tù. Khi đi tù về, ông bà
sống không nổi trong nhà tù lớn nên vượt biên. Sang Hoa Kỳ 2 ông bà học lại,
ông ra bác sĩ nội khoa, bà học thêm 2 năm ra làm bác sĩ chuyên khoa thần kinh.
Đầu tháng 7 tôi tới khám bệnh, sau khi khám, ông hỏi tôi:
- Ông Hãn trước cũng là bác sĩ nội khoa?
Tôi trả lời:
- Bác sĩ Hãn thời sinh viên là nội trú ở Bệnh viện Chợ Rẫy. Ra trường là Bác
sĩ nội khoa, sang Mỹ trễ nên học ra Bác sĩ Chỉnh hình.
Tôi hỏi lại:
- Chắc Bác sĩ có đọc Phần 9 Hồi ký của tôi trên Việt Nam nhật báo cuôí
tuần?
Bác sĩ Đôn trả lời:
- Tôi đọc rồi, Trí nhớ ông tốt thật.
- Có lẽ nhờ gene của bố mẹ. Bà cụ tôi khi còn tại thế có trí nhớ rất tốt. Thật
ra nhớ tới đâu tôi viết tới đó chứ không viết liền một lúc. Đôi khi rảnh nghĩ lại
thấy thiếu sót là mở computer sửa hay thêm.
Ngày 18 tháng 8, vừa qua, tôi nhận được mail của Việt Nam Nhật Báo SanJose,
cho biết có một độc giả , sau khi coi VNNB cuối tuần, muốn hỏi 2 điều về Phần 16
, chủ đề “ Tôi bị sạn thận trong Trại tù T4’ :
“Kinh anh
Co mot doc gia, sau khi doc phan 16 cua anh, noi ve tri san than bang
ngo om va chuoi hot, co hoi la:
1- chi uong nuoc ngo om, an luon xac
co duoc khong?
2- cay chuoi co the xai lai duoc nhieu lan khong, moi
lan chat bo mot doan da xai roi, vi o My nay, cay chuoi... hiem lam.
Xin anh cho biet de chung toi tra loi lai cho vi doc gia do.
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kinh
vnnb”
Tôi đã mail trả lời VNNB, nhưng vì máy có lưu các bài viết của tôi bị trục trặc, phải
đưa đi sửa mất 1 tuần, tôi phải trả lởi bằng mail tiếng Việt không có dấu.
Trước hết xin cám ơn vị độc giả và VNNB, đã lưu tâm tới bài viết về Trại Tù T4
của tôi.
Tôi trả lời cho vị độc giả của VNNB, đồng thời cũng để độc giả vantuyen nào thắc
mắc muốn rõ thêm về món thuốc Nam này:
Câu hỏi thứ nhất: “Chỉ uống nước ngò ôm, ăn luôn xác có được không?”
Xin thưa: Tôi đã dùng muỗng múc nước ngò ôm có bã, và uống cả bã. Vì tôi nghĩ
ngò ôm dùng ăn lẩu lươn hay lảu cá bông lau được thì ăn sống cũng được. Có
nhiều người đã dùng ngò ôm ăn sống như các món rau thơm khác như kinh giới,
tía tô, hung dũi, dấp cá….
Câu hỏi thứ hai: Cây chuối có thể xài lại nhiều lần được không?
Trả lời: Cây chuối hột xài rồi vẫn tiếp tục xài lại được.
Chặt cây ở khoảng cao 1m5. Khoét lỗ sâu 20 cm, đường kính 4 cm. Phải khoét
sâu 20cm vì mỗi đêm đọt chuối sẽ đùn lên khoảng 7 hay 8 cm. Khoét nông sẽ mất
hết nước ngò ôm. Vài ngày sau, đọt chuối sẽ lên lá non. Nếu có người muốn dùng
tiếp, chỉ việc cắt ngang đoạn cũ và khoét lỗ để đổ nước ngò ôm vào buổi chiều,
sáng hôm sau múc uống.
Trong lúc đang tiếp tục viết Hồi ký Trại Tù T4, tôi nhận được email của một người
bạn, anh Khôi, truớc 30-4-1975 là Hiệu Trưởng Trung Học Nguyễn Trãi Saigon,
chuyển cho bài thơ mà tôi thấy hay, tôi xin phép và được người bạn trả lời ‘ tôi
không phải là tác giả, nhưng ông cứ phổ biến, càng nhiều người đọc càng tốt’.
Tôi xin mượn bài thơ này để kết thúc Hồi ký Trại Tù T 4.
CHUYỆN "NGỤY QUÂN NGỤY QUYỀN"
Nhớ hồi em học lớp hai
Cô cho bài toán nhớ hoài không quên
Tóan rằng lính "Ngụy" mười tên
Giết ba còn mấy thưa liền cô nghe
Chiều tan học em về hỏi má :
"Cách mạng" gì ác quá má ơi!
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Sát nhân đâu phải chuyện chơi
Con không thích “toán giết người” nầy đâu !"
Má âu yếm vuốt đầu con trẻ
Con ngoan ơi nhớ nhé đừng quên:
"Học trò kính dưới nhường trên
Học câu lễ nghĩa chớ nên học thù !"
Cha nhỏ bạn đi “tù cải tạo”
Mẹ ở nhà không gạo nuôi con
Nhỏ thôi cấp sách đến trường
Làm con của "Ngụy" trăm đường đắng cay!
"Ngụy" là gì em hay thắc mắc
Cô bảo rằng: "Là giặc hại dân
"Ngụy Quyền" với lại "Ngụy Quân"
Là phường bán nước buôn dân đấy mà!"
Nay khôn lớn em đà hiểu thấu
Ngụy chính là thảo khấu cường đồ
Chúng từ miền Bắc tràn vô
Mang tăng (tanks)Sô Viết dày mồ cha ông
Ngụy là bọn Minh, Đồng, Chinh, Duẩn
Dân không bầu chúng vẫn tiếm ngôi
An thân nhược tiểu, bầy tôi
Bái chầu Trung cộng làm bồi Nga sô
Ngụy là bọn tam vô độc ác
Ngụy là đồ thờ “bác” chém cha
Ngụy là Phiêu, Khải gian tà
Là Mạnh là Dũng, qủy ma hiện hình
Ngụy đem buôn dân mình khắp xứ
Buôn đàn bà, phụ nữ trẻ thơ …
Đài Loan, Hương Cảng bơ vơ
Nhớ về cố quận lệ mờ mắt cay !
Ngụy là lũ độc tài độc đảng
Là gian phường cộng sản tham lam
Dám đem Bản Giốc, Nam Quan
Bán cho Tàu cộng cầu an cầu hoà
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Công dân hỡi, QUỐC GIA lâm nạn
Hãy vùng lên diệt đám ngụy quyền
Diệt phường bán đất tổ tiên
Quyết tâm khôi phục hải biên, sơn hà !
Hương SàI-Gòn
06/06/06
Viết tới đây cũng khá dài. Tôi xin được kết thúc Hồi Ký Trại Tù T4.
Xin chân thành cám ơn bạn đọc 4 phương đã dành thi giờ đọc Hồi Ký này.
Thấm thoắt đã qua 29 năm, kể từ ngày ra khỏi Trại tù khổ sai Cộng Sản. Giờ đây,
đôi khi ngồi một mình, tôi hình dung tới buổi trưa nắng gắt ngày nào, gặt lúa trên
một ngọn đồi khu Bùi gia Phúc, mồ hôi đổ ra nhễ nhại, người mỏi mệt, chui vào
lùm cây dại, ngước mắt nhìn về phía rặng núi Bà Rá xa xa, lòng trào lên uất
nghẹn :
“ Ai đưa ta đến chốn này?
Bên kia Bà Rá, bên này Dak Ơ”!
Quỳnh Hương(nvn)
San Jose, Tháng Tư Đen 2009
CHÚ THÍCH (1)
Bức tường ngăn cách Đông Tây Đức hơn ¼ thế kỷ, được
xây từ 12-8-1961 cho đến ngày bị sô sập 9 tháng 11 năm
1989. Bức tường dài tổng số là 96 dặm (155km), đúc
beton(cốt thép chứ không phải cốt tre như bọn Việt
Cộng thường làm) và rào kẽm gai, chiều cao 11f 8 (3m6).
Phần biên giới Đông và Tây Bá Linh 27 dặm (43.1 km).
Biên giới giữa Tây Bá Linh và Đông Đức 69 dặm (111.9
km).
(Bá Linh nằm trong phần đất của Đông Đức)
Bức tường Bá Linh

Trong giai đoạn này, theo con số chính thức,có ít nhất 98 người được
xác nhận là bị bắn chết khi cố vượt thoát Bức Tường để đi qua Tây Bá Linh.
Nhưng Tổ Chức Của Những Nạn Nhân công bố có trên 200 người bị sát hại khi cố
trốn qua Tây Bá Linh.
Trước áp lực của dân Đông Đức và Đông Bá Linh liên tiếp biều tình trong năm
1989, cho đến ngày 9 tháng 11-1989, nhà cầm quyền Đông Đức tuyên bố cho dân
Nước Cộng Hoà Dân chủ Đức ( là Cộng Sản), được thăm Tây Đức và Tây Bá
Linh. Dân Đông Đức ào ạt trèo qua tường để gặp dân Tây Đức. Chiếu khán được
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cấp cuối tuần đầu là 2 triệu 7, tuần thứ 2 là 10 triệu trong tổng số dân Đông Đức
có 16 triệu.(Nhiều hơn so với 3 triệu dân miền Nam Việt Nam vượt biên tìm tự do
sau Tháng Tư Đen 1975, bọn cộng sản Bắc Việt xâm lăng miền Nam )
Vài tuần sau, bức tường bị đập vỡ bởi mỗi người muốn lấy vài
miếng làm kỷ niệm. Sau đó, các máy móc được dùng để dọn
dẹp phần còn lại của bức tường ô nhục.
Bức tường Bá Linh cao 3m6

Giật sập Bức Tường Ô Nhục Bá Linh dọn đường cho việc thống nhất nước
Đức, chính thức vào ngày 3 tháng 10 năm 1990, khởi đầu cho sự tan rã của
Quốc Tế Cộng Sản chủ chốt là Liên Xô 31-12-1991 (Wikipedia)
2- Dân thù ghét nên ví “cụ Hồ” là bộ phận sinh dục đàn ông.
3- Lá đa là chữ dùng nói cho bớt tục, chỉ bộ phận sinh dục đàn bà.
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