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58. Tiếp tục cuộc đổi đời 

 

Long vắng mặt đúng 128 ngày – hơn 4 tháng. Một thời gian dài đằng đẵng đối với chàng và vợ con 

chàng. « Nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại ». Không phải « nhất nhật » mà « 128 nhật », thế thì còn hơn 

« thiên thu » nữa ! Nhưng rồi sau này Long mới biết là chàng được về sau thời gian 4 tháng là một phép 

lạ ! Hơn 90% bạn bè cùng trường hợp như chàng – thành phần « chuyên viên không nợ máu » –  phải 

nằm trong tù cải tạo thường là từ 1 đến 3 năm. Còn những thành phần khác, 5, 7 năm là thường, 10 năm 

không phải hiếm. Lâu nhất là 17 năm
1
. 

Nếu chàng phải ở lâu hơn 4 tháng, chắc chàng không thể giữ được mấy cuốn vở nhật ký của mình. Vì 

càng về sau, kỷ luật càng gắt gao hơn, lục soát xảy ra thường xuyên và bất ngờ, mỗi lần chuyển trại cũng 

bị xét đồ đạc rất kỹ. Nếu còn ở lại, có lẽ chàng sẽ phải tìm cách chôn giấu mấy cuốn vở ở đâu đó để hy 

vọng sau này có cơ hội đi đào lên tìm lại. 

Chàng cũng không phải chịu cảnh bị đưa ra Bắc, không phải bị lênh đênh mấy ngày trên biển cả, chen 

chúc trong hầm tàu thủy như dân nô lệ ngày xưa bị buôn từ Phi Châu qua Mỹ Châu. Chàng chưa phải 

chịu cảnh tù ngục của công an vì sau 3 năm, những người chưa được về bị chuyển qua các trại của công 

an với kỷ luật của nhà tù, ban đêm nhốt trong nhà ngủ cửa khóa bên ngoài. Chàng chưa chịu cảnh lao 

động khổ sai trong rừng sâu « chém tre đẵn gỗ trên ngàn, hữu thân hữu khổ phàn nàn cùng ai ? », chưa bị 

nhốt trong connex bằng kim loại dưới trời nắng chang chang như đổ lửa, chưa chứng kiến cảnh bạn tù bị 

hành hạ khi trốn trại bị bắt, hay bị giết chết như những con thú vì quá phẫn uất chửi rủa lãnh tụ. 

Chàng hên thật ! 

Có lẽ cũng do cái số. Có người số hên trốn không trình diện cải tạo, mà cuối cùng không bị bắt, sau 

này vượt biên an toàn. Có người số xui đáng lẽ không phải đi cải tạo mà cứ trình diện « cho chắc ăn » để 

rồi phải « xé mấy tấm lịch ». Long biết rõ trường hợp bạn T. cùng là dược sĩ, cùng ra trường năm 1968, 

cùng đi khóa 11 trưng tập ở Quang Trung, nhưng sau thời gian ngắn được giải ngũ vì lý do sức khỏe. 

Năm 75 T. còn độc thân, có lúc nhà gần nhà Long. Khi tháng 6 năm 75 có lệnh trình diện học tập cải tạo, 

ở Sài Gòn chỉ quy định những sĩ quan còn trong quân đội hoặc đã biệt phái phải trình diện, không nhắc gì 

đến sĩ quan cấp úy đã giải ngũ. Sau này gặp lại T., bạn kể bị đi tù cải tạo gần 3 năm, Long sửng sốt vì biết 

rõ bạn mình đã giải ngũ sao còn bị tù ! Anh chàng nói « Nghe nó nói đi học tập 10 ngày, tao thấy thôi đi 

cho chắc ăn cho rồi, không đi sau này nó kiếm chuyện còn mệt hơn nữa. Ai ngờ 10 ngày thành ra 3 năm, 

mà tao lỡ vô trong cái rọ rồi, làm sao thoát được nữa, đành đổ thừa cho cái số bị tù thì làm gì cũng không 

thoát ! » 

Quy định mỗi địa phương cũng khác nhau, ở Sài Gòn thì báo chí đăng thông báo của Ủy Ban Quân 

Quản rất rõ ràng, còn ở tỉnh thường là tùy tiện. Người cha dượng của Long lúc đó đã cùng gia đình lên 

sống ở Bảo Lộc, đã giải ngũ từ năm 1973, năm 1975 đã 61 tuổi, vẫn bị tù cải tạo một năm rưỡi. Nếu còn 

ở Sài Gòn thì đâu phải đi ! 

Một hôm trên đường phố, chàng gặp lại Môn, anh bác sĩ cùng A với chàng khi còn trong trại, được về 

sau hơn một năm. Gặp lại trong cảnh tự do ngoài đường xe chạy rầm rộ thật khác với cảnh cùng ngồi 

vòng tròn trên sàn gỗ nghe quản giáo lải nhải… Mừng quá ! Kéo nhau vào quán cà-phê gần đấy hàn 

huyên. Đặc biệt có hai sự kiện xảy ra khi Long đã về in sâu vào ký ức các bạn học tập ở trại L9T1, Môn 

kể lại cho Long nghe. 

Sự kiện đầu tiên là anh bạn G., dược sĩ trên Long một lớp, trong trại Long Khánh ở một nhà cùng khu 

vực gần suối, sát cạnh A của Long. Trong một dịp có người được về, bạn G. viết một lá thư ngắn gửi cho 

vợ nhờ bạn này mang về, không ngờ lá thư bị tịch thu khi quản giáo khám đồ đạc của người được về. Vài 

hôm sau, trong một buổi lên lớp ở hội trường, lá thư được quản giáo đọc cho cả trại nghe, đại khái nội 

dung có câu « em nhớ cầu xin Chúa và Đức Mẹ cho anh chóng được về » (bạn G. theo đạo Công Giáo). 

Đọc xong quản giáo nói cho cả trại nghe, với chủ đích đưa anh G. ra bêu xấu : « Không lo học tập tốt, lao 

động tốt để chóng được về đoàn tụ với gia đình, lại bảo vợ cầu xin thần thánh cho về sớm. Chẳng có thần 

thánh nào có quyền cho về sớm cả, chỉ có cách mạng mới có quyền đó thôi, mong vào thần thánh thì sẽ 

mục xương trong trại cải tạo này ! » 

Trước đây khi còn trong trại cải tạo, Long quen với anh G. khá thân, vì học cùng trường và cùng thời, 

nên cũng biết anh là người có cá tính đặc biệt, dễ bị dao động, dễ bị xuống tinh thần, và cũng dễ có phản 

ứng rất mạnh ít ai ngờ tới. Vì vậy Long không ngạc nhiên khi bạn Môn kể lại là anh G. tuyên bố với mọi 

người,  anh sẽ tự kết liễu đời mình để chứng tỏ cho bọn quản giáo biết là cách mạng không có quyền định 

đoạt gì trên cuộc đời của anh, chỉ chính anh mới có quyền tự định đoạt mà thôi. 
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Các bạn cùng A với G. nghe anh nói vậy rất lo vì biết là anh không nói vu vơ, nên anh em phải tổ chức 

thay phiên nhau canh chừng anh, kể cả ban đêm. Nhưng rồi một đêm người canh ngủ gục, tỉnh dậy thấy 

anh đã thắt cổ tự vẫn trên xà nhà của nhà bếp. Cái mái nhà bếp này rất thấp, anh phải cố gắng co chân lên 

và đã thành công trong dự tính tự kết liễu đời mình. 

Khi báo cho quản giáo biết, họ giận dữ không cho các bạn tháo gỡ anh xuống ngay, « để làm gương » 

trong suốt một buổi. Cuối cùng, anh cũng được mai táng đàng hoàng hơn anh B. ở Trảng Lớn, vì các bạn 

đã tìm được ván đóng thành hòm để khâm liệm anh, không như anh B. xác thân chỉ quấn trong miếng ni-

lông. Anh được các bạn chôn cất với tất cả tấm lòng ưu ái của những người cùng chung cảnh ngục tù, 

không như anh B. chẳng ai được có mặt lúc chôn cất. Điểm giống nhau giữa hai người là cả hai gia đình 

đều không hay biết gì về cái chết của chồng mình, cha mình, cho tới khi mấy tháng sau chính sách cho 

thăm nuôi được ban hành, lúc đó hai bà vợ mới biết chồng mình đã không còn nữa. 

Sự kiện thứ hai là một vụ nổ kho đạn có thể nói là kinh khủng chưa từng thấy, kéo dài suốt buổi, xảy ra 

hai tháng sau khi Long được về. Môn nhớ chính xác là ngày 24 tháng 12-1975. Đây là kho đạn nằm trong 

căn cứ của Sư Đoàn 18 ngày xưa, bây giờ dùng cho nhiều trại cải tạo, trại L9T1 chỉ là một. Kho đạn có từ 

thời Mỹ, chứa rất nhiều loại đạn khác nhau, trong đó có nhiều đạn đại bác bị tung lên trời rồi rơi lung 

tung xuống cả trại. Bạn Môn kể lại bầu không khí kinh hoàng trong ngày hôm đó, cả tù cải tạo lẫn bộ đội 

chạy tán loạn tìm nơi ẩn núp, có người hoảng quá nhảy cả xuống giếng, may mà giếng nước không sâu 

lắm. Chính bản thân Môn cùng vài người nữa tìm được một chỗ núp sát vào bức tường của một căn nhà, 

bỗng một viên đạn đại bác rơi thủng mái tôn cắm vào đất chỉ cách đầu của Môn vài gang tay ! May mà nó 

không nổ vì ngòi nổ và đạn đại bác chỉ được ráp lại trước khi cho vào súng bắn đi. Nếu nó nổ thì tất cả 

mấy người đã tan xác rồi, nhưng dù không nổ mà rơi trúng vào người nào thì người đó cũng chỉ có chết !  

Khi vụ nổ chấm dứt, trại L9T1 là trại xa nơi nổ nhất vì sát với con suối và phi đạo dùng cho máy bay 

quân sự lúc trước, cũng có 4 người chết và nhiều người bị thương. Các trại khác gần kho đạn hơn chắc 

chắn là con số thương vong lớn hơn nhiều, nhưng chỉ những người cùng trại mới biết mà thôi, vì chẳng có 

thông báo chính thức nào về vụ nổ cả, và con số thương vong tổng cộng cũng không ai nói ra
i
. Cũng như 

nguồn gốc của vụ nổ, hoàn toàn bí mật, chỉ có lời đồn đại là nhiều. Người ta đồn có lẽ do bộ đội cẩu thả 

khi muốn khai thác kho đạn của Mỹ để lại. Có người cho rằng có sự phá hoại từ đâu đấy. Hoặc do chính 

người Mỹ trước khi rút đi đã gài bẫy… Nhưng tất cả vẫn chỉ là tin đồn, và chỉ có giá trị của tin đồn ! 

Càng về sau Long càng thấy mình may mắn đến nhường nào ! Một phép lạ khi chàng chỉ ở tù có hơn 4 

tháng. Nhưng phép lạ đến từ đâu ? Chàng không biết. Chàng chẳng có ai là « gia đình cách mạng » bảo 

lãnh để « gia đình tiếp tục giáo dục giúp thân nhân cải tạo » cả ! Đối với Mai cũng là phép lạ vì sau 4 

tháng mòn mỏi chờ đợi, đôi khi tuyệt vọng, rồi lại hy vọng… rồi đùng một cái chồng được về !  

Sau khi về đến nhà Long quyết định làm ngay một việc quan trọng như đã hứa với những bạn tù đã 

đưa cho mình mẩu giấy chàng giấu trong bóp. Long nghiên cứu kỹ gần 20 địa chỉ và lập kế hoạch đi một 

vòng từ nhà này đến nhà kia sao cho đỡ mất thời gian di chuyển. Nơi đâu chàng cũng nhận được phần 

thưởng quý báu là ánh mắt biết ơn của những người vợ lần đầu được tin chồng mình vẫn bình yên, lần 

đầu được đọc vài chữ trên mẩu giấy bé xíu do chính tay chồng mình viết. Tất cả cũng như Mai, chưa ai 

nhận được thư chồng. 

Mỗi nơi Long đều nói sơ qua về điều kiện sinh sống trong trại, luôn luôn bớt đi những cái khổ cực, 

nhục nhằn, và nhấn mạnh tới tinh thần giúp đỡ lẫn nhau của người tù cải tạo để lên tinh thần cho gia đình. 

Chàng được vợ, con, cha, mẹ… của bạn tù đón nhận như một người thân trong gia đình, dù rằng đây là 

lần đầu chàng gặp những người này. Ai cũng hỏi chàng một câu quan trọng nhất, « chừng nào được về », 

và luôn luôn chàng đành đau lòng mà trả lời rằng « không ai biết ». 

Long bị ám ảnh mãi bởi một trường hợp thương tâm. Theo địa chỉ trong mẩu giấy, chàng đến một căn 

chung cư trên lầu 1. Căn nhà trống trơn, một người đàn bà còn trẻ ôm đứa con nhỏ với ba đứa bé sàn sàn 

tuổi nhau ngồi trên một chiếc chiếu trải ngay trên sàn, trần nhà còn duy nhất một cái bóng đèn ! Người vợ 

mặt mày thất thần ngơ ngác như chịu đựng số phận hẩm hiu của mình, nói đã phải bán dần bán mòn tất cả 

đồ đạc để có tiền ăn, và tương lai nếu chồng không về thì 5 mẹ con không biết sẽ phải sống như thế nào… 

Long biết nói năng gì trong hoàn cảnh này ? Càng ngày chàng càng cảm thấy mình và gia đình mình quá 

may mắn so với biết bao hoàn cảnh đáng thương như gia đình này. Cả hai vợ chồng chàng đều là « ngụy 

quân ngụy quyền » mà vẫn giữ được chỗ làm là một chuyện hiếm có. 

                                                      
i
 Sau này một người bạn tù cải tạo ở trại T3 gần kho đạn hơn T1 cho biết trong trại anh có 12 người chết. 
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Ngay ngày hôm đó chàng đến trình diện Đại Học Dược Khoa, gặp lại ông Khoa Trưởng mới, ông này 

rất mừng thấy Long được về, và nói chàng vẫn được giữ chức vụ và công việc cũ, không có gì thay đổi 

cả. Long nhớ mãi câu chàng hỏi ông trước khi đi trình diện học tập cải tạo ở trường Taberd : « Tôi mới 

dạy được 3 lần, trong khi vắng mặt có ai dạy thay tôi không ? », và cũng nhớ như in câu trả lời : « Làm 

sao tìm ra ai dạy thay bây giờ, anh cứ đi, 10 ngày nữa anh về ráng dạy bù vài buổi vậy. » 

Long không nhắc lại với ông cuộc đối thoại này nữa, chàng tin và cả Mai sau này cũng tin ông thành 

thật khi trả lời như vậy. Thời Pháp thuộc ông có bằng cấp dược sĩ, sau đó theo kháng chiến trong Nam, 

gia nhập Đảng Cộng Sản rồi tập kết ra Bắc. Ông là người miền Nam nên với quá trình của ông, được cử 

về làm Khoa Trưởng Đại Học Dược Khoa. Long tin là ở vị trí của ông trong Đảng, ông không biết 

chuyện đi học tập 10 ngày chỉ là cái bẫy để lùa thành phần bị xem là nguy hiểm vào trại tù. Vì chuyện này 

phải được giữ bí mật nên chỉ có các cấp lãnh đạo trung ương thảo ra kế hoạch mới biết mà thôi. 

Trong 4 tháng vắng mặt, Long không bị xóa sổ biên chế trong trường, Mai vẫn lãnh lương thay chàng. 

Có 3 người nữa cũng tình trạng tương tự như Long, không bị cho nghỉ việc. Một người là anh bạn H. 

được về trước Long ít ngày, trong nhóm 40 người ở trại Sóng Thần. Người thứ hai được về sau 6 tháng, 

người thứ ba sau 8 tháng. Ngược lại, còn 3 người khác (tổng cộng có 7 người trong ban giảng huấn của 

Đại Học Dược Khoa phải đi học tập cải tạo) chỉ được về sau một vài năm, đều bị cho nghỉ việc. Tất cả 

đều « theo chính sách ». 

Long về đúng lúc sắp mãn khóa 2 tháng học chính trị dành riêng cho « cán bộ giảng dạy » (tiếng mới 

để chỉ ban giảng huấn) của Đại Học Sài Gòn. Khi chàng lên đường vào trại cải tạo vào gần cuối tháng 6, 

ba trường Đại Học Y, Nha và Dược được lệnh tiếp tục học nốt chương trình để thi, nhưng rồi phải hủy bỏ 

kế hoạch đó vì quá thiếu thầy, phần đã di tản, phần khác phải đi học tập cải tạo, do đó sinh viên toàn bộ 

các khoa của Đại Học Sài Gòn và các Viện Đại Học khác của toàn Miền Nam đều bị mất một năm học, 

mất niên khóa 1974-75. Tội nghiệp nhất là những sinh viên năm cuối của học trình ; họ không được thi 

tốt nghiệp nên kể như đã học xong nhưng không có bằng ! 

Niên khóa mới 1975-76 mở đầu bằng 2 tháng học chính trị của giáo chức tất cả các khoa. Nhà giáo 

được cách mạng gọi với mỹ từ « kỹ sư tâm hồn » nên đương nhiên phải thấm nhuần đường lối của nhà 

nước để khi lên bục giảng không bị chút nào « chệch hướng ». 

Buổi sáng « lên lớp » ở rạp Thống Nhất (trước kia ai cũng biết tên rạp này vì mỗi tuần có cuộc xổ số 

kiến thiết quốc gia mở đầu bằng bài hát nổi tiếng của nghệ sĩ Trần Văn Trạch) trên đại lộ Thống Nhất, 

buổi chiều ai về trường nấy họp tổ. Long tham gia hai tuần lễ cuối, và chàng có dịp so sánh học chính trị 

trong trại cải tạo và học chính trị của các giáo chức dạy đại học. Điểm giống nhau đầu tiên là về hình 

thức, cũng buổi sáng lên lớp, buổi chiều họp tổ, chỉ thiếu ban đêm phải thu hoạch. Điểm giống thứ hai về 

đề tài học tập, cũng tội ác của đế quốc Mỹ và ngụy quyền tay sai, cũng công lao giành độc lập của Đảng 

Cộng Sản Việt Nam chiến thắng thực dân Pháp, phát xít Nhật và đế quốc Mỹ, v.v. Khác nhau căn bản là 

thành phần giảng dạy nghe nói từ trường Nguyễn Ái Quốc ở Hà Nội vào, trường này còn được gọi là 

« Trường Đảng » nên cách giảng bài có khá hơn, không đến nỗi nói như con vẹt như trong trại cải tạo, 

nhưng nội dung thì vẫn là « khổ lắm biết rồi nói mãi » ! Họp tổ cũng có điểm khác là không có « quản 

giáo » mà có một tổ trưởng cũng là một học viên nhưng thuộc loại « tiến bộ » vì trước kia là cảm tình 

viên của cách mạng, hoặc có hoạt động bí mật cho cách mạng. Tuy vậy những người này đa số cũng bị 

chỉ định làm tổ trưởng chứ ít ai chịu xung phong làm cái công việc chẳng được ăn giải gì mà còn bị mang 

tiếng với đồng nghiệp vì phải đốc thúc mọi người phát biểu. 

Và cũng như trong trại cải tạo, hai tháng học tập chính trị kết thúc bằng một bản « tổng thu hoạch ». 

Long cùng các bạn phải đến trường, vào ngồi trong một giảng đường giống như thí sinh đi thi, và suy 

nghĩ viết tổng thu hoạch, xong rồi « nộp bài ». Long đã có kinh nghiệm trong công việc này, và cũng 

được một người bạn đồng nghiệp gốc miền Nam tập kết ra Bắc này trở vào Sài Gòn, dặn dò kỹ lưỡng : 

« Ông nhớ khi viết tổng thu hoạch cứ trả bài như con vẹt những gì ông được nghe khi lên lớp, chớ có dại 

viết cảm tưởng riêng tư, sau này có thể sẽ rất có hại cho ông đó ! » 

Long bắt đầu hiểu lờ mờ thế nào là « chuyên chính vô sản » ! 



 
4 Phạm Ngọc Lân : Cha vô danh – Chuyện kể cuộc đời một người Việt lai Pháp 

 

 
                                                      
1
 Các thành phần của chính quyền cũ bị đi tù cải tạo lâu nhất là 17 năm, được về đoàn tụ với gia đình năm 1992. Trong 

nhóm cuối cùng này có 8 tướng lãnh, nổi tiếng nhất là Thiếu Tướng Lê Minh Đảo, Tư lệnh Sư đoàn 18, « Người hùng Xuân 

Lộc » chỉ huy trận Long Khánh, trận thư hùng cuối cùng của cuộc chiến. 

Ngoài 8 tướng lãnh còn nhiều người khác trong đó có một nhà văn cấp bậc chỉ là Thiếu Tá, đó là Thảo Trường (1936-

2010), tên thật Trần Duy Hinh, một nhà văn nổi tiếng ngay từ truyện ngắn đầu tiên « Hương gió lướt đi » đăng trên tạp chí 

Sáng Tạo (thập niên 50 và 60). Sau khi được trả tự do, ông qua Mỹ đoàn tụ với gia đình năm 1993 và tiếp tục sự nghiệp văn 

chương, với nhiều tác phẩm về 18 trại cải tạo ông trải qua từ năm 39 tuổi đến năm 56 tuổi, trong đó có « Tiếng thì thầm trong 

bụi tre gai ». Một bài viết đáng chú ý về ông của nhà phê bình văn học Đặng Tiến viết năm 2010 khi ông mất, có đăng trên 

trang web của Talawas : http://www.talawas.org/?p=25798 
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