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64. Một « thị thực định cư » 

 

Thông thường người ta vẫn nghe nói thị thực nhập cảnh (visa d’entrée), thị thực xuất cảnh (visa de 

sortie), thị thực quá cảnh (visa de transit), v.v. có ai nghe thị thực định cư (visa d’établissement) bao giờ 

đâu ! Không nghe, đúng hơn là chưa nghe, không có nghĩa là không có. Bằng chứng là Long đã từng cầm 

trong tay một tờ giấy viết bằng tiếng Pháp với đầu đề là « Visa d’établissement », « Thị thực định cư », 

chẳng biết dịch là « thị thực » trong trường hợp này có chính xác hay không, cứ coi như tạm dịch đi ! 

Làm cách nào mà tờ giấy lạ lùng đó lại lọt vào tay Long ? 

Muốn cho câu chuyện có đầu có đuôi có xuôi có ngược, phải quay trở lại những ngày đầu Long được 

ra khỏi trại tù cải tạo. Ngay hôm sau chàng đến trường Đại Học Dược Khoa và may mắn cho chàng là 

được tiếp tục dạy học tại đây. 

Nhắc lại năm 1973 chàng qua kỳ thi tuyển vào làm giảng nhiệm viên đại học, sau đó chàng tìm được 

một công việc thứ hai là dạy môn lý hóa tại trường trung học Marie Curie của Pháp. Niên khóa 1973-74 

trôi qua lặng lẽ, nhưng niên khóa 1974-75 bị đứt quãng vào tháng tư. Sau đó chính quyền cách mạng lấy 

trường Marie Curie để lập ra một trường trung học Việt Nam, nhưng vẫn giữ tên trường là Marie Curie, 

tên một nữ khoa học gia Pháp gốc Ba Lan có đóng góp quan trọng trong ngành vật lý nguyên tử. Đây là 

một trường hợp rất đặc biệt, một tên Pháp được dùng cho một trường Việt, có lẽ độc nhất vô nhị tại Việt 

Nam vào thời điểm 1975. 

Nhưng hệ thống giáo dục của Pháp tại miền Nam vẫn được phép tồn tại ở một mức tối thiểu, chỉ dành 

riêng cho học sinh có quốc tịch Pháp mà thôi. Thời Pháp thuộc, Pháp có nhiều trường trung học và tiểu 

học rải rác trên toàn cõi Đông Dương. Riêng Việt Nam có các trường trung học Albert Sarraut ở Hà Nội, 

Blaise Pascal ở Đà Nẵng, Yersin ở Đà Lạt, Chasseloup Laubat và Marie Curie ở Sài Gòn. Sau năm 1954, 

trường Chasseloup Laubat đổi tên thành Jean-Jacques Rousseau, đến năm 1967 chính phủ Việt Nam 

Cộng Hòa lấy trường này đổi thành một trường trung học Việt Nam có tên là Lê Quý Đôn. Từ đó trường 

Marie Curie, trước kia dành riêng cho con gái vì con trai học bên Jean-Jacques Rousseau, trở thành 

trường trung học duy nhất của Pháp ở Sài Gòn cho cả trai lẫn gái. 

Ngoài ra tại Sài Gòn trước biến cố 1975 còn hai trường tiểu học và trung học đệ nhất cấp của chính 

phủ Pháp là Colette và Saint-Exupéry. Trường Saint-Exupéry trước 1954 có tên là Jauréguiberry, là nơi 

Long đã theo học lớp 10è (tương đương lớp 2 hiện nay) trong niên khóa 1951-52, lúc đó chàng 7 tuổi. 

Ngay sau biến cố 1975, tất cả các trường của ngoại quốc cũng như của các giáo hội hoặc tư nhân đều 

bị chính quyền cách mạng tịch thu, ngoại trừ trường Colette được gia hạn thêm một năm. 

Pháp muốn giữ một chân đứng văn hóa tại Việt Nam nên đã thương thuyết để có được tại Sài Gòn một 

trường duy nhất với tất cả các lớp từ tiểu học đến tú tài dạy theo chương trình của Pháp. Trường này dùng 

ngôi nhà của trường tiểu học Colette trước đây, nên cũng lấy tên là Colette. 

 

 
Trường tiểu học của Pháp ngày xưa có tên là Colette (trên đường Hồ Xuân Hương), năm 2010 trở thành một trường trung 

học cơ sở vẫn mang tên Colette. Như vậy là Sài Gòn 2010 có 2 trường tên Colette, trường Colette của Việt Nam (trong hình) 

và trường Colette của Pháp. 
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Khi Long từ trại cải tạo về vào cuối tháng 10 năm 1975, chàng hỏi thăm bạn bè và được biết học sinh 

trường Marie Curie trước đây nay qua học ở trường Colette, nhưng chỉ học sinh có quốc tịch Pháp mới 

được tiếp tục học mà thôi (trước đây trường của Pháp nhưng học sinh Việt Nam vẫn có thể theo học). 

Đến trường Colette, chàng gặp người hiệu trưởng mới là một giáo viên trẻ có vợ Việt Nam nên chưa 

muốn hồi hương ngay như những người Pháp khác, và được giữ chức xử lý thường vụ hiệu trưởng. Khi 

biết Long dạy Lý Hóa trước kia ở trường Marie Curie và giờ đây muốn tiếp tục công việc này, người hiệu 

trưởng mừng quá vì đang thiếu thầy trầm trọng. Thế là Long lại tiếp tục hai công việc dạy học cùng một 

lúc, tại Đại Học Dược Khoa và tại trường Colette. 

Nhưng trường Colette chỉ được dùng ngôi nhà rộng lớn ở đường Hồ Xuân Hương có một niên khóa 

1975-76, qua niên khóa sau phải dọn về một cư xá trước kia là nhà ở dành cho người Pháp công tác ở 

Việt Nam, nằm trong một khuôn viên trên đường Bà Huyện Thanh Quan. Đường này thời Pháp thuộc có 

tên là đường Larégnère, nên cư xá này cũng có tên là « Cité Larégnère ». 

Cư xá gồm nhiều cao ốc 4 tầng, là những căn nhà dùng để ở, nay muốn biến thành lớp học phải sửa lại 

các phòng cho thích hợp, và dĩ nhiên là phòng học ở đây rất nhỏ so với một trường học bình thường. 

Nhưng lúc đó cũng không cần phải có phòng ốc rộng rãi vì số học sinh còn lại rất ít. Thí dụ Long dạy các 

lớp Seconde, Première và Terminales (tương đương với lớp 10, 11, 12) mỗi lớp chỉ có 3, 4, 5 học sinh. 

Lý do là học sinh phải có quốc tịch Pháp mới được học, mà thời gian đó không có một học sinh nào là 

người Pháp cả, chỉ có học sinh người Việt mang quốc tịch Pháp. Nhưng các gia đình người Việt mang 

quốc tịch Pháp đều được chính phủ Pháp đưa về Pháp – với sự thỏa thuận của chính phủ Việt Nam – 

trong năm 1976, nên niên khóa 1976-77 chỉ còn rất ít học sinh. Những học sinh này phần đông có mẹ là 

người Việt có quốc tịch Pháp, còn cha cũng người Việt đang bị tù cải tạo vì trước kia có chức vụ gì đó 

trong chính quyền cũ, nên vợ muốn ở lại chờ chồng ở tù về rồi mới đi Pháp sau. Trong mấy năm liền, có 

cảnh lạ lùng chưa từng thấy là trong những kỳ thi tú tài Pháp (vẫn tổ chức tại Sài Gòn dù chỉ có năm bảy 

thí sinh gì đó) số giáo sư trong ban giám khảo (phải mời thêm từ xa đến) nhiều hơn số thí sinh ! 

Qua niên khóa 1977-78, trường Colette lại phải dọn nhà một lần nữa, lần này vào khuôn viên của 

« Institut Français », trước kia có tên là « Mission Culturelle Française », « Trung Tâm Văn Hóa Pháp » ở 

đường Đồn Đất ngay trước bệnh viện Grall ngày xưa. Trước năm 1975 trung tâm này nổi tiếng vì các lớp 

dạy tiếng Pháp rất được ưa chuộng. Thời đó học tiếng Anh có Hội Việt Mỹ, học tiếng Pháp có Trung Tâm 

Văn Hóa Pháp. Trung tâm còn có một thư viện lớn với phòng đọc sách khang trang, là nơi lui tới của sinh 

viên, nhất là lúc gần thi. Long có nhiều kỷ niệm với khu này, đầu tiên là năm 1962 khi chàng tập sự trong 

dược phòng của bệnh viện Grall, rồi sau này khi học Vật Lý bên Đại Học Khoa Học, chàng và một bạn 

thân cùng học Vật Lý thường đến một thư viện nhỏ dành riêng cho sinh viên khoa học để tìm sách tham 

khảo thêm. 

Trung tâm cũng có một nhà hát xinh xắn vài trăm chỗ ngồi tên là « Salle Lamartine », dùng cho các 

buổi trình tấu nhạc, diễn kịch, diễn thuyết… Đặc biệt là thứ bảy chủ nhật có chiếu miễn phí các phim của 

Pháp, thường là phim tương đối mới. Long cũng từng đi xi-nê ở đây thường xuyên, vì tuy miễn phí nhưng 

cũng không đông khách vì phim không có phụ đề Việt ngữ như các phim chiếu ở các rạp ngoài phố, nên 

chỉ có những ai hiểu thông thạo tiếng Pháp mới đến xem thôi. 

Nhắc đến phim chiếu tại Trung Tâm Văn Hóa Pháp, Long lại nhớ một kỷ niệm khó quên khi chàng bất 

đắc dĩ làm « thuyết minh viên » cho một phim nói tiếng Pháp. Trước biến cố 1975, các phim ngoại quốc 

đều có phụ đề Việt ngữ, nhưng với chế độ mới, người dân miền Nam được làm quen với một hình thức 

mới là « thuyết minh ». Thay vì phụ đề Việt ngữ, trong khi chiếu phim sẽ có một người đọc bằng tiếng 

Việt những lời đối thoại trong phim và dù diễn viên già trẻ, lớn bé, nam nữ gì thì cũng chỉ có một giọng 

đọc của người thuyết minh mà thôi. Đương nhiên là âm thanh nguyên thủy phải vặn nhỏ hẳn đi mới hiểu 

được lời người đọc tiếng Việt. Có một lần Long đi xem một phim của một nước xã hội chủ nghĩa, phim 

tên là « The Concert » trong đó có trình diễn nhiều nhạc phẩm cổ điển. Nhưng khi xem phim thì chẳng 

được nghe nhạc gì cả vì âm thanh nguyên thủy bị giảm xuống rất nhỏ để chỉ còn nghe người thuyết minh 

đọc lời đối thoại dịch ra tiếng Việt ! Đáng lẽ khi có dàn nhạc giao hưởng chơi thì âm thanh phải mở lớn 

lên cho khán giả thưởng thức nhạc, nhưng mấy người phụ trách chuyện này chẳng cần theo dõi làm gì cho 

mệt xác, cứ vặn nhỏ âm thanh toàn bộ cuốn phim cho… khỏe ! Long cố ý đi xem phim này để được nghe 

nhạc cổ điển… Thất vọng não nề ! Đó là lần đầu và cũng là lần cuối Long xem xi-nê có thuyết minh ở rạp 

xi-nê Sài Gòn. 

Một ngày đẹp trời Giáo Sư Nguyễn Vĩnh Niên, trước kia là Khoa Trưởng Đại Học Dược Khoa cho tới 

đầu năm 1975, nói riêng với Long là thử hỏi mượn Trung Tâm Văn Hóa Pháp một bộ phim nào đó của 
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Pháp « hấp dẫn » mang về trường chiếu cho sinh viên xem, vì từ sau biến cố 75 không còn ai được xem 

phim của Pháp nữa. Sở dĩ ông hỏi Long vì ông biết chàng đang dạy trường Colette nằm trong khuôn viên 

của Trung Tâm Văn Hóa Pháp, hơn nữa trước kia chàng cũng đã xem nhiều phim chiếu tại đây. Long 

thấy cũng khó mà tìm được một phim nào của Pháp thích hợp với hoàn cảnh, vì phần đông là những phim 

thiên về tâm lý, khó có thể gọi là « hấp dẫn » cho khán giả không rành tiếng Pháp. 

Cuối cùng chàng sực nhớ ra một phim khá nổi tiếng ra đời từ năm 1967 chàng đã được xem tại Trung 

Tâm, với hai nam tài tử hàng đầu của Pháp là Alain Delon và Lino Ventura, cùng một ca sĩ nổi tiếng kiêm 

tài tử là Serge Reggiani, với một vai nữ là Joanna Shimkus người Canada xinh đẹp và dễ thương. Tên bộ 

phim là « Les Aventuriers », « Những kẻ phiêu lưu », nội cái tên nghe đã có vẻ hấp dẫn, gợi óc tò mò của 

người hiếu kỳ. Giáo Sư Niên đồng ý ngay, hơn nữa ông nói với Long là thời gian ông học bên Pháp ông 

rất thích ca sĩ Reggiani. Thế là trường làm thủ tục mượn phim, chỗ quen biết không khó khăn gì. Nhưng 

cái khó nằm ở chỗ khác : phim nói tiếng Pháp, phải có người thuyết minh chứ ! « Thì anh phải lo thuyết 

minh chứ còn ai vô đây làm được việc này bây giờ ? Anh giỏi tiếng Pháp, anh cũng đã xem phim rồi, bây 

giờ mình xem lại lần nữa rồi anh lựa lời mà nói ! » Thầy Niên vừa cười vừa nói với Long như vậy. Một 

lần nữa Long lại cười thầm nghĩ đến khẩu hiệu « Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên ! ». Chàng 

mới ngoài 30 tuổi, cái gì chẳng làm được ! 

Phim được chiếu trong giảng đường 2 lớn nhất của trường, vào một buổi chiều nắng chói chang, phải 

lấy màn màu xanh đen đậm giăng lên các cửa sổ (không biết màn này tìm đâu ra !). Giảng đường đông 

nghẹt, không đủ chỗ ngồi phải đứng, tất cả sinh viên đã đành, thêm cả các thầy cô và nhân viên. Đã mấy 

năm rồi chưa được xem lại một phim của « tư bản giẫy chết », nhất là phim có tài tử nổi tiếng đẹp trai 

nhất trời Tây là Alain Delon thì phải xem cho bằng được chứ ! Hơn nữa còn một thành phần chưa được 

xem phim Pháp bao giờ, đó là các sinh viên cựu bộ đội, rất háo hức muốn xem phim tư bản nó « hấp 

dẫn » tới mức nào… Máy chiếu phim đặt trên một cái bàn cao ngay giữa giảng đường, Thầy Niên và 

Long hai người ngồi hai bên. Trước khi bắt đầu, Long cầm micro giới thiệu qua về cuốn phim, và cũng 

nói rõ chàng sẽ không làm công việc « thuyết minh » theo nghĩa thông thường vì làm gì có bản viết sẵn 

tất cả các đối thoại bằng tiếng Việt để đọc, chàng sẽ chỉ dịch tại chỗ những gì chàng nghe được thôi, thêm 

vào đó có thể giải thích thêm những gì đang diễn ra. 

Thật là một công việc hi hữu, trong vòng 2 giờ đồng hồ, phải chăm chú nghe tiếng Pháp để nói lại 

bằng tiếng Việt, đôi lúc mệt quá nói không kịp có tiếng la lớn đâu đó trong khán giả « Thuyết minh, 

thuyết minh ! » Nhưng cuối cùng mọi người ra về « thơ thới hân hoan » đã được xem một phim quá hấp 

dẫn, và dù mệt nhừ, Long cũng được an ủi vì đám sinh viên lại có thêm cảm tình với chàng. 

Long dạy ở Trung Tâm Văn Hóa có một năm, niên khóa sau trường Colette lại một lần nữa dọn nhà, 

càng ngày càng thu nhỏ lại. Lần này về một ngôi biệt thự nhỏ ở góc đường Cách Mạng Tháng 8 (Lê Văn 

Duyệt cũ) và Tú Xương. 

 

 
Trường Colette của Pháp nơi tác giả dạy học trước khi đi Pháp. Hình chụp với ông hiệu trưởng mới năm 2010 khi tác giả 

về thăm lại trường sau 30 năm. Vẫn ngôi nhà cũ số 124 đường Cách Mạng Tháng Tám (Lê Văn Duyệt cũ), góc đường Tú 

Xương. Nhưng năm 2010 đã có dự án xây ngôi trường mới ở Long Bình, ngôi trường này được khánh thành năm 2011 và 

mang tên Trường Quốc Tế Pháp Marguerite Duras (Lycée Français International Marguerite Duras), tên của một nữ văn sĩ nổi 

tiếng của Pháp sinh ra ở Gia Định và lớn lên tại Đông Dương trong thời kỳ Pháp thuộc. Bà theo học trường Chasseloup-Laubat 

ở Sài Gòn, đậu Tú Tài xong về Pháp tiếp tục học Đại Học. Trường Marguerite Duras năm 2018 có hơn 900 học sinh. Có thể 

nói trường này là hậu thân của trường Colette, cũng là hậu thân của trường Marie Curie. 
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Ngôi nhà không lớn lắm, nhưng sân chung quanh khá rộng, và có thêm nhà ngang nên cũng đủ chỗ 

cho tất cả các lớp, mỗi lớp chỉ có vài học trò. Long dạy ở trường nhưng chẳng khác gì ngày xưa kèm học 

sinh sửa soạn thi tú tài tại nhà. Ngôi biệt thự trước kia là nhà ở của Tùy Viên Thương Mại (Attaché 

Commercial) của Tổng Lãnh Sự Pháp, Long va Mai đã từng đến chơi nhiều lần vì ông Tùy Viên này rất 

thích có bạn người Việt, và hay mời bạn đến nhà. 

Một điều lạ lùng là trong một chế độ mà người Việt Nam đi ngoài đường không dám nói chuyện với 

người ngoại quốc vì sau đó sẽ bị công an « hỏi giấy1 », chưa khi nào Long lại có nhiều bạn Pháp như thế, 

đồng nghiệp ở trường Colette đã đành, còn thêm bạn làm trong Tòa Tổng Lãnh Sự, kể cả ông Phó Tổng 

Lãnh Sự. Và chưa khi nào vợ chồng Long được bạn Pháp mời ăn uống thường xuyên, và nhất là uống 

nhiều « sâm-banh » (Champagne) như thế (mấy người bạn Pháp tâm sự là bên Pháp họ chỉ uống 

Champagne trong những dịp lễ hay có tin vui thật quan trọng, nhưng ở Sài Gòn thời đó họ uống thường 

xuyên vì mua được ở Singapore rượu miễn thuế rất rẻ). Cũng là một nghịch lý ngộ nghĩnh ! 

Bên cạnh công việc dạy Toán Thống Kê ở Đại Học Dược Khoa, rồi sau này dạy luôn bên Y Khoa và 

Nha Khoa, công việc dạy học của Long ở trường Colette như vậy là khá ổn định, dù trường ốc có thay đổi 

địa chỉ liên tục. 

Nhưng trong chế độ mới, không thể có tình trạng một cá nhân làm việc khơi khơi với một cơ quan 

ngoại quốc như thế được. Qua một vài năm gì đó Long không nhớ rõ, sau khi chính quyền cách mạng đã 

có thời gian củng cố và đã có tổ chức để quản lý những trường hợp này, Long và tất cả các đồng nghiệp 

cùng dạy học ở Colette được mời đến họp tại một cơ quan mới thành lập của Việt Nam. Cơ quan này giải 

thích là không công dân Việt Nam nào có quyền làm việc trực tiếp với cơ quan hay tư nhân nước ngoài, 

mà phải do một cơ quan của nhà nước giới thiệu. Các thầy cô đang dạy ở Colette sẽ trở thành công nhân 

viên của cơ quan nhà nước, và sẽ được gửi đến trường Colette để dạy học. 

Chính phủ Pháp sẽ trả tiền cho cơ quan này, và cơ quan sẽ trả lương cho các thầy cô như một nhân 

viên bình thường của chính phủ Việt Nam. Cơ quan này đã thỏa thuận với phía Pháp để lương hiện nay 

của các thầy cô vẫn giữ nguyên như cũ. Phải hiểu là như thế phía Pháp sẽ phải tốn kém nhiều hơn trước, 

vì phải trả cho cơ quan này một số tiền gấp rưỡi hay gấp đôi tiền lương của các thầy cô, vì cơ quan sẽ giữ 

lại một phần làm chi phí điều hành. 

Không phải chỉ có các thầy cô, mà tất cả người Việt Nam làm việc cho người nước ngoài đều phải qua 

cơ quan này, dù là người giúp việc trong gia đình, hay tài xế, hay lao công… và dĩ nhiên phải qua xét lý 

lịch, và phải có sinh hoạt thường xuyên với cơ quan để báo cáo những gì được nghe được thấy trong khi 

làm việc. Các thầy cô của trường Colette là một ngoại lệ vì là những người đã làm việc với Pháp từ trước, 

với những chuyên môn đặc biệt trong ngành giáo dục không thể tìm người khác có lý lịch « tốt hơn » để 

thay thế được, nên công việc dạy học vẫn như cũ không có gì thay đổi. 

Trở lại chuyện « thị thực định cư », một buổi sáng Long đạp xe đạp đến trường Colette, lúc đó là niên 

khóa 1977-78, trường còn nằm trong Trung Tâm Văn Hóa Pháp. Cất xe xong, chàng tiến vào phòng giáo 

sư thì gặp anh chàng hiệu trưởng đi ngược lại bắt tay chào như mọi khi, nhưng hôm đó giữ Long lại và 

hỏi : « Tu veux partir en France ? » « Anh có muốn đi Pháp không ? » Câu hỏi làm Long chưng hửng ! 

Từ khi có chế độ mới áp đặt lên miền Nam, những người như Long đã từng sống trong một xã hội bình 

thường có nhiều tự do không thể nào chấp nhận một xã hội bất bình thường như hiện nay, và vì họ không 

thấy một chút hy vọng nào để có thể thay đổi chế độ nên đều tìm cách ra đi, đi chính thức được thì tốt, 

nếu không cũng tìm đường vượt biên. 

Không chờ Long trả lời vì cũng hiểu là chỉ hỏi cho vui thôi, anh chàng hiệu trưởng mỉm cười lấy một 

tờ giấy trong tập hồ sơ ra và đưa cho Long. Đó là tấm giấy « Visa d’établissement en France », « Thị thực 

định cư trên đất Pháp » của chính phủ Pháp ghi rõ tên của 4 người là hai vợ chồng Long cùng hai đứa 

con, ghi rõ là chính phủ Pháp sẵn sàng nhận 4 người đó định cư trên đất Pháp nếu được chính phủ Việt 

Nam cho phép xuất cảnh. Giấy không ghi có hạn đến ngày nào, như vậy là một thị thực « vô hạn định ». 

Anh chàng nói thêm : « Chính phủ Pháp nhận cho gia đình anh qua định cư bên Pháp rồi đó, bây giờ anh 

về lo ngay giấy tờ phía Việt Nam, có giấy xuất cảnh là đi thôi. » 

Tim Long đập mạnh, chàng không ngờ có chuyện được đi Pháp dễ dàng như vậy, chàng có làm thủ tục 

gì về phía chính phủ Pháp đâu ! Trong đầu Long nhảy múa lung tung những hình ảnh của một cuộc sống 

mới trong một nước mà chàng sẽ không phải xin phép để đến sống ở một nơi nào đó, chàng có thể đi từ 

một thành phố này đến một thành phố khác không phải xin giấy phép của phòng tổ chức, chàng có thể 

mời bạn đến chơi vài ngày trong nhà mình không phải ra công an phường trình giấy tờ. Các con chàng sẽ 
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có thể theo học Đại Học nếu chúng có khả năng, không bị rớt trong kỳ thi tuyển vì lý lịch xấu, vì bố mẹ 

thuộc thành phần ngụy quân ngụy quyền… Và quay cuồng trong đầu chàng bao nhiêu điều nữa chàng sẽ 

thực hiện trước viễn ảnh một cuộc sống mới trong một nước tự do ! 

Ngay hôm đó Long được biết tất cả các thầy cô đang dạy học ở Colette đều nhận được tờ giấy tương 

tự. Không những các thầy cô đang dạy, mà những người đã từng dạy trước kia nay không còn dạy nữa 

cũng được cấp tờ giấy này. Và sau này Long được biết tất cả những ai đã từng làm việc ít nhiều với một 

cơ quan Pháp như Tòa Đại Sứ, Tòa Tổng Lãnh Sự, bệnh viện Grall, Trung Tâm Văn Hóa Pháp, v.v. đều 

nhận được văn bản « Thị thực định cư » này. 

Theo những « nguồn tin đáng tin cậy » thì hiện tượng lạ lùng này là kết quả của một sự thỏa thuận nào 

đó giữa hai chính phủ Việt Pháp nhân chuyến công du qua Paris của Thủ Tướng Phạm Văn Đồng
2
 vào 

tháng tư năm 1977
3
. Người ta đồn là phía Việt Nam đã đồng ý cấp xuất cảnh và phía Pháp đã đồng ý nhận 

cho định cư hai thành phần : một là những người đã làm việc với một cơ quan của Pháp, hai là những 

người Việt lai Pháp. 

Trưa hôm đó, sau khi dạy xong, Long đến tìm Mai ở Đài Truyền Hình để báo tin mừng. Mai cũng 

không ngờ lại có một may mắn trên trời rơi xuống như vậy. Hai vợ chồng quyết định phải « ăn mừng » và 

kéo nhau đến đường Hiền Vương (bây giờ là Võ Thị Sáu) có hai chị em người Huế nấu bún bò rất ngon, 

nhưng vẫn phải nấu « chui » trong nhà, không bảng hiệu gì cả, dù trong đám khách không thiếu gì cán bộ. 

Những ngày sau đó, Long dành thời gian đi hỏi thăm làm cách nào để xin giấy xuất cảnh. Đầu tiên 

chàng tới cơ quan xuất nhập cảnh ở đường Nguyễn Du gần ngã ba Lê Văn Duyệt. Không dễ gì gặp được 

ai để hỏi thăm ở đây, vì những người tới cơ quan này đều có giấy gọi. Nhưng sau khi trổ hết tài vừa kiên 

nhẫn vừa xông xáo, cuối cùng Long cũng gặp được một nhân vật có thẩm quyền trả lời là muốn xin xuất 

cảnh phải qua thủ tục từ dưới lên trên, tức là đầu tiên phải qua phường nơi mình cư ngụ chính thức có hộ 

khẩu. Lúc đó chàng mới sực tỉnh, trong cơn hăng hái vì có tin vui chàng đã quên bẵng đi là mình đang 

« được quản lý chặt chẽ từ nơi cư trú đến nơi làm việc » cơ mà ! 

Hôm sau Long đến cơ quan địa phương gần nhà nhất là Ủy Ban Nhân Dân Phường, ở đây không ai 

biết phải làm gì. Cuối cùng một nhân viên khuyên chàng trở lại ngày mai có ông chủ tịch có thể giải 

quyết được, hôm đó ông đi vắng. 

Hôm sau trở lại phường, Long gặp ông chủ tịch, đưa bản sao của tờ giấy « Thị thực nhập cảnh » của 

Pháp cấp, và hỏi bây giờ muốn xin xuất cảnh phải làm thủ tục gì, vì ở đường Nguyễn Du cho biết phải 

thông qua phường. Ông này nói thật ra chúng tôi không có thẩm quyền về chuyện xin xuất cảnh, và mách 

cho Long biết là phải lên một cơ quan cấp quận (là cấp trên của phường), có thể có nhân viên công an phụ 

trách về việc xin xuất cảnh. 

Long đang sống gần ngã tư Hàng Xanh trong quận Bình Thạnh (một quận mới rất lớn, thuộc tỉnh Gia 

Định xưa). Theo chỉ dẫn của ông chủ tịch phường thì cơ quan hành chánh quận nằm khá xa, trên đường 

Chi Lăng Gia Định (giờ đây đổi tên là đường Phan Đăng Lưu). 

Long đạp xe đến Ủy Ban Nhân Dân Quận Bình Thạnh. Sau thời gian dò hỏi và chờ đợi, cuối cùng có 

một nhân viên « hảo tâm » cho biết việc xuất cảnh đúng là phải xin ở cấp quận, nhưng không phải ngay 

tại đấy mà phải đến một cơ quan riêng của công an cũng nằm trên đường Chi Lăng này. Long đến nơi thì 

may quá gặp một thanh niên trẻ, bặt thiệp, nói là Long đã đến gõ đúng cửa rồi, chính anh ta là người nhận 

hồ sơ xin xuất cảnh cho những công dân sống trong quận Bình Thạnh. Long trình bày trường hợp của 

mình đã có giấy « thị thực định cư » của Pháp, có nghĩa là nước Pháp đã cho phép nhập cảnh, bây giờ 

muốn xin xuất cảnh phải lập hồ sơ như thế nào. 

Người nhân viên cho biết là ở cấp quận không có chỉ thị nào nhận hồ sơ xin xuất cảnh vì lý do « đã 

làm việc cho một cơ quan của Pháp » cả. Long nói là tôi và gia đình đã có giấy nhập cảnh vào Pháp, bây 

giờ tôi tới đây để làm thủ tục xin xuất cảnh, sao cơ quan ở đây lại không nhận hồ sơ ? Người nhân viên 

vẫn ôn tồn giải thích là trong « chế độ ta », muốn xuất cảnh phải thuộc một « diện » nào đó được phép 

xuất cảnh, lúc đó cơ quan của anh ta mới có thể lập hồ sơ, trường hợp của Long không thuộc một diện 

nào cả, nên không thể nộp đơn được. 

Quá thất vọng vì « đoạn đường chiến binh » mấy ngày liền chỉ dẫn đến bế tắc, càng thất vọng hơn nữa 

vì từ trước đến giờ chàng chưa phải chạm trán với thực tế hãi hùng của các cơ quan « cha mẹ dân » này. 

Cả hai vợ chồng đều do « cơ quan quản lý » nên chuyện giấy tờ đâu cần phải ra phường hay quận bao giờ 

đâu ! 

Chàng về trường Colette dò hỏi các đồng nghiệp khác có nộp đơn được không, thì tất cả đều gặp trở 

ngại giống hệt như chàng. Không nơi đâu nhận đơn xin xuất cảnh vì không có « diện » nào như thế cả. 
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Tuy nhiên mọi người vẫn còn chút lạc quan, nghĩ rằng dùng câu « không có diện » là không đúng, phải 

nói là « chưa có diện » có lẽ sát với thực tế hơn ! 

Cùng thời gian này, có nhiều lời đồn đại về chuyện Pháp nhận « con lai ». Long muốn tìm hiểu thêm, 

dò hỏi nơi này nơi kia và một hôm chàng đến một ngôi nhà nhỏ có sân rộng ở ngay trung tâm Sài Gòn, là 

trụ sở của một hội từ thiện của Pháp có tên là FOEFI (Fédération des Œuvres pour l’Enfance Française de 

l’Indochine – Hiệp hội các cơ quan từ thiện giúp trẻ con Pháp tại Đông Dương)
4
. Bước vào phòng chính 

của ngôi nhà là một văn phòng làm việc, chàng vô cùng ngạc nhiên khi gặp một ông già người Pháp nói 

tiếng Việt không khác gì người Việt. Ông tự giới thiệu tên là Georges Bazé, là người trách nhiệm tại Sài Gòn của 

hội từ thiện này. Ông là em của ông William Bazé là người sáng lập ra hội từ năm 1939, đã về Pháp từ lâu. Hội 

được lập ra để lo cho con lai Pháp trên toàn cõi Đông Dương. Cả hai anh em ông Bazé đều sinh trưởng ở Việt Nam 

từ đầu thế kỷ, riêng ông Georges có vợ Việt Nam nên nói tiếng Việt rất rành. 

Ông Georges Bazé rất vui khi gặp Long vì cũng đã lâu rồi ông không còn gặp ai người Việt nói tiếng Pháp cả. 

Khi Long thắc mắc sao một hội từ thiện của Pháp vẫn còn được hoạt động tại Sài Gòn, vẫn còn giữ được trụ sở, 

ông nói tại vì con lai Pháp còn khá nhiều, chính quyền cách mạng biết là hội lo cho những người này nên họ còn 

cho phép hội ở lại thêm một thời gian, nhưng ông nghĩ khi con lai đi Pháp hết trong một hai năm nữa ông cũng sẽ 

phải « hiến » cái trụ sở này và về Pháp thôi. 

Long hỏi thêm về chuyện Pháp nhận con lai thực hư ra sao, ông Bazé xác nhận qua chuyến đi Pháp của Thủ 

Tướng Phạm Văn Đồng, đã có sự thỏa thuận để Pháp nhận con lai Pháp và Việt Nam cấp xuất cảnh cho họ. Công 

việc đã tiến hành và mỗi tuần có một buổi họp giữa hai bên Việt Pháp xét hồ sơ những con lai đã nộp đơn xin đi 

Pháp. Nhưng hàng tuần chỉ có khoảng mười trường hợp được xét cho đi, không biết phải bao nhiêu năm mới giải 

quyết được cho tất cả mọi người. 

Long trình bày trường hợp của mình có một « Thị thực định cư » của Pháp cấp, giờ đây muốn xin xuất cảnh 

nhưng về phía Việt Nam chưa nhận đơn, ông Bazé khuyên Long nên nộp đơn theo « diện » con lai. 

Long về lập hồ sơ và trở lại phòng xuất cảnh của quận Bình Thạnh nơi chàng đã đến hôm trước. Gặp lại người 

công an trẻ ở đấy, lần này anh ta nhận ngay hồ sơ của Long và giải thích là « chúng tôi có chỉ thị nhận đơn của con 

lai nên hôm nay tôi nhận hồ sơ của anh, còn hôm trước anh muốn nộp hồ sơ theo diện làm việc cho Pháp thì tôi 

không nhận được vì chưa có chỉ thị nào cho cái diện đó cả. » 

Long bắt đầu hiểu ra cách làm việc của chính quyền cách mạng nên không muốn thắc mắc gì thêm nữa về các 

« diện ». Chàng về nhà báo tin mừng cho Mai và hai con là đã nộp được đơn xin xuất cảnh rồi, còn nhập cảnh vào 

Pháp đã có sẵn trong tay. Như vậy cầm chắc là sắp được đi Pháp, và hai vợ chồng trong giây phút lạc quan tràn 

ngập đã tưởng tượng cảnh cả gia đình dắt tay nhau dung dăng dung dẻ trên đại lộ Champs Elysées ở Paris, một đại 

lộ được người Pháp coi là đẹp nhất thế giới ! 

Hôm sau Long vào trường Dược gặp riêng ông Khoa Trưởng trình bày vấn đề. Chàng đã nộp đơn xin xuất cảnh 

« theo chính sách », nay đến báo cáo với ông, và nếu cần, xin nghỉ làm để khi có giấy xuất cảnh không làm trở ngại 

công tác. Ông Khoa Trưởng này vẫn có cảm tình với Long vì chàng làm việc hết lòng, và nhất là vì chàng đã có 

sáng kiến mách cho ông ngôi biệt thự của người bạn, giúp cho mấy gia đình cán bộ của trường có nhà ở tươm tất 

trong buổi đầu. Ông nói Long cứ tiếp tục công tác ở trường, khi nào được phép xuất cảnh ông hứa sẽ không làm 

khó dễ giữ Long ở lại trường. Thời gian này có nhiều cơ quan không cho trí thức nghỉ việc để xuất cảnh, nên Long 

cũng lo, và ông Khoa Trưởng cũng hiểu như vậy nên hứa chắc với Long là chàng sẽ có giấy nghỉ việc của trường 

cấp khi chàng có giấy xuất cảnh của chính quyền. 

Long yên tâm tiếp tục dạy học ở trường Dược, nay đã trở thành một Khoa của Trường Đại Học Y Dược gồm ba 

khoa là Y, Nha và Dược. Giờ đây chàng dạy môn Toán Thống Kê cho cả ba khoa, ngược lại chàng không còn dạy 

thực tập môn Công Nghiệp Dược nữa vì bộ môn này bị dẹp, lý do là đã có bộ môn này ở Hà Nội, cung cấp đủ dược 

sĩ chuyên về kỹ nghệ bào chế thuốc cho cả nước, nên không cần bộ môn này trong Nam nữa. Ngoài ra Long cũng 

tiếp tục dạy ở trường Colette, càng ngày càng ít học trò nhưng vẫn giữ tất cả các lớp từ mẫu giáo lên dến lớp cuối 

cùng (Terminales) của bậc trung học, cuối năm vẫn tổ chức thi tú tài. 

Đối với chàng, giờ đây chỉ còn là vấn đề xét hồ sơ, lâu lắm chắc cũng vài tháng là cùng ! 

Chàng lầm to… 

 



 

 
7 Phạm Ngọc Lân : Cha vô danh – Chuyện kể cuộc đời một người Việt lai Pháp 
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 Năm 2018, có một bạn của tác giả, qua FaceBook nhận ra đồng nghiệp cũ, bạn này cũng là Dược Sĩ cùng phục vụ tại bệnh 

viện Bảo Lộc cuối thập niên 1960. Bạn này nhắc lại chuyện gặp nhau trên đại lộ Lê Lợi ở trung tâm Sài Gòn khoảng năm 

1976, 77 gì đó. Từ khi đổi đi một đơn vị khác năm 1970, hai người chưa khi nào gặp lại nhau, nên mừng quá đứng nói chuyện 

một lúc. Khi tác giả đi rồi, bạn này bị công an đến hỏi tại sao nói chuyện với « người nước ngoài », vì lầm tưởng tác giả với 

khuôn mặt lai Pháp là một người nước ngoài. 
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 Ông Phạm Văn Đồng sinh năm 1906 ở Quảng Ngãi trong một gia đình quan lại. Ông tham gia cách mạng chống Pháp từ 

sớm, năm 1926 qua Quảng Châu theo học lớp đào tạo cán bộ của Nguyễn Ái Quốc, sau đó trở về nước hoạt động và bị Pháp 

bắt đày đi Côn Đảo từ 1929 đến 1936. Năm 1940, ông bí mật sang Trung Quốc cùng với Võ Nguyên Giáp, gia nhập Đảng 

Cộng sản Đông Dương và được Nguyễn Ái Quốc giao nhiệm vụ về nước xây dựng căn cứ địa ở biên giới Việt-Trung. 

Ông từng cầm đầu 2 phái đoàn thương thuyết quan trọng, năm 1946 tại hội nghị Fontainebleau và năm 1954 tại Genève. 

Năm 1955, ông giữ chức vụ Thủ Tướng nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đến năm 1976, và tiếp tục chức vụ này với 

nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam từ 1976 đến 1987 là năm ông về hưu, tổng cộng 32 năm. 

Ông mất năm 2000, hưởng thọ 94 tuổi. 

Ông Phạm Văn Đồng làm Thủ Tướng của VNDCCH nhưng em của ông là ông Phạm Văn Diêu (1928-1982) là giáo sư Văn 

Khoa thuộc viện Đại Học Đà Lạt, giáo sư Sư Phạm và Văn Khoa thuộc viện Đại Học Sài Gòn. Ai cũng biết ông Diêu là em 

ông Thủ Tướng Bắc Việt, nhưng ông vẫn được dạy đại học ở miền Nam. 
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 Sau 1975, nước Pháp là nước phương Tây đầu tiên tiếp đón chính thức một phái đoàn của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ 

Nghĩa Việt Nam do Thủ Tướng Phạm Văn Đồng cầm đầu. Đó là tháng 4 năm 1977, hai năm sau ngày chấm dứt chiến tranh. 

Chính phủ Pháp thời đó thuộc cánh hữu, do Tổng Thống Valéry Giscard d’Estaing và Thủ Tướng Raymond Barre lãnh đạo. 

Đây là một sự kiện quan trọng đối với nhà cầm quyền Việt Nam lúc bấy giờ, chứng tỏ đã thành công trong việc mở cửa về 

phương Tây. 

Có tin đồn là nhân chuyến viếng thăm này, theo gợi ý của chính phủ Pháp, đã có sự thỏa thuận về phía Việt Nam sẽ cấp 

giấy xuất cảnh sang Pháp cho hai thành phần. Một là những người Việt Nam đã từng làm việc cho Pháp, hai là những người 

Việt lai Pháp. Mặc dù không có công bố chính thức về sự thỏa thuận này, nhưng thực tế cho thấy là hai thành phần trên đã 

được cấp xuất cảnh khi có đơn xin. Nhưng thời gian chờ đợi kéo dài nhiều năm, và các thị thực xuất cảnh của Việt Nam chỉ 

được cấp nhỏ giọt. Cũng nhờ thỏa thuận này giáo sư Vũ Quốc Thúc được đi Pháp do Thủ Tướng Raymond Barre can thiệp và 

những sinh viên VN từng du học Pháp cũng được can thiệp cho định cư tại Pháp. 

Nhắc lại quan hệ ngoại giao giữa Paris và Hà Nội được thiết lập vào tháng tư năm 1973, sau khi hiệp định Paris được ký 

kết. Trong thời kỳ chiến tranh, nước Pháp chỉ trích Hoa Kỳ đổ quân ồ ạt vào miền Nam Việt Nam, và năm 1968, chính phủ 

Pháp ngỏ ý sẵn sàng đón tiếp tại Paris các phái đoàn thương thuyết để tìm cách chấm dứt chiến tranh Việt Nam. Hội nghị diễn 

ra tại phòng họp quốc tế trên đại lộ Kléber ở Paris, kéo dài gần 5 năm từ 1968 đến 1973. Nhưng thật ra, những phiên họp ở 

Kléber chỉ dùng làm diễn đàn tuyên truyền cho các phe, còn đi đến thỏa thuận là kết quả các cuộc họp bí mật giữa Kissinger và 

Lê Đức Thọ. 

Hiệp định Paris được ký ngày 27 tháng 1 năm 1973. Gần 3 tháng sau, ngày 12 tháng 4-1973, quan hệ ngoại giao được thiết 

lập giữa Pháp và Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa (quan hệ ngoại giao giữa Pháp và Việt Nam Cộng Hòa đã bị cắt đứt từ năm 

1965). 
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 FOEFI (Fédération des Œuvres de l’Enfance  Française de l’Indochine – Hiệp hội các cơ quan từ thiện giúp trẻ con Pháp 

tại Đông Dương) thành lập năm 1939 tại Sài Gòn. Hiệp hội được chính phủ Pháp công nhận « có lợi ích công cộng », từ đó 

được tài trợ để chăm sóc các con lai Pháp tại Đông Dương. 

Con lai được Hiệp hội mang về Pháp nuôi cho ăn học trong những trung tâm của Hiệp hội (ở thành phố Tours trên sông 

Loire, ở Vouvray và Semblançay trong tỉnh Indre-et-Loire, ở Saint Rambert-en-Bugey trong tỉnh Ain, v.v.) cho đến tuổi trưởng 

thành, có người trở thành giáo sư, bác sĩ, v.v. Các trung tâm này lần lượt đóng cửa trong thập niên 60 và 70 khi tất cả con lai đã 

đến tuổi trưởng thành. Tuy các trung tâm nuôi dưỡng con lai đóng cửa, nhưng Hiệp hội còn tồn tại đến năm 1983, tiếp tục giúp 

đỡ con lai hội nhập vào xã hội Pháp. 

Năm 1987, một hội ái hữu ra đời lấy tên là « Association FOEFI », quy tụ những con lai đã từng được FOEFI bảo trợ. Hội 

ấn hành một tờ liên lạc lấy tên « Grain de riz », và tổ chức những cuộc gặp mặt hàng năm. Năm 2015, tác giả tham dự buổi họp 

mặt của hội tại làng Bréhémont trên sông Loire, gần thành phố Tours. Một dịp để làm quen với những người cũng con lai như 

mình, nhưng hoàn cảnh khác vì được FOEFI đem về Pháp nuôi dưỡng thay vì ở lại Việt Nam với mẹ như trường hợp của tác 

giả. 

Hội ái hữu có trang Web http://foefi.net/ 
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