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72. Nghĩa tử là nghĩa tận 

 

Trong 9 năm liền, Long không được visa về Việt Nam, dù lâu lâu chàng vẫn thử làm thủ tục xem chính 

quyền có thay đổi chính sách không. 

Sau lần chàng về đầu năm 1993, và Mai về hè 1993, cuối năm đó Long được tin người cha dượng qua 

đời, hưởng thọ 79 tuổi. Người mà Long vẫn gọi bằng « cậu » cũng như gọi mẹ bằng « mợ » theo kiểu 

người Hà Nội thời đó, đã ra đi êm ái trong đêm. Sáng ra không thức dậy nữa. Không có bệnh tật gì đặc 

biệt ngoài đau khớp xương do tuổi già, không làm phiền con cháu, vẫn sáng suốt đến phút cuối cùng. Vẫn 

biết không ai thoát khỏi « sinh lão bệnh tử », nhưng sự ra đi vĩnh viễn của một người thân vẫn là một nỗi 

đau lớn cho người ở lại. Long suốt đời mang ơn người cha dượng đã cưu mang mẹ con chàng lúc lận đận 

nhất, đã nhận chàng là con về mặt pháp lý, đã đối xử với chàng không khác gì con ruột… 

Đầu năm 1994 một sự kiện khác xảy ra như một phép lạ. 

Có người gọi Long qua điện thoại, Long không quen, nhưng người đó tự nhận biết Long vì 10 năm 

trước có con cùng đi Hướng Đạo Việt Nam ở Paris với hai con của Long. Người này tìm ra số điện thoại 

của Long trong niên giám, nói có ông bạn già từ xứ Texas qua chơi. Ông này cho biết sống ở thành phố 

San Antonio, từ Việt Nam qua Mỹ vài năm trước. Khi đến thành phố này thì được một người trẻ giúp làm 

giấy tờ và giao dịch vì tiếng Anh chưa thạo lắm. Sau đó trở thành bạn, tuy không cùng thế hệ. Người giúp 

ông là một thanh niên trạc 40 tuổi, nói có ông anh là Dược Sĩ có lẽ sống bên Pháp, muốn tìm kiếm từ lâu 

mà chưa được. Nay ông bạn vong niên qua Pháp chơi, người đó nhờ hỏi xem có ai biết ông anh ở đâu 

không, cho số điện thoại để liên lạc. Ông anh đó chính là Long. 

Long bàng hoàng khi nghe tin này, vừa vui mừng vừa không tin có chuyện lạ như thế. Đó chính là cậu 

em thứ sáu, từ 19 năm nay cả gia đình không tin tức gì nên cha mẹ và cả anh chị em đều tin là đã chết vào 

những ngày cuối cùng của trận chiến ở Tân Sơn Nhứt. Không ngờ giờ đây Long cầm trong tay số điện 

thoại của cậu em này, ở tận bên Texas, Hoa Kỳ ! Chàng vội vàng gọi ngay sang Mỹ. Tim đập mạnh khi 

điện thoại reo… nhưng rồi không ai trả lời. Chàng gửi lại lời nhắn và cho số điện thoại của mình. 

Hai giờ sáng đêm hôm đó, điện thoại reo làm Long giật mình choàng tỉnh. Đúng là giọng của đứa em 

19 năm biệt tăm tích ! Vẫn cách phát âm có chút ngọng nghịu từ thuở còn bé. Long cố nén xúc cảm, 

chàng vừa hỏi vừa nói dồn dập : « Sao em không liên lạc gì với gia đình ? Em có biết mợ đưa hình em lên 

bàn thờ cùng với hình em C. đã mất cách đây 13 năm rồi không ? Và cậu cũng mới mất cách đây vài 

tháng. Còn bà và anh L. mất trong mấy năm đầu sau ngày 30 tháng tư, lúc anh chị chưa đi Pháp. » Và cứ 

thế, cậu em tên H. cũng lắp bắp, không biết nói gì cho rõ ràng. Hai anh em đều quá cảm động. 

Sau đêm đó, Long báo tin về cho gia đình ở Việt Nam. Rồi H. liên lạc với chị và mẹ bằng điện thoại, 

viết thư cũng nhiều, kể lể cuộc sống bôn ba bao nhiêu năm trời, cách đây bảy tám năm gì đó mới lấy vợ 

định cư ở San Antonio, nay đã có 3 con, sống bằng nghề dạy đàn guitar và piano ở ngay nhà. 

Ít lâu sau Long có dịp qua Mỹ gặp tận mặt cậu em để tìm hiểu thêm và rủ cùng về Việt Nam, lúc đó 

chàng chưa biết là sẽ không được cấp visa nhập cảnh. 

H. kể là vài ngày trước ngày 30 tháng 4-75, lúc đó đang là một hạ sĩ quan Không Quân làm việc bảo trì 

phi cơ trong căn cứ Tân Sơn Nhứt. Khi bắt đầu tình trạng hoảng loạn, H. theo mấy đứa bạn leo lên một 

chiếc phi cơ quân sự rời khỏi Việt Nam đến một căn cứ Mỹ ở Thái Lan, từ đó được đưa đến đảo Guam 

thuộc lãnh thổ Hoa Kỳ giữa Thái Bình Dương, rồi vào lục địa Mỹ sống tạm trong trại tị nạn Pendleton1 

phía nam tiểu bang California. Vài tháng sau, H. được một gia đình Mỹ ở Boston, tiểu bang 

Massachussetts bảo lãnh. Đây là một cặp vợ chồng khá giả đã lớn tuổi, thương H. như con, giúp H. mọi 

mặt. 

Đối với người tị nạn đến Hoa Kỳ trong thời kỳ đầu này, H. thật may mắn, sống trong một gia đình khá 

giả, nền nếp, trong một thành phố nổi tiếng cổ kính của miền đông Hoa Kỳ. Nhưng H. như một cây bị 

bứng rễ đem trồng chỗ khác một cách quá đột ngột, không có thời gian chuyển tiếp để thích hợp với lối 

sống mới. Hai năm sau, H. từ giã hai ông bà ra đi không định hướng, dù cũng rất thương và biết ơn gia 

đình này. Làm đủ thứ nghề, học đủ thứ kiểu, lang thang hết tiểu bang này đến tiểu bang kia. Có lúc vào 

sống mấy năm trong tu viện Phan-xi-cô của Công giáo. Cuối cùng đến Texas, thành phố San Antonio gần 

biên giới Mexico. Có lẽ H. đã tìm lại được bình tâm nhờ yêu thích nhạc. Từ lúc còn ở Việt Nam, H. cũng 

như mấy đứa em khác đều rất thích đàn vì thấy Long chơi đàn và được chàng hướng dẫn những bước đầu. 

Trong thời gian lang bạt qua các tiểu bang, H. lại có dịp học hỏi thêm tây ban cầm, nhất là khi đến San 

Antonio. Và cuối cùng, H. gặp được người tâm đầu ý hợp, thế là lập gia đình và định cư tại đấy. 
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Khi Long hỏi tại sao không tìm cách liên lạc về gia đình, H. nói muốn lắm nhưng không biết làm cách 

nào để liên lạc, viết thư không được vì không biết địa chỉ nhà cha mẹ bên Việt Nam. Chuyện này cũng dễ 

hiểu vì khi gia đình rời Sài Gòn lên sống ở Bảo Lộc, chính Long cũng không biết địa chỉ căn nhà trên đó, 

chỉ biết là trên quốc lộ 20 rẽ trái vào một con đường đất, đi qua khoảng chục nhà thì đến nhà mình. Có khi 

nào viết thư đâu mà cần địa chỉ ! Hỏi tại sao từ khi có người về thăm gia đình mà không tìm cách về, H. 

trả lời vì… sợ Việt Cộng ! 

Long phải giải thích cặn kẽ là giờ đây 19 năm đã trôi qua, nhiều người tị nạn trước đây đã về thăm gia 

đình, chính quyền chỉ mong có người về để có thêm ngoại tệ. H. chỉ là một hạ sĩ quan, có gì mà phải sợ ! 

Long thôi thúc H. phải về thăm mẹ và các anh chị em, tất cả rất mong gặp lại H., nếu để lâu có thể sẽ 

không còn gặp mẹ nữa, cũng như đã quá trễ đối với cha, mới mất mấy tháng trước. Nghe có vẻ xuôi tai, 

H. hớn hở muốn theo Long về vào dịp hè 1994. Long hứa lo tất cả thủ tục cho H. và hai anh em sẽ đi 

chung. Nhưng mấy tháng sau, H. gọi điện thoại nói chưa về năm nay được, thoái thác là còn bận chuyện 

gia đình. Về phía Long cũng được tin là không được cấp visa. Bị « cấm cửa » ! 

Cho tới khi viết mấy hàng này, 24 năm đã trôi qua kể từ ngày ấy, H. vẫn chưa lần nào về thăm gia 

đình, dù vẫn liên lạc thường xuyên với anh chị em bên nhà. Đây không phải là một trường hợp đơn lẻ, 

Long biết nhiều trường hợp tương tự trong những người quen biết, không về thăm quê hương vì nhiều lý 

do khác nhau, trong đó có lý do « ghét cộng sản », và lý do « sợ cộng sản ». 

Trở lại chuyện của Long. Sau chuyến về thăm nhà đầu năm 1993, chàng quyết định trở lại Đại Học 

Paris VII (còn mang tên Université Denis Diderot) học về sử, lấy một chứng chỉ cao học (D.E.A. = 

Diplôme d’Etudes Approfondies) với một tiểu luận về các phong trào đấu tranh ở các thành thị miền Nam 

từ 1963 đến 1967, sau đó chuẩn bị luận án tiến sĩ. Chàng bắt đầu làm việc bán thời gian để có giờ nghiên 

cứu và tìm tài liệu trong các kho lưu trữ (archives) bên Pháp và nhất là bên Mỹ, nhưng đến năm 1996 thì 

hai vợ chồng được gia đình của Mai bên Mỹ bảo lãnh qua định cư ở miền bắc tiểu bang California. Chỉ có 

Long và Mai đi vì con trai và con gái lúc đó mới ra trường kỹ sư không muốn qua sống bên Mỹ. Công 

việc học hành đành bỏ ngang, dù tài liệu đã có đầy đủ, tưởng qua Mỹ có thể ngồi xuống viết luận án 

được. Nhưng cuộc sống mới không để cho Long có thời gian và tâm trí để hoàn tất công việc. 

Mai và Long khi mới sang Mỹ sống ở Fremont, đến đầu năm 2002 dọn về sống ở San José cho gần nơi 

làm việc của Mai, còn Long làm ở Milpitas cũng không xa lắm. Năm đó, một sự kiện quan trọng xảy ra, 

nên Long ghi lại tất cả chi tiết trong cuốn vở của chàng. 

 

(trích bút ký của Long) 

 

Tháng 1-2002. 

Đang ngồi trong phòng làm việc ở Milpitas thì nhận được điện thoại của Vy từ Việt Nam gọi qua : 

« Mợ bệnh nặng lắm rồi, sợ khó qua, mợ nhắc anh mãi, sao lâu quá anh không về, mợ muốn gặp anh, anh 

về được không ? » Nghe tin ruột rối như tơ vò, từ 9 năm nay bị « cấm cửa » chứ có phải không muốn về 

đâu ! Trước tình trạng của bà cụ như thế, phải thử xin visa lần nữa xem sao, dù hy vọng rất mong manh. 

Nhưng biết đâu đấy ! 

Trong khu Tully ở San José có nhiều dịch vụ bán vé máy bay và xin visa, tôi đến đấy trình bày trường 

hợp của mình có vấn đề với công an trong nước, nhiều năm không được visa, nhưng giờ đây bà cụ có thể 

không qua khỏi, phải về gấp. Người nhân viên nói lúc này sắp Tết, nhiều người về lắm, để xin visa bên 

tòa Tổng Lãnh Sự ở Mexico xem sao, dễ hơn là xin ở San Francisco hay Washington. 

Hai ngày sau họ điện thoại nói có visa rồi. Mừng quá, thật không ngờ ! Họ đã đổi chính sách không 

cấm cửa mình nữa hay sao ? Hay vì thời điểm sắp Tết nhiều người về quá nên họ không kiểm soát kỹ ? 

Nhưng dù lý do gì đi nữa, có visa là tốt quá rồi. Vội chạy ngay ra văn phòng lấy visa và mua vé máy bay 

đi càng sớm càng tốt. 

Nhưng vui chẳng được bao lâu, tin dữ đã đến. Về nhà được điện thoại của Vy báo tin bà cụ vừa mất, sẽ 

làm đám tang trong 2 ngày nữa. Ở Việt Nam người thân mất ở nhà, tất cả nghi thức từ tẩm liệm đến cúng 

lễ cũng ở nhà, và không thể chờ đợi lâu như ở bên Tây bên Mỹ. Thế là không kịp rồi. Không kịp nhìn mặt 

mẹ lần cuối, không kịp dự đám tang. Vy nói thôi anh ráng về kịp làm lễ mở cửa mả 3 ngày sau khi chôn 

cất. 

Phi cơ đáp xuống Tân Sơn Nhứt lúc 10 giờ 40 sáng thứ tư 23 tháng 1-2002. So với 9 năm trước, giờ 

đây bên trong phi cảng khang trang hơn nhiều. Hồi hộp trong lòng khi qua cửa ải công an xét hộ chiếu, 

nhưng rồi thầm thở phào, mừng khấp khởi khi người Thượng Úy công an đóng dấu rồi đưa lại giấy tờ cho 
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đi qua. Nhưng hỡi ôi, nỗi mừng chẳng kéo dài được bao lâu ! Khi đi thang lăn xuống tầng dưới đến chỗ 

lấy hành lý, chờ cũng khá lâu hành lý chưa ra, bỗng thấy người công an lúc nãy xuất hiện : « Mời chú lên 

lại, cần thẩm tra lại giấy tờ. » Anh ta đòi đưa lại hộ chiếu rồi hướng dẫn đi ngược lên lầu. Trên đó gặp 

một người công an khác cũng mặc sắc phục, lon Đại Tá, người này cầm hộ chiếu rồi mời tôi ra ngoài chỗ 

phòng đợi, coi như chưa bao giờ qua cửa ải xét hộ chiếu của công an ! 

Gian phòng lớn có chỗ để hành khách mới xuống máy bay xếp hàng chờ qua các ghi-sê của công an. 

Một phần của gian phòng này dùng làm phòng đợi có ghế ngồi, dành cho hành khách chưa có sẵn visa, 

phải xin visa tại chỗ. Trên cái quầy ngăn cách hành khách với nhân viên có một tấm bảng nhỏ với hàng 

chữ « Đại Tá Đặng Quang Khanh – Chỉ huy trưởng an ninh phi trường ». 

Gần ngay đấy là một cái quầy của công ty điện thoại, một cô ngồi sau quầy tiếp khách, bên cạnh là ba 

cái ca-bin nhỏ xíu với máy điện thoại trên tường. Lúc đó mới nghĩ ra chuyện báo cho Vy biết mình đã 

đến. May mà Vy đã có điện thoại di động, bây giờ đã khá thông dụng ở Việt Nam. Đưa số điện thoại của 

Vy cho cô nhân viên, cô này gọi được rồi nói vào ca-bin số 3. Vy nghe anh gọi mừng quá, nói đang chờ 

ngoài đường, gia đình đông lắm vì em thứ tư là S. có chiếc xe 16 chỗ dùng làm xe đò chạy đêm đường Di 

Linh – Sài Gòn, hôm nay nghỉ chạy, chở các em và cháu đến đón anh bên Pháp về. Mình nói phi cơ hạ 

cánh cũng lâu rồi, nhưng chưa ra được vì chờ công an xét lại giấy tờ, chắc không có vấn đề gì trầm trọng 

đâu. Vy nói mọi người ở đây chờ anh. 

Sau độ nửa giờ người Đại Tá Chỉ huy trưởng an ninh phi trường ra mời vào một phòng nhỏ xíu có kê 

cái bàn và hai cái ghế đối diện nhau. Ông ta hỏi tên, tuổi, ngày sinh nơi sinh, địa chỉ, v.v. ghi tất cả vào tờ 

giấy trắng, kiểm lại với hộ chiếu. Chỉ hai phút sau, ông lại mời ra ngoài ngồi đợi tiếp. Lần này đợi lâu 

lắm, chắc phải 3 tiếng đồng hồ là ít. Mình có mang theo cây đàn như một hành lý xách tay, nên giết thời 

giờ bằng cách chơi mấy bài tây ban cầm cổ điển. Giữa hai chuyến bay quốc tế, không có khách, các viên 

công an rời chỗ ngồi ở ghi-sê đi qua đi lại nói chuyện, hút thuốc. Vài người công an trẻ đến nghe đàn, hỏi 

thăm « chắc có học nhạc viện ». Chắc họ tưởng tôi đang ngồi chờ visa như những hành khách khác, nếu 

biết là có vấn đề chắc không ai dám lân la đến hỏi chuyện như thế. 

Gọi điện thoại cho Vy lần thứ hai, nói là có thể sẽ phải làm việc với công an rất lâu, các em về đi đừng 

chờ, chừng nào xong việc sẽ gọi cho Vy biết. 

Hơn 2 giờ chiều, họ lại gọi vào một phòng nhỏ khác, có hai người mặc thường phục chờ sẵn với một 

tập hồ sơ dầy cộm trên bàn. Người lớn tuổi tự giới thiệu là Thiếu Tá Trần Văn Thành, người kia là một 

Đại Úy trẻ hơn tên Ngô, cả hai là công an từ Sài Gòn lên, không phải công an phi trường, vì vậy phải chờ 

lâu như thế. Trong suốt hai tiếng đồng hồ, họ thẩm vấn về « tổ chức chính trị » bên Pháp. Tôi luôn chỉnh 

lại là « nhóm trí thức, không phải tổ chức chính trị », mặc họ cứ gọi là « tổ chức ». Mình cho họ biết sự 

thật về nhóm này : chúng tôi đưa ra một số suy nghĩ làm cách nào để đất nước tiến lên, chúng tôi viết bài 

ký tên thật, chúng tôi không chủ trương bạo động, nên chúng tôi chẳng có gì phải giấu giếm cả. Họ mở hồ 

sơ dầy cộm trên bàn, lâu lâu lại đưa ra một tờ giấy, lúc thì bản sao bài mình viết, lúc thì hình chụp giấy tờ 

lúc còn là Dược Sĩ Trung Úy, lúc thì hình chụp giấy tờ của Mai khi còn làm đài truyền hình. Mục đích để 

cho thấy họ biết rất rõ về hai vợ chồng. Thật tình mà nói mình chẳng lấy gì làm nao núng vì nghĩ mình 

không làm gì hại cho đất nước này mà phải sợ cả. Chỉ cảm thấy mình đã trở thành một đối tượng mà họ 

quan tâm, và đã là công an thì họ có hồ sơ của mình là chuyện bình thường, chứng tỏ họ làm việc nghiêm 

túc, thế thôi ! 

Họ cũng hỏi về những liên hệ của « tổ chức » với nhóm người « gây rối » ở Đà Lạt (ý nói 4 người bạn 

Hà Sĩ Phu, Bùi Minh Quốc, Mai Thái Lĩnh và Tiêu Dao Bảo Cự) và ở Hà Nội, về tổ chức quốc tế Human 

Rights Watch gửi tiền về giúp những người này, v.v. Tất cả câu hỏi và trả lời được ghi vào những tờ giấy 

đôi khổ lớn, lại liên tưởng đến giấy dùng trong các kỳ thi tú tài trước đây ! Sau đó họ yêu cầu đọc lại và 

ký tên. Tôi đọc rất kỹ - đã quen làm việc này trong suốt 6 năm trời khi sửa bài vở cho tờ nguyệt san bên 

Pháp trước khi mang in. Chữ nào không đồng ý, viết lại ngoài đầu hàng và ký tắt. 

Xong rồi họ cho biết mình thuộc « thành phần nguy hiểm » không được về nước. Tôi cũng phảng phất 

thấy trước chuyện này rồi, và cũng biết biện pháp xử lý ra sao : sẽ phải ở lại phi trường, chờ có chuyến 

bay quốc tế đầu tiên phải đi ngay. Đã có người quen bị như vậy rồi nên mình biết. Thấy là đã bị dồn vào 

chân tường, chẳng còn gì để mất, tôi nói : « Tôi biết tôi thuộc thành phần không được về nước vì từ 9 năm 

nay tôi xin visa đều bị từ chối. Nay bà cụ tôi mất, tôi về không kịp nhìn mặt mẹ lần cuối, không kịp đưa 

mẹ đến nơi an nghỉ cuối cùng, chỉ còn mong được ra mộ mẹ thắp nén hương trong lễ mở cửa mả. Tôi 

không biết vì sao lần này các anh cho tôi visa, nay tôi đã đặt chân lên đất nước này rồi, mà các anh 

không cho tôi về chịu tang bà cụ thì các anh trả lời thế nào với lương tâm các anh ? Các anh cũng biết 

câu nghĩa tử là nghĩa tận chứ ! » Càng nói càng xúc động nên càng ngày càng lớn tiếng, có lẽ ở ngoài 
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người khác cũng nghe ! Hai người công an nhìn tôi chằm chằm, không nói lời nào, chắc chưa khi nào họ 

bị du vào tình huống một người bị thẩm vấn lại to tiếng như thế với họ. 

Tôi thấy mình đã đi quá đà, nên dịu giọng : « Tôi xin lỗi các anh vì đã lớn tiếng, nhưng vì cảm xúc 

chuyện bà cụ mới mất mà mình không được về chịu tang nên không dằn lòng được… Bây giờ tôi đề nghị 

thế này. Các anh muốn tìm hiểu cặn kẽ hơn về nhóm chúng tôi bên Pháp, tôi cũng muốn cho các anh biết 

chủ trương đường lối của chúng tôi một cách chi tiết hơn, chúng tôi không có gì phải giấu giếm cả, 

ngược lại là khác vì chúng tôi không chủ trương bạo động. Chúng tôi làm việc công khai, viết bài ký tên 

thật, chúng tôi chỉ tìm cách làm sao cho đất nước mình tiến lên, cho dân mình hạnh phúc. Vậy các anh 

cho tôi về Bảo Lộc chịu tang bà cụ, sau đó tôi sẵn sàng tiếp tục làm việc với các anh. » 

Người công an đứng tuổi suy nghĩ một lúc rồi đi ra ngoài mang theo điện thoại di động, để tôi ngồi 

một mình với người công an trẻ. Chừng mươi phút sau trở lại nói : « Tôi đã điện thoại xin ý trên, đề nghị 

của anh được chấp thuận, vậy cho anh lên Bảo Lộc ngày mai thứ năm, qua ngày thứ sáu anh về lại đây 

tiếp tục làm việc với chúng tôi. » Thật là chuyện không tưởng, trong một phút bốc đồng không suy nghĩ 

mình đã to tiếng, rồi cũng bốc đồng đưa ra một đề nghị chợt đến như thế, không ngờ họ lại đồng ý ! 

Nhưng được voi đòi tiên, không suy nghĩ gì cả mình nói ngay : « Các anh cho tôi có một ngày ở Bảo 

Lộc trong khi tôi có 5 người em sống trên đó, rồi ngoài lễ mở cửa mả mẹ tôi, tôi còn phải thăm mộ của bà 

ngoại, mộ của cha dượng, mộ của em trai tôi. Hơn nữa thứ sáu là ngày kề cuối tuần, tôi về đây các anh 

làm việc chẳng được bao lâu lại phải ngưng. Tôi đề nghị các anh cho tôi ở Bảo Lộc đến hết chủ nhật, 

sáng thứ hai tôi đến làm việc với các anh. » Lại một màn ra ngoài điện thoại xin ý « trên », lại một màn 

quay trở lại nói « trên » đã chấp nhận nhưng với điều kiện tôi phải viết giấy cam kết 3 điều : một là chỉ 

được đi Bảo Lộc, không được đi đâu khác, hai là chỉ được tiếp xúc với người trong gia đình, không được 

tiếp xúc với ai khác, ba là sáng thứ hai 8 giờ ngày 28 tháng 1-2002 phải có mặt tại số 254 Nguyễn Trãi là 

Cục quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an (ngày xưa nơi này là Tổng Nha Cảnh Sát). Mình đồng ý ngay, 

họ đưa tờ giấy trắng mình viết ra 3 điều này và ký tên. Sau đó họ đem va-li lên (họ đã cho nhân viên phi 

trường cất va-li từ sáng), bảo mở ra khám qua loa lấy lệ, rồi cho tôi xuống nhà ra ngoài. 

Lúc đó là 5 giờ rưỡi chiều. Những gì xảy ra sau đó ký ức mình bị nhòe đi như chợt tỉnh một cơn ác 

mộng… Gần 7 tiếng đồng hồ không ăn không uống, căng thẳng đầu óc, nhưng ra đường nỗi vui mừng 

của tất cả các em và các cháu vẫn kiên nhẫn đợi từ sáng làm mình quên hết mệt nhọc. Mừng mừng tủi tủi, 

hỏi sao anh làm gì mà công an « làm việc » với anh lâu thế. Chỉ có Vy biết « anh làm gì », tất cả các em 

khác chỉ ngạc nhiên, nhưng nay anh về được là tốt quá rồi, ngày mai 8 giờ anh phải có mặt ở Bảo Lộc để 

dự lễ mở cửa mả ngoài nghĩa trang. 

Em S. chủ chiếc xe đò nhỏ nói bây giờ phải về nhà chị Vy cho anh tắm rửa, ăn qua loa rồi đi Bảo Lộc 

ngay đêm nay. Nghe đi đêm trên quốc lộ 20, tự nhiên giật mình, phản xạ của thời chiến tranh ban đêm 

giới nghiêm đâu có xe nào chạy ngoài quốc lộ ! Thế mới biết chiến tranh đã chấm dứt từ 27 năm rồi 

nhưng cách suy nghĩ từ thời trẻ vẫn còn hằn sâu trong tiềm thức. 

Trên đường về mình nói anh cần ghé chỗ nào đó có thể điện thoại về Mỹ kẻo chị ở nhà mong. S. biết 

một nơi không xa lắm, lái xe đi từ Tân Sơn Nhứt về theo đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (Công Lý cũ), quẹo 

phải vào đường Trương Tấn Bửu (tên cũ), đến một trạm bưu điện nhỏ xíu. Tôi xuống một mình vào trạm, 

đưa số điện thoại cho cô nhân viên, cô này gọi được bên Mỹ rồi chỉ mình vào một ca-bin nhỏ giống hệt ở 

phi trường. Nghe giọng của vợ còn ngái ngủ (lúc đó bên Mỹ khoảng 3 giờ sáng) mình nói « Anh đang ở 

Sài Gòn rồi đây, máy bay bị trễ nên giờ này mới gọi em được. » không nói gì đến chuyện rắc rối với công 

an để khỏi gây lo lắng. Chưa kịp nghe trả lời thì cửa ca-bin sực mở, một người thò đầu vào hỏi xẵng 

« Anh điện thoại cho ai ? » « Tôi gọi về Mỹ báo tin cho vợ tôi biết tôi đã đến nơi an toàn ». 

Khuôn mặt này mình đã thấy ở phi trường, lúc đó hắn mặc đồng phục công an, nay thay quần áo mặc 

đồ thường, nhưng khuôn mặt kiểu « non sữa » khá đặc biệt nên nhận ra ngay. Hắn chẳng nói chẳng rằng 

khi nghe trả lời, đóng cửa ca-bin và quay ra nói gì đó với cô nhân viên rồi đi ra, chắc là kiểm lại xem có 

phải đúng là gọi về Mỹ không. 

Như vậy là ngay từ phi trường, công an đã cho người theo dõi. Và chắc chắn còn theo dõi tiếp. Nhưng 

theo dõi đến đâu ? Đến lúc nào ? Thì ra họ coi nặng các lời cam kết của mình, nhất là cam kết thứ hai 

« không được liên lạc với bất cứ ai ngoài những người trong gia đình. » Kinh nghiệm 9 năm trước khi tôi 

tiếp xúc với các bạn ở Đà Lạt và mang bài viết của họ về phổ biến ở Pháp và ở Mỹ, công an vẫn còn nhớ. 

Về nhà tắm rửa nghỉ ngơi được vài phút, Vy chạy đi mua tô mì ở quán gần đấy về ăn, rồi lại lên xe đi 

ngay. Lúc đó là 8 giờ tối, chỉ có ba anh em trong xe, S. lái xe, Vy và tôi. Trước khi đi, điện thoại cho em 

thứ 11 là Th. ở Bảo Lộc để báo anh sẽ tới nơi khoảng nửa đêm. Hơn 4 tiếng đồng hồ ngồi bên cạnh S. nói 
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chuyện xưa chuyện nay, từ bé đến giờ chưa khi nào có dịp hàn huyên với S. như vậy. Hai anh em cách 

nhau 8 tuổi, lúc mình còn trẻ thì S. còn con nít, đâu có gì chung để tâm sự với nhau. 

Xe đến cổng nhà của Th. thì đã quá nửa đêm. Cậu em đứng trước cổng đang nói chuyện với hai người 

đàn ông, thấy anh về vội chạy ra mở cửa xe mừng tíu tít, nói đôi ba câu xong quay lại giới thiệu hai người 

lạ mặt. Đó là công an huyện, đến nhà của Th. để chứng kiến việc mình đã đến nơi. Một người nói « Bây 

giờ đã khuya rồi, anh vào nhà nghỉ, ngày mai 7 giờ anh nhớ ra cơ quan chúng tôi để làm giấy tờ khai 

báo. » 

Th. đưa anh và chị vào nhà rồi mới nói nhỏ : « Không hiểu cách nào mà chính quyền biết anh về, hồi 

chiều công an khu vực đến từng nhà của 5 anh chị em, dặn là khi anh đến nơi phải báo ngay cho họ biết. 

Khi em được điện thoại cho biết anh sẽ tới vào khoảng nửa đêm, em phải báo cho họ ngay, thế là họ cho 

hai người đến đây chờ anh tới như anh thấy đó. Anh làm gì mà được công an chiếu cố quá vậy ? » Tôi 

trấn an cậu em qua loa, nói không có chuyện gì ghê gớm lắm đâu ! 

Sáng hôm sau Th. dùng xe Honda chở ra công an, ở đấy đã có một Đại Úy từ Đà Lạt xuống để « làm 

việc ». Anh ta cho xem một cái fax, đó chính là tờ cam đoan 3 điều mình cam kết ở phi trường. « Chúng 

tôi được lệnh của Trung ương, có nhiệm vụ quản lý anh trong thời gian anh ở Bảo Lộc ; anh phải chấp 

hành nghiêm chỉnh 3 điều anh cam kết trong tờ giấy này ; để dễ làm việc, yêu cầu anh lên lịch trong 3 

ngày ở đây anh sẽ làm gì, đi đâu ; và để tiện việc cho chúng tôi, anh cần di chuyển đi đâu thì để một mình 

cậu em Th. đưa anh đi bằng xe Honda như sáng nay đây. » 

Thật là rõ ràng, việc « quản lý » này chẳng phải chuyện đùa ! 

Việc đầu tiên sáng hôm đó là ra mộ mẹ mới đắp hai ngày trước để làm lễ mở cửa mả. Đã có vài chục 

người gồm con cháu và họ hàng xa cùng bạn bè gần có mặt. Lễ xong mình ngồi bên mộ đàn hát bài Lòng 

Mẹ2. Chín năm trước, khi về lần đầu năm 1993, trong buổi họp mặt gia đình mẹ nói « Mợ thích bài Lòng 

Mẹ con hát cho mợ nghe đi », hát mới được hai câu thì nghẹn ngào không hát tiếp được nữa. Bây giờ bên 

mộ, tôi khấn mẹ để đừng khóc, cố hát hết bài, vì mẹ thích nghe bài này mà khi mẹ còn sống con đã không 

hát được hết bài cho mẹ nghe… 

Trong thời gian ba ngày ở Bảo Lộc, bất cứ Th. đưa mình đi đâu cũng có hai công an chạy Honda theo 

sau xa xa, đến đâu họ cũng đậu xe lại chờ. Đến nhà các em họ chờ ở ngoài, có lần họ vào thẳng trong nhà 

« thăm hỏi » luôn, chẳng ngại ngùng gì cả. 

Và khi về Sài Gòn, kịch bản đó cũng diễn ra giống hệt, dù có khó khăn hơn vì đường phố Sài Gòn lúc 

nào cũng đông đúc, đâu vắng vẻ như Bảo Lộc. Sáng thứ hai Hoài chở bằng Honda đến công an đường 

Nguyễn Trãi như đã hẹn trước, đi chút xíu Hoài nói có hai thanh niên trẻ theo mình là công an đó. Dĩ 

nhiên tôi làm sao phân biệt được công an theo mình với biết bao người khác, nhưng Hoài đã từng bị cảnh 

theo dõi này trước đây rất lâu nên nhận ra ngay. Để chứng minh, Hoài rẽ vào một con hẻm rồi vòng ra lại, 

thì đúng là hai cậu thanh niên trẻ kia cũng làm như thế ! 

Đến nơi tôi vào trong, Hoài nói là chờ ở một cái thư viện gần đấy, khi nào xong gọi điện thoại Hoài 

đến đón về ! 

Người gác cổng hướng dẫn tôi vào một căn phòng khá rộng có máy lạnh, có bộ ghế bành với cái bàn 

thấp tiếp khách rất lịch sự, và có 5 người chờ sẵn. Hai người tôi đã biết, chính là Thiếu Tá Thành và 

người phụ tá đã thẩm vấn ở phi trường. Thêm hai người trẻ tên Quyết và Hà, và đặc biệt có một nữ công 

an tên Phạm Hồng Phượng. Tất cả mặc thường phục, và khi giới thiệu đều là sĩ quan cấp úy. Mở đầu 

người nữ công an đứng lên nói mấy câu chia buồn việc mẹ mình qua đời. Thú thật tôi không ngờ họ mở 

đầu cuộc thẩm vấn như thế, nhất là người nữ công an này ăn nói nhỏ nhẹ không có gì gọi là « công an hắc 

ám » cả. 

Sau đó họ pha trà mời uống, và nói rõ đây không phải là một buổi « làm việc » thông thường của công 

an, nếu vậy sẽ không phải trong khung cảnh này. « Đây là một cuộc nói chuyện giữa những người trí thức 

với nhau ». 

Tuy khung cảnh có khác, cách tiếp đãi có khác, nhưng vẫn là một cuộc thẩm vấn với những câu hỏi cụ 

thể, những câu trả lời cụ thể, và tất cả được ghi vào biên bản. Sau phần dẫn nhập lúc đầu, Thiếu Tá Thành 

và người nữ công an rút lui, còn lại 3 người trẻ quần thảo một mình tôi. Đến 11 giờ rưỡi trưa, họ đưa biên 

bản tôi đọc và ký tên. Tưởng như thế là thoát nợ, nhưng họ nói « Bây giờ anh về nhà ăn trưa nghỉ ngơi, 

chiều 2 giờ anh trở lại đây ». Tôi gọi điện thoại cho Hoài đến chở về. Chiều trở lại làm việc, đến 5 giờ họ 

cho về và nói sáng mai 8 giờ phải có mặt. Khi Hoài đưa đi đón về, luôn luôn có cái đuôi theo sau. Về nhà 

Vy và Hoài trên lầu 3 một chung cư ở một con đường mới mở sau này qua khỏi ngã tư Hàng Xanh, hai 

công an có nhiệm vụ theo dõi cũng vào cái quán ngay dưới chân chung cư. Không biết họ canh mình tới 

lúc nào… 
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Tối hôm đó đi ăn tiệm ở một cái quán rất đông người, hôm sau việc đầu tiên trong mục « thăm hỏi xã 

giao » họ hỏi tối hôm qua ăn món cá chiên xù có ngon không, ý cho tôi biết là họ theo dõi vào tận trong 

tiệm ăn ! Và cứ thế hết thứ hai, qua thứ ba, rồi thứ tư, sáng chiều. Có gì cần nói mà phải kéo dài như thế ? 

Thật ra họ cố ý làm việc rất « từ tốn », 5 người thay phiên nhau, lúc nào trong phòng cũng có 2 người 

quần thảo. Những câu hỏi « đi vào vấn đề » được lặp đi lặp lại trong những buổi khác nhau, với một chút 

xíu thay đổi trong cách hỏi. Xen kẽ vào đó là những câu nói chuyện ngoài lề, hỏi thăm gia đình, hỏi thăm 

về cuộc sống bên Pháp bên Mỹ… Rõ ràng là câu giờ ! 

Sáng thứ năm làm việc xong họ nói chiều nay cho nghỉ « để đi chợ mua quà cho vợ con, sáng mai 8 

giờ lên phi trường về Mỹ ». Hộ chiếu và vé máy bay họ đã giữ từ lâu, nói mai ra phi trường sẽ đưa lại. Tôi 

nói đã mua vé máy bay khứ hồi ba tuần lễ, bây giờ mới có 8 ngày đâu có vé mà về, họ nói họ đã đổi vé về 

ngày mai rồi, không phải lo, cũng không phải trả thêm tiền. « Vậy là các anh trục xuất tôi hay sao ? » 

« Không, chúng tôi không trục xuất anh. Nếu trục xuất thì có thủ tục rất rõ rệt, chúng tôi sẽ đưa anh ngay 

bây giờ về nhà, anh có 5 phút để lấy hành lý, sau đó chúng tôi đưa anh lên phi trường, anh phải ở đó chờ 

để đáp chuyến bay đầu tiên ra khỏi nước. Đằng này chúng tôi chỉ đổi vé cho anh về sớm hơn mà không 

phải mất thêm tiền, đó là một đặc ân, không phải là trục xuất ». 

Thì ra mình được « đặc ân » trong suốt 8 ngày mà không biết ! Được công an ngày đêm theo sát « bảo 

vệ », hết 8 ngày được về sớm mà không mất tiền phạt vì đổi vé. Còn than thở nỗi gì ! 

 

Tháng 2-2002 

8 giờ sáng thứ sáu ngày 1 tháng 2-2002, lên Tân Sơn Nhứt đã có mặt tất cả các em và các cháu. Một 

công an mặc thường phục gặp mấy hôm trước ở Nguyễn Trãi đã chờ sẵn, hướng dẫn vào trong đưa hộ 

chiếu và vé máy bay cho một công an phi trường mang lon Thượng Úy rồi ra về. Mình ngoắt tay vẫy chào 

lần cuối gia đình đi đưa phải đứng bên ngoài, rồi đi theo người công an phi trường dắt qua chỗ gửi hành 

lý, xong đưa đến ghi-sê công an xét hộ chiếu, và cuối cùng vào phòng đợi lên máy bay. Chẳng nơi nào 

phải xếp hàng cả. Thật đúng là « ân cần », chỉ có những VIP – « Very Important Person » diễn nôm là 

« Người Rất Quan Trọng » – mới được công an dắt qua các cửa ải nhanh chóng như thế ! 

Giờ đây tâm tư lắng dịu, ngẫm nghĩ lại, phải chăng tất cả những gì xảy ra trong những ngày khó quên 

đó đều do hên xui may rủi ? 

Đầu tiên mình được cấp visa chắc chắn là do một sơ hở của những người hữu trách, không dò kỹ 

lưỡng danh sách những người bị « sổ đen » cấm về nước. Trong 9 năm liền họ vẫn làm việc cần mẫn, 

không cho visa vì thấy tên mình trong danh sách này, thế tại sao đến lúc mẹ mất họ lại không thấy ? Họ bị 

ai làm mờ mắt ? 

Ở phi trường bị thẩm vấn trong hơn hai tiếng đồng hồ, sau đó họ cho biết mình sẽ phải ở lại phi trường 

để rời khỏi Việt Nam ngay khi có chuyến bay đầu tiên. Cũng đoán trước là sự việc sẽ xảy ra như thế vì có 

nhiều người quen biết đã bị như thế. Thế tại sao lại dám to tiếng với công an, nêu ra một điều thiêng liêng 

trong văn hóa Việt Nam tóm tắt trong 5 chữ « Nghĩa Tử Là Nghĩa Tận » để mong lật ngược tình thế ? Rồi 

lại nghĩ ra một đề nghị vu vơ để mong họ xét lại ? Tại sao người thẩm vấn lại chịu đi ra ngoài hỏi ý 

« trên » ? Nếu ra ngoài mà không liên lạc điện thoại được với « trên » thì sao? Hoặc liên lạc được nhưng 

« trên » không đồng ý ? Bao nhiêu cửa ải, rốt cuộc vẫn vượt qua được hết ! 

Mình chẳng phải tài giỏi hay khéo léo gì, vẫn bị bạn bè chê là không đủ tinh tế khi giao thiệp với 

người lạ. Lúc nhỏ nhút nhát đến độ mẹ sai qua hàng xóm hỏi chuyện gì đó, chỉ biết lí nhí, mãi người hàng 

xóm mới hiểu muốn hỏi cái gì ! Lớn lên may mà hoàn cảnh đưa đẩy bắt buộc phải cố gắng để thắng cái 

nhút nhát đó, nếu không làm sao dạy học, và nhất là khi phải lên bục giảng trước mấy trăm sinh viên 

trong giảng đường, làm sao thành công được nếu cứ nhút nhát mãi ! Và khi qua Pháp rồi qua Mỹ, sinh 

hoạt cùng với bạn bè trong một nhóm suy nghĩ về tương lai của đất nước, bắt đầu phải làm quen với tranh 

luận, và phải biết ứng xử kịp thời khi chạm trán với những người không cùng ý kiến với mình. 

Không, chuyến về chịu tang bà cụ không phải hoàn toàn do may mắn, cũng không phải do tài cán của 

mình. 

Càng ngẫm nghĩ càng tin tưởng đã có một sự phù trợ thiêng liêng nào đó khiến mình vượt được tất cả 

trở ngại để đến bên mộ mẹ, mặc chiếc áo tang theo truyền thống Việt, thắp bó nhang cắm trên nấm đất 

mới đắp, rồi sau đó hát cho mẹ nghe bài Lòng Mẹ, bài mà mẹ mong được nghe từ đứa con đầu lòng bà đã 

mang nặng đẻ đau trong tủi nhục vì thằng bé trong giấy khai sinh có ghi mấy chữ « Cha vô danh ». 
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1 Trại Pendleton nằm ở phía nam của Los Angeles và phía bắc của San Diego, giữa hai thành phố Oceanside và San 

Clemente của tiểu bang California. Đó là một trại huấn luyện quân sự của Thủy Quân Lục Chiến Mỹ, cho đến bây giờ vẫn còn 

là trại huấn luyện. Khi có đợt người Việt tị nạn đầu tiên ồ ạt vào những ngày cuối tháng 4-1975, một phần của trại được dùng 

để tiếp đón họ. Trên đất Mỹ đã mở ra nhiều trại như thế, những trại tạm thời dùng để đón tiếp hàng trăm ngàn người chạy trốn 

cộng sản, trong đó hai trại Pendleton ở California và Chaffee ở phía bắc tiểu bang Arkansas là quan trọng nhất. Riêng trại 

Pendleton từ tháng 4 đến tháng 10 năm 1975 đã tiếp đón hơn 50.000 người. Từ các trại tạm thời này, người tị nạn được các hội 

từ thiện và các giáo hội trên toàn nước Mỹ bảo trợ đưa về địa phương mình để giúp đỡ họ hội nhập vào xã hội Mỹ. Ngoài các 

hội từ thiện và các giáo hội, còn có nhiều gia đình tư nhân cũng nhận bảo trợ người tị nạn trong thời gian 1975 này. 

 
2 Ca khúc Lòng Mẹ của Y Vân sáng tác vào đầu thập niên 1950 là một tác phẩm thành công nhất của nhạc sĩ này. Phạm 

Ngọc Lân đàn và hát, có đăng trên YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=ytVcVE8KHVs 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ytVcVE8KHVs

