
 

 

HỒI KÝ 
 

TỔ MƯỜI NGƯỜI 
        

Hà Thúc Giảng 
I/ NHẬP ðỀ:  

Ngày 30/ 4/1975 Quân Cán Chính VNCH 
nghe lệnh Tổng Thống Dương văn Minh bỏ 
súng ñầu hàng và bàn giao nhiệm sở cho Chính 
Phủ Cách Mạng Lâm Thời Miền Nam Việt 
Nam. 

Trong lúc ấy, theo lệnh của Mặt Trận Giải 
Phóng Miền Nam công chức và cán bộ chế ñộ 
VNCH ở Sàigòn phải trình diện tại nhiệm sở cũ 
và tiếp tục làm việc. Quân nhân bàn giao ñơn vị 
và súng ñạn xong ñược về nhà sống với gia 
ñình, theo “chính sách khoan hồng” của Chính 
phủ Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam. 

Hàng triệu quân nhân và công chức, ai cũng 
tin tưởng vào chính sách “khoan hồng” của Mặt 
Trận Giải Phóng Miền Nam Việt Nam, thi hành 
ñúng theo thông cáo của chính phủ. 

Sau ñó chưa ñầy một tháng, có thông cáo 
kêu gọi cựu quân nhân các cấp, cựu công chức, 
tùy theo chức vụ từ trưởng ty trở lên, ñem theo 
áo quần và tiền ñóng góp ñể mua thực phẩm ăn 
trong thời gian mười ngày ñể theo học lớp 
“Học Tập Cải Tạo “ của chính phủ Mặt Trận 
giải Phóng Miền Nam Việt Nam. 

Mọi người tin vào thông cáo và lệnh 
“khoan hồng”, tự ý tìm ñến các ñịa ñiểm ñược 
ấn ñịnh vào những ngày 13, 14. 15 tháng 6 năm 
1975 như ñược nêu lên trong thông cáo ñể trình 
diện Học Tập Cải Tạo. 

Công Chúc từ Trương Ty trở lên ñến trình 
diện tại trường Nử Trung Học Gia Long. 

Bài viết này chỉ ghi lại một số ñiều ñáng 
nhớ của một số chuyên viên kỹ thuật gồm mười 
người ñược xếp thành một tổ trong lúc: 

1/ Trình diện Học Tập Cải Tạo. 
2/ Học tập và làm những gì trong những 

ngày tháng ñầu Học Tập Cải Tạo ñối với cựu 
Công Chức của Chính Phủ VNCH. 

3/ Sau cùng là kết quả của chính sách Học 
Tập Cải Tạo. 
 
II/ TRÌNH DIỆN HỌC TẬP VÀ TỔ MƯỜI 
NGƯỜI: 

Trong những ngày 13, 14, 15 tháng 6 năm 
1975 các công chức và nhân viên cao cấp của 
chế ñộ Việt Nam Cọng Hòa cũ ñã lần lược ñến 
cổng trường nử Trung Học Gia Long trình diện 
Học Tập Cải Tạo. Mỗi người mang một ba-lô 
cá nhân trên lưng chứa quần áo, mùng mền ñể 
sinh sống như Thông Cáo của chính phủ Lâm 
Thời Mặt Trận Giải Phóng MNVN, thành phố 
Sài-gòn ban hành. 

Khi ñến trường, họ vào ngay văn phòng 
trình diện ñược ñặt trước cổng. Người trình 
diện xuất trình thẻ kiểm tra, trình bày chức vụ, 
nghề nghiệp, ñóng tiền ăn 10 ngày. Cán bộ xét 
xem người ñó có phải là người có tiêu chuẩn 
thuộc thành phần phải ñi Học Tập Cải Tạo 
không? Nếu không ñúng ñối tượng thì họ bảo 
trở về nhà, không cho nhập trại. Nếu người 
trình diện ñúng tiêu chuẩn thì họ thâu nhận việc 
ñóng tiền ăn và ra lệnh nạp cho Cán Bộ giữ cất 
giữ số tiền bạc còn thừa, qúy kim, tư trang vàng 
bạc và những vật liệu bén nhọn như dao, kéo, 
v… v…  

Cán bộ sắp xếp những người ñược chấp 
nhận nhập trại theo từng tổ 10 người và chỉ 
ñịnh một tổ trưởng ñại diện cho cả nhóm 10 
người ñó ñể nhận chỉ thị và thông báo lại cho 
những người trong tổ. 

Chúng tôi có ý ñịnh làm thành một tổ 10 
người gồm các kỹ sư công chánh ñã quen biết 
nhau cho dễ sinh họat về sau. Do ñó, những 
người kỹ sư tới trước ngồi chờ, ñợi cho ñủ 10 
người quen nhau rồi lần lược cùng nhau sắp 
hàng trình diện một lần . 

Tôi vào cữa trường Gia Long, trước khi ñến 
trình ñiện thì thấy môt số các Anh Kỹ sư ñang 
ngồi chờ. Một trong những Anh tới trước hỏi 
tôi có muốn học tập cùng một tổ với họ không? 
Tôi trả lời ñồng ý, thì một anh bảo, chờ cho ñủ 
10 người rồi sắp hàng vào trình diện với nhau. 
Khi ñủ một nhóm 10 Anh Em Kỹ Sư Công 
Chánh thì chúng tôi vào gặp cán bộ trình diện. 

Mười người ñó gồm có những Anh nguyên 
là Trưỡng Khu Công Chánh, Chánh Sở thuộc 
Tổng Cục liều Lộ , Trưởng Phân Khu, Trưỡng 
Ty Công Chánh các ñịa phương ở miền trung 
như Quảng Ngãi, Thừa Thiên. 
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Chúng tôi ñề nghị Anh Hồ làm Tổ Trưởng 
và ñược Cán Bộ chấp thuận. 
Sau ñó chúng tôi ñược hướng dẫn lên một 
phòng học trên lầu hai của trường ñể làm chỗ 
tạm trú cùng với những người của các tổ khác. 

Sắp xếp nơi tạm trú xong, chúng tôi xuống 
sân trường quan sát và gặp nhiều người quen 
ñang ñi lại chuyện trò trong sân trường. Phong 
cảnh sân trường lúc này giống như một sân 
trường ðại Hoc. 

Cơm chiều ñược Cán Bộ ñặt với nhà hàng 
ðồng Khánh ở Chợ Lớn, một nhà hàng sang 
trọng, mang ñến cung cấp và phát cho ăn tại 
sân trường. 

Ai cũng cảm thấy dễ chịu khi ñược cho ăn 
sang trọng và không khí tự do trong trường Gia 
Long. 

Nhiều người lạc quan nói: 
- Mười ngày trôi qua rất mau và rồi cũng sẽ 

trở về sở cũ làm vịệc. 
ðêm ñầu và ñêm thứ nhì trôi qua trong bình 

an vô sự.  
Vào quá nửa khuya ñêm chủ nhật, mọi 

người ñược lệnh Cán Bộ cấp tốc cuốn xếp mọi 
thứ ñể chuyển trại. 

Chúng tôi bỏ mọi thứ vào ba-lô và làm theo 
lệnh Cán Bộ, ñi xuống theo từng tổ, sắp hàng 
tại sân trường. Trong sân trường giữa ñêm 
khuya, mọi người ñựợc sắp xếp theo thứ tự 
từng tổ, chờ ñợi lệnh di chuyển. Lúc này, ai 
cũng lo âu tự hỏi, không biết họ chuyển mình 
ñi ñâu?  
 

Khi hàng ngủ ñã ñược sắp theo ñúng thứ tự 
và ổn ñịnh, cán bộ ra chỉ thị:  

- Từ nay, các Anh phải chấp hành theo chỉ 
thị ñúng ñắn, nếu sai sẽ bị trừng phạt nghiêm 
ngăt. Các Anh cần giữ trật tự và im lặng. Các 
Anh theo tôi ra ngòai trường và bước lên xe tìm 
chỗ ngồi, nếu ai ra khỏi xe không có phép sẽ bị 
bắn. 

Ra khỏi cổng trường Gia Long, chúng tôi 
thấy một dãy nhiều xe ñò chở hành khách lớn 
ñậu sẵn dọc ñường. Xe ñược che kín hai bên 
cửa sổ, và mỗi xe có sáu linh bộ ñội canh giữ 
cẩn mật. 

Cán bộ ra chỉ thị cho chúng tôi lên xe ngồi 
chờ và giữ yên lặng. 

Khi tất cả mọi người lên xe xong xuôi thì 
ñòan xe bắt ñầu lăn bánh chạy ra vùng ngọai ô. 

Trong ñêm tối, ngồi yên lặng trên xe, ai 
cũng cố ý tìm ñóan mình ñang ñi về hướng nào, 
và vùng nào và ñi về ñâu?  

Khỏang hơn một giờ sau thì ñến nơi trại 
Học Tập Cải Tạo. 

Chúng tôi xuống xe với hành lý là chiếc ba-
lô trên vai. 

Cán bộ ra chi thị sơ khởi về nội quy trong 
trại. 

Sau ñó, cán bộ dẫn chúng tôi ñến một ngôi 
nhà dài, chỉ cho một diện tích nhỏ trong gian 
nhà và bảo: 

- ðây là nơi ở của các Anh. 
Chúng tôi trải mền chiếu giữa nền xi-măng 

và ngủ sát bên nhau. Diện tích chỗ ngủ cho cả 
tổ 10 người có khỏang bề ngang 10 m và bề dài 
khỏang 3m.  

Mỗi người bỏ ba - lô trên ñầu chỗ ngủ ñể 
giử vị trí và trải chiếu ñã mang theo khỏang 1m 
ngang ñể ấn ñịnh chỗ nằm của mình. Chỗ 
người bạn nằm kế tiếp cách ñó khỏang năm tấc. 
Chúng tôi nằm sát nhau như thế, và ñó là nhà 
chúng tôi ở trong trại cải tạo. 

Về sau, chúng tôi ñược biêt ñây là Cô Nhi 
Viện Long Thành trước ñây. 

Cô nhi viện Long Thành ở trên một khu ñồi 
ñất rộng và ñược xây cất khỏang trên 10 căn 
nhà mái tôn, tường và cữa cũng bằng tôn, nền 
xi- măng. Trại Cải Tạo ñược chia thành nhiều 
Khu khác nhau, như khu dành cho cựu công 
chức, khu dành cho cựu cán bộ chính trị ñảng 
phái, khu dành cho cán bộ trình báo, khu dành 
cho cựu cảnh sát , và một hội trường lớn làm 
lớp học cho cải trại viên . 

Nhà ở lợp tôn, vách tôn, bề dài khỏang 
120m, bề ngang khỏang 15m. 

Mỗi nhà là nơi ở của khoảng 200 học viên 
cải tạo, gồm 20 tổ, mỗi tổ 10 người. Tổ 10 
người của chúng tôi là Tổ số 7, do Anh Hồ làm 
Trưởng. Căn nhà chúng tôi ở ñược gọi là Nhà 
4, do Anh Trần làm Nhà Trưởng . Nhà Trưởng 
và Tổ Trưởng ñều là người Học Tập Cải Tạo 
như chúng tôi và ñược cán bộ quản giáo chấp 
nhận cho làm nhiệm vụ ñược giao phó. Nhà 
Trửơng liên lạc giữa cán bộ quản giáo ñể nhận 
chỉ thị truyền lại cho các Tổ Trưởng. Tổ 

TRANG 20 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÁI HỮU CÔNG CHÁNH 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 

 

Trưởng liên lạc giữa cán bộ và Nhà Trưởng 
cùng Tổ Viên ñể thi hành chỉ thị và chương 
trình sinh họat trong trại như lảnh thực phẩm ăn 
sáng và chiều, nhận chỉ thị của cán bộ trong 
việc làm lao ñộng hàng ngày, hay lên Hội 
trường nghe thuyết giảng, nhận dụng cụ cuốc, 
xẻng, từ cán bộ giao lại cho Tổ Viên ñem ñi 
làm lao ñộng ñể cuối ngày ñem trả lại cho cán 
bộ quản giáo, v … v… . 
  
III/ CÁCH THỨC HỌC TẬP CẢI TAO. 

Sau khi nhận chỉ thị chung về nội quy trại, 
cách sinh họat, thì giờ ăn ,ngủ, học tập , lao 
ñộng, giải trí, chúng tôi bắt ñầu sống ñời Người 
Học Viên Cải Tạo. 

HỌC TẬP: Mục ñích chính của Học tập 
Cải Tạo là GIAM GIỮ, TẬP TRUNG ðỂ 
KIỂM SÓAT NHỮNG THÀNH PHẦN NGUY 
HIỂM ðỐI VỚI CHÁNH QUYỀN, HÀNH 
HẠ KẺ THÙ, KHAI THÁC TIN TỨC cho 
ðảng Cọng sản Vlệt Nam. 

Lệnh trình diện Học Tập Cải Tạo là phương 
cách tập trung tất cả Quân, Cán, Chính, Việt 
Nam Cọng Hòa cũ. 

Hành hạ là bắt Cải Tạo Viên làm lao ñộng 
cực nhọc, ăn uống thiếu thốn, nơi ở và sinh 
sống thiếu vệ sinh. Hành hạ là ñe dọa tinh thần 
bằng cách giam giữ không có bản án xét xử và 
không có thời hạn giam cầm là bao lâu. 

Khai thác là bắt học viên làm nhiều lần bản 
tự khai nói lên quá khứ họat ñộng, nguồn gốc 
gia ñình, tự nhận tội lỗi làm hại nhân dân dầu 
có hay không. Cán bộ buộc Cải Tạo Viên làm 
bản Tự Khai nhiều lần và không bao giờ ñược 
cho là ñúng. 

Sáng thức giấc từ 4.00 giờ sáng, làm vệ 
sinh cá nhân, tập thể dục, nhận thứ ăn và ăn 
sáng ñến 8.00 giờ sáng là bị dẫn ñi làm lao 
ñộng. Nhà Trưởng và Tổ Trưởng nhận chỉ thị 
của cán bộ. Tổ Trưởng phổ biến lại cho Tổ 
Viên nhiệm vụ trong ngày. Mọi người thi hành 
nhiệm vụ ñược giao phó, như chặc cây, nhổ cỏ, 
ñắp nền xây nhà, v…v… . 

Nhiệm vụ mỗi Tổ ñược giao phó trong ngày 
phải thực hành cho hòan tất. 

ðến 4.00 giờ chiều trở về trại, tắm rửa, lảnh 
thức ăn và ăn tối. ðến 10.00 tối là mọi người 

vào nhà ngủ, có lính bộ ñội canh gát chung 
quanh nhà.  

Mỗi tuần có một ngày lên hội trường học 
các bài do cán bộ giảng dạy về chủ nghĩa Mác- 
xít Le-nin của Cọng Sản, Sai Lầm của Chế ñộ 
Việt Nam Cọng Hòa, Tội Ác Mỹ Ngụy. 

 

 
 

Sau khi nghe thuyết giảng, Học Viên ñược 
phát giấy bút ñem về Tổ sinh họat, làm bài thâu 
họach kết quả bài học với nhận xét riêng của 
mình. Ngòai ra, Học Viên còn ñược hướng dẫn 
cách làm Bản Tự Khai, kể lại tất cả nguồn gốc 
cá nhân, anh chị em, cha mẹ gia ñình nội ngọai 
vợ chồng từ ba ñời trước cho ñến hiện nay. Bản 
Tự Khai phải kể rõ công việc ñã làm trong thời 
gian làm việc với chính quyền Việt Nam Cọng 
Hòa và ngay cả với bạn bè thân thuộc, kể cả gia 
tài, nhà cửa, của cải, bà con anh , em có ai ñã ñi 
xuất ngọai trước và sau 30 tháng 4, năm 1975.  

Mục ñích của việc lập tờ Tư Khai là ñể Cán 
bộ quản giáo biết lý lịch của Học Viên ñể buộc 
tội và ñể tâm theo dõi hành vi, tư tưởng của 
mỗi học viên. 

Cán Bộ Quản Giáo thường nói “Khai báo 
thành khẩn, nghĩa là khai báo ñúng ñắn, không 
dấu diếm sự thật là có thành khẩn, và là một 
ñiểm tốt cho sự học tập cải tạo, là lý do và cơ 
hội Học Viên sớm ñược tha về ñòan tụ với gia 
ñình, vợ con. 

ðòn trả thù Học Tập Cải Tạo thật là thâm 
ñộc về phương diện tâm lý. ðó là ở tù không 
tuyên án, không có thời hạn. 

Tờ Tự Khai, cứ làm ñi làm lại nhiều lần, 
nhưng lần nào cũng bị Cán bộ quản giáo phê 
bình là “Bản Tự Khai chưa thành khẩn, cần 
khai lại”. Có người viết bản Tự Khai dài ñến cả 
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trăm trong giấy mà vẫn bị xem là còn thiếu sót, 
thiếu thành thật, còn che dấu quá khứ, chưa 
thành khẩn. 

Thật ra, ñây chỉ là cách ñể Cán bộ tìm hiểu 
ñời sống cá nhân, việc làm trong quá khứ, tìm 
hiểu tư tưởng, xác ñịnh lập trường, giai cấp và 
gia ñình của mỗi học tập viên cải tạo. Dẫu có tự 
khai thế nào cũng vẫn chưa ñạt ñược nhu cầu, 
nghĩa là chưa thỏa mản ñược mức ñộ hành hạ 
và trả thù của họ ñối với Quân Cán Chính của 
chế ñộ Việt Nam Cọng Hòa cũ.  
 
ĂN UỐNG: 

Việc ăn uống do Nhà bếp nấu và mỗi Tổ cử 
người xuống nhà bếp lảnh thức ăn ñem về chia 
ñều nhau cho tổ viên . 

Một bửa ăn căn bản gồm có, cơm, canh, 
món mặn, nước mắm. 

Cơm ñựợc ñựng trong rổ, canh ñựng trong 
thùng thiết 20 mười lít ñem về tổ, ñặt trước sân 
nhà ở của Tổ ñể chia nhau ăn. 

Mỗi bữa ăn, mỗi người ñược phát một lưng 
chén cơm, trong ñó cơm có tới ít lắm cũng vài 
ba phần trăm lúa. Vừa bưng chén cơm ăn, vừa 
lượm lúa vất ra ngòai, làm cho bửa ăn kéo dài 
thời gian. 

Canh có khi là canh khoai, canh rau. Nếu là 
canh khoai thì khoai chỉ có lưa thưa rất ít 
khỏang vài phân nằm sâu ở dưới dưới ñáy 
thùng thiết 20 lít. Nước canh là nước muối có 
nhuộm màu cho có vẻ canh, nhìn khác với 
nước lạnh. Món mặn là cá hay thịt mỗi người 
ñược chia một miếng cở bằng lóng tay cái. 
Nước mắm ñược chế biến bằng nước mắm pha 
thêm chín mươi phần trăm nước muối cho vừa 
ñủ mặn ñể ăn. 

Ăn một ngày hai bửa như thế, sáng và 
chiều. 

Ăn uống thiếu hụt, thiếu dinh dưỡng, thêm 
vào việc làm lao ñộng mệt nhọc, cho nên, tất cả 
Cải Tạo Viên, ai cũng gày ốm dần. Nhiều 
người chịu ñựng không nổi sinh ra bệnh tật.  
 
VỆ SINH: Vấn ñề vệ sinh lại càng tồi tệ quá 
ñáng. 

Cầu tiêu là những dãy hố dài bề sâu và bề 
ngang khỏang một thước, có ván bắt qua ñể 

ngồi ñi cầu. Ở dưới hầm cầu tràn ñầy dòi bọ 
sinh nở lúc nhúc. 

Nước tắm ñược xe bồn chở ñến bơm vào 
bồn nước có thể tích khỏang mười thước khối 
ñược ñặt lên cao khỏang ba thước. Từ bồn chứa 
ñó, nước ñược xả vào bể cạn có diện tích 
khỏang mười thước vuông cho mọi người múc 
nước tắm giặc.  

ðiều kiện ăn uống, làm lào ñộng và vệ sinh 
như thế thì Cải Tạo Viên càng ngày càng ốm o, 
bệnh họan. 
Ngòai ra lại thêm sự trừng phạt tinh thần, như 
ñe dọa kỹ luật và nhất là thời gian cải tạo 
không có hạn ñịnh, ñã làm cho nhiều cải tạo 
viên lo âu, mất tin tưởng, và mắc bệnh quẩn trí, 
tâm thần. 
 
IV/ NHŨNG ðIỄU ðÁNG NHỚ TRONG 
TRẠI HỌC TẬP CẢI TẠO LONG 
THÀNH:  

Sau ñây là những ñiều ñáng nhớ trong lúc 
học Tập cải tạo ở trại Long Thành: Học tập, Ăn 
ngủ, Sinh Hoat. 
Học Tập: 

1/ Cán bộ giảng huấn ñã nói trong hội 
trường, trước trên ngàn học viên, gồm những 
thành phần trí thức và ưu tú của chế ñộ Việt 
nam Cọng Hòa: 

- “Các Anh là những thành phần cặn bả của 
xã hội”. 

Câu nói này làm cho mọi người chửng 
hửng, bất ngờ, im lặng, không thể có phản ứng 
gì khác hơn. Người Cọng Sản ñã nghĩ về người 
trí thức Quốc Gia như thế là không ai hiểu nổi, 
là một sai lầm quá to lớn. 

2/ Khi ở trại học tập cải tạo Long Thành 
quá một tháng, có người hỏi: 

- Theo thông cáo của chính phủ, Học Tập 
Cải Tạo trong thời gian một tháng sẽ cho về. 
Nay ñã quá một tháng rồi sao chưa thấy chính 
phủ cho về? 

Cán bộ giảng huấn trả lời: 
- Các Anh ñọc thông cáo không kỹ và 

không hiểu rõ. Trong thông cáo chỉ nói mang 
thức ăn trong một tháng, chứ có chữ nào nói là 
học một tháng sẽ ñược cho về. 
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3/ Chúng tôi ở tại trại Cải tạo này là theo 
quy chế gì?: Tù nhân, Học viên, hay là người bị 
giam giữ trái phép? 

Cán bộ giảng huấn trả lời: 
- Các Anh thuộc thành phần tiểu tư sản, 

thắc mắc quá nhiều về danh từ vô ích. Các Anh 
hãy tự xem thử các Anh có phải là tù không?, 
có phải là học viên không?, có phải là bị giam 
giữ trái phép không? 

Không phải tù vì tù sao không có áo quần 
tù, và số tù. Không phải là học viên vì học viên 
sao lại bị mất tự do và bị sống trong kỹ luật và 
canh gát quá gắt gao. Các Anh không bị giam 
giữ trái phép vì chính các Anh tự ñi trình diện 
học tập cải tạo. Vậy các Anh hiểu ra sao thì tùy 
theo cách suy nghĩ cảu các Anh. 

4/ Một cán bộ giảng huấn khi thuyết trình 
về bài “ Chủ nghĩa Mác- Lê “ tại Hội trường ñã 
nói: 

“Nhuộm trắng ra ñỏ rất dễ, nhưng rất khó 
ñể nhuộm ñen ra ñỏ. Nhưng ðảng bắt buộc, tôi 
cũng phải làm. “ 

5/ Khi thuyết trình về bài “Tội Ác Mỹ 
Ngụy”, giảng viên ñã nói: “Các Anh là kẻ thù 
của nhân dân, việc làm tội ác của các Anh ảnh 
hưỡng ñến “BA ðỜI CON CHÁU MAI SAU”. 
Nếu ñến ñời “CHÁU NỘI CÁC ANH” mà 
chưa giác ngộ với cách mạng, thì vẫn còn bị 
nhân dân xem là kẻ thù”. 

Thực tế, từ 1 tháng 5 năm 1975 trở về sau, 
vợ con những người liên hệ với chế ñộ Việt 
Nam Cọng Hòa ñã bị Cọng Sản phân biệt ñối 
xử, kỳ thị trong công ăn việc làm như cho thôi 
việc, không ñược làm việc theo khả năng, chỉ 
làm việc lao ñộng, trong việc học hành, thi cử 
có ñiểm “Lý Lịch” của học sinh ñể hạ thâp 
ñiểm số, hoặc ñánh hỏng các học sinh có cha 
mẹ ñi Học Tập Cải Tạo . 

6/ Thỉnh thỏang, cán bộ loan tin tên một 
học viên nào ñó ñược tha về nhờ ñã thành thật 
làm tờ tự khai và trong ñó có nêu lên việc làm 
trong quá khứ của một số học viên bạn khác 
của anh ta. Nay Ban Quản Giáo ñã biết rõ quá 
khứ của các Anh, vậy yêu cầu các học viên cần 
khai báo thành thật việc làm trong quá khứ ñể 
ñược cho về sớm. ðây, chỉ là ñòn tâm lý lừa 
dối của Ban Quản Giáo. Thật sự ra, người Học 
Viên ñược nêu tên ñã bị chuyển ñến một trại 

cải tạo khác mà thôi. ðây là một cách gây mâu 
thuẩn giữa các Cải Tạo Viên ñể cán bộ cọng 
sản thâu lượm tin tức của các cải tạo viên nhẹ 
dạ. 

7/ Tối thứ bảy Học viên thường ñược xem 
chiếu bóng ngoài trời, ở giữa cánh ñồng trồng 
khoai. ða số, các học viên ngồi dưới ñất ñể 
xem phim: Phim chiếu các trại cải Tạo ở Tây 
bá Lợi Á, Liên Sô. ðây là mẫu mực ñể Cải Tạo 
Viên xây nhà cửa và hàng rào ñể tự nhốt mình 
trong những năm tháng dài dẵng bị tù ñày. 

Trong lúc xem phim, cán bộ ñi quanh hoặc 
ñi xen lẫn trong ñám học viên ñể kiểm sóat. 
Thấy một Anh Bạn cải Tạo Viên ngồi trên vồng 
khoai. Cán bộ bắt Anh bạn ñứng dậy và nói: 

- Anh ñã phá họai nhân dân ba mươi năm 
chưa ñủ hay sao mà bây giờ còn phá họai tài 
sản của nhân dân. Anh muốn tôi thi hành kỹ 
luật với Anh không? Anh Bạn xin Cán bộ bỏ 
qua vì không hiểu sự phá họai do Anh gây nên.  

Ngưởi cán bộ im lặng bỏ ñi nơi khác. 
8/ Mỗi lần ñi làm lao ñộng ra khỏi trại, Cải 

tạo Viên ñược sắp hàng dọc theo tổ, theo nhà, 
nối tiếp nhau thành một hàng dài cả cây số, mỗi 
ñọan khỏang năm mươi thước ñều có lính bộ 
ñội cầm súng canh chừng. ðòan người Học Tập 
Cải Tạo ăn bận rách rưới, ốm yếu, vác cuốc, 
vác xẻng, ñúng là những người tù lao ñộng khổ 
sai, trông rất là ñáng thương.  

9/ Sau thời gian ở trại gần hai tháng ñã có 
một số Học Viên không ñủ kiên nhẫn chịu 
ñựng sự khó khăn, kỹ luật, và nhất dằn vặt, 
căng thẳng tinh thần về gia ñình vợ con sống 
thiếu thốn ở nhà, nên khuẩn trí, mất sáng suốt, 
muốn tự hủy họai thân xác mình . 

10/ Một hôm, vào lúc quá nửa ñêm, cán bộ 
vào thức giấc Anh Cải Tạo Viên, nguyên 
Trưởng Ty Công Chánh Quảng Ngải, ñem ra 
xe bịt bùng chở ñi. Cán bộ quản giáo cho biết, 
Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngải ñòi giao trả 
Anh ta về chính quyền ñịa phương xét xử. 
Chúng tôi, những người trong tổ, nguyên ở các 
tỉnh miền Trung, ai cũng lo âu sẽ ñến phiên 
mình bị chở ñi giao trả về ñịa phương xét xử. 

11/ Qua thời gian hơn một tháng, do ăn 
uống thiếu thốn, do nơi ở thiếu vệ sinh, do làm 
lao ñộng nhiều, các cải tạo viên ai cũng ốm mất 
cả mười ký lô, có người bắt ñầu bị bệnh.  
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Một số người ñã thấy bệnh phát ra, như 
Anh Bạn lớn tuổi nhất trong Tổ bị bệnh thủng, 
Anh Bạn khác bị bệnh ñau bao tử tái phát. 

Y sĩ bệnh xá có người tốt nghiệp ðông y.  
Anh Bạn bị ñau bao tử lóet, y sĩ trạm xá 

cho uống rượu thuốc. 
Nếu Anh không uống rượu thuốc thì y sĩ 

không cho Anh nghĩ dưỡng bệnh, mà phải ñi 
làm lao ñộng. Nếu uống rượu thuốc ñông y vào 
thì bao tử càng lở lóet thêm. 

Anh Bạn, phải ôm bụng ñau ñi làm lao 
ñộng hàng ngày với các bạn trong tổ.  

Trong lúc ấy, nội quy của trại là cấm các 
Bác sĩ chế ñộ cũ ñang học tập cải tạo chữa bệnh 
cho bạn mình. 

12/ Sau hơn một tháng Học Tập Cải Tạo, 
trại mở Câu Lạc bộ ñể bán thực phẩm cho học 
viên cải tạo. Nhưng tiếc thay, tiền riêng ñã bị 
Cán bộ giữ hết từ khi nhập trại. Chỉ còn cách là 
ñem nhẫn cưới, tượng Phật ở dây chuyền và 
ñồng hồ ñeo tay ñi ñổi lấy bánh, chuối, trái cây 
ñể có thêm thức ăn. ðể có tiền mua thêm thức 
ăn bồi dưỡng sức khỏe, Tổ mười người chúng 
tôi ñồng ý tổ chức bốc thăm, nếu thăm trúng 
tên ai, thì người ñó phải ñem tư trang xuống 
bán cho Câu Lạc Bộ ñể lấy tiền mua thêm thức 
ăn cho cả tổ. Khi hết tiền thì làm cuộc bốc thăm 
khác ñối với số người trong tổ còn lại. 

13/ Thỉnh thỏang Học viên Cải Tạo ñi làm 
lao ñộng như chặt cây, nhổ cỏ, cuốc ñất, dẫm 
phải mìn hay vấp phải lựu ñạn bị thương vong. 
Khi lên lớp học Cán Bộ Quản Giáo thông bào 
cho biết là mìn va lựu ñạn do tàn quân “Mỹ 
Ngụy” gài lại trước khi tháo chạy làm cho các 
cải tạo viên bị thương vong. 

 

 
 

Sự thật, theo chúng tôi nhận xét, là chính 
cán bộ Cọng Sản ñà cố ý gài mìn bẩy hôm 
trước ñó, ñể ngày mai chỉ ñịnh Cải Tạo Viên 
ñến ñó làm lao ñộng ñể ñạp trúng mìn bẩy của 
họ ñã gài. 

14/ Sau khi biết trại tù cải tạo là nơi giam 
hảm không biết bao giờ có ngày về. 

Có người bỏ tất cả trông mong, chờ ñợi, và 
chỉ chăm lo cho sự sống của họ ở trại Cải Tạo 
sao cho khỏi bệnh tật ñể có thể sống còn với 
thời gian. 

 

 
 

ðể có thêm thức ăn cho Tổ, Anh Trần và 
Anh Hà ñã tìm nơi trồng rau, trồng ñậu. Nhiều 
Tổ khác cũng bắt ñầu làm việc trồng trọt riêng 
như thế, bằng cách cuốc ñất xới cỏ, trồng rau 
khoai, rau muốn, trồng ñậu, trồng cà. 

Chúng tôi ñã dùng phân người trong cầu 
tiêu, nước ở buồng tiểu, nước thải từ nơi tắm 
giặc ñể tưới cây vào những buổi chiều sau ngày 
lao ñộng. 

Vùng nào có rau cải sắp ñược cắt vào ăn 
trong ngày chủ nhật tới thì tuần này ngưng tưới 
phân và nước tiểu ñể giữ sạch sẽ trước khi hái 
vào nấu ăn.  
 

15/ Cách sống trong tại học tập của mỗi 
người trong tổ mười người. Tâm tư mỗi người 
trong tổ mười người  
 

Chúng tôi gồm mười người ñã sống cùng 
một nghề và cùng làm việc trong Bộ Công 
Chánh. Chúng tôi ñã hiểu biết nhau từ trước và 
xem nhau như anh em. 

Trong hòan cảnh khó khăn, chúng tôi giúp 
ñở lẫn nhau, nhất là trong trại Tù Cải Tạo. Sự 
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sống ở ñây, chúng tôi rất gần gủi nhau từ chỗ 
ngủ, chỗ ăn, việc làm lao ñộng, chia cơm sẽ áo 
cho nhau trong hòan cảnh thiếu thốn.  

Tuy nhiên mỗi người có mỗi cá tính khác 
nhau. 

a/ Anh Vĩnh luôn nói chuyện tiếu lâm ñể 
giải khuây cho các bạn trong tổ. 

Mười giờ tối ñi ngủ, Anh Vĩnh nằm xuống 
ñộ năm phút là ngủ ngáy pho pho, xem như vô 
tư hòan tòan. Nhưng mỗi chiều chủ nhật, Anh 
ngồi lặng thinh một mình, nhìn ra ngòai, bên 
kia chân trời, buồn rầu nghĩ ñến gia ñình vợ 
con. 

b/ Anh Nguyên, lúc nào miệng cũng cười, 
như lúc nào cũng vui vẻ, nhưng khi ñến giờ 
ngủ, Anh thao thức suốt ñêm, qua những hơi 
thở dài không ngủ ñược, vì suy tư, lo nghĩ bân 
khuăn mọi ñiều trong lòng. 

c/ Anh Hồ, Tổ Trưởng, nhận lệnh và truyền 
ñạt lại mệnh lệnh của cán bộ ñể cả tổ thi hành 
cho ñúng mức, kể cả học tập, kỹ luật, và lao 
ñộng. Công việc lao ñộng ñược giao phó cho cả 
tổ mười người cùng làm, nhưng nếu có ai trong 
tổ ốm yếu, bệnh họan, Anh ñã yên lặng ra sức 
làm bù lại nhiều năng suất hơn ñể cuối ngày 
hòan thành công tác ñược cán bộ giao phó cho 
Tổ. 

ðiều ñáng chú ý là ăn uống thiếu dinh 
dưỡng và công việc lao ñộng nặng nhọc quá 
mức mà Anh Hồ ñã không quản công lao ra sức 
gánh vác công việc nhiều nhất cho Anh em 
trong tổ.  

d/ Anh Như, người lớn tuối nhất trong Tổ, 
có những ý nghĩ thâm sâu, làm sao ñem ra thi 
hành thực tế, giúp ñở ñược mọi người trong tổ. 
Anh thường hay nằm gát tay lên trán, tréo chân 
suy nghĩ sự tình. Người chung quanh nhìn vào 
tưởng rằng Anh ñang vô tư nằm nghỉ mệt. Thật 
ra, Anh là người lãnh ñạo sự sinh họat chung 
bên trong cho cả tổ. 

e/ Anh Thất, ít nói, nhưng vẻ lo âu luôn 
hiện ra trên nét mặt, hiện rõ ra bên ngòai. Anh 
ñang cố gắng che dấu sự lo âu ñó và cố gắng 
hòa mình cùng với hòan cảnh tù ñày. 

f/ Anh Mai, chấp nhận thực tế, lúc nào cũng 
bình thản, tới ñâu hay ñó, không lo âu, không 
suy nghĩ, không sợ hãi, bình chân như vạc. 

g/ Anh Tấn, người trẻ tuổi nhất trong Tổ, 
vui vẻ tuân hành chỉ thị của các Anh lớn thơn 
trong Tổ, làm lao ñộng với năng suất cao ñể bù 
ñắp công tác lại cho các ñàn Anh lớn tuổi, yếu 
sức lao ñộng. 

h/ Anh Hai, ít nói, nhìn cặp mắt như luôn 
có suy tư sâu sắc riêng rẽ, không bao giờ làm 
phật lòng ai. 

i/ Anh Trần, nhà trường nhà 4, thì giờ ñi 
họp với cán bộ nhiều hơn, nhưng luôn chú tâm 
ñến canh tác riêng tư cho Tổ mười người ñể có 
thêm thực phẩm cải thiện thức ăn cho Tổ. Anh 
Quyên chú tâm ñến công tác cả nhà 4 gồm 20 
tổ. 

j/ Anh Hà, từ khi quá một tháng mà không 
ñược tha về thì không còn ước mơ về nhà nửa, 
không lo âu, không mong ñợi, không suy tư, và 
chỉ chú tâm vào sự sống trong trại cải tạo như 
là một xã hội ñặc biệt, nho nhỏ. Anh Hà ñã 
cùng với Anh Trần, mỗi buổi chiều sau khi lao 
ñộng về lo múc nước phế thải tưới vườn rau, 
nhổ cỏ, bón phân cho rau ñược tươi xanh, sớm 
có ngày thu họach, có thêm thức ăn cho cả tổ.  

Cuộc sống riêng tư và tâm tư mỗi người 
trong tổ mười người mỗi người một khác, 
nhưng cùng chung một mục ñích là giúp ñở lẫn 
nhau sống tuân hành kỹ luật và làm làm lao 
ñộng ñể qua ngày tháng Học Tập. dù không 
biết thời hạn ở Tù Cải Tạo là bao lâu.  
V/ KẾT QUẢ CỦA CHÍNH SÁCH HỌC 
TẬP CẢI TẠO:  

Chính sách Học Tập Cải Tạo của cọng sản 
có những kết quả trực tiếp và gián tiếp. 

 
A/ Kết quả trực tiếp:  

a/ Bỏ tù hàng trăm ngàn Quân, Cán, Chính 
cuả Chế ñộ Việt nam Cọng Hòa cũ, ñể ngăn 
ngừa sự chống ñối chính quyền Cọng Sản . 

b/ Trả thù ñược những người trước ñây, 
trong chiến tranh ñã chống ñối và gây thiệt hại 
cho ðảng Cọng Sản Việt Nam. Họ chỉ dùng 
ñày ải và giết hại ñể thỏa mãn Hận Thù và 
không có Tình Thương giữa những người cùng 
giòng giống. 

c/ Tiếp tục lừa dối nhân dân trước ñây ñã 
hiểu lầm mà giúp ñở hay theo Cọng Sản, chống 
ñối với Chế ñộ Việt Nam Cọng Hòa. Cọng sản 
ñã nêu gương cho họ thấy nhờ giúp ñở Cọng 
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Sản trước ñây mà nay họ ñã không bị tù ñày, 
không bị phá họai gia ñình, không bị ñối xử bất 
công mà trái lại còn ñược ưu ñải, nâng ñở. 
Cọng sản tiếp tục thành công trong việc lừa dối 
những người theo ủng hộ, giúp ñở họ. 

 
B/ Kết quả gián tiếp: 

ðảng Cọng Sản ñã phơi bày sự thật là 
những ñiều sai lầm của họ, không những ñối 
với những người Học Tập Cải Tạo mà còn ñối 
với cả tòan dân Bắc cũng như Nam: 

a/ Gây thù hận và khổ ñau chết chốc ñối với 
chình những người ñồng bào, cùng dân tộc 
giống nòi với họ. 

ðây là sự thể hiện sai lầm của chính sách 
giai cấp ñấu tranh của ðảng Cọng Sản, chỉ có 
Thù hay là Bạn. Hể không Bạn là Thù. Không 
có tình ñồng bào, ruột thịt, không có tình chủng 
tộc, giống nòi, không có lòng nhân ñạo, chỉ có 
bạo tàn và giết chốc. 

b/ Thể hiện chính sách sai lầm Tam Vô của 
ðảng Cọng Sản Việt Nam: Vô Tổ Quốc, Vô 
Gia ñình và vô Tôn Giáo.  

c/ Phân Biệt ðối Xử ñối với gia ñình và con 
cái Quân, Cán, Chính chế ñộ Việt Nam Cọng 
Hòa làm cho dân chúng không hợp tác với chế 
ñộ, làm cho chế ñộ yếu kém dần, nước nhà và 
dân chúng nghèo khó thêm. Dân chúng tòan 
quốc càng thêm óan ghét ðảng Cọng Sản Việt 
Nam. 

d/ Chánh sách Học Tập Cải Tạo giúp cho 
Cải Tạo Viên hiểu tường tận thêm chính sách 
sai lầm, lừa bịp. dối trá, không có Tự Do, Dân 
Chủ, Công Bằng và Bác Ái ñối ðảng Cọng Sản 
Việt Nam. 
 
C/ KẾT QUẢ HỌC TẬP CẢI TẠO ðỐI 
VỚI TỔ MƯỜI NGƯỜI 

Sau gần một năm bị giam giử, mười người 
trong Tổ, ñều là Kỹ Sư Công Chánh trong chế 
ñộ Việt Nam Cọng Hòa, ñều lần lược ñược 
phóng thích. Sau khi ñược phóng thích, họ bị 
mất quyền công dân và phải sống dưới sự quản 
chế của chính quyền ñịa phương trong một 
quảng thời gian từ sáu tháng ñến nhiều năm 
mới ñược chính quyền ñịa phương trả lại quyền 
công dân.Tuy nhiên, tất cả mười người ñều 
ñược tạm tuyển dụng trở lại với tư cách chuyên 

viên ñể làm việc với chế ñộ mới trong phạm vi 
chuyên môn, nghề nghiệp. 

Nhờ sự hiểu biết chính sách dối trá của 
chính quyền Việt Nam Dân Chủ Cọng Hòa và 
ðảng Cọng Sản Việt Nam, tất cả mười người 
ñược trả lại tự do ñều, bằng cách này hay cách 
khác, trốn thóat khỏi Chế ðộ Cọng Sản và ra ñi 
tìm tự do ở những nước tư bản, chấp nhận hy 
sinh cả tánh mạng trong lúc vượt biên. 

ðiều này, nói lên sự sai lầm ñối xử, chính 
sách trả thù, chính sách ñộc tài, mất tự do, 
không công bằng, phân chia giai cấp của ðảng 
Cọng sản Việt Nam, ñã làm mất mát tài năng 
ñất nước và ñưa ñất nước vào con ñường lạc 
hậu, nghèo nàn, so với các nước lân bang cùng 
hòan cảnh.  

 
VI/ KẾT LUẬN: 

Tổ mười người là những Kỹ Sư Công 
Chánh của chế ñộ Việt Nam Cọng Hòa. Trong 
thâm tâm, khi theo học một nghề chuyên môn, 
họ ñã có tấm lòng muốn ñem sở học của mình, 
phụng sự một ngành khoa học kỹ thuật, ñể góp 
công sức mở mang xứ sở. ðang trên ñường 
phục vụ ñất nước nửa chừng, miền Nam Việt 
Nam bị thua Miền Bắc Việt Nam. Trong tấm 
lòng ngay và thành thật của một Kỹ Sư chuyên 
nghiệp, họ nghĩ rằng, sau khi Học Tập Cải Tạo 
xong, họ sẽ tiếp tục phục vụ mở mang ñất 
nước.  

Nhưng qua những bài học, kỹ luật, cách ñối 
xử của cán bộ và chính sách của Chính Quyền 
Việt Nam Dân Chủ Cọng Hòa, họ thấy là ñã bị 
lừa gạt. Thông cáo ñi Học Tập Cải Tạo là do 
chính sách khoan hồng: nhưng không có 
“khoan hồng” chút nào. ðó là chính sách trả 
thù, lừa gat. Học Tập Cải Tạo là một trại Tù 
khắc khe, hành hạ qua lao ñộng chân tay và qua 
ăn uống thiếu dinh dưỡng và nơi ở thiếu vệ 
sinh. Ngòai ra, Học Tập Cải Tạo, trong thời 
gian không hạn ñịnh là một Án Khổ Sai vô 
cùng nặng nề và vô nhân ñạo về phương diện 
tâm lý.  

Chính quyền Cọng sản ñã dối trá và trả thù 
Quân cán Chính Việt Nam Cọng Hòa. Ngày 
trình diện Học Tập Cải Tạo, họ gọi là NGÀY 
BỊ BẮT. Sự thật là tất cả những người Quân, 
Cán, Chính trong trại Học Tập Cải Tạo ñã 
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không bị bắt, mà họ ñã tư nguyện trình diện 
Học Tập Cải Tạo theo, thông cáo “khoan hồng” 
của chính phủ Cọng Hòa miền Nam Việt Nam. 
Ngày ñược tha trở về họ gọi là: NGÀY 
PHÓNG THÍCH. Trong giấy phóng thích, họ 
buộc người ñược tha phải trình diện với Chính 
quyển ñịa phương Quản Chế trong thời gian 
không biết bao lâu, và ñồng thời trong thời gian 
bị quản chế này họ bị mất quyền công dân, một 
hình phạt vô cùng ác ñộc của ðảng Cọng Sản 
Việt Nam. 

Khi ñược tha về thì gia ñình họ ñã xuống 
cấp hòan tòan vì sự ñối xử không công bằng 
của chính quyền ñịa phương qua công ăn việc 
làm, sự học hành con cái, qua các chính sách 
kỳ thị gia ñình người có chồng ñi học tập cải 
tạo. 

Ngay bản thân người Học Tập Cải Tạo 
ñược trả về nguyên quán, sau thời gian bị quản 
chế và ñược trả lại quyền công dân, họ cũng bị 
kỳ thị trong công việc lam ăn, nghề nghiêp. Họ 
bị công an ñịa phương bí mật theo dõi, kiểm 
tra.  

Từ những nhận xét thực tế ñó, qua các nhận 
ñịnh về sự học tập, hiểu biết cách ñối xử của 
cán bô Quản giáo trong trại Cải Tạo, họ ñã có 
quyết tâm là không thể nào sống với một chế 
ñộ ñộc tài, thiếu, công bằng, thiếu,tự do, dân 
chủ ñối với Quân Cán, Chính, chế ñộ cũ. 

Vì thế, họ ñã quyết tâm hy sinh tất cả, dù cả 
mạng sống ñể tìm cách trốn thóat khỏi chế ñộ 
dã mang, ñộc tài của ðảng Cọng Sản Việt 
Nam, tìm một ñời sống có công bằng, tự do. 

Trên ñây là thành quả Cải Tạo của Tổ mười 
người: Tất cả mười người thuộc tổ Học Tập Cải 
Tạo ñều trước sau, trốn thóat ra sống ở các 
nước Tư Do, không bằng cách này thì cách 
khác. 

 

 
 

 
 

Tổ mười chỉ là một sự thật của một nhóm 
người trình diện Học Tập Cải Tạo trong trại 
Cải Tạo Long Thành. Nhìn chung tòan miền 
Nam Việt Nam với cả triệu Quân Cán Chính, 
Việt Nam Cọng Hòa , ai cũng trải qua cảnh thù 
hận, tù ñày. Thậm chí có hàng chục hay trăm 
ngàn người bị hảm hại giết chết bởi cán bộ 
quản giáo qua chính sách trả thù, ám muội của 
cán bộ của ðảng Cọng Sản Việt Nam.  
 

 
 

ðây là một vết nhơ trong lịch sử Việt Nam 
dưới chế ñộ Cọng Sản. Mong rằng những thế 
hệ con cháu Việt Nam mai sau cần xem bài học 
xấu xa này của ðảng Cọng Sản Việt Nam mà 
tránh không vi phạm sai lầm.  
 

Hà thúc Giảng 
April 17, 2014 

 

Ghi Chú: Hình ảnh ñược lấy từ Internet 
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