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ĐI PHƯỚC LONG VÀ BỊ BẮT 
Phần 2 (tiếp phần 1 Lá Thư AHCC số 110) 

AH Đỗ Văn Sến (James) 

5. Con đường về R 

5.1. Đường đi R 

 
Một căn nhà trong cục R 

Sau nửa tháng gông cùm ở trạm trung 
chuyển, chúng tôi được lịnh đi R.  Đoàn R 
chúng tôi lại bị “xâu” lại như trước và lên 
đường. Trong khi đang đi bộ trên đường mòn 
về  h a    Đ  , lòng tôi lo lắng trăm bề. Tôi 
không hình dung được R là chổ nào. Theo tin 
tức báo ch  mà tôi được biết trước khi bị bắt 
thì R là khu vực đầu não của Mặt Trận Giải 
Phóng Miền Nam, đóng ở bên kia biên giới 
Campuchia. Ở đây có t t hơn trại trung 
chuyển này không và s  phận của mình sẽ ra 
 ao. Đang miên man  uy ngh  thì tôi cảm thấy 
rất đau bên chân  hải, như bị con gì cắn, làm 
tôi trở về với thực tại bi đát của mình. Tôi vén 
quần lên xem thì thấy một con vắt no tròn với 
đầy máu của tôi đang gắn chặt vào bắp chu i 
chân phải của tôi. Tôi quá kinh hải và nói với 
anh cán bộ cho tôi ngừng lại để gở con vắt 
quái ác ra khỏi chân. Mình đói và con vắt 
trong rừng cũng đói nên vớ được chân tôi nó 
hút một bữa máu no nê. Tôi v n c n mang 
cái thẹo do vắt cắn cho đến bây giờ, nó đã 
mờ nhưng vết thẹo trong đầu thì không thể 
phai mờ theo năm tháng. 

Hai ngày lội rừng, đói, mệt và căng 
thẳng vì tương lai m  mịt và mạng s ng bị đe 
dọa, chúng tôi đã gần đến quận    Đ  , nơi 
xe tải sẽ đưa chúng tôi đến R. Đêm đó chúng 
tôi ngủ trong rừng gần đường lộ lớn.  Từ đây 
tôi nghe tiếng xe tải chạy liên tục ngày đêm. 
Buổi  áng đi R, lúc 6 giờ sáng chị nuôi đưa 
cho chúng tôi mỗi người một vắt cơm độn củ 
mì trộn với mu i mè và dặn chúng tôi đó là 
phần ăn trưa hôm nay. Đi đến 9 giờ sáng thì 
chúng tôi đến điểm hẹn của xe tải. Họ chia 
chúng tôi làm 2 nhóm, mổi nhóm 4 người với 
một bộ đội có  úng đi kèm. Có hai xe tải loại 
sản xuất từ Trung Cộng chở hai nhóm chúng 
tôi. Mỗi xe có 5 người gồm một bộ đội và 4 
người chúng tôi.  B n chúng tôi được ngồi 
chung một băng, anh bộ đội ngồi  h a trước 
băng đ i diện, chính giữa thùng xe họ chở rất 
nhiều bàn ghế sắt. Tôi đoán đó là chiến lợi 
phẩm họ chở về R từ mặt trận Phước Long. 
Trước khi xe chạy, họ bịt mắt chúng tôi lại và 
ra lịnh không được mở vải ra trong su t cuộc 
hành trình, và xe bắt đầu lên đường. Mục 
đ ch bịt mắt chắc để chúng tôi không biết đã 
đi qua địa  hương nào, nếu có tr n cũng 
không tìm đường về được. 

Mặc dù bị bịt mắt nhưng tôi mu n biết 
xe chạy về hướng nào. Khi còn ở Ty Công 
chánh, tôi biết có một liên tỉnh lộ chạy dọc 
theo biên giới theo hướng Đông Tây. Tôi ngồi 
băng  au lưng tài xế mà nắng sáng dọi bên 
mặt của tôi, như vậy là xe đang chạy về 
hướng Tây Ninh. Vì bị bịt mắt nên tôi chẳng 
thấy gì cả. Đường xá vì không đươc bảo trì 
nên rất xấu, xe chao đảo, lắc bên này bên kia 
như tra tấn. T c độ thì chả khác “r a b ”.  

Đến trưa hôm đó xe ngừng dưới một 
tàng cây to bên đường và chúng tôi được mở 
mắt, ăn nửa phần ăn trưa đem theo.  Chúng 
tôi được cho xu ng xe để “xả súp bấ ”, ngồi 
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nghỉ 10 phút và tiếp tục lên đường. Xe tiếp 
tục chạy đến xế chiều, vì lúc đó ánh nắng 
chiếu bên vai của tôi đã bớt gay gắt. Tôi nghe 
anh bộ đội ngồi sau xe lớn tiếng hỏi: “Tớí cầu 
Cần Đăng chưa đồng ch ?” - “C n chừng hai 
cây nửa”, anh ngồi trong ca bin trả lời ngắn 
gọn. 

 
Hội trường cục R 

Qua câu trả lời này tôi biết chúng tôi 
đang đi trong địa phận tỉnh Tây Ninh. Xe 
dừng lại một lần nửa vào lúc mặt trời sắp lặn, 
cũng dưới một bóng cây to cho chúng tôi ăn 
hết phần cơm c n lại.   

Tôi có dịp quan sát chung quanh và 
nhận ra rằng đây là v ng đất cát trắng, chứ 
không phải v ng đất đỏ như ở Phước Long.  
Anh bộ đội ngồi sau nhắc lại cho chúng tôi 
biết những gì nên và không nên làm trên 
đoạn đường cu i này. Tôi đoán là   ắ  đến R 
rồi. Chiếc xe ì ạch chạy lên lộ cái chừng 3 giờ 
nữa thì bẻ quặt vào khu rừng già đầy cây to. 
Tuy bị bịt mắt, nhưng tai tôi nghe tiếng lá cây 
xào xạc quét vào thành xe. Xe chạy quanh co 
qua lại như để tránh các cành cây nhô ra hai 
bên đường mòn. Có lúc các nhánh nhỏ đánh 
vào vai tôi đau điếng làm tôi phải nú  dưới 
mấy cái bàn sắt. Đến nửa đêm thì xe chậm 
lại, các anh bộ đội ríu rít nói chuyện với nhau 
và cu i cùng xe  dừng hẳn lại bên đường. 
Anh bộ đội ngồi sau dõng dạc: ”Tới nơi rồi, 
các anh được mở khăn và xu ng xe”.  

5.2. Hết cùm giờ đến xiềng 

Chúng tôi như những con voi trong sở 
thú: Bửng xe  au được hạ xu ng và chúng tôi 
lần lượt xu ng xe. Tôi nhìn chung quanh và 
thấy có nhiều nhà tranh nằm san sát nhau 
dưới các tàng cây cao. Dưới mỗi căn nhà đều 
có người nằm trên giường tương tự như trại 

trung chuyển ở Phước Long. Tuy nhiên tất cả 
các căn nhà đều không có vách. Tôi thấy có 
vài người nghe tiếng xe và tiếng người nên 
thức giấc len lén liếc nhìn chúng tôi một cách 
t  m . Chúng tôi được xế  hàng dưới ánh 
sáng của chiếc đèn  in và một anh cán bộ 
mới, có lẽ là cán bộ quản giáo của cục R, 
giảng cho chúng tôi biết về nội quy của trại. 
Anh ta nói đại để  là “chúng tôi không được 
cãi lệnh, nói sao nghe vậy, không được rời 
khỏi khu vực này trừ trường hợ   hải di tản, 
nếu không thì tánh mạng không được bảo 
toàn, phải nghe lịnh cán bộ quản giáo tuyệt 
đ i, vv và vv”.   

Cu i cùng họ kêu mỗi ba người bước 
ra khỏi hàng và dùng một sợi dây xích bằng 
sắt dài chừng 3 mét để xiềng chân chúng tôi 
lại. Hai người được x ch ở hai đầu và một ở 
giữa, có ba  ng khoá còn chìa do cán bộ giử. 
Nhóm tôi có 8 người nên anh Hai (Phó ty 
công an già nhất nhóm) và anh trưởng ty điền 
địa may mắn được lãnh một  ợi dây xích. 
Sau thủ tục khóa x ch xong, dưới ánh đèn pin 
chúng tôi được đưa đến một căn nhà tranh 
mới cất riêng rẽ ở cu i dãy trại để “định cư”.  
Quá mệt nhọc cho chuyến hành trình dài, và 
nhất là chân  tôi không bị cái cùm cứa vào khi 
ngủ, thành thử vừa nằm xu ng một lát sau là 
tôi đánh một giấc cho đến sáng hôm sau.  

Trong mơ tôi thấy mình đang đi ra khỏi 
làng Bù Nho, về đến Biên Hoà gặp vợ con ra 
đón trước cửa. Rồi nghe đạn pháo kich từ 
chiến khu Đ bên  ông Đồng Nai bắn vào phi 
trường Biên Hoà làm mọi người chạy nh n 
nháo, tôi cũng vội chạy và  bừng tỉnh giấc. 
Tôi c n đang nửa tỉnh, nửa mơ  thì tiếng khua 
loảng xoảng của các cọng dây xích trên nền 
đất làm tôi trở lại với thực tại phũ phàng là tôi 
đang ở trại giam tù nhân ở cục R. Nhìn qua 
các dãy nhà ngang bên cạnh, tôi thấy mọi 
người đang ra cái giếng phía sau trại để rửa 
mặt. Họ đi đứng rất tự nhiên nên tôi đoán có 
lẽ họ vào đây cũng lâu rồi.   

Trong lúc các tù mới chúng tôi còn 
đang ngơ ngác chưa biết phải làm gì thì một 
anh cán bộ quản giáo đến nhóm chúng tôi và 
giải thích: ”Theo nội quy của trại thì 6 giờ 
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sáng các anh thức dậy. Các anh có nửa giờ 
làm vệ sinh cá nhân buổi sáng. Khẩu phần 
gồm 3 bữa ăn mỗi ngày: gạo 15kg một tháng, 
thức ăn 50$ một ngày chia cho  áng, trưa và 
chiều. Thức ăn gồm có mu i, cá khô, đường, 
bột ngọt, kể cả kem đánh răng  ẽ được cán 
bộ hậu cần mua từ vùng “địch”.  Các anh sẽ 
được giữ đường và kem đánh răng cho cá 
nhân xài, còn các thứ khác sẽ phát cùng với 
cơm. Nếu điều kiện cho phép thì các anh lao 
động tại đây  ẽ được cung cấp thêm khoai mì 
để “bồi dưỡng” hằng tháng (nghe khoai mì 
bồi dưỡng là mọi người hiểu “chế độ” ăn ra 
sao rồi).  Mỗi tuần các anh sẽ được cán bộ 
mở khoá cho tắm 2 lần. Khi tắm, các  ng 
khóa phải giữ cho sạch và không được cho 
nước vô”.   

Ngừng một lúc ông ta nói thêm, giọng 
nhẹ nhàng hơn: “Dưới giường của các anh 
có 4 cái hầm. Khi có pháo của “địch”, các anh 
dùng hầm này nú  để bảo toàn mạng s ng”. 
Xong ông ta chỉ cho chúng tôi vị trí các dãy 
hầm tiểu tiện cách trại khoảng 200m, giếng 
nước mà nhóm chúng tôi được sử dụng. Xem 
ra ở đây được tổ chức chu đáo hơn ở Bù 
Nho. Với khẩu phần ăn như vậy thì chúng tôi 
được lưng chén cơm  buổi sáng và 2 chén 
cơm đầy vào trưa và chiều. Với khẩu phần 
này, chúng tôi chỉ đủ sức cầm cự cho khỏi 
chết vì đói mà thôi. Bây giờ nhớ lại mới thấy 
các anh ấy cho mình “diet” như vậy là “một 
chiến dịch giảm luôn cái món “mỡ Mỹ ngụy” 
mà những kẻ như chúng tôi đã ăn bao nhiêu 
năm”. Thoát chết không khéo lại s ng dai vì 
theo các khoa học gia thì khi đói hệ miễn dịch 
hoạt động mạnh hơn khi no.  ằng chứng là 
những người >100 tuổi đều ăn đói. 

5.3. Sinh hoạt ở R 

 

Mỗi buổi sáng thức dậy chúng tôi rửa 
mặt,  au đó đứng xếp hàng, từng ba người 
với sợi dây x ch, để chờ tiểu tiện. Sợi dây 
xich và ổ khoá dưới chân lúc này chúng tôi 
xem như “tài  ản”, được lau ch i mỗi ngày 
cho chất sét không có dị  ăn m n và đồng 
thời cho khỏi dơ giường ngủ. Khi đi, chúng tôi 
bỏ dây xích vô túi quần để khỏi kéo lê trên 
cát. Trên đường đến hầm cầu (phục vụ đại 
tiện) chúng tôi đi qua một d y cây đang lên 
chồi mọc hai bên đường, mỗi người hái vài 
tấm lá non cho việc làm sạch vệ sinh của 
mình. Sau này, các cựu tù truyền kinh 
nghiệm là cứ hái lá trước vài ngày, ủ dưới 
giường cho khô 50% trước khi xử dụng, là sẽ 
mềm và dễ “ch i”  ạch hơn (công nhận là 
trong cái khó cũng lấp ló cái khôn). 

Ở R chúng tôi được  hát chén đũa. 
Hai bữa trưa và t i mỗi người được 01 chén 
cơm với  t đồ ăn tiêu chuẩn. Gạo mục, chẳng 
còn chất gì, đồ ăn nghèo nàn nên ăn chưa 
xong đã đói. Sau bữa ăn 3 người kéo lê dây 
xích ra giếng phía sau rửa chén đũa,  hơi 
khô trên các giá tre. Ở khu vực Tây Ninh 
không có muỗi nên t i ngủ không cần mùng.  

Hai ngày  au khi đến R, tôi được một 
anh cán bộ xu ng mở khoá và d n lên căn 
nhà  h a trên ”làm việc”. Ông cán bộ cũng lấy 
lý lịch từ đầu chớ không dùng hồ  ơ cũ từ Bù 
Nho, tôi đoán là họ xem tôi có khai thành thật 
không, nếu “tiền hậu bất nhất” là có chuyện. 
Ông ta cũng mở đầu bằng bài ca con cá y 
như các anh VC ở    Nho, không hơn không 
kém. Tôi cũng đã thuộc lòng những lời khai 
lần trước nên không có gì phải thêm bớt.   

 a ngày  au đó tôi lại được triệu lên 
lần nữa ở một căn nhà khác. Lần này người 
hỏi tôi có vẻ như chức tước lớn hơn vì ông có 
nhiều tóc bạc và quắc thước hơn mấy anh 
trước. Ông ta mặc áo bà ba đen và vấn khăn 
rằn màu xanh. Ông nhìn hồ  ơ của tôi và chỉ 
hỏi tôi thêm vu vơ vài câu như là: ”Anh thấy 
cách mạng đ i đãi với anh thế nào? Các anh 
có biết tội chưa? Các anh  hải chấp hành t t, 
ăn năn h i cải để được cách mạng khoan 
hồng vv và vv..”. Tôi cũng  hải “thưa cán bộ” 
mỗi khi nói, lịch sự và đồng ý “chấp hành t t”, 
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với sợi dây x ch như thế mu n hay không 
cũng chả có cách nào thoát. Thế là phần 
thẩm vấn ban đầu với tôi tạm xong. Sau đó 
tôi lại bị hỏi cung lần nữa cho đến cu i tháng 
Ba thì chấm dứt. 

Những ngày  au đó qua nhiều cuộc 
trao đổi câu chuyện một cách lén lút tôi được 
biết trại giam này do Trung Ương Cục Miền 
Nam “quản lý” cho cả miền Nam. Các tội 
phạm nặng các loại dân sự trong vùng giải 
 hóng (như giết người chẳng hạn) đều được 
đưa về đây xét xử. Có vài tội nhân giam tại 
đây, trong một đêm không trăng  ao nào đó 
lại biến mất khỏi trại kèm theo vài tiếng súng 
nổ, thì hôm sau mọi người rỉ tai nhau là anh 
ấy đã bị xử tử rồi.   

Điều làm cho nhóm chúng tôi lo lắng 
hơn, là không biết mình được xếp vào loại ác 
ôn nào? Tại  ao Trưởng ty lại gọi là “ác ôn”, 
những từ này chưa có ông cán bộ nào cắt 
ngh a và xếp loại cho chúng tôi nghe. Và liệu 
mình có thể là nạn nhân của một đêm t i trời 
nào đó để rồi gia đình, vợ con không ai biết 
được? Chúng tôi cả 8 người Phước Long đều 
không được ra ngoài lao động, vì thế chúng 
tôi “m ” tin tức bên ngoài trại.  Thỉnh thoảng 
các anh lao động đem về thêm củ mì ngoài 
r y thì ngày đó chúng tôi có  hần phấn khởi 
hơn vì được ăn no.  

Khi mọi việc tạm ổn là lúc tôi nhớ đến 
vợ con còn lại ở Biên Hoà. Phần tôi coi như 
đã yên thân tại đây, c n vợ và các con tôi 
đang như thế nào đây khi hay tin Phước Long 
đã thất thủ và không thấy tôi về. Tôi đã chết 
hay vẩn còn s ng? Điều này làm tim tôi đau 
nhói khi ngh  đến gia đình. Tôi thì đang   ng 
thoi thóp tại đây, nhưng không có cách nào 
báo tin cho gia đình biết được. Có nhiều đêm, 
tiếng đạn pháo từ Tây Ninh bắn qua rất gần 
khiến chúng tôi phải nhảy xu ng hầm để 
tránh đạn. Lúc đó các  âu bọ, bù cạ  dưới 
hầm cũng chạy lung tung lên làm tôi rất sợ bị 
chúng cắn nhằm, nhất là trời t i không đèn.   

Ban ngày chúng tôi đôi lúc nghe tiếng 
máy bay thám thính bay ngang, rồi  au đó 
tiếng máy bay phản lực gầm thét trên bầu trời 

xanh, chúng tôi lại phải vội chui xu ng hầm 
để tránh đạn lạc. Tình hình chiến sự bên 
ngoài càng ngày càng ác liệt hơn và  hần 
thắng nghiêng về phe VC. Các cán bộ quản 
giáo và bộ đội ở đây xem ra rất phấn chấn về 
tin vui này, bằng chứng là họ xu ng trại 
thường xuyên và vặn radio xách tay cho 
chúng tôi nghe tin chiến thắng. Riêng về phần 
tôi thì tư tưởng rất bất an. Ngày bị bắt, tôi hy 
vọng rằng trong một tương lai rất gần hai bên 
sẽ có hiệ  định đình chiến, lúc đó tôi  ẽ được 
tự do bằng hình thức trao trả t  binh như đã 
diển ra ở hiệ  định Pari  1973.  Nhưng nếu 
Cộng Sản Bắc Việt chiến thắng hoàn toàn thì 
coi như miền Nam sẽ bị nhuộm đỏ bởi Cộng 
Sản Bắc Việt và Tàu Cộng. 

5.4. Không được giải trí: 

Mỗi ngày nhóm R chúng tôi không có 
gì giải trí ngoài việc chờ cơm vì bụng người 
nào cũng đói. Anh Minh, trưởng ty tài chánh, 
có sáng kiến là chúng ta không có gì ăn thì 
ăn hàm thụ vậy. Anh bèn kể cho chúng tôi 
nghe các món ăn ngon miền Nam như bánh 
xèo, bì bún, cá kho tộ vv.. Còn một anh bạn ở 
Huế thì đưa ra các món như bánh bèo Huế, 
bún bò Huế để cho chúng tôi thèm.  Thôi thì 
đủ các thức ăn ngon được chúng tôi đem ra 
bàn tán, rồi nu t nước bọt cho “ ướng cái 
miệng”.  an đêm trước khi trời sập t i, một 
anh bạn khác tên H. lại đưa ý kiến là kể 
chuyện kiếm hiệp cho anh em nghe cho đỡ 
nhớ nhà.    

Anh H. có trí nhớ rất t t lại kể chuyện 
hấp d n, những chuyện kiếm hiệ  nỗi tiếng 
lúc bấy giờ như: Anh H ng Xạ Điêu, Thần 
Điêu Đại Hiệ , Cô Gái Đồ Long đều được 
anh ta mang ra kể rất là thú vị, kéo dài nhiều 
đêm. Anh kể chuyện hấp dẩn quá cho đến 
nỗi các anh tù nằm trại bên cạnh cũng nằm 
yên theo dõi hằng đêm. Có lẽ cán bộ quản 
giáo đi rình chúng tôi nghe chuyện kiếm hiệp 
của anh H. nên một ngày nọ anh được triệu 
lên “làm việc” với ban quản giáo và  au đó 
không ai được nghe chuyện kiếm hiệp của 
anh nữa.  Sau này có dị  được hỏi, anh cho 
chúng tôi biết anh đã bị cán bộ quản giáo bắt 
tội có ý “ru ngủ” ý chí cải tạo của anh em, 
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bằng cách tuyên truyền chủ ngh a cá nhân 
của những nhân vật trong truyện. 

 

Anh Hai phó ty cảnh  át là người rất 
mê cờ tướng cho đến nỗi trước khi lên 
đường đi R anh không quên mang theo một 
bộ cờ tướng còn nguyên trong hộp. Thấy 
chuyện kiếm hiệ  đến hồi kết thúc, nên anh 
rủ tôi chơi cờ với anh, vì tôi và anh nằm cạnh 
nhau. Hồi còn nhỏ ba tôi rất mê cờ tướng. 
Ông thường hay đánh cờ với bạn, nên tôi 
cũng có xem qua và biết chơi. Lớn lên, tôi có 
dị  chơi với bạn lúc còn ở trung học, nên cờ 
tôi cũng khá, nhưng   o với anh Hai thì tôi chỉ 
đáng là học trò của ông mà thôi. Lúc đầu ông 
chấp tôi cả một con xe, tôi cũng thua, lần lần 
cờ tôi khá lên còn ông không tiến bộ chút 
nào. Cu i c ng tôi đánh năm ăn, năm thua 
với ông. Trong khi đánh, tôi đã học ông 
những ván cờ rất ngoạn mục mà  trước đây 
tôi chưa từng biết qua.   

Mỗi khi tôi bị bắt bí bởi nước cờ độc 
của ông, ông rất khoái chí và reo mừng như 
trẻ con. Anh Minh tài chánh cũng biết chơi cờ 
như tôi và nằm kề bên anh Hai. Anh bàn với 
tôi là phải d ng mưu mới thắng anh Hai 
được. Biết tánh anh Hai là người hiếu thắng 
và dễ lúng túng khi bị nói khích, anh Minh 
thường khiêu khích anh mỗi khi anh bị mất 
một con cờ làm anh điên tiết, đi lung tung và 
thua cả ván cờ. Bây giờ viết những dòng chữ 
này, tôi vẩn còn nhớ anh và cám ơn anh đã 
giú  tôi quên đi chuyện nhà trong những 
ngày ở R. Thế rồi anh Hai, Minh và tôi cũng bị 
cán bộ triệu lên “làm việc”. Lần này tội chúng 
tôi là tư tưởng cải tạo không t t, không có 

tiến bộ trong tư tưởng mà chỉ dành thì giờ 
cho việc đánh cờ. Trò giải trí này bị tịt luôn. 

6. Sài gòn thất thủ: 

Tin tức dồn dậ  đưa về trong tháng 
Hai và tháng Ba từ chiến trường Tây Nguyên 
cho đến Quảng Trị, Đà N ng  trên bản tin 
radio cho biết chinh phủ VNCH đã rút quân 
về bảo vệ Saigon làm cho tôi vừa mừng vừa 
lo. Mừng là ngày gặp lại gia đình  ẽ gần hơn, 
còn lo là không biết s  phận mình sẽ ra sao? 
Cho đến ngày 30/4/1975, VC ở R ăn mừng 
chiến thắng khi  Sài Gòn thất thủ, lòng tôi 
buồn vô hạn. Tôi nhớ đến gia đình rất nhiều. 
Khi tôi đi nhận việc ở Phước Long thì vợ con 
đang ở tạm trong căn nhà dành cho  hó ty ở 
Biên Hoà. Bây giờ VC chiếm Biên Hoà rồi thì 
chắc chắn gia đình tôi  ẽ bị đuổi ra khỏi nhà 
và họ sẽ đi đâu, nhất là vợ tôi lại không phải 
là người lanh lợi như những người đàn bà 
khác.  Chúng tôi v n còn ở R, nhưng ban 
quản giáo đang rộn rị  như chuẩn bị cái gì 
đó. Khoảng nửa tháng sau ngày 30/4 thì cán 
bộ quản lý cho chúng tôi hay là cục R sẽ về 
Sài Gòn tiếp quản trại giam Chí Hoà. Các anh 
cán bộ lúc này đã có quần áo, nón, và dép 
râu mới, nên bảo chúng tôi nếu cần thì cứ 
d ng đồ cũ do các anh bỏ lại. Anh em hầu 
hết không đem theo nhiều quần áo  trong khi 
chạy loạn nên hiện giờ mọi người đang rất 
rách rưới. Được lời như cởi tấm lòng nên 
chúng tôi nhặt ngay mỗi người ít nhất là hai 
bộ đồ bà ba đen, một đôi dé  râu và một cái 
nón tai bèo cũ do cán bộ bỏ lại.  Sau khi mặc 
quần áo cán bộ vào, anh Minh là người hài 
hước nhất đám nói khẻ: ” ây giờ không ai 
biết tụi mình là ngụy quyền nữa rồi”. Thật 
đúng như lời anh tếu. Sau này khi về Chí 
Hoà, mỗi khi thấy chúng tôi mang dép râu và 
mặc đồ bà ba đen đến các  h ng giam, đều 
được các s  quan cao cấ  VNCH, lúc đó là 
tân tù binh (bị lừa là đi học tập một tuần), gọi 
bằng “ông” lia lịa.  Chúng tôi đã  ẳn sàng cho 
ngày về “tiế  thu” Sài G n. 

6.1. Về Chí Hòa: 

Sáng ngày 19/5 (ngày sinh ông Hồ), 
chúng tôi được lệnh rời trại như dự định.  Hai 
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xe bít bùng có hàng chữ bên hông "Trung 
Tâm Cải Huấn Ch  Hoà” đã đậu sẳn trước 
sân của bộ chỉ huy trại từ đêm qua.  Chúng 
tôi tổng cộng trên dưới 70 người được lần 
lượt lên hai xe lớn, còn các cán bộ được đi 
bằng nhiều “xe con”. Chuyến về Chí Hoà của 
chúng tôi có vẻ “huy hoàng” hơn vì chân 
không còn bị x ch nữa, chúng tôi được đi 
giữa ban ngày, và rất dễ chịu vì không bị bịt 
mắt nữa. Khi qua tỉnh Tây Ninh, ph  xá hai 
bên đường vắng tanh.  Những nhà dân, đặc 
biệt là các tiệm quán đều đóng cửa. 

 
Khám Chí Hòa 

Trên đường các anh cách mạng 30, 
tay buộc khăn đỏ, đang đứng gác ở các góc 
đường. Trên mặt mọi người không dấu nổi vẻ 
kinh hoàng. Càng về gần Sài gòn xe chạy 
nhanh hơn, và đến quá trưa thì chúng tôi đến 
trại giam Chí Hoà.  Dù ở Sài g n đã lâu 
nhưng đây là lần đầu tiên tôi đến trại giam nỗi 
tiếng của Tây thời bấy gìờ. Trại giam này sở 
d  được nỗi tiếng là su t trong lịch sử của trại 
giam không có mấy ai tr n ra mà không bị bắt 
lại. Thường thì khi xây trại giam các nước 
bên Âu Châu đều theo các hình dáng thông 
thường như như hình chữ nhật, hinh vuông 
hay hình tr n. Nhưng ở đây quan Tây lúc bấy 
giờ lại xây Trại tù Chí Hoà theo hình Bát 
Quái, có tám cửa ra vào gi ng hệt nhau, mà 
một người dầu ở đó đã lâu cũng rất khó phân 
biệt được. 

Theo tương truyền thì một ông thầy 
 hong thủy người Tàu đã c  vấn cho thực 
dân Pháp xây Chí Hoà, và ông này cam kết là 
với kiến trúc này thì sẽ không có ai vượt ngục 
được. Trên thực tế sau này tôi nghe nói có 
một anh t  vượt ngục ra khỏi đây nhưng  au 

đó đã bị bắt lại.  Một anh VC mở cổng chánh 
cho xe chúng tôi chạy vào  ân trước. Chúng 
tôi lần lượt xu ng xe, bỡ ngỡ như cô dâu mới 
về “nhà mới”. Nhờ bị bắt mà tôi được biết 
thêm trại giam này. Xem ra cũng là may mắn 
hơn các ái hữu công chánh khác. Sau này 
nghe Cu Cường thuật lại là anh em đã thông 
báo cho nhau rằng tôi chắc là “tiêu” rồi. Hoá 
ra mạng tôi còn lớn lắm. 

 
Tháp canh khám Chí Hòa 

Chúng tôi bước vào khu tiếp nhận tù 
nhân. Nơi đây không một bóng người ngoài 
các cán bộ quản giáo đi chung với chúng tôi 
từ cục R. Nhà tù chỉ còn lại các dãy xà lim 
theo hình bát quái, còn các tù nhân cũ đã tr n 
khỏi trại trước ngày 30/4 rồi. Đồ đạc của họ 
từ quần áo, giày dép cho tới những hũ cocain 
xài lở dở rơi vãi tứ tung khắ  nơi trong các 
phòng với song sắt. Chúng tôi được ăn cơm 
trưa nấu trong chảo đụng do các anh nuôi tại 
trại cung cấp. Cơm ăn với mắm ru c, một 
món mà tôi không bao giờ dám ăn ở nhà.  

Khi còn nhỏ, cứ mỗi độ hè tôi thường 
cùng má tôi xu ng chơi ở biển Gành Hào, 
con sông ranh giới giữa hai tỉnh Bạc Liêu và 
Cà Mau, để thăm bà ngoại tôi. Người vùng 
biển thường dùng giày cao  ng mang từ dưới 
đất để đạp lên con ru c cho nát ra.  Thêm 
vào đó, họ không có che đậy gì cả để cho 
ruồi nhặng đậu tự do trên đ ng ru c, tạo ra 
các con dòi bò lúc nhúc trông rất khủng 
khiếp. Nếu bạn nào có thấy rồi tôi cam đoan 
là các bạn không dám ăn món mắm ru c này.  

Mấy tháng nay chúng tôi  bị đói khát 
với tiêu chuẩn gạo mục và củ mì luộc, những 
bữa ăn trước đây trong rừng hầu như đã 
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nguội lạnh khi được các anh nuôi phân ph i 
đến chúng tôi. Bây giờ với chén cơm nóng 
nấu bằng gạo Mỹ (rất dẻo lại không giới hạn, 
ăn bao nhiêu cũng được) và chén mắm ru c 
xào với tỏi và d a rau mu ng luộc, thì thử hỏi 
còn gì ngon bằng.  Lúc đó tôi quên hết về câu 
chuyện mắm ru c và thấy rằng chưa bữa 
cơm nào ngon bằng hôm nay. Báo hại đêm 
hôm đó hơn  hân nửa anh em t  trong đó có 
tôi bị Tào Tháo rượt. Cái món mắm ru c này 
chắc là chứa đủ thứ vi khuẩn và độc chất nên 
những “con ma đói” từ rừng về được “chào 
đón” bằng trận “đi nhanh về chậm” cực kỳ 
ngoạn mục su t một đêm để nhớ Chí Hoà cả 
cuộc đời. 

6.2 Lên chức phó quản lý nhà bếp. 

Sau hai ngày dọn dẹ  các đ ng rác do 
các bạn t  “ngụy” bỏ lại, chúng tôi gom gọn 
các phòng giam và mang rác chất đóng nơi 
sân giữa trại giam. Cán bộ phân công 10 anh 
đi tiếp thu trại “giáo hoá Thủ Đức” nơi giam 
“chị em ta” bị bắt khi hành nghề, còn 10 anh 
khác lên Long Thành để lập trại giam mới tên 
là “trại cải tạo Long Thành” nơi giam    quan 
cao cấp VNCH. Tôi may mắn được ở lại Chí 
Hoà. Lúc này trại cải tạo bắt đầu tiếp nhận 
khách hàng mới, họ là bọn trộm cắp xe cộ, đồ 
đạc trong nhà của các chủ nhà đi vắng chưa 
về kịp.   

Họ vô rất nhiều, có thể đến hàng trăm 
người mỗi ngày. Tới đây tôi xin mở ngoặc nói 
một ít về tổ chức của trại cải tạo. Vì là hình 
bát giác nên trại đươc chia làm 16 khu gồm 
khu A,  , C... đến F và khu AB, BC v. v.. Trại 
có 4 tầng: một trệt, 3 lầu nên lại có thêm tầng 
để phân biệt vị trí của  h ng, như tầng 2 khu 
EF. Trong trại có nhà bếp với các chảo đụng 
to đặt trên l  xi măng được đ t bằng trấu, 
 h ng thăm nuôi v. v. Nói chung VC chỉ xài 
những gì có s n mà so với họ ở trong rừng 
thì quá “hiện đại”. T  nhân bị giam trong 
phòng có song sắt, 50 tù một  h ng, được ăn 
ngày 2 lần do anh nuôi cung cấp bằng các 
thùng sô tại  h ng, nước u ng cũng được 
nấu chín, cung cấ  cho t  nhân đề phòng s t 
rét như ngày ở trong rừng.  

 
Phòng tù trong khám 

Khẩu phần của tù nhân là 100$ một 
ngày cho thức ăn, không bao gồm 15 kg gạo 
một tháng. Tất cả các t  nhân đến từ cục R 
đều được lên chức “lao động”, một chức mà 
tất cả tù nhân mới đến rất thèm thuồng. Các 
anh lao động, bao gồm tổ chia cơm, tổ phục 
vụ thức ăn, nước u ng, được ở trong 2 
phòng. Những người này được các đặc 
quyền rất lớn như là được ở  h ng  t người 
hơn (25 thay vì 50), cửa  h ng lúc nào cũng 
mở nên việc đi lại có phần thoải mái, được đi 
tắm mỗi ngày thay vì cứ mỗi ba ngày, và nhất 
là được ăn u ng theo “chế độ cộng sản” đúng 
với câu của ông bà ta: giàu nhà kho, no nhà 
bếp. 

Tôi được phân công trong tổ chia cơm 
gồm 3 người. Cứ mỗi khi cơm nấu xong cơm 
lúc 10 giờ, tôi bắt đầu đem th ng  ô bằng 
nhựa để lên cây “cân b n” (loại dùng cân heo 
hay vật liệu), đọc s  người mỗi phòng, và cân 
cho 300 gram cơm cho một bữa/người. Anh 
khác lại xúc thức ăn nhắm chừng bằng gáo 
nylon chứ không d ng cân như cơm. Thức ăn 
căn bản thường là cá trê hay cá ngừ kho với 
mu i, bí rợ nấu canh, hay cải bắp luộc, không 
bao giờ có thịt. Cứ mỗi lần chia cơm hay thức 
ăn, tổ chia do tôi làm tổ trưởng luôn luôn múc 
cơm và đồ ăn ngon đem lên hai  h ng lao 
động trước khi phân chia cho các phòng 
khác.   

Cán bộ quản giáo có lẽ cũng thương 
chúng tôi những ngày đói khổ trong rừng với 
họ nên cũng chẳng kiểm điểm hay có ý kiến 
gì. S  người nhập trại càng ngày càng đông  
đến nỗi chưa đầy một tháng mà trại đã lên 
đến gần 5 ngàn người rồi. Đợt sau này có 
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một s     quan cao cấp của VNCH được đưa 
vào đây vì trại Long Thành quá đầy.  Được 
cán bộ quản giáo cân nhắc lên làm quản lý 
nhà bế ,  anh T. thường gặ  tôi để lên kế 
hoạch phân chia cho chu đáo. Anh c n rất 
trẻ, trạc trên 20, là một bộ đội lái xe tải từ 
Nam Đinh, bị điều “đi  ”. Khi đến Lộc Ninh thì 
bị “tha hoá” do lén bán xăng lấy tiền xài nên 
“nằm nó ” ở cục R với chúng tôi.  Có lẽ do 
bán xăng là tội nhẹ và anh là người miền Bắc 
vô nên cán bộ quản lý giao anh trọng trách 
này.   

Mỗi ngày tôi thấy anh làm việc với ban 
quản giáo và các nhà thầu cung cấp rau quả 
cho trại.  an đêm anh làm  ổ  ách đến khuya 
mới đi ngủ được. Ở tổ chia cơm chừng 10 
ngày, có một hôm anh than phiền với tôi là lẽ 
ra anh chỉ lo điều hành nhà bếp mà thôi còn 
sổ sách báo cáo phải do cán bộ quản giáo lo. 
Nhưng vì cán bộ quản giáo không biết làm 
nên anh phải làm thay họ.  Phần anh chỉ học 
hết lớp 9 thì bị bắt đi bộ đội nên cũng không 
khá lắm khi phải đ i phó với các con s , 
thành thử anh và các cán bộ cứ họp hoài mà 
không đi đến đâu cả. Anh đề nghị tôi giúp anh 
một tay cho việc làm sổ tiếp cho cán bộ. Tôi 
đồng ý với anh liền vì job này ngon hơn job 
cân chia cơm. Hôm  au cán bộ mời tôi lên và 
 hong cho chức mới là phó quản lý giúp anh 
T, lo sổ sách chi tiêu. Chức tước nghe rất oai, 
nhưng công việc thì không có gì.  

6.2. Công việc phó quản lý: 

  Mỗi ngày tôi nhận hàng hoá như cá, 
rau quả và thức ăn do các nhà thầu bên 
ngoài cung cấp, kiểm soát cân và ký nhận 
trên hoá đơn. Nhận hàng xong thì giao cho tổ 
nhà bếp nấu nướng. Sau đó ghi lại tất cả 
trong một cu n sổ cái. Buổi chiều tôi ghi lại 
các món hàng, s  lượng, giá đơn vị, thành 
tiền cho mỗi ngày trên một tấm giấy rời. Và 
với s  người được cấp 100$/ngày tôi sẽ cân 
đ i tiền đủ thiếu (balance) trong ngày cho cán 
bộ ngay vào buổi chiều. Công việc dễ dàng 
như vậy lại là chuyện lớn với cán bộ, nên tôi 
rất được trọng dụng và nể phục. Cứ mỗi lần 
có rắc r i về kế toán là họ luôn luôn dùng tôi 
làm c  vấn.   

Các nhà thầu lúc bấy giờ làm ăn rất 
đàng hoàng mặc dù ở thời VNCH họ cũng 
làm ăn rất nhăng nh t. Hay có lẽ họ thấy tôi 
bận áo bà ba mang dép râu và ghi chép có vẻ 
bài bản, mặt mày xanh lét do những ngày 
trong rừng thiếu nắng nên họ đoán là ông 
“kẹ” nào đó lớn lắm mới đến nhậm chức, nhất 
là thấy tôi tính rợ (tính nhẩm) không cần làm 
toán rất nhanh như một lái buôn thực sự. Còn 
tôi thì cứ dùng chính sách im lặng mỗi khi 
được hỏi về đời tư vì  ợ lộ chân tướng. Họ 
cứ v n ngh  tôi là cán bộ cho đến ngày tôi rời 
Chí Hoà. 

6.3.  Ngày được tự do 

Một tháng  au khi đến Ch  Hoà, chúng 
tôi có lịnh cán bộ cho phép viết thư về gia 
đình. Vì ngh  rằng gia đình tôi không c n ở 
địa chỉ cũ nữa nên tôi gửi thư cho  a tôi ở 
Bạc Liêu. Trong thư tôi nói vắn tắt vì sợ bị 
kiểm duyệt, cho biết tôi đang khoẻ mạnh và 
không xin gì cả ngoài hai bộ đồ bà ba đen. 
Má tôi đọc xong thư bật khóc vì quá mừng rở 
khi biết tôi còn s ng và đang ở Chí Hoà. Ba 
tôi may liền hai bộ đồ tôi xin, lên Biên Hòa 
cho vợ con tôi hay tin và sáng sớm hôm sau 
mang đủ thứ đồ ăn lên Ch  Hòa thăm tôi. 
Nhưng khi đến nơi thì cán bộ chận lại không 
cho vô và đuổi về sau khi cho một bài học 
moral về ngụy quân, ngụy quyền, với lý do là 
họ chưa chuẩn bị s n sàng cho việc thăm 
nuôi. Vợ tôi rất thất vọng vì không gởi đồ đạc 
cho tôi, nhưng rất vui khi biết tôi còn s ng. 
Riêng các con tôi thì rất vui mừng vì hôm đó 
chúng được ăn ngon những món ăn tôi không 
nhận được.  Phần tôi thì không biết gì về buổi 
thăm viếng này. 

 a ngày  au đó vào lúc 8 giờ t i tôi 
đươc cán bộ gọi lên văn  h ng có chuyện 
cần. Thường thì các chuyện đều được giải 
quyết vào ban ngày. Hôm nay tôi bị gọi vào 
ban đêm nên rất lo lắng không biết có chuyện 
gì. Đến văn  h ng thì có một ông cán bộ trạc 
chừng 40 đang ngồi sẳn trên ghế. Vừa gặp 
tôi ông ta nói ngay: ”Tao biết mày lúc còn nhỏ 
ở Gành Hào. Chắc mày không nhớ tao đâu vì 
sau khi gặ  mày tao đi vô bưng luôn. Tao là 
“từng n ” (anh em kết ngh a) với cậu “Năm 
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Nhỏ” của mày đây.”  Ngừng một ch c ông 
tiếp tục: ”Hôm qua tao có gặp vợ mày ở nhà 
anh Năm Nhỏ. Nó nhờ tao đem đồ cho mày 
đây. Mày có cần gì thì nhắn cho tao biết tao 
sẽ đem vô cho.  Nhưng nhớ giử kín càng t t”.  
Xong ông trao cho tôi một bọc vải trong đó có 
2 bộ đồ bà ba đen, đường, bánh tây v. v..  

Qua câu chuyện trao đổi hôm ấy, tôi 
được biết ông tên là Bảy Vết, hiện là cán bộ 
khá lớn của cục R, đang công tác ở đặc khu 
Sài G n. Nhưng ông có quen biết với ban 
quản giáo Chí Hoà, nên việc ông đến đây 
thăm tôi là điều quá dễ dàng. Sau đó thỉnh 
thoảng ông đến thăm tôi với các thức ăn tiế  
viện từ vợ tôi. Những lần tôi nhận quà như 
vậy tôi đều có chia cho các bạn R của tôi cả, 
nhất là các bạn có gia đình ở miền trung. Do 
được ăn u ng theo ý mu n (giai đoạn sau 
cùng của chủ ngh a Cộng Sản được tuyên 
truyền) tôi tăng cân hơn hồi tôi bị bắt. Khi tôi 
viết điều này trong thơ không ai trong gia đình 
tôi tin vì làm gì có chuyện ở t  mà tăng cân.  
Cu i c ng thì tôi cũng gặ  được vợ con tôi tại 
khu vực tiếp thân nhân cứ mỗi hai tuần.  Sau 
này thấy việc thăm nuôi quá khổ sở cho việc 
đi đứng và chờ xế  hàng  hơi nắng ngoài 
cổng trại nên tôi khuyên vợ tôi không nên đi 
như vậy nữa; nhưng nàng không nghe, và tôi 
được gọi ra mỗi tháng ít nhất một lần để gặp 
nàng. 

Thời gian lặng lẽ trôi qua, thấm thoát 
đã gần hết tháng 10 rồi. Tâm trạng tôi lúc bấy 
giờ rất là mông lung. Những câu hỏi cứ lởn 
vởn trong đầu tôi: mình sẽ ở đây đến bao 
giờ? Chừng nào VC mới thả mình?  Họ đâu 
có cải tạo gì mình mà đang tận dụng hiểu biết 
của mình? Chả lẽ mình cứ ở đây mãi thì 
thành ra “quản lý”  ao? v.v. 

Vào một buổi chiều giữa thượng tuần 
tháng 11, tôi có lịnh gọi vào văn  h ng trung 
tâm trại, ở đây một cán bộ lạ mặt mời tôi ngồi 
đ i diện ông nơi bàn “làm việc”. Ông nói 
giọng trầm trầm: “trong quá trình cải tạo, cách 
mạng nhận thấy anh có tiến bộ và làm t t 
công việc được giao, vì thế anh được cách 
mạng khoan hồng cho về sum họp với gia 
đình. Tuy nhiên anh phải hứa là không được 

tiết lộ bí mật cách mạng với ai cả.”  Khi nghe 
được về tôi mừng quýnh lên rồi, nên lúc đó 
ông nói bất cứ điều gì tôi cũng hứa tu t. Thật 
sự tôi cũng không nhớ ch nh xác tôi đã hứa 
gì với ông ấy cả.  Bí mật của cách mạng là 
gì? Tôi không biết gì về cách mạng cả ngoại 
trừ gần một năm bị giam cầm, tù tội.   

Bây giờ gần 40 năm  au, tôi không cần 
phải tiết lộ bí mật cách mạng mà người dân 
cả nước chắc đã  biết đó là gì rồi. Ông cán bộ 
nói lời sau cùng: ”anh về sửa  oạn đồ đạc t i 
nay và sáng mai lên làm thủ tục xuất trại”. 
Đêm hôm đó tôi vui mừng và không ngủ 
được. Sự vui mừng đó chỉ có tôi biết được 
mà không thể chia xẻ với ai kể cả gia đình tôi 
ở Biên Hoà cách tôi chỉ 30 km.  Đợt thả tù 
này chỉ có một mình tôi được tha nên tôi cũng 
v n không hiểu lý do là vì tôi chấp hành t t 
như con cừu non, hoặc là bên ngoài thiếu 
chuyên viên nên cho tôi về để tu sửa cầu 
đường hay vì tôi quen biết với ông Bảy Vết? 
Hôm sau tôi nói lời từ giả với các bạn R của 
tôi và được dẩn lên gặp ông cán bộ hôm qua.   

Tôi được trao một “Lệnh Tha” được 
đánh máy do  an An Ninh Nội Chính Trung 
Ương Cục Miền Nam ký ngày 11/11/1975.  
Căn cứ vào nội dung của tấm bùa hộ mệnh 
này, tôi phải trình diện với chính quyền địa 
 hương nơi cư trú. Tôi cầm giấy này đến 
trình cho phòng giữ tài sản cá nhân, nơi mình 
gởi đồ trước khi bị giam. Tôi nhận lại  tiền đã 
gởi (đã đổi qua tiền mới), một sợi dây chuyền 
vàng 18, với ông Phật bằng nanh heo rừng, 
và một đồng hồ đeo tay bị tráo (khi tôi giao 
đồng hồ cho họ giữ thì là hiệu Seiko, lên giây 
tự động.  Khi tôi nhận lại thì anh giử đồ thấy 
t t quá nên “tự nhiên” đổi giùm cho tôi bằng 
cái đồng hồ của anh ta tôi không nhớ là hiệu 
gì).   

Tôi không buồn khiếu nại làm gì vì dư 
biết rằng hành động “con kiến đi kiện củ 
khoai” này  ẽ làm chậm thời gian được tự do 
của tôi mà thôi. Tôi nói cám ơn anh ta và vội 
vã đi nhanh ra cổng trại giam. Ra khỏi trại 
một đoạn tôi có dịp nhìn kỹ lại hàng chữ 
Trung Tâm Cải Huấn Chí Hoà hiện rõ trong 
ánh nắng ban mai, nơi mà tôi thấm thoát trải 
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qua gần năm tháng rồi. Tôi đã thực sự có tự 
do rồi ư? Tôi tưởng mình như con chim đang 
sổ lồng và bay vào bầu trời xanh.  Nhưng 
tiếng hỏi của anh x ch lô đang trờ tới đã đưa 
tôi vào thực tại: “anh mu n về đâu để tôi đưa 
đi?” Anh x ch lô đưa tôi ra bến xe lô về Biên 
Hoà gặp lại gia đình  au hơn một năm trời xa 
cách. Tôi đang bước vào một khúc quanh 
mới của cuộc đời tôi sau ngày miền Nam thất 
thủ. 

AH Đỗ Văn Sến (James) 
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Tiếng Vọng 

 

Ôi tiếc thay, sao ai lại ngốc thế! 

Đã bao lần trao cơ hội, đợi chờ 

Một lời nói, một cử chỉ se tơ 

Anh do dự! Để giờ đây nuối tiếc! 

 

Để bây giờ, hai phương trời cách biệt 

Hai con đường, hai hoàn cảnh trái ngang 

Thương cho anh, đợi gió, đón mây ngàn 

Ôm hình bóng, rồi âm thầm than thở! 

 

“Một lời nói”, gần hết đời thố lộ, 

Dẫu muộn màng, sao vẫn quá ấm êm 

Đã xác định, tình cảm của riêng em 

Chiều lại chiều, nhìn hình nhau thương nhớ 

 

AH Mai Thanh Toàn                                     

TonaMai 

 

 


