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Gửi đến các huynh trưởng bài viết mới của tớ, bài này được gửi đăng trong Đặc san 

Xuân trường Trung Học Thủ đức (ngôi trường cũ của mình), tuy nhiên bài này cũng 

có dính dáng đến những ngày tháng cũ của tụi mình, nên gửi đến các quan đọc cho 

vui. 

 

               TƯỞNG NIỆM - Ngô Định Châu K2 

 

     Tôi trình diện đi Tù Cải Tạo vào tháng 6 năm 1975 tại Sài Gòn, sau đó đưa lên Căn 

Cứ Trảng Lớn ở Tây Ninh. Nơi đây, tình cờ tôi ở cùng Trại với Nguyễn văn Tuấn 

nhưng khác đội. Không biết có ai đó chỉ Tuấn và nói với tôi :" thằng đó cũng là dân 

Thủ Đức như mày", chỉ vậy thôi, tôi với Tuấn lấy mắt ngó qua ngó lại, nhưng chưa hề 

nói với nhau một lời nào. 

      Tụi tôi ở Trảng Lớn được một năm, thì bắt đầu có cuộc chuyển trại. Có một số Sĩ 

quan thuộc loại "ác ôn" được lọc lựa ra để chuyển đi trại khác, trong đó có tôi và 

Tuấn. Bạn bè ở lại xúm đến chia sẻ lo âu với tôi, bởi vì theo anh em suy đoán, chuyến 

đi này lành ít dữ nhiều. Họ bàn tán, kỳ này chuyển trại toàn lính thứ "độc" như: Nhảy 

Dù, Thủy Quân Lục Chiến, Biệt Kích Lôi Hổ, Biệt Đông Quân, Trinh Sát, Thám 

Báo... Sĩ quan Văn phòng thì toàn là dân bị chế độ rất căm ghét như: Tâm Lý Chiến, 

Chiến Tranh Chánh Trị, An Ninh Tình Báo... Tôi là Sĩ quan Trinh Sát nên hân hạnh 

lọt vào danh sách những tay hào kiệt này. Còn Tuấn là Đại Đội Trưởng Địa Phương 

Quân, thuộc loại lính hiền, không hiểu sao lại lọt vào đám tụi tôi. 

      Mấy thằng bạn thân xúm vào giúp tôi chuyện này chuyện nọ, có thằng nấu cho tôi 

gô chè bằng cơm nguội nấu với đường tán, có thằng tặng tôi một ít quà, lại còn căn 

dặn:" để C. đi đường ăn chơi mà nhớ đến mình" Có đứa san sẻ cho tôi ít đường ít 

muối. Tôi mang mấy lọ thuốc kiết lị mà vừa rồi người nhà gửi cho, chia đều cho bạn 

bè. Trong cơn hoạn nạn, mới biết được lòng người sâu cạn. 

     Tới giờ tập họp điểm danh lên xe, mấy đứa bạn dẫn tôi lại giới thiệu với Tuấn, dù 

gì cũng là dân Thủ Đức, đi cùng với nhau cho có bạn. Lúc đó tôi thấy Tuấn khóc sướt 

mướt khi chia tay với bạn của hắn. A! tên này cũng là người tình cảm quá đi chứ. Tôi 

với Tuấn lại được đi chung xe với nhau, đi một quãng khá xa thì trời xụp tối. Tôi thấy 

xe không chạy vào rừng mà cứ bon bon trên đường nhựa nên trong lòng cũng đở lo. 

Tôi lấy đồ ăn chơi của bạn bè cho, mang ra rủ Tuấn cùng ăn cho vui. Cả hai nói 



chuyện thầm thì, té ra lúc đó tôi mới biết Tuấn cùng học Trung Học Thủ Đức với tôi. 

Tuấn học dưới tôi hai lớp, tôi học Khóa 2, còn Tuấn Khóa 4. 

     Đoàn xe đưa chúng tôi về Trại An Dưỡng Biên Hòa. Trại này được xây dựng từ 

Chế độ Miền Nam, để tiếp rước các tù binh Quân đội Cộng Hòa, được thả ra từ phía 

bên kia. Trong trại có mấy chục căn nhà, mỗi căn chứa khảng 50 người, tôi với Tuấn 

ở cùng một nhà với nhau. Sau đó tôi được đưa ra làm việc trong đội rau xanh, còn 

Tuấn tình nguyện vào đội cưa xẻ. Hoàn cảnh lúc đó rất cơ cực, chúng tôi đói lắm, mỗi 

bửa chỉ khoảng lưng 2 chén cơm ăn với mắm ruốt pha lõng bõng. Tôi trong đội trồng 

rau, cày cuốc cực khổ, nhưng không thấm gì so với Tuấn trong đội cưa xẻ, lao lực rất 

nhiều. Tuấn lại ăn rất khỏe, lúc đó tôi nghĩ thầm, ở tù mà ăn khỏe như Tuấn thì thật là 

tai hại. Đã vậy đi lao động về đâu phải đã yên, đêm tới cán bộ trại bắt phải ngồi kiểm 

điểm tố giác lẫn nhau, thật là kinh hãi.... Nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại... 

      Cán bộ trại giam cứ vài tháng, họ lại tổ chức "xào bài" một lần, có nghĩa là họ 

chuyển đổi xào xáo tù nhân với nhau. Họ không muốn tù nhân ở chung với nhau lâu 

dài, để dễ mưu đồ chuyện này chuyện nọ. Sau vài lần xào bài như vậy, tôi và Tuấn 

đành phải xa lìa nhau, đường ai nấy đi, thánh giá khổ nạn mỗi người tự vác lấy. Thời 

gian đó cực khổ không sao kể xiết, chúng tôi phải khai hoang một khoảng đất lớn 

cạnh phi trường Biên Hòa để trồng lúa nước. Mỗi ngày ra đồng cuốc đất, rồi tròng dây 

vô cổ kéo cày bừa bằng sức người, gánh phân ra đổ ngoài đồng, mùi hôi thối xông lên 

nồng nặc. Sức người nào mà chịu nổi một ngày 8 tiếng, và liên tục ngày này tháng nọ. 

      Đến đúng một năm thì Trại An Dưỡng giải tán, họ lại lùa chúng tôi qua Trại Suối 

Máu cũng ở gần đó. Trại Suối Máu trước kia là trại giam tù binh Cộng sản. Nay thời 

thế thay đổi, lúc trước phe chúng tôi là giám thị trại giam, họ là tù binh CS. Bây giờ 

ngược lại, chúng tôi là tù Cải tạo còn họ là người quản lý trại giam. Chuyện thời thế, 

thế thời phải thế.... Qua Suối Máu, tôi ở trại 1 còn Tuấn ở trại 3, khi đi lao động, 

chúng tôi gặp mặt nhau loáng thoáng, thăm hỏi vài ba câu, rồi đường ai nấy đi. 

      Trại Suối Máu ngày xưa chỉ để giam tù binh, chứ không làm gì hết, cho nên trại 

không có đất đai canh tác như những trại khác. Chúng tôi chỉ làm những việc linh tinh 

vớ vẩn, có khi cán bộ họ dẫn chúng tôi đi lao động lặt vặt ở bên ngoài. Trại nằm sát 

con đường từ Biên Hòa chạy ra Ngả ba Tam Hiệp, khi chúng tôi kéo nhau dăm ba đứa 

đi trên đường, có vệ binh mang súng đi kè kè phía sau. Trên đường đi, chúng tôi thấy 

rất nhiều xe lam chở khách chạy qua, và chúng tôi đã gặp phải một cảnh ngộ rất khác 

thường. Chuyện như thế này, có một đôi khi, những bà con ngồi trên xe lam, khi gặp 

chúng tôi ăn vận rách rưới đi trên đường, họ biết ngay là tù cải tạo, họ đã nghiêm 

chỉnh làm dấu thánh giá, rồi móc lấy tiền hay quà bánh rải xuống đường cho chúng tôi 

nhặt. Tội nghiệp, người dân đã thương chúng tôi ngang bằng với ăn mày, buồn quá 

chúng tôi cắm cúi đi thẳng không nhặt bất cứ món gì. 

     Tôi còn nhớ có một bửa, gặp một cụ già tướng mạo quắt thước, đi trên đường 

ngược chiều với đám chúng tôi. Cụ đứng lại, ngắm nhìn từng đứa tụi tôi đi qua, rồi 

bỗng dưng cụ nói:" Mấy ông Sĩ quan Ngụy này, ông nào mặt mày cũng đẹp trai sáng 

láng, vậy mà thua trận mới kỳ đời!" Chúng tôi nghe cụ nói mà dở khóc dở cười, quả là 



kỳ đời thật. Chúng tôi "xứng đáng" nhận lãnh cuộc sống đọa đày này, bởi vì đã không 

làm tròn lời thề ước: Tổ Quốc- Danh Dự- Trách Nhiệm. 

      Hôm nào không phải đi lao động bên ngoài thì mỗi ngày chúng tôi phải ăn vận 

đàng hoàng, ngồi hai hàng dài đối mặt nhau trong nhà, rồi một người mang sách 

chánh trị ra đọc cho cả nhà nghe, có sự giám sát của cán bộ trại giam. Đây là một hình 

thức học tập chánh trị ghê rợn nhất mà chúng tôi phải chịu đựng. Bạn cứ thử tưởng 

tượng, một ngày 8 tiếng, bạn ngồi nghe đọc sách bàn về chánh trị của các lãnh tụ, thì 

đầu óc bạn có bằng thép cũng phải chảy lỏng ra từ từ. Tôi không hiểu sao, lúc đó 

trong đám tụi tui không có thằng nào bị điên mới là chuyện lạ. 

      Ở Trại An Dưỡng đã đói lắm, qua Trại Suối Máu chúng tôi càng đói thê thảm hơn. 

Chúng tôi không còn được ăn cơm nữa mà ăn khoai mì xắt lát, bắp đá, và bo bo. Gia 

đình thăm nuôi 2 tháng một lần, lúc đó bên ngoài cũng nghèo quá nên chẳng có gì 

mang cho chúng tôi. Đói lắm, đói khủng khiếp, đêm đêm tôi thường hay nằm mơ thấy 

mình được ăn uống linh đình, khi tỉnh dậy thấy mình sao hèn quá. 

      Sau này khi đọc Đêm Giữa Ban Ngày của Vũ Thư Hiên, tôi mới biết mỗi tù nhân 

thuộc diện Tập trung Cải tạo, phải chịu một án phạt là 3 năm cho dù không có Tòa 

nào tuyên án hết. Cho nên khi gần đến 3 năm sẽ xét duyệt cho thả về. Nếu không được 

xét tha về, sẽ chịu thêm một án phạt 3 năm nữa, và cứ thế. Đến năm 1978, đợt xét thả 

đầu tiên cho tù Cải tạo, dành cho những người có chức vụ loàng xoàng hoặc không 

thuộc loại ác ôn, trong đó có Nguyễn văn Tuấn, mà lại không có tôi. 

      Tôi còn nhớ ngày hôm đó, sau khi các Trại đọc danh sách tù nhân được thả về, 

Trại Suối Máu từng bừng như ngày hội, như thế ánh sáng đã le lói cuối đường hầm, 

chứ không đến nổi chết mất xác không có đường về, tại nơi chốn địa ngục này. Mọi 

người bàn tán xôn xao, nhất là những người có tên trong danh sách được cho về vui 

mừng sao kể xiết. Có người nhẩy cẩng lên hò reo tở mở, có người nằm lăn ra chiếu 

vừa khóc vừa cười. Ghê gớm thay, họ nhận lại được sự tự do mà họ đã bị tước đoạt. 

Tự do nó giống như sức khỏe, khi đã mất đi rồi thì người ta mới biết quí trọng nó vô 

cùng. 

      Nhưng lúc đó đâu có ai ngờ, hoàn cảnh giống y như câu hát của Vũ Thành An:"... 

có biết đâu niềm vui đã nằm trong thiên tai..." Những người bạn tù được thả về đầu 

năm 1978, chưa đủ kỳ hạn tiêu chuẩn 3 năm để được định cư tại Hoa Kỳ theo Chương 

trình HO, nên đã bị dứt khoát từ chối dù chỉ thiếu 1 ngày. Đúng là câu chuyện Tái ông 

Thất mã, dành cho tôi chứ không phải cho Tuấn. 

      Nguyễn văn Tuấn được tha về, còn tôi ngồi gở lịch thêm gần 3 năm nữa, có nghĩa 

là tôi được xếp vào loại ác ôn nên phải nhận thêm một án phạt 3 năm, rồi mới được 

xét cho thả về. 

      Tôi về, hồn xiêu phách tán, "... Ta về một bóng trên đường lớn- Thơ chẳng ai đề 

vạt áo phai- Song bỗng nghe đau mềm phế phủ- Mười năm đá cũng ngậm ngùi 

thay..." (thơ Tô Thùy Yên). 

      Tôi về được vài hôm thì chạy lên Tam Hà tìm Tuấn. Gặp lại tôi, Tuấn mừng lắm, 

kéo nhau vào quán cà phê. Tuấn nói về được 3 năm chẳng làm được gì vẫn còn sống 



dựa vào gia đình. Tôi thấy Tuấn ăn vận có vẻ bảnh bao, bèn hỏi Tuấn:" Mày có dư 

quần áo không? cho tao mượn vài bộ, tao chỉ còn độc nhất một bộ dính trên người!" 

Tuấn nghe xong bèn cười lớn:" Mày thấy tao mặc cái áo đẹp này, mày tưởng tao bảnh 

lắm hả? Cái áo này của con em tao bán ngoài chợ trời. Tao mượn bận đi chơi tới 

chiều, rổi cởi ra trả lại cho nó bán." Đây là mẩu đối thoại có thật, nó đã ám trong tôi 

suốt mấy chục năm trời. Sau này khi đã sinh sống trên đất Mỹ nhiều năm, mỗi khi cả 

nhà gom góp quần áo cũ gửi cho Hội Từ thiện, tôi lại nhớ đến câu chuyện này giữa tôi 

và Tuấn, bây giờ kể lại cứ tưởng như đùa. 

      Sau đó tôi loay hoay kiếm sống với những công việc trời ơi đất hởi, bởi vì với lý 

lịch Sĩ quan Ngụy ác ôn với bản án 6 năm tù, thì không có cơ quan nào dám nhận tôi 

vào làm việc. Mãi đến 2 năm sau, người nhà cố gắng xin xỏ cho tôi một chân công 

nhân bốc xếp tại một Nhà Máy Bột Giặt. Đây là một công việc nhọc nhằn đến khiếp 

đảm mà tôi chưa hề trải qua lần nào, tôi phải làm để kiếm sống, vì không còn con 

đường nào khác. Thủa đó, công việc bốc xếp làm bằng thủ công chứ không được hổ 

trợ bằng máy móc như bây giờ. Có nghĩa là người thợ bốc xếp phải oằn vai vác các 

bao hàng, hết bao này đến bao khác liên tục từ sáng tới chiều. Tôi đã làm công việc 

bốc xếp, không phải một thời gian ngắn mà kéo dài cho đến 5 năm, mới chuyển qua 

công việc khác. 

      Đời lính tác chiến gian khổ sao kể xiết, mà sự thành bại không do người lính cầm 

súng, mà do những nguyên do từ xa thẳm tận trời xanh. Rồi đến đời tù vừa đói khổ 

vừa nhục nhả dành cho những người lính thất trận không còn đất nước. Rồi đến đời 

thợ bốc xếp mồ hôi chảy thành dòng, dòng chảy của định mệnh. Có hôm vừa vác hàng 

tôi vừa ứa nước mắt, tôi tự thương thân mình khốn khổ khốn nạn. 

      Dạo đó tôi vẫn thường liên lạc với Tuấn, tôi có rủ rê Tuấn vào làm cùng nhà máy 

với tôi, nhưng Tuấn từ chối, để chọn nghề chạy xe thồ, cái nghề này kiếm ra đồng tiền 

cũng mướt mồ hôi. Hầu như tất cả cái đám tù cải tạo chúng tôi, sau khi được ra khỏi 

tù, đều phải sinh sống bằng những nghề "đổ mổ hôi sôi máu mắt" như thế, có người 

đạp xích lô, có người bán thuốc lá vỉa hè, có người chạy chợ trời, có người lên rừng 

đốn củi... và phần lớn ôm mộng vượt biên, bởi vì họ không còn đường sống nữa rồi. 

       Đến một lúc nào đó cả đứa, đều lập gia đình. Tôi lấy vợ làm chung nhà máy, còn 

Tuấn lấy vợ người Bình Định, là em gái của anh rể Tuấn. Vợ Tuấn là một người tần 

tảo, bán rau tại chợ Tam Hà. Tuấn chạy xe thồ một thời gian thì bị tai nạn, sức khỏe 

sụt giảm nên Tuấn bỏ nghề luôn, ở nhà phụ vợ buôn bán, nhiều nhặn gì cho cam. 

       Đến năm 1989, có chương trình HO dành cho những người tù Cải tạo từ 3 năm 

trở lên. Tôi nằm tù 6 năm nên dư sức qua cầu HO, còn Tuấn thì không, vì Tuấn không 

đủ 3 năm. Người ta nói, "sông có khúc, người có lúc", cái đoạn "người có lúc" không 

bao giờ đúng cho Tuấn, và mãi mãi. Tuấn không bao giờ khá lên được, họa chăng chỉ 

đôi khi "nhỉnh" lên một tí rồi thôi. 

      Đến năm 1993, gia đình tôi được đi Mỹ định cư. Ngày cuối cùng, Tuấn chạy vào 

thăm tôi, cả hai thằng kéo nhau ra quán cà phê. Tuấn lấy từ túi áo ra một tấm hình để 

tặng tôi. Trong tấm hình đó, Tuấn với mặt mày buồn rầu đứng chụp chung với vợ con 



của Tuấn. Ở mặt sau tấm ảnh Tuấn ghi rằng:" Tặng Châu tấm hình của gia đình tao, 

để đôi khi mày nhớ về một thằng bạn bất hạnh của mày." Tôi nhận tấm hình mà trong 

lòng buồn ngẩn ngơ, tôi nhớ đến những ngày cùng khốn với Tuấn, tôi nhớ đến những 

tình nghĩa sâu đậm giữa hai chúng tôi, tôi nhớ đoạn đời khổ ải đã gắn kết số phận 

chúng tôi lại với nhau. 

      Sau khi gia đình tôi định cư ở Mỹ, cứ vài năm tôi lại về thăm nhà một lần. Lần nào 

tôi cũng chạy lên Tam Hà thăm Tuấn, rồi tôi dấm dúi cho Tuấn một ít tiền. Lúc đó 

mắt Tuấn sáng lên thật tội nghiệp. Tuấn nói, kinh tế gia đình do một tay vợ Tuấn gánh 

vác, hắn chỉ làm việc vớ vẩn để phụ vợ mà thôi. Không biết xoay sở thế nào, vợ chồng 

Tuấn cũng cất được căn nhà khang trang để ở. 

      Mấy năm sau này, Tuấn có cho tôi biết, có đứa con gái theo chồng định cư ở Mỹ, 

và đang tiến hành thủ tục bảo lảnh cho vợ chồng Tuấn. Nghe tin bạn được như vậy, 

cũng thấy mừng cho Tuấn, nhưng số phận bất hạnh cứ bám theo Tuấn. Đến ngày lên 

đường đi Mỹ thì Tuấn đổ bịnh xơ phổi do hút thuốc nhiều, cho nên Tuấn phải ở lại để 

chửa bịnh. 

       Tháng 12 năm 2017, vợ chồng tôi về VN lo đám tang cho mẹ tôi. Tuấn có vào 

thăm viếng gia đình tôi. Lúc đó, tôi kinh ngạc khi thấy mặt Tuấn to bành ra 2 bên má, 

Tuấn bảo là do uống thuốc nhiều quá mà sinh ra cớ sự này, nay bịnh trạng đã khỏi, 

đang chờ làm thủ tục đi Mỹ. Lại mừng cho bạn ta. 

      Tưởng bạn sắp sửa thoát kiếp khổ nạn, nhưng "đời không như là mơ", sự bất hạnh 

lại không tha cho Tuấn. Bạn tôi bị tai nạn xe cộ, đã qua đời một cách tức tưởi. Mỗi 

người có một số phần, "ngủ thập tri thiên mệnh", khi 50 tuổi người ta đã biết số trời 

dành cho mình, không tin cũng phải tin. Bạn tôi, định mạng đã an bài cho một cuộc 

đời bất hạnh. 

      Trong lễ tang của mẹ tôi, còn có một người bạn Khóa 4 đến viếng nữa, đó là Đặng 

Thuận Khanh, bạn học cùng lớp với Tuấn. Thuận Khanh cũng đã qua đời cùng 

khoảng thời gian với Tuấn, sau nhiều năm chống chọi với bạo bịnh. Hồi đi học, tôi 

không biết Tuấn nhưng có biết Thuận Khanh, vì bạn là một trong người đẹp của 

trường, dáng người Khanh cao ráo thanh mảnh nên dễ nổi bật giữa đám đông. Thuận 

Khanh còn nổi bật khi kết hợp với Hầu văn Liên, là một trong những cặp đôi hiếm hoi 

kết thành vợ chồng của Trường THTĐ. 

      Vĩnh biệt Đặng Thuận Khanh. Vĩnh biệt Nguyễn văn Tuấn. Vĩnh biệt 2 người bạn 

Khóa 4 rất dễ thương của tôi. Vĩnh biệt, một trang đời đã khép lại. NĐC.  
 


