
Dương Hạnh: Một hành trình vượt biên…  

 

Đọc đi đọc lại hồi ký của bạn PBT và bạn PTP về chuyến ra 

đi tìm tự do DH rất xúc động, vì cùng tâm trạng vượt biên 

với bao lo âu, hãi hùng, với tâm trạng hoang mang, bơ vơ 

khi rời khỏi VN, như đứa con lạc mẹ, thấm thía cảnh tha 

hương như cha mẹ mình hơn 20 mươi năm trước đã bỏ Hà 

Nội vào miền Nam tìm tự do, rồi sau đó đến lượt mình lại bỏ 

quê hương ra đi cũng chỉ vì hai chữ "Tự Do". 

 

Các bạn biết không DH chả bao giờ dám nghĩ rằng mình sẽ 

vượt biên, nên vẫn học thi ra trường, các môn thi thực tập 

mình đều hoàn tất, đúng đến trước ngày thi môn cuối cùng 

là môn tổng hợp một tháng thì ông xã DH quyết định ra đi 

(tài chánh tụi mình không có, ông xã là sĩ quan hải quân của 

VNCH, nên mình mới có điều kiện ra đi, ông xã làm tài 

công.) 

 

Nên lúc đó không thể tập trung học thi được, cứ chuẩn bị để 

họ gọi lúc nào là lên đường, ông xã thì cả ngày lo đi mua hải 

bàn, hải đồ, rồi ống nhòm và một số dụng cụ đi biển. Trước 

hôm thi một ngày thì mình ra đi, đó là ngày chủ nhật 

25.6.80 (ngày 26.6 là ngày mình vào thi), 5 giờ sáng mẹ 

DH gọi dậy để ra bến xe, mình rời khỏi nhà mà không dám 

quay đầu nhìn lại mẹ mình lần cuối, vì sợ hàng xóm trông 

thấy và cũng sợ là sẽ khóc, nên lầm lũi ra khỏi con hẻm. Đến 



đầu đường Trương Minh Giảng thì ông xã và ông anh ruột 

mình chờ sẵn, mình và ông xã lên chiếc xích lô, còn ông anh 

đạp xe đạp chạy theo vào xa cảng, đón xe về Cần Thơ. 

 

 
 

Trên đường về CT mình nói với ông xã để ghé vào thăm và 

từ biệt mẹ chồng, nhưng chồng mình cản.Vì bà sẽ cản không 

cho tuị mình ra đi, thế là hai đứa đành lén tá túc nhà người 

anh bà con ở Trà Nóc.  

 



 
 

Ông anh này nghe chuyên tụi mình đi trốn thì an ủi, bảo sẽ 

lên thăm mẹ chồng và nói rõ hoàn cảnh hai đứa. Đến tối có 

hai người em chồng nghe tin chạy xuống khuyên can đừng đi 

vì sợ nguy hiểm và bắt bớ. Ông xã DH phải nói rõ hoàn cảnh 

tụi mình không thể ở lại, vì tương lai và tự do, thế là tất cả 

đều khóc. Anh em ôm nhau khóc, thật là cuộc chia ly não 

lòng, đêm hôm đó là đêm thật dài đối với mình. 

 

Sáng hôm sau bà mẹ chồng mình xuống thăm, mình ra chào 

từ giã, bà xô mình ra và quay lưng đi khóc. Ông xã DH 

mượn chiếc Honda cho DH xuống Ô Môn nơi người chủ ghe  

và chỗ xuất phát  để mình ở đó, rồi quay về giải quyết 

chuyện gia đình.  

 

 



 

Mình ở đó chờ, thấy mọi người trong nhà chủ ghe đều vui vẻ 

chuẩn bị thức ăn nước uống mang theo, tất cả đều diễn ra 

bình thường , như không có chuyện gì xẩy ra (vì họ đã tổ 

chức nhiều chuyến như thế đều trót lọt cả), mình thì tâm 

trạng rối bời, lo là đi không được. Đến khoảng 3 giờ chiều thì 

họ đưa mình và gia đình chủ tầu xuống chiếc thuyền ba lá 

nhỏ chở ra sông lớn, sông Hậu Giang.  

 

 
 

Trên ghe mình cầu nguyện không ngừng vì chiếc thuyền bé tí 

ra sông lớn nó chao đảo mỗi khi thuyền lớn chạy ngang, sau 

đó cặp vào ghe lớn đổ người lên. Trên ghe lớn còn trống vì 

chưa ai được lên cả trừ mình và gia đình chủ ghe, chiếc ghe 

dài 13m, rộng 2.5m, dự định 60 người. Ông xã DH nói là 

với số người như vậy không có gì nguy hiểm. Nhưng khi trời 

tối dần bắt đầu các ghe nhỏ taxi chở người đổ ra, thì cảnh 

náo loạn lên, mình nhìn thấy toàn dân địa phương chứ chả 

thấy người Sàigòn đâu cả, cuối cùng thì người Sàigòn mới 

được đưa lên, còn đồ đạc của họ bị bỏ lại hết, vì các chiếc ghe 



taxi muốn lấy đồ này và họ biết đây là chuyến vượt biên sau 

cùng của chủ tàu nên cho bà con đi hôi qúa trời. Một số 

người Saigon họ thấy thế sợ bị bắt nên bỏ về, cảnh náo loạn 

xẩy ra xong thì ghe lớn tiếp tục ra cửa sông Trần Đề. 

 

 

 
 

(Sở dĩ Hạnh biết rõ vì ông xã lúc vẽ hải đồ có mình ngồi xem, 

nhiệm vụ mình là học cờ các nước để quan sát ống nhòm 

xem tàu các nước trên hải phận quốc tế). 

 

Ghe ra tới cửa sông Trần Đề hơn nửa đêm, và bị mắc hàng 

đãy của dân đánh cá nơi đây, chiếc ghe khựng lại, phải cho 

người nhẩy xuống dùng mỏ-lết lớn để cắt và tháo đãy mới 

chạy tiếp được. Tàu chạy đến 8 giờ sáng thì nhìn xa xa là 

Côn Sơn, ông xã H lúc đó mới mò xuống khoang hầm tìm 

xem mình ngồi ở đâu, vì cả đêm lo lái và chỉ huy.  

 



 
 

Ôi thôi ra tới biển sóng lớn nên thi nhau ói, mình được ông 

xã kéo ra tuốt phía sau buồng lái ngồi ngoài trời phía máy 

đuôi tôm cho dễ thở, lúc đó ông nói là ghe qúa nặng, phải 

trên trăm người rồi, nhưng chỉ có cách đi tiếp thôi. Ban 

ngày sóng xuôi gió xuôi tàu chạy về phương nam về Mã-Lai 

hay Singapore, nhưng đến chiều thì giông gió nổi lên mưa rất 

lớn, mình đành ngồi ngoài trùm nylon che mưa ,vì chỗ bên 

trong khoang đã bị người ta chiếm mất, không ai nhường ai 

cả, người ở Sàigòn bị dân địa phương ăn hiếp dễ sợ, họ dữ 

dằn lắm. Theo dự định là đi 5 ngày đến Mã-Lai hay 

Singapore, nhưng thời tiết như thế nên không thể như dự 

định được, đến ngày thứ tư thì tàu gặp tàu đánh cá Thái 

Lan, tất cả phụ nữ cho xuống hầm tàu trốn, chỉ để đám 

thanh niên lực lưỡng dân chài lưới lên ngồi ở trên. Nghe đến 

ghe Thái Lan là mình rụng rời tay chân, ông xã H và một 

bác lớn tuổi tình nguyện nhảy sang tầu Thái để nói chuyển, 

nhưng rất may ghe Thái nó không cho qua chỉ ra hiệu xem 

mình muốn gì, bên này mình buộc hải đồ vào dây thừng và 

viết tiếng anh nhờ nó chấm lại tọa độ chỗ mình đang đứng 



và hỏi phương hướng đi tiếp, họ trả lời và cho mấy gói thuốc 

lá cùng 2 thùng can nước ngọt. Sau đó thì đường ai nấy đi. 

Ghe mình xả hết tốc lực để chạy vì sợ nó quay lại cướp hay 

kêu chiếc khác đến cướp thì chết. Nhìn thấy hình ảnh mấy 

tên Thái nó nhẩy múa, tóc dài người to đen trông rất dễ sợ.  

 

Suốt mấy ngày đi mệt lả người, không có gì để ăn, họ tổ chức 

có mang theo gạo nhưng trời mưa bão suốt không thể nấu 

được, còn củ sắn mang theo bị dầu nhớt đổ vào, cả nước ngọt 

để uống cũng bị pha nhớt nên không ai uống được, mọi người 

chỉ được nửa lon nước ngọt cầm chừng trong ngày, còn đồ 

đạc mang theo thất lạc tứ tung, tội nghiệp những gia đình có 

con nhỏ, tụi nó chìa tay xin thức ăn mà có ai cho đâu, họ 

đều thủ cho gia đình họ thôi, mình nhìn mà rơi nước mắt, 

đến lúc đó rồi mà vẫn còn sự ích kỷ cao độ.  

 

Đến ngày thứ năm ông xã DH ngã gục vì thức suốt để lái và 

không ăn uống gì cả, lại còn phơi mình ban đêm ngủ  trên 

nóc mui ghe, bị mưa và lạnh nên gục luôn, mình sợ quá nghĩ 

rằng anh ấy sẽ chết, nên cầu cứu mọi người, có một chị thấy 

thế đề nghị mọi người tránh cho cho ông ấy nằm nghỉ và chị 

cạo gió, sau mấy tiếng nằm nghỉ thì ông xã DH tỉnh dậy và 

tiếp tục công việc, trên đường gặp nhiều tầu buôn lớn nhưng 

họ không cứu, đến sáng chủ nhật thì trời quang đãng, đó là 

ngày thứ bẩy của chuyến hải hành, có người đề nghị nấu cơm 

bằng nước biển, thế là có ông chuẩn bị nấu, lúc đó khoảng 9 



giờ sáng bỗng nghe tiếng máy bay trực thăng, rồi chiếc trực 

thăng xuất hiện trên đó có một người nữ, họ ra hiệu cho ghe 

chạy về hướng chỉ dẫn, tất cả đều mừng quá, thế là sống rồi. 

Tầu chạy khoảng 2 tiếng sau thì thấy xuất hiện tầu lớn, DH 

dùng ống nhòm quan sát thì thấy là tầu có cờ Đức, nhưng có 

thể là cờ Đông Đức thì sao???. Đến gần thêm chút nữa nhận 

ra hàng chữ Hamburg lúc đó mới thật sự là thoát nạn.  

 

 
 

Họ đến và vớt toàn bộ mọi người lên. Ông xã DH leo thang 

dây lên trước để nói chuyện với thuyền trưởng, sau đó đếm 

đầu người thì té ra là 136 người, thay vì 60 như dự định. 

Tầu Cap Anamur này chuyên đi vớt người vượt biển, thuyền 

trưởng nghe báo cáo số người trên ghe là 136, họ tá hỏa và 

lắc đầu luôn, họ xin hải bàn và tấm hải đồ để kỷ niệm, sau đó 

thả cần trục xuống để vớt đoàn người lên, vì đi 7 ngày 7 

đêm  mà không ăn gì nên không ai có thể leo thang dây lên 

nổi nữa. 

 



 
 

Tiếp đó cả đoàn người đi tiếp với con Tầu Cap này thêm 15 

ngày nữa để vớt đủ số 5 ghe va 410 người thì tầu quay về 

Singapore. Ông xã DH nói chuyện với các bác sĩ trên tầu, họ 

cho biết  lúc ghe được vớt chỉ cách Mã-Lai một ngày đường, 

nhưng ghe này sẽ không bao giờ vào được hải phận Mã-Lai vì 

Hải quân Mã-Lai sẽ ra đuổi và họ có tầu sắt lớn sẽ bắn ghe tị 

nạn như chơi. Đoàn người vượt biên vẫn còn rất may. Quả 

nhiên trên đường về Singapore DH nhìn thấy rất nhiều tầu 

Hải quân Mã-Lai chạy tuần tiễu. 

 



 
 

Về đến Singapore nhưng không được lên trại, vì trại có số 

lượng người qúa đông không thể chứa nổi  410 người, thế là 

đành ở dưới tầu nhìn lên bộ, chờ đợi thương lượng. Cuối cùng 

chính phủ Đức nhận 250 người trong số 410 người tị nạn 

này đi trực tiếp qua Đức, số còn lại được lên trại ở Singapore. 

Vì trại tị nạn bên Philippines đang xây chưa xong, nếu cho 

đám này qua đó cũng mất 5, 6 ngày tốn tiền vô ích, họ để 

tiền và nhiên liệu để đi cứu người tiếp tục, nên họ giải quyết 

cho đi Đức liền là thế. DH ở trong số những người này, từ tầu 

Cap Anamur lên bộ rồi lên xe bus ra thẳng phi trường bay 

qua Đức. 

 

 

 



Các bác sĩ và nhân viên trên tầu: từ thuyền trưởng đến người 

nhân viên thường họ cũng rất tử tế và đầy tình nhân ái, 

mình vừa rời khỏi nước, nơi mà người cùng màu da, cùng 

tiếng nói với mình mà đang đọa đầy nhau, mình hoàn toàn 

bơ vơ, lạc lõng mà lại được gặp những người hoàn toàn xa lạ, 

khác tiếng nói mầu da, nhưng họ đưa tay cho mình nắm, đối 

xử đầy tình người với mình, thật xúc động. Tình cảm này 

không thể nói hết lên được các bạn ạ. 

 

Và kể từ đó mình định cư nơi đây, và xin nhận nơi này làm 

quê hương thứ hai. 

 

 
 

Xin tri ân đến những  người sáng lập và tổ chức con Tầu Cap 

Anamur và người dân Đức đã quyên góp cho con tầu này 



hoạt động nhân đạo cứu gần 10.000 người Việt Nam trên 

đường tìm tự  do.     

              

 
Trịnh Dương Hạnh 

 


