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Cuộc biểu tình bất bạo động của hơn 10 ngàn Tù Nhân Chánh Trị - được gọi là &quot;Học
Tập Cải Tạo&quot; - diễn ra trong đêm Giáng Sinh 24 tháng 12-1978 tại trại tù Suối Máu (Tân
Hiệp, Biên Hoà)... được anh em tù nhân chánh trị gọi là &quot;Đêm Noel Vùng Dậy&quot; - là
một sự kiện lịch sử - đánh dấu một biến cố rất đặc biệt chưa từng xảy ra trong các trại tù cộng
sản từ sau tháng 4-1975 cho tới thời điểm đó. Nó đặc biệt là vì cuộc tranh đấu nổ ra rất bất
thần, đồng loạt, phối hợp nhanh chóng và quy mô trên toàn thể 5 trại: K1, K2, K3, K4 và K5, mà
trong đó yếu tố Tôn Giáo đã được dùng làm ngòi nổ.

Biến cố &quot;Đêm Noel Vùng Dậy&quot; mặc dù rất ngắn ngủi chỉ diễn ra trong vòng vài
tiếng đồng hồ trong đêm 24-12-1978, nhưng nó đã đánh động đến tận bộ đầu não của bọn
thống trị cộng sản ở miền Nam. Công an võ trang, quân đội và lực lượng chiến xa của tỉnh
Biên Hoà đã được huy động tới bao vây trại để chuẩn bị đàn áp. Cho thấy tầm mức và ảnh
hưởng của vụ này nó quan trọng như thế nào...

Nhằm ghi lại biến cố trên đây cho thật đầy đủ để lưu lại hậu thế, sau khi tới Mỹ định cư qua
chương trình &quot;HO&quot; (đợt HO.2 cuối 1990), chúng tôi, tức kẻ viết bài này đã mất nhiều
năm cố gắng liên lạc với các bạn tù hiện định cư tại Mỹ và tại Úc, để gom góp, đúc kết mỗi
ngày thêm đầy đủ.

Chúng tôi rất vui mừng là đã được nhiều bạn đồng tù ở khắp nơi bổ sung thêm cho tới nay
coi như đã tạm đủ.

I.- Đôi dòng mở đầu.

Sau khi xé bỏ Hiệp Định Hoà Bình Ba Lê 1973, Cộng sản Bắc Việt xua gần như toàn bộ lực
lượng võ trang chính quy vượt sông Bến Hải vào cưỡng chiếm miền Nam, buộc Chánh quyền
VNCH phải đầu hàng vô điều kiện vào ngày 30-4-1975. Bọn CS Hà nội qua công cụ Mặt Trận
GPMN, cho lùa tất cả quân, cán, chánh VNCH vào các trại tập trung dưới chiêu bài &quot;Học
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Tập 10 ngày&quot;, để rồi trở thành những người tù khổ sai không bản án sau đó.

Rõ ràng chúng ta, những người tù nhân chánh trị đã tự chui đầu vào chiếc dây thòng lọng.
Chúng ta đã tình nguyện ở tù... chứ có VC nào bắt buộc đâu
Vào giữa năm 1977, một số anh em thuộc thành phần được gọi là &quot;ác ôn&quot; bị
&quot;biên chế&quot; đưa đến Trại tù Long giao (T-11).

II.- Những tác động tâm lý đưa đến &quot;Đêm Noel Vùng Dậy&quot;.

Vào đầu năm 1978, Việt cộng ráo riết chuẩn bị lực lượng để xâm lăng Cao Miên. Tại Long
Giao, chúng dồn các TNCT ở các T-11, T-12 & T-13 qua T-14 và T-15, để lấy chỗ đưa binh lính
và thường dân người Khmer bỏ chạy khỏi chế độ Khmer Đỏ. Đồng thời chúng tuyển lựa các
thanh niên Khmer thành lập lực lượng Quân Đội Khmer chống Khmer Đỏ do Trung tá Heng Som
Ring chỉ huy. Sau đó, ra Tết 1977, các TNCT bị phân tán hết, lớp ra Bắc, lớp đi Xuyên Mộc, và
lớp đi Hốc Môn.

Trong 3 năm đầu từ 1975 đến gần cuối năm 1978, tức từ khi vào trại ở Long Khánh cho tới
Suối Máu, Tân Hiệp, đều do quân đội chánh quy miền Bắc VC thuộc Binh chủng Pháo binh và
Phòng không (theo đúng luật quốc tế) và MTGPMN phụ trách giam giữ tù.

Nhưng tới tháng 10-1978 thì lực lượng Quân đội (anh em gọi là tụi Bò xanh) bàn giao quyền
kiểm soát trại lại cho Công an (anh em gọi là tụi Bò vàng). Tại trại Suối Máu, trong lúc giao thời,
bọn Công an mới tới chưa nắm vững tình hình trại tù nên còn thả lỏng. Nhứt là chưa nắm được
thành phần nhân sự các TNCT, cũng như chưa thiết lập được bộ máy an-ten &quot;chìm&quot;,
cho nên tình hình sinh hoạt anh em trong trại rất cởi mở, hàng ngày anh em từ trại này chui qua
trại kia tấp nập...

Trại tù Suối Máu ở gần nhà ga xe lửa, gồm có tất cả 5 trại, gồm : K1, K2, K3, K4 và K5 dính
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liền nhau kết thành hình chữ nhựt, ngăn cách bởi 2, có chỗ 3, lớp hàng rào kẻm gai. Mỗi trại
nhốt trên dưới 2 ngàn TNCT. Xung quanh là vòng đai 3 lớp kẻm gai và concertina rất kiên cố,
mỗi góc đều có chòi canh cẩn mật. Doanh trại bọn cai tù ở vòng đai ngoài. Sau giờ hành chánh,
bọn quản giáo ra về, các cỗng trại đóng lại. Anh em TNCT bên trong được &quot;tự do, thoải
mái&quot; đi lại.

1.- Tổ chức thông tin & tuyên truyền : Cũng trong dịp này, có nhiều tin tức từ bên ngoài lọt
vào qua các thân nhân thăm nuôi, thật hấp dẫn. Như Liên Hiệp Quốc lên án VC vi phạm nhân
quyền và đòi phóng thích tất cả các TNCT đang bị giam giữ, đồng thời cho các TNCT được tự
do đi dịnh cư tại các nước Tây phương và Hoa Kỳ. Các nước Tây phương và Hoa Kỳ sẵn sàng
đón nhận và tái định cư các gia đình TNCT...

Mặt khác, Trung Cộng là một thành viên giám sát của HĐ Paris về VN, cũng áp lực đòi VC
thả TNCT mà họ gọi là các &quot;Nạn Kiều&quot;.
Những tin tức trên đã làm bừng lên không khí sinh hoạt trong các trại tù CS. Anh em tù tin
tưởng rằng ngày tự do đã gần kề...
Nhằm thu thập các tin tức, các anh em TNCT đều dặn dò gia đình nên thu thập những tờ
báo Anh ngữ, Pháp ngữ hay Hoa ngữ dùng làm giấy gói quà thăm nuôi. Anh em chuyển các tờ
báo đó cho các bạn sành Anh, Pháp hay Hoa ngữ dịch ra tiếng Việt. Sau đó tổng hợp lại rồi
phổ biến đi các K.

Có mấy anh em sĩ quan truyền tin, được bọn quản giáo đưa nhờ sửa radio. Khi sửa xong
không giao ngay, mà cứ kéo dài thời gian để lén nghe đài VOA, Úc, BBC... rồi cũng đúc kết tin
tức đem phổ biến toàn các K. Ngoài ra, lợi dụng bọn quản giáo đưa rất nhiều radio hư vào để
lấy bộ phận thay cho radio của chúng, anh em sửa lại, rồi tháo rời từng bộ phận đem để ngoài
chuồng gà, mỗi nơi một món, tối đến anh em đem ráp lại nghe tin...

Tại K1, anh em có tổ chức các toán &quot;du thuyết&quot;, hàng đêm xé rào qua các K
khác để thuyết trình tin tức thời sự nóng bỏng xuyên qua các tin tức đã thu thập được.

2.- Chiến dịch diệt an-ten.
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Chiến dịch diệt an-ten được châm ngòi từ K5. Nguyên nhân bùng nổ như sau :

Nhân khi bọn Công an vừa vào tiếp thu trại, chúng liền cho mở tất cả các nhà giam conex
thả hết anh em đang bị kỷ luật. Trong số nầy có Đại úy Ngô Quốc Việt (phi công L.19 chuyển
qua An Ninh QĐ). Hầu hết những anh em bị giam conex thả ra đều kiệt sức đi không nổi, phải
nhờ bạn bè dìu về trại. Bạn thân của Đ/U Việt là Tr/U Trần Mạnh Tôn, thấy Việt thân hình quá
tiều tụy, một mặt Tôn kêu gọi anh em gom góp các loại thuốc men cần thiết và nhờ anh Mạc
Đìa Phong có nghề châm cứu săn sóc cho cho Việt.

Nhưng trước hết, anh em dìu Việt ra giếng tắm, vì từ lúc bị giam cùm có tắm rửa gì đâu.
Trên đường tới giếng, đột nhiên Việt chỉ tay hô lên : &quot;Ê ! Thằng đó nó bán tao&quot; !

Nhìn theo tay chỉ, Tôn chạy lại chỗ có vài anh đang đứng, và hỏi một tên : Ê ! Phải bạn bán
Việt vào conex không?
Rồi cũng chẳng cần sự trả lời, xác nhận có hay không, Tôn ra đòn túi bụi. Các bạn xung
quanh thấy vậy cũng ùa vào đánh hội đồng. Giữa lúc ấy, bất thần có tiếng quát của tên công an
trên vọng gác gần đó : Các anh kia làm gì đánh ngườì thế?

Một anh bèn nhanh trí trả lời : Thằng này ăn cắp gà, chúng tôi đánh nó.

Tên công an nghe thế, nói: Ăn cắp gà hả? Ừ, đánh thấy mẹ nó đi !

Sau đó, anh em K5 hăng máu, quay về trại lùng các tên an-ten khác trừng trị luôn.
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Khoảng một giờ sau, anh em bên K1 nghe tiếng nhốn nháo bên K5, bèn chạy ra hàng rào
hỏi thăm. Rồi như một cơn nước lũ làm tràn đê, K1 và các K khác, anh em tự động thành lập ra
các &quot;Ban Hành Động&quot; để trừng trị bọn an-ten phản bội.

Thành phần Ban Hành Động các K như sau :

- Tại K1 : Trưởng Ban: Trần Đình Ngọc (Đ/U Dù), Nguyễn Ngọc Tiên (Tr/U khoá 24/ĐL),
Nguyễn Văn Đại (Đại mập, Th/U KQ), Nguyễn Văn Xuân, tức Xuân Đại liên, vì mỗi lần mở
miệng là tuôn ra một tràng như đại liên. Ở nhà 3 còn có Tr/U CB Dương Viêm, anh em đảo
ngược lại là Diêm... Vương.

Tại K2 : Nguyễn Thành Tâm (Th/tá QN), Lê Thanh Hồng Vân (Th/tá KQ), Trương Mạnh Hùng
(Th/U), Trần Văn Thuyên, Nguyễn Đại Loại (K2.ĐH/CTCT/ĐL)...

- Tại K3 : Phan Phát Hiện, Trịnh Xuân Dõng (Th/t TQLC)...

- Tại K4 : Giang Văn Hải, Phí Lê Hùng, Đặng Thế Tiến, tức Tiến Dế, Trần Kim Hải, tức Hải
Bầu...

- Tại K5: có một lực lượng hành động đông tới 16 người : Tạ Trung Hải (Tr/U trực thăng), Hồ
Viết Cảnh (Th/U TQLC), Phạm Ngọc Đông (Tr/U HQ), Nguyễn Văn Thuận (Tr/U Dù), Lư Văn
(Tr/sĩ ANQĐ), Lê Hữu Dư (Th/U Dù), Đỗ Trọng Thư (Th/U), Nguyễn Hưng Long, tức Long Sữa
(Tr/U LĐBK 81), Nguyễn Ngọc Chuyên (Lôi Hổ), Nguyễn Thế Hùng (Tr/U BĐQ), Đặng Xuân
Bính, tức Bính Đại Hàn (Tr/U BĐQ), Châu Đông Pha (Tr/U PB/SĐ3BB), Nguyễn Văn Rạng
(Th/U Dù), Đỗ Văn Trình (Tr/U SĐ5BB), Trần Mạnh Tôn (Tr/U SĐ3BB). Còn thiếu một bạn nữa
không nhớ tên.
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Tại K1 trong đêm đầu, có tới 3 an-ten bị đánh nằm liệt không đi &quot;lao động&quot; nổi.
Mặt mày sưng tù vù. Bọn công an gọi lên hỏi tại sao mặt bị sưng như vậy? Cả ba anh đều nói
rằng ban đêm đi cầu trượt chân té. Bọn CA không tin, đem nhốt cả 3 vào conex. Hôm sau lại
đem cả 3 ra hỏi nữa. Như đã có chuẩn bị trước, một anh nói là đã đánh nhau với anh kia. CA lại
hỏi anh thứ ba: Hai anh kia đánh nhau, còn anh thì sao? Anh nói ngay: Còn tôi thì nhảy vô can,
trời tối quá nên cũng bị đánh nhầm !

Thế là bọn CA đành thả cả 3 ra..

Phương pháp trừng trị an-ten tại K1 : Cứ vào giờ ngủ mỗi đêm, một toán 4, 5 anh em Ban
Hành Động tới từng nhà, cho tắt đèn (đèn bắt buộc phải mở suốt đêm). Sau đó tới trước chỗ
nằm của tên an-ten, bắt anh ta quỳ xuống nghe đọc bản án. Sau đó đánh cho một trận, nặng
hay nhẹ tùy theo tội trạng.

Tại mỗi Ban Hành Động các K, các anh phụ trách Ngoại Vụ thường xuyên liên lạc với nhau,
hội họp, trao đổi ý kiến. Việc hội họp chỉ có thể bàn vào ban đêm. Ban ngày truyền tin nhau
bằng nói vói qua các hàng rào, hoặc buộc tờ giấy vào một hòn đá rồi ném qua hàng rào.

Ngoài những công tác trên, các buổi trình diễn văn nghệ bỏ túi, với các chủ đề đấu tranh qua
các bản nhạc chính huấn và các ca khúc được sáng tác trong tù. Tại K5, anh em còn thực hiện
được một tờ báo viết tay, mang tên Đặc san Phá Xiềng. Bìa do Nguyễn Văn Tiên (TK/Gia Định)
minh hoạ. Các trang trong có các hoạ sĩ Tâm Đen, Ngọc, v.v... Nội dung gồm có : Quan Điểm,
Tư Cách của Sĩ Quan trong trại tù, 3 bản nhạc, thơ và truyện ngắn... Đặc san viết tay rất đẹp,
dày khoảng 80 trang được trình bày và đóng rất khéo léo như một đặc san in, khâu gáy bìa
đàng hoàng, và được chuyền tay nhau từ nhà này sang nhà khác.

Tất cả đã góp phần vào biến cố đêm Giáng sinh vùng dậy đầy khí phách, hào hùng, lịch sử
có một không hai trong các trại tù Cộng sản vào thời điểm đó !
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III.- Đêm Giáng Sinh vùng dậy.

Trong bầu không khí tưng bừng như trên, anh em quyết định tổ chức một đêm văn nghệ
đặc biệt Giáng Sinh mừng Chúa ra đời tại K1 với sự phối hợp của Liên trại.

Để tránh tai mắt của bọn cai tù, anh em đồng ý chỉ đốt vài ngọn nến trên bàn thờ, cũng có
thiết lập hang đá bằng giấy bồi, và các tượng ảnh... Công trình làm hang đá, trang hoàng và
nặn tượng Chúa do Trung úy HQ Đỗ Văn Nghĩa (hoạ sĩ điêu khắc) với sự trợ lực của Tr/úy
CTCT Nguyễn Văn Giờ, anh Bé (tu xuất), Nguyễn Văn Hoàng và Trần Xuân Rĩnh. Còn phần
đọc kinh, nghi lễ do anh Chung (bác sĩ) phụ trách. Địa điểm là phía sau K1 giáp với K5.

Chủ đề văn nghệ là &quot;Hát Cho Quê Hương&quot; với những bài ca Chính Huấn, các
bản &quot;tù ca&quot; được sáng tác trong tù, như &quot;Kha Tư Giáo&quot; của Th/úy Lê
Ngọc Diệp, &quot;Hát Cho Người 3 Năm&quot; của Th/sĩ KQ Thạch, &quot;Một Lời
Nguyền&quot;, lời của Võ Hữu Quyền, nhạc Phạm Hoàng Long...

Mặc dù anh em cố gắng không để gây ra tiếng động ồn ào, nhưng vì số người quá đông,
chui qua hàng rào liên tục, đôi khi quá hứng thú không kềm chế được tiếng reo vui và vỗ tay...
cho nên chương trình vừa diễn ra độ hơn 1 giờ thì bị động. Bất thần một toán 3 tên công an võ
trang từ cỗng K1 ập vào. Thấy động, các anh em các K khác vội vàng rút lui chui qua hàng rào.
Còn anh em K1 vẫn bình tĩnh ở lại tiếp tục cuộc chơi, nhưng chuyển qua nhạc Thánh Ca...
mừng Giáng Sinh.

Bọn công an xông lại bàn thờ, đập và ném đi tất cả tượng ảnh, máng cỏ xuống đất, miệng
hò hét kêu giải tán, và bắt đi 3 anh đang phụ làm lễ là Nguyễn Văn Bé (tu xuất), Nguyễn Văn
Hoàng và Trần Xuân Rĩnh. Riêng anh Chung lọt sổ. Anh Chung (bác sĩ) mang kính cận thị
nặng, anh em gọi là Chung Mù, có tài đệm guitare và hát các bản nhạc sáng tác sau 75 ở hải
ngoại,... rất hay, rất xúc động....
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Khi bọn công an dẫn 3 người bị bắt rút lui, một đám đông các anh em cũng bước theo
chúng. Chúng có vẻ hoảng sợ miệng hò hét bảo giải tán. Anh em vẫn tĩnh bơ, cứ bước theo áp
sát chúng. Tên trại trưởng có vẻ luống cuống, miệng vừa hét, chân bước lùi, chỉa súng lên trời
nổ từng phát... cho đến khi lọt ra khỏi cỗng trại.

Liền đó, anh em Ban Hành Động tập họp anh em lại quyết định liên kết cùng các K, tổ chức
ngay một cuộc biểu tình bất bạo động để đòi trả 3 anh em bị bắt về. Tất cả 5 K đồng thanh
quyết định tập trung biểu tình ngồi trước sân trại của mỗi K. Anh em đốt đuốc và đồng hát
Thánh Ca đêm Giáng Sinh. Điệp khúc Đêm Đông Lạnh Lẽo Chúa Sinh Ra Đời được đồng loạt
ngân vang dội, âm thanh bay vút lên cao... hào khí ngất trời !

Bọn cai tù lo sợ ra mặt. Chúng hốt hoảng, lớp huy động lực lượng võ trang cơ hữu bao vây
trại. Đồng thời kêu gọi lực lượng Biên Hoà tăng viện với xe tăng rần rần bao vây trại. Bên trong
anh em nghe bọn công an vừa chạy rầm rập bên ngoài vừa chửi thề : Đ.M. chúng nó ! Đứa nào
cũng &quot;đạo&quot; cả ! Chúng nó toàn hát &quot;Chúa&quot; cả ! Chúng lại cho nổ vài loạt
súng đại liên rà lên sát mái nhà nghe loảng xoảng, lửa xẹt tung toé, mảnh đạn văng khắp nơi
làm một anh ở K4 bị thương nhẹ. Tình hình thật là căng thẳng tột độ e khó tránh khỏi đổ máu.
Nhưng tất cả anh em đều bình tĩnh, cứ tiếp tục hát, bất chấp tiếng loa kêu gọi giải tán của bọn
công an.

Anh em trong này cũng bắc loa giấy trả lời. Kêu gọi nhà cầm quyền trại hãy thả 3 người bạn
ra, anh em sẽ giải tán ngay. Người cầm loa giấy là Tr/úy Nguyễn Năng Hồ, ở nhà 7, K1. Cuộc
trao đổi qua lại một lúc. Anh em Ban Đại Diện Liên K họp lại, đưa ra quyết định cuối cùng, phát
loa nói: Để tỏ thiện chí, anh em sẽ giải tán trước. Nhưng 15 phút sau, nếu 3 người bạn tù không
được thả ra, anh em sẽ tập họp biểu tình trở lại.

Bọn công an đồng ý. Độ 15 phút sau thì cả ba anh Bé, Hoàng và Rĩnh đều được thả ra. Lúc
đó vào khoảng 3 giờ sáng.

Thế là Quân Ta Đã Toàn Thắng!
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IV.- Bọn Công an trả thù.

Với thắng lợi của các TNCT không có một tấc sắt trong tay, đã làm cho bọn công an vô
cùng tức giận vì bị thất bại nhục nhã. Tên trưởng trại hung hãn của K1 bị bay chức ngay ngày
hôm sau, thay thế bằng một tên khác có vẻ có bản lãnh, nhiều kinh nghiệm hơn trong nghề.
Bọn chúng bắt đầu ra đòn thù.

Có lẽ vì phong trào chống an-ten của K5 bộc phát quá mạnh, trừng trị các an-ten ngay giữa
ban ngày nên đã bị bọn an-ten nhận diện. Mặt khác, các anh em K5 lại công khai thành lập
Ban Đại Diện, nên bọn cai tù dễ dàng nắm trọn danh sách các anh em Ban Hành Động.

Sau đêm Noel độ 2 tuần, với lý do mời Ban Đại Diện K5 ra Bộ Chỉ Huy trại để thảo luận vụ
tổ chức Tết 79 cho các anh em trại. Bọn chúng khống chế và bắt đi anh em đợt đầu gồm có:
Tr/Tá Lê Kim Ngân (Nha Quân Pháp), Th/U Đỗ Văn Trình, Th/Tá Trịnh Tùng (BK.81), Tr/Uý
Dương Ngọc Anh (HQ), Đ/Úy Lê Hoàng Anh và Trung sĩ Lư Văn.

Ngay sau đó, bạn Trần Mạnh Tôn liền thông báo cho các K khác biết.

Một tuần sau, bọn công an lại bắt đợt 2 (K5) gồm 6 người : Tr/U Phạm Ngọc Đông (HQ),
Tr/U Lê Hữu Dư (Dù), Th/U Trần Thế Dư, Th/U Nguyễn Văn Thư (Ấn), Tr/U Nguyễn Thế Hùng
(BĐQ), Đại tá nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông.

Cũng như lần trước, ch/hữu Tôn báo động cho các K khác.
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Cũng trong đợt này, tại K1 chúng bắt Tr/U Dương Cự (Toà Án Quân sự).

Một tuần sau nữa, vào ngày Thứ Ba 23-1-1979, nhằm ngày 28-12 Âm lịch, bọn công an lại
mời 12 anh em K5 ra Bộ Chỉ Huy... rồi bắt đưa về Khám Chí Hoà như các anh em đợt trước.
Đợt này gồm có: Tạ Trung Hải, Nguyễn Văn Rạng, Nguyễn Mạnh Quỳnh, Châu Đông Pha (Hải
Angola, Tr/U KQ), Th/U Rạng (Dù), Th/U Quỳnh, Đỗ Trọng Thư (Thư Mập) và Trần Mạnh Tôn
(Tr/U).

Cùng trong đợt này, tại K1 chúng bắt T/U Võ Văn Sáu. Chúng bịt mắt SHH đưa lên xe bít
bùng trước, nên không biết ai lên sau.

Khi lên xe, anh em không biết mình đi đâu. Chừng tới nơi, anh em được mở mắt ra, mới hay
mình bị đưa vào Khám lớn Chí Hoà, giam ở Khu E-D dành cho các tù phạm chánh trị..

Sau khi vào Chí Hoà độ 5 tháng, bỗng một hôm nghe có nhiều tiếng chân rầm rập ngoài
hành lang, anh em nằm xuống nhìn qua khe cửa, mới hay bọn cai tù vừa bắt thêm một số
&quot;em mới&quot; từ Suối Máu đưa lên như Huỳnh Văn Bá Vạn (Đ/úy), Nguyễn Trọng Nghị
(Th/tá), Hoàng Trai (Tr/Tá), Trần Văn Sơn (Tr/u HQ), Trần Đình Ngọc (Đ/U), Nguyễn Bá Tước
(Th/tá), Nguyễn Ngọc Tiên, Trần Xuân Rĩnh (Đ/U), Nguyễn Văn Bé, Lê Ngọc Diệp (Th/U),
Nguyễn Văn Đại (Th/U KQ), Tuấn Dù (Th/u)...

Thủ đoạn thâm độc này của VC quả nhiên có tác dụng. Một số anh em nghi ngờ các anh
em được về kia là đã &quot;phản bội&quot; bán đứng anh em. Một số anh khác thì tưởng thật,
nên trúng kế, đã khai những anh em trong Ban Hành Động còn sót tên!

Sau đợt 2, bọn công an cũng cho một số anh có tên được tha từ trước còn lại và bắt các anh
em Ban Hành Động sau cùng đưa lên Chí Hoà !
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Đến cuối tháng 10-1978 (ngày 22 hay 23), toàn bộ anh em đang nhốt ở Chí Hoà trên 30
mạng bị đưa ra ngoài trại A.20 Xuân Phước (Phú Yên), cách ga xe lửa La hai khoảng 15 cây số
đường chim bay. Đó là nơi trước đây VC dùng làm mật khu an dưỡng quân.

Có điều, trước khi anh em chuyển lên Xuân Phước 3 ngày, bọn công an lại hốt thêm một mớ
&quot;em mới&quot; từ Suối Máu lên Khám Chí Hoà. Rồi sau cùng được đưa lên Xuân Phước
một lượt.

Trong số những &quot;em mới&quot; đợt cuối cùng này bao gồm hầu hết các anh em trong
Ban Hành Động đã lọt lưới sau 2 đợt học tập Okinawa. Nhưng trong số nầy cũng có vài phần tử
an-ten, nên anh em thắc mắc. Một anh bạn bèn giải thích :
- Tại vì tụi công an nó bắt tụi tui khai báo hoài, tụi tui tức quá, nên khai luôn hết mấy thằng
an-ten vô. Bởi vậy tụi nó mới được cái vinh dự cùng đi theo tụi mình lên đây !

Nghe tới đây anh em mới vỡ lẽ, bật cười : À... thì ra vậy !

Tới đây chúng tôi xin tạm kết thúc câu chuyện &quot;Đêm Noel Vùng Dậy&quot;. Sau đó,
những hình ảnh của anh em Sĩ Quan QLVNCH, tại trại tù Xuân Phước. Đặc biệt là vụ cướp súng
công an để đào thoát của bảy tay súng oai hùng: 6 người bị hy sinh: Đ/úy Đặng Ly Thông
(Trường Anh Ngữ QĐ), Đ/úy Nguyễn Văn Bửu (TQLC khoá 25 VBĐL), Nguyễn Hồng Quân
(Chiêu Hồi), Nguyễn Văn Minh (TQLC), Tr/úy Nguyễn Huy Đức, Tr/úy Nguyễn Lưu Úy (F5E),
chỉ mình Đ/úy Lê Thái Chân (Pháo binh Dù) sống sót, bị bắt lại đi tù 18 năm hiện định cư ở
bang New York.
V. Sáu
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