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Trại giam Cổng Trời có lẽ là một địa danh ít người Việt biết đến trước khi cuộc chiến
Việt Nam kết thúc. Đây là nơi giam giữ các trọng tội hình sự và các tù nhân tôn giáo
trong đợt xóa sổ năm 1959 và sau đó mở tung cánh cửa một lần nữa vào năm 1976 để
đón những tù nhân cải tạo từ miền Nam gửi ra. Trại giam Cổng Trời dưới nhiều góc nhìn
có thể nói không hề thua kém bất cứ trại giam nào trong tác phẩm “Quần Đảo Ngục Tù”
của văn hào người Nga Alexandre Soljenitsyne. Ban Việt Ngữ đài Á Châu Tự Do trân
trọng giới thiệu loạt bài này do biên tập viên Mặc Lâm biên soạn sau đây với mục đích
giở lại hồ sơ những cái chết oan khuất, những con người bị chà đạp và những tài liệu,
nhân chứng cho biết trại Cổng Trời đã tra tấn, ngược đãi tù nhân như thế nào. Loạt bài
này sẽ do chính nạn nhân của trại tù khắc nghiệt này kể lại mời thính giả theo dõi, bắt đầu
từ bài thứ nhất sau đây:
Giáng sinh năm 1959
Tiếng chuông Nhà Thờ Lớn Hà Nội giục giã vang lên chỉ một ngày trước lễ Giáng Sinh
năm 1959. Không phải báo hiệu sự ra đời của Chúa Giê Su, mà tiếng chuông kêu cứu với
giáo dân vì Nhà Thờ Lớn đang bị một nhóm người đến phá rối.
Cha xứ Nhà Thờ Lớn lúc bấy giờ là linh mục Trịnh Văn Căn, cũng chính là người ra lệnh
giật chuông kêu giáo dân đến cứu nhà thờ khi một nhóm người tự xưng là quần chúng tự
phát kéo đến dành phần trang trí nhà thờ trong dịp lễ Giáng Sinh năm 1959.
Câu chuyện bắt đầu từ trước đó một năm, chính quyền Hà Nội muốn chứng tỏ Việt Nam
khuyến khích tự do tôn giáo nên trong dịp Giáng sinh năm 1958 họ đã cho một đám đông
đến Nhà Thờ Lớn tự ý chăng đèn kết hoa trang trí bên ngoài nhà thờ và sau đó đòi nhà
thờ phải trả lại tiền công lẫn tiền mua vật liệu với tổng số tiền không ai tin nổi.
Giáng Sinh năm 1959 nhóm người này lại tiếp tục đến đòi trang trí nhà thờ nhưng gặp sự
chống cự quyết liệt của linh mục chánh xứ Trịnh Văn Căn và linh mục Nguyễn Văn
Vinh, còn được gọi là cha chính Vinh. Khi nghe tiếng chuông báo động, giáo dân kéo tới
và ẩu đả xảy ra.
Chiến dịch xóa sổ
Cổng Trời là một cái địa ngục nhốt cho đến chết thì thôi, cùng với cha Lương Huy Hân. Cái chết
của cha chính Vinh là như thế.
Ô. Phùng Văn Tại
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Câu chu
uyện vỡ lở ra sau đó cho thấy nhóm
n
ngườ
ời đến phá nnhà thờ doo chủ trươnng quá
khích củ
ủa một nhó
óm người và
v kết quả là linh mụục Trịnh Văăn Căn, linnh mục Ngguyễn Văn
Vinh cù
ùng một số giáo dân bị
b quy tội phá
p rối trị aan. Linh m
mục Căn chhịu 12 thánng tù treo,
linh mụ
ục Nguyễn Văn Vinh chịu 18 th
háng tù giam
m vì tội “V
Vô cớ tập hhợp quần cchúng trái
phép, ph
há rối trị an
n, cố tình vu
v khống, xuyên tạc chế độ, gâây chia rẽ trrong nhân dân”.
Sau phiên tòa, linh
h mục Ngu
uyễn Văn Vinh
V
bị đư
ưa đi giam ở Hỏa Lò, sau đó bị cchuyển đi
nhiều trrại giam kh
hác như Ch
hợ Ngọc, Yên
Y Bái, cuuối cùng làà trại giam “Cổng Trờ
ời” nơi
dành riêêng cho cácc tù nhân tử
t tội.
Ông Phùng Văn Tại,
T một giááo sư dạy môn
m giáo ssử văn chư
ương trong chủng viện, người
biết rõ vụ
v việc này
y kể lại:
2 tháng 12 năm 195
59 tức là ch
hiều hôm ttrước chuẩẩn bị trang trí nhà thờ
ờ chính tòa
a
“Ngày 24
để đón Noel,
N
thì Ủy
Ủ ban Liên
n lạc Công
g giáo, tức là Ủy Bann Đoàn Kếtt Công giááo đến gây
chuyện. Trong kh
hi trang trí nhà thờ Chính
C
tòa đđể mừng Nooel thì cha chính Vinh cùng vớii
một số hội
h Hát, mà sau này đi theo cha
a chính Vinnh, nhiều cca viên lênn trại Cổngg Trời.
Thậm ch
hí có nhiều
u anh chị em
e chỉ 15, 16 tuổi thôôi. Hôm đóó Ủy Ban Đ
Đoàn Kết C
Công Giáo
o
vào tran
nh dành việc trang trrí nhà thờ. Quan điểm
ểm của Giááo hội miềnn Bắc lúc bbấy giờ và
Ủy Ban Đoàn Kếtt Công Giá
áo như nướ
ớc với lửa. Một là giữ
ữ đạo hai llà theo ngư
ười ta.
Tranh giành
g
như thế
t cha chíính Vinh ch
ho kéo chuuông. Hai cái tháp nnhà thờ Chính Tòa
của Hà Nội có 6 quả
q chuông
g cha chính
h Vinh choo ca đoàn llên kéo cùnng một lúc,, cứ như
thể một cuộc báo động lớn năm
n 1959 cho
c nên kinnh khủng llắm, và họ hô nhau đđến bắt cha
a
chính Vinh.”
V
n đầu tiên
Những nạn nhân
Có thể
t nói chaa chính Vinnh là nạn nnhân đầu tiiên trong
chín
nh sách xóaa sổ thầm llặng đạo C
Công giáo m
mà chính
quy
yền Hà Nộii hướng tớii. LM Nguuyễn Văn V
Vinh do
quá cương quyyết và không chịu khhuất phục đđã âm thầm
m
u chết sau đđó trong trrại giam Cổổng Trời. Ông
chịu
Phù
ùng Văn Tạại kể:
ắt cha chínnh Vinh xonng họ bắt m
một số ca vviên. Nó
“Bắ
thàn
nh một cái môtif tức llà cái mẫuu chung củaa những
ngư
ười bị bắt. Bắt vào đâây trước tiên vì nhữnng cái gì?
Và cuối
c
cùng là chết thếế nào. Chaa chính Vinnh bị bắt
và cuối
c
cùng nngài bị đàyy lên Cổngg Trời. Cổnng Trời là
mộtt cái địa nggục nhốt chho đến chếết thì thôi, ccùng với
cha Lương Huuy Hân. C
Cái chết củaa cha chínhh Vinh là
như thếế.”
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Cổng Trời và Gulag
Trong tác phẩm Quần Đảo Ngục Tù nổi tiếng thế giới, văn hào Aleksander I.
Soltzhenitsyn kể lại chế độ Liên Xô lúc ấy đã tiêu diệt đạo công giáo một cách tỉ mỉ đến
nỗi nếu so sánh tình trạng bách hại tôn giáo dưới thời Stalin và cộng sản Việt Nam thì
người ta sẽ ngạc nhiên vì cách thức của chúng giống nhau như hai giọt nước.
Soltzhenitsyn viết:
“Nguyên một hôm các viên chức địa phương đột nhập Tu viện Zvengiorod, cho đòi Cha
Bề trên Ion. Ông này nổi danh trong Giáo hội Nga, nguyên là Firguf, sĩ quan kỵ binh
trong đội Ngự lâm quân Nga hoàng, được ơn trên kêu gọi nên bỏ địa vị, phân phát hết
của cải cho dân nghèo rồi xin vô nhà tu kín. Họ bảo: "Mời quá bộ ra đây có chút việc"
và yêu cầu ông Cha Bề trên giao nạp cho họ bộ hài cốt của Thánh tử đạo Savva. Mấy
người Nhà nước vô giáo đường vẫn phì phèo hút thuốc, ngay cả trước bàn thờ Chúa. Dĩ
nhiên họ vẫn đội nón và một ông còn nhấc xương sọ của ông thánh lên, thử nhổ bãi nước
bọt để coi Thánh có làm gì nổi. Họ còn xúc phạm nhiều nữa khiến các tu sĩ phải kéo
chuông báo động. Giáo dân đổ xô tới và sau một chầu xung sát có 1 hay 2 ông thiệt
mạng.”
Trong nhiều năm trời, các chủng viện khắp miền Bắc Việt Nam bị đàn áp một cách có hệ
thống. Linh mục, tu sĩ cũng như chủng sinh và giáo dân đều là nạn nhân của chính sách
này. Cha Nguyễn Thanh Đương, linh mục chánh xứ Quy Hậu, Nghệ An cho biết:
Họ bắt tất cả phần tử công giáo bị nghi ngờ. Một số anh em biệt kích, những gia đình có người đi
Nam, người thì địa chủ, phản động khi tình nghi thì họ sẽ tập trung.
LM Nguyễn Thanh Đương

“Tôi bị bắt vào tháng 5 năm 1964. Bị bắt nhiều lần. Chủ trương của họ trong năm 60
khi quốc hội họp bắt tất cả các phần tử họ sợ trong miền Nam tổ chức Bắc tiến. Họ bắt
tất cả phần tử công giáo bị nghi ngờ. Một số anh em biệt kích, những gia đình có người
đi Nam, người thì địa chủ, phản động khi tình nghi thì họ sẽ tập trung. Trong lúc đó có
chủ trương dẹp tất cả các chủng viện dần dần bằng cách này cách khác làm cho vấn đề
đào tạo linh mục không còn nữa. Họ cũng có hướng cho rằng 40 năm sau thì trên đất
Bắc không còn công giáo nữa. Các linh mục chết hết rồi. Ông linh mục nào vâng lời đi
theo họ thì họ để cho hoạt động còn những linh mục có thái độ không cộng tác với họ thì
nó bắt. Họ có ý tập trung một số linh mục nào nghe họ thì họ để ở dưới xuôi, còn những
cha không cộng tác thì họ tập trung ở những xứ trên rừng. Còn các thầy ở các chủng
viện anh nào không về xây dựng gia đình thì họ sẽ tập trung cải tạo.”
Soltzhenitsyn kể lại trong Quần Đảo Ngục Tù của ông nhiều đoạn như được trích lại từ
Việt Nam mặc dù ông không hề có một khái niệm nào về đất nước Việt Nam:
“Không địa phương nào không có một vụ án tôn giáo để "triệt hạ bằng hết phản động",
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nghĩa là tu sĩ, linh mục, con chiên hàng loạt bị đưa ra toà. Trước vụ tu viện Zvengiorod
bị xâm nhập, Đức Giáo chủ Tikhon từng nhiều lần phản kháng Nhà nước cấm giảng đạo,
bắt bớ tu sĩ hoàn toàn với tội danh mơ hồ "phản Cách mạng". Chỉ có một thời gian công
tác triệt hạ Giáo hội tạm lơi vì Nhà nước còn lo lấy lòng tín đồ Chính thống giáo để rảnh
tay thanh toán nội chiến. Dẹp xong Denikin và Kolchak là những phiên tòa lại dồn dập
như sóng trào.”
Cán bộ Nhà nước tỏ ra không thua kém Liên Xô về khoản bắt bớ. Không phải họ chỉ bắt
linh mục, cả những người giảng dạy tại chủng viện hay các chủng sinh, giáo dân cũng
đều chung số phận trong cuộc bách hại này. Ông Phùng Văn Tại là một trong những giáo
sư giảng dạy tại chủng viện kể lại:
“Công việc của tôi từ năm 1952 cho tới khi tan chủng viện năm 1967 là dạy cho 6 lớp với
120 chủng sinh. Lớp tôi có 11 người, hai linh mục. Mùng 5 tháng 6 năm 1960 thì tôi
được mãn trường khi đang học ở tiểu chủng viện. Đức Cha phát bìa sai nó như một cái
quyết định phân công. Tôi ở lại dạy chủng viện với hai người cùng lớp nữa cho đến 30
tháng 5 năm 1963 thì tôi bị bắt. Lý do là người ta không muốn có chủng viện người ta
muốn xóa sạch những người làm việc Chúa thế thôi, không muốn chúng tôi làm linh
mục.”
Không thể sống chung
Chúng tôi bị đưa lên cổng trời chỉ có tôi và anh Đang là không làm dấu thánh giá và không theo đạo
Thiên chúa thì còn sống, còn tất cả 70 người đều chết hết cả.
Ô. Kiều Duy Vĩnh

Qua kinh nghiệm từ những nhân chứng khi viết Quần Đảo Ngục Tù, văn hào
Soltzhenitsyn xác định người cộng sản không thể chung sống với tôn giáo, mà công giáo
là tôn giáo nguy hiểm hàng đầu cần phải để ý. Trong một chương nói về công giáo ông
viết:
“Không cần giữ theo luật! Đây là lúc vô cùng thích hợp để thanh toán cho xong vấn đề
tôn giáo mấy năm nay vẫn phải tạm gác lại vì nỗ lực chấm dứt nội chiến. Đây cũng là
lúc người Cộng sản phải minh định thế đứng trước người Công giáo, một thế đứng bất
khả dung hợp ngay từ quan điểm căn bản "nhà thờ là nhà thờ và Nhà nước là Nhà nước".
Không được.”
Cách thức mà người cộng sản Việt Nam theo đuổi lúc ấy không khác mấy với Liên bang
Xô Viết trước đó. Miền Bắc xóa sổ đạo công giáo như thế nào sau hiệp định Geneve?
Ông Trần Quốc Định tức nhà văn Đặng Chí Bình, một điệp viên nổi tiếng miền Nam
được gửi ra Bắc hoạt động bị giam giữ nhiều năm trời tại miền Bắc, tác giả quyển Thép
Đen viết về những người tù, kể lại những điều được chứng kiến mặc dù ông không phải
là một tín hữu công giáo, ông kể:
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ng đã hiểu nhưng khii ra miền B
Bắc tiếp xúúc với cán
“Tôi lúcc đấy đã hiiểu, trước đấy tôi cũn
bộ và th
hỉnh thoảng
g lên trại trung
t
ương
g lại gặp rấất nhiều chhủng sinh ở trại E nàyy. Hội
nghị Geeneve 20 th
háng 7 năm
m 1954 khi đến tay củủa họ, mặcc dù trong hhiến pháp nói tự do
tín ngưỡ
ỡng tự do ngôn
n
luận... nhưng th
hực tế xã hhội miền Bắắc tất cả khhi đến tay họ thì họ
đóng kín
ín mít, nội bất
b xuất ng
goại bất nh
hập, do đó tất cả cácc đại chủngg viện của Công giáo
ngoài miền
m Bắc tấ
ất cả.. xin mời
m các an
nh đi về nhàà, họ lấy lýý do thế nàày: Anh phhải đồng ý
với tôi dưới
d
chế độ Việt Nam
m Dân Chủ
ủ Cộng Hòaa không cóó ai ăn bám
m ai... anh phải đồng
g
ý thôi vìì anh ở tro
ong tay của
a họ! Lúc ấy
ấ họ cầm vvạt áo của anh họ hỏỏi: Anh có làm ra cáii
áo này không?
k
An
nh nói khôn
ng. Họ chỉỉ xuống đôi dép của aanh họ hỏii: anh có lààm ra cái
này khô
ông? Anh bảo
b không!! Cái kính anh
a đeo trêên mắt anhh có làm khhông? Khôông thì vậyy
chính là
à xã hội làm
m cho anh vậy thì an
nh phải trả lại xã hội vì không ăăn bám ai m
mà! Tóm
lại anh vẫn phải đi
đ nghĩa vụ
ụ quân sự, đi
đ kinh tế m
mới. Tất ccả điều gì nngười côngg dân làm
thì anh phải
p
làm, anh
a ăn nhờ
ờ xã hội th
hì anh khônng thể phâyy phây đi ttu được nữ
ữa!”
Kiều Duy Vĩnh, chứng
c
nhâ
ân Cổng Trời
T
Một ngư
ười tù nổi tiếng
t
của trại
t giam Cổng
C
Trời llà đại úy
Kiều Du
uy Vĩnh. Ông
Ô và Ng
guyễn Hữu Đang bị nnhốt
chung với
v 70 ngườ
ời gồm linh
h mục, tu sĩ,
s chủng ssinh, và có
người chỉ là giáo dân
d công giáo.
g
Ông Vĩnh cho bbiết kinh
nghiệm của mình như sau:
“Vì gia đình tôi kh
hông đi tôii ở lại, gia đình tôi làà địa chủ
cường hào.
h
Bố tô
ôi bị giết tạ
ại Gia Lâm, bị tịch thu toàn bộ
tài sản. Vào năm 1959 tôi bị
b bắt cùng
g với anh N
Nguyễn
Hữu Đa
ang và 70 tu
t sĩ và cácc cha cố. Chúng
C
tôi bbị đưa lên
cổng trờ
ời chỉ có tô
ôi và anh Đang
Đ
là không làm dấấu thánh
giá và không
k
theo đạo Thiên
n chúa thì còn
c sống, ccòn tất cả
mục thứ
70 ngườ
ời đều chếtt hết cả. Có
C hai linh mục, linh m
nhất là linh mục Vinh
V
thuộc địa phận Hà
H Nội. Linh mục thhứ hai là chha Quế ở đđịa phận
n. Chỉ có hai linh mụ
ục còn tất cả là tu sĩ.
ĩ. Chúng ggiết anh em
m ở khu A kkhu H khu
Nghệ An
O. Nhữ
ững lò thiêu
u xác khôn
ng có mồ kh
hông có khhói và khônng cần chấất đốt. Vàoo khu O là
chết. Hai
H người đầu
đ tiên vào đó chết là
l linh mụcc Vinh và llinh mục Q
Quế, rồi lầnn lượt sau
đó các tu
t sĩ đều ch
hết hết cả. Chỉ có tôi và Nguyễễn Hữu Đaang còn sốnng vì anh Đ
Đang là
lão thàn
nh cách mạ
ạng còn tôii thì không
g theo đạo Thiên Chúúa. Họ chĩĩa mũi dùi cchuyên
chính cá
ách mạng vào
v các ng
gười Thiên Chúa Giááo, những nngười tu sĩĩ và linh mụục.”
Quý vị vừ
ừa theo dõi bài
b đầu tiên của loạt bàii "Trại giam Cổng Trời"" do các nhânn chứng kể llại cách mà
người cộng sản bách
h hại tôn giáo
o như thế nà
ào. Tất cả chhỉ là mới bắtt đầu cho mộột giai đoạn vô cùng khó
ó
khăn của
a người công
g giáo Việt nam, mời quýý vị đón theoo dõi tiếp bàii thứ hai tronng chương ttrình kỳ tới
để hiểu th
hêm một gia
ai đoạn có nh
hiều người chết
c nhất tronng trại giam
m mang tên C
Cổng Trời tạại Hà Giang
Việt Nam
m.
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TRẠI GIAM CỔNG TRỜI - Phần 2
Mặc Lâm, biên tập viên RFA
2010-12-25

Trong loạt bài "Trại Giam Cổng Trời" hôm nay, Mặc Lâm tiếp tục trình bày những uẩn
khúc mà tín đồ cũng như tu sĩ công giáo Việt Nam gặp phải trong giai đoạn từ năm 1959
cho đến 1964.
Trong bài này quý vị sẽ nghe thêm những chi tiết mà nhân chứng kể lại về trại giam Cổng
Trời trong những ngày đầu họ bị bắt vào đây, mời quý vị theo dõi.
Năm 1959 đánh dấu một mùa Giáng Sinh buồn bã tại miền Bắc khi linh mục Nguyễn
Văn Vinh còn được gọi là cha chính Vinh cùng với linh mục Lương Huy Hân và 68
người gồm tu sĩ, chủng sinh thậm chí cả những người hát trong ca đoàn, tất cả bị bắt và
dẫn lên trại giam Cổng Trời giam giữ. Con số 70 người này không ai sống sót trở về, họ
chết âm thầm trong tay bạn tù và mãi hàng chục năm sau thân nhân mới hay biết.
Những người tù miền Nam
Năm 1977 tức 18 năm sau đêm Giáng Sinh bách hại, từ miền Nam xa xôi, linh mục
Nguyễn Hữu Lễ tiếp bước LM Nguyễn Văn Vinh vào trại Cổng Trời để làm chứng nhân
của một trại giam khắc nghiệt nhất thế giới. LM Nguyễn Hữu Lễ kể lại những kỷ niệm
mà chính trong đêm Giáng Sinh năm 1977 ông và những người người tù miền Nam chịu
đựng:
“Chúng tôi bị đưa ra Bắc vào năm 1977 và trong đêm Giáng Sinh năm ấy. Trước ngày
Giáng Sinh thì nó có một cuộc tương đối là biến động, bởi một số tù miền Nam còn trẻ ra
đây thì người ta phản đối và bày tỏ thái độ phản kháng trong tù, đặc biệt nhất là những
anh em công giáo.
Cũng vì cái tội có vài lần vượt ngục như vậy cho nên họ đã đưa tôi lên trại Cổng Trời cùng với 5 linh
mục tuyên úy khác là linh mục Cao Đức Thuận, linh mục Nguyễn Thiện Thuật, linh mục Đinh Cao
Thuấn, linh mục Nguyễn Văn Hùng tất cả lên trại Cổng Trời kể từ tháng 12 năm 1977.
LM Nguyên Thanh

Đúng vào đêm Giáng Sinh, chỉ có mình tôi là linh mục trong trại Nam Hà thôi. Sau khi
kẻng điểm danh rồi thì anh em các buồng khác hướng về cái buồng của tôi, lúc đó tôi âm
thầm dâng lễ. Tôi đã dấu được bánh lễ và rượu lễ mang ra từ miền Nam, để rồi làm lễ
âm thầm trong mùng. Anh em hướng tâm hồn với tôi để dâng lễ trong đêm Giáng Sinh.
Khi tôi dâng lễ vừa xong thì cửa buồng mở ra và có một cuộc đổi buồng rất lớn xảy ra.
Hai mươi người trong số chúng tôi bị còng tay đưa lên trại Cổng Trời.”
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LM Ngu
uyên Than
nh, một nhạạc sĩ viết th
hánh nhạc nổi tiếng ttrong giáo hội Việt N
Nam cũng
theo bước chân LM
M Lễ lên trrại Cổng Trời
T cùng th
thời gian m
mùa Giáng Sinh năm 1977. LM
M
Nguyên
n Thanh kh
hông đi mộ
ột mình, ôn
ng cùng vớii 5 linh mụục tuyên úyy khác bướ
ớc chân
vào trại trong mộtt mùa đông
g giá rét, ôn
ng kể:
“Khi tôi bị bắt là ngày 19 th
háng 6 năm
m 1976 cùnng với anh Nguyễn Vă
Văn Thanh llà em ruột
của Hồn
ng Y Nguyễn Văn Thuận cùng nhau
n
vượt ngục ở trạại Suối Máuu, sau đó bbị bắt lại
và bị đá
ánh một trậ
ận gần chếết, bị còng tay đưa xuuống tàu suuốt hai tuần lễ ra Bắcc và đưa
vào trạii Sơn La. Tôi
T lại tham
m gia vào một vụ vượ
ợt ngục khhác tại trại Sơn La rồồi cũng bị
bắt lại và
v bị đánh một trận gần
g chết th
hứ hai, sau đó bị cùm
m 6 tháng. Cũng vì cáái tội có
vài lần vượt ngục như vậy ch
ho nên họ đã đưa tôii lên trại C
Cổng Trời ccùng với 5 linh mục
tuyên úyy khác là liinh mục Ca
ao Đức Th
huận, linh m
mục Nguyễễn Thiện T
Thuật, linh mục Đinh
Cao Thu
uấn, linh mục
m Nguyễễn Văn Hùn
ng tất cả lêên trại Cổnng Trời kể từ tháng 12 năm
1977.”
Những nhân chứ
ứng sống
Theo lời kể
k của ngườ
ời tù Kiều Duy Vĩnhh thì ông là người đã
chứng kiến
n từng ngư
ười tù ngã xxuống tronng trại giam
m nghiệt
ngã này. Ông
Ô xác địịnh chỉ mìnnh ông và N
Nguyễn H
Hữu Đang
là sống sótt sau nhiềuu năm bị nhhốt tại đâyy. 72 ngườ
ời đến trại
giam chỉ hai
h người trrở lại. Bứcc tranh bi tthảm này llàm sao
diễn tả nổii sự kinh hhoàng phía sau khungg bố của nóó? Người
tù Kiều Du
uy Vĩnh chho biết: “K
Không cònn ai cả! Tạii vì lúc bấyy
giờ tôi còn
n trẻ lắm, ttôi sinh năm
m 1931 màà. Tôi là nngười hầu
như trẻ nh
hất trong 72 người. 770 người còn lại đều là tu sĩ cả.
Những người
n
như
ư cha Vinh, cha Quế. Chỉ còn tôôi và anh N
Nguyễn Hữ
ữu Đang làà người
không th
heo đạo.”
Qua kin
nh nghiệm nhiều năm
m tù đày tro
ong trại Cổổng Trời, L
LM Nguyễnn Hữu Lễ nnhận xét
do đâu mà
m người cộng
c
sản mong
m
muốn
n tiêu diệt nniềm tin côông giáo m
một cách ngghiệt ngã
như vậy
y, ông nói:
Không ai biết có bao
o nhiêu ngư
ười đã bỏ mìn
nh trong trạại giam Cổngg Trời ngoại trừ nhữngg người đi
cùng toá
án với nhau.
LM Ngu
uyễn Hữu Lễễ

LM Ngu
uyễn Than
nh Đương, người bị giam
g
trong trại Cổng Trời 18 năăm cho biếết về những
g
bạn tù của
c ông như sau:
ó ở cổng trờ
ời nhưng th
hời gian đó
ó những nggười lên đóó coi như llà được xếp
ếp vào loại
“Tôi có
chết. Nói
N về hình khổ trên ấy
ấ thì nhiều
u lắm, mỗi người có m
một cái khổ riêng. N
Nhiều khi
trong một
m trại như
ưng người kể thế nàyy người kể tthế khác. Tù thì nhiềều nhà tù, nnhiều hình
h
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khổ khác nhau. Mình chứng kiến hoặc mình nghe anh em đi tù kể lại cũng không thể biết
hết được tội ác của họ đâu. Mình bị 18 năm nhưng có cha 20 năm, 22 năm. Thầy Cao
Ngân 22 năm nhưng Ngài chết rồi.”
Tuyệt thực Cổng Trời: chống bạo lực bằng im lặng
Những người tù công giáo đầu tiên trong đợt Giáng Sinh năm 1959 theo chân linh mục
Nguyễn Văn Vinh đã tay không chống lại sự đàn áp đức tin của họ trước cán bộ trưởng
trại giam một cách bền bỉ như thế nào được ông Kiều Duy Vĩnh kể lại trong bài viết
mang tên "Tuyệt Thực Cổng Trời" rất nổi tiếng. Trong phần mở đầu ông viết:
“Tôi không theo đạo Thiên Chúa, và điều ấy có thể đã làm cho tôi sống được đến hôm
nay, năm 1994. Vì những người Cộng Sản căm thù những người theo đạo Thiên Chúa
nên tất cả mũi nhọn của nền chuyên chính đều chĩa vào những người con Chúa. Thứ
nhất là các vị Giáo sĩ trong Giáo Hội, rồi đến các tu sĩ cả nam lẫn nữ. Trong ngục tù
Cộng sản, tôi đã gặp hai bà Sơ bị bắt vào xà-lim, rồi đến các ông chánh trương, trùm
trưởng, cả đến những người trong Hội Trống, Hội Kèn Nhà Thờ cũng bị bắt đi tù hàng
loạt. Tôi thấy đa số họ hiền lành, ngơ ngơ nói năng chẳng ra sao. Không biết họ mắc tội
gì mà bị hành hạ đến như vậy: Họ có mỗi một tội là tin vào Chúa Jê-Su. Thế thôi. Còn
tôi, tôi thiếu đức tin đó, và điều đó đã cứu tôi sống. Nói thế không có nghĩa là tất cả mọi
người Công giáo đi tù đều chết hết. Có nhiều người còn sống sau cuộc tù đày, những
anh Thi, anh Thọ, chị Diệp, là những người trong vụ nổi loạn ở Ba Làng, Thanh Hóa
năm 1954, còn Nguyên Công “Cửa” tức Nguyễn Công Môn, ngư dân vượt biển, còn
Nguyễn Hữu Bổn, người thôn Vạn Lộc, Nam Lộc Nam Đàn... ”
Vì những người Cộng Sản căm thù những người theo đạo Thiên Chúa nên tất cả mũi nhọn của nền
chuyên chính đều chĩa vào những người con Chúa.
Ông Kiều Duy Vĩnh

Tác giả Kiều Duy Vĩnh hiện vẫn còn sống tại Hà Nội, mặc dù đã hơn 80 nhưng tính tình
vẫn còn lạc quan, và đặc biệt là không bao giờ thỏa hiệp với chế độ mà ông đang sống
cùng. Ông đích thân kể lại cho chúng tôi câu chuyện bi tráng này như sau:
“Lên đến nơi việc đầu tiên của cán bộ quản lý trại giam là: "Ai cho các anh ăn? Không
có thằng Giê Su nào, con mẹ Maria nào cho các anh ăn cả. Đảng và chính phủ cho các
anh ăn vậy cấm không được làm dấu trước khi ăn!" Tất cả các tràng hạt, tất cả cái gì
thuộc về kinh bổn, chữ thập đều bị tịch thu hết và tôi trở thành người tiến bộ. Các ông ấy
không ăn, các ông ấy tuyệt thực vì bị cấm làm dấu trước khi ăn. Tôi được ba bữa, ngày
thứ nhất đến trưa thứ hai thì tôi đói quá. Các tu sĩ thấy tôi đói quá bảo thôi anh ăn đi, họ
chỉ cấm những người công giáo không được đọc kinh làm dấu trước khi ăn thì tôi và anh
Đang là người không công giáo. Thật tình tôi đói lắm, lúc bấy giờ tôi còn khỏe lắm. Tôi
cao 1 thước 76 nặng 72 cân. Tôi đói lắm. Cha sanh mẹ đẻ tôi không đi nhà thờ và không
làm dấu bao giờ cả. Trưởng trại giam bảo tôi tiến bộ, tôi bảo tôi không phải là người
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công giá
áo nên khô
ông làm dấ
ấu chứ chả có tiến bộộ gì cả, đóii phải ăn thhôi. Vậy làà tôi sống
còn bao
o nhiêu chếết cả!”
Trong bài
b viết "Tu
uyệt Thực Cổng Trờ
ời" tác
giả Kiều
u Duy Vĩn
nh kể lại mộ
ột điều quaan trọng
đó là ng
gười cộng sản
s cố tìm cách giết những
n
người tù
ù công giáo
o này như thế nào, ôn
ng viết:
ng Trời nàyy, đối với các
c bậc
"Vả lại ở trên Cổn
như Cha
a Vinh, cha
a Quế, Tu sĩ Đỗ Bá Lang,
L
Tu sĩ Ng
guyễn Trun
ng Chính tức
t Nhẫn, tôi
t là
hạng béét so với cá
ác đấng Tù
ù ấy nên mũ
ũi nhọn
của cuộ
ộc tàn sát không
k
chĩa vào tôi. Ban
B
giám thị trại đem so tôi với các
c bậc Th
hánh đó
thấy tôi là một phầ
ần tử tốt. Này
N nhé: Tôi
T
không có
c đạo, tôi không cầu
u kinh, khôn
ng làm
dấu thánh, không ăn chay Lễễ Phục Sin
nh, không ttheo nghi llễ Giáng Siinh. Như tthế là tôi
chấp hà
ành nghiêm
m chỉnh mệệnh lệnh củ
ủa Ban Giáám thị quá rồi còn gì nữa.
Còn với các
c đấng Tù
ù kia, nội qu
ui trại tù cấm
m tù cầu kin
nh, các vị cứ
ứ cầu kinh, ccấm làm dấu
u thánh
trước trư
ước khi ăn, các
c vị cứ làm
m dấu thánh
h. Ngày Lễ Giáng Sinh các vị tự ý n
nghỉ, khôngg chịu đi
làm.
Ông Kiềều Duy Vĩnh
h

Câu chu
uyện "Tuyệệt Thực Cổ
ổng Trời" kết
k thúc bở
ởi sự rút luui của cán bbộ trưởng ttrại giam
vì không thể bắt 70
7 người tù
ù này chết đói
đ khi họ cương quyyết không ăn uống nếếu bị cấm
làm dấu
u thánh giáá.
Những con người xem rất bìình thường
g này đã traanh đấu trư
ước cái đóii một cách phi
thường và lần đầu
u tiên tại Cổ
ổng Trời sứ
ức mạnh ccủa quyền llực phải chhịu thua sự
ự im lặng
trong niiềm tin. Nhưng 70 người được ông Vĩnh gọi là nhữ
ững "đấng T
Tù", nhữngg "bậc
Thánh" ấy không một ai sốn
ng sót trở về
v với gia đđình, xã hộội, với bàn dâng lễ ở nnhà thờ....
Quý vị vừ
ừa nghe bài thứ hai tron
ng loạt bài Trại
Tr Giam Cổổng Trời do các nhân chhứng kể lại sự
ự bách hại
người theeo đạo công giáo trong trại
t giam này
ày như thế nàào. Xin mời quý vị nghee tiếp bài thứ
ứ ba của câu
chuyện sẽẽ được phát vào giờ phá
át thanh kế tiiếp cũng do M
Mặc Lâm cùùng nhiều nhhân chứng trrình bày.
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TRẠI
R GIA
AM CỔN
NG TRỜI - Phhần 3
Mặc Lâm, biên tập viên RFA
2010-12-26

Trong hai
h bài trướ
ớc quý vị đã
đ được nhiiều nhân chhứng kể lạại những hìình khổ màà họ phải
chịu khii họ hoàn toàn
t
không
g làm một việc
v gì dù lớn dù nhỏỏ có phươnng hại đến xã hội,
chính qu
uyền cách mạng.
Trongg bài này, qquý vị sẽ được nghe nnhân
chứngg tường thuuật lại tại sao họ bị bắắt và liệu
nhà nư
ước khi bắắt họ như vvậy đã dựa trên
nhữngg yếu tố căn
ăn bản nào?? Những nạạn nhân
khốn kkhổ của trạại giam Cổổng Trời làà ai, và xã
hội bêên ngoài cóó ai biết sự
ự giam giữ của họ
trong trại giam kkinh khủngg này hay kkhông, mời
quý vịị theo dõi.
Quay trở lại câuu hỏi do đâuu người cộộng sản
Việt N
Nam lại cư
ương quyết xóa sổ đạoo công
giáo tro
ong những ngày đầu tiên
t sau kh
hi miền Bắcc độc lập, m
mặc dù trư
ước đó lịchh sử đã ghi
lại khôn
ng sót một từ nào về hàng
h
trăm cái chết củủa người ccông giáo ddưới các triiều đại nhàà
Nguyễn
n.
ử lập lại
Lịch sử
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từ Thaanh Hóa trrở ra khôngg còn. Cho đến khi
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nó lợi dụng việc trong Nam ra thả bom ngoài ni thì nó dẹp luôn. Nó bắt tất cả các thầy,
các cha. Thầy nào không nghe nó thì nó bắt đi tù cho đến khi nào anh đầu hàng về xây
dựng gia đình không đi tu nữa thì nó cho về.”
Những trái bom từ miền Nam mang ra đánh phá miền Bắc được cho là do sự chỉ điểm
của các tu sĩ hay giáo dân miền Bắc nằm vùng làm gián điệp cho miền Nam. Những cáo
buộc vô lý này được cán bộ rỉ tai trong dân chúng khiến nhiều người dân căm phẫn và
quay trở lại chống đối những người láng giềng hiền lành của mình.
Cán bộ cũng không bỏ lỡ cơ hội để áp lực người công giáo bỏ đạo. Đối với các chủng
sinh cũng vậy, một là bỏ chủng viện về nhà lấy vợ, hai là bỏ thây trong trại giam. LM
Nguyễn Thanh Đương kể:
“Thời kỳ đầu tiên năm 1962 họ tập trung cho đến năm 1970 là thời kỳ họ bắt người công
giáo. Họ bắt người công giáo bỏ đạo. Các cha, các thầy họ cũng bắt bỏ đạo. Các thầy
lúc ấy đang còn là chủng sinh, họ bị giam riêng bởi vì không chịu bỏ đạo. Họ bị bỏ vào
xà lim, bị cùm bị kẹp ở trong ấy. Một số vì yếu quá cũng phải đầu hàng. Một số giáo
dân rất kiên quyết. Đặc biệt giáo dân ở giáo phận Vinh là kiên cường hơn cả, họ không
chịu bỏ đạo và sau này trong nhà tù đấu tranh bằng cách đọc kinh, cầu nguyện. Họ bắt
đi cùm kẹp. Giáo dân ở Vinh thà chịu cùm không chịu bỏ đạo nên nó mới mở dần dần
cho.”
Nó bắt tất cả các thầy, các cha. Thầy nào không nghe nó thì nó bắt đi tù cho đến khi nào anh đầu
hàng về xây dựng gia đình không đi tu nữa thì nó cho về.
LM Nguyễn Thanh Đương

LM Chu Quang Tòng, từng là chánh xứ Thọ Ninh nay đã về hưu tại tòa Tổng giám mục
Bắc Ninh, trong thời gian ấy đang là một chủng sinh. Ông bị bắt ở tù trong nhiều năm,
giải qua nhiều trại giam và cuối cùng về trại Phong Quang, một trại giam khét tiếng sát
với biên giới Trung cộng, LM Chu Quang Tòng kể:
“Ngày 11 tháng 7 năm 1964 thì họ gọi lên cho biết là đi tàu suốt! Tức là lên trại giam
Trung ương 2 Yên Bái, trại mà họ giam thiếu tướng De Castries. Đến tháng Giêng năm
1965 sau khi Mỹ đưa máy bay ra đánh phá vùng Quảng Ninh thì họ lại di chuyển từ trại
Yên Bái ngược về biên giới Trung cộng, về trại Tân Sơn thuộc Lạng Sơn trên vùng Na
Sầm, Thất Khê. Thế rồi họ cứ chuyển luôn như mèo tha chuột. Đến năm 1972 thì lại từ
đó chuyển lên Phong Quang Lào Cai, giáp biên giới Trung cộng.”
Không phải chỉ một mình LM Chu Quang Tòng trong trại giam, gần hai trăm người trong
giáo phận mà ông quen biết cũng có mặt tại đây khiến không khí càng thêm sôi nổi.
Những người tù đặc biệt này quây quần lại với nhau chứng kiến sự bắt bớ các linh mục,
tu sĩ, và giáo dân ngày một dày dặc hơn.
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LM Chu Quang Tòng kể lại một giai đoạn hết sức khó khăn do bị bách hại trong giáo hội
miền Bắc:
“Tôi không được gặp tất cả anh em nhưng những người trong giáo phận cho tôi biết thì
lúc bấy giờ tất cả chúng tôi có thể nói rằng gần hai trăm anh em, chính xác là 168 anh
em bao gồm linh mục, tu sĩ, chủng sinh mà đặc biệt là thành phần các chủng sinh. Sau
khi sự kiện Bùi Chu chịu chức môt loạt gồm 29 linh mục thì người ta sợ các giám mục
miền Bắc cho phép truyền chức hết để đáp ứng nhu cầu linh mục nên người ta bắt đi một
loạt. Các chủng sinh lớp lớn như chúng tôi, các chủng sinh dự bị mà người ta đoán là có
thể truyền chức nay mai thì họ gom góp trong vòng nửa tháng là họ bắt đi. Có nơi hơn
50 anh em bị bắt, mục đích của các cuộc bắt bớ này là chống đạo thôi. Ngày mùng 8
tháng 12 năm 1963 tại Bùi Chu, Đức cha chánh Phạm Năng Kính đã truyền chức cho
một loạt 28 linh mục sau đó là lớp ngang với chúng tôi đều bị bắt hết.”
Lưu Nam, Nguyễn Quốc Anh cùng nhiều người nữa...
Không riêng linh mục hay tu sĩ bị Nhà nước chú ý mà những người có hoạt động trong
những tổ chức của nhà thờ hay giáo hội cũng bị trừng phạt. Ông Lưu Đức Tâm một giáo
dân tại Nghệ An kể lại việc cán bộ bắt cha ông là cụ Lưu Nam, với lý do ông cụ hoạt
động cho Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam.
Đây là một tổ chức công giáo mà Nhà nước rất e ngại vì nó tập trung hầu hết trí thức
công giáo của miền Bắc và hoạt động của Liên Đoàn được Nhà nước xem là rất nguy
hiểm cho đảng. Ông Tâm kể lại việc bắt giữ thân phụ mình như sau:
“Ông cụ hoạt động cho Liên đoàn Công giáo Việt Nam. Liên đoàn này chỉ mang tính
chất tôn giáo thôi. Lúc ấy ông cụ làm chủ tịch Liên đoàn và về mặt Nhà nước thì hợp
pháp. Tuy mang tiếng là hợp pháp nhưng đến một hôm thì người ta theo dõi và mời đi
họp. Bởi vì ông cụ là người rất giỏi về võ nghệ cho nên khi bắt ông cụ thì người ta nghĩ
rằng học trò của ông sẽ phản kháng và lúc ấy thì sẽ đổ máu. Cho nên người ta mời đi
họp rồi âm thầm bắt luôn. Người ta bắt ông cụ tại địa danh tên là Cống Chi Lăng. Một
thời gian sau đó người ta đưa về xử án tại quê nhà với án lệnh là 20 năm tù khổ sai.”
Ông vốn là một người lương dân xuống đây để theo đạo công giáo. Đó là lý do khiến ông bị bắt
nhưng người ta không nói ra, người ta bảo là không chịu cải tạo tốt.
Giáo dân Lưu Đức Tâm

Cụ Lưu Nam là một người được hầu hết các linh mục nể trọng vì chí khí quật cường và
niềm tin mãnh liệt. Ông bỏ thân trong trại Cổng Trời sau nhiều năm bị giam cầm, bách
hại.
Sau cha ruột, người anh rể trong gia đình là ông Nguyễn Quốc Anh cũng bị bắt vì theo
đạo công giáo. Ông Lưu Đức Tâm kể về người anh rể này:
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“Ông Nguyễn Quốc Anh là người anh rể. Ông bị 17 năm tù. Ông vốn là một người
lương dân xuống đây để theo đạo công giáo. Đó là lý do khiến ông bị bắt nhưng người
ta không nói ra, người ta bảo là không chịu cải tạo tốt. Trước đây ông Nguyễn Quốc
Anh cũng đã từng vượt tuyến một lần và bị cải tạo 3 năm. Ông Quốc Anh là một người
rất giỏi trong lĩnh vực toán học cho nên người ta mời đi dạy ở nhà trường nhưng ông
không đi và sau này về mở trường dạy tư. Lý do ông muốn dạy ở đây vì ông theo công
giáo vừa dạy học vừa học đạo luôn. Người ta bắt vì lý do thế.”
Thông tư 1960
Linh mục Nguyễn Viết Cường thuộc giáo xứ Vạn Phần, Nghệ An cho biết lịch sử của
những cuộc bắt bớ này mà theo ông thì chủ yếu từ một thông tư do ông Hồ Chí Minh ký
vào năm 1960, LM Cường kể lại:
“Khi đó có chỉ thị của Trung ương Đảng không cho những thành phần con cái địa chủ
phản động đi tu làm linh mục. Đó là thông tư 60 do Hồ Chí Minh ký. Tôi là nạn nhân
của thông tư đó. Ông nào cuới vợ thì thôi còn ông nào không chịu cưới vợ thì nó đánh
giá còn nuôi mộng làm linh mục và như vậy thì nó tập trung đi hết. Không qua xét xử
cũng không qua lấy cung, nó chỉ tập trung cải tạo cái tội đi tu. Nếu về cưới vợ thì thôi.”
Giữa thập niên 70 lần lượt những người tù này được trả về địa phương, người thì lấy vợ,
người thì tiếp tục con đường tu học, LM Nguyễn Viết Cường may mắn hơn cả khi được
về lại tòa giám mục để tiếp tục con đường tu hành, ông kể:
“Sau biến cố 75 đến năm 77 thì được tha nhưng tiếp tục [bị] quản chế 12 năm nữa. Đến
năm 89 về tòa Giám mục và năm 90 mới được làm linh mục, lúc đó đã 59-60 tuổi rồi.
Trước khi làm linh mục trong buổi gặp cuối cùng thì Ủy Ban nhân dân tỉnh Nghệ An có
hỏi một câu, bây giờ ông Cường còn ghét cộng sản lắm phải không? Tôi trả lời là cộng
sản nào? Cộng sản đúng hay cộng sản sai? Cộng sản đúng là cộng sản nói rằng họ là
đầy tớ nhân dân, trung thành với nhân dân. Vui sau nhân dân lo trước nhân dân. Một
lòng một dạ phục vụ dân, làm đầy tớ dân Cộng sản đó thì tôi không ghét được. Sau họ
hỏi cộng sản bắt ông là cộng sản đúng hay sai, tôi nói cộng sản đó thì sai quá đi chứ.
Bây giờ các ông cho tôi đi học làm linh mục là các ông đã nhận lỗi rồi.”
Nhưng không phải ai cũng may mắn như vậy, LM Nguyễn Thanh Đương thuộc giáo xứ
Quy Hậu, Nghệ An phải chạy trốn vào Nam sau khi được thả rồi "tu chui" mới được
truyền chức linh mục, ông nói:
Khi đó có chỉ thị của Trung ương Đảng không cho những thành phần con cái địa chủ phản động đi
tu làm linh mục. Đó là thông tư 60 do Hồ Chí Minh ký.
Linh mục Nguyễn Viết Cường
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“Họ có cho về giáo xứ mô! Họ cho mình về nhà quê chịu quản chế ở đó 3 năm rồi sau đó
phải trốn vô trong Nam đi làm thuê làm mướn đi học. Trong Nam có một số các cha dạy
riêng kêu bằng học chui!”
Cũng là một tù nhân chính trị bất đồng chính kiến trong nhiều năm tại nhà tù miền Bắc,
học giả Nguyễn Khắc Cần hiện đang sống và làm việc tại Hà Nội cho biết cảm nghĩ của
ông về những tù nhân công giáo này, ông nói:
“Số người Công giáo có những người chỉ là giáo dân thôi, có những người là frère hay
chuẩn bị frère. Nói chung giáo dân họ có cái rất tốt là họ giữ đạo của họ rất nghiêm túc.
Mặc dầu bị cấm hay hạn chế vấn đề cầu kinh nhưng họ vẫn làm. Đây là điều đáng tôn
trọng. Khi vi phạm những điều cấm này thì họ bị phạt rất nặng. Cái mức phạt rất nặng
nhọc có thể sẽ đi xà lim, có thể bị cắt khẩu phần ăn, rất nhiều hình thức nó chả có quy
luật gì cả.”
Có thực sự thay đổi?
Học giả Nguyễn Khắc Cần cũng cho biết hồi gần đây, cán bộ thường nói là đã có sự thay
đổi lớn lao trong chính sách đối xử với tất cả tôn giáo trong nước, trong đó có công giáo,
tuy nhiên ông không tin đây là sự thành tâm của chính quyền, chẳng qua chỉ là giai đoạn
mà thôi. Ông nói:
Có thay đổi tạm thời cũng là chiến thuật mà thôi còn chiến lược thì hai bên không thể cùng tồn tại
được.
Học giả Nguyễn Khắc Cần

“Rõ ràng bây giờ đã có thay đổi nhưng tôi thường nói chuyện với những nhà chính sách
ở đây tôi nói thẳng, ông thay đổi hay không thay đổi thì không quan trọng vì các ông là
người vô thần mà họ là người hữu thần. Có thay đổi tạm thời cũng là chiến thuật mà thôi
còn chiến lược thì hai bên không thể cùng tồn tại được.”
Chúng tôi xin mượn lời của học giả Nguyễn Khắc Cần để làm kết luận bài viết sự bách
hại người công giáo trong những năm qua tại miền Bắc Việt Nam.
Kỳ tới là bài thứ tư trong loạt bài “Trại Giam Cổng Trời” mô tả hình ảnh đầu tiên mà người tù chạm
trán với nó ngay từ chân núi một vùng xa dân cư của tỉnh Hà Giang. Đường lên Cổng Trời có gì đặc
biệt so với các trại giam khác mà nhiều người tù đã từng kinh qua? Mời quý vị đón theo dõi trong kỳ tới.
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TRẠI
R GIA
AM CỔN
NG TRỜI - Phhần 4
Mặc Lâm, biên tập viên RFA
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Người tù
t nào mới lên tới Trạại giam Cổ
ổng Trời đềều có tâm ttrạng chunng là cuộc đđời mình
đến đây
y là chấm dứt.
d
Một phầần bị cán bộ
b vệ binh áp giải hù dọa, một pphần hoàn cảnh thực tế trước m
mắt khiến
người tù
ù cảm thấy
y một nỗi khiếp
k
sợ đèè nặng tâm
m trí mình. Mời quý vvị nghe bàii thứ tư
trong lloạt bài Trạại giam Cổổng Trời đểể biết thêm
m
hình ảnnh thật củaa trại giam
m khét tiếngg này qua
lời kể ttừ các nạnn nhân của nó. Bài vẫẫn do Mặc
Lâm b iên soạn vàà trình bàyy sau đây:
ulag...
Từ quầần đảo Gu
Trong bài tựa tácc phẩm nổii tiếng thế giới mang
tên “Q
Quần Đảo N
Ngục Tù” văn hào N
Nga,
Aleksaandr Isayevvich Solzheenitsyn đã viết: Đại
lục ngụục tù đó nằằm trong lããnh thổ Liêên bang
Xô viếết, nằm rải rác như bàày trên mộột bàn cờ
khổng lồ, nằm xeen kẽ, nằm chen vào ggiữa các
đô tỉnhh thị. Chỗỗ nào cũng có nó, vậyy mà dân
Nga tốối đại đa sốố, mù tịt, rấất nhiều nggười chỉ
nghe nnói mù mờ... chỉ nhữnng thằng từ
ừng ở bên
trong m
mới biết rõõ sự thực. Bọn họ biếết hết
nhưng dĩ
d nhiên họ
ọ phải câm nín, không
g hé môi vềề sự thực bbên trong G
GULAG.
Tác phẩẩm mà Solttzhenitsyn viết lại theeo lời kể củủa các bạnn tù cùng chhính kinh nnghiệm ở
tù trong
g suốt 11 năăm của ông
g. Tác phẩẩm này đư
ược chuẩn bbị vào năm
m 1958 cũnng là năm
Việt Naam bắt đầu áp dụng những
n
chính sách theoo sát nhữnng gì Liên bbang Xô viiết làm.
Đất nướ
ớc Liên ban
ng Xô Viếtt bao la và tập trung nnhiều sắc ttộc cho nênn dân số trrội hơn
Việt Naam nhiều lầần và vì vậậy số tù nhâân cũng caao hơn.
Tù nhân
n bị tập tru
ung cải tạo trong một chuỗi trại giam mà vvăn hào Sooltzhenitsyn gọi là
quần đảảo Gulak. Số trại giam
m này nhiềều hơn cácc trại của V
Việt Nam nnhưng khoảảng cách
địa lý và phương pháp
p
cai qu
uản tù nhân thì khôngg khác là bbao.
Soltzhen
nitsyn than
n thở rằng không mấy
y người Ngga biết đượ
ợc tình trạnng nhà tù ccủa Liên
bang Xô
ô Viết thì Việt
V Nam cũng
c
nào có
c khác. N
Ngoài nhữnng thân nhâân người tùù, có mấy
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ai được thông báo
o rằng ngay
y bên cạnh nhà mình có một trạại giam nhốốt đầy nhữ
ững người
tù chính
h trị?
Các nhàà giam như
ư Phan Đăn
ng Lưu, Naam Hà, Thaanh Cẩm, H
Hà Tây, V
Vĩnh Quangg, Quảng
Ninh, Sơn La, hoặặc có nhữn
ng cái tên nghe
n
lạ hơnn như Gia R
Rai, Z30C, Z30D, Ann Khê,
Kannack, Thu Thủ
ủy, Plateau
u, Suối Mááu, Long G
Giao... tất cảả những cáái tên này ddù nghe
quen haay không th
hì ngay cả người dân
n địa phươnng khi đượ
ợc hỏi thăm
m cũng khôông nhiều
người biết
b nó đượ
ợc xây dựng
g từ bao giiờ.
Còn nếu
u nhắc Hỏaa Lò, Chợ Ngọc, Yên
n Bái, Lào Cai, Da Thhịnh, Tuyêên Quang, Phong
Quang, hay là Tân
n Lập, Phú
ú Thọ, Tân Sơn, Hà G
Giang, đườn
ờng lên trại Cổng Trờ
ời, quanh
năm sươ
ơng mù.
Vĩnh Ph
húc, Lạng Sơn, Trần Nội, Quan
ng Húc, Quuyết Tiến... thì ngoại trừ Hỏa Lò người
dân miềền Nam hoàn toàn xaa lạ với nhữ
ững cái tênn này mặc ddù trong nhhững trại ggiam khắc
nghiệt ấy
ấ biết bao người đã bị
b hành hạạ không thư
ương xót.
Tất cả những
n
trại giam này nằm
n rải rácc từ Nam rra Bắc và nnhững trại ttại miền Bắc gần như
ư
quây qu
uần lại với nhau trong
g một quần
n thể khép kín khôngg khác gì quuần đảo maang tên
Gulag mà
m văn hào
o Soltzheniitsyn diễn tả.
t
t giam Cổng
C
Trờii
... đến trại
Có một trại tù kháác rất nhỏ bé
b và nằm trên
cao, xa thăm thẳm
m với đồng bằng, sở hữu
h
một cái tên nghe rất
r thơ mộn
ng, đó là Trại
T
giam Cổ
ổng Trời. Trại giam
m này rất hiiếm
người biết
b tới, kể cả
c những người
n
tù lâ
âu năm
nhất cũn
ng chỉ ngh
he kể lại vì muốn lên đó
đ
phải có bị kêu án 15 năm đố
ối với tù hìn
nh sự,
còn đối với tù chín
nh trị thì phải là gián
n điệp,
biệt kích
h hay các linh
l
mục, tu
t sĩ. Điểm
m đặc
biệt củaa trại giam Cổng Trờii là độ cao của
nó. Khô
ông ai biếtt chính xácc trại nằm ở độ
cao bao
o nhiêu như
ưng từ 2,00
00 cho đến
n 2,500 métt là con số được nhiềều tù nhân dùng để
diễn tả.
Theo ng
gười tù Trầần Nhật Kiim mô tả trrong tác phhẩm “Cuộcc chiến chư
ưa tàn” thì từ trại
giam Cổ
ổng Trời đi
đ đường bộ
ộ xuống Th
hị xã Hà G
Giang chừnng 36 cây sốố. Ngược lên phía
Bắc là huyện
h
Quảản Bạ nằm sát biên giiới Việt Truung, chỉ cáách trại khooảng 10 câây số. Quaa
đỉnh núi, phía bên
n kia là biên
n giới. Mặặt trước củủa trại Cổngg Trời hướ
ớng về đườ
ờng lộ, hai
bên là vách
v
núi thẳng đứng tiếp
t xúc vớ
ới những cáánh rừng ggià trải rộnng dưới châân. Phía
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sau trại dựa vào sườn đồi tiếp nối với rặng núi cao. Một vùng đất rộng sau trại được
dùng làm nghĩa trang mang tên "đồi Bà Then" nơi vùi lấp những người xấu số.
Cho tới nay những điều mà người ngoài biết về trại giam Cổng Trời vẫn còn rất hạn chế.
Khi người tù Kiều Duy Vĩnh cùng với 70 tù nhân công giáo bước vào đây vào năm 1959
thì trong đấy đã có sẵn một số tù hình sự trọng tội.
Tôi lên cùng anh Nguyễn Hữu Đang người cầm đầu Nhân Văn Giai Phẩm. Chỉ còn mỗi tôi và anh
Đang còn sống, còn 70 người còn lại chết cả trên trại cổng trời.
Người tù Kiều Duy Vĩnh

- Tôi tên là Kiều Duy Vĩnh sinh năm 1931 tại Hà Nội. Tôi học trường Chu Văn An, thế
rồi giữa năm 1950 và 1951 tôi học ở trường sĩ quan Đà Lạt khóa 4. Tôi ra trường và đến
năm 1954 tôi là đại úy tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 74D Việt Nam ở khu 9 Linh Trang
thuộc địa phận Hải Phòng.
Vào năm 1954 tôi là con một, tôi không đi di cư và ở lại miền Bắc, tới năm 1959 tôi bị
bắt đi tù. Tôi tình nguyện thứ nhất 10 năm từ năm 1959 tới 1969 tại trại Cổng Trời. Ở
đó tôi gặp tất cả những người tử tù đặc biệt là 72 người đầu tiên. Tôi lên cùng anh
Nguyễn Hữu Đang người cầm đầu Nhân Văn Giai Phẩm. Chỉ còn mỗi tôi và anh Đang
còn sống, còn 70 người còn lại chết cả trên trại cổng trời.
Cổng Trời, đi hoài không tới
Trại giam Cổng Trời chứa rất nhiều loại tù nhân, hơn phân nửa là tù hình sự có án từ 15
năm trở lên, có cả tử tù chờ ngày hành quyết. Tù chính trị chỉ bằng phân nửa của tù hình
sự nhưng cũng đủ để cho cán bộ quản lý phải lo âu vì họ luôn tuyên bố rằng tù chính trị
là loại tù nguy hiểm, chống phá Nhà nước cách mạng cần phải loại trừ. LM Nguyễn Hữu
Lễ cho biết xuất xứ của biệt danh Cổng Trời như sau:
Cổng trời nó có hai ý nghĩa, một nghĩa đen và một nghĩa bóng. Cái nghĩa đen là vị trí nó nằm trên
vùng núi cao khoảng chừng 2,500 thước trên mặt biển, gần như đụng trời rồi. Còn nghĩa bóng thì
cổng trời là nơi khi đến đó như vào nhà chờ đợi để về trời mà thôi, không quay về trần gian nữa.

- Cái trại "cổng trời" là nick name thôi, tên thật sự của nó là trại Quyết Tiến. Cổng trời
nó có hai ý nghĩa, một nghĩa đen và một nghĩa bóng. Cái nghĩa đen là vị trí nó nằm trên
vùng núi cao khoảng chừng 2,500 thước trên mặt biển, gần như đụng trời rồi. Còn nghĩa
bóng thì cổng trời là nơi khi đến đó như vào nhà chờ đợi để về trời mà thôi, không quay
về trần gian nữa nên được gọi là cổng trời. Nguyên cái chữ cổng trời thôi thì người ta đã
thấy hình tượng nó rất là ghê gớm rồi.
Cái tên mà LM Nguyễn Hữu Lễ cho là ghê gớm ấy được nhiều người tù lý giải theo cách
nghĩ của mình và đôi khi rất thực tế và không kém khôi hài. Người tù binh Đỗ Lệnh
Dũng kể lại kinh nghiệm về cái tên Cổng Trời như sau:
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- Đo
oàn tù binh
h chúng tôii được di cchuyển tới rất nhiều ttrại, trong
thờii gian đi cáác trại đó thhì có một llần chúng ttôi đến cáii trại để
làm
m láng. Khii chúng tôii khiêng tree về thì cáii trại ấy trêên cao lắm
cho nên chúng
g tôi rất mệệt, tôi thann mệt thì nggười giữ chhúng tôi
mớii nói, các anh
a không biết chỗ nàày người taa gọi là cổnng trời ơi
à? Lên
L tới đây
y thì phải kkêu trời! Từ
ừ đó tôi biếết địa danhh đây là
trại Cổng Trờii!
Cổng
g Trời chỉ có
c đường lên
n mà không có đường xxuống. Một năm 12
thán
ng chỉ thấy mây
m mù phủ
ủ đầy chứ kh
hông thấy gìì khác. Rất là đói khổ,
cán bộ rất nghiêêm khắc, hở
ở ra thì kỷ lu
uật. Mà kỷ lluật thì nó tu
uyên bố
rằng
g khôn thì số
ống mà dại tthì chết.
Nggười tù Hoààng Đình Mỹỹ

Cái tiến
ng kêu trời đứt ruột đó không biiết người tùù tại đây pphải kêu lênn bao nhiêuu lần trong
g
suốt chiiều dài ngàày tháng ở tù của mìn
nh. Người tù Hoàng Đình Mỹ, một biệt kkích có số
ời là một,
năm ở tù khó có ai
a sánh nổi:: 32 năm trrời trong nhhiều trại giiam mà trạại Cổng Trờ
ông nói về Cổng Trời
T như saau:
- Cổng Trời chỉ có
ó đường lên mà khôn
ng có đườnng xuống. Một năm 112 tháng chhỉ thấy
mây mù
ù phủ đầy chứ
c không thấy gì kh
hác. Rất làà đói khổ, ccán bộ rất nnghiêm khhắc, hở ra
thì kỷ lu
uật. Mà kỷ
ỷ luật thì nó tuyên bố
ố rằng khônn thì sống m
mà dại thì chết. Đã vvào đây
phải tuâân theo lện
nh của Nhà nước mà không
k
tuânn theo thì cchỉ có chếtt thôi. Nguuyễn Hữu
Đang vàà Cổng Trờ
ời Người tù
ù nổi tiếng
g nhất miềnn Bắc là ônng Nguyễnn Hữu Đangg, người
từng lãn
nh trọng tráách tổ chứcc buổi lễ tu
uyên bố độộc lập cho chính phủ Hồ Chí M
Minh. Ông
cũng là con chim đầu đàn củ
ủa phong trrào Nhân V
Vân Giai P
Phẩm, bị bắắt khi phonng trào này
y
đòi quyền tự do sááng tác, nh
hưng đã phải chịu nhụục hình troong nhiều nnăm tại Cổổng Trời.
Trong một
m cuộc phỏng vấn với
v nhà báo người Đứ
ức Heinz S
Schütte, Ngguyễn Hữuu Đang
cho biếtt:
- Trại này có truyềền thuyết là "vào thì không ra",, đến đây llà phải bỏ xxác chớ khhông hy
vọng gì để trở về với
v gia đìn
nh. Trại Cổ
ổng Trời làà một lò sáát sinh đầy bí mật, tànn bạo, và
khoa họ
ọc của Hà Nội.
N
Trại này
n đã bí mật
m chôn vvùi 300 anhh em tù biệệt kích miềền Nam và
hàng ng
gàn tù chín
nh trị, tu sĩ, và linh mụ
ục Công giáo cũng nnhư giới tríí thức chốnng chủ
nghĩa CS
C của chín
nh miền Bắắc.
Trại này có truyền th
huyết là "và
ào thì không
g ra", đến đâây là phải bỏỏ xác chớ kh
hông hy vọn
ng gì để trở
về với gia
a đình. Trại Cổng Trờii là một lò sá
át sinh đầy bbí mật, tàn bbạo và khoa học của Hàà Nội. Trại
này đã bí mật chôn vùi
v 300 anh em tù biệt kích
k
miền N
Nam và hàngg ngàn tù ch
hính trị, tu sĩĩ và linh
mục Côn
ng giáo
Ngườ
ời tù Nguyễn
n Hữu Đang
g

Những thông tin về
v trại giam
m Cổng Trờ
ời từ chínhh những nggười trong cuộc có lẽẽ đã nói lên
n
được ph
hần nào cáii diện mạo
o của nó. Nếu
N ta muốốn biết sâu hơn một cchút thì ôngg Kiều
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Duy Vĩnh, người bạn tù của Nguyễn Hữu Đang từ những ngày đầu lên Cổng Trời có lẽ là
người có đủ thẩm quyền nhất để mô tả nó ở khía cạnh khác, khía cạnh quản lý nó từ công
an trại giam, hay còn gọi là trại lao cải. Người tù Kiều Duy Vĩnh miêu tả chính xác cái
địa danh này theo cách gọi của Cục Lao Cải:
- Trại cổng trời là cái tên một địa danh mà dân gian đặt ra vì ở đấy nó là một cái dốc cổng
trời. Còn địa danh do Bộ Công an, Cục Lao cải thì tên chính thức của nó là C65 HE
công trường 75A Hà Nội. Không ai biết địa điểm của nó ở đâu, người ta muốn hỏi trại
Cổng trời ở đâu thì đến Hà Nội, hỏi Bộ Công an, và Bộ công an thì... đấy địa chỉ đấy....
Trước năm 1959 tôi với anh Đang lên thì hầu như không có đường. Người ta chở chúng
tôi tới Hà Giang rồi đi một đoạn nữa, rồi đi một đoạn nữa... cứ thế. Lúc ấy tôi đã là một
sỹ quan rất biết địa hình lắm mà vẫn không biết vị trí thật của nó ở chỗ nào!
Tôi ở đấy 10 năm từ 1959 cho tới 1969 thì tôi được thả về.
Họ là ai?
Ngoài đợt cải tạo 70 giáo dân, tu sĩ, và linh mục, trại giam Cổng Trời còn là nơi giam giữ
những tội nhân mà chế độ xem là đặc biệt nguy hiểm. Họ là những tù binh chiến tranh, là
điệp viên, và biệt kích nhảy toán ra miền Bắc trước năm 1975 rồi những sỹ quan cao cấp,
tù nhân chính trị ngay cả những người sinh trưởng tại miền Bắc được cho là nguy hiểm
cũng bị bắt vào đây. Người tù biệt kích Hoàng Đình Mỹ cho biết công tác chính của một
biệt kích để ta có thể hình dung sự nguy hiểm của họ đối với chế độ miền Bắc như thế
nào, ông nói:
- Gián điệp, biệt kích ra ngoài ấy thám sát đường mòn Hồ Chí Minh, phá các công trình,
những kho tàng rồi báo trong này để ra oanh tạc. Rồi bắt cóc rồi huấn luyện cán bộ
những vùng mình hoạt động.
Tù binh Đỗ Lệnh Dũng kể lại việc ông và những tù binh khác làm những cái láng trong
trại giam Cổng Trời cho người đến sau, những láng trại này hứa hẹn sẽ nhốt rất nhiều tù
nhân khi chiến tranh kết thúc, ông nói:
Tôi bị bắt vào cuối năm 1973 họ xếp vào dạng tù binh chiến tranh. Đến năm 76 trong
thời gian tôi ở Bắc thì cũng có khoảng 500 tù binh đa số là sỹ quan họ tập trung hết lại.
Cùng năm 76 khi miền Nam bị mất thì số tù binh ấy được cho về miền Nam trên dưới
200 người, số còn lại chúng tôi nhận được công tác, giao cho chúng tôi đi xây dựng
những cái láng để "chuẩn bị cho bạn bè của các anh từ miền Nam ra đây học tập". Họ nói
chúng tôi làm xong công tác ấy thì họ trả chúng tôi về vì hòa bình rồi giữ các anh làm
chi! Sau đó chúng tôi được đi các nơi để xây dựng chỗ ở cho anh em miền Nam. Chúng
tôi làm những cái láng rất đơn sơ, chỉ là những cái sạp nằm có mái che tượng trưng rồi
sau đó anh em ra sẽ tự củng cố lại chỗ ăn ở....
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Định mệnh trùng hợp
Trong lời nói đầu của tác phẩm Quần Đảo Ngục Tù, có một đoạn làm cho người Việt
Nam nhiều thế hệ sau khi nghe đến cái tên trại giam Cổng Trời cần phải để ý: Vì một
tình cờ trớ trêu của lịch sử, một phần sự thực được phép công bố, dù chỉ một phần nhỏ
nhoi, có nghĩa. Những bàn tay mới đây còn nắm cứng tay chúng tôi để xiết còng cho
chặt thêm... chính những bàn tay ấy giờ đây chia ra hoà giải: “Thôi dĩ vãng đã qua để nó
qua luôn... gợi nhớ làm chi? Cứ nhìn về quá khứ hoài dám mất một mắt!”. Đồng ý. Tuy
nhiên tục ngữ đất nước chúng tôi lại có câu: “Có quá khứ mà quên đi là mù cả hai mắt”.
Sự trớ trêu của lịch sử trong thời kỳ Soltzhenitsyn sống có khác gì với tình trạng Việt
Nam trong thời gian qua? Công khai những điều mà chính nạn nhân của nó muốn giấu
đối với xã hội, với lịch sử thì người bị bách hại sẽ được những gì?
Những tù nhân này không còn sợ hãi nhưng bị ám ảnh bởi một ký ức đau thương đã
nghẹn lời họ. Và rồi sống chung với những lời ngọt ngào khuyên rằng hãy quên đi quá
khứ vì chính quá khứ sẽ làm đau đớn, đã góp phần làm cho họ trầm tư hơn trước những
kỷ niệm đầy máu và nước mắt.
Trần Nhật Kim, người bạn tù mệt mỏi
Bước vào trại Cổng Trời, người tù nào cũng được chiếu cố kỹ lưỡng bởi các giám thị
trước khi nhận lãnh những hình phạt từ thiên nhiên, con người trong suốt nhiều năm trời.
Người tù biệt kích Trần Nhật Kim trải qua các trại giam như Phan Đăng Lưu, Gia Rai,
Nam Hà rồi Cổng Trời, Thanh Cẩm nhưng không nơi nào để lại vết tích đau đớn như tại
Cổng Trời. Những ngày đầu tiên của ông khi bước chân vào trại vẫn còn ám ảnh ông mãi
đến bây giờ:
Các anh tha hồ trốn trại, nhưng báo cho anh em biết là cái trại này chưa có một ai trốn ra mà thành
công cả. Các anh có hai con đường, một con đường các anh đã vào trại thì các anh đã vào rồi. Còn
con đường thứ hai các anh đi là cửa sau để lên đồi Bà Then. Đồi Bà Then là cái nghĩa trang....

- Khi chúng tôi tới Cổng Trời sau một đêm thì hôm sau tôi gặp một cán bộ. Anh cán bộ
này bảo rằng đây là chỗ ở cuối cùng của tôi, và tôi đừng nghĩ gì tới gia đình cũng như
đừng hy vọng gì trở về với gia đình nữa. Ngày hôm sau tôi gặp thiếu úy Tố là người coi
về giáo dục. Thiếu úy Tố bảo với anh em chúng tôi rằng các anh tha hồ trốn trại, nhưng
báo cho anh em biết là cái trại này chưa có một ai trốn ra mà thành công cả. Các anh có
hai con đường, một con đường các anh đã vào trại thì các anh đã vào rồi. Còn con đường
thứ hai các anh đi là cửa sau để lên đồi Bà Then. Đồi Bà Then là cái nghĩa trang để chôn
những người tới trước chúng tôi. Đó là một đòn tâm lý đối với anh em tù miền Nam.
Đồi Bà Then mà người tù Trần Nhật Kim cho biết mở ra một câu chuyện lớn hơn phía sau trại giam
mang tên Cổng Trời mà lương tâm loài người khó thể chịu nổi. Phải chăng nơi ấy chỉ là một nghĩa
trang cho tù nhân hay còn những gì khủng khiếp hơn cái chết nhưng chưa được công bố? Mời quý thính
Page 20 of 85

giả tiếp tục theo dõi bài kế tiếp với những lời kể của những tù nhân thế kỷ về đời sống kinh hoàng của
họ trong nhà tù này.
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TRẠI
R GIA
AM CỔN
NG TRỜI - Phhần 5
Mặc Lâm, biên tập viên RFA
2010-12-27

Nhiều chi
c tiết về các
c vụ bắt giữ các tù nhân cũngg như hoànn cảnh của họ khi bị bbắt vô Trại
Giam Cổng
C
Trời đã
đ được ph
hơi bày.
Kỳ nàày là lời kể của nhân chứng về ttất cả nỗi
khổ đaau, giành ggiật sự sốnng cũng như
ư chiến
đấu chhống lại cáái lạnh cái đđói, cùng m
mọi thứ ở
địa nggục trần giaan Cổng Trời.
Lạnh....
Ngườii tù tại Cổnng Trời luôôn nghĩ rằnng mình sẽẽ
chết, kkhông biếtt ngày nào thôi nhưngg niềm tin
vào cáái ngày cuốối cùng ấy cứ đung đđưa trong
trí tưở
ởng của hầuu hết nhữnng người tùù tại đây.
Họ khhông còn hhy vọng, khhông còn loo âu cho
ngày ra trại và thậậm chí không hề nghĩĩ rằng mìnhh có thể sốống sót để rra khỏi nơii này trong
g
một ngàày đẹp trời nào đó. Người
N
tù Cổng Trời tận dụng hếết mọi khảả năng sinhh tồn trong
một cộn
ng đồng nh
hỏ bé, thiếu
u thốn mọi thứ nhưngg lại dư dậtt hình phạtt từ con nggười lẫn
thiên nh
hiên.
Những trang sách trong tác phẩm
p
Quần
n Đảo Ngụục Tù của A
Aleksandr Soltzhenittsyn diễn
tả cái lạạnh giá mà người tù nước
n
Nga phải
p chịu đđựng suốt m
mùa đông đã đánh độộng con
tim nhân loại bao nhiêu, thì khi nghe người
n
tù trạại giam Cổổng Trời kểể lại chính bản thân
họ chịu đựng cái lạnh
l
của đấất trời Hà Giang
G
sẽ kh
khiến người nghe chạạnh lòng đếến rơi lệ
bấy nhiêêu. Trại giiam nằm trrên độ cao hơn hai nggàn mét vàà độ lạnh ccủa nó luônn luôn ở 0
độ. Lin
nh mục Ngu
uyễn Hữu Lễ kể lại những
n
ngàyy khốn đốnn vì lạnh ggiá tại đó nhhư sau:
"Chúng
g tôi lên đó đúng vào đêm Giáng
g sinh 26 ttháng 12 năăm 1977 vvà nhiệt độ trên đó
lúc nào cũng ở độ
ộ âm tức là dưới 0 độ mà con nggười ta chỉỉ được manng lên đó m
một chăn,
một chiếếu, một bộ
ộ quần áo thì
t hãy tưởn
ởng tượng ssự hành hạạ của thiên nhiên đối với con
người như
n thế nào
o!”
...nhiệt độ
đ lúc nào cũ
ũng dưới 0 độ
đ mà chỉ đư
ược mang lêên một chăn
n, một chiếu,, một bộ quầần áo thì
hãy tưởn
ng tượng sự hành hạ củ
ủa thiên nhiêên đối với coon người nh
hư thế nào!
LM Ngu
uyễn Hữu Lễễ

Lúc đó tôi xung phong vào cái
c đội đón
ng quan tàii vì tôi khôông biết nghề nghiệp gì cả cho
nên ngư
ười ta đưa tôi
t vào độii này để ch
hôn những người tù. Có nhiều nngày chúngg tôi làm
bở hơi tai
t mà khôn
ng kịp cun
ng cấp cho trại bởi vì người chếết quá đôngg, mỗi ngàyy có thể
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chết 5 người hay 3 người nhất là những mùa đông nặng nề, tù nhân chỉ còn da và xương
mà thôi. Tôi tin chắc các linh mục miền Nam bị đưa lên đó, nhất là những linh mục già
nổi tiếng như cha tổng giám đốc tuyên úy công giáo ngày xưa như cha Đinh Cao Thuấn,
cha Cao Đức Thuận đương kiêm giám đốc tuyên úy công giáo. Những cha già này cũng
có mặt trên trại cổng trời. Nói chung từ thiên nhiên đến con người tất cả đều đứng về
phía nghịch với chúng tôi."
Thiên nhiên bị cáo buộc đã quá khắc nghiệt nhưng không thể trả lời tại sao lại tiếp tay
hành hạ người tù như vậy. Câu trách cứ não lòng này sẽ không bao giờ người tù nhận
được sự giải thích từ bà mẹ trái đất.
...và đói
Cái lạnh đưa người tù vào chỗ chết, cái đói thì đẩy họ vào địa ngục trần gian. Chỉ có địa
ngục mới có hình ảnh đói khủng khiếp đến như vậy. Người tù đói thâm niên, đói mà
không biết mình đói vì bao tử đã quen với cái thiếu thốn cùng cực. Cái gì họ cũng có thể
ăn được nhưng nào phải dễ kiếm cái để ăn? Bốn bức tường ngăn họ với bên ngoài mà đâu
phải là nhà dân, chỉ có rừng núi u ám kéo dài và sương mù buốt giá quanh năm. Bữa ăn
của người tù trong các trại giam toàn miền Bắc đã ít nhưng so với trại giam Cổng Trời thì
nơi đây lại càng ít hơn. Đường xa diệu vợi làm cán bộ rất ngại xuống núi. LM
NguyênThanh kể lại chuyện ăn uống trong trại:
"Ăn thì chỉ có khoai mì, và những loại sắn đã chạy chỉ vàng tức là đã chảy mủ ra rồi, ăn
rất độc. Bằng chứng là Linh mục Nguyễn Hữu Lễ và nhiều người đã từng ngộ độc khoai
mì, tất cả đều ói mửa và gần như ngất xỉu. Chúng tôi chỉ được ăn khoai mì với lại nước
muối mà thôi."
Chưa hết, nếu nghe người tù Trần Quốc Định, tác giả tập truyện Thép Đen nổi tiếng kể về
cái đói đã làm cho người tù đau khổ như thế nào thì lương tâm con người không thể
không thức dậy:
"Chúng tôi đói đến nỗi phải sàng phân mà ăn. Là vì ăn hạt bo bo của Ấn Độ, mà bo bo
thì cứng lắm thanh niên như tôi mà nhai còn nhủng nhẳng thì huống chi mấy ông già,
nhai kỹ bao nhiêu thì vẫn còn phân nửa. Một nửa còn lại nguyên si nó vào xong nó lại đi
ra. Mà phân thì lại không có mắm muối, cá thịt gì nên không hôi thối. Do đó các người
đói quá sau khi những người tù đi ngoài thì họ vào họ xúc phân đó. Những toán đi ra
ngoài đồng đem xuống suối rửa sạch rồi hầm lại và ăn lại cái bo bo đó!”
Cái đói làm cho con người mất nhân tính. Nó kinh khủng hơn hơn cái lạnh một bậc vì
khi lạnh người ta có khuynh hướng ngồi lại với nhau để tìm hơi ấm, còn khi đói, con
người trở thành thú dữ và khi đã đói thì bao tử gầm rú đòi ăn khiến trí óc không còn minh
mẫn. Đã có biết bao nhiêu tù nhân trong các trại giam cộng sản đánh mất cả lương tâm
chỉ vì một mẩu bánh, một cọng rau. Người cộng sản đầy kinh nghiệm biến tù nhân thành
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thú dữ qua việc kiểm soát bao tử của họ. Người tù Nguyễn Chí Thiện kể lại cái đói
chung của tất cả trại giam miền Bắc, ông nói:
"Ăn thì ăn đói không có gì cả. Đói điên cuồng, đói quá hóa điên. Ai trải qua rồi thì mới
thấy nó khủng khiếp. Có những thanh niên không chịu được đói đập đầu vào tường để tự
tử. Có người dùng mảnh chai cắt veine để cho máu chảy ra mà chết. Tôi chứng kiến
nhiều trường hợp như thế, đói một cách kinh khủng."
Đói điên cuồng, đói quá hóa điên. Ai trải qua rồi thì mới thấy nó khủng khiếp. Có những thanh
niên không chịu được đói đập đầu vào tường để tự tử.
Người tù Nguyễn Chí Thiện

Người tù thường được tự cải thiện bữa ăn bằng cách trồng rau hay khoai nhưng khi thu
hoạch thì gặp những điều cười ra nước mắt khác. Người tù Nguyễn Chí Thiện với 27
năm trải qua nhiều trại giam của miền Bắc, là chứng nhân của biết bao cái chết vì đói, kể
lại:
"Chúng tôi trồng ra không biết bao nhiêu là su hào bắp cải, nhưng nó đem ra Lào Cai
Yên Bái nó bán. Có lần nó không bán được nó chất mười mấy tấn bắp cải ở lối đi làm,
mà chúng tôi không được ăn. Không có rau ăn. Giám thị nó nói tiêu chuẩn của các anh
không được ăn, thế thôi. Cái đống rau mười mấy tấn đó để lâu nó thối. Bao nhiêu công
tù đem ủ thành phân mà tù không được ăn. Anh tù nào đi ngang đống rau thối mà lấy thì
báng súng nó đánh gục ngay. Chính vì chính sách tiêu diệt con người như thế cho nên tỷ
số người tù miền Bắc chết trong trại rất nhiều."
Bị cách ly
Người tù tại giam Cổng Trời đói trơ xương nhưng không được thăm nuôi từ thân nhân
của mình. Chính sách cách ly tuyệt đối người tù với bên ngoài đã làm cho bộ mặt nhà tù
càng thêm rùng rợn. Không ai biết việc gì xảy ra bên trong và người bên trong cũng
không thể hay biết điều gì xảy ra bên ngoài. Cả thế giới như ngưng lại trong trí nhớ
người tù Cổng Trời, họ chịu đựng âm thầm và kiên tâm đến kỳ lạ. Mọi thứ thực phẩm
nhỏ bé nhất cũng bị kiểm soát gắt gao đến nỗi ông Nguyễn Hữu Đang, một cán bộ phụ
trách ngày lễ tuyên ngôn Độc lập cho chủ tịch Hồ Chí Minh bị bắt trong vụ Nhân Văn
Giai Phẩm trả lời phỏng vấn của nhà báo người Đức Heinz Schütte cho biết:
"Án bao nhiêu năm chẳng quan trọng, chẳng đáng kể. Không một mối liên hệ với bên
ngoài, không thư từ, không thăm nom, không tiền hay quà hay lương thực gửi tới –
không, anh không nhận được chút gì của bạn bè hay gia đình. Anh không có quyền nhận
thăm nom, không tiếp xúc với bên ngoài.
Không một mối liên hệ với bên ngoài, không thư từ, không thăm nom, không tiền hay quà hay lương
thực gửi tới.
Ông Nguyễn Hữu Đang
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Anh chỉ sống chuyên giữa các anh với nhau, những người tù, những tù nhân chính trị.
Thế giới của anh, nhân loại đối với anh là 200 người tù – không có những người đồng tổ
quốc, đồng công dân; với anh, không có gì hết, chỉ có 200 người đồng ngục cùng một số
phận... "
Kiều Duy Vĩnh, người sống sót cùng với Nguyễn Hữu Đang trong khi 70 bạn tù tại trại
Cổng Trời đều đã bỏ mình tại đây. Ông may mắn có được một người mẹ vừa liều lĩnh
vừa thông minh, và đầy kiên nhẫn. Bà đã lặn lội xuôi ngược không biết bao nhiêu ngày
tháng để tìm cho được nơi giam giữ con trai mình. Bà đối diện thẳng với công an trại
giam các cấp, hỏi và buộc họ phải trả lời con trai bà bị họ nhốt ở đâu. Cuối cùng thì bà
toại nguyện, biết chỗ của con nhưng không tài nào thăm được, ông Vĩnh viết:
"Mẹ tôi đến Bộ Công An ở phố Trần Bình Trọng hỏi về anh con bị tù. Gác cửa không
cho vào. Nhưng từ nhà tôi ở chợ Hôm ra hồ Thiền Quang chưa đến 1 km nên hầu như
liên tục khi nào mẹ tôi đi đâu là mẹ tôi lại tạt vào Bộ Công An quấy rầy họ. Đến nỗi
người thường trực cứ trông thấy mẹ tôi là tránh mặt không tiếp. Mẹ tôi cứ đến hỏi. Hỏi
mãi. Riết rồi họ phải trả lời. Nhưng cũng mất hơn 3 năm họ mới cho mẹ tôi cái địa chỉ
trại tù Cổng Trời: Công Trường 75A Hà Nội. Mẹ tôi lại hỏi tiếp: Thế cái công trường
này nó ở chỗ nào ở cái đất Hà Nội này? Họ bảo họ không biết. Mẹ tôi đời nào chịu. Và
cuối cùng họ phải trả lời là tôi đang ở nhà tù Cổng Trời ở Hà Giang. Thế là mẹ tôi đi
Hà Giang tìm nhà tù đang nhốt tôi. Đi với 2 bàn tay trắng: không có mảnh giấy phép đi
tiếp tế cho tù."
Vất vả như thế nhưng công an không cho bà lên Cổng Trời! Thế là bà cụ đành quay trở
lại! Còn gì bi đát hơn khi nhận được thư mẹ nhưng không biết số phận mình sẽ bị định
đoạt như thế nào. Ngày về quá xa và thiếu thốn hàng ngày lại nằm sát bên hành hạ....
Không bao giờ trở lại
So với Kiều Duy Vĩnh thì người tù Lưu Nam còn bi thảm hơn, ông không bao giờ được
gặp mặt gia đình cho tới khi chết mặc dù con cái hết lòng tìm kiếm. Con trai của ông là
ông Lưu Đức Tâm kể:
"Ông bố ở trại giam Quyết Tiến ở Hà Giang, còn gọi là trại giam Cổng Trời. Trong 10
năm đó gia đình không có tin tức gì thì dẫu biết cũng không thể đi thăm được. Cho đến
năm 1961 gia đình nhận được một bức thư của ông cụ gửi về nên mới biết ở trại đó. Lúc
bấy giờ gia đình cũng không có điều kiện để ra đi thăm được bởi vì mẹ ở nhà ốm đau
bệnh tật, con cái thì còn nhỏ thành ra không đi thăm được, cho nên có gửi lên cho ông bố
một ít quà qua cái địa chỉ đó. Gửi bằng con đường bưu điện nhưng không biết ông cụ có
nhận được hay không, tới năm 1962 thì ông cụ mất. Gia đình không hề được báo tin là
chết, tức là không có giấy báo tử. Mãi cho đến sau đó anh em đi ra ngoài Hà Nội mới hỏi
Bộ Nội Vụ, người ta mới bảo rằng ông đã mất. Sau đó gia đình tìm đến Cục Lao Cải để
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xin cái giấy báo tử về. Sau khi xin được giấy báo tử rồi sau đó lên đưa mộ của ông về.
Hiện nay mộ của ông ở tại quê nhà."
Cách ly người tù là biện pháp chống lại sự tuyên truyền những hình ảnh đối xử không
mấy nhân đạo của trại giam sẽ rò rỉ ra bên ngoài hữu hiệu nhất. Sự im lặng khép kín này
nhiều chục năm qua đã tránh tiếng được cho chính quyền miền Bắc đối với dư luận thế
giới, thế nhưng dư luận trong giới tù nhân và thân nhân họ với nhau thì sao?
Trong bài tới, những nhân chứng khác sẽ kể lại cuộc sống hàng ngày của họ khi phải đối diện với những
sự hành hạ từ cai tù, đầu gấu, và nhất là cái chết rình rập từng giờ....
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TRẠI
R GIA
AM CỔN
NG TRỜI - Phhần 6
Mặc Lâm, biên tập viên RFA
2010-12-27

Một gócc khác củaa trại giam Cổng Trờii là các vụ giết ngườii của đầu ggấu mà cánn bộ trại
giam ph
hải chào th
hua.
Nhữnng cái chết vô nghĩa ccủa người ttù khiến
đồng đội âm thầầm gạt nướ
ớc mắt chôôn cất thi
hài bạạn bè, cũngg như các đđau khổ khhác mà
ngườii tù tại đâyy phải liên ttục chịu đự
ựng.
ời đạo tỳ m
mệt mỏi
Ngườ
Hoànn cảnh khắcc nghiệt tạii Cổng Trờ
ời khiến tù
nhân chết do bệệnh tật, thiếếu ăn, biệt giam hay
lạnh ggiá hầu như
ư xảy ra hààng ngày. Đồi Bà
Then là cái tên m
mà người nnào ở Cổng Trời
cũng biết. Nó làà một mảnnh đất nhỏ được dành
h
làm nnghĩa trangg mà cán bộộ trại giam
m luôn lấy
u tượng đểể cảnh cáo những ngư
ười tù cứngg đầu nhất.. Không aai thoát bànn tay tử
làm biểu
thần tro
ong cõi đời này, nhưn
ng thấy cái chết tiến vvề phía mìnnh mà khôông có cáchh gì thoát
được th
hì thật là mộ
ột bi kịch. Riêng vớii người tù biệt kích H
Hoàng Đìnnh Mỹ trongg suốt thờii
gian hơn
n ba mươi năm trải qua
q nhiều trại
t giam thhì những kkỷ niệm củaa ông còn sâu hơn,
bởi chín
nh tay ông đã chôn kh
hông biết bao
b nhiêu llà bạn tù. Riêng tại C
Cổng Trời có lẽ là
nơi khiếến ông đau
u xót hơn cả vì tại đồii Bà Then ông đã chôôn cất khônng biết baoo nhiêu
người đồng
đ
cảnh ngộ.
n
Nhữn
ng cái chếtt oan khuấtt này vẫn áám ảnh ôngg hằng đêm
m cho mãi
tận lúc này,
n sau nh
hiều chục năm
n thoát ra khỏi trạại giam manng tên Cổnng Trời:
g người bạn
n tôi chết rất
r cực khổ
ổ không đư
ược như ý m
muốn của m
mình. Tôi là người
"Những
đã đượcc vuốt mắt rất nhiều người
n
bạn.. Những nngười bạn ccủa tôi khôông thể nàoo tôi quên
được, đêm
đ đêm tôi nằm nhớ
ớ tới có khi tôi còn nhhập tâm. B
Bạn bè tôi nnhiều ngườ
ời bệnh tật
rồi chếtt trên tay tô
ôi rất nhiều
u. Tôi là người
n
săn ssóc cho các bạn tôi, nnhiều nhấtt là bệnh
lao như
ưng tôi khôn
ng bị bệnh
h, mà những
g người kiiêng thì lạii bị bệnh."
Những người
n
bạn tô
ôi chết không
g được như
ư ý muốn củaa mình. Tôii là người đã được vuốtt mắt rất
nhiều ng
gười bạn, tôii không thể nào quên đư
ược.
Nggười tù Hoààng Đình Mỹỹ

n xuất thâân từ nhiều
u thành phầần mà theoo linh mục Chu Quanng Tòng thì
Những người tù này
đa số họ
ọ bị bắt do chống đốii Nhà nướcc, trong đó có cả nhữ
ững người ssắc dân thiểu số:
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"Hầu hết ở các trại thì có 2 thành phần, một thành phần có tính chất hình sự còn thành
phần tập trung cải tạo thuôc thành phần chính trị. Những người tập trung cải tạo thì hầu
hết là những sĩ quan, nhân viên chính quyền thời Pháp còn ở lại miền Bắc cho nên năm
60-61-62 thì họ tập trung hết cùng với các tu sĩ bên công giáo, các chủng sinh các linh
mục mà họ cho là có tư tưởng không thích chế độ. Sau khi xảy ra những sự kiện Liên Xô,
Trung cộng Việt Nam khi câu chuyện xét lại chủ nghĩa xét lại,chủ nghĩa bành trướng của
Trung cộng thì ngay các nhân vật đối lập trong chính quyền, thậm chí cả những chuyên
gia Trung cộng cũng cho vào hết. Những thành phần người Campuchia người Lào,
thành phần của phái Sihanouk, tất cả những người này nếu không tán thành chính sách
của họ thì bị họ cho vào rọ hết."
Họ sống như thế nào?
Người tù biệt kích Trần Nhật Kim kể về hoàn cảnh của ông và đồng đội trong tại Cổng
Trời như sau:
"Chúng tôi được giam trong một khu gọi là khu O. Nơi đây có thể nói là một nhà tù
trong một trại tù. Chúng tôi không thể bước chân ra khỏi vòng rào đó. Chỉ có một
phòng duy nhất để nhốt những người tù đặc biệt, chẳng hạn như người tù miền Nam.
Chúng tôi chỉ có 48 người cộng với khoảng 30 người biệt kích, còn đa phần anh em tù
miền Bắc. Anh em trong đó gồm tôi với cha Lễ và các cha nữa cùng làm trong khuôn trại
ấy mà thôi chúng tôi không có cơ hội đi ra khỏi trại."
Kinh nghiệm ngồi tù hơn 27 năm của người tù Nguyễn Chí Thiện, còn có một biệt danh
là ngục sĩ, cho biết không những lạnh, đói, mà nước độc cũng là một nhân tố kinh khủng
giết chết tù nhân, ông kể:
"Điều kiện khí hậu và nước độc giết rất nhiều người. Thí dụ như khi tôi ở trại Mai Côi
Cầu Lầy, Phú Thọ đây là nơi nước độc kinh khủng. Ngày xưa trong kháng chiến chống
Pháp người ta đã có câu: "Ai đi Mai Côi thì thôi đường về. Yêu nhau cho thịt cho xôi,
ghét nhau đưa đến Mai Côi, Cầu Lầy". Tôi ở đúng cái trại này, nước giếng của nó lúc
nào cũng xam xám màu chì. Không biết nó có những chất độc gì nhưng rất nhiều vi
khuẩn độc ở trong đó. Đói rét, tắm rửa ăn uống trong cái trại đó và có rất nhiều người
chết."
Bản thân tôi thì đã chịu đựng tất cả những hình khổ đó nên tôi rất hiểu thời bấy giờ những linh mục
bị đưa lên Cổng Trời là một cái trại tử hình.
LM Nguyên Thanh

Văn hào Aleksandr Soltzhenitsyn từng bị cho là cường điệu khi nói về chấy rận tại các
trại giam Gulak trong tác phẩm Quần Đảo Ngục Tù như sau:
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"Hồi đó
ó phát thứcc ăn là phá
át cho tổ. Không
K
pháát từng cá nnhân. Cứ m
mỗi tổ 10 nngười. Tổ
nào có một
m thằng chết dại gì khai báo vội. Hãy nnhét đỡ nóó xuống gầm ổ, để tiếp
ếp tục chia
nhau ch
hỗ khẩu phần của nó.. Nghĩa là 9 miệng hhưởng 10, cchừng nàoo xác có mùùi hẵng
hay! Ch
hen chúc kh
hốn nạn vậ
ậy mà nhà tù cứ nhét thêm và tùù cứ ráng cchịu: bao nnhiêu cũng
g
vừa. Ph
hiền nhất là
l đông như
ư vậy tù ch
hỉ được phéép 3 thángg tắm 1 lầnn. Chấy rận nảy nở
khỏi nóii: Chúng hút
h máu đếến nỗi chân
n cẳng thằnng tù nào ccũng đầy nnhọt áp xe. Bệnh
chấy rận tệ hơn nh
hiều. Vì bệệnh dịch quái ác nàyy mà cả kháám bị cô lậập đúng 400 ngày."
Vài năm
m sau ngườ
ời tù Việt Nam
N đã sốn
ng cùng vớ
ới những kýý sinh trùnng này mà theo lời kểể
của Ngu
uyễn Chí Thiện
T
thì văăn hào Solltzhenitsynn không hề cường điệệu tí nào:
"Mùa đông
đ
thì rận
n chấy mùa
a hè thì rệp
p. Sàn nứaa ở trên rừ
ừng khi đốtt lửa lên đểể giết rệp
thì khôn
ng biết bao
o nhiêu là con
c rệp. Ba
B bốn ngư
ười ngồi giếết không kịịp nên nó ssinh sôi
như thếế. Mùa đôn
ng thì rận chấy.
c
Có cái
c áo tù khhi giũ ra thhì hàng nggàn con rậnn! Kinh
khủng như
n vậy."
ạnh
Đầu gấu, những kẻ máu lạ
Bên cạn
nh cái đói, lạnh, ngườ
ời tù còn th
hường xuyêên phải cannh chừng nnhững kẻ đđầu gấu
trong trạại. Họ có thể giết ng
gười bất cứ
ứ lúc nào vìì đối với nhhững tử tùù này khôngg còn một
thứ kỷ luật
l nào có
ó thể làm ch
ho họ sợ hãi nữa, LM
M Nguyên Thanh kể llại: "Bản thhân tôi thì
đã chịu đựng tất cả
c những hình
h
khổ đó
ó nên tôi rấất hiểu thờ
ời bấy
giờ nhữ
ững linh mụ
ục bị đưa lên Cổng Trời
T là một cái trại tử
ử hình.
Ở đó có
ó thể nói nh
hững con người
n
có th
hể biến thàành những con thú
để sống
g bởi vì họ chỉ cần tra
anh chấp nhau
n
một m
miếng khoaai mì to
hay nhỏ
ỏ thôi, chia
a không đều
u mà họ có
ó thể cầm ddao cầm búúa giết
nhau tại chỗ. Thíí dụ như mộ
ột tên tù têên là Nguyễễn Văn Nhân là tù
hình sự đã bị kết án
á tử hình vì tội giết người, conn một trungg tá
công an
n Hà Nội. Bị
B kết án tử
t hình như
ưng không thi hành áán.
Ngay trrong tù tên Nhân này lại giết mộ
ột người bạạn tù khácc và lại
bị tuyên
n án tử hình
h một lần nữa."
n
LM Ngu
uyễn Hữu Lễ nhận xét mức độ tàn ác củaa những đầuu gấu
trong tạại giam Cổn
ng Trời: "V
Việc ác độcc nhất của chế độ cộng sản
đối với tù chính trrị miền Nam
m nói chun
ng và các nngười côngg giáo
nói riên
ng đặc biệt là các linh
h mục là, cái
c trại đó giao cho nnhững
người đội
đ trưởng là tù hình sự. Đại đa
a số là nhữ
ững kẻ hiếpp dâm, giếtt người cướ
ớp của. Bịị
kết án từ
ừ 15 năm sắp
s lên cho
o tới tử hìn
nh. Nếu dư
ưới 15 năm
m thì khôngg được lên đó.
Những đội
đ trưởng
g đó được giao
g
cho ca
ai trị ngườ
ời tù miền N
Nam, đặc bbiệt là các linh mục.
Những đội
đ trưởng
g này được giao rất nhiều
n
quyềnn hạn, ngay
ay cả mỗi đđội trưởng đều có
một cái còng số tá
ám nữa. Họ
H có thể đánh
đá hay còòng bất cứ
ứ một ngườ
ời nào và chhính mắt
tôi đã chứng kiến họ đánh tù
ù miền Bắcc không thểể nào tưởnng tượng đư
ược."
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Những con người có thể biến thành những con thú để sống bởi vì họ chỉ cần tranh chấp nhau một
miếng khoai mì là họ có thể cầm dao cầm búa giết nhau tại chỗ.
LM Nguyên Thanh

LM Nguyên Thanh kể về trại của ông ở được gọi là khu O với những thành phần mà ông
gọi là cặn bã của miền Bắc: "Chúng tôi được ở trong khu O tức là họ xây một vòng tròn
tường cao kín cổng cao tường, ở trong cái trại tù được gọi là trại tù tử hình vì trại này
nhốt tất cả thành phần cặn bã của miền Bắc. Những tù hình sự can tội cướp của giết
người chờ tử hình và chúng tôi bị nhốt chung với những người này. Tôi lại được chiếu
cố hơn cả là vì ở khu O tức là tù trong tù."
Người tù biệt kích Trần Nhật Kim xác nhận lời kể của LM Nguyên Thanh bằng lời kể:
"Ở trong trại đa phần là tù hình sự. Những người bị chung thân khổ sai và môt số bị án
tử hình. Họ là những thành phần người ta gọi là đầu gấu gom từ các trại để mang lên
Cổng Trời. Trại Cổng Trời có điểm đặc biệt nó cao gần hai ngàn thước sát biên giới
Trung cộng, chỉ cách 5 cây số đường chim bay. Với khí hậu mùa đông là 0 độ C mà
chúng tôi chỉ có một bộ bà ba, một chăn một chiếu một cái mền mỏng. Nó có điểm đặc
biệt nữa là chỉ bắt đi kỷ luật vào mùa đông vì mùa hè nó cần tù nhân tăng gia sản xuất.
Mùa đông thì thời gian ở trong phòng kỷ luật thì phương tiện không có, ăn uống thì kém.
Một tháng chúng tôi được 11 ký nhưng người bị kỷ luật thì chỉ có 9 ký thôi. 9 ký này toàn
chất bột như ngô, khoai, sắn, đa phần là ngô xay. Vì vậy chúng tôi bị xuống sức khỏe rất
nhanh. Vấn đề hành hạ tôi nghĩ không gì hành hạ bằng thời tiết. Cái đói và ý tưởng
mình không được trở về gia đình nữa. Nhưng chúng tôi thường đối diện một sự thật là
đói quá. Những người tù hình sự thì họ có thể ăn cắp ăn trộm hoa màu trong khi đi làm,
nhưng chúng tôi thì không."
Trốn trại khó hơn lên trời
Tuy nghiêm ngặt và khó khăn như vậy nhưng nỗi thèm sống đã thôi thúc người tù khiến
họ nghĩ đến con đường đào thoát, dù biết rằng cơ hội tự do chỉ là một phần trăm. Người
tù Hoàng Đình Mỹ kể lại sự chuẩn bị trốn trại của ông và đồng đội: "Thời gian nó cho
chúng tôi về công trường Hồng Thắng lao động, rồi nó chuyển về Đầm Đùn Thanh Hóa.
Ở đây nó cho ra ngoài làm tự do nhưng trong một vùng thôi không đi quá phạm vi.
Chúng tôi mới tìm đường do mấy cái ông dân tộc đi mua hàng ngoài Thanh Hóa về bán
cho chúng tôi, thuốc lá hay hộp quẹt. Nghe người ta nói chuyện đi đường như thế nào
rồi tôi mới nghĩ tới chuyện trốn trại tôi mới bắt đầu đi. Sáng hôm đó tôi đi làm sớm, tôi
xin cán bộ cho tôi đi đốt lò vôi. Vào tổ lò vôi được mấy ngày khi đi ra ngoài làm lán tôi
kiếm cớ tôi đi thật sớm thì tới tối tôi đã ra tới Thanh Hóa."
Ra tới Thanh Hóa nhưng không thể trốn xa hơn, thế là họ lại bị bắt.
Người tù Trần Nhật Kim kể về trường hợp trốn trại khác mà ông được biết: "Khi các anh
em tù vào phòng mỗi buổi chiều. Thí dụ như hôm nay có 40 người cán bộ thì họ trực gác
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các phòng. Anh em xếp hàng ở ngoài cửa và người ta gọi tên từng người để mấy chục
cán bộ nhận diện trước khi người đó bước vào phòng. Thành thử ra họ thuộc lòng từng
người và biết rõ từng tên. Mỗi phòng đều có quyển sổ có hình ảnh đàng hoàng, ghi tên
tuổi rõ ràng thành thử anh em có thoát ra ngoài cũng khó. Trường hợp anh Khoan, anh
này là biệt kích ra Bắc trước năm 1970 anh ấy bị bắt và trốn trại. Anh vừa thoát ra khỏi
cổng trại thì bị tù hình sự nó phát hiện nó báo cán bộ liền. Anh bị bắt và bị đánh trước
mặt chúng tôi. Họ mang vào trong một chỗ mà chúng tôi nhìn qua khe cửa đều thấy
được. Bốn người vừa đánh vừa đấm khi anh ấy bất tỉnh thì nó khiêng bỏ vào phòng kỷ
luật. Anh Khoan hiện nay đang ở tiểu bang Ohio."
Trong bài tiếp, những nhân chứng sống kể lại các phương thức hành hạ người tù như thế nào trong cái
trại giam khủng khiếp này. Từ cùm cánh tiên, cho tới nhà đá biệt giam, lấy đi sinh mạng biết bao người,
trong đó có tính mạng của cha chính Vinh người mở đầu cho câu chuyện Trại Giam Cổng Trời này....
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TRẠI
R GIA
AM CỔN
NG TRỜI - Phhần 7
Mặc Lâm, biên tập viên RFA
2010-12-28
8

Tiếp tụcc loạt bài Trại
T Giam Cổng
C
Trờii, trong bàii thứ bảy hôm nay, nhhân chứng sẽ kể cho
quý vị nghe
n
những
g hình ảnh
h mà các trạại giam khhác trong lããnh thổ Việệt Nam khôông có
được: đó là hầm đá
đ kiên giam
m, nơi dàn
nh để gián ttiếp giết tùù nhân vì chỉ cần vàoo đây 10
ngày llà sẽ vĩnh vviễn ra đi, L
LM Nguyễễn Văn
Vinh llà một tronng những nngười chết từ hầm đá
này. M
Mặc Lâm ttrình bày cùng với cáác nhân
chứngg sau đây m
mời quý vị theo dõi.
nh bệnh tậật
Ám ản
Tù nhâân trong tấất cả các trạại giam của người
Cộng Sản luôn ggiống nhauu về nỗi ám
m ảnh bệnh
tật hầuu như bất tận. Nhữngg viên thuốốc nhỏ
nhoi m
mà thân nhâân có dịp m
mang vào ttrại giam
cho họ chỉ
c có thể chữa trị nh
hững cơn bệnh
b
nhẹ nhhư nhức đầầu, cảm sốốt thông thư
ường,
nhưng khi
k người tù
t gặp các chứng như
ư sốt rét rừnng, kiết lỵ hay tiêu chảy thì mạạng sống
kể như chỉ
c còn biếết trông chờ vào Thư
ượng Đế.
Các loại thuốc dân
n gian đượ
ợc người tù
ù tận dụng ttối đa và trrong nhiềuu trường hợ
ợp các
chứng bệnh
b
nguy hiểm đã đư
ược khống
g chế một ccách kỳ diệệu. Có lẽ ddo quen dầần với sự
khắc ng
ghiệt của th
hiên nhiên khiến ngườ
ời tù trở nêên miễn nhhiễm trongg một giai đđoạn nào
đó. Nhiiều loại vi trùng mà bên
b ngoài bất
b cứ ai cũũng lo sợ llại tránh xaa những coon người
khốn kh
hổ này.
hân như th
hời tiền sử
Cưa ch
Khi ngư
ười tù gặp tai
t nạn hay
y chấn thươ
ơng thì sự thể lại kháác, nhất là ttrong trườnng hợp bị
nhiễm trùng do vếết thương thì hậu quảả thật khó llường. Linnh mục Ngguyễn Văn Lý, người
tù nổi tiiếng vì tran
nh đấu cho
o nhân quyềền kể lại nhhững kinh nghiệm m
mà ông từngg chứng
kiến như
ư sau:
Khi bị th
hương tích đau
đ bệnh gì đó
đ mà cần phải
p
cưa tayy hoặc cưa cchân, điều kiiện không có nên họ
cưa sống
g như vậy ch
hứ không có
ó thuốc tê thuốc mê gì cảả. Họ cột ch
hặt anh em của mình vàào giường,
rồi họ dù
ùng cưa tay, họ cưa luôn
n cái khúc chân
c
nào màà đang đau như vậy.
LM. Ngu
uyễn Văn Lýý
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- Khi bịị thương tícch đau bện
nh gì đó màà cần phải cưa tay hooặc cưa châân, điều kiện không
có nên họ
h cưa sốn
ng như vậy chứ không
g có thuốc tê thuốc m
mê gì cả. H
Họ cột chặtt anh em
của mìn
nh vào giườ
ờng, rồi họ
ọ dùng cưa tay, họ
cưa luôn
n cái khúc chân nào mà
m đang đau
đ như
vậy. Ng
gười đó bị buộc chặt vào rồi nh
hét giẻ vào
miệng, để
đ khỏi la hét gì đượ
ợc. Họ cũn
ng muốn
cứu mìn
nh để mình
h sống như
ưng rất kinh
h hoàng.
Tôi biếtt một linh mục
m tên là Hùng đã bị
b cưa
sống nh
hư vậy năm
m 81 hay 82
2 gì đó.
Bệnh tậật không có
ó thuốc meen là tình trrạng
chung của
c tất cả các
c trại tù trrên toàn cõ
õi Việt
Nam. Riêng
R
tại trrại giam Cổ
ổngTrời th
hì tình
trạng nàày lại càng bi đát hơn
n vì chính sách
s
cô
lập tù nh
hân hoàn toàn
t
với bêên ngoài củ
ủa nó. Troong suốt nhhiều năm, nnhững ngư
ười tù Cổng
g
Trời không hề gặp
p mặt thân nhân của mình
m
cho đđến khi tất cả âm thầm
m ra đi troong vòng
tay của bạn tù. Một
M trong nh
hững ngườ
ời kiên cườ
ờng nhất troong tổng số 70 tù nhâân này là
linh mụ
ục Nguyễn Văn Vinh,, cuối cùng
g thì ông bỏỏ mình troong hầm đáá của trại ggiam Cổng
Trời vì không tuân
n theo nhữ
ững quy địn
nh mà cán bộ trại giaam đưa ra.
Hầm đá
á: nấm mồ
ồ buốt giá
Linh mụ
ục Nguyễn
n Hữu Lễ kể
k lại điều mà
m ông chho là kỳ diệệu khi phátt hiện ra dấấu tích của
LM Vin
nh để lại tro
ong hầm đá
đ trước kh
hi ông chết nhiều năm
m về trước: Cái hầm đđá đó tức
là nhà kiên
k giam trên
t
Cổng Trời. Trên
n đó có mộột nhà xây bằng đá rấất tối. Nó có hai cái
xập hai bên, mỗi bên
b là cái xập
x bằng ván,
v khi nggười tù ngư
ười ta lên đđó nằm thì người ta
khắc cá
ái tên của người
n
ta lên
n đó. Ngư
ười ta dùngg đinh hay là đầu đinhh để khắc ttên dưới
miếng ván
v mình nằm. Có một bữa tôi vô tình tôii nằm và m
mò mò phíaa dưới thì pphát hiện
ra nhữn
ng cái tên, một hàng dài
d rất nhiiều. Có nhhững cái têên khó đọc, có nhữngg tên đọc
được tôi thấy có têên của cha
a Vinh. Tôi không biếết nhiều vềề cha Vinh ngài bị bắắt năm nào
o
tôi khôn
ng biết. Tô
ôi cũng khắ
ắc tên tôi th
heo. Sự kiiện đó nó nnói lên nơi đây đã từnng giam
giữ mộtt số người trong
t
đó nhiều ngườ
ời đã chết.
Cái hầm đá đó tức là
à nhà kiên giam
g
trên Cổ
ổng Trời. T
Trên đó có m
một nhà xây bằng đá rất tối. Nó có
hai cái xập
x hai bên, mỗi bên là cái
c xập bằng
g ván, khi ng
người tù ngư
ười ta lên đóó nằm thì nggười ta khắc
cái tên củ
ủa người ta lên đó.

Nhà thơ
ơ Nguyễn Chí
C Thiện thì
t kể rõ hơ
ơn cách thhức mà ngư
ười tù tại trrại Cổng Trời bị nhốtt
trong hầầm đá như thế nào qu
ua lời tườn
ng thuật củaa Nguyễn H
Hữu Đangg và Kiều D
Duy Vĩnh:
Ở Hà Giang
G
thì th
hực sự khôn
ng khác gìì nơi chúngg tôi ở, nó cchỉ rét hơnn thôi. Như
ưng nó là
trại thủ tiêu. Nó không
k
để chết lần chếết mòn tự cchết mà nhhững ngườii công giáoo thì bị nó
giết chếết. Nó cho mặc quần đùi dẫn và
ào hang đáá nó cùm ở trong đó. Theo như
ư Nguyễn
Hữu Đa
ang và Kiều
u Duy Vĩnh
h kể lại cho
o tôi biết th
thì không aai sống quáá 10 hôm. Người tù
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được cho mỗi ngày một nắm cơm bằng quả trứng. Nó bắt mặc như thế mà ngoài trời
lạnh như thế, ban đêm trời mùa đông nó toàn chờ dịp Noel để nó cùm. Rất nhiều người
công giáo bị thủ tiêu theo lối đó.
Trong tác phẩm "Cuộc Chiến Chưa Tàn" người tù biệt kích Trần Nhật Kim viết lại: Còn
một loại phòng giam khác là những hầm đá chìm dưới đất, vào mùa đông hầm càng lạnh
hơn. Khẩu phần ăn quá ít, mỗi bữa cơm nắm lại chỉ lớn bằng trái trứng vịt với muối.
Không có lấy một chút chất ngọt, chất béo. Trong hoàn cảnh ngược đãi, thể xác sẽ bị
hao mòn theo thời gian. Có nhiều người đã qua đời ở đây.
Khi cùm, tù nhân để cổ chân trên nửa vòng sắt dưới, cán bộ úp nửa vòng sắt trên xuống không vào
khớp vì thịt cổ chân thừa ra ngoài. Cai ngục dùng gót giầy đạp xuống phần sắt trên để vòng sắt vào
ngàm. Họ làm như một thói quen trong khi tù nhân đau đớn. Phần thịt nơi cổ chân đã dập nát, vết
thương chảy máu dễ làm độc.

Chính tại căn hầm đặc biệt này, cùm xích và cai ngục cũng khác thường. Vòng sắt dẹp
ôm cổ chân lâu ngày sét rỉ, đường kính khoảng 4 phân tây, nhỏ hơn cổ chân bình thường.
Khi cùm, tù nhân để cổ chân trên nửa vòng sắt dưới, cán bộ úp nửa vòng sắt trên xuống
không vào khớp vì thịt cổ chân thừa ra ngoài. Cai ngục dùng gót giầy đạp xuống phần
sắt trên để vòng sắt vào ngàm. Họ làm như một thói quen trong khi tù nhân đau đớn.
Phần thịt nơi cổ chân đã dập nát, vết thương chảy máu dễ làm độc vì vòng sắt xét rỉ, dơ
bẩn. Không được chữa trị kịp thời và hình phạt kỷ luật vẫn tiếp diễn trong nhiều ngày,
vết thương lở loét sau mỗi cử động. Cổ chân sưng lên khiến vòng sắt như nhỏ lại lún sâu
vào thịt, vòng sắt nhám như mặt dũa cọ vào vết thương. Cái đau nơi cổ chân bóp thắt trái
tim, các bộ phận trong người như bị cắt ra từng mảnh. Tù nhân có cảm giác vết thương
ngứa ngáy khó chịu, như đang bị những dòi bọ gậm nhấm. Muốn cử động cho bớt ngứa
lại sợ vòng sắt làm vết thương chảy máu. Lâu ngày nằm một chỗ, bàn chân như nặng
hơn, mất dần cảm giác nơi gan bàn chân. Cảm giác nặng nề lên dần tới hông, như không
còn chịu sự điều khiển của trí óc.
Tàn nhẫn bao nhiêu mới trở thành độc ác?
LM Nguyễn Viết Cường cho biết những người tù tại Cổng Trời bị cùm thường vào mùa
đông, cụ thể là trước lễ Giáng Sinh hằng năm như một lời nhắc nhở cho các giáo dân, tu
sĩ, linh mục biết rằng Lễ Giáng Sinh sẽ là niềm đau khổ cho họ hơn là niềm tin hy vọng
được mang xuống từ trời:
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Ông T
Trần Nhật K
Kim một nngười lính bbiệt kích bị
giải giiam từ Nam
m ra kể lại trại giam C
Cổng Trời
hành hhạ tù nhân trong mùaa đông như
ư thế nào:
Với khhí hậu mùaa đông là 0 độ C mà cchúng tôi
chỉ có một bộ bàà ba, một cchăn một chhiếu một
cái mềền mỏng. N
Nó có điểm
m đặc biệt nnữa là chỉ
bắt đi kỷ luật vàoo mùa đônng vì mùa hhè nó cần
tù nhâân tăng giaa sản xuất. Mùa đôngg thì thời
gian ở trong phòòng kỷ luậtt thì phươnng tiện
khôngg có, ăn uốnng thì kém. Một thánng chúng
tôi đượ
ợc 11 ký nhhưng ngườ
ời bị kỷ luậật thì chỉ có
ó
9 ký thhôi. 9 ký nnày toàn chhất bột như
ư ngô,
khoai, sắn,
s đa phầ
ần là ngô xay.
x
Vì vậyy chúng tôii bị xuống sức khỏe rrất nhanh.
Cái lạnh
h đồng lõa vớ
ới những vếết thương hà
ành hạ ngườ
ời tù bị cùm trong trại kkhiến họ muốn chết
không đư
ược mà muố
ốn sống cũng
g không xon
ng. Đau đớn
ớn dày vò họ ngày này qua ngày kháác trong
mùa đôn
ng khắc nghiiệt, nhiệt độ
ộ luôn ở dướ
ới 0 độ thì daa thịt có bằn
ng thép cũngg phải nhũn ra
N
Người tù Trầần Nhật Kim
m

Chờ đến
n mùa đông mới bắt đầu
đ tra tấn
n hay cùm kkẹp người tù là kinh nghiệm m
mà cán bộ
trại giam
m tích lũy trong nhiều
u năm, để khi đem raa áp dụng ccho người tù CổngTrrời thì mứcc
tác hại của
c nó ghêê gớm khôn
ng bút mựcc nào tả xiếết. Cái lạnnh đồng lõaa với nhữnng vết
thương hành hạ ng
gười tù bị cùm
c
trong trại khiến họ muốn cchết khôngg được mà muốn
sống cũ
ũng không xong.
x
Đau
u đớn dày vò
v họ ngàyy này qua nngày khác trong mùaa đông
khắc ng
ghiệt, nhiệtt độ luôn ở dưới 0 độ thì da thịtt có bằng thhép cũng pphải nhũn rra huống gì
là cơ thểể của nhữn
ng người tù
ù quanh năăm ốm đói..
Biệt gia
am, một cá
ách tra tấn
n âm thầm
m khác
Hình thức biệt giaam được dù
ùng để hàn
nh hạ tinh tthần ngườii tù và cáchh ly họ một lần nữa
trong cáái thế giới vốn
v đã nhỏ
ỏ hẹp và tăăm tối. Rấtt nhiều hìnnh thức biệệt giam, từ nặng tới
nhẹ mà cách gọi nó
n sẽ khác nhau. Kiêên giam là cái tên dùnng để chỉ m
mức độ biệệt giam
nặng nh
hất. Cát sô
ô, trại kỷ lu
uật, trại kiêên giam đềuu có cùng m
một hình tthức: cực nnhỏ, tối
tuyệt đố
ối, bị cùm chân,
c
và cáách biệt vớ
ới mọi tù nhhân khác. Những nơ
ơi này dànhh cho việc
giam giữ các phạm
m nhân màà cán bộ trạại giam choo là bất trị,, hay kỷ luật những nngười vi
phạm nộ
ội quy trại. Nhục hìn
nh trong nh
hững phònng tối này ccó thể làm cho ngườii tù phát
điên lên
n vì những sự tra tấn âm thầm nhưng
n
hết ssức hiệu quuả. Khôngg phải giam
m giữ
suông mà
m người tù
ù luôn luôn
n bị cùm bằng nhiều cách khác nhau tùy ttheo trại giiam.
Biệt giaam một lần
n đã là một nhục hình
h khó quên nhưng bị bbiệt giam nnhiều lần tthì nhục
hình ấy sẽ ra sao? Người tù lương tâm
m LM Nguyyễn Văn Lýý cho biết ttrường hợpp của
chính bảản thân ôn
ng: Tôi đã ở tù 4 lần tổng
t
cộng 117 năm vàà bị quản chhế hơn 7 lầần, án của
tôi vẫn còn 5 năm
m tù và 5 nă
ăm quản ch
hế nữa. Thhường thờii gian đầu lúc nào tôii cũng bị
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biệt giam cả. Đầu tiên năm 77 tôi bị hoàn toàn biệt giam một mình. Rồi đến đợt tù năm
83, ba năm đầu tiên hoàn toàn biệt giam. Không phải mình làm gì cả nhưng họ muốn
khống chế như vậy để tạo điều kiện cho mình theo kiểu nói của họ là để ăn năn sám hối!
Mọi kỹ thuật hành hạ con người từ thời trung cổ cho đến cận đại đều được cán bộ trại giam Cổng
Trời áp dụng triệt để. Các kiểu gông cùm làm người tù sợ hãi suốt cả cuộc đời được họ vắt óc nặn ra
và đem áp dụng vào những con người khốn khổ này.

Đó là hình thức tẩy não mình đi. Trong điều kiện mình không có sách báo thông tin gì
mà cứ ở một mình như vậy, người thiếu bản lãnh thì rất dễ bị khủng hoảng tư tưởng đi
đến chỗ một loại đầu hàng nào đó, một sự khuất phục nào đó. Phòng kỷ luật của trại
giam Cổng Trời lại càng kinh khủng hơn, LM Nguyên Thanh kể lại những hình khổ mà
người tù phải chịu khi bị giam trong trại kỷ luật nay: Riêng tại trại Cổng Trời thì phòng
kỷ luật họ có một loại cùm nó đặc biệt hơn những trại khác. Tôi cũng đã bị ba bốn năm
cùm liên tục ở chân. Riêng tại trại Cổng Trời thì nó dùng một loại cây gọi là cây gỗ
nghiến tức là nó rất cứng giống như cây cẩm lai ở miền Nam. Họ xẻ đôi ra và họ khoét
hai cái vòng bán nguyệt ở trên và ở dưới. Khi đặt ống chân vào đó thì nửa thân cây phía
trên dập xuống nếu không lựa chiều cho vào chỗ nhỏ nhất của ống chân thì cái cây dập
xuống nó có chiều rộng khá rộng cho nên nó có thể dập lên xương ống chân làm nát cả
xương. Nhiều người khi vào nhà kỷ luật đó khi ra thì chỉ còn xương bọc da và chân bị hư
rồi.”
Cái cùm bằng gỗ cẩm lai mà linh mục Nguyên Thanh kể lại chỉ là một trong nhiều thứ
dụng cụ mà Cổng Trời dành cho tù nhân. Mọi kỹ thuật hành hạ con người từ thời trung
cổ cho đến cận đại đều được cán bộ trại giam Cổng Trời áp dụng triệt để. Các kiểu gông
cùm làm người tù sợ hãi suốt cả cuộc đời được họ vắt óc nặn ra và đem áp dụng vào
những con người khốn khổ này.
Máu và nuớc mắt của những tù nhân đổ xuống trong các lần tra tấn hay cùm kẹp xảy ra trong các trại
giam trên khắp lãnh thổ Việt Nam như thế nào, mời quý thính giả đón theo dõi những lời kể từ các nhân
chứng sống trong loạt bài Trại giam Cổng Trời kỳ tới.
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TRẠI
R GIA
AM CỔN
NG TRỜI - Phhần 8
Mặc Lâm, biên tập viên RFA
2010-12-28
8

Những công cụ traa tấn mà Cổng
C
Trời tận
t dụng làà các loại ccùm từ thờii trung cổ ccòn sót lại
đã khiến
n người tù hoảng loạn và kinh khiếp.
k
m mắn hơn Cổng
g Trời?
Gulag may
Trong suốt 12 chhương sáchh trong tác phẩm
"Quần Đảo Ngụcc Tù", văn hào Soltzhhenitsyn
hoàn tooàn không nhắc gì tớ
ới các loại ggông cùm
được ssử dụng troong những trại giam đđược xem
là địa nngục trần ggian này. N
Nếu vì lẽ ggì đó mà
Soltzheenitsyn quuên không nnhắc đến ccác loại
dụng ccụ dùng để trừng phạạt người tù qua hình
thức trra tấn này tthì quả thậtt là một thiiếu sót
lớn. N
Ngược lại, nnếu các nhhà giam troong Quần
Đảo N
Ngục Tù khhông có loạại gông cùm
m nào
đáng đđể ý thì quảả thật nhà ttù Xô Viết vẫn còn làà
thiên đđường nếu so sánh vớ
ới các trại ggiam của
T
Trại giam trên toàn đất nư
ước Việt N
Nam không
g
Việt Naam, đặc biệệt là trại giaam Cổng Trời.
nơi nào là không có
c phòng biệt
b giam, cát
c sô hay trại kỷ luậật. Những nơi này luôôn luôn đi
kèm với các loại cùm
c
mà ng
gười tù nào
o khi bước chân vào m
một lần sẽ vĩnh viễn ghi vào ký
ý
ức suốt đời không
g tài nào xó
óa bỏ.
Chế độ giam giữ đặc
đ biệt nàày vừa có mục
m đích tẩẩy não nhữ
ững tư tưởnng chống đđối của
người tù
ù mà vừa là hình thứcc trừng phạạt hữu hiệuu nhất đối với nhữngg ai không ttuân theo
các luậtt lệ của trạii.
Khi ngư
ười tù bướcc chân vào trại giam Cổng Trờii thì trước hhết anh ta sẽ được ngghe một
loại huấấn thị sắt máu
m từ trưở
ởng trại giaam, để suốtt những năăm tháng saau đó ghi đđậm trong
tâm trí anh
a ta rằng
g nơi này làà nơi sẽ trảả thù nhữngg việc anh ta làm. V
Việc trả thùù đa dạng
với nhữ
ững nhục hìình nào màà cán bộ trạại giam cóó thể nghĩ rra. Nguyễnn Hữu Đanng, người
tù nổi tiiếng trong phong trào
o Nhân Văn Giai Phẩẩm trả lời ttrong một bbài phỏng vấn như
sau:
Các anh phải nhớ rằ
ằng một khi vào đây là các
c anh sẽ kkhông có nggày trở lại, cáác anh sẽ ở đây cho đến
n
lúc chết.
Ông Nguyễn
n Hữu Đang
g
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"Ngay khi chúng tôi đến nhà tù, người ta đã tuyên bố: Các anh phải nhớ rằng một khi
vào đây là các anh sẽ không có ngày trở lại, các anh sẽ ở đây cho đến lúc chết. Người ta
đã tuyên bố thế – tổng giám thị nhà tù tuyên bố chính thức, công khai trước tất cả các tù
nhân chính trị. Đã vào đây là không có ngày trở lại, không bao giờ ra khỏi nơi này. Cho
dù án của anh là 5 năm, 10 năm, 15 năm, 20 năm – các anh cũng sẽ ở đây đến lúc chết.
Vì sao? Vì các anh, lũ phản động, phản bội tổ quốc, phản bội cách mạng, các anh đáng
chết. Vì lòng khoan dung, độ lượng, nhân đạo, mà chính phủ để cho các anh được sống,
nhưng trả tự do cho các anh, không bao giờ! Trả tự do cho các anh là trả tự do cho hùm
beo, các anh sẽ ở đây cho đến chết."
Các loại cùm
Trong suốt bao nhiêu năm hiện hữu, trại giam Cổng Trời chưa hề trả tự do cho một người
tù chính trị nào. Chẳng những thế họ còn bị vô số hình phạt và một trong những hình
phạt thông thường nhưng đau đớn nhất cho họ là các loại cùm được dùng như hình thức
tra tấn. LM Nguyễn Viết Cường cho biết: "Nhiều kiểu cùm lắm. Nhiều kiểu cùm và
nhiều kiểu xiềng lắm. Đơn giản nhưng mà nó rất ác. Nhất là khi nó khóa còng số 8. Nó
khóa cánh tiên ác lắm. Nó không đánh nhưng nó khóa như thế còn hơn đánh. Cùm lâu
nhất là 8 tháng"
Theo lời kể của nhiều tù nhân thì ở trại Phong Quang có một loại cùm mà người ta gọi là
cùm chữ V, đây là một loại cùm bằng sắt đóng chữ V vào chân. Người tù nào bị cùm
loại cùm này thì chân coi như bỏ đi. Cán bộ đưa cùm vào chân người tù sau đó lấy búa
gõ vào cho khít. Khi cán bộ lau cái tút sắt ở bên dưới thì da, thịt, gân tuột theo hết và
người tù rú lên một tiếng và ngất đi. Cùm như thế chỉ trong vòng một hai ngày thì cán bộ
phải bỏ ra thay cái cùm khác. Cái chân hư phải thuốc men rất lâu mới khỏi nổi. Ai bị
cùm chữ V một lần thì có vết sẹo ở đàng sau cổ chân. Nhiều người tù kể lại có lúc tại trại
Phong Quang hàng mấy chục người nằm dài chân băng bó vì bị cùm.
Thế nhưng tại trại giam Hỏa Lò còn có một loại cùm khác còn kinh khủng hơn loại cùm
chữ V của trại Phong Quang. Đây là một loại cùm hộp bằng xi măng mà mỗi lần nhắc tới
những ai từng ở Hỏa Lò đều không khỏi rùng mình. Người tù bị nhốt trong cát sô mà cái
cát sô này nằm trên một bể phân bên dưới là cống rãnh. Cát sô có hai lần tường bao bọc
nên tiếng la khóc của người tù không vang ra phía ngoài được.
Cùm hộp được đúc bằng bê tông, hai chân người tù bị cán bộ nắm đè vào cái đũa cùm có
lỗ tương tự như con số 8. Sau khi người tù đưa chân vào thì cán bộ dập phần hộp xi
măng còn lại xuống cho khớp với phần hộp bên dưới. Đau đớn làm người bị cùm chỉ rú
lên được một tiếng rồi ngất đi, xương chân coi như vỡ. Cùm này chỉ để 12 tiếng là phải
mở ra để thay cùm khác.
Một kiểu còng khác không kém đau đớn được mang cái tên rất mỹ miều: "khóa cánh
tiên" đây là loại còng được dùng hầu hết trong các trại giam mà trại Cổng Trời hầu như
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sử dụng
g nhiều nhấất nhằm kh
hống chế nh
hững ngườ
ời tù hình ssự hay nhữ
ững kẻ to coon cứng
đầu. Ng
gười tù Ng
guyễn Chí Thiện
T
kể lạại những ggì mà tù nhhân bị loại kkhóa tàn ác này hành
h
hạ như sau:
"Nó có cái khóa gọi
g là khóa cánh tiên mà cái nàyy không
cần phả
ải vi phạm đâu nhé, anh
a đun trộ
ộm ấm trà anh cũng
bị khóa.. Nó ghét là nó khóa
a. Lấy trộm
m sắn hay m
mẩu
khoai ng
goài ruộng
g cũng đủ khóa
k
như thế
t rồi. Khhóa cánh
tiên là cái
c khóa số
ố 8, khóa vòng
v
hai tayy ra phía ssau lưng
và phải 3 người mới
m khóa nổ
ổi. Hai tayy người tù cứ mở
rộng ra và khép lạ
ại đàng sau
u lưng, haii người mớ
ới khép
nổi như
ư thế. Khi bị
b như thế anh càng to,
t thì lồngg ngực
anh càn
ng như muố
ốn vỡ. Rồii người thứ
ứ ba là anhh tù tự
giác nó đưa cái kh
hóa vào và
à khóa lại. Khóa lại nnhư thế
thì sức người
n
khôn
ng chịu nổ
ổi 15 phút vì
v đa phần bị đau
đớn điên cuồng, chỉ
c trong vò
òng 15 phú
út là ngất đđi. Đau
đến mứcc những an
nh dũng sĩĩ diệt Mỹ cũ
ũng bị tù vàà khóa
như thế,
ế, hay là trù
ùm lưu man
nh bị khóa
a như thế thhì nó hóa
điên. Khi
K hóa điêên thì nó lạyy van xin tha
t lúc thì nó lôi cả
đảng ra
a nó chửi. Hình thức khóa cánh
h tiên làm ccho
người ta
a ai cũng sợ
s vì nó đa
au không th
hể tưởng tư
ượng
được. Tôi
T là ngườ
ời bị khóa mấy lần nêên tôi có thhể tả như vvầy: trong thời tiết 0 độ mà nó
cởi áo hết
h khóa ng
goài giữa sân,
s mồ hô
ôi trên tránn chảy đầm
m đìa. Nó đđau ở hai tthái dương
g
điên cuồ
ồng lên. Lúc
L bấy giờ
ờ thành tâm
m mà nói tôôi chỉ muốốn chết mà thôi."
Muốn chết
c cũng không
k
đượcc vì cán bộ
ộ canh chừnng khi thấyy người tù kiệt sức đến độ nguy
y
hiểm thì họ thả ra hoặc nới lỏng
l
bớt hìình phạt. C
Cán bộ trạii giam nào cũng học được cách
tra tấn theo
t
kiểu tầầm ăn dâu này. Ban đầu nhiều người tưở
ởng rằng trư
ưởng trại ssợ để tù
nhân ch
hết sẽ ảnh hưởng
h
đến điểm thi đua,
đ nhưngg sau một thhời gian nggười tù mớ
ới biết
được cáái nỗi sung sướng bện
nh hoạn nằằm sâu tronng tiềm thứ
ức của cán bộ trại giaam khi tận
hưởng những
n
đau đớn mà họ
ọ sáng tạo ra để trừngg phạt nhữ
ững người ttù bất hạnhh.
h tù nhân
n nữ
Hành hạ
Đối vớii tù nhân nữ
ữ thì mức độ
đ tận hưở
ởng của cánn bộ quản ggiáo có khhác hơn đốii với tù
nhân naam, bệnh hoạn và ác độc
đ hơn. LM
L Nguyễễn Văn Lý kể lại nhữ
ững phươngg cách mà
mới ngh
he qua khô
ông ai có th
hể tin đượcc vào tai củủa mình, ônng kể: "Nhhững hình kkhổ khác
thì tôi đã
đ tường th
huật khá rõ
õ ở trong 54 nhục hìnnh. Nhữngg nhục hìnhh đối xử ở bbên các
bạn nữ, hình thức mà xúc ph
hạm nhân phẩm
p
của hhọ rất kinhh hoàng. V
Ví dụ như llột trần
truồng tập
t thể 25 cô, bà mộtt lúc mà xâ
âm phạm vvào chỗ kínn của họ nhhư vậy thì tthấy không
g
còn chi ra con ngư
ười nữa. Tôi
T đang kểể với anh m
mà tôi chảyy nước mắắt đây. Troong buồng
giam thì nó có haii dãy sàn xi
x măng cao
o vừa với ttầm của nggười nằm. Một loại ggiường tập
p
thể chín
nh giữa có lối đi.
Page 39 of 885

Chúng bắt những nggười tù nữ này, xin lỗỗi, chổng m
mông lên ở
dưới cái sàn đó, rồi một cán bộ mang găăng tay loạại găng tay
lao động chứ
c không phải găngg tay vệ sinnh của y tế đâu.
Găng tay thô nhám llao động. Nó thọc vàào cái chỗỗ kín của
các bà đó để họ tìm các vật dụụng như thư
ư từ tiền bạạc mà họ
nghi là dấ
ấu diếm. H
Họ thọc như
ư vậy, chẳnng có vệ siinh gì cả.
Bà nào có
ó HIV/AIDSS thì sẽ lâyy qua các bbà khác dễễ dàng lắm..
Các bà kh
hông đề khááng lại đượ
ược cho nênn chỉ đứng khóc với
nhau. Mỗ
ỗi bà chịu nnhục hình m
một lúc, tấất cả đều trrần truồng
như nhộng
g vậy. Một hình khổ nữa là họ lấy nhữngg vật dụng
cứng họ th
học vào nơ
ơi chỗ kín ccủa phụ nữ
ữ. Họ lấy ddùi điện rà
à
vào những
g chỗ đó để đốt cháy.. Nó vừa llàm đau khhổ vừa xúc
phạm nhâ
ân phẩm nggười phụ nữ
ữ."
Làm sao LM
L Nguyễễn Văn Lý nghe lại đư
ược nhữngg lời kể lể
mà bất cứ ai có nhânn tính cũngg đều phải quay mặt đđi như thế,,
ông nói: "Họ cấm không cho
o nói lại nêên đâu dám
m nói. Mãii đến khi hồi gần đâyy họ cho tù
ù
ng với một số
s tù chính
h trị, chínhh các bạn ttù chính trịị này khi ở chung,
hình sự nhốt chun
được cá
ác bà các cô
c hình sự kể lại. Vì trên thân tthể có nhữn
ững dấu tíchh do nhữngg lần tắm
chung th
hì họ thấy dấu tích, họ
h hỏi thì các
c bà kể lạ
lại."
Khổ nạn
n của ngườ
ời tù hầu nh
hư vô tận. Mỗi trại ggiam có mộột cách hànnh hạ ngườ
ời tù tùy
theo sự tưởng tượn
ng phong phú
p của cáán bộ trại ggiam đó. N
Người tù chhỉ biết chờ tới phiên
mình. Họ
H là nhữn
ng tù nhân ngơ ngác sống
s
trongg vòng vây địa ngục ttrần gian m
mà bên
ngoài bịị cách ly với bên tron
ng như hai thế giới. C
Chỉ khi nàào may mắnn thoát đượ
ợc cái trại
giam nàày thì lúc đó
đ nỗi ám ảnh
ả mới có
ó cơ may nngày một phhai nhạt đii.
ng ló dạng
Hy vọn
Cái may
y mắn ấy cuối
c
cùng rồi
r cũng tớ
ới.
m ngày bình
b
thường
g như mọi ngày, ngư
ười tù Cổngg Trời cảm
m thấy có điiều gì đấy
Trong một
rất khácc lạ trong cách
c
đối xử
ử của cán bộ
b trại giam
m. Họ hối hả thu xếpp những thứ
ứ cần thiếtt,
tập họp nhau lại th
hầm thì, vàà mắt láo liiên như sợ người tù ttheo dõi.... Những loo lắng này
làm sao
o qua mắt được
đ
vành tai, khóe mắt
m của nhữ
ững ngườii tù lâu năm
m trong trạại. Người
tù đoán mò với nh
hau: Hay làà Mỹ trở lạại? Cộng sảản sụp đổ?? Sắp chuyểển trại hayy là gì
khác? Những
N
câu hỏi đó cứ quanh quẩẩn trong nhhững lần gặặp nhau ít ỏỏi của ngư
ười tù và họ
ọ
hy vọng
g, họ mong
g chờ điều gì đó kinh khủng sẽ xxảy ra thayy đổi số phhận của mình....
Bài sau sẽ
s nói rõ nhữ
ững gì sắp xả
ảy đến tại nơ
ơi mà cán bộộ trại giam ttừng nói: "Kh
Khi đã vào đâây thì các
anh đừng
g hòng sẽ có ngày ra khỏ
ỏi trại." liệu biến cố nàyy có thay đổi được cuộc đđời của nhữnng người tù
trong tại giam Cổng Trời hay khô
ông?
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TRẠI GIAM CỔNG TRỜI - Phần 9
Mặc Lâm, biên tập viên RFA
2010-12-28

Tiếng súng đầu tiên từ bên kia biên giới phía Bắc đã thay đổi nhiều số phận của những
người tù trong trại giam Cổng trời.
Ít ra thì nhờ nó mà họ bớt lạnh hơn, đường trở lại gia đình ngắn hơn, và nhất là được sống
gần với con người hơn tại các trại giam dưới đồng bằng Bắc Bộ. Về gần với đời sống
hơn khiến người ta có khuynh hướng ôn lại chuyện cũ và những người tù thế kỷ này nghĩ
gì về những ngày đầu tiên bị bắt của họ?
Bài thứ 9 của Trại Giam Cổng Trời mang đến quý vị những hình ảnh cuối cùng của một
trại giam đã đi vào lịch sử. Đối với những người đã ở lâu trong trại giam Cổng Trời thì ý
tưởng trại giam này sẽ giải thể hay bị phá tan là một điều hoàn toàn không tưởng. Ngoài
vị trí quá cao không thể tấn công hay phá hoại, trại Cổng Trời còn là nơi gần như bất khả
xâm phạm vì quanh năm mây mù che phủ, việc phòng bị rất chắc chắn khó thể xâm nhập.
Điều không tưởng đã xảy ra
Cái ngày nó bị xóa sổ đến rất bất ngờ và những tù nhân trong trại chào đón tin này với
một niềm hân hoan tột độ. Người tù biết rằng mặc dù họ không được trả tự do nhưng sẽ
không phải tiếp tục sống trong cái địa ngục trần gian này. Hy vọng đó đã làm cho hầu
hết tù nhân thắp lại niềm tin sống sót mà bao nhiêu năm qua đã tắt ngúm trong lòng họ.
Cái ngày đó là ngày 20 tháng 8 năm 1978. Lý do: Trung cộng đánh Việt Nam. Người tù
Trần Nhật Kim nhớ lại: "20 tháng 8 năm 1978 chúng tôi được di chuyển từ trại Cổng
Trời về trại Thanh Cẩm vì khi đó quân đội Việt Nam và Trung cộng đang đánh ở các tỉnh
miền Bắc rồi. Chúng tôi được di chuyển khỏi trại Cổng Trời trước đó 1 tháng. Chúng tôi
gồm 48 người miền Nam và 70 anh em biệt kích. 30 người ở Cổng Trời và 40 người ở
trại Tuyên Quang dồn lên trên CổngTrời và sau đó chúng tôi đi cùng một chuyến về trại
Thanh Cẩm. Các anh em biệt kích về trại Lam Sơn trong đó có anh Nguyễn Hữu Luyện.
Sở dĩ tôi biết nó đánh tan trại Cổng Trời là vì một nửa tù hình sự chạy thoát được còn
một nửa thì bị bắt lại mang xuống trại Thanh Cẩm. Tôi gặp những người này kể lại tôi
mới biết là trại Cổng Trời đã bị đánh tan và không còn ai ở đó nữa."
LM Nguyên Thanh kể lại ông và một số người khác rời trại trước nhóm của ông Trần
Nhật Kim 5 ngày, và cũng về Thanh Cẩm sau đó: "Cho đến 15 tháng 8 năm 1978 thì
chúng tôi, tất cả là 32 người biệt kích và 38 tù nhân miền Nam được sơ tán về trại Thanh
Cẩm bởi vì Trung cộng lúc ấy sắp sửa đánh 6 tỉnh miền Bắc. Trước khi được đưa về trại
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Thanh Cẩm Thanh Hóa thì chúng tôi đã bị bắt buộc phải làm ngày làm đêm đào hào ở các
vùng chân núi."
Ngày 20 tháng 8 năm 1978, chúng tôi được di chuyển từ trại Cổng Trời về trại Thanh Cẩm vì khi đó
quân đội Việt Nam và Trung cộng đang đánh ở các tỉnh miền Bắc rồi.
Ông Trần Nhật Kim

Trung cộng đánh Việt Nam khiến trại Cổng Trời đóng cửa là điều mừng cho người tù
nhưng đối với những tù nhân đã được thả trước đó thì chính biến cố này lại đem phiền
toái dồn dập đến với họ. Người tù Nguyễn Chí Thiện kể về trường hợp của ông: "Khi
Trung cộng đánh miền Bắc vào tháng 2 năm 79 thì công an bắt đầu gọi tôi lên sở lên đồn
liên tục, viết kiểm điểm đe dọa bắt bớ đủ thứ. Đến nước này tôi thấy nguy cơ nếu mà nó
bắt lần nữa thì khó sống. Thế nên tôi quyết định phải gửi tất cả thơ tôi làm được trong
vòng 15 năm ra ngoại quốc. Tôi vào tòa đại sứ Anh ngày 16 tháng 7 năm 1979 lúc 9 giờ
sáng để gửi tập thơ ra ngoài. Sự thực tôi làm thơ để mong gửi vào miền Nam cho dân
chúng biết chế độ miền Bắc để thêm tinh thần chiến đấu. Có ai làm thơ để gửi ra ngoại
quốc bao giờ?"
Bị bắt, bị bắt và bị bắt
Người cộng sản vốn đa nghi nên mỗi khi có sự cố nào xảy ra thì những người tù lại được
lôi ra chiếu cố một cách cẩn thận. Cũng tương tự như nhà thơ Nguyễn Chí Thiện, ông
Kiều Duy Vĩnh, một đại úy thời Pháp ở lại miền Bắc vì hoàn cảnh gia đình đã gần bỏ
thây trong trại giam CổngTrời, mãi đến khi trại này không còn thì ông mới được thả về
nhà. Tưởng được yên thân, nhưng khi Mỹ tấn công miền Bắc thì người được chiếu cố
đầu tiên vẫn là ông, một tù nhân bị xem là nguy hiểm, ông kể: "Tôi được thả về Hà Nội
đến năm 1972, khi Mỹ lại bỏ bom tại miền Bắc thì tôi lại bị bắt! Bị bắt từ năm 1972 cho
tới sau năm 1975 sau khi họ chiếm Sài Gòn thì năm 1976 tôi được về. Cả trước sau tôi tù
15 năm."
Khi được hỏi tại sao họ lại nghi nan một cách vô lý như vậy, trong khi ông bị cách ly
hoàn toàn với bên ngoài thì đâu còn cơ hội nào để làm gián điệp cho dịch nữa? Ông Vĩnh
bức xúc:
"Đấy! cộng sản họ hay vô cùng là ở chỗ ấy. Tôi làm gì? Tay không một tấc sắt? Đi tù 10
năm về không còn một tí gì kể cả kinh tế không còn gì hết. Tôi đi làm thợ mộc làm cu li
kiếm ăn. Tại sao lại thế nhỉ? Họ bảo, anh phải biết anh chứ! Anh là cái ngòi nổ thì tôi cứ
cất đi là yên tâm hơn cả.
Mới vừa gần đây, vào tháng 8, sở công an Hà nội cử người hỏi thăm tôi, tôi bảo thẳng, ông bỏ trò
lịch sự khôi hài ấy đi. Tôi 80 tuổi còn làm được gì mà hỏi thăm sức khỏe?
Ông Kiều Duy Vĩnh
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Cái ấy là cảnh giác cách mạng mà lỵ! Tôi mới hỏi tội trạng gì? Tội phản cách mạng!
Mãi năm 1976 chiếm được Sài Gòn xong tôi mới sống yên ổn. Cho đến thế kỷ 21 này thì
tôi mới không bị gọi lên công an chứ còn lúc nào cũng bị gọi ra sở để hỏi thăm sức
khỏe."
Ngay cả hồi gần đây, tức là năm 2010 khi đã gần 80 ông Kiều Duy Vĩnh vẫn không được
buông tha, ông kể: "Mới vừa gần đây, vào tháng 8, sở công an Hà nội cử người hỏi thăm
tôi, tôi bảo thẳng, ông bỏ trò lịch sự khôi hài ấy đi. Tôi 80 tuổi còn làm được gì mà hỏi
thăm sức khỏe? Sự chuyên chính vô sản đến cực độ. Một anh già 80 thở không ra hơi
vẫn bị hỏi thăm xem thế nào?"
Họ đã làm gì?
Thử lần về quá khứ xem những con người này mang tội gì mà đáng bị đối xử như vậy?
Trước tiên là ông Phùng Văn Tại, một giáo sư dạy trong đại chủng viện hoàn toàn không
có một hành động nào chống phá cách mạng hay tuyên truyền gây nguy hiểm cho chế dộ.
Tội của ông là dạy cho chủng sinh theo tài liệu của Giáo Sư Dương Quảng Hàm, ông kể:
"Tôi dạy về giáo sử văn chương. Một trong những tội là dám dùng tài liệu cũ là dùng bộ
sách Việt Nam Văn Học Sử Yếu của giáo sư Dương Quảng Hàm để dạy cho học sinh
chủng sinh cho nên đấy là một cái cớ. Thêm nữa là tôi ra một bài văn, con hãy bình luận
câu nói sau đây: Lao động là vinh quang theo quan điểm giáo hội công giáo. Bài đó tôi
cho học sinh 7 điểm và đó là cái cớ. Trong những ý gạch đầu giòng trên bảng mà tôi cho
học sinh làm bài."
Nhà thơ Nguyễn Chí Thiện cũng không khác với ông Phùng Văn Tại là mấy, ông dạy học
sinh theo sự thật lịch sử mà cả thế giới biết, tuy nhiên đối với người Cộng sản thì việc
này là cố tình phản tuyên truyền, nhà thơ kể: "Khi bị bắt sự thực mà nói thì tôi không làm
gì cả. Hôm ấy một ông bạn ông ấy là giáo viên dạy sử. Ông ấy ốm nhờ tôi dạy hộ một
lớp bổ túc văn hóa mà lớp ấy ở trước nhà tôi ở phố Ga Hải Phòng. Tôi cũng tình cờ vào
dạy giúp ông ấy có hai tiếng thôi. Tôi giảng về đại chiến thứ hai rằng sở dĩ Nhật đầu
hàng là do hai quả bom nguyên tử của Mỹ nó bỏ xuống Hiroshima và Nagasaki. Thế
nhưng bài giảng đó nó sai với sách giáo khoa. Sách giáo khoa nói do Liên Xô đánh tan
quân Nhật ở Mãn Châu thì Nhật phải đầu hàng chứ không phải do Mỹ. Tôi chỉ giảng
như thế thôi. Mình cũng vô tình nhưng nó theo dõi mãi đến đầu năm 1961 nó bắt tôi ra
tòa với tội là phản tuyên truyền. Khi ra tòa thì tôi cũng nói tôi giảng theo đúng lịch sử
thôi. Lúc bấy giờ họ xử tôi hai năm tù nhưng tôi phải ở 3 năm rưỡi."
Dĩ nhiên trường hợp của ông Phùng Văn Tại và Nguyễn Chí Thiện không thể đại diện
cho tất cả, nhưng với cách làm này chính quyền đã tạo ấn tượng không tốt cho các vụ bắt
bớ khác, nhất là trong những vụ án chính trị vì bất đồng chính kiến.
Những lời hứa
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Năm 1975 sau khi kiểm soát toàn bộ miền Nam, sĩ quan chế độ Sài Gòn được lệnh mang
theo lương thực 10 ngày hoặc 30 ngày cùng các thứ cần dùng để đi học tập. Lời hứa 30
ngày đó đã trở thành kỷ niệm khó quên cho cả miền Nam khi không một người nào có cái
may mắn được Nhà nước giữ lời hứa. Thật ra, trước đó hơn 10 năm, ngay tại miền Bắc
lời hứa tương tự đã được áp dụng với nhiều tu sĩ công giáo khi họ được lệnh đem theo
quần áo cho mấy ngày đi học tập thôi…. LM Chu Quang Tòng nhớ lại: "Họ gọi họ bảo
mình đem quần áo cho mấy ngày thôi. Trại giam lúc bấy giờ là Ty công an Hà Bắc tại
Bắc Giang. Ngày 11 tháng 7 năm 1964 thì họ gọi lên cho biết là đi tàu suốt! Tức là lên
trại giam Trung ương 2 Yên Bái, trại mà họ giam thiếu tướng De Castries."
Ông Đặng Chí Bình, một điệp viên bị giam nhiều năm trong các nhà tù miền Bắc kể lại
những lệnh tập trung mà ông biết chế độ thường áp dụng: "Mỗi lệnh tập trung là 3 năm,
anh tốt thì về nhưng thực tế cái cách quỷ quái của họ làm thế nào mà biết tốt hay không
tốt. Thường thường sau này tôi gặp rất nhiều người, có người 7 lệnh, mỗi lệnh 3 năm
nên ở tù 21 năm! Rồi 5 lệnh, 4 lệnh chứ không có ai được về trong 3 năm cả."
Một nhân chứng khác cho biết giá trị lời hứa của các cán bộ trại giam như thế nào, tù
binh Đỗ Lệnh Dũng cho biết kinh nghiệm của ông còn cay đắng hơn, ông nói: "Chúng tôi
có gặp một số tù binh ngày xưa. Điều làm chúng tôi sửng sốt nhất là có một vài anh viết
đằng sau lưng áo bằng sơn. Tôi nhớ kỹ ảnh viết 1962. Sau đó tiếp xúc tôi mới biết đó là
những anh em biệt kích bị bắt từ thời Ngô Đình Diệm khi các anh ấy xâm nhập ra Bắc.
Chúng tôi ở đó một thời gian rất ngắn, lại tiếp tục chuyển tới một trại khác làm công tác
chuẩn bị đón tiếp anh em miền Nam ra. Xong công tác đó chúng tôi nghĩ sẽ được về như
cán bộ trại giam đã hứa nhưng thực tế mãi tới năm 1985 tôi mới được thả, tức là tôi ở
gần 11 năm. Thậm chí còn sau anh em học tập cải tạo nữa. Đối với chính quyền miền
Bắc tôi không có một sự tin tưởng nào vào những lời hứa của họ."
Đối với chính quyền miền Bắc tôi không có một sự tin tưởng nào vào những lời hứa của họ.
Ông Đỗ Lệnh Dũng

Còn không biết bao nhiêu người nữa là nạn nhân các lời hứa mây bay này. Mặc dù đã
nhiều chục năm trôi qua, những người tù chính trị và gia đình họ vẫn còn ám ảnh bởi
những gì mà các trại giam đã gây ra. Họ không phải là tù binh nên công ước Geneve
không thể bảo vệ. Họ bị bắt và chịu đủ thứ hình phạt chỉ vì tư tưởng và niềm tin tôn giáo
khác biệt với chế độ.
Sau khi Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhiều nạn nhân trong tác phẩm Quần Đảo Ngục Tù
của Aleksandr I. Soltzhenitsyn đã được phục hồi quyền công dân và xã hội buộc phải
nhìn họ với đôi mắt khác với thời cộng sản. Những con người đó tuy mất mát tất cả sau
bao nhiêu năm tù tội nhưng dù sao thì cuối cùng họ vẫn được đối xử công bằng hơn
những nạn nhân Việt Nam, những con người tội nghiệp vẫn sống trong âm thầm không ai
biết đến sau nhiều năm đất nước hoàn toàn thống nhất. Trong lòng những nạn nhân này
nghĩ gì và nếu được công khai trước dư luận thì họ sẽ nói gì?
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Câu hỏi này sẽ được giải đáp trong bài thứ 10, cũng là bài cuối cùng trong loạt bài Trại Giam Cổng
Trời.
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TRẠI
R GIA
AM CỔN
NG TRỜI - Phhần 10
Mặc Lâm, biên tập viên RFA
2010-12-28
8

Trại ggiam Cổng Trời tại H
Hà Giang cóó thể so
sánh vvới bất cứ ttrại giam kkhắc nghiệt nào trên
thế giớ
ới đã đượcc nhiều nhâân chứng kkể lại qua 9
bài liêên tiếp mà quý vị đã nnghe qua.
Bài nàày tổng hợp
ợp tất cả ý kkiến của nhhững
ngườii trực tiếp lliên quan đđến trại giaam Cổng
Trời, hhầu tìm ra câu trả lờii thỏa đángg cho các
nạn nhhân mà tâm
m trí họ chư
ưa bao giờ
ờ nguôi nỗii
ám ảnnh bao nhiêêu năm quaa.
hương khôông thể làn
nh
Vết th
Đã bao nhiêu năm
m trôi qua rồi
r nhưng vết
v thương của nhữngg người còòn sống từ ttrại giam
Cổng Trời trở về vẫn
v không hề lành lạại được. Họọ chiêm baao hàng đêêm về cuộcc sống quá
lâu và quá
q tàn bạo
o trong trại giam man
ng tên Cổngg Trời. Cáác loại gônng cùm kinnh khủng
nhất đã được man
ng ra hành hạ
h họ. Nhữ
ững cái chhết câm nínn được chôôn sau đồi B
Bà Then
làm sao
o người tù có
c thể quên
n khi chính
h họ là ngư
ười đào nhữ
ững nhát cuốc đầu tiêên chôn
những bạn
b tù bất hạnh?
h
Những con người hiền hòa như
n các vị linh mục, tu sĩ, giáo dân chưa bbao giờ cóó ý tưởng
chống lạại Nhà nướ
ớc cách mạạng trong buổi
b
bình m
minh của cchủ nghĩa xxã hội trên khắp đất
nước Viiệt Nam. Họ
H là nạn nhân
n
của một
m ý thức hệ, một chhính sách ccai trị chuyyên chính,
và một tư
t tưởng duy
d ý chí đếến cuồng tín.
t
Nhữngg nạn nhânn mà các bứ
ức tường củủa trại
giam Cổ
ổng Trời bao
b vây nhiiều chục năăm cho đếnn ngày nayy vẫn đêm đêm mơ thhấy gông
cùm và trái tim họ
ọ vẫn luôn nhói đau bởi
b hậu quảả của nhiềuu lần xiềngg xích.
à tù, hai cách ứng xử
x
Hai nhà
Người tù
t Liên ban
ng Xô Viếtt trong các trại giam G
Gulag đã ttrở về đời ssống bình tthường
nhưng người
n
tù Việt
V Nam vẫẫn chưa tho
oát ra đượcc cái bóng đen quá kkhứ. Sổ hộộ khẩu của
họ tuy không
k
đóng
g dấu sự kh
hác biệt nh
hưng trongg cuốn sổ thhành kiến ccủa từng ccán bộ địa
phương
g thì họ và gia
g đình vĩĩnh viễn kh
hông bao ggiờ được trrắng án.
Những người bị giam
g
giữ vìì chiến đấu
u trực diện với quân đđội miền B
Bắc tuy thua trận, bị
tù đày nhưng
n
họ đáng
đ
được đối xử vớii quy chế tùù binh. Trrong ý nghĩĩa nào đó hhọ có
quyền được
đ
kính trọng
t
sau khi
k trở về gia
g đình. N
Những chiếếc thang xãã hội khônng thể đạp
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họ và giia đình họ ra khỏi cácc nấc tiến thân
t
và nhhất là bản áán nào cũngg phải có nngày chấm
dứt kể cả
c bản án tử
ử hình.
Kéo dàii thời gian giam giữ những
n
ngư
ười tù chínhh trị này làà một cách trả thù khôông lương
thiện. Sau
S bao nh
hiêu năm, những
n
tưởn
ng thời giann đã đủ chhín muồi đểể những bảản án này
có thể được
đ
đem ra
r công khaai để trả lạại những gìì mà các thhế lực cuồnng tín đã vư
ượt qua cả
lương tââm dân tộcc để hành hạ
h những nạn
n nhân nàày trong quuá khứ.
Qua nhữ
ững sự chịu đựng gian khổ
k ấy chún
ng tôi có cảm
m tưởng mộtt cách thực ttế là Giáo hội miền Bắcc
lớn mạnh
h lên bằng những
n
đau khổ
k và sự bắ
ắt bớ.
LM Chu Q
Quang Tòng
g

Đối vớii những ngư
ười công giáo
g bị bắt,, bị giam cầầm tra tấn đến chết, nnói theo nggười công
giáo thì họ đã đượ
ợc Chúa trảả công, còn
n những nggười may m
mắn sống ssót thì sao?? Ai sẽ trả
công ch
ho họ, và liệu họ có xứng
x
đáng hưởng
h
quyyền tự do tíín ngưỡng như bao vvăn bản màà
Nhà nướ
ớc đã khôn
ng ngớt tuy
yên truyền cổ động hhay không??
ng truyền giáo, làm sao tiêu diệt?
d
Lý tưởn
Bởi lý tưởng tự do
o truyền đạạo, khi đượ
ợc thả ra điiều
mà người linh mụ
ục quan tâm
m nhất vẫn là đàn chiêên
của mìn
nh. LM Ng
guyễn Hữu
u Lễ kể lại ngày ông rra
trại đã chứng
c
kiến
n những hìn
nh ảnh nhiều làng mạạc
công giááo của miềền Bắc ngàày xưa bây giờ ảm đạạm và
hoang phế
p chứng tỏ rằng sự sa sút của giáo hội ccông
giáo tro
ong nhiều họ
h đạo. Tu
uy nhiên kh
hi nhìn lại kết
quả giữ đạo của giáo dân, LM
M Lễ nhận
n ra rằng cơ
ơ sở
tôn giáo
o dù có bị xuống
x
cấp do bị cấm đoán nhưnng
lòng sùn
ng đạo củaa họ không
g hề suy giảảm và điềuu này
chứng tỏ chính sácch tiêu diệt công giáo
o đã thất bại,
LM Lễ nói: "Sau khi
k tôi ra khỏi
k
tù tôi ở lại miền Bắc thăm viếng nhiềều nơi tronng các giáo
phận thìì thấy nhiềều nhà thờ bị
b phá tan hoang. Cáác chủng vviện ngày xxưa bây giờ
ờ chỉ còn
cái nóc không thôi. Những nhà
n dạy giiáo lý hồi xxưa bây giờ
ờ trở thànhh hợp tác xxã. Có chỗ
thì nhốtt bò, nhốt trâu
t
có chỗ
ỗ chứa lúa thóc.
t
Nói chung các cơ sở tôn giáo ngườ
ời ta đã cố
gắng triiệt phá. Nh
hưng điều tôi thấy rất rõ trong kkhi người tta cố gắng triệt hạ nhhững cơ sở
ở
tôn giáo
o ấy thì niềềm tin của người
n
công
g giáo lại ccàng mạnhh hơn."
Khi bị bắt
b là môt chủng
c
sinh
h, lúc đượcc thả ra thì LM Chu Q
Quang Tònng ngay lậpp tức tìm
mọi cácch để tiếp tụ
ục con đườ
ờng tu hành, ông nhậận xét cộngg đồng cônng giáo tronng những
năm sau
u này: "Tôii có thể kh
hẳng định giáo
g hội miiền Bắc lúcc bấy giờ ssau khi bị bbách hại
tinh thầần lại càng cao. Cái hướng
h
của linh mục vvà anh em tu sĩ bị bắtt được ngư
ười ta đánh
h
giá là niiềm hy vọn
ng về ngườ
ời công giááo. Người ta vui mừnng lắm. Chhúng tôi cũũng khẳng
định là hầu
h hết anh em chún
ng tôi đã đi tù. Anh eem nào chư
ưa chịu chứ
ức thì khi rra tù cũng
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chịu chức. Qua những sự chịu đựng gian khổ ấy chúng tôi có cảm tưởng một cách thực
tế là Giáo hội miền Bắc lớn mạnh lên bằng những đau khổ và sự bắt bớ. Đây là niềm tin
mà thật sự ra khi kể chuyện thì Nguyễn Chí Thiện, Vũ Thư Hiên... những người này
chúng tôi đã ở chung với nhau cả rồi. Chúng ta phải khẳng định những bài thơ của
Nguyễn Chí Thiện hay truyện “Đêm giữa ban ngày” của Vũ Thư Hiên đều trăm phần
trăm đúng cả."
Đàn áp hay không?
Niềm tin mà người công giáo miền Bắc theo đuổi hàng trăm năm nay vẫn cứng cáp trước
các thế lực muốn tiêu diệt nó. Những hoạt động tôn giáo nói chung hồi gần đây cho thấy
sức sống của nhiều tín ngưỡng vẫn tiềm tàng trong lòng người dân, không thế lực nào có
khả năng xoay chiều đời sống tâm linh bằng cách bách hại hay đàn áp.
LM Nguyễn Hữu Lễ nhận xét về điều này như sau: "Tôi phải khẳng định nếu ai nói rằng
chế độ cộng sản đàn áp tôn giáo thì câu đó chưa đúng. Họ chỉ đàn áp những tôn giáo nào
phản kháng lại họ mà thôi. Còn những người trong tôn giáo nào hợp tác, đồng ý hoặc im
lặng trước những sự bất công, tội ác của họ thì chẳng những họ không đàn áp, mà họ lại
còn cho nhiều ân huệ hơn nữa".
Hà Nội chưa bao giờ từ bỏ ý tưởng khống chế tôn giáo bằng bất cứ phương tiện nào có
thể. Vô thần và hữu thần chính là lò thuốc súng sẵn sàng bốc cháy bất cứ lúc nào nếu
một trong hai phía mất kềm chế. Nếu không tiêu diệt được tôn giáo thì người cộng sản sẽ
tìm cách vô hiệu hóa nó.
Dành quyền duyệt xét phong chức là một ví dụ. Đối với hội thánh công giáo, mọi việc
phong chức và bổ nhiệm đều phải qua Vatican duyệt xét thì mới được giáo hội thừa nhận.
Việt Nam đã làm ngược lại và hội thánh từ nhiều chục năm nay vẫn buộc lòng phải chấp
nhận, đó là: Ủy ban Tôn Giáo Nhà nước duyệt xét trước khi Vatican phong chức hay bổ
nhiệm một vị trí nào đó trong giáo hội Việt Nam.
Đối với những trình tự ngược này không phải ai cũng nhận ra mục đích vô hiệu hóa của
nhà nước đối với giáo hội, nhưng trong vai trò và hoàn cảnh như từ xưa đến nay, Vatican
không thể làm gì hơn là thỏa hiệp trong một chừng mực có thể để hội thánh Việt Nam
tiếp tục hoạt động.
Họ cần câu trả lời
Còn những nạn nhân của các vụ giết hại, đàn áp thì sao? Chưa từng có người nào đứng ra
đòi công lý khi chính họ hoặc thân nhân của họ bị cầm giữ trong các trại tù mà không qua
xét xử. Nhà nước dửng dưng như không phải chính mình ra lệnh đàn áp và vì vậy chưa
có bất cứ một động thái nào có thể nói là làm dịu bớt nỗi đau của những nạn nhân này.
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Người dân
d luôn lu
uôn có nhu
u cầu được lắng nghe và nếu chíính quyền muốn giảii tỏa những
g
trở ngạii giữa hai phía
p để đấtt nước có th
hể sống chhung hòa thhuận thì khhông lý gì nngười dân
lại từ ch
hối. Bởi đâây là một phần
p
thưởn
ng cho họ, với điều kkiện duy nhhất là phía đối diện
phải thậật tâm. Tấtt cả các vấấn đề còn lạại đều có thhể chia sẻ. Một sự đđền bù nào đó bù đắp
cho nhữ
ững lầm thaan khốn kh
hổ mà gia đình
đ
nạn nh
nhân phải cchịu đựng ttrong bao nnăm
chăng?
Đố
ối với gia đđình ông Lư
ưu Đức Tââm, một giaa đình nạn
nhâân Cổng T
Trời từ nhữnng ngày đầầu thì họ chhỉ mong
đượ
ợc yên thâân đừng bị chính quyềền nghi hooặc hay đố
kỵ đã là hạnhh phúc cho họ. Tất cảả mọi chuyyện hầu
như
ư còn nằm
m trên bàn tthờ của cụ thân sinh nnhưng mộtt
lời xin lỗi, thhậm chí an ủi từ chínhh quyền xeem ra còn
quáá xa vời, ôông Tâm chho biết:
"N
Nhà nước thhì người ta bảo ngườii ta đúng. Dựa trên
cơ sở nào, phháp lý nào mà mình ccó thể làm được? Về
phía ngư
ười sống gia
g đình thấấy vô vọng
g trong vấnn đề này chho nên lực bất tòng tââm, cũng
ráng chịịu thế thôi chứ chẳng
g biết làm gì
g cả. Cònn nói để xinn được hayy làm đượcc một cái gì
đấy thì thực
t
tế mìn
nh chưa baao giờ nghĩĩ tới bởi vìì nó vượt qquá tầm tayy của mìnhh."
Đối vớii LM Nguy
yễn Hữu Lễễ thì lời xin
n lỗi khan không đem
m lại được gì cho nạnn nhân và
ông khô
ông tin vào
o sự thành thật
t của giới chức cầầm quyền: "Thứ nhất nếu nói vềề một lời
xin lỗi, xin
x lỗi kha
an thì rất dễ
d vì lời xin
n lỗi đó nó được thựcc hiện đến m
mức độ nàào hay chỉ
xin lỗi để
đ trôi qua
a cái gân gà
à đang mắ
ắc trong cổổ, không cóó giá trị gì cả. Điều tthứ hai giả
ả
sử chọn
n điều cho được
đ
tự do
o hành đạo
o thì tôi xinn thưa thế nnày. Cái bbản chất củủa chế độ
đối với các tôn giá
áo tự nó đã
ã nghịch vớ
ới nhau. C
Chế độ chủủ trương vôô thần, cònn các tôn
giáo chủ
ủ trương hữu
h thần, tự
ự bản chấtt của sự vôô thần hữu thần đã khhông ngồi đđược với
nhau. Có
C ngồi vớ
ới nhau chă
ăng là một cuộc hôn nnhân gượnng ép để chho người nggoài thấy
rằng cá
ái cặp này có
c thể sống
g chung mộ
ột mái nhàà với nhau nhưng khôông thể nàoo nói rằng
đây là một
m cuộc hôn nhân hạ
ạnh phúc được."
đ
Cuộc hô
ôn nhân mà LM Ngu
uyễn Hữu Lễ
L gọi là gư
ượng ép nàày dù sao ccũng đã tồnn tại trong
nhiều ch
hục năm qu
ua. Lúc ch
hua lúc đắn
ng. Lúc m
máu chảy lúúc lành lặn kéo da, thhì tại sao
không giữ
g lại và tììm giải phááp sống cù
ùng như sốnng chung vvới lũ?
Trong khi
k chuẩn bị
b cho bài viết
v này ch
húng tôi đãã phỏng vấnn rất nhiềuu người, nóói chuyện
với nhữ
ững nạn nhâân và gia đình
đ
họ trong và ngoàài nước. Đ
Đã sử dụngg hàng trăm
m trang tài
liệu chỉ với mục đích
đ duy nh
hất là trả lạại sự thật chho một giaai đoạn lịchh sử. Giai đoạn mà
người cộng sản Việt nam bị trượt theo đà tiến củủa cơn lốc ccách mạngg Xô Viết đđến từ
nước Ng
ga xa xôi. Cơn lốc này
n phá vỡ mọi tườngg lũy nhân bản của dâân tộc để cchiến thắng
g
cho bằn
ng được kẻ thù xâm lư
ược và, tiếếc thay sau đó lại trở thành kẻ thhù của mộtt số nạn
nhân bị chính sách
h chuyên chính
c
làm cho
c mù quááng.
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TRANG HÌNH
H
ẢNH
H VỀ TRẠ
ẠI GIAM ““CỔNG TR
RỜI”

Vị trí địa dư của tỉnh Hà Giangg trên bản đồ tthế giới
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Vị trí Trại Gia
am CỔNG TRỜ
ỜI trên Bản đồồ VN

Google Map Systtem

Page 52 of 885

LỜI MỞ
Ở ĐẦU: Trrại Giam CỔNG
C
TRỜ
ỜI nằm troong địa phậận tỉnh Hà Giang, kínnh mời quíí
vị theo rõi
r một số hình ảnh về
v thị xã Hà
H Giang, vvà đường đđi đến Trại Giam CỔN
NG TRỜI
từ Hà Giang.
G
Đa số quí
q vị đang viếng tran
ng hình ảnh
h này hẳn đđã đọc xonng tập tài liiệu 10 chươ
ơng của
Mặc Lââm, phóng viên Đài Tự
T Do Cho Á Châu (R
Radio Freee Asia - RF
FA) về Trạại giam
CỔNG TRỜI bên trên. Phần
n phụ lục hình
h
ảnh nàày sẽ giới tthiệu độc ggiả đến vùnng cực bắc
của nướ
ớc Việt Nam
m, nơi có Trại
T giam CỔNG
C
TR
RỜI.
Trại
Tr giam CỔNG
C
TRỜ
ỜI là một Đ
ĐỊA NGỤ
ỤC của trần
n thế theo lời kể của
a
cá
ác nhân ch
hứng đã bịị CSBV giaam giữ tạii đây còn ssống sót trở
ở về. Thật
vậậy, ta khôn
ng thể khôn
ng thán phụục thị xã H
Hà Giang tuuyệt đẹp vớ
ới núi non
hù
ùng vĩ và th
hật quyến rũ vô cùngg. Nhưng ssong song với cái đẹpp thiên
nh
hiên đó, nó
ó cũng man
ng một "vếết nhơ" nghhìn thu khôông sao gộtt rửa sạch
đư
ược. Vết nh
hơ này là Trại
T giam C
CỔNG TR
RỜI, còn cóó tên là Trạại Quyết
ơi chế độ Cộng
C
sản Việt
V Nam do
d ông Hồ Chí Minh lãnh đạo đđã xây dựnng nhà tù
Tiến, nơ
này để giam
g
giữ, hành
h
hạ, vàà giết chết bao nhiêuu con dân V
Việt Nam vvô tội. Nơii thi hành
cuộc báách đạo (Th
hiên Chúa Giáo) nổi tiếng trên tthế giới kểể từ ngày ccộng sản cư
ướp chính
quyền. Những kẻẻ hy sinh su
uốt cuộc đờ
ời họ để phhục vụ choo tha nhân nnhư các tu sĩ Công
Giáo, v..v. đều bị người
n
Cộng sản vô th
hần hành hhạ thật dã m
man đến chhết ở nơi trrại giam
này. Th
hật không thể
t tưởng tượng
t
được trong thờ
ời đại văn m
minh này ccòn có nhữ
ững con
người sẵn sàng ph
hát minh raa những ph
hương phápp vô cùng đđộc ác để cchống lại loài người!
Nói về tội
t ác của đảng
đ
Cộng
g sản Quốcc tế nói chuung, và củaa đảng Cộnng sản Việtt Nam nói
riêng th
hì không baao giờ hết được.
đ
Để hiểu
h thêm vvề tội ác củủa CNCS, những tranng điện tử
sau đây hiện đang
g tàng trữ rấất nhiều tàài liệu nói vvề những ""TỘI ÁC T
TÀY ĐÌNH
H CHỐNG
LẠI CO
ON NGƯỜ
ỜI" của CN
NCS:
1. Những Nạn
n nhân của các
c chế độ Cộng
C
sản khắắp năm châuu
(http:///www.victimsoffcommunism.org)
2. Bảo tàng viện
v Toàn Cầ
ầu về Tội Ác của chủ nghhĩa Cộng Sảản
(http:///www.globalmuuseumoncomm
munism.org)

PHẦN 1: phần nàyy chỉ dành riiêng cho nhữững quí vị nàào muốn đi tthăm cho biếết TGCT nhưư thế nào.
Đường đi
đ đến Trại giiam CỔNG TRỜI (TGCT
T) bắt đầu từ
ừ bến xe đò H
Hà Nội, Việệt Nam như ssau:
1. Bạn mua
m vé xe đò đi lên thị xã
ã Hà Giang tại
t một trongg những bến xe đò sau đđây ở thành pphố Hà Nội:
Gia Lâm
m, Mỹ Đình, Hà Đông, Giáp
G
Bát, hay
ay Lương Yêên. Chuyến xxe đò đầu tiêên khởi hànhh từ Hà Nội
đi Hà Giang là khoản
ng 3:00g sán
ng, và chuyếến cuối cùngg sẽ rời Hà N
Nội khoảng 55:30g sáng. G
Giá mỗi vé
khoảng 60,000đ
6
đến 80,000đ. Kiinh nghiệm cho
c biết bạn nên đi chuyyến đầu tiên 33:00g sáng tthì tới thị xã
Hà Giang
g khoảng 13
3:00g chiều. Từ Hà Nội lên
l Hà Giang
ng mất khoảnng 318km, tư
ương đương với 198
miles.
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2. Từ bến xe Hà Giang, lấy vé xe đò (nếu có) hay đi bằng xe gắn máy (motocycle) lên huyện Quản Bạ.
Từ Hà Giang lên Quản Bạ mất khoảng 40km, tương đương với 25 miles. Chú ý: 25 miles đối với xa lộ ở
đất Mỹ thì mất khoảng trên dưới 20 phút lái xe hơi (ôtô), nhưng đây là một huyện ở VN, đèo heo hút gió,
một vùng quê hẻo lánh (remote) với núi non trùng điệp, đường sá nhiều nơi không tốt, lại toàn là đường
đèo (pass), bạn phải tính toán cẩn thận trước giờ khởi hành.
3. Đến Quản Bạ thì hỏi thăm về con đường lên Trại Giam CỔNG TRỜI hay Trại Quyết Tiến.
4. Tài liệu hướng dẫn đường đi từ Hà Nội lên Hà Giang, VN được tham khảo ở trang điện tử này.

PHẦN 2: Sơ lược về Thị xã Hà Giang.
Hà Giang là một tỉnh lỵ tọa lạc trên lãnh thổ miền bắc nước Việt Nam. Nằm phía Đông
Bắc. Diện tích 7,884.3km² (3,044 mile²). Hà Giang gồm 1 thành phố & 9 huyện. Mật độ:
92 người/km²(0.39mile²): Nông thôn: 640.199%; Thành thị: 84.338%. Dân số 724,537
người, gồm các chủng tộc: Dao, Mông, Nùng, Tày, và Việt.... (Chú ý: Mông chiếm 32%
tổng dân số toàn tỉnh, Tày 23.3%, Dao 15.1%, Việt 13.3%, và Nùng 9.9%).
Số điện thoại vùng (area code): 219
Số bưu chính (Zip/Postal code): 29
Số đăng bộ xe: 23
ISO 3166-2 VN-03
Website: http://www.hagiang.gov.vn

ĐỊA LÝ HÀ GIANG: Hà Giang nằm ở cực Bắc của Việt Nam, tỉnh này có đường biên
giới chung với nước Tầu qua trạm Thuế quan biên giới (còn gọi là Cửa khẩu) mang tên
Thanh Thủy. Ngoài ra Hà Giang còn có nhiều ngọn núi đá cao, sông, và suối đan vào
nhau chằng chịt. Chú ý: Hà Giang là đầu nguồn của Sông Lô, Sông Lô nhận nước từ sông Vân Nam
bên Tầu chảy xuống. Địa thế của tỉnh Hà Giang rất hiểm trở, được chia thành 3 vùng:
1. Vùng cao nguyên phía cực bắc gồm núi đá có triền dốc rất cao, thung lũng và sông
suối bị chia cắt nhiều, khí hậu ôn hòa với 2 mùa rõ rệt: mùa mưa và mùa khô.
2. Vùng cao nguyên phía tây gồm núi đất thuộc khối núi thượng nguồn sông Chảy. Nơi
đây sườn núi rất dốc, đèo cao, thung lũng và lòng suối hẹp.
3. Vùng thấp trong tỉnh gồm vùng đồi núi, thung lũng Sông Lô, và Thành phố Hà Giang.
Phong cảnh: Hà Giang có nhiều núi non hùng vĩ. Hai ngọn núi cao nhất là đỉnh Tây Côn
Lĩnh cao 2419m (7936ft) và ngọn Kiều Liêu Ti cao 2402m (7881ft).
Thực vật: Hà Giang có nhiều khu rừng nguyên sinh, nhiều gỗ quý, và có tới 1000 loại
cây dược liệu [thuốc].
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Động vật: Hà Giang có Hổ [Cọp], chim Công, chim Trĩ, Tê tê, và nhiều loại chim muông
cầm thú khác.
Hành chánh: Tỉnh Hà Giang gồm 1 thành phố và 10 huyện. Ban Kỹ Thuật chỉ ghi chép
lại Huyện Đồng Văn vì huyện này có xã Lũng Cú là địa điểm cực bắc của VN, và huyện
Quản Bạ vì huyện này có "Trại Giam CỔNG TRỜI" hay còn gọi là Trại Quyết Tiến, nơi
giam giữ nhiều tù nhân tôn giáo và chính trị, cùng những tù nhân hình sự.
Thành phố Hà Giang có Phường Minh Khai, Nguyễn Trãi, Quang Trung, Trần Phú, và
phường Ngọc Hà. Có các xã Phương Thiện, Ngọc Đường, và xã Phương Độ.
Huyện Đồng Văn có các thị trấn Đồng Văn và Phó Bảng. Các xã Hố Quáng Phìn, Lũng
Cú, Lũng Phìn, Lũng Táo, Lũng Thầu, Má Lé, Phố Cáo, Phố Là, Sảng Tủng, Sính Lủng,
Sủng Là, Sủng Trái, Tả Lủng, Tả Phìn, Thài Phìn Tủng, Vần Chải, và xã Xà Phìn.
Huyện Quản Bạ có thị trấn Tam Sơn. Các xã Bát Đại Sơn, Cán Tỷ, Cao Mã Pờ, Đông
Hà, Lùng Tám, Nghĩa Thuận, Quản Bạ, xã Quyết Tiến (xã này có Trại giam Cổng
Trời), Tả Ván, Thái An, Thanh Vân, và xã Tùng Vài.
Lịch sử: Đất Hà Giang xưa thuộc bộ Tân Hưng, một trong 15 bộ của nước Văn Lang. Về
sau, Hà Giang nằm trong phạm vi thế lực của ba Tộc tướng xứ Thái. Trong giai đoạn nhà
Minh thuộc đầu thế kỷ 15, được gọi là huyện Bình Nguyên, đổi thành châu Bình Nguyên
từ năm 1473, sau lại đổi tên thành châu Vị Xuyên. Vào cuối thế kỷ 17, tộc trưởng người
Thái dâng đất cho Tầu, đến năm 1728, Tầu trả lại cho Đại Việt một phần đất từ vùng mỏ
Tụ Long đến Sông Lô. Năm 1895, ranh giới Hà Giang được ấn định lại như trên bản đồ
ngày nay.
Trước năm 1975, Hà Giang có các huyện Đồng Văn, Vị Xuyên, Xín Mần, Yên Minh,
Hoàng Su Phì, Bắc Quang, Thanh Thủy, và huyện Quản Bạ.
Thắng cảnh và Di tích
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Hoang sơ
ơ cao nguyên đđá Đồng Văn
(Núi đá Mèo
M Vạc, Đèo Mã Pì Lèng, n
nối Mèo Vạc vvới Đồng Văn)

Hang Phương
P
Th
hiện: cách thành phố Hà Giang 7 cây số/kkm (4.38 dặm/miles) xuôi về
phía nam
m. Đây là nơi
n có nhiềều phong cảnh,
c
nhiềuu hang độnng thiên nhhiên. Các looại quả đặcc
sản như
ư mận, lê, cam,
c
táo, và các loại chè
c tuyết ssan cổ thụ m
mọc trên đđộ cao 900m
(2953ft)).
Hang Chui:
C
cách thành phố Hà Giang
g 7km về phhía nam. H
Hang ăn sâuu vào lòngg núi
khoảng 100m (328ft). Cửa hang
h
hẹp phải lách nggười mới qqua được. V
Vào trong lòng hang
mở rộng
g, vòm han
ng cao vút,, nhiều thạcch nhũ rũ xxuống tạo nên đủ mọọi hình thù. Đặc biệt
hang có
ó nhiều dơii, có dòng suối
s
dâng cao
c đổ xuốống thành tthác.
Động Tiên
T
và Suố
ối Tiên: Độ
ộng cách th
hành phố H
Hà Giang 22km (1.24 dặm). Độnng có Suối
Tiên rấtt đẹp. Tươn
ng truyền rằng
r
các Tiên nữ vẫnn thường xuuống độngg này để tắm
m vào dịp
Tết nên được đặt tên
t là Động Tiên. Nh
hân dân quuanh vùng vvẫn thườngg đến Độngg Tiên lấy
nước vàà cầu may mắn
m vào lú
úc giao thừ
ừa.
Động Én:
É Động cách
c
thành phố Hà Giiang 60 km
m (37 dặm)) thuộc địaa phận huyệện Yên
Minh. Từ
T thành ph
hố Hà Gian
ng qua Cổn
ng trời Quuản Bạ, quaa những cáánh rừng thhông sẽ tới
động Én
n. Hang độ
ộng còn maang nhiều nét
n hoang sơ nhưng đđẹp.
Đồng Văn
V - "Cổn
ng Trời": Là
L một huyệện nằm troong vùng ccao nguyênn (1) biên ggiới của Hàà
Giang. Độ
Đ cao vùn
ng này kho
oảng 1000m
m (3281ft)) so với mặặt biển, địaa hình gồm
m rất nhiều
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núi đá. Huyện
H
lỵ cách
c
thành
h phố Hà Giang
G
146km
m (91dặm)), giao thônng rất khó khăn.
Chín tro
ong 19 xã thuộc
t
huyệện Đồng Văn
V có đườnng biên giớ
ới với nướ
ớc Tầu mann. Mùa
đông lạn
nh nhất là 1°C, mùa hè không cao
c hơn 244°C. Bầu trrời quanh nnăm mây m
mù và mưaa
nên ở đâây người dân
d có câu:: "Thấy nhauu trong tầm m
mắt, Gặp nhhau mất nửa ngày" và ""Đất không
ba bước bằng, Trời không
k
ba ngà
ày nắng".

Xã Lũng Cú của huyện
h
Đồn
ng Văn là điểm
đ
cực bắắc của Việệt Nam. Nggười ta nói rằng nếu
chưa lên
n Lũng Cú
ú thì coi như chưa đến
n Đồng Văăn, vì Lũngg Cú là "nóóc nhà của Việt
Nam" nơi
n mà "Cúii mặt sát đấtt, Ngẩng mặtt đụng trời"..
Đồng Văn
V nổi tiến
ng về trái ngon
n
quả ngọt
n
như đàào, mận, lêê, táo, hồngg, v.v.. Về dược liệu
có tam thất,
t
thục địa,
đ hồi, qu
uế, v.v.. Đồ
ồng Văn còòn nổi tiếnng về phongg cảnh như
ư núi non,
hang độ
ộng, rừng rú
r với hoa muôn
m
sắc.....
n Bạ
Thung lũng Quản

Thị trấn Tam
m Sơn nhìn từ tr
trên đèo Quản B
Bạ

Huyện Đồng
Đ
Văn là một tron
ng nhiều huyện
h
bị thhiệt hại nặnng trong 2 ccuộc chiếnn tranh
biên giớ
ới giữa Việệt Nam và Trung cộn
ng.
Núi Đôi (2 Núi Vú
ú hay 1"cặp
ặp vú"): ở th
hị trấn Tam
m Sơn, xã Quản Bạ, hhuyện Quảản Bạ có 2
ngọn nú
úi thấp, chú
úng có hình
h dáng giố
ống như chhiếc nón lá bài thơ của thiếu nữ VN
thường hay đội, 2 con đồi nàày nằm kề bên nhau vvà xít soát bằng nhauu.... Nếu đứ
ứng từ trên
n
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cao nhìn
n xuống 2 con đồi nàày thì chún
ng nó giốngg như bộ vúú của ngườ
ời phụ nữ, rất đẹp, rất
quí pháii, và thật mê
m ly hấp dẫn!
d
Ta phảải khen Thhượng Đế [[Thiên Nhiiên] đã rất khéo tay
nắn bóp
p 2 ngọn nú
úi này nên hình tượng
g bộ ngực tuyệt đẹp của một M
Mỹ nhân VN
N. Đó là
về cái nhìn
n
rất trần
n thế!
...Và cũ
ũng một cáii nhìn khácc, nghệ thu
uật và khoaa học hơn tthì: "Núi Đ
Đôi cách thhành phố
Hà Gian
ng 46km (2
29 dặm) vềề phía Bắc.. Khi vượt qua cổng trời Quản Bạ, du kháách có dịp
dừng ch
hân chiêm ngưỡng Núi
Nú Đôi Quả
ản Bạ, với “đôi gò Bồng Đào” do thiên tạạo thật cân
n
đối, quyyến rũ. Đâyy thực sự là
l một cảnh
h quan karrst độc đáoo của thị trrấn Tam Sơ
ơn, huyện
Quản Bạ,
B và của cả
c khu vựcc cao nguyêên đá Đồngg Văn, Mèèo Vạc. Cũnng bắt đầuu từ đây là
cánh đồ
ồng Quản Bạ
B thấp, ph
hẳng, vì thế càng tạoo không giaan thoáng đđãng cho “đôi gò”
nhô cao
o, bay bổng
g. Theo đán
nh giá của
a các nhà kkhoa học đị
địa chất thì Núi Đôi đđược cấu
tạo bằng
g đá Đôlôm
mít. Do qu
uá trình pho
ong hóa đáá lăn đồngg đều theo ssườn núi lààm lùi dần
sườn và
à hạ thấp dần
d đỉnh nú
úi. Cuối cù
ùng tạo nênn hình nón như hiện nnay. Đá Đôôlômít bị
phong hóa
h (do quá
á trình tự vỡ)
v thành các
c hạt sạnn và cát rấất dễ dàng di chuyển theo sườn
xuống dưới
d
chân do
d trọng lự
ực và nướcc chảy trànn trong mùaa mưa. Đặặc biệt, cònn đóng vai
trò [qua
an] trọng trong
t
việc hình
h
thành
h hình nón của Núi Đ
Đôi nói riênng và của ccác ngọn
núi có hình
h
chóp nón
n nói chu
ung là có sự
s đan xenn của các đđứt gãy, hư
ướng khác nnhau làm
đá bị ph
há hủy dễ dàng
d
hơn. Núi
N Đôi th
huộc kỷ Đệệ Tứ - có niiên đại cácch ngày nay
ay khoảng
1.6 triệu
u đến 2 triệệu năm trở
ở lại đây. Ngoài
N
Núi Đ
Đôi ra cònn có một mực cao hơnn gồm các
đồi dạng
g nón đượ
ợc hình thàn
nh theo con
n đường tư
ương tự nhhưng ở giaii đoạn cổ hhơn, thể
hiện rõ nhất là ba
a ngọn núi đang tồn tạ
ại ở khu vự
ực thị trấn Tam Sơn hhiện nay. D
Danh
thắng Núi
N Đôi Qu
uản Bạ xếp hạng quốcc gia ngàyy 16/11/20009."

Núi Đôi
Đ hay Núi Vú
ú trong cảnh sương mù hay trong vũ trườn
ng mờ ảo (trái)
i). Và dưới bầu
u trời quang đã
đãng (phải)
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Núi Đôi hay
h Núi Vú nh
hìn từ xa xa…

Nói tóm
m lại, thành
h phố Hà Giang
G
là mộ
ột thành phhố đẹp nằm
m trong mộột thung lũnng, bốn
bên là núi,
n có dòn
ng sông Lô chảy qua thành
t
phố.. Thành phhố Hà Gianng là trung tâm kinh
tế, chính
h trị, văn hóa
h của tỉnh
h. Thành phố
p có khuu di chỉ khảảo cổ học Đ
Đồi Thôngg nằm ngay
y
trong lò
òng thành phố,
p nơi đâây đã tìm th
hấy hàng nngàn di vậtt từ thời tiềền sử và đư
ược xác
định là một
m trong những vùn
ng văn hóaa sớm nhất của Việt N
Nam.
Các bạn
n có thể bấm vào các link sau đây để biết thêm chi ttiết về tỉnh Hà Giang:
Nguồn:
N
http:///vi.wikipedia
a.org/wiki/H
H%C3%A0_ Giang
Sông
S
Lô: http
p://www.pan
noramio.com
m/photo/224332473
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PHẦN
N 3: Hình ảnh
ả Trại Giam
G
CỔNG
G TRỜI, thhị xã Hà G
Giang, và các vùng phhụ cận do
Ban Kỹ
K Thuật sư
ưu tầm. Đaa số hình ảnh
ả được B
BKT ủi về đđây từ Hệ tthống Mapp Google.

Bản đồ Bắc phần, Việt Nam,
N
nơicó th
hị xã Hà Giangg(đinh cắm trêên bản đồ man
ng mẫu tự “A””
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Quố
ốc lộ số 2 – Hàà Giang

Đường Nguyyễn Trãi – Dow
wntown Hà Giaang
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Ruộng lúa
l Tam cấp – Hà Giang

Giang
Ngoại
N
ô – Hà G
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Đầu ngu
uồn Sông Lô – Hà Giang

Trạm Thuế quan (còn gọi là Cửa khẩu)
k
Thanh T
Thủy, biên giớ
ới Việt-Trung – Hà Giang
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Minh Tâ
ân, Đồng Văn – Hà Giang

Trường Trun
ng Học Minh T
Tân – Hà Giaang
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Nhà
N giữ trẻ Minh
Mi Tân, Đồngg Văn – Hà G
Giang

Qu
uang cảnh xã Minh
M
Tân, Đồồng Văn – Hàà Giang
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Đường lên Huyện
H
Quản B
Bạ – Hà Gian
ng

Một đoạn
đ
đường “đ
đèo” lên Huyện
n Quản Bạ – Hà Giang
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Địa thế Huyện
H
Quản Bạạ – Hà Giangg
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Địa thế Hu
uyện Quản Bạạ – Hà Giangg
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Vùng rừ
ừng núi phía bắắc Hà Giang
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Núi Đôi (Núi Vú)
V trong sươn
ng mù – Hà G
Giang

Núi Đôi (Núii Vú) vào mùa khô – Hà Giiang
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Qu
uang cảnh Xã Quyết Tiến, Q
Quản Bạ – Hàà Giang

Bạ – Hà Gian
ng
Chợ Quyếtt Tiến, Quản B
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Đài quan sátt huyện Quản Bạ – Hà Giaang

Lối
L vào Cổng Trời
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Địa thế vù
ùng Trại giam
m CỔNG TRỜII
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Trạ
ại giam CỔNG
G TRỜI (còn gọọi là Trại Quyyết Tiến)
Địa chỉ: C65
5 HE công trư
ường 75A Hà N
Nội

Cổng vào Trrại Giam Quyyết Tiến hôm n
nay
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PHẦN 4: Hình ảnh vùng phụ cận H
Hà Giang.

Khúc Sôn
ng Lô chảy nggang Phú Thọ

Khúc Sông Lô chảy ngan
ng Tuyên Quan
ng
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Kh
húc Sông Lô chảy
c
ngangcầu
u Việt Trì – Ph
hú Thọ

Bến đò
đ Việt Trì – Phú Thọ
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Bến
n đò Tuyên Qu
uang - 1

Bến
n đò Tuyên Qu
uang – 2
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Bến
n đò Tuyên Qu
uang – 3

Bến
n đò Tuyên Qu
uang – 4
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Doanh trại lính Pháp tại Bến
ến đò Tuyên Qu
uang
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Sông Lô qu
ua Hà Giang - Cầu Yên Biên
n
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Cảnh mùa m
mưa

Dinh Vua M
Mèo
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CANH TÁ
ÁC NÔNG NGHIỆP
N
Ở VÙNG CAO
O NGUYÊN
N NÚI NON
N HIỂM TRỞ
Ở

Ruộng Tam
m cấp – Cao n
nguyên Cha Paa

Ruộng Tam cấp
p – Cao nguyên
n Cha Pa – Làào Cay
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Ruộng Tam
m cấp – Cao n
nguyên Cha Paa

Ruộng Tam
m cấp – Cao ngguyên Đắc Lắắc
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Ruộng Tam cấ
ấp – Cao nguyêên Vân Nam ((Tầu)

Ruộng Ta
am cấp – Cao nguyên Peru
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Ruộng Tam cấp
c – Cao nguy
uyên Phi Luật T
Tân

Đăngg ngày Thứ Ba,, JAN 4th, 2011
Bann Kỹ Thuật K100A-72/SQTB/Đ
ĐĐ, ĐĐ11/TĐ11ND, QLVNCH
H
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