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vàng trang bị súng AK, B40.. đứng đầy đặc dưới sân dàn 
hàng ngang để chuẩn bị lùa đám cải tạo vào trại. Ngoài 
trời tuy lạnh, nhiệt độ khoảng chừng 18 độ C mà người 
nào cũng cảm thấy mồ hôi ra ướt cả áo. Không biết 
chuyện gì sẽ xảy đến đây? Chúng nó để anh em ngồi 
trong xe trên 3 giờ đồng hồ, mọi người trên xe quá mệt 
mỏi, có người bắt đầu muốn xĩu vì quá lo sợ. Với không 
gian im lặng chưa từng thấy, bốn bề chỉ thấy rừng và 
rừng mà thôi. Mỗi người theo đuổi 1 suy nghĩ riêng về 
số phận sắp xảy đến cho mình. Viễn ảnh người thân gia 
đình, cha mẹ, vợ con có lẽ từ giờ phút nầy sẽ vĩnh viễn 
không bao giờ gặp lại nữa. Có những câu kinh Phật, 
Thiên chúa bắt đầu phát lên nho nhỏ của ai đó….. Việc 
gì đến rồi cũng phải đến, bọn công an ra lệnh mở bung 
cửa sau xe cam nhông, bên ngoài tiếng đạn lên nòng 
răn rắc. Chúng nó lùa bọn tù cải tạo vào bên trong hàng 
rào kẽm gai đi vào từng dãy nhà đã xây sẵn từ bao giờ. 
Mỗi nhà khoảng 50 mét vuông chứa 70 tù cải tạo (các 
bạn tưởng tượng với 50 mét vuông ấy cho 70 người tù 
ấy sẽ nằm ngủ ra sao ???). Bên ngoài chúng khóa cửa 
lại thật chắc chắn bởi những tên Trật Tự (tù hình sự). 
Trước tương lai đen tối mù mịt của những người tù, đã 
phát sinh trong đầu chữ “vượt ngục”, không thể sống 
như thế nầy nữa.

Công an thành lập nhiều đội, từ đội 1 đến 24. Tất 
cả Thiếu Úy của mọi quân binh chủng đều được tập 
trung vào ĐỘI 11 là đội được trại chú ý nhiều nhất, 
cũng là đội ba gai nhất, chống đối nhiều nhất. Trong 
đó có những người sau đây đã đi vào huyền thoại câu 
chuyện “” GIẾT CÁN BỘ VƯỢT NGỤC”” :

1. Nguyễn Hưng Quốc KQ72G, 
2. Nguyễn Hòang Sơn KQ72B, 
3. Thái, Sĩ quan Không Lưu Pleiku (mất tích)
4. Nguyễn Mạnh Hùng, Hải Quân ( nghe nói định 

cư tại Canada ) 
5. Trần Văn Giám, Hải Quân, 
6. Tiền Quốc Quyền Biệt Kich 81, 
7. Nguyễn Văn Hòa, biệt Kích 81,
8. Khánh, Trinh sát SD5BB (anh Giám và Khánh 

tôi không nhớ họ và chữ lót).
Thưa các bạn bây giờ tôi xin đi thẳng vào câu 

chuyện vượt ngục theo trí nhớ của tôi.

Vào lúc 4 giờ chiều ngày 12 tháng 4 năm 1979, 
Đội 11 được phân công lao động trên sườn đồi cách trại 
khoảng gần 1 cây số. Trước 2 ngày cũng lao động tại 
chổ nầy anh Tiền Quốc Quyền (BK81) có hỏi tôi trong 
giờ giải lao :

Quyền: 

-Ê Sơn mầy nhắm từ đây tới chân núi trước mặt 
là bao xa?

Sơn: 
-Tôi là Không Quân làm sao mà tính chính xác 

được, nhưng tôi cũng nói đại khái là khoảng hơn 10 cây 
số, nếu đi cả ngày cũng không tới. Ủa mà mầy dân biệt 
kích mà sao hỏi tao? (chính sự đối đáp nầy lọt vào tai 
người nào đó mà tôi phải chịu mọi hậu quả sau khi toán 
người nầy giết cán bộ vượt ngục). 

Trong khi đội trưởng đội 11 Lý Lai Bửu ra lệnh 
cho anh em thu dọn đồ nghề gồm có cuốc, xẻng, rựa 
gom lại 1 chỗ, có toán khác vác về, mọi ngày cũng 
như mọi ngày, công việc cũng như vậy thôi, vừa lúc ấy 
Nguyễn Hưng Quốc đi lại gần tôi nói nhỏ: 

-Niên trưởng cho Quốc mượn cái rựa.
Tôi cũng vô tình đưa cho Quốc (vì hôm nay tôi 

xử dụng để chặt cây rừng). Quốc cười cười thật tươi nói 
với tôi: 

- Xin lỗi niên trưởng nha !!
Tôi cũng hơi ngạc nhiên vì lệnh thu dọn mà sao 

Quốc lại mượn rựa để làm gì? Tôi đứng nhìn theo 
Quốc, thật không ngờ Quốc đã dùng cái rựa oan nghiệt 
ấy nhào người tới chém liên tục trên đầu tên cán bộ 
Quản giáo đến khi máu tuôn xối xả mà Quốc vẫn 
không ngừng tay, còn tên quản giáo vẫn ôm xiết cây 
AK47 đang dằng co với Quyền. Tất cả mọi người trong 
đội chứng kiến tại chỗ mà không 1 ai dám lên tiếng vì 
sự việc xảy ra quá bất ngờ đối với anh em. Mọi người 
chưa kịp nghĩ phải ứng phó thế nào, thì nghe tiếng súng 
ở phía đội lò gạch đang làm việc dưới chân đồi bắn lên 
báo động. Trên trung tâm trại Gia Trung đang ở trên 
đồi phía trái cũng đồng loạt nổ súng về hướng đội 11 
(anh em cứ nghĩ ngày xưa ở quân trường mình đã từng 
bò hỏa lực như thế nào thì ở đây trong trường hợp nầy 
còn nguy hiểm gấp ngàn lần). Lúc nầy mọi người lo sợ 
cùng nằm rạp xuống và tìm nơi ẩn nấp tại chỗ, khi tôi 
nhìn lại hướng của Quốc và Quyền thì thấy quản giáo 
nằm bất động, còn Quốc và Quyền đã biến mất. 

Nếu tôi không đưa rựa thì Quốc có hành động 
hay không? Tôi đã ân hận về chuyện nầy suốt 30 năm.

Chừng 10 phút sau tôi nghe tiếng hò hét của CA 
cs đang tấn công lên đồi. Họ vừa tiến lên, vừa bắn xối xả 
trên đầu anh em trong đội 11. Khi họ tiến được lên đội 
11, họ đạp bừa bãi lên anh em tù đang nằm tại chổ và 
dí súng vào đầu những ai muốn đứng dậy. Một toán CA 
tiếp tục truy đuổi những người vượt ngục, nổ súng liên 
tục về hướng Quốc và Quyền, một toán khác thì dìu tên 
quản giáo đi cứu cấp (tên nầy may mắn chỉ bị thương, 
chưa phải đi thăm già hồ). Tất cả mọi người vẫn nằm 


