
1 

 

40 NĂM HÀNH TRÌNH TRỞ VỀ TRẠI TỴ NẠN PALAWAN. 

COMING BACK TO PALAWAN 1975-2015 

 

Chuyến máy bay Philippines Airlines đáp xuống phi trường Puerto Princesa Palawan, cả 

một doàn các teacher của trại Tỵ Nạn PFAC Palawan ra đón chúng tôi. Teacher Boy, 

Teacher Thess, Teacher Gemma, Teacher Mona, Teacher Andy, Teacher Tina…Các phái 

đoàn từ Hoa Kỳ, Australia, Việt Nam…cùng nhau hội ngộ về Palawan tưởng nhớ 40 năm 

viễn xứ…Chúng tôi được đón tiếp nồng hậu tại Phi Trường Princesa Palawan với đoàn vũ 

công của Văn Phòng Du Lịch thành phố Puerto Princesa Palawan. Thành Phố được mang 

tên The City of the Living God…. 

 

 
                               Các Teachers đón Phái đoàn tại Phi Trường Palawan. 

Sơ lược về đất nước Philippines, với những tên gọi khác nhau như phiên âm Hán Việt là 

Phi Luật Tân. Tên chính thức là Cộng hòa Philippines, là một đảo quốc có chủ quyền tại 

Đông Nam Á. Philippines cách Đài Loan qua eo biển Luzon ở phía bắc; cách Việt Nam 

qua biển Đông ở phía tây, cách đảo Borneo qua biển Sulu ở phía tây nam, và các đảo khác 

của Indonesia qua biển Celebes ở phía nam; phía đông quốc gia là biển Philippines và đảo 

quốc Palau. Philippines nằm trên Vành đai lửa Thái Bình Dương và nằm gần xích đạo, do 

vậy quốc gia hay chịu ảnh hưởng từ các trận động đất và bão nhiệt đới, song lại có nguồn 

tài nguyên thiên nhiên phong phú và đa dạng sinh học ở mức độ cao. Philippines có diện 

tích 300.000 kilômét vuông (115.831 sq mi), là quốc gia rộng lớn thứ 64 trên thế giới, bao 

gồm 7.107 hòn đảo được phân loại phổ biến thành ba vùng địa lý lớn: Luzon, Visayas, và 

Mindanao. Thủ đô của Philippines là Manila, còn thành phố đông dân nhất là Quezon; cả 

hai thành phố đều thuộc Vùng đô thị Manila. Với dân số ít nhất là 99 triệu, Philippines là 

quốc gia đông dân thứ bảy tại châu Á và đứng thứ 12 trên thế giới. Ngoài ra, có 12 triệu 

người Philippines sống tại hải ngoại, họ tạo thành một trong những cộng đồng tha hương 

khá lớn.  

Tối thứ 4 ngày 1.7.2015, phái đoàn cựu Tỵ Nạn Việt Nam tại Palawan gồm gần 80 người 

từ Hoa Kỳ, Canada, Hòa Lan, Úc Châu, Việt Nam...đã cùng ngộ với hơn 20 Teachers của 

Trại Tỵ Nạn Palawan tại quán Phở Việt Nam do một người Việt Nam làm chủ… mọi 

người rất hạnh phúc bên nhau, ôn lại những kỷ niệm Tỵ Nạn xa xưa tại Palawan…Các 

Teachers rất vui mừng và ngấn lệ vì gặp gỡ yêu thương trở lại…Anh chị Chương Dung từ 

Hoa Kỳ, Chị Minh từ Hoa Kỳ, anh Dương Thế Hải, anh chị Thịnh Tuyền... từ Australia 

https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%AB_H%C3%A1n-Vi%E1%BB%87t
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A3o_qu%E1%BB%91c
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%B4ng_Nam_%C3%81
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%A0i_Loan
https://vi.wikipedia.org/wiki/Eo_bi%E1%BB%83n_Luzon
https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/Bi%E1%BB%83n_%C4%90%C3%B4ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Borneo
https://vi.wikipedia.org/wiki/Bi%E1%BB%83n_Sulu
https://vi.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://vi.wikipedia.org/wiki/Bi%E1%BB%83n_Celebes
https://vi.wikipedia.org/wiki/Bi%E1%BB%83n_Philippines
https://vi.wikipedia.org/wiki/Palau
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C3%A0nh_%C4%91ai_l%E1%BB%ADa_Th%C3%A1i_B%C3%ACnh_D%C6%B0%C6%A1ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Luzon
https://vi.wikipedia.org/wiki/Visayas
https://vi.wikipedia.org/wiki/Mindanao
https://vi.wikipedia.org/wiki/Manila
https://vi.wikipedia.org/wiki/Quezon_(th%C3%A0nh_ph%E1%BB%91)
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C3%B9ng_%C4%91%C3%B4_th%E1%BB%8B_Manila


2 

 

cũng vừa đến Palawan, Phái đoàn 21 người cựu Thuyền Nhân Việt Nam bị cưỡng bức hồi 

hương từ Việt Nam cũng hiện diện như anh chị Tùng, anh chị Thuận… 

 

 
Hội ngộ với trên 20 Teachers của trại Palawan. 

 

 
Hội ngộ cùng nhân viên IOM, UNHCR, những nhân viên giúp trại Palawan. 

 

Sáng thứ 5 ngày 2.7.2015, phái đoàn đến thăm khu trại cũ PRPC Palawan….Chiếc xe của 

Teacher Thess do tài xế Dong, con trai của Teacher Thess chở chúng tôi vào trại để xin 

phép cho cuộc gặp gỡ lớn ngày mai...Chúng tôi đến thăm Phó Thị Trưởng và tặng quà cho 

ông để cám ơn ân tình của Dân Tộc Philippines đã đón gần nửa triệu người Việt Nam Tỵ 

Nạn...Sau đó, Phái đoàn đến thăm Đức Giám Mục Pedro Arigo và cám ơn ngài đã chăm 

sóc cho Làng Tỵ Nạn Việt Nam Vietville...Đức Giám Mục cũng như ông Phó Thị Trưởng 

Marcaida đều hứa sẽ cố gắng bảo tồn di tích lịch sử Thuyền Nhân Việt Nam tại Palawan, 

mặc dù nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam muốn phá đi...Phái đoàn cựu Tỵ Nạn Việt 

Nam của Trại Palawan thăm viếng và phát 150 phần quà cho những người quanh trại Tỵ 

Nạn nghèo khổ cùng với Phó Thị Trưởng Marcaida, và 150 phần quà cùng với Đức Giám 
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Mục Pedro D. Arigo, Giám Mục Giáo Phận Palawan. Đây là một nghĩa cử Thank You 

Philippines, vì họ đã từng đón nhận Thuyền Nhân Tỵ Nạn Việt Nam chúng ta… 

 

 
Thăm viếng Phó Thị Trưởng Palawan. 

 

 
Nói chuyện với Đức Giám Mục Pedro Ariga về di tích Trại Tỵ Nạn Việt Nam. 

 

Sau đó đến thăm nghĩa trang các Thuyền Nhân Việt Nam xấu số đã bỏ xác tại 

Palawan…Đây là một nghĩa cử cám ơn Dân Tộc Philippines đã đón nhận Thuyền Nhân Tỵ 

Nạn Việt Nam trong những năm 1975 đến 1996…Nghĩa cử Thank You The Philippines 

People đã mang lại nhiều hạnh phúc yêu thương… 
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                 Ông Yantop Cao Ủy Tỵ Nạn với người Việt Nam Tỵ Nạn năm 1988. 

 

Chúng tôi vào trại tỵ nạn Palawan PFAC-Philippine First Asylum Center giống như những 

ngày đầu mới nhập trại…Cổng vào trại cũ do lính Philippines canh gác…Chúng tôi được 

phép người chỉ huy Captain Domingo cho vào thăm Trại PFAC Palawan. Ông giải thích: 

 

-  Đây là trường học, đây là chỗ phát thực phẩm, đây là Ngôi Chùa Phật Giáo, đây là 

Nhà Thờ Tin Lành, đây là Nhà Thờ Công Giáo… 

 

Khu vực hành chính của Trại Palawan còn lại. 

Chúng tôi ghi hình nơi cổng Chùa Vạn Đức cũ, chỉ còn lại khung cổng…Khu Nhà Thờ Tin 

Lành…Đài Đức Mẹ vẫn còn với những bia đá tạ ơn khi xưa…Nơi đây, những thổn thức 

đau thương của đời tỵ nạn…Những tuyệt vọng khi bị các phái đoàn đá…Những đau 

thương mất mát những người thân, bạn bè trên đường vượt biên, được thổ lộ và cầu 

nguyện tha thiết, trong những buổi tối đầy ưu sầu và cô đơn, mênh mang vô định…Người 

tỵ nạn Việt Nam mất tất cả…Chỉ còn Tự Do và Niềm Tin… 

 

Chúng tôi vào khu vực Nhà Thờ. Tháp chuông đã mục nát với thời gian…Mái tháp chuông 

đã bị hư hại…Ngôi Nhà Nguyện thân thương và Đài Đức Mẹ của Thuyền Nhân mà chúng 



5 

 

tôi đã xây dựng để tạ ơn được di chuyển về Làng Việt Nam…Khu vực hành chánh của trại 

chỉ còn là bãi hoang với một số khung nhà còn xây dựng năm 1988 sót lại…Đây văn 

phòng cao uỷ…Kia là kho chứa thực phẩm cho đồng bào Tỵ Nạn Việt Nam…Gần đó có 

một phiến đá ghi bằng chữ Việt Nam: “Nơi đây, một người Việt Nam Tỵ Nạn hấp hối…” 

rất cảm động…Vài cây cao vươn lên… 

 

 
Bút tích của 1 người hấp hối tại trại Tỵ Nạn Palawan. 

 

Tôi nhớ lại: 

 

- Dưới cây nầy chúng tôi nhận những tấm giấy báo định cư hay bị từ chối. 

Khu vực phát thực phẩm, nơi chiếu phim, coffee shop, nơi giải trí…Các khu 1, khu 2, khu 

3, khu 4, khu 5, khu 6, khu 7, khu 8 và khu 9, 10, 11, 12…được nới thêm khi con số 

thuyền nhân lên đến gần 11,000 người Việt Nam Tỵ Nạn…gần bên đường bay…Bên kia 

đường bay là trại Westcom…Ngững giếng nước ngọt xây dựng từ hồi 1988…42 cầu tiêu 

nước thời chúng tôi xin tiền xây dựng năm 1988 hư hao hầu hết…Những dãy nhà của Cao 

Ủy Tỵ Nạn UNHCR vẫn trơ trơ cùng thời gian nhưng hoang phế…Head Quarter của quân 

đội Philippines giữ an ninh cho Trại vẫn còn sừng sững… 

 

Hang Đá Đức Mẹ, nơi Mẹ chứng kiến cả 100,000 người không phân biệt tôn giáo, đã khóc 

và cầu nguyện với Mẹ tại đây. Di tích này Đức Giám Mục Pedro Arigo gọi là Holy Site 

vẫn còn nguyên vẹn...  
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Hang Đá Đức Mẹ nơi ngàn ngàn người Việt Nam Tỵ Nạn cầu nguyện và tạ ơn. 

 

Tôi nhớ lại những cảnh thuyền nhân táp đảo…Khi có thông báo một tầu tỵ nạn mới tới, tôi 

cùng phái đoàn bác ái chuẩn bị đi mua các đồ cần thiết để giúp đỡ…Khi vào barrack thăm 

hỏi thuyền nhân mới tới, chúng tôi gửi họ loong coca, rau muống, thịt heo, cá hộp…Họ 

sung sướng đón nhận…Tôi nhớ mãi, khi con tầu Mary Ship Kingstown của nhóm tôi vào 

barrack, loong coca mấy bạn bè tôi cho tôi…Tôi khát quá và uống sạch…Cảm thấy mình 

đang ở một thiên đường nào đó…Cảm nhận được như thế, chúng tôi đã cung cấp cho 

những người mới nhập trại những đồ cần thiết…Tôi đón khá nhiều nhóm khác nhau…Có 

nhóm cả tầu chết hết chỉ còn 5 người sống sót…Có nhóm chỉ còn 1 người…Có nhóm đói 

quá, tạo nên những hình ảnh tang thương và kinh hoàng… 

 

Ngoài cổng trại, hình ảnh chiếc xe lôi tricycle thương mến gần gũi với đồng bào thuyền 

nhân tại Palawan…Chúng tôi hay rủ nhau ra phố Puerto Princesa City để mua sắm, vui 

chơi…Những ngày êm đềm nhưng đầy ắp đau thương của kiếp tỵ nạn Việt Nam… 

 

 
Chuẩn bị xuất quân vào Trại Tỵ Nạn PFAC Palawan. 
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Tối thứ 5 ngày 2.7.2015, một cuộc hội ngộ 80 cựu Tỵ Nạn Việt Nam cùng với các 

Teachers và nhân viên làm việc cho Trại PFAC trước kia...Những chia sẻ ân tình trong 

nước mắt yêu thương của ngày nào Tỵ Nạn còn đong đầy trong những trái tim Tỵ Nạn 

Việt Nam và những trái tim quảng đại của các Teachers giúp đỡ đồng bào Việt Nam... 

 

Teacher Thess, bây giờ là Rector của Đại Học Palawan chia sẻ trong niềm vui: 

-Thank You Vietnamese Refugees. Cám ơn cuộc hội ngộ thú vị này. Chính nhờ quý bạn 

Việt Nam mà chúng tôi học được rất nhiều, để chính chúng tôi và các bạn thành công như 

hôm nay... 

Teacher Andy chia sẻ trong thổn thức: 

-Cám ơn các Bạn Việt Nam. Nhờ các bạn, chúng tôi học được các công việc mà chúng tôi 

đang được trọng dụng...Chúng tôi sung sướng vì đã giúp các bạn những bước đầu tiên của 

Tỵ Nạn, mà bây giờ các bạn và con cái các bạn là bác sĩ, luật sư, kỹ sư, thương gia...Nhờ 

giai đoạn này mà tất cả chúng ta thành công trong cuộc sống... 

Các Teachers Thess, Boy, Gemma, Tina, Mona...đều chia sẻ tâm sự biết ơn những Tỵ Nạn 

Việt Nam, đặc biệt là những ngày hội ngộ kỳ thú này...Sau đó, mọi người chúc mừng nhau 

và chia sẻ những bánh mì Saigon Việt Nam... 

 

Sáng Thứ 6, ngày 3.7.2015, lúc 7 giờ sáng, phái đoàn chúng tôi nhờ Teacher Tina làm 

trong council của Thị Trưởng về tourism đã mướn 2 xe bus cho chúng tôi đổ quân vào trại 

PFAC...Chúng tôi làm một cuộc hành trình tưởng nhớ lại những ngày nhập trại trước 

kia...2 xe bus dừng tại Restaurant Saigòn, cách cổng trại khoảng 500 mét...Chúng tôi 

xuống đi bộ vào cổng trại...Để nhớ lại xưa kia chúng tôi nhập trại cũng như thế... 

 

Phái đoàn tiến vào cổng trại...Vẫn những hình ảnh thân thương đời Tỵ Nạn ùa về...Chúng 

tôi ngạc nhiên khi một đoàn vũ điệu trống và rất đông đồng bào Philippines chào đón 

chúng tôi...Tiếng trống, tiếng cười nói, cùng đồng bào và quân đội Philippines với Captain 

Domingo mặc quân phục đón chào chúng tôi ngay tại sân của Cao Ủy Tỵ Nạn UNHCR 

trước kia...2 chiếc xe jeepny chở đầy 300 phần quà cho đồng bào nghèo mà chúng tôi nhờ 

các teachers Gemma và Boy giúp đỡ đậu ngay bên sân... 

 

 
Trên đường vào trại PFAC Palawan. 
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Đội trống các em Philippines chào đón phái đoàn. 

 

Sau nghi thức quan cách chào đón phái đoàn cùng với Captain Domingo của trại, chúng tôi 

phát quà cho đồng bào Philippines với niềm vui rộn rã...Từng người trong phái đoàn đã 

mang những phần quà gồm gạo, thực phẩm...giúp đở đồng bào Philippines nghèo chung 

quanh trại PFAC...Có nhiều người dân Philippines làm việc trong trại giúp đỡ đồng bào 

Việt Nam Tỵ Nạn trước kia, hoặc buôn bán cho đồng bào Việt Nam...Họ rất sung 

sướng...Có những người Philippines vẫn còn nói được tiếng Việt Nam rất sành sõi...Họ nói 

lên tiếng "cám ơn" khi nhận quà... 

 
Nghi thức chào đón với Captain Domingo. 

 
Phát quà cho đồng bào Philippines bên khu vực trại PFAC Palawan. 
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Khoảng 10 giờ sáng, chúng tôi được chở đến Honda Bay rất đẹp, nơi ngôi làng Việt Nam 

Vietville được xây dựng…Chúng tôi tới cổng Làng Việt Nam khá đẹp mắt…Ngay khi vào 

cổng Làng Việt Nam, bên phải là ngôi Nhà Nguyện Việt Nam, bên trái là Restaurant Việt 

Nam…Làng Việt Nam Vietville được xây dựng do công sức của đồng bào Việt Nam Hải 

ngoại đóng góp để cho những thuyền nhân tỵ nạn bị từ chối định cư được ở lại. Làng Việt 

Nam được xây dựng vào những năm 1995-1996 với cả hơn 1 triệu Mỹ Kim từ đồng bào 

Việt Nam tại California, Houston, và Hoa Kỳ gửi về và 75.000 Úc Kim do đồng bào Việt 

Nam Úc Châu gửi tặng qua các buổi trình diễn văn nghệ “Bên Em đang có Ta” hay “Tiếng 

hát yêu thương” góp lại… Những dãy nhà san sát bên nhau như một ngôi làng Việt Nam 

trước kia tại quê hương… 

 

Trước đây, cả ngàn thuyền nhân cư trú nơi đây…Hiện nay chỉ còn một số người Việt Nam 

cư trú tại đây và làm việc cho Vietville restaurant...Trời rả rích mưa của vùng nhiệt 

đới...Chúng tôi vào trú tại Nhà Nguyện. Ngôi Nhà Nguyện đầy ắp kỷ niệm này đã đón tiếp 

cả trăm ngàn thuyền nhân, không phân biệt tôn giáo...Đồng bào Tỵ Nạn Việt Nam đã vào 

đây cầu nguyện, nhất là sau ngày Cut Off Day vào tháng 3 năm 1989...Họ vào khóc với 

chúng tôi, Cha Crawford và tôi...Chúng tôi phải vất vả lo cho đồng bào mình để nâng đỡ 

họ trong những lúc tuyệt vọng nhất...Vẫn hình dáng Bàn Thờ cũ xa xưa...Vẫn hình dáng 

những chiếc ghế ngồi mộc mạc...Tượng Đức Mẹ Fatima bên trái đã nghe bao nhiêu những 

thổn thức của đoàn con Tỵ Nạn Việt Nam lếch thếch lang thang và mỏi mệt sau chuyến 

vượt biên kinh hoàng đối diện với cái chết trên biển cả...Tất cả đều tạ ơn Mẹ tại Nhà 

Nguyện này...Tiếng chuông Giáo Đường thuở nào Tỵ Nạn lại vang lên trong không gian 

lần này chào đón đoàn con Tỵ Nạn trở về Palawan... 

 

Sau đó, chúng tôi đón Đức Giám Mục Pedro Arigo và cùng ăn uống với Ngài trong 

Vietville Restaurant đầy yêu thương và cảm động. Ngài chia sẻ với chúng tôi nhiều tâm 

tình quý mến...Sau đó, Ngài cùng phát quà với chúng tôi cho những người Philippines 

nghèo khổ chung quanh làng Việt Nam Vietville... 

 

 
Thánh Lễ Tạ Ơn cảm động tại Nhà Nguyện Trại PFAC Palawan. 

 

Lúc 11 giờ sáng, phái đòan chúng tôi dâng lễ cùng với các Teachers của Philippines để Tạ 

Ơn Thiên Chúa, cầu nguyện cho đất nước Philippines và cầu cho khoảng trên dưới 
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600,000 Thuyền Nhân Việt Nam đã hy sinh vì 2 chữ Tự Do. Thánh Lễ tạ ơn và cầu 

nguyện cho những thuyền nhân xấu số trong ngôi Nhà Thờ của Làng Việt Nam, Chúng tôi 

cùng Đức Giám Mục Pedro Arigo phát quà cho đồng bào nghèo quanh vùng…Họ hạnh 

phúc và sung sướng...Đây là món quà đền ơn những người Philippines đã tiếp đón Tỵ Nạn 

Việt Nam... 

 

Cả khu vực Trại Palawan và Vietville là những di tích lịch sử của đất nước Philippines và 

Tỵ Nạn Việt Nam mà nhưng người trong nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam đòi phá đi di 

tích này...Nhưng chúng tôi đã gặp Đức Giám Mục Pedro Arigo và Phó Thị Trưởng 

Palawan hứa với chúng tôi quyết tâm giữ lại...Vì đây là di tích lịch sử của Thuyền Nhân 

Việt Nam do sự quảng đại của Dân Tộc Philippines...Chúng tôi cũng hứa với Phó Thị 

Trưởng và Đức Giám Mục Pedro Arigo để cho một phái đoàn khoảng 40 Bác Sĩ chuyên 

khoa về răng và mắt trong tổ chức Vietnam Vision Projects Australia do Bác Sĩ William 

Trinh sẽ đến Philippines vùng Palawan và Bataan để giúp đỡ chữa bệnh cho những người 

nghèo tại đây như một nghĩa cử Thank You Philippines. Đức Giám Mục Pedro Arigo nói 

với chúng tôi: 

-The historic of this never repeat. 

Lịch sử Thuyền Nhân Việt Nam không bao giờ lặp lại nữa...Nên di tích này rất quý 

giá...Ngài đã đánh giá cao di tích Trại Tỵ Nạn Việt Nam tại đây...Chính ngài nói về Hang 

Đá Đức Mẹ là Holy Site... 

 

 

 
Thánh Lễ Tạ Ơn và cầu cho Dân Tộc Philippines và những Thuyền Nhân Việt Nam. 
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Đức Giám Mục Pedro Arigo và Linh Mục Văn Chi gửi quà cho đồng bào Philippines. 

 

Hình ảnh Tỵ Nạn tại Palawan ùa về rõ nét…Tôi nhớ lại tại trại Palawan, tháng 5 năm 

1988, tôi được vào ở dãy nhà Barrack và làm thủ tục nhập trại với số ghi danh là PA 

15031 trong tầu thứ 2 của Mary Ship Kingstown. Tôi trong Group 70/327 Mary Ship 

Kingstown. Ngày khám bệnh đầu tiên khi nhập trại Palawan là ngày 22.5.1988. 

 

Những ngày tháng tại Trại Tỵ Nạn Palawan thật tuyệt vời. Chúng tôi được hưởng 2 chữ Tự 

Do qua hành trình gian khổ của cuộc vượt biên sóng gió nguy hiểm...Ngày đầu tiên vào 

Barrack, tôi được uống 1 loong coca do người thân mang lại...Cảm tưởng như lên Thiên 

Đàng...Vì bao nhiêu ngày sóng gió lênh đênh trên biển cả đại dương...Nước coca làm tôi 

tỉnh hẳn người...Rồi thủ tục nhập trại...Nhiều bạn bè và nhiều người biết tôi đến gặp gỡ tôi 

tại Barrack...Group chúng tôi được ra ngoài rất sớm... 

 

 
Thánh Lễ tạ ơn Thiên Chúa và Mẹ Maria trong Nhà Nguyện Trại PFAC. 
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Tôi được vào Nhà Xứ Palawan cùng Cha Crawford người Mỹ, Dòng Vincent De Paul, và 

Cha Nguyễn Văn Hội, Dòng Phú Quý Sàigòn, cũng mới táp đảo và vào trại 

Palawan...Chúng tôi hạnh phúc phục vụ cho những đồng bào tỵ nạn tại đây...Những buổi 

sáng dâng Thánh Lễ cho đồng bào tỵ nạn, cả những người không cùng Tôn Giáo, ai nấy 

cũng đều mang một tâm trạng ưu tư, lo lắng cho tương lai đi về đâu? Tôi chứng kiến 

những giọt lệ đau thương của những ngưới mất người thân trên đường vượt biên...Đau khổ 

của những người bị từ chối do một quốc gia thứ 3 không chấp nhận...Thương đau của 

những mất mát do chia rẽ, hận thù trong một gia đình hay bạn bè...Bao nhiêu cảnh đoạn 

trường của kiếp sống trong trại tỵ nạn...Tất cả đều trở thành những hạt kinh cầu nguyện 

trong những Thánh Lễ ban sáng linh thiêng... 

 

Sau bữa ăn sáng, nhiều người tìm gặp tôi để được giúp đỡ chuyện này chuyện nọ, như xin 

tem liên lạc với gia đình, như cách thức telephone cho thân nhân đang ở Mỹ, Úc Đại Lợi, 

hay một quốc gia nào khác...Những em minors không có người chăm sóc, chúng tôi cùng 

Sơ Pascal và cơ sở CADP lo cho các em...Tôi hay mua kẹo bánh, quần áo cho các em...Vì 

biết chắc, các phái đoàn khó nhận các em lắm... 

 

 
                          Linh Mục Văn Chi và các em minors không có gia đình. 

 

 
                      Linh Mục Văn Chi và Đức Giám Mục Palawan trong dịp Thêm Sức. 
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Những nạn nhân tàn tật cũng khá nhiều...Chúng tôi luân phiên giúp đỡ họ...Tôi nhớ mãi 

hình ảnh anh Long bị tâm thần...Sáng nào anh cũng chào thăm tôi tại Nhà Thờ Nữ Vương 

Hòa Bình theo kiểu nhà binh...Anh chào tôi xong, anh nói: 

-Cha ơi, cà phê thuốc lá... 

Thề là tôi hiểu được. Tôi cho anh 10 peso mua thuốc lá và cà phê...Anh đi đâu hay mang 

con giao rất dài bên lưng...  

.  

                              Linh Mục Văn Chi và những thuyền nhân bệnh tật. 

 

Ban ngày, sau giờ chào cờ Phi Luật Tân và quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa buổi sáng, mọi 

người rất trang nghiêm cùng nhau hướng về cờ Tổ Quốc Việt Nam để cùng nhau chào cờ 

Phi Luật Tân và Việt Nam... Sau đó, người thì đi học, tham dự các lớp Anh Văn, Pháp 

Văn, hay ngôn ngữ khác, tùy đối tượng được nhận vào quốc gia nào...Hoặc có người đi 

học nghề: Nghề may vá, nghề thợ máy, nghề đánh máy chữ...Các lớp dạy nghề khá linh 

động trong trại Palawan...Tôi còn kết hợp với Quý Vị Lãnh Đạo Tinh Thần Quý Tôn Giáo 

khác như Phật Giáo, Hòa Hảo, Cao Đài, Tin Lành để cùng thực hiện những công tác bác ái 

từ thiện trong trại... 

 

Có ngày thấy những bất công đối với người tỵ nạn Việt Nam tại Cao Ủy, tôi hay gặp Ông 

Yantop, Cao Ủy Trưởng tại Palawan, để can thiệp cho đồng bào tôi...Ông Yantop rất 

tốt...Khó khăn gì ông cũng sẵn sàng giúp đỡ...Ông là người Thụy Điển, và hay đến thăm 

chúng tôi, hoặc dùng cơm tối với tôi và Quý Thầy, nhờ vậy, đồng bào tỵ nạn được can 

thiệp nhiều...Khi thấy xảy ra những sự kiện về lính Phi Luật Tân hà hiếp đồng bào Việt 

Nam, tôi với Cha Crawford đến gặp ông tướng Fernadez để xin can thiệp...Ông luôn luôn 

giúp đỡ rất tích cực cho trại Palawan... 

 

Những ngày giờ rảnh rỗi khi được nghỉ hay trong những ngày nghỉ lễ, chúng tôi hay lên xe 

tricycles của người Phi Luật Tân, và trả tiền cho họ để họ chở ra phố Puerta Princessa City 

mua sắm hay làm việc này việc nọ...Ngay trong trại Palawan Sơ Pascal còn mở tiệm ăn 

Coffee Shop cho dân trong trại hay cho các khách thăm trại hoặc nhân viên ngoại quốc. 

Shop khá đông tạo nên những sinh hoạt đặc biệt cho trại...Những buổi sáng hay buổi 

chiều, người Phi Luật Tân địa phương hay vào trại để xin cơm nguội...Chúng tôi hay nghe 

tiếng họ rao lanh lảnh: 

- Babui... 

"Babui" có nghĩa là cơm nguội, họ xin về để nuôi heo...Có khi họ mang vịt lộn vào bán 

cho người tỵ nạn họ lại rao tiếng Phi Luật Tân: 

-Balut đây... 
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Nhìn chung, dân tỵ nạn Việt Nam tại Palawan nhiều khi giầu có hơn dân địa phương tại 

Palawan...Vì là đất nước Công Giáo, dân chúng đối xử rất tốt với chúng tôi. Có những 

ngày có tầu mới táp đảo nhập trại như Group Subic, Group Luzon...Cao Ủy thường lấy tên 

đảo thuyền nhân táp vào để đặt cho tên Group...Chúng tôi hay vào thăm nhà thương 

Westcom của quân đội Phi Luật Tân bên kia phi đạo, nơi tiếp đón và giúp đỡ những 

thuyền nhân bị đuối sức, hay những thuyền nhân bị thương trên tầu khi đi vượt biên, hoặc 

những phụ nữ sinh nở...Có những tầu táp đảo chết đa số, chỉ còn lại 5 hay 3 người sống 

sót...Tôi đón 1 tầu chỉ còn 1 người sống sót, còn tất cả bị chết hết...Những người sống sót 

này thường chỉ còn da bọc xương, Cao Ủy phải di chuyển họ sang nhà thương Westcom 

để chữa trị... 

 

Trong trại năm 1988, còn khá nhiều những thuyền nhân được Tầu Cap Anamur vớt trên 

Biển Đông, họ cũng được đưa vào Palawan để chuẩn bị đi định cư các nước khác...Đời 

sống trại tỵ nạn Palawan cũng khá nhiều phức tạp, đặc biệt vấn đề nước uống và nấu 

ăn...Có khi phải xếp hàng nơi những vòi lấy nước suốt từ nửa đêm...Thấy được nhu cầu 

cần thiết, tôi xin bên đồng bào Texas qua anh Văn, anh Trực một giếng nước máy khoảng 

5000 dollars Mỹ...và xin đào thêm các giếng nước để tắm giặt...Từ đó, vấn đề nước ăn 

uống đã bớt căng thẳng...Rồi lại đối diện với vấn đề vệ sinh mỗi buổi sáng, đồng bào tỵ 

nạn mỗi người một can nước và giấy vệ sinh đứng chờ xếp hàng đi toilet...Có khi phải chờ 

cả nửa tiếng đồng hồ...Trước những khó khăn này, tôi lại vận động bà con Việt Nam bên 

Hoa Kỳ giúp đỡ...Khi đã có tài chánh, tôi cùng các em thanh niên các Tôn Giáo họp nhau 

thực hiện 42 cầu tiêu nước cho trại Palawan... 

 

 
 

                             Rửa Tội tại Palawan. 

 

Công việc mục vụ giúp người tỵ nạn cũng khá mệt, có khi tôi và Quý Thầy phải thức cả 

đêm để lo cho đồng bào tỵ nạn...Những buổi tối, chúng tôi mở các lớp Giáo Lý Thiếu Nhi, 

đặc biệt các lớp Giáo Lý Tân Tòng cho những người muốn được Rửa Tội...Rất đông anh 

chị em xin học Đạo Công Giáo...Những Thánh Lễ Rửa Tội khá đông, có khi cả gia đình 

xin Rửa Tội...Thêm vào đó, những sinh hoạt Thiếu Nhi Thánh Thể, Ca Đoàn, Legio 

Mariae, Thanh Niên Công Giáo...Các sinh hoạt đoàn thể rất sống động...Chúng tôi còn hợp 

tác với Quý Vị Lãnh Đạo Tinh Thần Quý Tôn Giáo như Giáo Hội Phật Giáo, Mục Sư Tin 

Lành, Quý Chức Sắc Cao Đài và Hòa Hảo, để giúp đỡ phần tâm linh cho đồng bào tỵ 

nạn...Những dịp Giáng Sinh hay tết về, chúng tôi cùng nhau tổ chức các sinh hoạt cho 

đồng bào đỡ nhớ nhà... 
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Nhớ lại hình ảnh trại Palawan. Trại ỵ nạn PFAC được thành lập từ năm 1979. Trại có 12 

khu với 75 căn nhà lá 2 tầng. Mỗi nhà lá chứa được 12 người. Ngay khi vào cổng, tấm 

bảng hiệu PFAC-Philippines First Asylum Center, chúng tôi bước vào trại...Ngay cổng 

vào bên phải là đồn gác của lính Phi Luật Tân, bên cạnh có  Monkey House-Nhà khỉ, để 

nhốt những phần tử quậy phá trong trại...Xa hơn là dãy nhà của cơ quan CADP, chăm lo 

về giáo dục, về dạy nghề...Bên trái là Coffee Shop...Đi sâu vào trong trại hơn, bên trái có 

Chùa Vạn Đức, rồi Nhà Thờ Tin Lành, và chỗ thờ phượng của Giáo Hội Cao Đài và Hòa 

Hảo...Bên phải là Nhà Thờ Nữ Vương Hòa Bình với một tháp chuông cao...Bao bọc chung 

quanh những cơ sở Tôn Giáo là các khu cho đồng bào tỵ nạn...Tất cả là 12 khu thời 

đó...tổng số khoảng 11 ngàn đồng bào tỵ nạn...Đi xa hơn bên tay phải là một building cho 

Ban Điều Hành trại...Các Văn Phòng Cao Ủy giúp tỵ nạn...Một sân khá rộng rãi cho 

những sinh hoạt chung của trại, và hay dùng để chiếu phim mỗi buổi tối cho người tỵ nạn 

giải trí...Đi xa hơn nữa là doanh trại lính Phi Luật Tân giữ trật tự cho trại Palawan...Căn 

nhà thực phẩm để phát lương thực cho đồng bào nằm trong khu vực này...Những quán cóc 

bán cà phê, tiệm hớt tóc, mấy gian hàng thực phẩm do người tỵ nạn gầy dựng...được bày 

bán phục vụ cho dân tỵ nạn trong nhiều khu khác nhau...Sau cùng là phi đạo của quân đội 

Phi Luật Tân...Bên kia phi đạo là trung tâm Westcom, nơi có nhà thương quân đội Phi 

Luật Tân hay giúp đỡ đồng bào tỵ nạn đau ốm... 

 

Nhà Thờ chúng tôi quyết định xây một tượng đài tạ ơn...Tôi và Quý Ông Đại Diện họp với 

Cha Crawford và cùng quyết định...Chúng tôi xây một tượng đài kỷ niệm với 3 mũi tầu 

hướng về 3 phía...Phía sau là cây Thánh Giá và Mẹ Maria đứng ở giữa...Ngày khánh thành 

cả trại ăn mừng... 

 

 
                               Khánh thành Tượng Đài Thuyền Nhân với Mẹ Maria. 

 

Những buổi tối, tại dãy nhà trường bên Nhà Thờ, chúng tôi hay mướn phim về để chiếu 

cho bà con xem giải trí...Những ngày tháng 5, chúng tôi tổ chức rước hoa...Mùa Giáng 

Sinh, tổ chức Văn Nghệ Giáng Sinh và mời Quý Tôn Giáo Bạn tham dự, đồng thời, các 

khu đều làm hang đá thi đua mừng Chúa Giáng Sinh...Đặc biệt trong Mùa Phục Sinh, 
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chúng tôi tổ chức Chặng Đàng Thánh Giá ngoài trời, rất nhiều người tham dự, không phân 

biệt tôn giáo...Mọi người đều thành tâm cầu nguyện. Bên hang đá Đức Mẹ, tối nào cũng có 

người cầu nguyện khấn xin, đôi khi có người cầu nguyện cả đêm. 

 

Ngày 14 háng 3 năm 1989, ngày Cut Off Date, đó là ngày thế giới không chấp nhận quy 

chế tỵ nạn...Các thuyền nhân Việt Nam đến sau ngày này không được nhận là tỵ nạn, họ 

phải qua một cuộc thanh lọc để xét xem có đủ tư cách tỵ nạn chính trị hay không. Những 

tầu táp đảo sau ngày này rất đau khổ, ho phải mang số danh bộ mới là PS, có nghĩa phải 

trải qua thanh lọc...Nhiều tầu khóc lóc, chán nản, và tuyệt vọng...Tôi lại phải uyển chuyển 

mục vụ để giúp đỡ những người đến sau này...Họ rất hoang mang và chán nản...Những 

Thánh Lễ ban sáng nhiều người tham dự hơn...Tôi cố gắng giúp họ trông cậy vào Chúa và 

Mẹ Maria, đồng thời, liên lạc với Cao Ủy để nâng đỡ họ...Trong thời gian này chiếc tầu ăn 

thịt người táp đảo mới tới...Họ bị bão tố và lênh đênh trên Biển Đông khá lâu...Lương thực 

và nước uống không còn...Ho phải giết 5 người trên tầu rất yếu mệt và đang hấp hối, để 

chia nhau ăn cho bản năng sống còn.  Một số người trên con tầu này sống sót...Vừa vào 

trại, họ bị cô lập...Anh Minh là người tham gia trực tiếp giết người, dân chúng đòi giết 

anh...Ông Cao Ủy Yantop nói với tôi: 

-Nhờ Cha giúp cho anh Minh ở với Cha, sợ người ta giết anh. 

Tôi đồng ý và giúp anh ở trong khu vực Nhà Thờ bên phòng tôi...Tôi cố gắng giữ cho dân 

chúng đừng hành hạ anh... 

 

Chúng tôi họp với Ban Đại Diện của Trại Tỵ Nạn và quyết định tổ chức một đêm văn nghệ 

ngoài thành phố Puerto Princessa để cám ơn chính quyền và nhân dân Phi Luật Tân đã cưu 

mang chúng tôi, những thuyền nhân tỵ nạn Việt Nam. Ông Yantop Cao Ủy, Đại tá 

Fernandez bên quân đội Phi Luật Tân, cơ quan CADP và các thiện nguyện viên trong trại, 

đều đồng ý hỗ trợ chúng tôi tổ chức buổi văn nghệ này, như một món quà tri ân đến đất 

nước, chính quyền và dân tộc Phi Luật Tân...Tất cả Quý Tôn Giáo, các Phong Trào Đoàn 

Thể cùng đều đoàn kết thực hiện...Phương án quá lớn...Chúng tôi làm việc cả ngày đêm 

không ngơi nghỉ...Những ngày chuẩn bị, quân đội Phi Luật Tân cho chúng tôi mượn nhiều 

chuyến xe GMC chở vật dụng thiết lập sân khấu rất lớn ngay trong thành phố Puerto 

Princessa...Ngày đó như trẩy hội...Mọi người trong trại và rất đông dân chúng Phi Luật 

Tân tham dự...Có tới trên vài chục ngàn người tham dự như một lễ hội lớn...Các mục trình 

diễn về Văn Hóa Việt Nam...Quý Vị Lãnh Đạo Tinh Thần các Tôn Giáo trong tu phục của 

mình cũng lên trình diễn với Lễ Nghi khai mạc để cám ơn và cầu bình an cho dân tộc và 

quốc gia Phi Luật Tân...Rồi những vũ điệu, những bài ca...tất cả làm nô nức lòng người 

tham dự...Chúng tôi được chính quyền và dân chúng địa phương ca ngợi những đóng góp 

này tại thành Phố Puerto Princessa, như một món quà-A Trubute to the People of the 

Philippines...Từ đó, sự gắn bó và đoàn kết trong đồng bào tỵ nạn được củng cố và phát 

triển nhiều hơn... 
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                   Hợp Ca ngày Đại Nhạc Hội cám ơn dân Tộc Phi Luật Tân 1988-1989. 

  

Theo thống kê UNHCR Cao Ủy LHQ vào ngày 13-14 tháng 6 năm 1989 Hội Nghị Geneva 

2 về Boat People: Resolution of the Problem of Boat People với thống kê tại Trại Phi Luật 

Tân gồm Palawan và Bataan là 400,000 Thuyền Nhân Việt Nam. 

 

1) Tại Trại Tỵ Nạn Bataan, theo thống kê của Cao Ủy Tỵ Nạn Liên Hiệp Quốc, trại Bataan 

từ năm 1980 đến năm 1990 như sau: 

 Số người đến và đi: 292,185 người. 

 Số trẻ em sinh ra tại đây: 4120 trẻ sơ sinh. 

 Số người chết tại đây: 252 người. 

 Năm 1990, tổng số lên tới 14,093 người trong trại. 

 

2) Tại Trại Tỵ Nạn PFAC Palawan, con số Thuyền Nhân Tỵ Nạn Việt Nam tới Palawan 

cho tới năm 1996 phải hơn con số 107,815 Tỵ Nạn Việt Nam như Cao Ủy Tỵ Nạn 

UNHCR họp và thông báo vào năm 1989. Những ngày tháng còn tại trại PFAC Palawan, 

có khi con số tới 11,000 người trong trại. 

 

Hành trình trở về Trại Tỵ Nạn PFAC Palawan ngắn ngủi và nhanh quá…Quãng thời gian 

Tỵ Nạn vậy mà đã lâu hàng chục năm trời….PFAC Palawan vẫn còn đó…Hình ảnh trại 

vẫn còn…Nhưng cỏ xanh, những căn trại lính mọc lên, che dấu những nhọc nhằn của đời 

Tỵ Nạn…Những hoang phế và đổ nát...Những di tích còn sót lại...Tất cả những hình ảnh 

này ghói ghém những mảnh đời Tỵ Nạn tha hương tại Trại Tỵ Nạn PFAC Palawan... 

 

Chuyến bay Qantas đưa tôi trở lại đời thường…Những phục vụ mục vụ cho đồng bào Việt 

Nam thân yêu nhiều yêu thương gắn bó…Tất cả là Tạ Ơn Thiên Chúa…Tạ Ơn Hiền Mẫu 

Maria…Tạ Ơn Quê Hương Việt Nam…Tạ Ơn Đất Nước và Dân Tộc Philippines đã đón 

nhận những thân phận Tỵ Nạn Việt Nam với gần nửa triệu người tại Palawan và 

Bataan…Đến rồi đi…Tất cả là tạ ơn… 

 

Văn Chi ghi nhanh…Palawan và Sydney 4.7.2015. 


