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oOo 
 

Trong khoảng thời gian 30 năm từ 1945-1975, nƣớc Việt Nam có nhiều cuộc chiến tranh giành độc lập đã 
làm cho dân tộc Việt Nam hai miền Nam Bắc đều phải di tản, tị nạn rồi tạm cư và định cư.   Kết quả đau 
thương của dân Việt là gần 2 triệu ngƣời hy sinh, 1 triệu dân tị nạn trên quê hương từ Bắc vào Nam sau 
năm 1954.   
 

Trong 30 năm kế tiếp từ 1975-2005 , có rất nhiều ngƣời Việt Nam đã chạy trốn Cộng Sản vượt biên ra nƣớc 
ngoài bằng đường thủy hay đường bộ để tìm tự do.    Phần đông những ngƣời Việt tị nạn đã định cƣ tại 
Hoa Kỳ, Úc và Gia Nã Đại, và một số ít tại những nƣớc khác khắp nơi trên thế giới nhƣ Pháp, Đức, Nhật, 
Hồng Kông v.v.   Cũng có một số đông ngƣời vì nhiều lý do khác nhau đã không may bỏ thân trên đƣờng tìm 
tự do. 
 

Trong lịch sử 60 năm dài tị nạn của ngƣời Việt nam, đã có biết bao nhiêu cảnh gia đình ly tán, chia cách và 
biết bao nhiêu đau thƣơng, nồi da xé thịt.    Với đợt di tản lớn cuối cùng của một số đông ngƣời Việt vƣợt 
biên tạm cƣ tại Phi Luật Tân đã rời trại tị nạn đến định cƣ tại Hoa Kỳ vào cuối năm 2005, trang sử tị nạn của 
ngƣời Việt Nam đã đƣợc tạm thời đóng lại.  
 

● Cuộc di cư thứ nhất năm 1954 -  Chia đôi đất nước:   Một triệu ngƣời Bắc vào Nam, đồng thời 130,000 
dân miền Nam tập kết ra Bắc.   
 

● Đầu thập niên 70 - Tản cư trong chiến tranh:  Tại miền Bắc, gần 3 triệu ngƣời dân thành phố phải chạy 
về các miền quê lánh nạn.  
 

● Di tản tháng 4-1975:  Miền Nam có 130,000 ngƣời di tản ra nƣớc ngoài, phần lớn định cƣ tại Hoa Kỳ.   
 

● 1979-1990:  Tống xuất Hoa Kiều:  Khoảng 250,000 ngƣời Việt gốc Hoa ở miền Bắc đã tìm đƣờng vƣợt 
biên và tị nạn tại Trung Hoa. 
 

● Thuyền nhân:  Vào cuối năm 1978 đã có hơn 60,000 thuyền nhân tại các trại tị nạn Ðông Nam Á.   Năm 
1979, làn sóng vượt biên lên cao, chỉ riêng tháng 6 năm1979 đã có 54,000 thuyền nhân đến các trại.  Vì thế 
các quốc gia Ðông Nam Á gồm Indonesia, Mã Lai, Phi, Singapore và Thái Lan đã tuyên bố không chấp nhận 
thuyền nhân và sẽ đẩy thuyền ra biển không cho vào tị nạn tại quốc gia họ.   
  

●  Chương trinh “ra đi có trật tự”  ODP (Orderly Departure Program):  Đƣọc chính phủ Mỹ tiến hành, chủ 
yếu để giúp đỡ những cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa và cựu nhân viên đã làm việc cho Mỹ đƣợc đến 
định định cƣ tại Mỹ .  Chƣơng trình chấm dứt năm 1994, các ngƣời tị nạn còn lại đƣợc đƣa qua các chƣơng 
trình đoàn tụ gia đình. 
 

●  Vượt biên đường bộ:  Năm 1984, số tị nạn lại gia tăng, phần đông trên đƣờng bộ qua Cam Bốt vào năm 
1987.  Một số lớn không có điều kiện ODP đã tìm lối đi vƣợt biên qua Thái Lan từ miền Nam, và qua Hồng 
Kông từ miền Bắc.    
 

●  Vấn đề con lai – Ameriasian – Home Coming Act 1987:  Ngƣời Mỹ bắt đầu mở rộng vòng tay đón nhận 
25,000 ngƣời con lai cùng với gia đình đƣợc lên đƣờng định cƣ tại Hoa Kỳ, tổng cộng 100,000 ngƣời. 
 

●  Cựu tù nhân chính trị:  Ngày 30/7/1989 Hoa Kỳ và Việt Nam ký thỏa hiệp để cho tù nhân chính trị của 
chinh quyền Cộng Hòa đƣợc rời khỏi trại tù cải tạo về với gia đình.  Có khoảng 109,000 tù nhân đƣợc trở về 
với gia đình và một số lớn đã xin định cƣ tại Hoa Kỳ.   
 

●  Các con số thống kê:  Tổng kết từ năm 1975 đến 1995 con số thuyền nhân Việt Nam đã đến trại tị nạn là 
796,310 ngƣời và tị nạn qua đƣờng bộ là 42,918 ngƣời.  Trong số này đã có 822,977 ngƣời định cƣ tại Hoa 
Kỳ.  Riêng  Úc và Gia Nã đại, có đồng đều khoảng 137,000 thuyền nhân tị nạn ở mỗi nƣớc.   
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●  Thuyền nhân tật nguyền:  Các quốc gia nhỏ bé nhƣng đầy tình nhân đạo nhƣ Thụy Sĩ, Thụy Ðiển nhận 
bảo trợ cho các gia đình thuyền nhân tật nguyền, các trẻ em bất hạnh chậm lớn.   
  

●  Ðợt sóng tị nạn cuối cùng:  Câu chuyện thuyền nhân tại Phi Luật Tân đƣợc coi nhƣ đợt sóng cuối cùng.  
Sau cùng trại tị nạn Palowan của Phi Luật Tân đóng cửa năm 1997.  Sau cùng nhờ sự đấu tranh bền bỉ của 
một luật sƣ trẻ gốc Việt từ bên Úc tên là Trịnh Hội, Hoa Kỳ bắt đầu nhận tất cả những ngƣời tị nạn còn sót lại 
vào Mỹ.   Sau 18 năm chờ đợi, các gia đình tị nạn đã tới Mỹ vào tháng 10-11 năm 2005. 
 

oOo 
 

Sau tháng 11 năm 2005, tuy vẫn còn một số ít ngƣời Việt đi di cƣ với tính cách cá nhân phần lớn trong dạng 
đoàn tụ gia đình, với đợt cuối đến Mỹ từ Phi Luật Tân để chào mừng Thanksgiving 2005 tại Hoa Kỳ, một trang 
sử tị nạn Việt Nam đƣợc tạm thời đóng lại.  Chúng ta ƣớc mong sẽ khép lại đƣợc một quá khứ đau buồn và 
cùng cầu nguyện cho một tương lai tốt đẹp hơn cho một thế giới không còn tị nạn.  
 

oOo 
 

TỪ KHÓ: 
 

Sơ lược (overview, summary):  tóm tắt những nét chính 
Chiến tranh (war): tranh chấp giữa các lực lƣợng đối kháng trong một nƣớc hoặc giữa các nƣớc 
Di tản (to evacuate, to migrate):  di = di chuyển, dời chỗ;  tản = tản lạc, tản cƣ  
Tị nạn (refugee):  di chuyển, dời chỗ ở để lánh nạn 
Tạm cư (temporary stay): sống tạm thời ở một chỗ nào đó 
Định cư (permanent stay, fixed residence):  sống lâu dài ở một chỗ nào đó 
Độc lập (independence): tự lập, không phụ thuộc vào ai  
Kết quả (result, effect):  hậu quả, sự việc dẫn đến từ sự việc khác 
Đau thương (heart-broken):  đau lòng, thương tâm 
Hy sinh (to sacrifice):  tự nguyện làm việc gì.  To sacrifice oneself:  chết 
Quê hương (home land, mother land, birth place):  Nơi sanh ra và lớn lên 
Vượt biên (to cross the border):  vượt = đi qua; biên = biên giới 
Vượt biển (to cross the ocean):  vƣợt biên bằng đƣờng biển (đƣờng thủy) 
Đường thủy (cross over seas):  đƣờng đi qua sông / biển;   thủy = nƣớc 
Đường bộ (by land, over land):  đƣờng đi trên đất liền 
Tự do (freedom):   không bị bắt buộc, kiềm chế 
Thuyền nhân (boat people):  nhân = ngƣời; ngƣời đi thuyền, ngƣời vƣợt biên bằng thuyền. 
Trại tị nạn (Refugee camp):  Khu tạm cƣ của những ngƣời dân tị nạn 
Ly tán (scattered):  Chia ly mỗi ngƣời một nơi 
Nồi da xé thịt (expression: painful, hurtful):   đau như xé da xé thịt; đau lòng [khi người trong gia đình tranh 
chấp lẫn nhau]. 
Hoa Kỳ, Úc, Gia Nã Đại, Pháp, Đức, Nhật:  USA (Mỹ), Australia, Canada, France, Germany, Japan 
Hồng Kông, Ba Lan, Nga Sô, Phi Luật Tân:  Hong Kong, Poland, Soviet Union (Russia), Phillipines 
Thập niên (decade):  thập = 10, niên = năm.  In the 70’s = Thập niên 70 
Hoa Kiều (Chinese Vietnamese person) – Ngƣời Việt gốc Trung Hoa 
Trừ khử (to get rid of):  bỏ ra  
Làn sóng vượt biên(the wave of the Vietnamese Boat People):  “làn sóng” = hoạt động có nhiều ngƣời tham 
gia.  “làn sóng vƣợt biên” = những đợt vƣợt qua biên giới của ngƣời Việt đi tị nạn 
Tuyên bố (to declare, to state):  nói cho mọi ngƣời biết 
Chương trình (program):  dự kiến / dự định trong việc làm nào đó 
Đoàn tụ (to reunite):  sum họp sau một thời gian xa cách 
Gia tăng (to increase):  nhiều thêm 
Con lai  (Ameriasian, “lai” = cross-bred):  Ngƣời Việt lai Mỹ, ngƣời Việt có cha hoặc mẹ là ngƣời Mỹ.  
Thỏa hiệp (to compromise):  cùng đồng ý, thỏa thuận nhƣợng bộ để giải quyết một vấn đề 
Cựu tù nhân chính trị (prisoner of politics from the past):  cựu = ngày xƣa, tù nhân = ngƣời bị tù tội, chính 
trị = những sự việc liên quan về quyền hành trong xã hội của một nƣớc, một dân tộc 
Tật nguyền (disabled person):  tàn tật, không có khả năng hoạt động nhƣ ngƣời bình thƣờng  
Bảo trợ (to sponsor):  giúp đỡ, đỡ đầu 
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Mã Lai, Thụy Sĩ, Thụy Điển:   Malaysia, Switzerland, Sweden 
Đấu tranh (to fight):  chiến đấu / chống lại để bảo vệ (protect) hoặc giành lấy 
Bền bỉ (enduring):  kéo dài, lâu dài 
Tính cách (character, trait):  nét, đặc điểm  
Cá nhân (personal, individual):  riêng rẻ, một mình 
Quá khứ (the past): thời gian đã xảy ra 
Tương lai (future):  thời gian sắp tới 
 
CÂU HỎI: 
 

1. Tại sao trong 30 năm, từ 1945-1975, có nhiều cuộc di tản của ngƣời Việt trong nƣớc? 
2. Trong 30 năm, 1975-2005, ngƣời Việt tị nạn ở đâu?  Tại sao?  Bằng cách nào? 
3. Phần lớn những ngƣời tị nạn định cƣ tại những nƣớc nào? 
4. Một số ít ngƣời dân tị nạn định cƣ tại những nƣớc nào? 
5. Lịch sử tị nạn của ngƣời Việt Nam kéo dài 60 năm, từ năm 1945 đến năm 2005, đợt di tản cuối cùng là 

vào năm nào?  Từ quốc gia nào đến quốc gia nào? 
6. Tại sao nhiều ngƣời Việt gốc Hoa đi vƣợt biên bắt đầu năm 1978?  Phần đông di cƣ đi quốc gia nào? 
7. Cuối tháng 6 năm 1979, các quốc gia Đông Nam Á không chấp nhận thuyền nhân vào nƣớc họ.  Tại 

sao?  Chuyện gì xảy ra cho thuyền nhân Việt Nam? 
8. “ODP / Ra đi có trật tự” là chƣơng trình gì?  Chấm dứt năm nào? 
9. Những cuộc vƣợt biên bằng đƣờng bộ vào thập niên 80 của ngƣời tị nạn đi từ đâu và đến những quốc 

gia nào? 
10. Đạo luật di dân theo diện con lai “Ameriasian – Home Coming Act” đƣợc thành lập năm nào, kết quả 

là gì?  
11. Ngày 30/7/1989 Hoa Kỳ và Việt Nam đã ký thỏa hiệp gì và kết quả ra sao? 
12. Thuyền nhân tật nguyền đƣợc những quốc gia nào nhận lãnh? 
13. Trại tị nạn cuối cùng của ngƣời Việt tên gì, ở nƣớc nào, đƣợc chính thức đóng cửa năm nào? 
14. Ai là ngƣời đã bỏ nhiều công sức để giúp đỡ cho những ngƣời tị nạn Việt Nam cuối cùng ở Phi Luật 

Tân đƣợc đi định cƣ tại Hoa Kỳ? 

 
ÔN TẬP (Multiple Choice Questions): 
 

1. Tại sao trong 30 năm, từ 1945-1975, có nhiều cuộc di tản của ngƣời Việt trong nƣớc? 
a. Vì trong khoảng thời gian này có rất nhiều ngƣời Việt Nam đã chạy trốn Cộng Sản từ Nam 

di cƣ ra Bắc. 
b. Vì trong kh ảng thời gian này nƣớc Việt Nam có nhiều cuộc chiến tranh giành độc lập giữa 

hai miền Nam Bắc. 
c. Vì trong khoảng thời gian này có rất nhiều ngƣời lính Việt Nam Cộng Hòa bị Cộng Sản di 

tản chuyển đi học tập cải tạo tại vùng kinh tế mới. 
 

2. Đúng hay Sai: 
            Trong 30 năm, 1975-2005, có rất nhiều ngƣời Việt chạy trốn Cộng Sản vƣợt biên tị nạn tại nƣớc  
            ngoài bằng đƣờng bộ hoặc đƣờng thủy. 

 

3. Phần lớn ngƣời dân tị nạn Việt Nam định cƣ tại những (3) nƣớc nào? 
a. Gia Nã Đại, Pháp, Nhật 
b. Pháp, Mỹ, Úc 
c. Gia Nã Đại, Mỹ, Nhật 
d. Pháp, Hoa Kỳ, Anh 
e. Gia Nã Đại, Hoa Kỳ, Úc 
f. Hoa Kỳ, Úc, Hồng Kông 
 

4. Một số ít ngƣời dân tị nạn định cƣ tại đâu? 
a. Pháp, Đức, Úc, Nhật 
b. Gia Nã Đại, Pháp, Hồng Kông 
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c. Pháp, Nhật, Úc, Gia Nã Đại 
d. Pháp, Đức, Nhật, Hồng Kông 
e. Hoa Kỳ, Đức, Nhật, Hồng Kông 
 

5. Lịch sử tị nạn của ngƣời Việt Nam kéo dài 60 năm, từ năm 1945 đến năm 2005, đợt di tản cuối 
cùng là vào năm nào?  Từ quốc gia nào đến quốc gia nào? 

a. Đợt di tản cuối cùng vào năm 2005, từ Việt Nam đến Phi Luật Tân 
b. Đợt di tản cuối cùng vào năm 1975, từ Việt Nam đến Thái Lan 
c. Đợt di tản cuối cùng vào năm 2005, từ Phi Luật Tân đến Hoa Kỳ 
d. Đợt di tản cuối cùng vào năm 1975, từ Việt Nam đến Phi Luật Tân 
 

6. Nhiều ngƣời Việt gốc Hoa đi vƣợt biên bắt đầu năm 1978, phần đông di cƣ đến quốc gia nào? 
a. Ngƣời Việt gốc Hoa đi vƣợt biên đến nƣớc Trung Hoa.  
b. Ngƣời Việt gốc Hoa đi vƣợt biên đến nƣớc Thái Lan.  
c. Ngƣời Việt gốc Hoa đi vƣợt biên đến nƣớc Nhật.  

 

7. Tại sao vào cuối tháng 6 năm 1979, các quốc gia Đông Nam Á không chấp nhận thuyền nhân vào 
nƣớc họ nữa? 

a. Vì họ không muốn chống lại với chính quyền Cộng Sản Việt Nam 
b. Vì số ngƣời tị nạn tại những nƣớc này đã quá đông.   
c. Vì Liên Hiệp Quốc ra lệnh không đƣợc nhận thuyền nhân từ Việt Nam 
 

8. Chƣơng trình “ra đi có trật tự” bắt đầu vào năm nào?   
a. 1945 
b. 1975 
c. 1980 
 

9. Những cuộc vƣợt biên bằng đƣờng bộ vào thập niên 80 của ngƣời tị nạn đi từ đâu và đến những 
quốc gia nào? 

a. Từ miền Nam đi qua Thái Lan, và từ miền Bắc đi qua Hồng Kông 
b. Từ miền Nam đi qua Lào, và từ miền Bắc đi qua Trung Hoa 
c. Từ miền Nam đi qua Hồng Kông, và từ miền Bắc đi qua Trung Hoa 
 

10. Đạo luật di dân theo diện con lai “Ameriasian – Home Coming Act” đƣợc thành lập năm nào, kết 
quả là gì?  

a. Năm 1954.   100000 ngƣời trong gia đình con lai đƣợc đi định cƣ Hoa Kỳ. 
b. Năm 1987.   100000 ngƣời trong gia đình con lai đƣợc đi định cƣ Hoa Kỳ. 
 

11. Đúng hay Sai:  
       Ngày 30/7/1989 Hoa Kỳ và Việt Nam đã ký thỏa hiệp để cho tù nhân của chinh quyền Cộng Hòa  
       đƣợc rời khỏi trại tù cải tạo về với gia đình.  .   
 

12. Thuyền nhân tật nguyền đƣợc những quốc gia nào nhận lãnh? 
a. Ba Lan và Nga Sô 
b. Mỹ và Pháp 
c. Thụy Sĩ và Thụy Điển 
 

13. Trại tị nạn cuối cùng của ngƣời Việt tên gì, ở nƣớc nào, đƣợc chính thức đóng cửa năm nào? 
a. Trại Palowan, ở nƣớc Mã Lai, đóng cửa năm 2005 
b. Trại Palowan, ở nƣớc Thái Lan, đóng cửa năm 1997 
c. Trại Palowan, ở nƣớc Phi Luật Tân, đóng cửa năm 1997 
 

14. Ai là ngƣời đã bỏ nhiều công sức để giúp đỡ cho những ngƣời tị nạn Việt Nam cuối cùng ở Phi 
Luật Tân đƣợc đi định cƣ tại Hoa Kỳ? 

a. Liên Hiệp Quốc 
b. Trịnh Hội 
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THUYỀN NHÂN VIỆT NAM 

  

 

  

1. NHỮNG CON TÀU LỊCH SỬ 

a.  Tàu “Hải Hồng”:   Đến thành phố Port Klang, Mã Lai, với 2,500 thuyền nhân. 
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Chính quyền Mã Lai vẫn không cho  phép 2500 ngƣời tị nạn này đƣợc bƣớc lên bờ.  Những  thuyền nhân đã 
phải sống thiếu thốn khổ sở hàng tháng trời trên con tàu ngoài khơi, biển Mã Lai.  Những hình ảnh thảm 
thƣơng đó đánh động lòng nhân đạo của nhân dân và chính quyền Đức, và họ đã quyết định nhận 1.000 
ngƣời trên tàu Hải Hồng vào quốc gia của họ.  
 
b. Tàu “Tự Do”:    Ra đi ra đi từ Phú Quốc chở 39 ngƣời, tháng 9-1977, vƣợt qua vịnh Thái Lan và đến Mã 
Lai, đƣợc tiếp tế rồi đi tiếp với phƣơng tiện rất giới hạn đã đến Darwin, Úc Châu tháng 11-1977, vƣợt trên 
6,000 dậm.  Hiện tại, tàu Tự Do thuộc về viện bảo tàng hàng hải của Úc. 
 

 
 
c. Tàu “Cam Ranh”:    
 

 

Dài chỉ có 35 foot thôi, chở 35 ngƣời. Sau 10 ngày vƣợt biển đƣợc tàu chiến của Hoa 
Kỳ vớt ngày 15-05-84 ngoài khơi Đông Bắc Cam Ranh 350 dậm.  Tất cả đều định cƣ 
tại Mỹ.  Tàu Cam Ranh sau khi vớt ngƣời đã đƣợc phá hủy trên biển đông.    

 

 

 

 

2. NHỮNG TƯỢNG ĐÀI TƯỞNG NIỆM NGƯỜI TỊ NẠN 

 
 

Tượng đài Thuyền nhân được thiết lập ở Nam California đế tưởng 
nhớ đồng bào bỏ mình trên đường tìm tự do.   

 

Tượng đài tưởng niệm nạn nhân Cộng Sản tại thủ đô 
Washington, Hoa Kỳ 
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Bia đá Thuyền Nhân Việt Nam tại đảo Galang, Indonesia 

 
Tượng đài tưởng niệm Thuyền nhân Việt Nam tại nước Pháp. 

 

 
Tượng đài tưởng niệm Thuyền nhân Việt Nam tại nước Đức. 

 

 
Tượng đài tưởng niệm Thuyền nhân Việt Nam tại nước Đức 

         
Tượng đài tưởng niệm Thuyền nhân Việt Nam tại Bỉ. 

 
Tượng đài tưởng niệm Thuyền nhân tại đảo Bidong, Malaysia 

 

TỪ KHÓ: 
 

Viện bảo tàng:  (museum)  Nơi trƣng bày và lƣu giữ tài liệu liên quan đến lịch sử, văn hóa của một nƣớc. 
Nhân đạo:  (humanity)  đạo đức của con ngƣời 
Phá hủy:  (destroy) làm cho hƣ 
Tượng đài:  (statue) tạc hình một ngƣời hay vật 
Tưởng niệm:  (to memorize, to keep for the sake of)  tƣởng nhớ, lƣu niệm 
Nạn nhân:  (victim) ngƣời bị nạn 

http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Tr%C6%B0ng_b%C3%A0y&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD
http://vi.wikipedia.org/wiki/V%C4%83n_h%C3%B3a

