
 
 

 

Cựu sinh viên Hà Nội kỷ niệm 60 năm di cư  
 
 
NHẤT CHÚA-- NHÌ CHA-- THỨ BA CỤ RIỆM 
 
Cuộc họp mặt kỷ niệm 60 năm di cư thật xúc động. 
Thời gian qua mau quá. 
 
Nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn kể lại trong truyện sách " Xóm Đạo " về đồng bào CG Bắc Kỳ Di 
Cư rỉ tai nhau "  Nhất Chúa- Nhì Cha- Thứ Ba Cụ Riệm " rất tiếu lâm chuyện vui cười. 
 
    TT  Diệm ra lệnh tầu Hải quân VNCH giúp vớt tất cả hon  một  triệu  Bắc Kỳ Di Cư trốn chế 
độ CS và HCM năm 54 
  
Ông  không phân biệt tôn giáo. Tất cả có đời sống sung túc no ấm , tự do hạnh phúc  miền 
Nam VN . 
 

 

Nguyên Huy/Người Việt 
 

WESTMINSTER, California (NV) - Một buổi hội ngộ kỷ niệm 60 năm di cư của các 
cựu sinh viên Hà Nội và Ðại Học Xá Minh Mạng Sài Gòn vừa được tổ chức tại nhà 
hàng Royal Restaurant & Banquet, Westminster, sáng hôm Chủ Nhật, 20 Tháng 
Bảy.  

Khách tham dự ngày hội ngộ kỷ niệm 60 năm di cư (hình1) 
 
 

 
 

Khách tham dự ngày 
hội ngộ kỷ niệm 60 
năm di cư. (Hình: 

Nguyên Huy/Người 
Việt) 

Ðông đảo đồng hương, đa số là gốc “di cư 54” đã đến tham dự. 
 
Ðứng ra tổ chức lần đầu tiên tại hải ngoại về biến cố lịch sử chia đôi đất nước năm 
1954, dù chỉ trong phạm vi cựu sinh viên, là các cựu sinh viên Nguyễn Tư Mô (giáo sư), 
Lưu Trung Khảo (giáo sư), Ðoàn Thanh Liêm (luật sư), Nguyễn Ngọc Kỳ (giáo sư), Bùi 
Duy Ðào, Nguyễn Tiến Ðạt (luật sư), Chu Bá Bằng và Trần Ðức Hiếu. 
 
Vào lúc 11 giờ sáng, mọi người đến tham dự đã có mặt đông kín nhà hàng. Không khí 
thật cảm động với những hình ảnh tay bắt mặt mừng được gặp nhau lại sau ngày tản 
lạc 30 Tháng Tư, 1975. Bao nhiêu tâm tư vời vợi từ ngày di cư 1954 khi mái tóc còn 
xanh đến nay ai nấy đã đi gần trọn đường đời hình như được gói trọn trong cuộc hội 



ngộ lần đầu tiên này.  
 
Từ vị giáo sư trọng tuổi Trần Ngọc Ninh, nhà văn Doãn Quốc Sỹ đến lớp thê hệ kế tiếp 
như Giáo Sư Trần Huy Bích, nhà văn Trần Phong Vũ, ai nấy đều như sẵn sàng dàn trải 
những kỷ niệm di cư trong biến cố lớn của đất nước và dân tộc vào 60 năm trước. 
 
Trong không khí vui tươi nồng ấm tình ly hương đến hai lần, MC Nguyễn Ðình Cường 
đã thay mặt ban tổ chức gửi lời chúc mừng đến mọi người tham dự và giới thiệu Giáo 
Sư Lưu Trung Khảo lên có ít lời về ý nghĩa của buổi hội ngộ này. 
 
Trước hết, ông khảo sơ lược về Hiệp Ðịnh Geneva 1954 chia đôi đất nước giữa thực 
dân Pháp và Cộng Sản Việt Nam. Hiệp định này đã khiến gần cả triệu người dân miền 
Bắc phải bỏ cửa bỏ nhà di cư vào miền Nam, miền đất tự do trong đó có hàng ngũ sinh 
viên Việt Nam tại Hà Nội.  
 
Theo Giáo Sư Khảo thì số sinh viên này, dù chỉ là vài trăm người, nhưng là “mũi dùi 
xung kích trên nhiều lãnh vực chính trị, văn hóa giáo dục xã hội và cung cấp cho quốc 
gia (một đất nước Việt Nam tự do độc lập mới hình thành là Việt Nam Cộng Hòa) những 
cán bộ cột trụ cho chế độ về đủ mọi lãnh vực hành chánh, quân đội, y tế...” 
 
Vẫn theo ông, cuộc di cư vĩ đại này đã làm “thay đổi bộ mặt xã hội Việt Nam lúc bấy 
giờ.” Tình Bắc duyên Nam nảy nở, ngôn ngữ trở nên phong phú hơn. Cuộc sống được 
an bình với một chính thể mới có tự do, độc lập thật sự. Tiếc thay cuộc sống ấy đã bị 
CSVN phá hoại dẫn đến biến cố đau thương 30 Tháng Tư, 1975 khiến những người 
dân di cư này lại phải một lần nữa ra đi tìm đất sống. Nay được gặp lại nhau trong một 
cuộc hội ngộ như thế này cũng “Chén chú chén anh chén tôi chén bác, cuộc tỉnh say 
say tỉnh một vài câu” để nhìn lại một giai đoạn lịch sử rút tỉa vài kinh nghiệm mà truyền 
lại cho con cháu. 
 
Tiếp lời, Giáo Sư Nguyễn Tư Mô, một trong những thành phần của Tổng Hội Sinh Viên 
Hà Nội, kể về một vài kỷ niệm trong những ngày di cư ấy. Theo ông, chỉ vào cuối Tháng 
Tám, 1954, sinh viên đại học Hà Nội mới biết chắc chắn là có cuộc di cư vào Nam. Các 
sinh viên đã được chuyển ra khỏi Petit Lyceé đưa ra phi trường Gia Lâm chuyển vào 
Sài Gòn. Tới nơi, họ được đại diện của chính quyền là Bác Sĩ Tôn Thất Cần đưa vào 
Dinh Gia Long gặp Thủ Tướng Ngô Ðình Diệm.  
“Hà Nội ơi, có ngày về không...” Luật Sư Nguyễn Tiến Ðạt thể hiện tâm tình của sinh viên di cư năm 

1954 (hình 2). 
 
 
 

“Hà Nội ơi, có ngày về 
không...” Luật Sư 

Nguyễn Tiến Ðạt thể 
hiện tâm tình của sinh 
viên di cư năm 1954. 



(Hình: Nguyên 
Huy/Người Việt) 

Giáo sư cho biết, “Tôi còn nhớ phái đoàn của chúng tôi lúc ấy có ba anh em là tôi, anh 
Trần Thanh Hiệp và một người nữa. Thủ tướng đã khích lệ tinh thần anh em sinh viên 
và hứa giúp đỡ. Khi Ðại Học Xá Minh Mạng khánh thành ngày 12 Tháng Hai, 1955, 
chúng tôi được chuyển về đây và tôi được anh em bầu làm đại diện. Từ đó đến nay, đã 
60 năm qua, bao nhiêu vật đổi sao dời, mà gặp lại được nhau hôm nay quả là điều thật 
vui vào cuối đời.” 
 
Bác Sĩ Tôn Thất Niệm, một sinh viên miền Trung theo học y khoa tại Hà Nội và lấy một 
cô gái Bắc, Hà Nội, lên kể một vài kỷ niệm ngày di cư. 
 
Bác Sĩ Niệm kể lại gian truân trong những ngày đầu tại nơi tạm trú là đại học y khoa trên 
đường Testard, Sài Gòn, đã bị các sinh viên ở đây tỏ ý không bằng lòng có sự hiện diện 
của sinh viên Hà Nội. Và đến cả Giáo Sư Ðại Học Trần Văn Ðệ cũng tỏ ra bất thân thiện 
khi nói rằng (bằng tiếng Pháp vì ông đã quên tiếng Việt) các anh hãy tự lo, đứng có nói 
rằng tôi giúp không được! 
 
Bác Sĩ Niệm còn kể một câu chuyện thứ hai là trong những sinh hoạt của tập thể sinh 
viên Hà Nội di cư luôn luôn có những người thiên tả, thân cộng, phá hoại để làm mất sự 
tin tưởng của chính quyền. Tình trạng ấy đã khiến anh em quyết tâm phải làm một cái gì 
để bảo vệ tập thể sinh viên di cư. Thế là Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam được thành lập 
dù có nhiều chống đối của những sinh viên miền Nam thân cộng (vì không sáng suốt mà 
ra khỏi cái hào quang kháng chiến chống Pháp mà người cộng sản miền Bắc đã lừa mị 
lợi dụng toàn dân trong cuộc chiến tranh chống Pháp vừa qua) và các sinh viên miền 
Nam nhiều người còn bị ảnh hưởng bởi chính sách chia rẽ thâm độc của thực dân Pháp 
là Nam Kỳ là một quốc gia riêng (Nam Kỳ Quốc). Nhưng Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam 
cũng đã được thành lập. Luật Sư Nguyễn Văn Chúc là chủ tịch đầu tiên cùng điều hành 
tổng hội với hai ông Nguyễn Tư Mô và Lưu Trung Khảo, và những sinh viên có tinh thần 
chống cộng cao. 
 
Dù ba diễn giả kể lại những kỷ niệm ngọt bùi trong cuộc di cư 1954 của sinh viên Hà Nội 
nghe lại rất cảm động, nhưng cũng không áp đảo được tiếng chuyện trò râm ran mọi 
chốn trong nhà hàng. Không phải là không tôn trọng các diễn giả mà là do cái tình tự hội 
ngộ lần đầu tiên của các sinh viên Hà Nội và Ðại Học Xá Minh Mạng Sài Gòn quá thắm 
thiết nên gặp nhau cứ không dứt được những chuyện cũ, quên cả chung quanh. 
 
Nhưng khi Luật Sư Nguyễn Tiến Ðạt lên nhắc lại những hoạt động tích cực của anh em 
sinh viên di cư lúc ấy qua những sinh hoạt văn hóa xã hội bằng một giọng hùng hồn 
cuốn hút thì không khí đã dần yên lặng trở lại để thưởng thức chương trình văn nghệ 
“Hướng Về Hà Nội,” nỗi niềm day dứt của tâm trạng sinh viên Hà Nội khi di cư vào Nam 
lúc bấy giờ. 
 
“Tôi xa Hà Nội khi lên mười tám khi vừa biết yêu...” cả hội trường nhà hàng đã rầm rộ 
tiếng vỗ tay đồng tình với người hát là Luật Sư Nguyễn Tiến Ðạt trong một tiết mục văn 
nghệ thi nhạc giao duyên với ái nữ Thúy Hằng của ông. 



 
Chương trình ca nhạc tiếp sau phần Hồi Niệm Di Cư 1954 là những ca khúc nhớ về Hà 
Nội nhu Hướng Về Hà Nội, Chu Nguyệt Ánh ca, hay Hà Nội Ngày Tháng Cũ, Võ Ngọc 
Vân ca. Cũng không thiếu phần kịch, một phong thái sinh hoạt văn nghệ vào cuối năm 
của sinh viên học sinh Hà Nội trước 1954. Kịch ngắn “Hận Nam Quan” và nhạc cảnh Hội 
Nghị Diên Hồng đã kết thúc buổi hội ngộ đầu tiên và kỳ thú này. 
 
Nhắc lại những ngày tháng đầu tiên di cư, không chỉ giới sinh viên Hà Nội là gặp phải 
những chống đối, kỳ thị từ một vài thành phần sinh viên thân cộng hay những sinh viên 
còn bị lóa mắt vì cái hào quang kháng chiến chống Pháp mà chưa nhìn ra cái lõi cộng 
sản trong đó. Cả người dân miền Bắc khi ra khỏi cái “Tàu Há Mồm“đặt chân lên bến 
Bạch Ðằng cũng đã gặp ngay một vài biểu hiện chống đối khinh rẻ với những câu hỏi: 
“Ngoài đó độc lập rồi, dzô đây làm chi?!” Nhưng chính những sự việc như thế đã làm 
cho sinh viên Hà Nội nói riêng và toàn dân di cư 54 nói chung đã nỗ lực trong cuộc sống 
mới để xây dựng nên nền Ðệ I Cộng Hòa với những phát triển rực rỡ về văn học nghệ 
thuật, về giáo dục, y tế xã hội và quân sự... 
 
Hình ảnh Giáo Sư Nguyễn Sỹ Tế, khi ấy cũng là sinh viên Hà Nội di cư, ôm từng chồng 
báo sinh viên đi bán rong trên đường Catinat vào những năm đầu di cư để nỗ lực phổ 
biến quan điểm lập trường chủ trương về một đất nước Việt Nam tự do, độc lập, dân 
chủ đã là một trong những chứng cứ rõ rệt cho sự quyết tâm xây dựng của giới sinh 
viên Hà Nội cũng như của khối người di cư năm 1954. 
 
 

Đi cùng Thánh Giá sang phía Tự Do - Kỷ Niệm 60 
Năm Di Cư  

• Tân nhạc Việt Nam sau di cư và trước di tản 

 

• Từ Hải Phòng đến bến Nhà Rồng, 60 năm trước 

 

• Tổ chức di cư và định cư 1954 

 

• Như mưa thấm đất 

 

• Hội nghị Genève và hai nước Việt Nam 

 

http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/default.aspx?a=191913&z=1
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/default.aspx?a=191917&z=1
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• Đi lại 'Hành Trình Sang Phía Tự Do' 

 

• Hy vọng từ Sài Gòn nổi lên  

 

• Vĩnh biệt Hải Phòng 

 

• Thuở ban đầu Nam - Bắc gặp nhau 

 

• Vài số báo về một cố đô đã chết 

 

• Ngày tôi rời Hà Nội 60 năm trước - Kỷ Niệm 60 Năm Di Cư 

 

• Định cư 1 triệu người Bắc trên đất Nam 

 
 

Hà Giang (tổng hợp) 
 

Ngày 21 Tháng Bảy, 1954, nhật báo The Los Angeles Times đi tin lớn: "Armistice 
signed ending fighting in Indo-China, Vietnam to be split in 2 Zones" (Hiệp định 
đình chiến được ký kết, chấm dứt chiến tranh Ðông Dương, Việt Nam bị chia đôi). 
 

 
 

Trang đầu 
nhật báo The 
Los Angeles 
Times số ra 

ngày 21 Tháng 
Bảy, 1954, với 

bản tin lớn 
nhất có tựa 

đề: "Armistice 
signed ending 

fighting in 
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Indo-China, 
Vietnam to be 

split in 2 
Zones." (Hình: 

Hà 
Giang/Người 

Việt) 

 
 

Nhật báo The New York Times cũng đi tin lớn: "Indochina armistice is signed; Vietnam 
split at 17th parallel; US finds it can "respect" pact" (Hiệp Ðịnh Ðình Chiến đã được ký 
kết, Việt Nam chia đôi ở vĩ tuyến 17, Hoa Kỳ tôn trọng thỏa thuận.) 
 
Tại Pháp, đài phát thanh Hirondelle của quân đội Pháp vang lên lời loan báo: "Hiệp Ðịnh 
Ðình Chiến đã được ký kết." Tờ báo của quân đội Pháp cũng đăng nguyên câu ấy trên 
trang nhất bằng chữ lớn. 
 
Mọi người bàng hoàng dù biết trước thế nào việc này cũng sẽ đến. 
 
Thôi, thế là không còn gì để phải băn khoăn về tình hình đất nước! 
 
Giờ đây, điều khẩn cấp nhất mà nhiều người cần quyết định là ở lại đất Bắc hay đưa gia 
đình vào Nam. Và nếu đi, thì phải làm gì cho kịp thời hạn. Hà Nội có 80 ngày, Hải 
Dương có 100 ngày, còn Hải Phòng thì có 300 ngày cho mọi người di tản. 
 
Người muốn di cư vào Nam thường là vì lý do chính trị, kinh tế, hay những kinh nghiệm 
đau thương từng có với Việt Minh - tức Cộng Sản. Họ thuộc nhiều thành phần khác 
nhau trong xã hội. 
 

Hãm hại người Công Giáo muốn ra đi 
 

Giới tư sản lo gia tài của họ có nguy cơ bị tịch thu. Thành phần trí thức không thích Chủ 
Nghĩa Cộng Sản. Người theo đạo Công Giáo thấy rằng không thể tiếp tục sống nơi họ 
không được thờ phượng Chúa. 
 
Cũng có người từng là nạn nhân trực tiếp, hay có người thân bị đấu tố, tài sản bị tước 
hết trong cuộc cải cách ruộng đất từ năm 1953. Cả những đồng bào Thượng ở vùng 
Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, trước đây theo quân đội Pháp chống 
Việt Minh cũng tràn về Hà Nội để tìm đường vào Nam lánh nạn. 
 
Ký giả Gertrude Samuels, trong bài "Passage to Freedom in Vietnam," đăng trên ấn bản 
Tháng Sáu, 1955 của The National Geographic, viết về trường hợp của ông Ngô Văn 
Hội, một người mà ông mô tả là "còm cõi trong chiếc áo rách nát và quần cụt đen," như 
sau: "Gia đình tôi có nhiều người bị giết, cả vì bom của Pháp lẫn vì bị Việt Minh sát hại. 
Chúng tôi còn bị cộng sản cấm đi nhà thờ." 
 



Và kết luận: "Ðó là lý do tại sao ông Hộ mang vợ và 7 con đến nhà thờ Hưng Yên, nơi 
ông cùng nhiều người khác trong cùng xứ đạo, bắt đầu cuộc hành trình hơn 1,600 cây 
số đi tìm tự do." 
 
Theo ghi chép của ông Ðức Khương, trong tài liệu "Người Công Giáo di cư, khúc quanh 
lịch sử," Giáo Phận Thái Bình có 80,000 giáo dân cùng hơn 60 linh mục đi theo làn sóng 
di cư.  
 
Trong khi đó, cũng trong tài liệu này, sổ tay của ông ÐÐK, một người Công Giáo Thái 
Bình, sau này định cư tại Hố Nai, ghi lại: "Sáng ngày 27 Tháng Bảy 1954, cha Chánh Xứ 
Ðaminh Ðỗ Ðức Thụ cùng toàn thể dân xứ hiệp dâng Thánh lễ cuối cùng tại nhà thờ nhà 
xứ Lai Ổn để xin ơn bình an cho cuộc lữ hành. Sau Thánh lễ, cha xứ bùi ngùi lên tiếng 
từ giã thầy xứ và những giáo dân ở lại, từ giã ngôi thánh đường thân yêu, giã từ quê 
hương yêu dấu là nơi tổ tiên đang an nghỉ, làm nhiều người mủi lòng và khóc nức nở." 
 
"Ðúng 13 giờ cùng ngày, cha xứ dẫn đoàn chiên lên đường, đoàn người lũ lượt theo 
nhau, tay xách, nách mang ra đi trong thinh lặng buồn bã. Họ bỏ lại sau lưng tất cả nhà 
cửa, trâu bò, ruộng vườn, mồ mả tổ tiên. Hành trang quý nhất họ mang theo là một 
"niềm tin." Thỉnh thoảng, người ta ngoảnh đầu lại ngắm nhìn làng xã thân yêu mỗi lúc 
một xa dần, rồi mất hút. Sau ba cây số, qua sông Luộc rồi họ nghỉ đêm tại Phụ Dực. 
Sáng ngày, một đoàn xe đến chở dân xứ sang An Thổ, nghỉ lại đây một đêm, cha xứ 
cho giết con ngựa quý của mình đãi giáo dân một bữa tiệc." 
 
"Ngày hôm sau, đoàn xe lại đến chở dân xứ ra Xuân Sơn (Kiến An), nghỉ lại đây 25 
ngày tại giáo xứ Liễu Dinh để chờ đón những người trong xứ đi sau. Ở đây, tất cả mọi 
người đều được chích ngừa và chủng đậu. Ngày thứ 25, xe lại đến chuyển dân xứ ra 
Hải Phòng tá túc qua đêm. Sáng sớm hôm sau, dưới cơn mưa dầm, đoàn xe tiếp tục 
chuyển bánh ra bờ biển, sau đó mọi người được hướng dẫn xuống tàu 'há mồm.'" 
 
Ký giả Gertrude Samuels, theo sát cuộc di cư kéo dài gần một năm, cho biết, ở nhiều 
nơi, cả làng kéo nhau đi, và câu hỏi chung của ông với nhiều người "tại sao lại bỏ hết để 
đi vào Nam," đã được đáp lại bằng những câu trả lời tương tự: 
 
"Vì chúng tôi muốn sống tự do." 
 
"Vì chúng tôi sợ chủ nghĩa Cộng Sản!" 
 
"Vì muốn con cái chúng tôi được tự do theo Ðạo." 
 
"Vì chúng tôi bị bắt phải bỏ Ðạo." 
 
Nhiều tài liệu, tuy đưa ra những con số khác nhau, đều cho rằng việc cấm Ðạo là 
nguyên nhân khiến phần lớn người Bắc di cư vào Nam là tín đồ Công Giáo.  
 

 
 



Trang đầu nhật 
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Bác Sĩ Tom Dooley, viết về thời gian phục vụ trên chiến hạm USS Montague trong công 
tác đưa người di cư vào Nam trong cuốn "Deliver Us From Evil" (Xin Cứu Chúng Con 
Khỏi Mọi Sự Dữ), xuất bản năm 1961, kể lại một chuyện đàn áp tôn giáo hãi hùng. Ông 
viết: "Một hôm người ta đưa đến trại tị nạn (ở Hải Phòng) bảy em trai bị thương ở hai 
tai, máu chảy lênh láng, và một người đàn ông miệng bê bết máu đã ngất xỉu, để xin cấp 
cứu." 
 
"Tôi đã dùng thuốc trụ sinh, và mọi phương tiện khó khăn lúc đó, để cứu sống những 
nạn nhân này, nhưng họ vẫn bị tàn tật suốt đời." 
 
"Một người được chứng kiến câu chuyện, sau đó kể cho chúng tôi biết là, hôm đó Việt 
Minh kéo vào làng, họ đến ngôi trường mà một thầy giáo bị tố cáo là đã lén lút tổ chức 
những lớp học giáo lý vào buổi tối." 
 
"Bảy học sinh và thầy giáo bị lôi ra khỏi lớp. Tất cả bị bắt ngồi xuống đất và hai tay bị trói 
ra đằng sau." 
 
"Hai người công an đi đến từng đứa trẻ. Một người dùng hai tay nắm chặt lấy đầu đứa 
bé. Người kia lấy một chiếc đũa bằng tre chọc mạnh sâu vào cả hai đôi tai, máu các em 
chảy ròng ròng, và cả làng có thể nghe thấy tiếng kêu hét kinh hoàng của những nạn 
nhân khốn khổ." 
 
"Sau khi đã phải chứng kiến cảnh từng học trò của mình bị chọc hỏng tai, thầy giáo bị 
trừng phạt bằng một hình phạt nặng nề hơn. Một công an nắm chặt đầu ông, còn người 
kia banh miệng ông ra, dùng kéo cắt đi chiếc lưỡi đã dám rao giảng những giáo điều đi 
ngược với chính sách của đảng. Những em học trò này từ nay không thể nghe được lời 
rao giảng nào nữa, và thầy giáo bị câm thì không còn bao giờ nói được những điều bị 



cấm." 
 
Bác Sĩ Tom Dooley tâm sự: "Lúc đó tôi mới chỉ là một bác sĩ giải phẫu còn non tay nghề, 
nhưng đã phải đối phó với nhiều trường hợp mà sách vở nhà trường chưa bao giờ nói 
đến: chẳng hạn phải làm gì cho trẻ em đã bị chọc đũa vào lỗ tai, cho các bà cụ mà 
xương cổ vốn đã xốp còn bị đập giập vì báng súng, và cho một linh mục bị đóng đinh 
vào đầu, vì bị Việt Minh chế nhạo việc chúa Giê Su bị đội vòng gai trên đầu khi chịu chết 
trên Thánh Giá."  
 

Lập thành trì chống Cộng tại miền Nam 

 

Có nhiều con số khác nhau liên quan đến số người Công Giáo di cư từ Bắc vào Nam. 
 
Theo bản tường trình 14 trang về tình hình người tị nạn ở Bắc Việt của Giám Mục Phạm 
Ngọc Chi (địa phận Bùi Chu), gửi Bộ Truyền Giáo Roma, tháng 10, 1955, thì trong tổng 
số 860,206 người di cư vào Nam, có 676,348 giáo dân. 
 
Tác giả Jean Marvier trong cuốn "Les combattants de Dieu" cho rằng 100% người di cư 
là người Công Giáo. 
 
Theo tác giả Piero Ghedo, trong cuốn "Catholiques et bouddhistes au VietNam," xuất 
bản năm 1970, thì thống kê của Giám Ðốc Ủy Ban Tị Nạn Sài Gòn cho rằng có tổng số 
928,152 người di cư, trong đó 794, 876 là người Công Giáo. 
 
Tác giả Chester Cooper trong "The lost crusade, America in VietNam," đưa ra con số 
85% người Bắc di cư là người Công Giáo. 
 
Hai tác giả J. Buttinger trong "VietNam, a dragon embattled," và Bernard Fall trong "Les 
deux VietNam," cùng đưa ra con số là 65% hay khoảng 650,000 trong 1 triệu người di 
cư là người Công Giáo. 
 
Dù con số là bao nhiêu, 65%, 78% hay 85%, không ai có thể phủ nhận vai trò quan 
trọng của người Công Giáo trong cuộc di cư của gần 1 triệu người Bắc vào Nam cách 
đây 60 năm. 
 
Và khẳng định mạnh mẽ nhất vai trò then chốt này của người Công Giáo trong việc di 
cư, không ai khác hơn, lại chính là Việt Minh, thông qua thực tế là họ tìm đủ mọi cách 
ngăn cản người Công Giáo đồng loạt theo nhau vào Nam vào thời gian ấy. 
 
Tập tài liệu lưu trữ tại Bộ Ngoại Giao Ba Lan, có tên "Tường trình về hoạt động của phái 
đoàn Công Giáo tại Việt Nam từ ngày 13 Tháng Tư đến ngày 30 Tháng Năm, 1955, Hà 
Nội," mang chữ ký của Wojciech Ketrzynski, cho chúng ta thêm nhiều chứng cớ về tầm 
quan trọng của việc người Công Giáo di cư, đối với Việt Minh. 
 
Tập tài liệu nói trên do Tiến Sĩ Trần Thị Liên, tiến sĩ sử học tại Pháp, dịch và phổ biến 
năm 2005. Ngay từ đầu, tài liệu đã hé lộ cho thấy ngay sau khi Hiệp Ðịnh Genève được 
ký kết, nước Cộng Hòa Nhân Dân Ba Lan đã được phía Việt Minh yêu cầu giúp giải 



quyết vấn đề người Công Giáo ồ ạt di cư vào Nam. 
 
Là một thành viên phái đoàn Công Giáo Ba Lan được Việt Nam mời qua thăm vào mùa 
Xuân 1955, ông Wojciech Ketrzynski kết luận bản tường trình nói trên bằng câu: "Trong 
tổng thể các vấn đề chính trị của Việt Nam, yếu tố Công Giáo tuy không giữ vai trò quan 
yếu nhất, nhưng vì là nhóm tôn giáo có tổ chức, thuần nhất và lớn mạnh nhất, Công 
Giáo có một trọng lượng nhất định trong cán cân quyền lực chung." 
 
Trước cuộc di cư, dân số miền Bắc khoảng 12 triệu người, so với dân số khoảng 11 
triệu người ở miền Nam. Con số 1 triệu người di cư vào Nam, với Việt Minh, vừa là một 
sự mất mặt, vừa là một đe dọa lớn.  
 
Một mặt họ đàn áp người Công Giáo, vì chống đối họ, mặt khác lại tìm đủ mọi cách để 
đe dọa, ngăn cản, thậm chí hãm hại người Công Giáo tìm cách di cư vào Nam, vì không 
thể đứng yên nhìn cán cân quyền lực nghiêng về phía đối phương. 
 
Người Công Giáo di cư còn đóng vai trò lớn vì họ không chỉ đi từng người, từng nhà, 
mà là đi từng làng một. Việc họ đi theo các vị linh mục, lãnh đạo tinh thần, và chăm lo 
cho cả đời sống xã hội của họ, là một điều hết sức tự nhiên. Thái độ tôn kính và vâng lời 
gần như tuyệt đối của con chiên với các cha, các giám mục của cộng đồng người Công 
Giáo miền Bắc cũng gây một ảnh hưởng lớn trong việc tái định cư và hòa nhập của 
người Bắc di cư vào xã hội miền Nam. 
 
Nhiều thống kê cho thấy, ngoại trừ Hà Nội là một trong 2 điểm tập trung cho quá trình di 
cư, giáo phận nào có giám mục chọn ra đi thì số linh mục và giáo dân cũng ra đi đông 
đảo; ngược lại giáo phận nào mà giám mục chọn ở lại thì số ra đi cũng ít hơn. 
 
Khi đã vào Nam rồi, người Công Giáo lại tiếp tục sống quây quần sinh hoạt với nhau 
trong những giáo xứ, giáo phận, tạo thành một cộng đồng có bản sắc riêng, và tạo nên 
những thành trì chống Cộng vững chắc cho miền Nam. (H.G.) 
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