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Sau biến cố chính trị 1963 mà người ta tin rằng đã chấm dứt được
một chế độ độc tài, mở đường cho một chế độ mới thông thoáng hơn
với sự góp sức của mọi người đáp ứng được nguyện vọng của dân
tộc.
Nhưng theo Nguyễn Văn Trung trong lời mở đầu của tập san Hành
Trình, ông nhận thấy chỉ có cảnh tranh chấp, dành dật, thay đổi liên
tiếp các chính quyền mà hậu quả là người dân mất tin tưởng, chán
ghét thứ chính trị xôi thịt mà hậu quả là sự sụp đổ hoàn toàn sắp
tới(1).
Nếu đặt mình vào cái hoàn cảnh chính trị thời đó tại các nước Âu
Châu, nhất là Pháp, người ta sẽ thấy khuynh hướng chính trị tả phái
như một phong trào đang lên. Thanh niên trí thức Pháp cũng đều
nhuộm mầu tả phái qua các báo như Les temps modernes,
L’humanité, Esprit, v.v.
Các trí thức Việt Nam như Nguyễn Văn Trung, Lý Chánh Trung,
Nguyễn Ngọc Lan, Trương Bá Cần từng đã có cơ hội tiếp xúc, đọc tài
liệu về các trào lưu tả phải đó.
Họ đã chắc chắn bị ảnh hưởng cách này cách khác.
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Báo hành Trình, số sau cùng, tháng Sáu 1966. Nguồn: Viet Studies

Tạp chí Hành Trình
Trước tình hình chính trị rối beng ở miền Nam sau 1963, với tư cách
một người trí thức cầm bút, tự nhiên họ nghĩ họ có trách nhiệm và
thấy cần phải làm một cái gì. Sau những bữa ăn hội họp thường là do
Trịnh Viết Đức, chủ nhà in Nam Sơn đài thọ.
Họ nghĩ tới phải ra một tờ báo. Nguyễn Văn Trung được coi là người
cầm bút có tiếng trong giai đoạn nảy, đại diện anh em đứng xin phép
ra báo. Ông có xin phép ra một tạp chí nhằm góp phần nhằm đặt ra
những vấn đề căn bản cho một miền Nam sắp tới. Giây xin phép đã
lâu, nhưng thủ tục hành chánh rườm rà, kéo dài đến hơn một năm.
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Về điểm này truy lục ra, người viết thấy rằng, Bộ Tâm Lý Chiến, ở số
79-81 đường Phan Đình Phùng trong một lá thư đề ngày 9-12-1965 có
giải thích rằng
[…] Trước đây Bộ Thông Tin có cho phép ông Nguyễn Văn Trung xuất bản một
đặc san lấy tên là ‘Hành Trình’ bằng công văn số 7149-BTT-BCI ngày 1-121964. Đặc san này không xuất bản nên giấy phép đương nhiên bị thu hồi, mất
hiệu lực sau 1 tháng kể từ ngày ký công văn. Như vậy đặc san Hành Trình hiện
lưu hành là bất hợp pháp. […] Ký tên: Vũ Văn Diên.

Nguồn: NVL

Thật ra, ông Nguyễn Văn Trung và nhóm trí thức, phần đông thuộc
giới công giáo, đã quyết định cho ra tờ Hành trình, ấn bản in ronéo
vào tháng 10-64, nghĩa là trước khi có giấy phép chính thức hai tháng.
Có nghĩa là quyết định cứ làm dù không có giấy phép thì chấp nhận in
lậu. Mà in dưới đạng in ronéo, in chui nên vượt rào, không cần phép
tắc gì cả..
Về điều này, họ đã bắt chước theo gương nhà văn Thế Phong thời đó
đã in rất nhiều tải liệu về văn học của ông dưới dạng quay roneo.
Nó qua mặt Bộ Thông tin dễ dàng.
Việc in báo chui nó gây thích thú và phấn khởi nơi những người làm
báo và gây tò mò muốn biết của giới thanh niên sinh viên. Tự nó, chui
là cái gì đáng để đọc.
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Chính vì thế mà tờ Hành Trình bị tịch thu. Cũng chính vì thế mà ông
Hoàng Văn Nguyên, giám đốc Nha Thông tin báo chí đã mời ông
Nguyễn Văn Trung đến Nha Thông tin báo chí, 10 giờ sáng ngày thứ
hai 27-12-1965 về việc xuất bản và phát hành tờ Hành Trình(2).
Cùng với một số trí thức miền Nam –trăn trở trước tình hình đất
nước– thấy không thể ngồi yên. Họ thấy cần làm một điều gì, thấy cần
lên tiếng và nhất là thấy cần phải bầy tỏ một thái độ nhập cuộc, phải
dấn thân không thể ngồi trong tháp ngà của suy tưởng lý thuyết suông
như trước nữa.
Trong số trí thức ấy có hai người là các ông Lý Chánh Trung và
Nguyễn Văn Trung chủ trương tờ Hành Trình vào tháng 10-1964 và
sau này tờ Đất Nước.
Do vị thế trí thức của họ với giới sinh viên, họ thu hút được một số trí
thức khuynh tả và giới trẻ đi theo họ. Báo bán chạy ngoài sự mong đợi
của họ. Theo Trịnh Viết Đức, người chịu trách nhiệm in ấn cho người
viết hay lúc đầu chỉ in có 100 số Hành trình.
Báo bán chạy quá nên Trịnh Viết Đức phải in đến 1000 bản. Thiếu lại
in tiêp.
Báo Hành Trình đã được in lại từ các số 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chưa kể có
một số độc giả mua báo dài hạn. Mỗi số đề giá 50 đồng, một số tiền
không nhỏ. Người chịu trách nhiệm phát hành là anh Thành -một tay
chuyên môn lo chuyện này- và có sự hỗ trợ của nhà văn Thế Nguyên.
(Thế Nguyên tác giả cuốn truyện ngắn Hồi Chuông tắt lửa, sau này
ngả theo cộng sản).
Báo chở xe Lambretta ba bánh đi phát hành nên có khi bị tich thu trọn
vẹn.
Thảo Trường, nguyên là thiếu tá an ninh quân đội đành vượt luật lệ
nhà binh dùng xe Jeep chở báo. Nhờ thế, không ai dám khám xét. Cái
không khí làm báo như thế nay họ ngồi nhắc lại, họ vẫn lấy làm hãnh
diện. Mặc dầu thừa biết rằng nó đem lại cái lợi cho cộng sản.
Trong số các cộng tác viên của tờ Hành Trình, điểm mặt thì phải nói
thẳng ra trong thời điểm ấy chưa có cộng sản thâm nhập vào. Mặc
dầu cái vẻ bề ngoài của nhóm có vẻ như thân Cộng, Nhưng tự thâm
tâm như Trịnh Viết Đức bày tỏ cho hay rằng: Thằng nào cũng sợ cộng
sản hết. Sợ mà vẫn có vẻ như ngả theo.
Danh sách trí thức viết cho Hành Trình gồm một số linh mục như Đỗ
Phùng Khoan, tức linh mục Nguyễn Huy Lịch, Võ Hồng Ngự, tức nhà
thơ Diễm Châu, Trần Trọng Phủ, tức nhà văn Thế Nguyên.Trương
Cẩm Xuyên, tức linh mục Trương Đình Hòe, Hương Khuê, tức linh
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mục Trương Bá Cần, linh mục Nguyễn Ngọc Lan, giáo sư Trần Văn
Toàn, các nhà văn như Thảo Trường, Thái Lãng, Nguyễn Vũ Văn, Lê
Tất Hữu, Thế Uyên, Trịnh Viết Đức, chủ nhà in Nam Sơn, người tài trợ
cho việc in ấn. Trong số những người kể trên, sau này có một số ngả
theo cộng sản, điều mà mọi người không dự đoán trước được.
Ngoài ra còn có nhiều tác giả gửi thơ, truyện ngắn mà Hành Trình
không có điều kiện đăng tải nên đã trích dẫn tóm tắt trong mục: Trao
Đổi – Đối Thoại. Trong đó có tên nhiều người như Nguyễn Quốc Thái,
Lê Uyên Nguyên, Vân Đỳnh, Bùi Khải Nguyên.
Trong lời nói đầu của tờ Hành Trình có ghi như sau:
– Không thể tìm ra một lối thoát thực sự nếu không dám đụng đến
những nguyên nhân sâu xa là nguồn gốc tình trạng đang rơi vào suy
sụp hoàn toàn. Tạp chí Hành Trình ra đời nhằm phê phán đến tận
cùng những nguyên nhân sâu xa đó, để góp phần tìm ra một lối thoát
thực sự và hiệu nghiệm.”(3)
Tờ báo mặc dầu chỉ kéo dài được hơn một năm, số chót tháng sáu,
1966 đã có một tiếng vang cả trong lẫn ngoài nước cũng như dư luận
Hoa Kỳ và ngoài Bắc.
Bắt đầu từ số 5, tờ Hành Trình đặt ra những câu hỏi đi rất sát với thực
tế miền Nam, nhắm phê phán các tổ chức tôn giáo, các cuộc tranh
đấu, biểu tình, các giải pháp quân sự, vai trò các tôn giáo.. và yêu cấu
người đọc tìm các câu trả lời trong tờ Hành Trình.
Cái ý tưởng sau đây là rất hay, mạnh tính tuyên truyền cao, có tác
dụng gây ý thức. Sáng kiến này do nhà văn Thảo Trường nghĩ ra và
được mọi người đồng ý, cho in ở bìa sau tờ báo kể từ số 5.
Chẳng hạn có những câu như những khẩu hiệu gây tác dụng mạnh
nơi người đọc:
Sau khi đã tranh đấu – đã cách mạng – đã biểu tình – đã đảo chánh –
đã lật đổ – đã hành quân – đã thuyết pháp – đã cầu nguyện – đã hội
thảo – đã thụt két – đã hành lạc – đã đập phá – đã đau khổ – đã hy
sinh – … và đang mỏi mệt …
Chúng tôi đề nghị: Tìm đọc Tạp chí Hành Trình
Để nhìn lại hình ảnh thực sự của mình- Để nhìn lại hình ảnh thực sự
của đồng bào mình – để tìm lại đường lối thực sự của mình – để tìm
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lại tương lai thực sự của mình- để tìm lại khát vọng thực sự và chính
đang của mọi người.
Những vấn đề đặt ra rất rốt ráo có tính cách phê phán triệt để và toàn
diện. Thế nhưng, tôi nghĩ rằng các ngươi chủ trương Hành Trình đã
không đủ khả năng để tìm ra được một đường lối, một lối thoát khả thi.
Nó chỉ là những suy nghĩ cá biệt mang tính thăm dò, thử nghiệm mà
sau này hiểu ra được đó chỉ là suy nghĩ không tưởng của một số trí
thức thành thị có lý tưởng, có lòng hăng say muốn làm một cái gì..
Nhưng thực tế, nó gây ảnh hưởng trực tiếp nơi một số giới thanh niên,
tạo thêm những ảo tưởng chính trị, những đám mây mù chính trị, tạo
ra một số tin tưởng cho giới thanh niên dấn minh vào tranh đấu.
Tờ Hành Trình qua Nguyễn Văn Trung đã nhân được thư từ của một
số thanh niên đã đi bưng, viết lại vì sao họ đã chọn lựa con đường
tranh đấu đó.
Chẳng hạn có một lá thư của một học sinh đang học lớp Đệ nhất đi
vào bưng gửi một thư từ biên giới ngày 8-1-1967 cho giáo sư
Nguyễn Văn Trung.
Nội dung lá thư có những đoạn:
‘Sau nhiều tháng băn khoăn, khắc khoải, qua những điều mắt thấy tai
nghe, bằng kinh nghiệm sống bản thân và nhất là qua những thôi thúc,
châm ngòi bởi những ‘Nhận Định’ (tác phẩm của NVT), khai phá dưới
hình thức văn chương của giáo sư và một vài tác giả cách mạng khác,
tôi đã đi đến một quyết định cuối cùng, dứt khoát: cầm súng, về với
quần chúng đông đảo đang làm lịch sử, đào thoát một day dứt, một bế
tắc nội tâm và cũng là để chứng tỏ câu nói của giáo sư với người Mỹ
‘Việt Nam không phải là Phi Luật Tân, còn người Việt Nam cuối cùng
là còn chiến đấu’(4).
Chằng những thế, ngay trong hàng tướng lãnh miền Nam có Thiếu
tướng Lê Nguyên Khang cũng có nét đồng thuận với Hành Trình,
tướng Lê Nguyên Khang viết cho Nguyễn Văn Trung như sau:
Kính anh,
Tôi đã nhận được số báo anh gửi tôi, tuy chưa đọc kỹ, nhưng tôi thấy
không thể không đồng ý được, vì vấn đề đã quá rõ rệt rồi. Còn việc gọi
vào Thủ Đức khóa 21 có nhiều sự lộn xộn lắm. Nếu anh rảnh, mời anh
tới chơi, tôi sẽ nói rõ. […]Tôi hoàn toàn đồng ý với anh không phải chỉ
súng đạn là giải quyết được cộng sản trên đất nước này. Mong gặp
anh nói chuyện nhiều hơn.Thân. 17-6-1965.
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Trong các số Hành Trình, có cả những thanh niên Mỹ sang Việt Nam
như trường hợp David G. Marr. Ông này sau là sử gia viết cuốn Viet
Nam 1945, The Quest for Power. Ông vừa tốt nghiệp đại học sangViệt
Nam đã cho dịch những bài báo của Nguyễn Văn Trung và cho đăng
trên các báo Mỹ và các cơ quan truyền thông của công giáo Mỹ như
các bài: “War, Peace, and Revolution” hoặc bài “Our problems:
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Ourselves”.

Trong số những bài viết phản biện có các bài từ Miền Bắc lên tiếng
sớm nhất như bài: “Từ Chủ nghĩa thực dân ở Việt Nam, thực chất và
huyền thoại đến Hành Trình”, của Phong Hiền, tháng 4 năm 1965 và
bài của Tam Thanh, “Đọc Nhận Định 4 của Nguyễn Văn Trung”.
Người viết xin được bỏ ra ngoài những phê phán của các tác giả
ngoài Hà Nội.
Phía VNCH có bài nhan đề:
“Phê bình quan điểm Cách mạng xã hội của hai ông Nguyễn Văn
Trung và Lý Chánh Trung”,Nguyễn Văn Bảy, Sài Gòn 10-1967.
Bài này thật ra là của nhóm Nguyễn Trọng Văn theo cộng sản lấy tên
Nguyễn Văn Bảy để qua mặt mọi người nên miễn đề cập tới.
Về quan điểm chủ trương hình thành Một chủ nghĩa xã hội không cộng
sản được Nguyễn Văn Trung trình bày trong cuốn Nhận Định 4.
Quan điểm này khó có thể đứng vững trước hai thế lực cộng sản-tư
bản. Phải chăng con đường thứ ba này chỉ là tránh né tất cả những
mũi dùi nhắm tới từ hai phía? Không thể có quan điểm trung lập đứng
giữa mà trong tình thế cực đoan, chẳng đặng đửng, bắt buộc phải
chọn lựa đứng về bên này hoặc bên kia.
Dứt khoát là như thế!
Và bài nữa rất có giá trị là “Nghĩ về một số trí thức ảo tưởng” của Ánh
Việt,đăng trên Chính Luận, 10-1971 (5).
Bài nhận định phê phán của Ánh Việt này không phải là không có cơ
sở. Ánh Việt có thể chỉ là một bút hiệu. Bài viết với lập luận cứng cát,
hiểu biết thực tiễn, nắm vững bản chất chủ nghĩa cộng sản và những
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âm muu của họ. Họ gọi thái độ của nhóm chủ trương Hành Trình là
thái độ Con đà điều chui đầu xuống cát.
Thái độ không tưởng như đề cập đến vấn đề chiến tranh hay hòa
bình, Anh Việt dẫn chứng phê bình Nguyễn Văn Trung trong bài:
‘Cộng sản, người anh em của tôi’ trong tạp chí Đất Nước số 3. Phê
Bình Lý Chánh Trung trong bài: ‘Nói chuyện với người đã khuất’, Đất
Nước số 14. Phê Bình Trương Bá Cần tán dương miền Bắc trong bài
‘25 năm xây dựng XHCN ở miền Bắc’ trong các số Đối Diện 14, 15,
16. Phê bình Nguyễn Ngọc Lan viết các bài phê phán, chế diễu giới
cầm quyền Sài Gòn trên các báo Tin Sáng.
Ánh Việt cho rằng đám trí thức thành phần thứ ba đã chọn một chỗ
đứng không đúng chỗ. Có thể nào đứng giữa được không trong cuộc
tranh chấp sống còn giữa Quốc Gia và Cộng sản?
Tiếp theo đó, ông Nguyễn Văn Trung với tư cách đại diện cho nhóm trí
thức thiên tả đã viết bài trả lời ông Ánh Việt với bài viết: “Nói với ông
Ánh Việt, tác giả bài ‘Nghĩ về một số người thức ảo tưởng’”(6) cũng
được đăng trên Chính Luận.

Thảo Trường Trần Duy Hinh (1936-2010).
Nguồn ảnh: Nguyễn Xuân Hoàng.
Ngoài ra, Trần Kim Tuyến, không còn có vai trò chính trị gì nữa sau
1963 cũng tán thành một số quan điểm của nhóm Hành Trình, nhưng
ông cảnh cáo nhóm trí thức này là có thể làm lợi cho cộng sản. Đó là
nỗi sợ duy nhất mà những người quốc gia chân chính mỗi khi làm điều
gì cần phải cân nhắc xem có làm lợi cho cộng sản hay không. Điều gì
có lợi cho cộng sản thì không làm. Chống hay khen cũng đều cần dựa
trên nguyên tắc căn bản đó.
Đặc biệt cho đến sau 1975, còn có những loại trí thức nằm vùng nằm
trong MTGPMN lôi câu chuyện 10 năm về trước viết bài nhằm tâng
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công với cộng sản, Nguyễn Trọng Văn viết bài tham luận nhằm phê
phán Nguyễn Văn Trung nhan đề: “Chủ nghĩa xã hội không cộng tại
miền Nam Việt Nam thời Mỹ-Ngụy: Nội dung và ảnh hưởng”. Phần Lữ
Phương viết bài: “Mấy ý kiến về các xu hướng gọi là cách mạng xã hội
không cộng sản ở miền Nam trước 1975”(7). Cả hai bài này chỉ là
những bài viết theo chỉ thị của cộng sản nhằm triệt hạ uy tín cá nhân
Nguyễn văn Trung và Lý Chánh Trung sau 1975 nên cũng xin miễn
bàn tới.
Tờ báo sau đó đóng cửa không một lời giải thích.
Theo Trịnh Viết Đức thì sau đó ông bị động viên đi Thủ Đức nên
không có ai đảm đương việc in ấn và phát hành nên tờ báo phải tạm
đình bản…

Tờ Đất Nước

Nguồn: NVL
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Hành Trình tự đóng cửa, không phải do áp lực của chính quyền tịch
thu báo. Thật sự mà nói, chính quyền thời đó tương đối dễ dãi, kiểm
soát lỏng lẻo. Các báo tự do viết, tự do phát biểu ý kiến mà nay đọc lại
cũng thấy không chấp nhận được.
Tờ Đất Nước thay thế Hành Trình. Ban biên tập với chủ nhiệm là
Nguyễn Văn Trung; chủ trương biên tập là Lý Chánh Trung, nhưng
Tổng thư ký tòa soạn nay là Thế Nguyên.

Tổng thư ký tòa soạn Đất Nước, Thế Nguyên.
Nguồn: OntheNet
Giữa Hành Trình và Đất Nước có một sự thay đổi quan trọng về người
điều hành. Trong Hành Trình, Nguyễn Văn Trung chịu trách nhiệm
hoàn toàn về nội dung bài vở; nay trách nhiệm ấy một phần chuyển
giao sang Lý Chánh Trung. Lý Chánh Trung rất có thể đã bị cộng sản
mua chuộc. Phần Thế Nguyên, vốn là một người trẻ tuổi, hăng say và
chịu sự xúi dục, o ép của cộng sản kỹ hơn. Bản chất họ không hẳn là
người cộng sản, nhưng do tình thế, họ rơi vào bẫy kẹt.
Thế Nguyên có một nhà in nhỏ để in tờ Đất Nước. Có thể là cộng sản
đã dùng tiền bạc mua nhà in, tạo điều kiện cho Thế Nguyên làm báo,
in báo.
Người viết bài cho Đất Nước có nhiều thành phần được coi là cộng
sản nằm vùng giật giây ở bên trong do sự móc nối của Thế Nguyên.
Những Trương Bá Cần, Nguyễn Trọng Văn, Nguyễn Ngọc Lan, Lý
Chánh Trung, Tôn Thất Lập, v.v. mang nặng nhãn hiệu cộng sản một
cách khéo léo, trá hình.
Chẳng hạn bài Hoàn cành những người cầm bút miền Nam trước và
sau 1963 tiêu biểu cho một lối nhìn phê phán kiểu cộng sản. Một cách
nào đó, Nguyễn Trọng Văn được cộng sản mớm mồi, giật giây để viết
như thế. Nguyễn Trọng Văn phân loại những người cầm bút trước
1963 qua các tờ Sáng Tạo, Văn Nghệ, Thế Kỷ 20 là thứ văn nghệ
chống Cộng, văn nghệ theo đuôi, văn nghệ hưởng thụ để duy trì cơ
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cấu thực dân, để thụ hưởng. Dĩ nhiên Nguyễn Trọng Văn chọn ra một
vài nhân vật tiêu biểu như Mai Thảo, Nguyễn Sỹ Tế, giáo sư Trần Thái
Đỉnh để phê phán.
Sau 1963, tình hình chính trị đã thay đổi, có xu hướng tác dụng làm
thức tỉnh một số người cầm bút trước thời cuộc. Họ xoay chuyển cách
nhìn, cách đánh giá thời cuộc, họ không giữ thái độ thụ động, thờ ơ,
ngoài cuộc.
Họ đã nhìn người cộng sản với một con mắt khác. Nếu trước đây
chống Cộng thì nay người ta đặt vấn đề sự có mặt của người Mỹ ở
Việt Nam và tạo ra không khi ghét Mỹ, chống Mỹ. Không khí văn nghệ
còn tạo ra những dằn vặt, những khát vọng hòa bình như trường hợp
của Thích Nhất Hạnh.
Sự phân biệt hai thời kỳ cầm bút như thế của Nguyễn Trọng Văn là rất
nguy hiểm và độc hại, phân biệt chính tà, phân biệt thái độ chính ngĩa
và phi chính nghĩa của ngưởi cầm bút. Đó là cách đánh giá hoàn toàn
nằm trong phạm trù của người cộng sản mà Nguyễn Trọng Văn chỉ là
công cụ, nhảy vào trong tờ Đất Nước.
Một tờ báo có sự cộng tác nổi bật của nhà thơ Nguyên Sa trong nhiều
bài thơ và trong bộ truyệnVài ngày làm việc ở Chung Sự Vụ, một
Nguyên Sa làm thơ, viết văn, kiếm tiền nay có thái độ dấn thân, nhập
cuộc không làm thơ tình nữa như trong bài thơ Tắm hay Sân Bắn của
ông. Sự có mặt của Nguyên Sa chắc hẳn là do sự mời gọi của Nguyễn
Văn Trung mời nhập cuộc. Sự liên hệ gắn bó giữa hai người đã có
nhiều phen được chứng minh tình bạn giữa họ mỗi khi Nguyễn Văn
Trung bị ai chống đối thì có Nguyên Sa ra mặt bênh vực hết mình.
Bên cạnh Nguyên Sa có nhiều cây bút khác như Du Tử Lê, Đinh
Phụng Tiến, Hồ Minh Dũng, Lê Văn Ngăn, Bùi Khải Nguyên, Nguyễn
Quốc Thái, Lê Khoa, Nguyễn Tất Nhiên, Luân Hoán, Thế Phong.
Nguyễn Tường Giang, Tần Hoài Dạ Vũ, Lưu Kiển Xuân, Phong Sơn,
Thái Lãng, Nguyễn Khắc Ngữ. Có ai có thể nghi ngờ được những nhà
văn trên về mặt chính trị? Về điểm này cho thấy có một sự phóng
khoáng, sự cởi mở, sự rộng lượng ngay đối với những người thiên về
cộng sản.
Có lẽ cái không khí ấy cởi mở hơn ở hải ngoại bây giờ nhiều.
Nhưng người ta sẽ hiểu thế nào khi Nguyễn Khắc Ngữ viết bài: Từ
con người cụ Hồ Chí Minh đến sự hình thành của Đảng cộng sản
Đông Dương, bên cạnh các bài của Lý Chánh Trung: Nói chuyện với
người đã khuất. và bài Một người nằm xuống của Trần Trọng Phủ (tức
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Thế Nguyên) trong số Đất Nước, nhân dịp Hồ Chí Minh qua đời, năm
1969. Rồi số Đất Nước, số 3, kỷ niệm 50 năm cách mạng tháng 10
Nga, Nguyễn Khắc Ngữ cũng có bài Cách Mạng Nga 1917, bên cạnh
các bài của Nguyễn Văn Trung, Lý Chánh Trung, Trương Bá Cần? Và
rồi đến năm 1975, Nguyễn Khắc Ngữ cũng như mọi người kịp trốn
chạy ra khỏi cộng sản?
Tôi nghĩ rằng sự có mặt của Thế Nguyên –một người theo cộng sản–
trong vai trò Tổng thư ký tòa soạn đã kéo theo nhiều nhà thơ, nhà văn
thân cộng viết cho tờ báo như các ông: Ngụy Ngữ, Lưu Nghi, Thái
Ngọc San, Tôn Thấp Lập, Phạm Thế Mỹ, Ngô Kha, Nguyễn Trọng
Văn, Lữ Phương, Trần Hữu Lục và có thể có Thái Lãng, Nguyễn
Tương Giang, v.v.
Chắc chắn ông Nguyễn Văn Trung hoàn toàn bất động, không biết ai
vào với ai và không nắm được vấn đề này. Họ –nhất là Nguyễn Văn
Trung– mất chủ động, mặc cho Thế Nguyên thao túng về bài vở, tác
giả cộng tác, quản lý tiền bạc, nhà in phát hành.
Thế cho nên mang tiếng là báo của trí thức thiên tả, nhưng thực sự
trong trường hợp tờ Đất Nước là cộng sản giật dây. Một Thảo
Trường, một sĩ quan an ninh quân đội cũng hầu như không biết gì đến
những hoạt động của Thế Nguyên. Trường học của Nguyên Sa gần
Lý Thái Tổ nên mỗi khi rảnh rỗi Nguyên Sa thường la cà đến 291 Lý
Thái Tổ chuyện trò với Thế Nguyên.
Miền Nam mất cái đà làm chủ tình hình báo chí, văn học, văn nghệ
dần dần như thế.
Hãy trích lại giọng điệu trong thơ của Phạm Thế Mỹ sặc mùi tuyên
truyền, chống Mỹ, chống chiến tranh như bài “Những ngày sắp tới”:
Thưa thầy, họ đã dạy con:
Không có bom đạn Mỹ
Việt Nam mất nước từ khuya
Không có viện trợ Hoa Kỳ
Việt Nam sức mấy..
Đất nước linh thiêng ơi,
Sao họ không chỉ dạy chúng làm toán đại số
Dạy chúng ấm no
Có hơn không?
Giữa Hành Trình và Đất Nước, cộng sản như thể đang ở ngoài nhà,
nay đã vào đến trong nhà, vào buồng ngủ… của tờ báo.
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Nó lộ liễu và công khai quá. Nó không cần đeo mặt nạ. Tôi ngạc nhiên
khi nhìn thấy tên tuổi những Nguyên Sa, Luân Hoán, Du Tử Lê,
Nguyễn Tử Quý, Thảo Trường bên cạnh Ngô Kha, Ngụy Ngữ.
Với cung cách lộn sòng như thế này –không phân biệt tà-ngụy– cùng
đứng chung, xếp hàng, miền Nam đang trải qua một mùa gió chướng
và những cơn thử thách cuối cùng của một dòng lũ triều cường có thể
cuốn trôi và phá sạch tất cả..

Tờ Trình Bầy

Báo Trình Bày, Số 25. Nguồn: NVL
Tờ Trình Bày xuất hiện vào tháng 08-1970, cũng lại do Thế Nguyên
làm chủ bút và chủ nhiệm.
(Thế Nguyên sau 1975 không được trọng dụng, chết lãng xẹt, rất sớm
vì bị nhiễm trùng sài uốn ván). Ở giai đoạn chót của miền Nam, Trình
Bày ngang nhiên xuất hiện, in ấn đàng hoàng, bất chấp kiểm duyệt,
bất chấp tịch thu báo. Ai tài trợ cho tờ báo? Còn ai vào đây nữa.
Đã đến lúc gạt Nguyễn Văn Trung ra ngoài khi thấy không cần thiết
nữa. Chủ nhiệm kiêm chủ bút nay là Thế Nguyên (Bút hiệu khác là
Trần Trọng Phủ). Tổng thư ký là Diễm Châu.
Còn lại biên tập là: Lý Chánh Trung, Thanh Lãng, Đỗ Long Vân, Phạm
Cao Dương, Nguyên Sa, Nguyễn Văn Trung, Nguyễn Khắc Ngữ, Trần
Tuấn Nhậm, Diễm Châu, Nguyễn Quốc Thái, Tôn Thất Lập, Thế
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Nguyên, Hoàng Ngọc Biên, Nguyễn Đồng, Nguyễn Nguyên, Trần Đỗ
Dũng, Hoàng Ngọc Nguyên, Du Tử Lê, Cao Thanh Tùng, Thuận Giao.
Có một điều đặc biệt, tôi không còn thấy bài nào của Nguyễn Trọng
Văn nữa
Lần này nó lại được tăng cường thêm những cây viết của người quốc
gia chính hiệu như Phạm Cao Dương, Trần Tuấn Nhậm, Trùng
Dương, Nguyễn Đa, Nguyễn Đồng, Chu Vương Miện, Hoàng Ngọc
Nguyên, Trần Hoài Thư, Trần Đỗ Dũng, Thanh Lãng, Nguyễn Đăng
Thường, Lê Văn Thiện, Trần Huyền Ân, Đoàn Luân, Thuận Giao.
Và làm sao thiếu được Nguyễn Văn Trung, Lý Chánh Trung, những
người đứng làm bảng hiệu chính danh và hợp pháp.
Nhất là nay có thêm sự có mặt của Nguyễn Nguyên –tay trùm cộng
sản– núp bóng trong tờ Tin Văn với Vũ Hạnh, Lữ Phương.
Nào ta đếm thử coi, còn thiếu ai nữa, những nhà văn, nhà thơ của
miền Nam xem ai là người vắng mặt?
Ở trong tình trạng này, thật khó xếp hạng, thật khó biết ai là người
quốc gia, ai là người bị cộng sản lợi dụng và ai là người cộng sản thứ
thiệt?
Đã nhiều lần Trình Bầy phải vác chiếu ra hầu tòa. Thì đã có các luật
sư danh tiếng của VNCH như các luật sư Bùi Chánh Thời, Vũ Văn
Huyền, Trần Văn Tuyên tình nguyện cãi chùa cho tờ báo. Cãi cho tờ
báo là cãi cho chủ bút, chủ nhiệm Thế Nguyên và đằng sau Thế
Nguyên là Nguyễn Ngọc Lương (còn gọi là Lương trố), một cán bộ
cộng sản nằm vùng!
Chúng ta trách ai bây giờ?
Nếu cần tố cáo thì tố cáo ai nhỉ?
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Ai là người anh em của ta, ai là kẻ thù? Và hôm nay, nhiều người còn sống sờ sờ
trong các cơ quan truyền thông, trong các tờ báo ở Mỹ, ở mọi nơi?

Trong số đầu, thơ Nguyên Sa cặp với Ngô Kha. Nguyễn Khắc Ngữ
sánh đôi Nguyễn Quốc Thái, rồi lại Nguyên Sa với Ngụy Ngữ. Bài viết
của Phạm Cao Dương đi kèm với bài của Trần Tuấn Nhậm. Rồi Ngô
Thế Vinh, Mai Trung Tĩnh, Huỳnh Ngọc Sơn, Nguyễn Mộng Giác,
Hoàng Anh Tuấn, Thanh Lãng, Trùng Dương, Chu Vương Miện,
Nguyễn Tường Vân, Lê Văn Ngàn, Hồ Dạ Thoại, Nguyễn Như Mây,
Võ Quê, Mường Mán, Tiêu Dao, Trần Hiền Ân, bà Phạm Cao Dương.
Đủ mặt anh hào.
Ngay trong lời mở đầu với nhan đề: “Con đường đi tới”, người đọc
hiểu thế nào cũng được với thứ ngôn ngữ tuyên truyền bi thảm hóa
cuộc chiến như sau:
– Một phần tư thế kỷ đã trôi qua trên cuộc cách mạng mùa thu.. Tuy
vậy, những hy sinh ròng rã suốt 25 năm trời ấy dường như chưa đủ
để cho một dân tộc yêu chuộng hòa bình như dân tộc Việt Nam có thể
buông súng xuống vui hưởng tự do.
– Bây giờ vẫn còn những cụ già tóc bạc bị trói tay, bịt miệng, những
em bé bất lực quằn quại trên vũng máu, những thanh niên bị đánh đập
dã man, những thiếu nữ bị hãm hại.
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– Bây giờ vẫn còn những cảnh tra hỏi, bắt bớ ở mỗi nẻo đường,
những tiếng hét rùng rợn của những nạn nhân trong những phòng tra
tấn,: cả một miền Đất Nước biến thành một cái chuồng thú vĩ đại. Máu
hòa nước mắt. Roi da và thép gai, thép gai trùng trùng, điệp điệp…
– Con đường đi tới là con đường giải phóng: giải phóng Đất Nước và
giải phóng con người Việt Nam toàn diện (8).
Những người quốc gia ở đâu, những chiến sĩ VNCH ở đâu để cho tờ
báo thóa mạ VNCH.. Những tác giả cộng tác với Trình Bầy nay còn
sống ở hải ngoại nay họ nghĩ gì?
Sau 42 số, tờ Trình Bầy nghĩ đã đến lúc phải đình bản, lúc đó là tháng
9 năm 1972 rồi. Thế Nguyên viết chia tay bạn đọc như sau:
‘Nhìn lại những số báo đã xuất bản trong hai năm qua,chúng tôi rất vui
mừng khi thấy tờ báo đã có được tính cách như là một diễn đàn chung
của anh em văn nghệ, trí thức tiến bộ trong cũng như ngoài nước. Ở
đó, không có chỗ cho bè phái địa phương, văn nghệ thù tạc. Nhưng
đấy chính là nơi dây tụ họp của những con người tin rằng ngày mai
nhất định sẽ phải tốt đẹp hơn ngày hôm nay. Phụng sự cho ngày mai,
chúng ta đã sống và đã viết.’
Đấy là những lời nịnh nọt và hứa hão. Ai tin thì tin. Sau 1975, Thế
Nguyên chẳng được dùng vào việc gì cho ra việc. Lang thang cò bơ
cò bất, và anh đã chết lãng xẹt chỉ vì một vết thương ở tay. Anh bị
nhiễm trùng sài uốn ván và ngày sau qua đời. Anh để lại một tiểu
truyện nhỏ đáng giá: Hồi Chuông tắt lửa.
Phần những người cộng tác với Trình Bày ở trên, một số lớn nay định
cư ở Mỹ, chẳng biết họ nghĩ gì về giai đoạn làm báo này.
Tôi có nhận được một tuyển tập Văn khoa, Một thời sống đẹp. Tên
tuổi những sinh viên văn Khoa này như Cao Thị Quế Hương, Nguyễn
Tuấn Kiệt, Huỳnh Thị Kim Tuyến, Đoàn Khắc Xuyên cũng gắn liền với
tên tuổi các giáo sư của họ như Nguyễn Văn Trung, Lý Chánh Trung,
v.v. Sống Đẹp! Tôi chỉ hỏi họ, thế thì từ sau 1975 đến nay họ sống thế
nào? Có còn sống đẹp không? Câu trả lời xem ra không dễ.
Tôi viết phần bài này nhân sắp đến dịp kỷ niệm 50 năm của nền Đệ
Nhất Cộng Hòa.
Sau 1963, Hồ Chí Minh nói với nhà báo thân cộng Wilfrid Burchett:
“Tôi không thể ngờ tụi Mỹ nó ngu như thế.”
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Nguyễn Hữu Thọ của MTGPMN phát biểu:
“Sự lật đổ Diệm là một món quà Trời ban cho chúng ta…”
Trách ai và trách cái gì bây giờ?
Hay nói như Pascal, người quốc gia và người cộng sản ở vào một thời
điểm nào đó đã cùng xuống thuyền mà vận mệnh dân tộc đã đẩy họ
xuống?
Vấn đề là ngày hôm nay, chúng ta phải làm gì? Và đã làm gì?
Nguyễn Văn Lục.
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