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HỒ NGỌC NHUẬN

ĐỜI
hay

Chuyện về những người tù của tôi
(Bản thảo năm 2010, có bổ sung)

Trước hết là cho các con, cháu tôi

Đời , c’est la vie
Tình, c’est l’amour
Tù, c’est la taule

Lịch sử, c’est l’Histoire

***

Đời, c’est l’amour
Tình, c’est la vie
Tù, c’est … l’histoire
Lịch sử, c’est …sur la tôle

Lời nói đầu

Đời là … đời
Tình yêu là ….tình yêu

Một số người Sài gòn, cách đây hơn nửa thế kỷ, khi tiếng Pháp còn thịnh hành, thường triết lý
với nhau như vậy đó. Đời có nhiều mặt, cho nên đời mới là đời. Tình yêu có nhiều nỗi, vì vậy mới là
tình yêu.
Là người đồng thời, tôi cũng chia sẻ phần nào cái “ nhân sinh quan ” đó, nhưng lại chiêm nghiệm
mà rút ra thêm môt “ cái hậu ” cho riêng mình, có vẻ đảo ngược mà không hẳn là ngược :
Đời là… tình yêu
Tình yêu là… đời
Là một người làm chánh trị, tại nghị trường Quốc Hội và ở vài cương vị, tổ chức khác dưới chế
độ cũ tại miền Nam, tôi đã có được những mối quan hệ khá đặc biệt – gần gũi, hợp tác hay chống đối
– với một số người đã tích cực dự phần vào dòng chảy của lịch sử đất nước.
Với ai tôi cũng thấy có những nét đáng quên và đáng nhớ. Và ở đây, tôi đặc biệt khuôn lại một
phần “ Đời ” có liên quan đến một số người đặc biệt : NHỮNG NGƯỜI TÙ.
Trong quá khứ, tôi đã có viết vài cuốn sách “ in lậu ” về tù : TÙ NHÂN CHÁNH TRỊ TẠI MIỀN
NAM VIÊT NAM ; TÙ CỦA ĐẾ QUỐC…
Và bây giờ là CHUYỆN VỀ NHỮNG NGƯỜI TÙ CỦA TÔI, ở cả hai thời kỳ trước và sau năm
1975, trong đó có hai người tù “ đầu đời ” là cha và cậu ruột tôi, dưới hai chế độ khác nhau.
Là một người làm báo, ở cả trước và sau năm 1975, không chỉ với ba tờ hợp pháp là TIN SÁNG,
ĐIỆN TÍN và ĐẠI DÂN TỘC, mà còn với những tờ không hợp pháp, không kể một tờ ở nước ngoài,
tôi cũng có dịp tham gia cọ sát hay khảo sát những diễn biến của các thời kỳ khá sôi nổi của Sài Gòn,
của miền Nam, của đất nước, từ những thập niên 40-50 cho đến tận gần đây.
Ở thời kỳ nào tôi cũng thấy tình người – và tình người Việt Nam – liên đới, gắn kết các số phận
con người với nhau, vượt lên trên các thứ tuyến.
“ Đời tôi cũng đã diện kiến công an hai lần – cũng dưới hai chế độ – vì bản thân… Và như vậy,
hai chữ CỦA TÔI trong CHUYỆN VỀ NHỮNG NGƯỜI TÙ CỦA TÔI lại có thêm một chiều kích nữa
: CỦA TÔI không chỉ là của đời tôi, mà phần nào còn là của thân phận tôi nữa, để phần nào cảm
thông thật sự với người khác… Chỉ mới ở ngưỡng cửa khám đường mà tôi đã cảm thấy thương thân
lắm, nên cũng thật thương ai đó đã vào hẳn bên trong.”
Đó cũng là một lý do và cũng là một mẫu nhỏ của câu chuyện “ Đời ”.
Nhưng sau khi hoàn thành, từ năm 2000-2001 đến nay, tôi chưa tìm được nhà xuất bản…
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Có mấy bạn nghe được chuyện, muốn tôi thử gởi bản thảo để đọc chơi, phí tổn bao nhiêu các
bạn sẽ hoàn lại đủ vốn..

Bản thảo nầy tôi xin gởi riêng đến từng bạn, để không phụ lòng các bạn vậy.
Xuân Quý Mùi
Tháng 2 năm 2003
Hồ ngọc Nhuận

Các bạn thân mến,
(nhân lần bổ sung thứ hai, năm 2006)
Tập sách nầy đã được “ cơ bản hoàn thành ” vào năm 2000-2001, như có nói trong “ lời nói
đầu ” trên đây. Nhưng nói là nói vậy thôi chớ “ cơ bản hoàn thành ”, ở đây, theo ngôn ngữ thời thượng
bây giờ, cũng có nghĩa là chưa xong. Và đối với cuốn sách nầy, nó “ cơ bản hoàn thành ” là vì không
tìm được nhà xuất bản. Kỳ thật cũng có một nhà xuất bản đã xem đi xem lại, bàn tới bán lui mấy lần,
nhưng sau cùng “ vì thấy lo cho tác giả ” (sic) nên thôi không tiến tới. Vì vậy mới có mấy tập photo
bản thảo gởi bạn bè đọc chơi vào năm 2003.
Tưởng vậy là có số xui, nào ngờ lại hóa hên : sách nói về “ những người tù của tôi ”, nhưng nếu
được cho ra đời trước đây mấy năm thì lại thiếu mất những người tù không thể thiếu của đời tôi,
những người tù mà hơn 30 năm sau tôi mới gặp lại.Vì vậy nên tôi hết sức cám ơn mấy ông bạn cũ
từng gắn bó một thời với tôi đã cho tôi gặp lại, cám ơn tình bạn, cám ơn cả cái số bị treo của tôi nữa.
Bởi nhờ đó mà tôi có dịp khẳng định thêm về một vài việc đã nói phớt qua trong lần trước, nói qua về
vài việc khác, như về việc làm báo Tin Sáng bộ mới, hay nói qua phần nào về việc nó “ hoàn thành
nhiệm vụ ” vào năm 1981. Và tôi xin chân thành gởi đến các bạn cuốn “ chuyện về những người tù
của tôi ” một lần nữa. Với một chương mới, “ 30 NĂM MỚI CÓ MỘT NGÀY ”. Với lòng trân trọng./.
SàiGòn – thành phố Hồ chí Minh, tháng 3 năm 2006
Hồ Ngọc Nhuận

Cùng các bạn,
(nhân lần bổ sung thứ 3, năm 2010)
Như hai lần trước, bản thảo quyển “ Đời ” tới nay vẫn chưa tìm được nhà xuất bản. Nhờ
vậy, ở lần bổ sung thứ 3 nầy, ngoài một ít tư liệu thêm vô các chương cũ, tôi xin gởi đến các
bạn mấy chương mới sau đây :
ANH EM TÔI Ở CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN QUẬN 8 (Ch IX)
ANH EM TIN SÁNG CỦA TÔI (Ch X)
HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ (Ch XI)
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THỐNG NHẤT TỔ QUỐC (Ch XII)
VỀ VIỆC ÔNG DƯƠNG VĂN MINH VỀ NƯỚC (Ch XV)
NHỮNG LỌN SÓNG TRONG MỘT CHUN NƯỚC và ĐỂ BIẾT THÊM VỀ VIỆC TIN SÁNG BỊ
ĐÓNG CỬA (Ch XVI)
TIỀN GIANG – ĐỒNG THÁP QUÊ TÔI (Ch XVII)
Đây là lần bổ sung chót. Để tôi có thời gian hoàn chỉnh một số bản thảo, về vị Tổng Thống cuối
cùng của nước Việt Nam Cộng Hòa mà rất nhiều người đã nói đến, về diễn tiến Hội Nghị Hiệp
Thương Chánh Trị Thống Nhất Tổ Quốc về mặt Nhà Nước tháng 11 năm 1975, về nền Dân Chủ mà
nhân dân ta đang sống… Và hy vọng sẽ sớm gởi đến hầu các bạn. Thân mến./.
Nhân ngày giỗ lần thứ 3 anh Ngô Công Đức
22 - 6 - 2010

Hồ Ngọc Nhuận
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CHƯƠNG 1

CAI LẬY QUỐC
1945. CÁC QUAN LỚN – ĐIỀN CHỦ VÀ ĐỊA CHỦ – BỊ BẮT – ÔNG BÁC SĨ CÓ TÀI
CHẠY CỎ HEO – HAI LẦN CHẾT – ÔNG LƯƠNG Y VÀ KHU MỘ DÒNG NHÀ HỒ – TÁI
SANH – ĐÁNH TÂY – LẠI BỊ BẮT – BA ÔNG CON CAI TỔNG – CÁI SỢ LỚN NHẤT CỦA
CHA – ÔNG GIÀ BẾN TRANH – THAM NHŨNG XƯA VÀ NAY – LỜI TRỐI CỦA CHA VÀ
BÀI THƠ THIÊU XÁC – ÔNG ANH 30 VÀ CÁI MẸO CỦA MẸ.

1945
Một năm cả thế giới lẫn nước nhà đều có nhiều việc trọng đại. Một đứa bé lên mười như tôi, lại
ở nhà quê, thì biết gì nhiều ? Một đứa bé nhà quê, mười tuổi, thì không bằng một đứa trẻ lên năm ở
thành phố bây giờ, cả về thể xác.
Biết ít, nhớ lại càng ít. Hay chỉ lõm bõm những mảng đời hằn nếp nhất trong lòng.
Một chiếc xuồng, một sáng sớm, trên kinh Nguyễn Văn Tiếp, đưa mẹ và tôi đi Cai Lậy. Được đi
khỏi nhà, khỏi làng với mẹ là một việc hiếm có. Cái gì cũng lạ, không lạ cũng hỏi. Gương mặt đăm
chiêu của mẹ thỉnh thoảng vẫn phải điểm một nụ cười để trả lời. Không như đi xe hơi, hằng ngàn mét
chỉ một cái vèo, đi xuồng khoảng cách thường tính từng mét mà bơi hoài không tới. Tôi thì khoái, chỉ
thỉnh thoảng than nắng. Còn mẹ thì sốt ruột. Cai Lậy 1945 được gọi là Cai Lậy quốc. Cơ quan đầu não
kháng chiến được dời về đây, khi quân Pháp đánh úp Mỹ Tho bằng đường sông.
Cách đây mấy năm tôi có dịp về thăm Cai Lậy nhân mùa lụt. Bước lên khỏi ghe, vui mừng gặp
mặt đông đảo bà con, tôi nói như reo với ông Phó Chủ tịch tỉnh cùng đi : “ Mình tới Cai Lậy quốc rồi
đây ! ” Nhưng ông Phó Chủ tịch lại ngắt ngang : “ Anh đừng nhắc, kỳ lắm ! ”. Ở tuổi “ ăn chưa no, lo
chưa tới ”, hồi 1945, tôi biết gì mà nhắc ! Tôi nói vậy chẳng qua như két nói, khi có cái gì đó kích
động. Cái gì đó ở đây có lẽ là người cũ cảnh xưa không mấy gì thay đổi trong hằng mấy chục năm, là
số bà con lam lũ chất phác, trông già trước tuổi, tựu hội về đây trên những chiếc xuồng muôn thuở để
nhận chẩn.
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Nói về Cai Lậy thời đó tôi chỉ nhớ có hai thứ, mà cái tên “ Cai Lậy Quốc ” là một. Thứ hai là “
Quốc Gia Tự Vệ Cuộc ”, vì thỉnh thoảng cha tôi có nhắc. Còn cái tên “ Việt Minh ” thì chỉ nghe đến
sau, khi nó thành phổ biến. Nhưng ý nghĩa nội dung của mấy tiếng đó thì tôi không biết. Chỉ biết, vào
thời đó, việc cho đi “ mò tôm ” – bỏ trong bao bố hay treo đá lên cổ rồi đạp xuống sông – là chuyện
thường nghe, mà nhiều hay ít thì không ai xác định. Một miếng vải xanh, vải đỏ, cùng với chiếc áo
trắng đang mặc, tưởng có thể ráp lại làm cờ tam sắc của Tây là thành Việt gian để cho đi mò tôm. Anh
Đoàn Ngọc Tám có lần kể : “ Có đơn vị bộ đội chỗ khác đi qua ‘Cai Lậy Quốc’ cũng bị tước khí
giới…”. Anh Tám quê Đồng Tháp, từng đi bộ đội ở vùng đó rồi tập kết ra Bắc. Về lại miền Nam sau
1975 anh làm ở Mặt trận Tổ quốc Thành phố cho tới khi mất…
Xuồng ghé Cai Lậy, trước một chành lúa. Bên kia sông là chợ, tấp nập ghe xuồng. Chành lúa
mênh mông mà chỉ có mình cha tôi và mấy người nữa “ ở ”. Trước chành có mấy cây còng to rợp
bóng mát, dưới có một người ngồi gác.
Tôi nhớ việc đầu tiên, khi thấy mẹ tôi bày ra mấy thứ không đâu vào đâu mang đi từ nhà, như nải
chuối hay bánh thuốc giồng là cha tôi hối mẹ tôi trở ngay sang bên kia sông mua thêm nhiều nhiều
thức ăn. Để cha tôi đãi mấy ông ở cùng chành. Sau đó mẹ tôi mới mang thư cha tôi đi gặp mấy ông “
Quốc Gia Tự Vệ Cuộc ”. Sau nầy tôi được biết Quốc gia Tự Vệ Cuộc là cơ quan Công An thời đó.

Các quan lớn và ông hội đồng không lớn
Tại sao cha tôi bị bắt ở đây, tôi không biết. Cha tôi thời đó rất hay đi. Thỉnh thoảng ở nhà thì lại
có rất nhiều khách. Mẹ tôi quanh năm vất vả lo chạy ăn cho khách của cha tôi, với những ngày dài chờ
chồng. Đủ thứ khách đến chơi và ở hà rầm trong nhà. Có khách làm nghề dạy võ. Có khách ăn rồi,
hoặc chờ đến bữa ăn, chia nhau đóng tuồng, ngâm thơ. Có khách ra bờ sông ngồi vẽ. Vẽ cả cha tôi và
chị tôi nữa. Có khách nói “ chuyện quốc sự ”. Có khách đánh bài. Có khách chỉ đi ra đi vô múc rượu
uống hay nhắm mấy trái khế trước sân nhà tập bắn súng lục. Có vài ông được biết là “ lính kín ”, tức
“ công an chìm ”, như người ta gọi bây giờ. Nhiều ông là Hội Đồng, Phủ, Huyện hay điền chủ. Thời
Pháp thuộc, người ta gọi đại biểu hội đồng quản hạt, tức Hội Đồng Tỉnh, là “ ông hội đồng ”, chớ
không gọi là đại biểu hay nghị viên. Cũng không có bầu bán gì, mà tất cả đều được các ông quan Tây,
quan Ta chỉ định ráo trọi. Chỉ định chớ không phải “ cơ cấu ” như bây giờ. Tiếng là chỉ định mà hầu
hết các chức hội đồng đều phải “ chạy ” bằng tiền. Cũng không thấy họp hành gì nên không gọi là
“ nghị gật ” hay “ nghị vỗ tay ” như sau nầy, mà là “ hội đồng ” hay “ hội đồng quỳ ”, nhại lại tiếng
“ oui ” của Tây. Cốt là để đi ăn giỗ, ăn tiệc. Phủ hay Đốc Phủ thường giữ chức Chủ Quận, vì chức Chủ
Tỉnh là dành cho Tây. Cũng có những ông “ phủ hàm ”, “ huyện hàm ”, còn được gọi là phủ hay
huyện danh dự, những danh vị dành phong cho những ông công chức, những ông cai tổng có công.
Nói chuyện với mấy ông Đốc Phủ hay Phủ, người ta không thưa thốt đơn giản như “ thưa cán bộ” ở
đâu đó dạo nào mà phải “ bẩm quan lớn ”.
Một lần tôi được cha gọi lên sai vặt. Giữa lúc các “ quan lớn ” đang trêu một ông Hội Đồng tên
Cu. Một “ quan lớn ” nói, giữa tiếng cười : “ Tên gì kỳ quá ! Mở tiệc cúng đặt tên lại đi ! ”. Ông Hội
Đồng, vẻ khúm núm, tỉnh bơ đáp : “ Bẩm quan lớn, tôi thấy không cần cúng đặt tên lại. Bẩm quan lớn,
cũng như con trâu, con bò, lúc nhỏ gọi khác, khi lớn gọi khác. Vì tôi nhỏ, bẩm quan lớn, người ta gọi
tôi là Cu, nhưng người ta không gọi tôi là Cu nữa khi tôi lớn, mà là bằng… một cái tên khác, bẩm
quan lớn ! ”. Chỉ có một câu trả lời mà ông Hội Đồng cố ý “ bẩm quan lớn ” đến mấy lần…
Thỉnh thoảng cũng có những ông khách là lạ, không nhậu nhẹt, không hút xách, không ồn ào
huyên náo, cũng không ăn dầm nằm dề, từ trên kinh xuống hoặc ở đâu đâu xẹt đến rồi xẹt đi. Thường
là những khi không có những ông khách loại kia. Làng quê tôi nằm trên rìa Đồng Tháp Mười. Tôi nói
“ từ trên kinh xuống ” là từ rất sâu trong Đồng Tháp Mười, miệt Thiên Hộ Dương, ở đó chằng chịt
những kinh đào. Cũng như khi tôi nói trên rừng thì đó là rừng tràm, rừng đưng, bàng của quê tôi…
Sau những lúc gặp những ông khách có vẻ khác thường như vậy, cha tôi thường im lặng rất lâu, như lo
nghĩ điều gì lung lắm.
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Điền chủ và địa chủ
Cha tôi thường kể chuyện Cà Mau thời đó. Lươn bắt lên ăn không hết thì thả. Bữa khác ăn, bắt
mớ khác. Dân tình năm đó lại thật nghèo, quần áo không có mặc. Cái tên “ chòi đá ” là tôi học ở cha
tôi từ năm đó. Đi hằng cây số chỉ gặp toàn “ chòi đá ” của các tá điền, gác tạm cây lá để ở, đá bỏ khi
phải dời đi nơi khác. Xa xa mới có một nhà ngói, nhà xây kiên cố của chủ điền. Dưới nước họ có ghe
hầu, trên bộ họ có xe ngựa, xe hơi, có khi không phải một chiếc. Có công tử còn có xe xì-gà, loại xe
đua đắt tiền. Có công tử còn có máy bay riêng.
Ở Mỹ Tho, quê tôi, hơn thua nhau các chủ điền thường tính lúa ruộng thu được hằng năm bằng số
thiên tức ngàn giạ. Miệt Bạc Liêu, Cà Mau người ta hơn thua nhau bằng số lẫm, số kho. Cách đây mấy
năm tôi còn gặp được một cái lẫm ở Trà Vinh. Cột, róng dùng làm kho lẫm toàn bằng cây gan đá, cả
trăm năm không hề hấn. Địa chủ ở ngoài Bắc cỡ nào tôi không biết. Cũng không biết họ hơn thua, đấu
đá nhau thế nào.
Cha tôi không là chủ điền, chủ đất mà thích giao du, làm thơ và hát bội. Ông mê hát bội đến nỗi
lập một gánh hát riêng cho một bà “ má ” của tôi và cho đi lưu diễn ở khắp nơi, lâu lâu mới ghé về
làng.

Bị bắt
Nhân một chuyến đi chơi Cà Mau về, cha tôi bị chận bắt ở Cai Lậy Quốc. Ông đi thăm một người
em họ xa, ở chơi mút mùa rồi đột ngột quyết định lấy ghe trở về. Không phải vì nôn nóng việc quốc sự
hay việc nhà, mà là với dự tính quay liền xuống Cà Mau, chở theo nhiều đệm, nóp và bất cứ vật dụng
gì tom góp được để tặng bà con nghèo dưới đó. Ý định không thành, hình như đường đời của ông cũng
gặp một ngã rẽ.
Về chuyến đi Cai Lậy Quốc hồi mười tuổi tôi chỉ nhớ việc cha tôi “ đãi khách ” trong tù, mẹ tôi
đi đưa thư của cha tôi cho mấy ông Quốc Gia Tự Vệ Cuộc, và hàng còng lớn trên bờ sông tôi ra chơi
dưới bóng mát. Những chuyện khác là do tôi nghe kể lại.

Ông bác sĩ có tài chạy cỏ heo
Trong các câu chuyện, cha tôi thường nhắc đến hai ông Nguyễn Văn Nguyễn và Trần Hữu
Nghiệp.
Tôi gặp bác sĩ Trần Hữu Nghiệp 1, nhà giáo nhân dân, sau 1975. Ông gốc Bến Tre mà hồi 1945
có mở phòng mạch ở Mỹ Tho. Tuy mới gặp nhau và tuy tuổi đời chênh lệch nhau tới vài chục năm,
hai chúng tôi như đã quen nhau từ lâu. Đối với tôi ,những câu chuyện kể của cha tôi là mối dây liên
hệ ? Còn đối với bác sĩ Nghiệp, anh Chín Nghiệp, phải chăng đó là do tiếng dội của Tin Sáng bộ cũ
hồi còn chiến tranh ? Hay là tình đồng hương ? Chỉ biết mỗi khi tôi rào đón lựa chữ để nói ra điều gì
thì ông lại bảo : “ Mình là dân Nam bộ, cứ nói thẳng ”. Thỉnh thoảng ông có viết bài cho Tin Sáng bộ

1

Có thể tham khảo hồi kí của bác sĩ Trần Hữu Nghiệp : Thời gian trong mắt tôi (1993)

http://www.viet-studies.info/THNghiep_1.htm
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mới và đến thăm tôi ở tòa soạn để nhận nhuận bút và nói chuyện khào. Ông thường khoe tài nuôi heo,
tài chạy cám heo và nhất là tài chạy cỏ heo. Đường nào có nhiều cỏ heo tốt ông đều biết tất. Ông đã
truyền nghề y cho không biết bao nhiêu lớp y, bác sĩ, từ Nam ra Bắc, nhưng nghề chạy cỏ heo thì
“ cạy miệng ông cũng không nói ”, cũng như mớ gốc rau muống căn tin lặt bỏ thỉnh thoảng tôi mang
về, tôi có chia cho ai đâu ! Thời “ bao cấp ” dễ làm cho người ta “ chia sẻ ” và không chia sẻ với nhau
nhiều thứ lắm. Anh Huỳnh Kim Báu, nguyên tổng thư ký Hội Trí Thức Yêu Nước, một đêm gặp tôi
trên đường về nhà, với thúng rau muống gốc để ở băng sau xe, dành cho hai con heo ở nhà, đã chia sẻ
với tôi một câu rất dễ thương về người trí thức thời mới, mà không nỡ chia sẻ mớ gốc rau muống của
tôi… Anh Báu ái ngại cho tôi mà quên mất tôi là một trong vài người hiếm hoi sau năm 1975 còn lái
xe bốn bánh đi làm, trong khi anh, Tổng thư ký Hội trí thức, lại đi xe hai bánh… Tấm lòng của anh, và
của những người lãnh đạo thành phố lúc bấy giờ thật là đáng quý… Họ nghĩ đến người khác và cho
người khác là chính…
Mấy năm sau này thỉnh thoảng tôi có đến thăm ông Chín Nghiệp, khi thì để chúc thọ ông, khi thì
để mừng Ngày thầy thuốc hay Ngày nhà giáo, khi thì để thăm ông bị té gãy giò. Giọng ông lúc nào
cũng rổn rảng, cả lúc phải chống nạng ; lâu lâu đệm một câu “ Anh Chín mầy còn ngon không ? ”. Có
lần ông yêu cầu tôi viết một bài cho báo Tổ Quốc, cơ quan của đảng Dân Chủ ở Hà Nội. Một bài báo
mà tôi không nhìn ra mặt mũi sau khi đăng, qua bàn tay phẫu thuật của tòa soạn. Đó là trước năm
1992. Sau 1992, với Hiến pháp mới, cả đảng Dân Chủ cả đảng Xã Hội đều không còn nữa. Không lần
nào tôi nhớ hỏi ông Chín Nghiệp về cha tôi. Mà có hỏi chắc gì ông đã nhớ một “ ông làng ” nhà quê
có tật hay giao du mấy chục năm về trước.
Làng xã thì ai cũng biết rồi, dù chữ xã đang có khuynh hướng lấn lướt chữ làng. Ông nhà quê thì
ai cũng biết. Nhưng “ ông làng ” là gì ? Là những ông chức việc ở làng. Những ông nầy gọi chính
danh là những ông “ hương chức ”. Gọi đầy đủ là những ông “ hương chức hội tề ”. Sau nầy, tức vào
khoảng những năm 50-60 của thế kỷ 20 trở về sau, mới có tên “ hội đồng xã ”. Nhưng dân làng quê tôi
cứ gọi họ nôm na là những “ ông làng ”. Còn “ phía bên kia ”, hay “ ở trong ”, tức “ trong khu hay
chiến khu ”, thì gọi họ là “ tề ngụy ”. Hương chức hội tề trong Nam ngày xưa gồm có mười hai vị, đó
là : hương cả, hương chủ, hương sư, hương trưởng, hương chánh, hương giáo, hương bộ, hương quản,
xã trưởng, hương thân, hương hào, chánh lục bộ. Có làng, như làng tôi, để tỏ lòng tôn kính đối với một
vị hương chức cao niên khả kính nhất, còn có thêm chức đại hương cả. Xã trưởng, như vậy, không có
nghĩa là người lớn nhất làng, nhưng là người giữ mộc làng, có quyền cấp một số giấy tờ, thu một số
thuế, có hai ông hương thân và hương hào phụ tá. Tây vẫn gọi ông ấy là “ Monsieur le Maire ”, cấp
cho một dải băng màu cờ tam sắc xanh trắng đỏ như cho các ông xã trưởng ở chính quốc, để choàng
qua vai khi có lễ lớn hoặc khi đón các quan lớn. Nhưng đối với dân làng thì ông hương cả vẫn là người
lớn nhất. Hương quản lo việc trật tự trị an, tất nhiên là có thể bắt người. Do vậy, đối với dân “ làng
nhậu ”, “ bà xã ” thường được kính cẩn gọi bằng bà “ hương quản”… Xem ra như vậy thì cái chữ
“ quản ” hay “ quản lý ” bây giờ nó có nguồn gốc từ rất xưa, từ hồi còn mấy ông Tây. Chớ không như
cái chữ “ quản ” của mấy ông Tàu trong thương trường, hay của mấy ông chủ báo. Trong các nhà máy
ngày xưa ở Chợ Lớn, ông quản lý chỉ là người làm công cho ông chủ. Còn các ông quản lý các tờ báo
thời Tây hay thời trước 1975, luôn phải có tên trên “ măn-sết ” báo, thì thường là đại diện các ông chủ
báo để ra hầu tòa… Ở Sài Gòn trước 1975, có báo còn có hai ông quản lý : ông quản lý “ thiệt ” thì để
đếm tiền, và ông quản lý có tên thì để ra hầu tòa. Công việc hộ tịch ở làng là của chánh lục bộ, người
đứng thứ mười hai trong hàng hương chức, thường là người trẻ tuổi nhất, trên nguyên tắc cũng phải
giỏi chữ quốc ngữ nhất, nhưng không phải lúc nào cũng viết đúng tên người ta trong khai sanh. Cha
tôi ngày xưa chỉ làm tới chức hương chủ, nhưng quyền uy thì trùm… Đang giữ chức hương chủ, ông
được mời ra làm Ban Biện, tức Phó Tổng rồi Cai Tổng, rồi được phong tặng Huyện hàm.

Hai lần chết
Cũng vì cái tật hay giao du mà cha tôi, hơn một lần đã phải chết.
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Nhà tôi một hôm bỗng chật nứt tràng hoa phúng điếu, mà người thì cứ tiếp tục nườm nượp kéo
vô, từ đâu không ai biết. Cả nhà nhốn nháo, cả làng nhốn nháo. Tràng hoa phúng điếu ở làng lúc bấy
giờ là điều chưa từng thấy.
Một ông “ bạn hút ” của cha tôi ở thành phố Mỹ Tho, một đêm, sau khi đã hết cơn ghiền lại nổi
cơn quậy. Bên bàn đèn, ông thì thầm tỏ ý tiếc thương cha tôi sao vội ra đi sớm, bỏ lại vợ con, bạn bè.
Ông còn vẽ cả đường đi nước bước cho ai muốn hỏi nhà. Báo hại cả mấy ông xích lô, xe kéo cũng rủ
nhau đi viếng ! Vậy là cái câu “ không ai chết hai lần ” đã bị cha tôi cải chính. Và những tràng hoa
thương tiếc đã làm cha tôi động lòng nấn ná ở lại thêm ngót bốn mươi năm nữa. Cha chỉ ra đi thật sự ở
tuổi gần tròn chín mươi.
Tôi chưa bao giờ được gặp ông Nguyễn 2 và sẽ chẳng gặp được bao giờ. Và cũng không biết ông
có phải là người đứng đầu Quốc Gia Tự Vệ Cuộc thời trước hay không. Mà có gặp, có hỏi, có lẽ ông
cũng không làm sao nhớ hết những người ở Mỹ Tho đã bị bắt hồi 1945, ở Cai Lậy Quốc.

Ông lương y và khu mộ dòng nhà Hồ
Nhưng có một người lại nhớ cha tôi rất rõ. Đó là ông lương y Năm Xuân, ông Lê Minh Xuân, cố
Viện trưởng Viện Y Dược Học Dân Tộc, người tiền nhiệm của bác sĩ Trương Thìn. Gặp nhau trong
một dịp nào đó sau 1975, ông làm tôi hết sức ngạc nhiên khi đột nhiên ông “ Gởi lời thăm ông già ” !
“ Ông già ” là cha tôi. Khi mẹ tôi bệnh nặng, nằm ở Bệnh viện Sài Gòn, ông đã sốt sắng đáp lời mời
của tôi sang hội chẩn để cố gắng chạy chữa bằng Đông Tây y kết hợp, nhưng không thành công. Kết
luận của ông là : “ Chú về lo hậu sự cho bà già. Có tin gì nhớ báo cho tôi biết ”. Ông Tư Ngọ, tức bác
sĩ Dương Quang Trung lúc bấy giờ là giám đốc Sở Y tế, cũng có ý đưa mẹ tôi đi lọc thận ở Bệnh viện
Bình Dân, nhưng ai nấy đều lắc đầu vì mẹ tôi quá già yếu. Gia đình tôi rất biết ơn về những tấm lòng
nầy.
Sau khi ông Viện Trưởng Năm Xuân về rồi, chị ba tôi khẽ nói : “ Chị biết ông nầy. Ông có mặt
trong số người từ bên Khánh Hậu đến tìm súng trong… khu mộ ông bà nhà mình hồi 1945 ”. Khánh
Hậu với làng tôi giáp ranh, mà thuộc tỉnh Long An.
Khu mộ ông bà dòng nhà Hồ ở làng tôi đã có đến nay cũng ngót vài trăm năm. Không biết người
xưa xây cất bằng vật liệu gì – nghe đâu là có ô dước – mà các ngôi mộ vẫn trơ trơ không hề hấn gì với
những nhát cuốc của… thời gian, và của… con người. Chỉ có bức tường thành bằng đá ong là đổ sập,
rải rác mỗi nơi một tảng…
Theo bút tích còn lại của cha tôi thì ông tổ dòng nhà Hồ, cánh Hồ Đắc, ở làng tôi là từ Huế vào
hồi sáu tỉnh Nam kỳ còn sơ khai cùng với một ông họ Đỗ, quy tụ được bốn mươi lăm người, “ tứ thập
ngũ nhơn ”,thành lập làng Tân Hội Tây, thuộc tổng Kiến Hưng, tỉnh Định Tường, nay là Tiền Giang.
Bên cạnh Đình làng ngày xưa có Miếu thờ riêng hai ông tổ lập làng. Đến năm 1926 làng Tân Hội Tây
sáp nhập với hai làng Dương Hòa và Tân Thành để trở thành làng Tân Hòa Thành cho đến ngày nay.
Dòng nhà Hồ ở làng truyền đến bác Hai tôi và cha tôi là đời thứ sáu. Các anh chị con bác Hai tôi nay
đã có chắt chít… kêu họ bằng ông bà sơ, còn tôi chỉ mới có một đám cháu nội ngoại, tính ra không
biết là đời thứ mấy.

2

Nguyễn Văn Nguyễn (1910-1953), chiến sĩ cộng sản, nhà báo (La Lutte, L’Avant-Garde),
Giám đốc Đài phát thanh Nam Bộ Kháng chiến. Có thể đọc tiểu sử tại
http://vi.wikipedia.org/wiki/Nguyễn_Văn_Nguyễn
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Khu mộ tổ dòng nhà tôi, ngày trước được gọi là khu mộ vôi hay khu mộ tre, do vậy có thể nói là
cổ nhất làng, hay cổ nhất mấy làng cũng nên. Dân làng, có lẽ vì nhớ ơn người khai sáng, nên xưa nay
không ai đụng đến các ngôi mộ nầy, ngay trong những thời tao loạn nhất. Và nếu có ai đó đã kéo đến
lục tìm súng thì đó là những người xa lạ từ làng khác mà thôi.
Tôi nghĩ : thì ra ông lương y này biết rõ cha mình, nên mới “ gởi lời thăm ”, cũng như chị mình
biết ông, vì ông đã có mặt trong đoàn người từ bên Khánh Hậu đến… viếng khu mộ dòng nhà Hồ một
ngày của năm 1945. Và ông gởi lời thăm cha mình là thăm thật ! Cũng như ông tìm cách cứu chữa cho
mẹ mình là chữa thật.
Chị ba tôi mới mất cách đây vài năm, sau ông lương y Năm Xuân khá lâu, còn cha tôi đã ra người
thiên cổ gần hai mươi năm rồi. Chỉ có cô H. ở Hà Nội nổi tiếng có khả năng đặc biệt gọi hồn, theo lời
kể trong một tập tài liệu khá dày của ông cán bộ cao cấp Trần Phương, cũng ở Hà Nội, may ra mới
hỏi han họ thêm được điều gì…

Tái sanh
Ở Cai Lậy về không biết được bao lâu, sau một đêm ngủ thẳng cẳng, tôi thức dậy ở nhà ngoại tôi
trên ấp giồng Dương Hòa, xã Tân Hòa Thành. Cha tôi đang ngồi đó uống trà với mấy ông khách.
Cũng lại khách. Và mẹ tôi đang lui cui làm bếp ở nhà sau với mấy dì. Cũng lại làm bếp. Mẹ tôi nổi
tiếng làm cơm ngon, chắc nhờ cha tôi như có nuôi cơm tháng ở trong nhà. Mẹ và các chị em tôi cũng
mới về nhà ngoại không lâu. Trước đó chúng tôi ở trên rừng Tân Thành, cái ấp hẻo lánh nhất của xã
Tân Hòa Thành, trong một chòi ruộng, với chung quanh toàn các loại cỏ đưng, bàng, năn. Nhưng
sướng nhất là tôi được theo mẹ giậm cù bắt cá : loại cá nhỏ, đủ thứ, nhiều nhất là cá thia và cá trâm, vô
số kể. Và rắn, nhiều nhất là rắn bông súng… Tại sao mẹ dẫn chúng tôi vô “ rừng ”, không ở nhà mình
cũng không ở nhà ngoại ? Câu hỏi nầy cho tới bây giờ tôi mới đặt ra cho mình, chớ hồi đó cứ theo mẹ
là đủ sướng rồi, nhất là theo mẹ để được mẹ dạy cách bắt con lươn, con chạch, con rắn bông súng, con
gà nước hay cả đàn cá thia, cá trâm lội nghẹt trong cỏ năng… Mẹ vô rừng là để bảo vệ chúng tôi, nhất
là tôi, hay để được ở gần con cá con cua, nhất là trong thời loạn lạc ? Hay để dễ bề nghe ngóng tin tức
về cha tôi đang bị giữ ở Cai Lậy Quốc ? Tôi nghĩ là vì cả ba lý do…
Không hề biết vì sao cha bị bắt, tôi càng bất ngờ hơn khi cha bất thần xuất hiện ở nhà ngoại. Giữa
một đám huyên náo bà con lối xóm đến thăm. Giữa một thời “ mò tôm ” dễ như bỡn, giữa một thời
“ ra đi không hẹn ngày trở lại ” !
Tại sao cha tôi được thả ? Cả đời giao du, khách khứa lu ầm, có vừa là cái cớ để cha tôi bị bắt,
vừa là cái cơ nguyên để cha tôi được thả ? Trong một thời kỳ như được đẻ lần thứ hai ? Tôi không
biết. Tới giờ, có mấy người lớn tuổi còn lại trong làng còn kể chuyện cha tôi suýt bị bắt đưa đi đày, vì
bênh vực mấy người dân vùng Nhơn Ninh, Phụng Thớt bị ông cai tổng Mộc Hóa vu cho tội “ làm
cộng sản ”, hồi năm “ cộng sản dậy ” 1940. Nhơn Ninh, Phụng Thớt nằm sâu trong Đồng Tháp Mười,
thuộc quận Mộc Hóa của tỉnh Long An ngày nay. May nhờ chứng cớ vững vàng, mà cũng nhờ phước
đức ông bà, cha tôi đã được ông cai tổng Mộc Hóa thay chỗ đi đày ở Bà Rá, còn ông Đốc Phủ T. và
ông Đốc Phủ H., chủ quận và quyền phó chủ tỉnh Tân An, thì bị mất chức, chuyển đi nơi khác. Theo
bút tích cha tôi để lại thì chuyện nầy đã làm xôn xao dư luận một vùng khá lâu hồi đó… Không biết có
phải vì vậy, và vì nhiều việc khác tương tự, mà cha tôi được thả hay không, tôi không biết. Chỉ biết,
trong trí nhớ của tôi, với bộ ria mép cắt xén kỹ và giọng nói sang sảng, cha tôi lúc nào cũng tỉnh bơ,
cũng chứng nào tật nấy, hết đãi khách trong tù lại đãi khách ngay sau đêm ra khỏi tù. Chỉ có mẹ là
cực.
Trong đám tang chị ba tôi cách đây mấy năm, ở làng có một ông lão đến chào tôi và nói : “ Tôi
nhớ ơn chú Năm suốt đời. Nhờ chú Năm mà tôi còn sống đến ngày nay…”. “ Chú Năm ” là cha tôi.
Chồng chị ba tôi, người gốc Dương Hòa, cho biết ông lão là một trong những người cộng sản bị bắt
dưới thời Tây được thả do cha tôi can thiệp. Chuyện nầy, cùng nhiều chuyện khác tương tự do nhiều
người kể lại, có phải là nguyên cớ xa gần để cha tôi được thả ở Cai Lậy Quốc năm 1945 ? Tôi nghĩ :
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luật nhân quả không hẳn báo ứng trong một đời. Và những bất ngờ, những may rủi… trong đời người
cũng là những thứ luật.

Đánh Tây
Lại một sáng sớm, khi cha tôi đã về lại làng, tôi thấy một đám trai trẻ tất tả chạy về với nhiều dây
nhợ, mình mẩy lấm lem. Về sau được biết cha tôi đã “ làm quân sư ” cho họ đi đặt mìn xe lửa ở gần thị
trấn Tân Hiệp.
Nhưng tại sao cha tôi không tiếp tục tổ chức đánh Tây, lại ra làm cai tổng rồi được phong huyện
hàm ? Cũng vì cái danh cái lợi thường tình ? Nhưng người như cha mà tôi biết, nếu tiếp tục làm quân
sư cho người ta đi đánh mìn riết rồi chắc cũng nổi danh. Còn nếu vì sợ chết thì số ông dù bị trù ẻo
cũng phải gần chín mươi mới chết. Và phong lưu thì ngồi tù, cả ngồi tù thời cách mạng, ông vẫn
phong lưu… Và tôi nghĩ : một “ ông làng ” nhà quê biết chút ít chữ nho, mà người xưa gọi là “ chữ
thánh hiền ”, như cha tôi và như đa số người hồi đó, mà không đi theo vua thì mới là chuyện lạ. Với
lại, từ đó tới giờ, và từ trước đó tới giờ, nước nhà có tới hai ba chế độ cũng không là chuyện lạ. Và thế
giới bây giờ cũng không thấy gì là lạ với một nước khá hùng mạnh đang có hai chế độ…

Lại bị bắt
Thời cha tôi làm cai tổng, tôi không biết gì nhiều, vì được cho đi học trường dòng ở Mỹ Tho rồi
Taberd Saigon. Chỉ nhớ mỗi khi nghỉ hè về nhà, tôi thường được cha nuông chiều, mượn các đình
chùa trong làng để tôi dạy học cho đám con nít mù chữ. Năm 54-55, cha tôi bị Ngô Đình Diệm cho bắt
nhốt ở Mỹ Tho hết mấy tháng, vì bị tố là “ con sư tử chín đầu ”. “ Chín đầu ” vì tổng Hưng Nhơn của
cha tôi có chín làng. Còn “ sư tử ” có lẽ là vì người ta liên kết với “ con hùm xám Cai Lậy ”. “ Hùm
xám Cai Lậy ” là biệt danh của ông Nguyễn Văn Tâm, chủ quận khét tiếng của quận Cai Lậy, sau nầy
là Thủ tướng Chánh phủ Nam kỳ. Con ông, tướng không quân Nguyễn Văn Hinh, là Tư lệnh quân đội
Saigon, và một thời là Tham mưu trưởng quân đội Pháp, sau năm 1954, khi “ trở về ” Pháp.
Người tố cáo cha tôi là một người tôi thường thấy, trong các kỳ hè, đến đánh tứ sắc thâu đêm ở
nhà tôi.

Ba ông con Cai Tổng
Mới đây, nhân đến dự đám giỗ ông cụ thân sinh Ngô Công Đức, tôi bỗng trực nhớ cha anh, cha
anh Nguyễn Văn Binh, anh rể Đức, và cha tôi, cả ba đều là cai tổng. Riêng thân phụ anh Đức còn hy
sinh khi còn đang tại chức, khoảng trước năm 1954, hồi Đức và tôi còn học chung ở trường Taberd.
– “ Ấu trĩ ! ” – một anh cách mạng lão thành, bạn của gia đình, thường được gia đình gọi là anh
Sáu, bất ngờ ghé qua nghe tôi kể chuyện, cười nói.
Tôi nhắc lai lịch trên là vui miệng nhắc vậy thôi, cho có đầu có đuôi. Nhất là trong một đám giỗ
tưởng nhớ cha mẹ ông bà, chớ không hề có ý phê phán gì. Ông bạn lão thành cách mạng bật ra hai
tiếng “ ấu trĩ ” chắc cũng chỉ để cười vui, chứ không hề có ý phê phán ai, hoặc phê phán tôi.
Nhưng tôi lại nghĩ ngợi lung tung… Về tôi và về nhiều người khác. Về tôi, bởi tôi đã nhắc lại
một điều có lẽ không nên nhắc. Về ba ông cai tổng kia, bởi ba ông đâu có là cái gì đối với “ mấy ông ”
bây giờ. Và về “ ba ông con cai tổng ”, là chúng tôi, bởi chúng tôi cũng không là “ cái thớ ” gì so với
“ mấy ông con ” bây giờ…
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Cái sợ lớn nhất của cha
. . . Cũng trong một kỳ hè, tôi được biết về cái sợ lớn nhất của cha tôi. Đó là sợ… mất tôi ! Vì tôi
là đứa con trai duy nhất còn lại của ông. Mẹ cũng sợ mất tôi, mà kiểu ý khác. Ở thời dịch bệnh tràn
lan, mười trẻ không chắc giữ được một, mẹ thường cúng vái, đi chùa liên miên. Ở thời giặc giã triền
miên, mẹ sợ tôi bị thất lạc. Mẹ cho tôi đeo bùa ở cổ, trong bùa có chút ít vàng. Nhất cử lưỡng tiện :
bùa là để đuổi tà, đuổi bệnh ; vàng là để nếu tôi thất lạc có ai lượm được sẽ lấy đó giúp nuôi tôi giùm.
Học trường đạo thì phải ít nhiều nhiễm đạo. Một hôm tôi thử hỏi cha về việc nầy. Trầm ngâm
thật lâu, như bị cú “ sốc ”, cha tôi buồn bã trả lời : “ Đời cha sợ nhất là mất con. Có ba cách mất : một
là con theo gánh hát, hai là theo cộng sản, ba là theo Công giáo ! ”. Đúng là “ chạy ô mồ mắc ô mả ” !
Vì sợ tôi theo cộng sản, cha cho tôi học trường đạo, để rồi… bây giờ tôi vừa chơi với “ ông ” Công
giáo, vừa chơi với “ ông ” cộng sản. Còn theo gánh hát thì, hồi còn ở Taberd, tôi đã từng cùng anh em
dẫn gánh học trò đi hát ở tận Vĩnh Long…
Ngẫm nghĩ tôi thấy “ hai ông ” mà cha sợ tôi đi theo có nhiều cái giống nhau lắm. Ở đám ma,
đám giỗ…, cả hai ông đều đứng nghiêm như chào cờ. Bây giờ cả hai ông đều đốt nhang, đều xá, mà
có ai phân biệt được ông nào với ông nào đâu. Khi nói năng, dạy dỗ, mấy ông thường hài ra những cái
tên lạ quơ lạ quắc, không giống với “ người mình ” chút nào. Còn người mình thì cứ “ làm theo ông
bà ”, “ dạy theo ông bà ”. Họa hoằn mới thấy chêm một câu, một lời của Phật, của Khổng mà không ai
để ý thấy lạ, bởi nó đã nhập tâm, nhập địa để trở thành phong tục, tập quán, truyền thống đạo lý văn
hóa cha ông từ đời thuở nào không ai biết. Những “ lời Sấm nói ” hay “ nói như Sấm ”, tuy cũng là
của người mình mà người mình cũng chỉ nói, chỉ nghe để chơi thôi, không ai cho là chân lý, thậm chí
nghiêm túc cả.
“ Hai ông ” còn giống nhau sâu sắc hơn ở chỗ thường loại cái gì không giống mình và thường coi
cái gì của mình cũng là… nhất. Còn người dân mình lại có khuynh hướng quơ làm của mình tất, từ
tiếng Tây, tiếng Tàu cho đến các ông các bà người ngoài thờ phụng, miễn là phù hợp, là không trái với
đạo lý, lời dạy của ông bà.
“ Hai ông ” cũng nổi tiếng bài trừ mê tín như nhau, ông thì không cho ăn cơm cúng, ông thì
không cho cúng cơm, nhưng sùng bái ảnh tượng và hài cốt thì thường rất giống nhau…
…Giờ đây chắc cha tôi đã yên lòng. Bởi tôi vẫn giữ “ đạo ông bà ”. Bởi tôi “ chơi ” với cả “ hai
ông ” mà không “ lậm ” ông nào …

Ông già Bến Tranh
“ Đạo ông bà ” có quan hệ mật thiết với việc thờ cúng thần trong các đình.
Hồi ở quận 8 và các quận ven đô, có lẽ do ảnh hưởng của “ ông già ”, tôi và anh em trong
Chương trình Phát triển cùng các bô lão địa phương đã xây cất, trùng tu khá nhiều đình, đến nỗi một
tờ báo ở Saigon hồi 1965 đã “ động lòng ” đăng bài “ khều nhẹ ”, cho rằng chúng tôi muốn thành lập
một nền “ văn minh đình ” giữa lòng thành phố. Nhưng khác với “ ông già ”, chỉ khấn thầm khi đi
cúng đình, còn tôi, thỉnh thoảng, khi vái lạy linh thần, với tư cách là người đứng đầu một quận, tôi
không khấn thầm mà sửa giọng khấn thật to cốt để mọi người cùng nghe. Đại khái tôi xin các ngài bẻ
cổ mấy thằng gian, phù hộ lương dân để lương dân mãi mãi giữ đình thờ cúng các ngài. Còn ngược lại
thì…
“ Nhà thờ dòng nhà Hồ ” trên quốc lộ 1A, tại xã Tân Lý Tây, gần thị trấn Tân Hiệp, Tiền Giang,
nay không còn nữa. Nhưng thỉnh thoảng vẫn có người hỏi thăm. Đây là quê ngụ của cha tôi từ sau
1945, cũng là quê cũ bên ngoại tôi .
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Vào một ngày sau tháng Tư 1975, có một anh “ bộ đội cụ Hồ ” đi ngang nhà thờ dòng nhà Hồ.
Trông thấy một cụ già râu tóc bạc phơ đứng trong sân, anh bước tới cất lời chào : “ Cụ trông giống
lắm ! ”… Mà giống ai ? Các cụ già Việt Nam có mái tóc và chòm râu bạc cụ nào mà không giống cụ
nào và không giống các tiên ông ? Còn các tiên ông thì phải chăng là được lấy mẫu theo các cụ già
này ?
Cũng sau 1975, có ông lãnh đạo cách mạng gặp tôi nói : “ Tôi đã về thăm Mỹ Tho và có ghé qua
miễu Ông Già Bến Tranh của anh ”…
Miễu “ ông già Bến Tranh ” nằm bên quốc lộ 1A, ngó xéo qua nhà thờ dòng nhà Hồ. Ông già
Bến Tranh, nông dân Lê Văn Duyên nổi danh chống tham nhũng và bị tham nhũng bắn chết khoảng
năm 1974. Ông thứ tám, tên gọi Tám Duyên hay Tám Giêng, con của một ông Đại Hương Cả làng
Tân Hòa Thành, tên là ông cả Ruộng, bạn của cha tôi. Miễu thờ ông Duyên không là “ của tôi ”, mà là
của bà con nông dân, buôn bán, thân hào địa phương, của dân biểu Lê Tấn Trạng, và phần nào là của
cha tôi. Hình ông già Bến Tranh trong miếu thờ là do dân biểu Nguyễn Văn Dậu vẽ. Ông Dậu là thầy
dạy tôi ở lớp tư trường làng Tân Hiệp. Tôi chỉ có công mời khách tham dự lễ khánh thành…
Tôi không nhớ lễ khánh thành Miễu được tiến hành vào ngày tháng năm nào, mặc dù báo chí thời
đó có đưa tin khá nhiều, chỉ tình cờ còn giữ một bản sao biên bản “ Phiên họp tổng kết công tác xây
cất và tổ chức lễ khánh thành miễu nông dân Lê văn Duyên và cầu siêu, ngày 10/8/1974, hồi 18 giờ ”
với mấy tấm hình chụp buổi lễ… Phiên họp được tổ chức tại nhà ông Hồ Đắc Phẩm (tức nhà thờ dòng
nhà Hồ, và Hồ Đắc Phẩm là cha tôi), dưới sự chủ tọa của ông nầy, có dân biểu Lê Tấn Trạng và 14
ông trong Ban tổ chức điều hành, xây cất và kiểm sát tham dự.
Biên bản ghi : tổng số thu là 689.350 đồng,tổng số chi là 939.566 đồng, số trội xuất là 250.216
đồng.
Biên bản cũng ghi : “ Ông Nguyễn Văn Lựu và Lý Văn Xê nêu lên … những công tác tốn kém
khá nhiều công lao là ba đôi liễng, vì phải múc chữ nổi, thêm đài chiến sĩ ở phía trước… Riêng hàng
rào chung quanh khuôn viên miễu đã chiếm hơn 100.000 đồng… Tuy nhiên nhờ sự tận tâm của tất cả
quý vị trong ủy ban xây cất và những người tham gia yểm trợ tích cực, kể cả thợ hồ và nhân công…
Riêng số tiền trội xuất 250.216 đồng phiên họp đồng ý theo đề nghị của ông Ngô văn Gấm (ủy viên
kiểm sát) là kêu gọi nhị vị dân biểu Hồ Ngọc Nhuận và Lê Tấn Trạng phải yểm trợ bằng phương tiện
ngoại giao kêu gọi sự đóng góp của những thân hữu để giúp đỡ ủy ban trang trải số chi phí trội xuất
nầy cho những vị mà ủy ban còn thiếu khi mua cây và vật liệu xây cất v.v.
Ông dân biểu Lê Tấn Trạng xin ghi nhận đề nghị trên của phiên họp…”.
Tôi không biết Lê tấn Trạng sau đó có nhớ đã “ ghi nhận đề nghị trên ” như thế nào hay không.
Còn tôi thì hoàn toàn không nhớ…
Còn câu chuyện Ông Già Bến Tranh bị bắn chết như thế nào thì đầu đuôi là như sau :
“ TỔ CHỨC NHÂN DÂN ĐÒI THI HÀNH HIỆP ĐỊNH PARIS ” ra đời năm 1973. Với luật sư
Trần Ngọc Liễng làm chủ tịch, có giáo sư Châu Tâm Luân, biện lý Triệu Quốc Mạnh và nhiều người
chống chiến tranh ở Saigon tham dự. Có người trước chống cộng, có người từng “ đứng giữa ” cũng
tham gia. Tôi lại phải kiêm thêm một chức Phó chủ tịch nữa do có nhiều anh em đề cử. Tờ “ Tiếng
Nói ”, một tờ báo “ lậu ”, cơ quan của “ tổ chức ” cũng được cho ra đời, địa chỉ liên lạc đặt ở hai nơi,
nhà luật sư Liễng và văn phòng tôi số 132 Lê Lai. Tôi nhớ lúc bấy giờ vài người trong chúng tôi phải
kiêm nhiều chức trong nhiều tổ chức. Vừa giống hệt như bây giờ, vừa không giống. Hồi đó phải kiêm
vì khó tìm đủ người cho nhiều tổ chức đấu tranh. Bây giờ phải kiêm vì nhiều chức, hay hầu như các
chức bây giờ chỉ dành cho một số người. Ngay cả ở những lãnh vực được gọi là ưu tiên dành cho cái
gọi là “ xã hội hóa ”, như ở các môn chơi thể thao hay thậm chí trong các hội nuôi chim, trồng cây,
nuôi cá… cũng đều thiếu chỗ cho nên có người phải kiêm nhiều chức.
Linh mục Huỳnh Công Minh một hôm báo tôi biết có một hội nghị về hòa bình họp ở Turin bên
Ý. Ông đề nghị tôi viết bài tố cáo những vi phạm hiệp định hòa bình Paris, gửi đi tham dự. Thời đó
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lãnh thổ miền Nam Việt Nam được nhiều người ví như là một tấm da beo do binh lính hai bên chia
nhau đóng, và mạnh ai nấy lấn. Để khi ngã ngũ, đạt được một giải pháp hòa bình thật sự ổn thỏa rồi
thì bên nào giành được nhiều dân, lấn được nhiều đất sẽ ở thế thượng phong hơn. Tôi ở vào vị thế
lượm được nhiều tin tức về phía chánh quyền, lại được vài ông tướng có cảm tình bật mí về chủ
trương vi phạm của ông Thiệu nên tôi tố ông ta rất nặng. Người nhận mang bài đi Ý đang nằm chờ và
tôi đang thức trắng mấy đêm liền để viết cho kịp. Tài liệu nầy tôi nhớ đã in thành một tập sách nhỏ
dày cả trăm trang, dành cho anh em trong “ Tổ Chức Nhân Dân Đòi Thi Hiệp Định Paris ” đọc và phổ
biến. Được vậy là nhờ có chị Tôn Thất Dương Kỵ giúp tôi phương tiện in ấn. Rất tiếc bây giờ không
tìm đâu ra tài liệu nầy để xem lại “ mặt mũi ” nó ra làm sao…
Nhưng “ ông già Bến Tranh ” một lần nữa lại lù lù hiện ra ở nhà tôi. Phần bận trả nợ bài phải
viết gấp để kịp gởi đi Turin, phần lo cho tính mạng của ông, tôi nổi đóa : “ Nói với anh nhiều lần rồi
mà anh không chịu nghe ! Nó sẽ giết anh ! Tối nay tôi phải thức để viết, anh ngủ… Mai anh về nhà
cha tôi ở luôn đó, đừng đi đâu, cho tới khi có tin của tôi ”. Ông cười giả lả : “ Tôi vừa có được một tài
liệu tham nhũng mới, mừng quá chạy lên khoe với chú, rồi về ‘nằm yên’ như chú dặn…”. Giận vậy,
nhưng sáng ra tôi vẫn lái xe đưa ông đi ăn phở 79, mua tặng ông mấy tấm vé số và đưa ông ra xe đò về
lại quê. Hôm sau, con trai ông chạy lên báo ông đã bị bắn chết !
Ông không về nhà cha tôi, như tôi dặn, như ông đã từng đến tá túc nhiều lần. Ông về nhà ông ở
Tân Hoà Thành. Lại không ngủ dưới ghe, trong các mương vườn như trước đây, mà ngủ trong nhà.
Trước đây, để tránh tham nhũng báo thù, ông ít khi ngủ trong nhà. Vườn nhà ông rộng, có nhiều
mương. Ông thường ngủ dưới ghe, chống tới chống lui thay đổi chỗ mỗi đêm mấy lần. Khi nào ngủ
trong nhà thì có người canh. Ngoài việc khóa cửa trong cửa ngoài, ông còn để sẵn dao búa và dầu
xăng để tử thủ nếu cần. Ông đã đôi lần thoát chết nhờ người nhà hô toáng lên báo động cho làng xóm
đến cứu. Lần này con ông ỷ y, tưởng người quen kêu cửa, và ông bị giết !
Lễ khánh thành miễu ông già Bến Tranh thật long trọng. Rất nhiều cảnh sát vòng trong vòng
ngoài đứng gác mà không can thiệp. Ngoài bà con địa phương, còn có cả một “ gam màu ” quan
khách, đỏ, hồng, cam và cả… đen, từ Saigon và vài tỉnh lân cận đến dự. Có giáo sư nghị sĩ Vũ Văn
Mẫu, đứng đầu lực lượng Phật giáo hòa giải. Có linh mục Trần Hữu Thanh, chủ tịch Phong trào chống
tham nhũng của người Công giáo. Có ông Nguyễn Trân, nguyên tỉnh trưởng Định Tường (Mỹ Tho)
thời Ngô Đình Diệm và là người có lần đã có “ sáng kiến ” tổ chức đấu lý với các ông bà trí thức đi
theo cách mạng trong đó có bà dược sĩ Mã Thị Chu (phu nhân giáo sư Nguyễn văn Hiếu Bộ trưởng bộ
Văn Hóa sau năm 1975), về chủ nghĩa cộng sản, hồi mấy ông bà này bị bắt ở Mỹ Tho. Có anh
Nguyễn Văn Mốt ở Sadec, một thời công tác ở Mặt Trận tỉnh Đồng Tháp. Anh Mốt người ốm yếu mà
tố cáo chế độ thì lại hùng hồn lớn tiếng nhất. Tôi nói có một “ gam ” quan khách đủ màu sắc là vì vậy.
Tất nhiên là có nhiều bạn bè nữa mà tôi nhớ không xiết. Sau lễ khánh thành Miễu là một bữa cơm trưa
đông vui như một đám đình, do bà con địa phương khoản đãi, trong sân vườn nhà thờ dòng nhà Hồ.
Có cả cơm chay, không phải chỉ vì cha tôi ăn chay trường, mà vì có luật sư Trần Ngọc Liễng và mấy
nhà sư. Nhưng luật sư Trần Ngọc Liểng vẫn thủ sẵn cơm chay từ nhà, như mọi khi đi đâu xa. Tôi còn
nhớ bữa đó tôi có “ ăn ké ” của luật sư một miếng fromage Camembert thơm phức và nhờ đó, tức nhờ
luật sư Liểng, mà tôi mới biết fromage và vài… thứ khác đích thị không phải là “ đồ mặn ”…
Vụ án giết ông già Bến Tranh, người nông dân liều mình vác đơn chạy đăng báo tố tham nhũng
nhiều tháng liền, vì có liên quan đến viên đại úy quận trưởng sở tại và mấy nghĩa quân, đã được tòa án
quân sự đặc biệt đưa ra xử ở Cần Thơ. Bà con nhiều xã quê tôi lớp xe đò, lớp xe tải kéo nhau đi dự
kình kình. Vụ án bị xử chìm xuồng.
Về chuyện nông dân Lê văn Duyên,báo chí Sàigòn thuở “ đương thời ” viết khá nhiều. Ở đây chỉ
xin trích ghi lại bài thơ của nhà thơ Cung văn Nguyễn Vạn Hồng, đăng trên nhật báo Điện Tín số
874, ngày 23-6-1974, do tác giả chép tặng riêng tôi, KHÓC ÔNG GIÀ BẾN TRANH :
Than ôi !
Ông đã mất ! Nhưng tên ông sống mãi
Người nông dân bất khuất của Bến Tranh,
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Của bờ tre, của ruộng lúa Hòa Thành
Của thách đố lương tâm loài cướp mới
***
Một cái chết đáng để đời ca ngợi
Tiếng oán hờn giữa đám mía, vồng khoai
Lũ chăn trâu cũng thương tiếc ai hoài
Và chim chóc nghe chừng không muốn hót
Nhớ linh xưa :
57 tuổi, đời nông dân đơn độc,
Bàn tay chai vì cuốc bẫm cày sâu
Chí lớn theo trong mưa nắng giãi dầu
Ông thấu hiểu chén cơm hòa nước mắt.
Nếu cầu an, cứ làm ngơ, cúi mặt
Thì tai ương đâu có rước vào mình
Chịu thấp hèn trước nhũng nhiễu làm thinh
Đâu đến đỗi đang đêm : ám sát !
Lê văn Duyên
Đất nước ta cần những người như bác
Tổ quốc ta còn lớp lơp anh hùng
Vì đồng bào vì nghĩa cả hy sinh !
Để đổi lấy công bằng và hạnh phúc
Lê văn Duyên
Với bản thân, bác là người bạc phước
Với nhân dân : LÀ NGỌN ĐUỐC THẦN KỲ
Bọn bạo quyền tưởng giết chết bác đi
Sẽ ém nhẹm mọi lỗi lầm từ trước.
Nhưng ở đây :
Vô phước chính là phường bán nước
Đã “ lạy ông con núp ỏ bụi nầy ” !
*
Có linh thiêng xin bác hãy về đây

11

Sau tăm tối ngày mai trời lại sáng…
Đất BẾN TRANH, mọi người con xứng đáng
Đều ước ao trăm sự sẽ “ ĐỊNH TƯỜNG ”
Chết anh hùng ! Cái chết đáng noi gương
Chết mà sống ! Xin mỉm cười để chết !
Ô hô ! Thượng hưởng !
Hòa Thành là xã Tân Hòa Thành, làng quê của nông dân Lê văn Duyên và của tôi. Bến Tranh là
tên một thời của huyện Trấn Định cũ, gồm một phần của quận Chợ Gạo, một phần của quận Châu
Thành Tiền Giang, quận lỵ có thời nằm tại xã Bến Tranh, về sau nằm ở Thị Trấn Tân Hiệp. Định
Tường là tên cũ của tỉnh Tiền Giang.
Thật là không bình thường nếu cha tôi, một người rất khoái làm thơ, và đã từng chứa chấp Lê văn
Duyên trong nhà, lại không có một bài thơ nào về cái chết của ông nầy. Xem di cảo, cha có tới mấy
bài mà dưới đây là bài :
Gọi hồn
Gọi hồn u hiển Lê Văn Duyên
Chết ức chết oan phải linh thiêng
Sống chẳng dung tha phường nhũng lạm
Thác nguyền tẩy sạch đám tham quyền
Dương gian tranh đấu vì xã hội
Chín suối độ trì lớp tráng niên
Bất khuất nêu gương truyền vạn thuở
Đời đời ca tụng Lê Văn Duyên .

Và bài : “ Tiếp bước ”
Sống chẳng dung tha phường bán nước (1)
Thác nguyền loại bỏ chúng cho được
Khí thiêng sông núi mãi trường tồn
Dân tộc Việt Nam mãi tiếp bước
Kẻ ngã người thay không nãn lòng
Tre tàn măng mọc vẫn cao vượt
Nước Nam dòng giống thiện dân cư
Bồi đắp sơn hà hơn thuở trước.
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Tham nhũng xưa và nay
Chuyện “ ông già Bến Tranh ” có thể nói là chuyện xưa nay hiếm; Một là vì người chống tham
nhũng chỉ là một nông dân trơn, không thanh thế, không phương tiện, không quyền lợi, hay có chăng
chỉ là lòng can đảm và căm tức trước nạn ách của người dân. Hai là vì người chống biết rõ mười mươi
là sẽ bị giết, – biết nên mới ẩn trốn nhiều nơi, biết nên mới ngủ đêm cả dưới ghe để tiện di chuyển tới
lui trong vườn nhà – , mà vẫn chống. Ba là vì người bị giết đã được chính những người dân trơn như
ông, đồng cảnh đồng cảm với ông, tự động lập miếu phong thần. Và qua báo chí đã tặng cho ông cái
tên “ ông già Bến Tranh ” – khác với ông già Ba Tri ngày xưa, ít ai biết lai lịch – chớ còn hồi ông
đang tranh đấu thì người ta chỉ đơn giản gọi ông bằng cái tên cúng cơm là ông già Duyên mà thôi.
Cũng không phải là nhờ các triều vua quan khác nhau phong tặng như từ trước cho tới bây giờ. Bốn là
vì cái chết của ông thật không uổng, bởi đã khơi dậy một phong trào chống tham nhũng mạnh mẽ chưa
từng thấy, trước hết là trong giới báo chí, kế đến là trong cả một cộng đồng đông đảo rất có thế lực lúc
bấy giờ, đứng đầu là linh mục Trần Hữu Thanh, một linh mục thuộc Dòng Chúa Cứu Thế rất có uy tín,
cùng với hơn 300 linh mục tên tuổi khác. Năm, và đây là điều quan trọng nhất, là vì tham nhũng thời
đó tuy dữ mà không dữ : dữ là vì nó dám giết người, nhưng không dữ là vì nó còn biết sợ, sợ người
dân, và sợ người chống lại nó. Sợ nên nó mới “ một mất một còn”. Chớ bây giờ thì tham nhũng nó
không sợ ai hết… Bây giờ thì tham nhũng nó là…vua.

Lời trối của cha và bài thơ “ thiêu xác ”
Người ta nói “ văn là người ”, vậy thơ chắc cũng là người. Hay ít ra cũng một phần của người.
Cha tôi rất khoái làm thơ. Nhờ vậy tôi có được một tập dầy, tất nhiên là về rất nhiều đề tài.
Chuyện lớn, chuyên nhỏ, trong nhà, trong làng hay trong nước, cả về Nguyễn An Ninh, cả với Đức
Giáo Hoàng, cả chuyện trên trời dưới đất. Tiên, Phật, Thánh, Thần… đều là đề tài. Tất nhiên là không
thể thiếu chuyện giặc gi,ã chuyện cốt nhục tương tàn, chuyện Nam Trung Bắc một nhà, chuyện Mỹ
cuốn cờ và chuyện hòa giải hòa hợp… Tất nhiên là không thiếu chuyện khuyên dạy con cháu ở đời.
Dân làng kiếm cho miếng thịt, đứa cháu gửi cho đòn bánh tét mừng ngày sanh, hay tôi rước lên
Sàigòn chơi… cũng làm cha tôi xúc động thành thơ.
Nhìn cháu con ăn mía, ông viết :
…………………………………
Nước nấu thành đường trên lửa đỏ
Xác phơi làm củi trắng như phao
Toàn thân cây mía cần dùng hết
Hương ngát thơm tho vị ngọt ngào.
Một người siêng làm thơ như vậy không thể thiếu những bài khai bút đầu năm, và nhất là những
bài về ngày sinh của chính mình, ngày Rằm tháng Chạp năm Kỷ Hợi, 1898. Và bài nào cũng đượm nét
lạc quan, vì đời, vì người.
Sinh nhật thứ 74 ông viết :
Tuổi bảy mươi tư vẫn vấn vương
Thấy đời điêu đứng động niềm thương
…
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…
Ý mong ra sức xoay tình thế
Dạ muốn nghiêng vai gánh đoạn trường
Đem lại hòa bình cho trăm họ
Vãn hồi an lạc khắp muôn phương.
Rồi :
Sanh nhựt bẩy tư đã tới ngày
Trời ban sức khỏe đến hôm nay…
Vạch sẵn con đường gìn chánh đạo
Vượt lên cám dỗ giữ lòng ngay.

Nhân ngày sinh nhật thứ 75, cha ước :
Thác xuống suối vàng nhắm mắt yên
Tử an sanh thuận khỏi ưu phiền
Lòng mong tôn tộc gìn nhơn đạo
Dạ muốn cháu con giữ mối giềng…

Tới tuổi 81, ông hơi ngạc nhiên :
Ngày sanh tám mốt tới mau a !
Tuổi chất chồng cao chửa nặng à ?

Rồi tiếp tục yêu đời :
Làm người trọn giữ vui trăm họ
Xử thế vẹn gìn đẹp bá gia
Ái kỷ ái tha và ái quốc
Thủy chung như nhứt mới ưng già !

Qua tuổi 82 , ông reo lên như hồi 28 :
Sanh nhựt tám hai tới nữa ta !
Tuổi già ý chí vẫn chưa già
Càng già càng tiến đường gai gốc
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Còn khó còn nồng ước nguyện xa
Ai đốt lửa trời thiêu rụi cỏ
Ta nguyền xới đất cấy muôn hoa
Xuân nầy chưa đạt thì xuân tới
Quyết chở cành xuân tới mọi nhà.
Cha tôi ăn chay trường gần suốt 40 năm, và cho tới lúc qua đời khi 89 tuổi, người vẫn một lòng
sống và dạy dỗ con cháu sống và làm người có thiện tâm, như ông từng viết nhân ngày sinh thứ 83 :
Sống tám ba năm tâm thiện nguyên
Tiền căn đã định số người riêng
Trải bao dâu bể đều vươn thẳng
Gặp mấy thăng trầm vẫn vượt lên…
Thừa hưởng giáo dục của cha, những ý thơ trên đối với tôi là không lạ, và chắc cũng không lạ đối
vơi nhiều người. Riêng có hai bài đến với tôi thật bất ngờ ! Tôi không ngờ ở tuổi 80, cha tôi vẫn còn
giữ bầu nhiệt huyết như hồi 18, khi ông Võ Văn Kiệt thành lập đội Thanh Niên Xung Phong. Cha tôi
viết :
Thanh Niên toàn quốc phải Xung Phong
Đóng chốt ba Miền giữ thế công
Phía Bắc phía Nam ngăn giặc nhập
Trung ương hậu tuyến giữ thành đồng
Ngăn rầy, lụt bão, tăng năng suất
Trừ lạm, tham gian, gắng lập công
Pháp luật dưới trên đều thống nhứt
Toàn dân xung kích tất hanh thông.
Nhưng bất ngờ nhất đối với tôi là lời dặn cuối cùng “ không được cãi, trừ khi có biến cố thật bất
ngờ ”, kèm bài “ Mục đích thiêu xác ” dưới đây :
Thiêu xác thành tro kíp đổi đời
Cỡi mây đạp sóng khắp nơi nơi
Hang sâu ngõ hẹp tro không sót
Thành thị thôn quê tro tới chơi
Tro diệt vi trùng, an chủng tộc
Tro trừ sâu bọ, chuyển cơ trời
Tro nuôi ngũ cốc, nuôi nhơn loại
Tro dưỡng cao lương, dưỡng sức người.
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Trong mấy năm cuối đời của cha, tôi phải bươn chiả nhiều, sóng gió cũng không ít. Sau khi mẹ
mất, tôi năn nỉ rước cha lên Sàigòn rồi giao phó cho vợ con. Bao nhiêu sách vở, giấy má, trong đó có
bút tích của cha, tôi đều xếp đó. Cho tới khi giở lại thì hỡi ôi, tôi đã phụ lời trăn trối của người. Trong
khi người kêu phải đưa đi thiêu xác thật nhanh, không đám tiệc lễ lạc rườm rà, thiêu xong về làm cáo
phó cũng không muộn, thì tôi lại đưa người về khu mộ ông bà, nằm bên cạnh mẹ. Hèn chi hồi mẹ mất,
cha cứ nằng nặc đòi hỏa táng, nhưng đám cháu con năn nỉ quá nên người mới làm thinh, giao tôi quyết
định… Bây giờ tôi biết làm sao đây ! Thôi đành để lại hồi sau phân giải, hoặc để cháu con sau nầy
phụ tính tiếp.
Miễu ông già Bến Tranh, nông dân Lê Văn Duyên, đến nay vẫn còn, tiêu điều ép sát bên đường
gần ngã ba xã Tân Lý Tây đi Phú Mỹ, quận Châu Thành Tiền Giang. Nó sẽ bị phá bỏ hay dời đi, nếu
quốc lộ 1A mở rộng thêm nữa ? Riêng nhà thờ dòng nhà Hồ nay đã được cháu chắt của cha tôi dời về
làng cũ, ở xã Tân Hòa Thành, nơi nền nhà cũ của bác hai tôi, ông Hồ Đắc Tâm, bởi nền nhà cũ của cha
tôi, cũng là của ông nội tôi, cụ Hồ Đắc Sách, nay không còn là của dòng nhà Hồ nữa, mà lại về tay các
con chị ba tôi, cánh họ Lê…

Ông anh 30 và cái mẹo của mẹ
Nhưng trước khi không còn nữa, có ai biết “ nó ”, cái nhà thờ dòng nhà Hồ đó, đã bao nhiêu lần
làm mẹ tôi lo lắng ?
Anh Chín Thái, nguyên Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận tỉnh Cần Thơ cách đây mấy tháng viết thư
cho tôi, báo tin “ ông già 30 ” Năm Trang, tức Năm Hy, một người bà con cùng quê tôi đã qua đời, ở
tuổi 93. Ông là Trưởng Dân y Khu 9 thời kháng chiến, tức Miền Tây Nam Bộ. “ Mất tích ” ở làng mấy
chục năm, từ đầu những năm 1930 – tôi gọi ông và những người như ông là những "ông 30", và những
“ ông 30 ” nầy là hoàn toàn khác với những “ ông 30/4 ” – bỗng một hôm ông lù lù xuất hiện ở nhà
cha tôi, mà không phải một mình. Rồi trở đi trở lại, rồi ở dài dài. Một lần tôi tình cờ gặp ông, nhân về
thăm cha mẹ tôi. Thấy tôi tố mấy ông quan thời đó quá hăng, nhất là về tội tham nhũng và lộng quyền
của họ, “ ông già 30 ” này phán một câu mà ý nghĩa tới nay tôi vẫn chưa hiểu hết : “ Ai cũng là con
cháu Bác Hồ, chú đừng quên…”.
Câu nói tôi không quên, nhưng tôi vẫn tiếc không còn dịp hỏi lại chính xác ông anh tôi muốn nói
gì. “ Ai cũng là con cháu Bác Hồ ” có nghĩa ai nấy đều cùng “ một lò ” ? Hay ai cũng là con người ?
Và là người Việt Nam với nhau ?
Sau lần đó, hễ mỗi lần có “ ông anh 30 ” Năm Hy và bộ sậu, hay những người na ná ghé nhà là y
như rằng mẹ tôi lại bất thần lên Saigon thăm tôi, không để tôi về rước như thường khi. Mẹ đâu ngờ,
chỉ sau vài lần, cái “ mẹo ” nầy của mẹ, bất thần lên thăm để cầm chân tôi ở Sài Gòn, đã phản lại mẹ.
Mẹ cầm chân tôi, vì sợ tôi bị bắt gặp với ông anh 30 của tôi ờ nhà mẹ rồi bị liên lụy. Mẹ đâu ngờ :
Saigon - Mỹ Tho đâu bao xa, chỉ sau vài giờ lái xe là tôi đã có mặt ở Mỹ Tho, hàn huyên thăm hỏi
ông anh tôi đã đời, rồi về ngồi ăn cơm với mẹ tại Sài Gòn, như mọi bữa tôi đi làm. Nhà thờ dòng nhà
Hồ, như vậy, đã trở thành một trạm dừng chân trên đường đi về của một số ông bà trong khu. Ít ra là
theo lời của số người trong cuộc sau này kể lại. Ít ra là trong những lần mẹ tôi dùng mẹo đi thăm tôi để
cầm chân tôi ở Saigon. Tội nghiệp mẹ ! Mẹ đâu biết, không cần về quê tôi cũng đã gặp Việt Cộng :
Ở Paris, từ năm 1968. Nhà anh Nguyễn Đình Thi, linh mục, số 18 rue Cardinal Lemoine, với anh
Phạm Văn Ba, nguyên đại sứ ở Pháp rồi ở Campuchia thời Pôn Pốt ; với anh Nguyễn Văn Tiến,
nguyên Tổng thơ ký Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ; với anh Đinh Bá Thi, nguyên
đại sứ ở Liên Hợp Quốc ; với anh Phan Nhẫn, hiện nghỉ hưu ở Saigon. Ngoài anh Phan Nhẫn, cả ba
anh trên nay đã ra người thiên cổ, không kịp cho tôi một chữ ký “ để làm thuốc ”, mặc dầu tôi đã có
dịp gặp lại cả ba nhiều lần sau năm 1975, kể cả làm việc chung với anh Ba và anh Tiến.
Ở Saigon. Ngay trong ngay trong toà soạn của tôi. Với mấy nhà báo. Như anh Phan Ba, tức Phan
Hồng Đức, nguyên phó giám đốc Đài phát thanh Nam bộ trước 54, nguyên thơ ký tòa soạn báo Tin
Sáng cả hai thời kỳ trước và sau 75. Như anh Chu Thao, người đã thoát khỏi cuộc vây bắt mười tám
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ký giả, trong đó có anh Sơn Nam, anh Vũ Hạnh, anh Nguyễn tiến Uẩn… và sau đó đã được tôi gởi
linh mục Huỳnh Công Minh che giấu trong ngôi nhà thờ nhỏ của linh mục ở gần Tân Cảng Sài Gòn.
Như anh Tô Nguyệt Đình, tức Nguyễn Bảo Hóa, nguyên thơ ký tòa soạn báo Đại Dân Tộc, nguyên ủy
viên Ban biên tập báo Sài Gòn Giải Phóng. Như họa sĩ Ớt, tức Huỳnh Bá Thành từng vẽ biếm họa cho
các tờ Tin Sáng, Điện Tín và Đại Dân Tộc. Cả ba anh Phan Ba, Tô Nguyệt Đình và Huỳnh Bá Thành
nay cũng không còn nữa ! Và còn mấy người nữa mà thật lâu sau nầy tôi mới biết là thuộc… “ giai cấp
tiên phong lãnh đạo ”.
Ở cả trong nhà tôi. Khi nhà tôi che giấu mấy anh chị em gọi là dân “ phong trào ”, như sau nầy
thỉnh thoảng có vài anh chị em nhắc lại… Những anh chị em nầy, như thỉnh thoảng tôi được bíêt sau
năm 1975, là những đảng viên của đảng “ nhân dân cách mạng ”, không phải đảng viên đảng cộng
sản !... Còn việc sau nầy họ có phục hồi đảng tịch hay không, và có cần phục hồi hay không, thì tôi
không biết.
Và tại văn phòng tôi, với tư cách một dân biểu Quốc Hội, cả ngày lẫn đêm. Với cánh Công đoàn
của anh Năm Khâm, của anh Tám Yến (Nguyễn Hộ). Với cánh công an của anh Năm Xuân Mai Chí
Thọ. Với cánh trí vận của anh Tạ Bá Tòng… Tất nhiên họ là những người hoạt động công khai hợp
pháp mà sau nầy tôi mới bíêt là dân cách mạng. Họ vốn dĩ là những người lao động, công chức, trí
thức bình thường, kể cả những người tu hành thuộc nhiều tôn giáo… thành viên các phong trào đấu
tranh chống chíên tranh, vì hòa bình, vì dân sinh, dân chủ…
Tôi chỉ thiếu đi vô khu như anh Nguyễn Ngọc Lan hay anh Châu Tâm Luân mà thôi. Hay chính
xác hơn là vô hụt…
Tháng 9/1975 tôi gặp lại “ ông anh 30 ” của tôi ở Hà Nội. Anh là một đại biểu dân miền Tây đi
dự lễ Quốc khánh đầu tiên sau ngày đất nước thống nhất. Tôi là một “ đại biểu ” dân Saigon. Anh ở
trường Nguyễn Ái Quốc, như hầu hết các đại biểu của cả nước. Anh, một “ ông 30 ” ! Tôi ở khách sạn
hiện đại Thắng Lợi được Cuba giúp xây vừa xong trên bờ hồ Tây, với một nhúm nhân sĩ trí thức
Saigon.
Sau nầy khi Tin Sáng chưa “ hoàn thành nhiệm vụ ”, anh thường ghé thăm tôi ở tòa soạn. Mấy
người bà con của tôi đi theo cách mạng lâu năm ai cũng quan tâm lo lắng cho “ sức khỏe chánh trị ”
của tôi. “ Ông anh 30 ” nầy cũng vậy. Họ lo lắng cũng phải. Có nhiều lý do để họ lo, mà lý do sau đây
chỉ là một : làm báo xã hội chủ nghĩa không biết dễ hay khó mà “ ông xã hội chủ nghĩa ” nào cũng
“ sành ”, cũng “ thạo ”, cũng phê “ tới bến ”, mặc dù không phải ông nào cũng ở trong nghề. Các ông
giỏi “ phê ” như vậy không phải chỉ về nghề báo mà về bất cứ cái gì, ngay cả về nồi cơm đang sôi tận
dưới nhà bếp của ai đó… Bởi vì, đối với các ông, chính trị là chủ đạo. Và hễ đã thấm nhuần đường lối
chính trị thì cái gì cũng có thể có ý kiến và cũng “ phán ” được cả… Nhiều lần tôi đã từng trân mình
chịu trận với những câu hỏi tới tấp, đại loại như : Tại sao cái tít này lớn, cái tít kia chỉ một cột ? Tại
sao tin về lãnh đạo lại để dưới, tin sinh hoạt nào đó lại giương lên ? Tại sao bài ở trang trong không
đổi ra trang ngoài ? Tại sao có rao vặt, có quảng cáo ?… Chỉ còn thiếu câu hỏi “ tại sao Tin Sáng lại
có mặt trên đời ” nữa thôi.
Bởi Tin Sáng là tờ báo hằng ngày duy nhất của tư nhân trong một “ đại dương xã hội chủ nghĩa ”,
không chỉ nói riêng ở Việt Nam mà còn trong toàn phe. Báo phát hành càng nhiều, càng có nhiều
người “ lo ”. Tất nhiên là cái lo của mỗi ngưởi không ai giống ai… Các phóng viên Tin Sáng được đào
tạo mỗi năm một khóa, không hẹn mà khóa nào cũng có bạn “ thắc mắc ” hỏi tôi : “ Tin Sáng nhắm
sống được bao lâu ? ” Có lần, thay vì trả lời, tôi đã chỉ một vài tờ báo, trong đó có tờ “ Giải Phóng ”,
cơ quan của Trung Ương Mặt Trận Dân Tôc Giải Phóng Miền Nam Việt Nam, ra đời sau tờ Sàigòn
Giải Phóng và tờ Tin Sáng bộ mới không bao lâu, nhưng không ai nhớ hỏi nó, tờ Giải Phóng của
Trung Ương Mặt Trận Giải, cho tới lúc đó, nó tồn tại được bao lâu ? Và tại sao nó không tồn tại nữa ?
Mà lúc đó không chỉ có tờ Giải Phóng ra nghỉ…Có lần tôi hỏi lại anh chị em hay đặt câu hỏi, có ai
biết lúc nào và tại sao người ta không treo tiếp lá cờ “ trên đỏ, dưới xanh, ở giữa có ngôi sao vàng ”
nữa hay không ? Cái gì cũng có cái thời, tới thời hay hết thời của nó cả… Không hơi sức đâu mà lo…
Bà con độc giả ở một số phường ở thành phố lại có một nỗi lo khác và thường băn khoăn gọi điện
thoại, và cả gởi thư cho nhà báo biết thỉnh thoảng trong các cuộc họp – mà đi họp ở chế độ xã hội chủ
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nghĩa Việt Nam ta thì cứ như là đi ăn cơm, và hơn cả đi ăn cơm, không chỗ nầy thì chỗ kia, có khi hai
ba buổi họp trùng lấp nhau mỗi ngày là thường – bà con được yêu cầu không đọc Tin Sáng, hoặc nếu
có đọc thì nên đọc cho “ công bằng ”, nghĩa là có tờ này tờ khác, chớ không nên chỉ đọc tờ Tin Sáng
mà thôi. Bà con “ cách mạng ” của tôi lo cho tôi là phải, và phải lo…
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1940
Trí nhớ miên man đưa tôi trở lại với hình ảnh chiếc xe ngựa chở gia đình tôi chạy nạn, bất ngờ bị
chận ở chợ Cổ Chi, xã Tân Hội Đông. Tôi nói gia đình tôi là gồm mẹ và các chị em tôi thôi. Còn cha,
trong ký ức tôi, thường là ở đâu đó chớ ít khi ở nhà hay đi cùng gia đình.
Dân vùng quê tôi trong những năm nầy thường phải chạy nạn. Nhiều nhất là nạn máy bay Đồng
Minh. Chạy lên kênh, vô các rừng tràm, rừng đưng bàng trong Đồng Tháp Mười. Nhưng sao lần này
gia đình tôi lại chạy xuống thành phố Mỹ Tho, để bị chận lại ở đây ? Bởi lần nầy là chạy nạn “ Cộng
sản dậy ”, ngày nay gọi là “ Nam Kỳ Khởi Nghĩa ”. Không chạy vô rừng được, vì rừng là của mấy “
ổng ”.
Trước đám người tay cầm dao, gậy, với vài cây súng lửa, tức súng bắn đạn ria để săn chim săn
thú, nét mặt hầm hầm, người sau cùng tái mặt chắc không phải mẹ tôi, nhất là khi một người vạm vỡ,
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có vẻ là người cầm đầu, chồm lên xốc lấy một thằng nhỏ mang xuống xe. Thằng nhỏ đó là tôi.Và
người xốc lấy thằng nhỏ là cậu Tư, em ruột của mẹ tôi. Ông đưa cao thằng bé lên khỏi đầu, cười ha hả
một hồi rồi trả nó lại và cho xe đi. Hú vía !
Lại thêm một điềm báo trước số tôi phải gắn với những người bị rượt đuổi, bắt bớ ?

Người thợ xắt thuốc lá
Ông ngoại tôi ngày xưa có lẽ làm nghề dựng nhà, nên đặt tên con toàn là Xiên, Xà, Chống,
Chỏi… Cậu Tư tôi tên Xiên, Mai Văn Xiên. Có người gọi ông là Tư Xuyên, nhưng tôi nghĩ tên ông
phải là Xiên thì mới đúng với “ phong cách ” của nhà ngoại tôi hơn. Người lớn tuổi trong vùng nói
cậuTư tôi là người cầm đầu “ cộng sản dậy ” năm 1940 ở vùng các xã Tân Lý Tây, Tân Lý Đông, Tân
Hội Đông… quận Châu Thành, Tiền Giang. Ông làm nghề xắt thuốc lá mướn, vì vùng đó ngày xưa
chuyên trồng thuốc lá, gọi là thuốc giồng. Như ở làng tôi có người giã bàng dạo. Ở làng tôi nhà nào
cũng đươn đệm, cũng có mụt và chày giã bàng. Cây bàng là loại cỏ thân ống, cao khoảng đầu người
mọc thành rừng trong các bưng phèn ở Đồng Tháp Mười. Bao bàng ngày xưa dùng để đựng khô,
muối, lúa… khi không có bao bố. Đệm bàng là thứ dùng để phơi lúa và làm nóp, một thứ túi ngủ
thông dụng thay mùng đối với dân quê. Cây bàng phải giã cho tương đối mềm mới đươn thành đệm,
thành nóp được. Biếng giã có thể nhờ người giã dạo. Ngày nay không còn nghe tiếng chày giã bàng
nữa, tuy nghề bàng đệm đây đó vẫn còn nấn ná, lôi kéo người nghèo. Thay người giã bàng đã có người
kinh doanh máy ép. Ở chỗ cậu Tư tôi nhà nào cũng trồng thuốc lá, nhưng không phải nhà nào cũng
sắm dao xắt, giống như loại dao trong các tiệm thuốc bắc, gắn trên một con ngựa gỗ, để người xắt
thuốc ngồi và vác đi ! Ngày qua ngày cậu tôi vác dao đi xắt thuốc mướn khắp nơi. Chắc nhờ đi nhiều
nên nghe thấy nhiều, được tuyên truyền nhiều. Trong trí nhớ tôi, ông to con, khoẻ mạnh hơn các anh
chị em. Nghe nói đi đám giỗ nhà nghèo ông không bao giờ ngồi mâm. Và có lần hai tay xách hai tỉn
nước, còn gọi là hũ nước, ông trổ tài chạy đua với xe lửa, trong thời kỳ đầu đường xe lửa SàiGòn - Mỹ
Tho mới thành lập… Mà tại sao lại nổi hứng chạy đua với xe lửa ? Và chạy được bao xa, bao lâu ?
Nhất thời có thể qua mặt nó trong vài khoảng cột dây thép, nhưng rồi sao nữa ?… Như các vùng quê
khác ở miền Nam, quê tôi nổi tiếng có nghề võ. Phải chăng đây cũng là một cách thách đấu ? Thách
đấu cả với máy móc của Tây… Quê tôi cũng có nhiều đảng cướp. Cướp có hẹn trước ngày đến. Cướp
của nhà giàu chia cho nhà nghèo. Người đứng đầu thường khoe có gồng, để búa tạ nện xuống ngực
trước mặt đám đông đàn em, cho dao chém lên tay, lên đùi không… chảy máu. Đạn bắn nghe đâu
cũng không lủng ! Đa số chết trẻ ở đâu đó ít ai biết, vì lao tổn sau khi thoát chết vì dao búa. Không
ngồi mâm trong đám giỗ nhà nghèo, chạy đua với xe lửa… phải chăng là cách cậu tôi thể hiện phong
thái anh chị như mấy tay đầu đảng nằm phơi ngực trần hứng búa tạ ? Quê tôi cũng có nhiều bối, như
mọi vùng sông nước đồng bằng sông Cửu Long. Và thầy pháp.
Bối là đạo chích dưới sông. Người dân vùng sông nước quê tôi lấy ghe thuyền làm nhà ở và kinh
doanh buôn bán làm ăn là việc thường. Thời chiến tranh, ghe thuyền các gia đình chạy nạn san sát dọc
các kênh rạch ở thành phố là vì vậy. Chiến tranh kéo dài, ghe mục bỏ ghe lên bờ, cất nhà chen chúc,
không phải một lớp mà nhiều lớp, sống tạm qua ngày. Bờ hết chỗ chen, kể cả khi phải đóng cọc chồm
ra sông, thì tràn vô các nghĩa địa, giành chổ với người chết… “ Nghề ” trộm dưới ghe không gọi là
trộm mà là “ bối ”. Nổi tiếng nhất là “ bối Ba Cụm ” miệt Bình Chánh, Bến Lức. Ai đi lại trên sông mà
nói phét, khoe tài lừa được bối, không hề bị bối lấy trộm đồ, hãy coi chừng mất nồi cơm đang nấu như
chơi.
Thầy pháp, cùng với “ thầy chùa ”, là bác sĩ của làng. Đầu chít khăn đỏ, “ nghề của chàng ” là
đọc thần chú, cho uống bùa, bắt ấn trừ tà để trị bệnh hay ếm cho người ta… chết.
Tin ở thầy pháp không hẳn là chuyện mê tín của dân bán khai lạc hậu. Từ cổ chí kim, từ Đông
sang Tây, đó là chuyện phổ biến. Cách thức thực hành nhiều nơi giống nhau như đúc, dù việc giao lưu
gần như không có. Hy-La cổ đại cũng hành nghề “ ếm ”. Ai Cập, Trung Hoa hay Ấn Độ cũng không
từ. Chánh trường châu Âu trong nhiều thế kỷ rối tung vì chuyện phù thủy : soán ngôi, phế truất, âm
mưu, trả thù, chinh phạt, hỏa thiêu… đều có bóng dáng phù thủy. Tòa thánh La Mã cũng không đứng
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ngoài, với cả tổ chức pháp đình và nhiều lệnh chỉ… Tận cuối thế kỷ 19 sách báo ở Pháp vẫn còn đầy
chuyện bùa mê thuốc lú… Và ngày nay, như một dấu hiệu suy tàn, như một nhu cầu thay đổi, hay như
một biện pháp cứu vãn… không thiếu người, không thiếu cả những cộng đồng, những tổ chức có gốc
rễ trên dưới trăm năm cũng mê tín đến mức ôm nhau hát múa trên bờ vực và hẹn ngày tự sát tập thể.
Mê tín gần như là một thứ hành trang vào đời của con người, sau bản năng. Nó còn bám riết con người
cho đến tận bên kia thế giới. Như bây giờ người ta cúng cả đô la âm phủ vậy…

Xẻo thịt hay chặt đầu ?
Trong đám người cậu Tư tôi cầm đầu nổi dậy ở quê nhà, năm 1940, không thiếu những người đầu
chít khăn đỏ, tay bắt ấn, nói như lên đồng, hay có học gồng, đạn Tây bắn… không lủng. Tôi còn nhớ ở
ấp Dương Hòa, làng Tân Hòa Thành, quê tôi, có ông Tư Gần đầu quấn khăn đỏ ngồi trên vai mấy anh
trai tráng, chỉ chỏ ra lệnh cùng với mấy ông vượt ngục về từ Côn Đảo… Cách đây mấy năm có người
đến trao đổi với tôi về việc sang lại miếng đất nền ngôi nhà thờ dòng họ Hồ ở xã Tân Lý Tây, quê ngụ
của cha tôi. Người nầy có kể tôi nghe về việc cha ông ta đã bị cậu Tư tôi cho người bắt xẻo thịt cho
đến chết. Tôi đem chuyện hỏi lại cậu Tám tôi, người em duy nhất còn sống của mẹ tôi, cậu nói cả
vùng, nói chi cả làng, không hề có ai bị xẻo thịt. Ở Tân Lý Tây có hai người bị xử tử : ông hương cả bị
chặt đầu, còn ông hương chánh bị “ cưa đầu ”.
– Tại sao cưa đầu, không chặt ? – tôi hỏi.
Cậu đáp :
– Làm sao tao biết ! Chắc để làm gương cho người ta sợ.
– Hai ông đó chắc ở ác lắm ? – tôi hỏi tiếp.
– Ác thì thiếu gì ! Tao nói là để làm gương mà. Đứng đầu đám làm làng, theo Tây là diệt. Không
diệt sao gọi là nổi dậy…
Đây là tôi viết theo lời kể của cậu Tám, em trai mẹ và cậu Tư tôi, còn cậu có trực tiếp chứng kiến
hay không, tôi không biết. Nhưng chuyện có mấy ông hương chức hội tề bị mấy ông cộng sản nổi dậy,
cầm đầu là cậu Tư tôi, giết chết ở quê ngoại tôi năm 1940 là chuyện ai cũng biết.

Một kỷ niệm ở khách sạn Hà Nội
Năm 1975, tôi được cho đi Hà Nội trong đoàn đại biểu Saigon dự lễ Quốc khánh 2-9. Sau khi gặp
thoáng qua “ ông anh 30 ” của tôi ở trường Nguyễn Ái Quốc, tôi được đưa đến ở khách sạn Thắng Lợi
trên bờ hồ Tây, cùng với nhóm nhân sĩ trí thức Saigon. Trong nhóm tôi còn nhớ có hòa thượng Thích
Trí Thủ, hòa thượng Thích Thiện Hào, linh mục Chân Tín, linh mục Nguyễn Huy Lịch, hòa thượng
Thích Hiển Pháp, hòa thượng Thích Minh Nguyệt, linh mục Nguyễn Ngọc Lan, ni sư trưởng Huỳnh
Liên, nữ nghệ sĩ Kim Cương, nhà văn Vũ Hạnh, giáo sư Lý Chánh Trung, bà Ngô Bá Thành, luật sư
Trần Ngọc Liễng, anh Nguyễn Văn Hạnh, thầu khoán, nhà tư sản dân tộc… Khách sạn tiêu chuẩn cỡ
ba sao, mới toanh, có phòng trà phục vụ tới khuya, có bia để sẵn mỗi tối ở mỗi buồng… một chai, có
phòng cắt tóc riêng cho quý bà, quý ông. Đến nỗi anh Ba Ca, nguyên bí thư Tỉnh ủy Gia Định, phó
trưởng đoàn, cứ theo kêu tôi cắt tóc cho bằng được trước khi về Sàigòn … Anh sợ tôi bị dính vô mấy
vụ cắt tóc, xén quần khi về lại Sàigòn hay anh muốn tôi hưởng cho bằng hết những tiện nghi của
khách sạn mới ? Đàng nào thì cũng là ý tốt của anh và cũng thể hiện tấm lòng của anh đối với tôi. Vậy
mà, khi về lại Sàigòn, tôi vẫn phải đi viếng lại ông bạn già vốn quen cắt tóc cho tôi từ vài chục năm về
trước… Nhưng chủ yếu cũng là để kể cho ông nghe chuyện Hà Nội. Anh Ba Ca còn có nhã ý mời tôi
và vài bạn khác dự lễ cưới của con gái anh, một nhã ý mà đến giờ tôi vẫn nhớ. Đúng ra là một lễ tuyên
hôn đơn giản mà thật đông vui đầm ấm, chỉ có kẹo bánh và nước trà, nhưng có chút ít rượu dâu, rượu
cam hoặc bia hay không thì tôi không nhớ, chắc vì không có cái cảnh “ yô, yô ” thường thấy như bây
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giờ. Bây giờ, cứ mỗi lần tham dự một đám cưới linh đình tốn kém quá đáng là tôi cứ tự hỏi dấu hiệu
của giàu sang văn minh tiến bộ có bắt buộc phải như vậy không, hay đó là bộc lộ quá lộ liễu của sự so
le giữa tăng trưởng vật chất và phát triển văn hóa ? Tuy nhiên cũng không ai muốn thấy kéo dài cái
cảnh đạm bạc làm đám cưới chỉ với nước trà bánh ngọt mãi…
Ở khách sạn Thắng Lợi còn có hai mươi lăm đoàn khách nước ngoài đến dự lễ. Số đoàn khách
đến Hà Nội đông hơn nhiều, nhưng ở rải rác nhiều nơi, tùy tiêu chuẩn, vì tiêu chuẩn hình như là một
đặc trưng nổi bật của các xã hội xã hội chủ nghĩa, từ phương tiện đi lại, áo quần nhà cửa cho đến cân
thịt ly sữa… Như lần tôi được đi Liên Xô dự một hội nghị năm 1979, tôi “ buộc ” phải ăn sáu quả
trứng gà vào buổi sáng cùng với vài món khác, và đi Hà Nội lần nầy là uống cà phê sữa với lượng sữa
gấp đôi cà phê. Hỏi tại sao, có cô phục vụ đáp : vì đó là tiêu chuẩn của bác… Tôi thấy có mấy đoàn
Châu Phi vô ra khách sạn Thắng Lợi chỗ tôi ở, còn đoàn Trung Quốc, Liên Xô ở đâu tôi không biết.
Các đoàn thuộc các đảng anh em khác ở các nước Đông Âu hay Tây Âu ăn ở những đâu tôi cũng
không biết… Sau nầy, khi thường xuyên ra ở nhà trọ được gọi là “ khách sạn ” Giảng Võ, đêm đêm
nằm nghe gió mùa Đông Bắc lọt cửa sổ, hay mỗi lần ký bản giao nhận cái tách, cái ly trong buồng với
nhân viên nhà trọ – còn như cái chốt cửa hư thì khỏi ký – theo nội quy khách sạn thời bấy giờ, tôi lại
thấy chập chờn trong trí hình ảnh những chai bia mấy bà trong đoàn, trong đó có ni sư Huỳnh Liên,
đem chất đầy phòng tôi ở Thắng Lợi ngày nào. Ở Thắng Lợi ngày nào đoàn trí thức Thành phố chúng
tôi cũng có tiêu chuẩn mỗi người mỗi đêm được phân phối một chai bia, bất luận sư, cô, các bà hay
các cha… Không biết vì thương hay vì ghét tôi, các vị nầy không hẹn mà cứ đem chất đầy phòng tôi
thay vì trả lại…

Ông Tổng Bí Thư và vị Ni Trưởng
Các ông lãnh đạo ở Hà Nội chia nhau đến thăm. Mà luôn đi từng đôi. Riêng bác sĩ Trần Duy
Hưng, “ Đô trưởng Hà Nội ” từ thời kháng chiến chống Pháp, thường xuyên đến một mình. Khi thì để
mời đi ăn bánh tôm Hồ Tây. Khi thì để cùng ăn bánh trung thu thưởng trăng ngay Bờ Hồ. Mặc dù
Trung Thu năm ấy có bão nhỏ, trời âm u, không trăng. Ông còn hào phóng cho tôi gọi điện thoại
đường dài hằng giờ mỗi đêm để đọc bài cho anh Dương Văn Ba trực tòa soạn báo Tin Sáng mà sau đó
không chịu tính tiền cước. Anh Nguyễn Ngọc Lan cũng thường xuyên gọi điện về Sàigòn, không phải
cho báo Đứng Dậy của anh, mà cho Tin Sáng, vì có lúc hai anh em chúng tôi phải chia nhau đi dự các
cuộc gặp mặt khác nhau, và Tin Sáng như đang có hai ông chủ bút ở Hà Nội, như hồi nào ở Sài Gòn,
trước năm 1975…
Cũng một mình đến thăm, tôi nhớ có anh Lê Hiếu Đằng, đại diện “ Liên Minh các Lực Lượng
Dân Tộc Dân Chủ và Hòa Bình ” của… luật sư Trịnh Đình Thảo.
Ông Lê Duẩn đến với ông Phạm Hùng. Buổi gặp diễn ra thân tình trong phòng khách. Theo thói
quen nghề nghiệp, tôi để chiếc máy thu băng loại bỏ túi lên bàn mà không thấy ai nói gì. Máy ảnh tôi
cũng làm việc liên tục. Kỳ đó tôi đem theo khá nhiều phim, nhưng không đủ, phải lấy thêm của thầy
Thiện Châu bên Pháp về.
Nhớ thầy Thiện Châu, cùng dòng Hồ Đắc với tôi ở ngoài đời, thầy tên Hồ Đắc Cư. Năm 1998 tôi
và các anh nhà báo Tống Hồ Cầm, Nguyễn Thanh Long, Vương Đình Chữ, Nguyễn Trung Thành… ở
báo Giác Ngộ và Công Giáo & Dân Tộc, nhân đi tham dự Đại hội báo chí công giáo thế giới ở trụ sở
Unesco, có đến thăm thầy ở chùa Trúc Lâm bên Pháp. Không ngờ bữa cơm chay thầy đãi hôm đó là
bữa cuối cùng. Một tuần sau thầy mất, mặc dù đã hẹn sớm gặp lại nhau ở Sàigòn !… Tôi cũng nhớ
thầy Nhất Hạnh, một thời cùng tranh đấu cho Hòa Bình, và có đi thăm thầy ở Làng Hồng (Làng Mai)
cách Bordeaux trên dưới trăm cây số, hồi 1994, nhưng không có cái may được gặp…
Ông Lê Duẩn nói cả buổi, nữ nghệ sĩ Kim Cương ngồi một bên, ni sư trưởng Huỳnh Liên xếp
bằng tròn ngồi một bên chăm chú lắng nghe. Nhân lúc ông tạm dừng, ni sư tỉnh bơ lên tiếng :
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– Ông nói tiếng gì nãy giờ tôi không hiểu gì hết !
Ai nấy không thể nín cười, ông Lê Duẩn cũng cười :
– Tôi nói giọng Quảng Trị hơi khó nghe, lại có tật nói lắp từ nhỏ ! “ Để tôi nói lại ” nhé…
Nói lắp, theo trong Nam, là nói cà lăm.
Sau đó ông Tổng Bí Thư đã “ để tôi nói lại ” mấy lần, về sự giống nhau và khác nhau giữa người
có đạo và người cộng sản. Về lòng bác ái và sự đấu tranh… Theo ông, người cộng sản và người có
đạo giống nhau ở lòng bác ái, nhưng người cộng sản có thêm một thứ, đó là sự đấu tranh…
Và ni sư trưởng, sau cùng, đã có một nụ cười ai thấy cũng thương : có lẽ vì lòng bác ái, ni sư
không nỡ đấu tranh để ông TBT phải nói lại nữa…

Nguy… nặng
Ông Lê Đức Thọ và ông Xuân Thủy, như đã quen đi với nhau từ hồi Hội nghị Paris về hòa bình
Việt Nam, cùng đến thăm chúng tôi ở Thắng Lợi, trong chuyến đi đầu tiên của chúng tôi tại Hà Nội.
Gần như chỉ một mình ông Lê Đức Thọ nói, còn ông Xuân Thủy thì đi vòng vòng sau lưng chúng
tôi, thỉnh thoảng mới chêm vào một câu. Như khi ông Thọ nói đến tiếng “ ngụy ” là tiếng cần phải bỏ
đi, không nên dùng nữa, thì ông Xuân Thủy phụ họa : “ Bây giờ mà còn dùng chữ ngụy thì sẽ bị… mất
cái dấu nặng ! ”. Hai ông nói, tôi mới nhớ hồi 1968, khi gặp anh Phạm Văn Ba và các anh trong đoàn
MTDTGP ở Paris, tôi đã từng lưu ý các anh về việc nầy. Ai đời, khi trích lời người ta phát biểu để làm
lợi cho mình, mà cứ gọi người ta là ngụy nầy ngụy nọ thì… “ chơi với ai ” ! Đó là lúc tôi là một dân
biểu đối lập ở Hạ nghị viện Sài Gòn.
Mới đây, trong mớ tài liệu báo cũ, một văn bản ố vàng vô tình đập vào mắt tôi, với nội dung
nguyên văn như sau :
Cục Báo chí Xuất bản,

Số 06/BCXB

Kính gửi : các cơ quan Thông Tấn Xã, Đài Phát Thanh và Đài
Truyền Hình, các Báo chí Miền, Thành phố và các Tỉnh.
Chấp hành ý kiến của lãnh đạo,chúng tôi xin thông báo đến các đồng chí được
rõ :
Kể từ nay, các bài viết đăng trên báo và phát trên đài, ta nên thống nhất dùng chữ
“ những người trong quân đội và chánh quyền của chế độ cũ ” thay cho chữ “ ngụy
quân và ngụy quyền Saigon ” đã dùng trước đây.
Mong các đồng chí chú ý thực hiện đúng.
Ngày 17 tháng 2 năm 1976
TM Ban lãnh đạo
Cục Báo chí Xuất bản
(ký tên và đóng dấu)
T.T.T.
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Không cần phải chú ý lắm,ai cũng thấy giữa “ ý kiến của lãnh đạo ” trên công văn thượng dẫn và
những gì được thường xuyên nghe thấy thực tế trên báo đài ngày nay,về cái chế độ ở miền Nam trước
đây, là cả một khoảng cách dài đến… 25 năm. Hay nói cách khác là bằng… “ hai thế kỷ ”, bởi ta đang
ở năm 2001 !
Tại sao có sự cách biệt giữa lời nói và việc làm, hay chính xác hơn là giữa “ lời nói trên công
văn ” và “ lời nói trên đa số báo đài ngày nay ” như vậy ?
Nếu chú ý, ta thấy công văn nêu rõ “ chấp hành ý kiến của lãnh đạo ”, nhưng lãnh đạo nào, cụ thể
là ai ? Câu hỏi nầy không phải chỉ có người viết và người đọc đặt ra, mà các cấp cán bộ thừa hành, hay
các cấp lãnh đạo khác, cũng “ thắc mắc ”. Mà hễ còn thắc mắc thì còn vướng, khi làm. Mà cái vướng
giữa các cấp lãnh đạo với nhau trong đảng, giữa các anh Năm anh Bảy anh Mười từ trên xuống dưới,
từ dưới lên trên là triền miên…
Nếu chú ý một chút nữa, ta thấy công văn đề gửi báo chí của Miền, tức miền Nam, chứ không gửi
cho báo chí miền Bắc, hay cho toàn quốc. Và đề ngày 17/2/1976.
Lúc đó rõ ràng là chỉ sau “ Hội nghị hiệp thương chính trị thống nhất Tổ quốc về mặt Nhà nước ”
không đầy ba tháng và Quốc hội thống nhất cũng chưa được bầu. (Hội nghị hiệp thương chính trị
thống nhất Tổ quốc về mặt Nhà nước diễn ra giữa hai đoàn đại biểu Bắc, Nam tại SàiGòn từ ngày
15/11/1975 đến ngày 20/11/1975, và Quốc hội thống nhất được bầu ngày 25/04/1976).
Có phải vì các lẽ trên mà hiệu lực của nó là như vậy chăng, tôi không biết… Nhưng cho tới giờ
nầy, năm nầy, mà cái tiếng “ nguy… nặng ” vẫn còn chánh thức dai dẳng ở đâu đó, và vì lẽ gì, thì tôi
cũng không biết luôn…

Ông Lê Đức Thọ và Tiểu đoàn 304
Tôi lại để chiếc máy ghi âm nhỏ xíu lên bàn và thỉnh thoảng bấm máy ảnh. Nhóm đại biểu chúng
tôi có đủ thành phần, nhưng ông Lê Đức Thọ nói như coi hầu hết chúng tôi là nhà báo. Ông than phiền
về việc báo chí Sàigòn gọi mấy ông cán bộ mới ra lò sau tháng Tư năm 75 là “ mấy ông ba mươi ”, là
“ tiểu đoàn ba lẻ bốn ” ! Chắc nhiều người còn nhớ Tin Sáng vốn “ có tài ” đặt tên riêng, nhất là anh “
Tư Trời Biển ”. Như “ Phủ Đầu Rồng ” là để chỉ Dinh Độc Lập, vì nơi đó là tượng trưng cho quyền
lực tối cao của đất nước, nhưng cũng vì, không hiểu sao, khi kiến trức sư Ngô Viết Thụ hoàn thành
chỉnh trang dinh thự nầy, tôi lại thấy cái mặt tiền của nó giống như cái hàm một con rồng (còn cái
tượng đài tôn vinh tinh thần quốc tế viện trợ, giữa cái hồ nước to, ở ngã tư Trần Quý Cáp, Võ văn Tần
– Duy Tân, Phạm Ngọc Thạch, thì tôi gọi là “ đuôi rồng ”, theo đúng “ sách của mấy ông thầy Tàu coi
tướng số và mạch đất ngày xưa ”). Như “ Sáu Thẹo ” hay “ Dượng Bảy Mỹ Tho ” là để chỉ Nguyễn
Văn Thiệu, vì “ cô Bảy ”, vợ tổng thống là người gốc Mỹ Tho. Như “ Viện Dưỡng Lão ”, “ Viện Nhi
Đồng ” là Thượng và Hạ Nghị Viện Quốc Hội VNCH v.v… Các “ ông ba mươi ”, tức 30 tháng 4, hay
“ tiểu đoàn ba lẻ bốn ”, 30-4, chắc không khỏi xuất hiện vài lần trên Tin Sáng.
Ông Thọ nhắc nhở : cái tên “ cách mạng ba mươi ” không chỉ đụng đến một số người nào đó
chạy chật đường phố sau 30 tháng Tư 1975, nó còn làm “ xúc động ” không ít các cụ đã đi làm cách
mạng từ đầu những năm 30 của thế kỷ 20 mà ngày nay được gọi là lão thành cách mạng. Nhưng dù đó
là những “ ông ba mươi tân thời ”, của giờ thứ hai mươi lăm đi nữa, thì họ cũng có phần đóng góp tích
cực, không thể thiếu của mình. Ví như những giọt nước cuối cùng, những giọt nước thật nhỏ nhưng
cũng vô cùng cần thiết để làm tràn cái ly… Ông Thọ đề nghị nên trân trọng thật sự mọi đóng góp ở
mọi thời kỳ và tránh tối đa làm tổn thương đến đa số đồng bào có hoàn cảnh đặc biệt ở miền Nam,
điều mà không phải lúc nào và ai cũng nhớ…

Ba chục năm qua một phút nầy
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Nhắc chuyến đi miền Bắc lần đầu, năm 1975, mà không nhắc các nhà báo, nhà văn là một thiếu
sót. Mà có nhắc chắc cũng không tránh khỏi sót …
Nhóm nhà văn, nhà báo, nghệ sĩ Sàigòn chúng tôi đã được làng văn, làng báo và các làng nghệ sĩ
ngoài đó chiếu cố hết mực.
Mấy chữ sau đây của nhà thơ Chế Lan Viên, gởi anh Nguyễn Ngọc Lan và tôi, ngày 03-9-1975,
là một ví dụ :
“ Kính gửi : Anh Nguyễn Ngọc Lan, Anh Hồ Ngọc Nhuận
Chúng tôi nghe nói mai không có hai Anh, rất tiếc. Hình như tiêu chuẩn thì anh Lan đi với các
linh mục và anh Nhuận đi bên phía nhà báo. Nhưng tôi và anh Bảo Định Giang thì lại thấy các anh là
nhà văn đấy. Vì vậy các anh trốn phía bên kia một buổi mà về chơi phía tụi tui. Nếu không thì cũng
khó có dịp gặp lại. Thân ái. ”
Tại sao phải “ trốn ” ? Và tại sao “ cũng khó có dịp gặp lại ” ? Bởi vì non một tháng đoàn ở Hà
Nội là non một tháng dày đặc chương trình tiếp xúc, gặp gỡ với tất cả các giới, mà vì thương, vì nhớ,
vì muốn gặp mặt…, nên ai cũng muốn một số người trong chúng tôi là “ có đủ tiêu chuần ” để gặp hết
mọi người. Khiến riêng tôi đã ngã bệnh hết một ngày, phải nhờ anh Sáu Tường Nguyễn Vĩnh Nghiệp
(trưởng đoàn) cạo gió. Và đã được nhà văn Nguyễn Đình Thi mời riêng về nhà ăn một bữa cơm gia
đình, có canh măng, có rau muống luộc… cho lại sức, sau nhiều ngày nếm đủ sơn hào hải vị, nhậu
quắc cần câu, và vì tôi không biết ăn thịt chó. Cứ mỗi lần đụng thịt chó, như ở nhà nhà văn Tô Hoài
bên sông Tô Lịch, hay ở báo Văn Nghệ của nhà thơ Bảo Định Giang… là tôi cứ đậu phộng rang mà
làm tới tới với rượu cuốc lủi, cho kỳ tới bến mới thôi… Đó là chưa kể các cuộc gặp ở các nhà máy,
các địa phương, hay với các nhà lãnh đạo… tư tưởng, như ông Tố Hữu hay ông Hoàng Tùng… Chưa
kể các đồng hương miền Nam, như thiếu tướng Tô Ký… Chưa kể đám cưới con gái anh Ba Ca.
Nhưng đám cưới con gái anh Ba Ca là một đám “ tuyên hôn ”, mà lần đầu tôi được biết, chỉ uống trà
ăn kẹo, không có nhậu, nên cũng đỡ. Tôi nói “ nhậu ” là nói nôm na theo trong Nam, “ tiệc nhậu ” là
tiệc có bia, có rượu, và có “ cụng ”. Còn có “ yô ” hay không thì tôi không thể nhớ.

Đi đâu cũng tiệc và tiệc
Có một bữa tiệc có thể nói là đông đảo nhất mà từ trước tôi chưa bao giờ dự, đó là buổi Trung
Ương Đảng và Chính Phủ dành chiêu đãi các đoàn đại biểu miền Nam, mà trong bài “ Những giây
phút cảm động đó…” anh Lê Hiếu Đằng đã kể lại trên Tin Sáng :
“… Những cái hôn thắm thiết, những bàn tay siết chặt tưởng chừng như không muốn rời ra,
những tràng cười thoải mái, cởi mở… Tất cả tạo nên một bầu không khí thắm đượm tình nghĩa đồng
bào, đồng chí. Đúng như Bác Tôn đã nói : “ Đây là cuộc Bắc Nam sum họp một nhà cảm động và
đông đủ nhất.”
Nhưng một trong những điều đã để lại trong tôi ấn tượng sâu sắc là hình ảnh các linh mục
Nguyễn Ngọc Lan, Chân Tín, Nguyễn Huy Lịch ngồi bên đ/c Lê Duẩn, Lê Thanh Nghị, Hoàng Văn
Hoan, Xuân Thủy nói cười vui vẻ và cùng nhau nâng cốc mừng thắng lợi ; hình ảnh của giáo sư Lý
Chánh Trung, người trí thức “ tìm về dân tộc”, miệng vẫn ngậm tẩu, thú vị đứng nghe anh Xuân Thủy
đọc thơ ; hình ảnh của một Kim Cương mà phong cách vẫn rất là “ Sàigòn ” ngồi nghe đại tướng Võ
Nguyên Giáp nói về vở kịch “ Lá Sầu Riêng ” của mình ; hình ảnh một Hồ-Ngọc- Nhuận-nhà-báo
xông xáo chạy đi chạy lại để chụp những tấm hình “ ăn ý ” nhất cho những số báo Tin Sáng tới…”
Đúng như lời Chủ tịch Tôn Đức Thắng mà anh Đằng đã ghi lại, đây là “ một cuộc Bắc Nam sum
họp một nhà cảm động và đầy đủ nhất ”. Nhưng cảm động nhất và đầy đủ nhất có lẽ là mấy lời run run
“ để cùng nhau ăn cơm ” của ông cụ, mà anh Đằng quên ghi, nhưng Tin Sáng có đăng. Thật đúng là
một ông già Nam Bộ.
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Còn một buổi tiệc nữa mà anh Nguyễn Ngọc Lan và tôi cũng khó quên, nhưng sẽ kể sau …
Anh Lan và tôi đương nhiên là có đi thăm hội nhà báo và các tòa báo,trong đó có tờ “ Le courrier
du Viêt Nam ” của bác sĩ Nguyễn Khắc Viện. Còn đọng lại trong tôi có hai bài thơ, một là bài “ ĐỂ
GHI ” của Yên Thao và một của Hồ Đan Tâm “ thân mến tặng ĐOÀN nhà báo Sàigòn tới thăm báo
Hà-Nội Mới ”.Hai bài thơ như nói lên tất cả, thay cho tất cả.
Bài ĐỂ GHI, Yên Thao tha thiết :
Bấy lâu một nước mà xa
Duyên kia ai rẽ nên ta nhớ mình
Đêm dài vẫn chắc bình minh
Thương trong im lặng cho tình càng sâu
Chừ đây sông đã nối cầu
Đường ra ngắn lại, lối vào gần hơn
Nắm tay Hà-Nội – Sài-Gòn
Ơn bàn tay mở Trường Sơn những ngày
Phút vui đoàn tụ hôm nay
Mắt làm men rượu thêm say nghĩa tình
Duyên xưa ta hẹn với mình :
Qua đêm rồi, nở bình minh chan hòa
Bút đâu đâm giặc chẳng tà
Góp xây Tổ Quốc bao la đẹp giàu !
*
Lời quê ghép vội vài câu
Chẳng hay thời cũng buổi đầu ĐỂ GHI.
(Hànội 5.9.1975)

Bài ĐỂ TẶNG, Hồ Đan Tâm sôi nổi :
Tổ quốc quang vinh sạch bóng thù
Bắc Nam sum họp giữa mùa thu
Mùa thu năm Dậu cờ sao rợp
Rợp cả Sàigòn, cả Thủ Đô.
Thu nầy vẫn lá cờ sao ấy
Bay rợp non sông của Bác Hồ
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Đất nước mừng nay liền một giải
Thu về vang dội tiếng hoan hô.

Hoan hô Đảng ta tài lạ lùng
Hoan hô quân, dân ta anh hùng
Hoan hô tiền tuyến, Thành Đồng vững
Vượt mọi gian lao đánh đến cùng.
Hoan hô hậu phương, lũy thép chắc
Đánh giặc khắp nơi, thắng lẫy lừng
Hoan hô bầu bạn khắp thế giới
Giúp ta tiêu diệt kẻ thù chung.

Và ta còn phải hoan hô ta
Nhà báo thân thương của nước nhà
Các anh cầm bút trong lòng địch
Chúng tôi cầm bút giữa trời ta
Hoàn cảnh khác nhau nhưng mục đích
Vẫn là đuổi Mỹ hạ lâu la
Chúng ta đã đánh và đã thắng
Góp công tô thắm lại sơn hà.

Hoan hô các anh chiều hôm nay
Ngàn dặm quan san mang lại đây
Mối tình non nước, tình đồng nghiệp,
Ba chục năm qua, một phút nầy !
Hoan hô các anh, thân mến tặng
Bài thơ viết vội, viết chưa hay,
Nhưng mà chân thật, mà man mác
Tình nghĩa nâng niu những tháng ngày .
(HN,chiều 5.9.75)
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Trong một buổi gặp thân mật khác – nhưng cuộc gặp nào mà không thân mật trong những ngày
đoàn viên khó quên ấy – có một cụ lão thành chủ tọa. Vì là thân mật nên nghĩ sao nói vậy, có khi nói
không kịp nghĩ là thường. Khi tôi được giới thiệu là chủ bút báo Tin Sáng vừa là một cựu dân biểu
Sàigòn, cụ chủ tọa buột miệng nói: “ Nếu là ngày xưa thì không chừng đã bắn bỏ đấy ! ” Rồi cười xòa.
Trong đoàn ai cũng phải có vài lời. Tới phiên tôi, không biết có phải vì câu “ nói cho vui ” vừa
rồi của cụ chủ tọa đã khiến cho tôi quýnh hay không mà cái gì tôi không nói, lại đi kể câu chuyện của
một ông bạn nhà giáo của tôi dạy sử địa ở Saìgòn. Ông bạn tôi nói rằng, đối với anh, bản đồ Việt Nam
như cái bình bông. Phía trên là bông hoa, còn phía dưới là… Tất nhiên anh không nói phía dưới là
mầu mỡ để nuôi hoa ở phía trên, mà chỉ là nước… Nhiều người vỗ tay, nhưng tôi liếc thấy có người
chẳng những không vỗ tay mà còn thúc cùi chỏ vào một người đang vỗ. Hôm khác, anh Chế Lan Viên
nói với tôi : “ Cái kỳ cục nhất là người được nịnh lại vỗ tay ! ”
Có lần, ở Sàigòn, anh Trần Bạch Đằng cũng nói với tôi, về một vụ khác : “ Bợ… cũng vừa phải
thôi, bợ… quá người được bợ cũng không chịu nỗi, nhột đít… lắm ! ”
Hội Liên Hiệp Văn Học Nghệ Thuật chiêu đãi một buổi thật linh đình, ở nhà hàng Phú Gia.
Nhiều người góp vui ca hát,mà tôi chỉ nhớ nhạc sĩ Đỗ Nhuận, người bề thế và giọng thật khỏe. Buổi
tiệc thịnh soạn không thua gì ở một tiệm nhất nhì Chợ Lớn thời cũ hay Sàigòn thời Đổi mới, khiến
đoàn Sàigòn thật thích thú. Hỏi ra mới biết đây là cửa hàng “ công tư hợp doanh ” bán buôn thoải mái.
Hỏi thêm, được biết : thực đơn, “ nhậu đơn ”, giờ giấc, phép tắc phục vụ, cung cách “ thảy xu ” (tính
tiền)… cũng thoải mái luôn. Bước ra khi tan tiệc, tôi còn ngoảnh nhìn lên bảng hiệu : bốn chữ
“ CÔNG TƯ HỢP DOANH ” đắp bằng xi măng nổi lên lồ lộ.

Ăn Công Tư Hợp Doanh và ăn Quán Nhà
Anh Lan và tôi một bữa trốn đoàn, đi dạo phố. Đến trưa ghé lại cái “CTHD” thoải mái hôm nọ
để… thấy treo chần vần bên ngoài cửa tấm bảng “ nghỉ bán ”. Bên trong, nhân viên phục vụ đang lau
nhà, rửa chén và… bỏ bụng ! “ Nghỉ bán ” hay “ bận họp ” là cái mà anh Lan và tôi cũng đã bắt đầu
làm quen rồi. Nhưng đây là cái “ công tư hợp doanh thoải mái ” chúng tôi đã ăn rồi mà ! Và chúng tôi
có trễ tràng gì lắm đâu ! Chỉ nghĩ : đến quá trưa một chút cho thật đói, ăn ngon và cho đỡ khách…
Không được ăn CTHD thì ăn vĩa hè hay đâu cũng được vậy ! Khốn nỗi, cuốc bộ thêm cả buổi, run cả
giò, rã cả ruột mà không tìm đâu ra chỗ ăn, dù là phở ! Cả hai chúng tôi lại thuộc loại “ thầy cơm ”, “
nắng không ưa, mưa không chịu ”, mà nếu “ đói ”… thêm vài thứ khác cũng không chịu nổi luôn. Đến
nỗi không còn sức đâu để pha trò nữa, mà nếu bị ai chọc lét đúng lúc đó chắc sẽ nổi đóa… Quanh
quẩn hồi lâu, may gặp cứu tinh là nhà văn Hải Triều lơn tơn đi tới. Anh vui mừng mời thết chúng tôi
một bữa xúp lươn, trong một “ quán nhà ” gần đó. Cái “ quán nhà ” đó, và mấy cái “ nhà quán ” như
vậy, chúng tôi đã đi qua không biết bao nhiêu lần mà đâu có biết ! Đó là một ngôi nhà để ở, được ngăn
chia cho nhiều hộ, cả hàng ba hay hành lang cũng ở và cũng bán quán được, miễn kín đáo. Vì kín đáo
nên chỉ có dân “ thổ địa ” Hà Nội, hay dân thổ địa miền Bắc thì mới biết mà thôi.
Trong mấy tháng đầu sau tháng 4/1975, Sàigòn chưa có chế độ CTHD. Nếu có thì chúng tôi đã
biết, đâu phải khổ sở nhịn đói như vậy ! Còn ở Hà Nội, cho đến lúc chúng tôi ra là mấy chục năm, nên
anh em ngoài đó có kinh nghiệm, nói ít hiểu nhiều. Công tư hợp doanh là mần ăn có nền nếp, giờ giấc
khít khao như vậy đó…
Cũng như về “ công nhân xã hội chủ nghĩa ”. Trong mấy ngày chúng tôi ở khách sạn Thắng Lợi,
có anh bạn Hà Nội đến thăm đã kể cho anh Nguyễn Ngọc Lan và tôi nghe câu chuyện về các chuyên
gia cố vấn Đông Âu, cũng là xã hội chủ nghĩa, sang giúp các xí nghiệp Việt Nam. Có anh cố vấn một
hôm, khi thấy một công nhân Hà Nội lao động tà tà, một giờ chỉ tiện được có mấy con bù lon, bèn kêu
để anh ấy làm thử. Và đương nhiên là năng suất cao hơn rất nhiều. Người thợ Việt Nam lại lẳng lặng
làm tiếp, nhưng lần nầy thì năng suất lại nhiều lần cao hơn năng suất của anh cố vấn. Tại sao ? Đượng
nhiên là anh cố vấn phải trố mắt để hỏi tại sao làm giỏi như vậy mà không chịu làm ? Đơn giản là vì
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chỉ ăn rau muống mà cứ thả giàn làm giỏi dài dài thì sẽ sớm đứt gân mà chết. Còn nếu được cho ăn thịt
bò mỗi ngày như anh cố vấn kia thì ai mà không biểu diễn được ?
Nhưng khi đã bỏ cái QUỐC DOANH hay cái CÔNG TƯ HỢP DOANH đi, nhất là ở các cửa
hàng ăn uống, là tôi lại tiếc ! Nhất là khi có các đám cưới. Đám cưới hồi còn các cửa hàng ăn uống
quốc doanh hay công tư hợp doanh ở Sàigòn là đúng tác phong công nghiệp lắm. Hồi đó, nếu ai đi dự
trễ chừng nửa tiếng là coi như về nhà… lục cơm nguội. Nhà hàng hối ăn không kịp, để kịp giờ dọn và
dẹp. Còn bây giờ đám cưới Sàigòn đã trở lại cái “ tệ ” cũ : ai đi đúng giờ là coi như “ ngố ”, vì thường
là vài giờ sau mới được cho ăn.
Thời Tin Sáng bộ mới còn mở cửa, từ 1975 đến 1981, cứ mỗi khi ra Hà Nội dự họp, tôi thường
đến thăm mấy nhà văn và đều được các anh dẫn đi nhậu. Cũng là các “ quán nhà ”, có khi phải mò leo
lên cao, với vài ba bàn, nhưng thứ gì cũng có, nhất là đồ tây và rượu chát. Còn rượu tây thì thường là
các anh mang theo. Đó là nhờ sự hiện diện của nhiều sứ quán nước ngoài và nhiều người đi công tác
nước ngoài, kể cả các thủy thủ…
Thăm các anh như vậy cũng là để được nghe về Tin Sáng. Và nghe về Tin Sáng nhiều khi cũng là
để nghe Tin Sáng đến với các anh khi trồi khi sụt, vì không hiểu sao thường bị kẹt với người đọc đây
đó dọc đường. Đọc xong nó được chuyển tiếp đến đúng các địa chỉ đã là may…
Có mấy anh khi vô Sàigòn cũng thường đến thăm anh em Tin Sáng. Còn có ai gởi bài đăng báo
hay không thì tôi không nhớ hết, chỉ nhớ mình “ anh ” Nguyễn Tuân vì thư “ anh ” viết thường vừa rất
cẩn thận, cẩn thận đến ghi cả cái tên thứ của tôi, thứ Mười, ngoài phong bì, như người trong Nam, vừa
thân mật hóm hỉnh.

Cụ. . . Cù mê cách nói rút gọn trong Nam.
Nhà thơ Cù Huy Cận, trong một buổi cơm thân mật tại Tin Sáng, do tôi thết, đã tỏ ra thích thú
với lối “ nói gộp ”, nói “ rút gọn ” ở trong Nam. Ở trong Nam người ta không nói ở “ trong ấy ” mà là
ở “ trỏng ”. Người ở “ trỏng ” không nói ở “ ngoài ấy ” mà ở “ ngoải ”. Rồi thì anh ấy, cô ấy, chị ấy…
lại rút thành “ ảnh ”, “ cổ ”, “ chỉ ”…
Để phụ họa, tôi bốc : cách nói rút gọn nầy của ta còn gọn hơn cả tiếng Anh, từ hai tiếng biến
thành chỉ một tiếng. Còn tiếng Anh, khi rút gọn, tiếng là một tiếng nhưng chữ là hai, hay một rưỡi :
phải thêm cái râu và một chữ cái.
Nói vậy chớ cũng có mấy tiếng không rút gọn được như chú ấy,bác ấy… Còn cậu ấy thì nên
tránh rút thành “ cẩu ”…
Anh Sơn Nam, tác giả Văn Minh Miệt Vườn, một cây viết lâu năm của Tin Sáng thì “ cắt nghĩa
đùi ” : Để đến được mảnh đất nầy, ông bà ta phải trải qua biết bao khổ cực. Đường lại xa diệu vợi, với
bao núi rừng, ghềnh thác hiểm trở, với bao thú dữ và đủ thứ giặc… Ôm gánh hết trên mình thì đi sao
nổi và sao cho tới đích ! Cái gì rườm rà, không cần thiết thì quăng bớt, chỉ giữ lại cái cốt yếu thôi.
Người ta đi chơi núi, chơi biển cũng vậy : lúc đi thấy cục đá nào cũng ham, cũng lượm ; lúc về, oải
quá phải liệng bớt, đến nhà có khi còn lại một cục là may. Rút gọn tiếng nói cũng là cách tiết kiệm hơi
sức dành làm việc khác vậy…

Nhất cử tam tứ tiện
Thư viện Tin Sáng cũng được dịp tặng nhà văn Nguyễn Công Hoan một cuốn tiểu thuyết… của
chính nhà văn. Đàng biếu và đàng được biếu đều đặc biệt hân hoan : sách không là sách mới mà là
một tác phẩm cũ của nhà văn, đã cạn từ lâu ở Hà Nội, ngay trong tủ sách riêng của tác giả. Còn ở
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Sàigòn trước 1975 thì khác, không có nhà văn tiền chiến nào, dù đang ở ngoài Bắc, mà không có tác
phẩm được tái bản, đầy dẫy…
Hai anh bạn cũ của tôi, anh Nguyễn Hữu Hiệp, cựu dân biểu, nguyên Phụ tá Bộ trưởng đặc trách
liên lạc với Quốc Hội trong chánh phủ Trần Văn Hương, Trưởng Ban Tư Liệu Thư Viện Tin Sáng, và
anh Trần Ngọc Báu, một nhà hoạt động xã hội, cũng làm ở thư viện Tin Sáng, là hai con “ mọt sách ”.
Thời gian dài sau 1975, hai anh cho nhân viên thư viện gần như tuần nào cũng canh mua sách báo cũ ở
lề đường. Mua rẻ, nhưng vẫn còn có giá hơn đốt bỏ, bán để gói xôi hay để nấu làm bột giấy. Thời đủ
thứ khan hiếm, giấy viết phân phối cho học sinh không tính tập mà tính tờ, đen đến mức màu chì màu
mực gần tiệp màu giấy dưới bóng đèn dầu ; báo cũ tẩm màu – mà thường là báo Nhân Dân vì báo
Nhân Dân có giấy in trắng tốt – dùng làm tiền âm phủ, nhất cử tam tứ tiện, vừa có tiền xài, cho người
bán và cho bà con thân nhân ở bên kia thế giới, vừa có báo đọc, vừa vấn thuốc hút hay làm cái gì khác
cũng được ; sách cũ, cả những tuyển tập đồ sộ nhất, lắm khi còn “ cáu cạnh ”, được “ tận dụng ” cho
vô bồn quậy để tái chế … Còn cái gì không xé, không gói, không đốt hay không luộc được thì sau nầy
thỉnh thoảng có người tìm thấy dưới đáy giếng, thường là in khắc bằng chữ nước ngoài, trên một vài
thiết bị máy móc gia dụng. Chị Nguyễn Phước Đại, luật sư, cựu nghị sĩ Quốc Hội, có lần “ khoe ” với
tôi : cả bộ Dalloz (Répertoire de jurisprudence – Vựng tập án lệ Dalloz, Pháp) gom góp giữ gìn mấy
mươi năm, chị bán bánh mì ở đầu đường đã vui vẻ mua lại của chị. Tôi nghe mà tiếc hùi hụi, vì không
kịp tranh mua cho thư viện Tin Sáng.
Khi “ hoàn thành nhiệm vụ ”, hồi cuối tháng 6/1981, Tin Sáng đã tặng thư viện khá đồ sộ của
mình, trong đó có thư viện riêng gom góp nhiều năm tôi làm giám đốc chánh trị và chủ bút Tin Sáng,
cho Hội Nhà Báo Thành phố mà không riêng tặng cho một tờ báo nào. Nếu có, thì cũng lẻ tẻ một số
phim ảnh hay tư liệu gì đó thôi. Ý tôi, khi tặng tất cho Hội Nhà báo, là để làng báo được xài chung !…
Mới đây tôi gặp lại một anh từng là một cán bộ đặc trách Hội nhà báo, từ lâu đã chuyển công tác và
nghỉ hưu. Anh cho biết thư viện Tin Sáng vẫn “ còn đóng gói …để đó ” và trước đây, anh còn “ khoe ”
thêm, năm nào anh cũng kêu người … xịt mối. Tôi nghe cũng… mừng, nhất là sau đúng hai mươi
năm ! Ít ra là nó cũng không bị mối ăn hết…

Người đẹp của Diệp Minh Châu
Có lần chủ nhiệm Ngô Công Đức mời mấy nhà văn lão thành từ Hà Nội vô chơi và chiêu đãi đặc
sản rắn rùa ở nhà nghỉ mát của anh bên Thanh Đa. Có nhà văn Tô Hoài, nhà thơ Lưu Trọng Lư, nhà
văn Nguyễn Tuân… Sau cuộc tiệc, tôi lái xe đưa khách về, mà không ai chịu về ngay. Nhà văn
Nguyễn Tuân ước gì “ Mười Nhuận ” đưa anh em đi một vòng Sàigòn ban đêm. Còn nhà văn Tô Hoài
lại kêu đi ăn phở, mà phải là phở Pasteur. Tôi lấy làm lạ, vì vừa mới “ chén ” xong, nhưng “ cụ Tô ”
bảo đi ăn phở sau khi chén là một thói quen. Vì muốn ngã theo “ cụ Nguyễn ”, tôi nói đùa : “ Hay là
cụ Tô muốn ghé thăm cô hàng phở ” ? Không ngờ đó là sự thật, hay một nửa sự thật. Cụ Tô đáp
nhanh : “ Không phải của tôi mà là của Diệp Minh Châu. Ta ghé xem bức họa người đẹp của Diệp
Minh Châu ” .
Trên tường hiệu phở là bức họa bán thân “ người đẹp của Diệp Minh Châu ” thật. Và “ người
đẹp ” thật, người đẹp chủ quán có bức họa bán thân trên tường, đang vồn vã tiếp chúng tôi, nếu tôi nhớ
không lầm, có đến cả chục đứa con, theo cô cho biết, mà còn rất trẻ, rất đẹp. Tất nhiên là chúng tôi rất
được hoan nghênh, dù chúng tôi đến quán khá muộn. Bởi không dễ gì có dịp được gặp một lượt mấy “
cụ ” trước nay chỉ được đọc, được học trong sách. Chuyện qua lại kéo dài cũng lâu, nhưng chung quy
tôi nhớ cũng như buổi nào tôi gặp cụ Nguyễn lần đầu. Hễ tôi gọi nhà văn bằng cụ, bằng bác thì y như
rằng bị đáp trả y chang, cho đến khi tôi chịu phép gọi cụ bằng anh. Trên đây có lúc tôi gọi nhà văn
Nguyễn Tuân, nhà văn Tô Hoài bằng anh, mà trong ngoặc kép. Như vậy rõ ràng là cũng chưa thuần
lắm. Ở đây, đêm nay, với một “ anh ” Nguyễn Tuân tóc tai bạc trắng, “ em ” hàng phở cứ che miệng
cười hoài, hoặc luôn miệng “ cháu chả dám…” nên chuyện cũng đủ dằng dai mà không ai thấy chán.
Tiệm phở ngày nào nay là một tiệm sắt. Còn chủ tiệm bây giờ có là cô chủ “ xinh thật là xinh ”
ngày nào hay không, còn ở lại đây hay bỏ đi đâu rồi, tôi không biết.
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Nhớ cụ Mẫu
Nhắc cụ Tuân, tôi nhớ cụ Mẫu, hồi chúng tôi hợp tác ở Quốc Hội chế độ cũ hay ở chỗ đại tướng
Dương Văn Minh. Lần nào gặp nhau, cụ Vũ Văn Mẫu và tôi cũng có vài “ miếng ” qua lại, trước khi
nói đến bất cứ việc hệ trọng gì. Tôi gọi cụ thế nào thì cụ cũng gọi tôi thế ấy. Mà không lẽ tôi cứ lì ? Ác
hơn, cụ còn bắt tôi gọi cụ bằng “ cậu ”, như cụ gọi tôi. Cứ vậy mà có lần cụ và tôi thách nhau uống
quắc cần câu ở nhà ông tướng Mai Hữu Xuân trên Thủ Đức, khiến anh Phan Xuân Huy phải hộ tống
tôi về, còn ai đưa cụ Mẫu về thì tôi nhớ hết nổi. Đây là lần hiếm hoi cụ Mẫu uống rượu, dù cụ là nhà
ngoại giao lâu năm của Sàigòn.
Sau 1975 cho đến lúc cụ đi xa, thỉnh thoảng tôi đến thăm cụ ở đường Sương Nguyệt Anh, để
nghe cụ kể chuyện đời xưa, ngày cụ còn làm tri huyện, hay nghe cụ giải thích về mấy chữ Hán, về vài
điều luật dân sự, hay về quyển Tự điển tầm nguyên cụ vừa hoàn thành…

Cụ hay . . . củ ?
Từ sau 1981, tôi đi họp Hà Nội rất thất thường – có thời gian tôi theo anh em tha phương làm ăn,
hay “ làm mà không có ăn ”, tận Minh Hải, Tây Nguyên và qua tới bên Lào. Dịp gặp lại các anh ở Hà
Nội gần như không có.
Nhưng nếu có đi họp, lần nào tôi cũng thấy có cụ Cù Huy Cận. Trông cụ thật khỏe, kể cả giọng
nói. Một lần, tại phòng ăn tập thể ở nhà khách Hùng Vương, tôi “ hân hạnh ” được một đại biểu
Sàigòn giới thiệu là cựu chủ bút báo Tin Sáng, với… cụ ấy. Nhưng cụ ấy, hay … “ củ ”, có nhận ra tôi
hay không thì tôi không nhớ. Mặc dù tôi thật khó có thể quên cái buổi chúng tôi cùng nhau tâm đắc về
cái cách nói rút gọn, như “ cụ ấy ” lại thành “ củ ”, ở trong Nam.

Đức Giám Mục Huỳnh Văn Nghi và năm thứ đạo
Chuyện của hai ông “ Lê ” Việt Nam ở Hà nội, Lê Duẩn với người cộng sản và người có đạo, và
Lê Đức Thọ với những “ ông Ba Mươi ” mới và cũ… khiến tôi nhớ đến Đức Cha Huỳnh Văn Nghi,
khi ông còn làm cha sở họ đạo Tân Định.
Anh Lê Xuân Tảng, trong nhóm Quận 8 chúng tôi, nguyên nghị viên Hội Đồng Đô Thành,
thường nhắc đến “ cha ”. Với câu chuyện đích thân cha kể, khi còn giúp Chương Trình Phát triển
Quận 8 chúng tôi mở lớp đào tạo cán bộ hợp tác xã tín dụng, vào khoảng giữa thập niên 1960. Vì thời
đó, ngoài công tác phát triển cộng đồng xây dựng khóm ấp, hạ tầng cơ sở các loại, trường học, bệnh
viện, cả đình chùa, thánh thất, anh em chúng tôi cùng đồng bào địa phương còn tổ chức nhiều hội
tương tế và nhiều hợp tác xã. Hội tương tế là để người nghèo giúp đở lẫn nhau khi ốm đau, tang khó.
Hợp tác xã là để bà con làm ăn nhỏ lẻ thiếu vốn, thiếu phương tiện ráp lại nâng đỡ lẫn nhau, tránh bị
người lớn vốn chèn ép… Hợp tác xã mua bán, hợp tác xã tiêu thụ, hợp tác xã sản xuất tiểu thủ công,
hợp tác xã đánh bắt cá… Hợp tác xã tín dụng là một loại hình hoạt động tương đối mới, nên chúng tôi
nhờ các chuyên viên tình nguyện của cha Nghi giúp huấn luyện cán bộ ban đầu. Và câu chuyện anh Lê
Xuân Tảng kể về cha Nghi là một câu chuyện có thật, do chính cha kể.
Một sáng sớm, trước nhà thờ, một bà mẹ trẻ bồng con đang cố dỗ cho nó bú. Mà không được. Nó
cứ giẫy nẩy, la khóc. Vừa lúc cha sở mở cửa nhà thờ bước ra, thằng nhỏ nín khóc ! Nó nín không phải
vì cha có dáng một ông kẹ, mà vì mẹ nó dọa : “ Nín, bú đi con, kẻo ông cha sẽ bú hết !…”. Và sau đây
cũng là một chuyện thật nữa, với cha.
Cha Nghi đã cho nhóm gọi là “ lực lượng 3 ” của chúng tôi làm một cuộc hội thảo tại hội trường
nhà thờ. Một hội thảo lớp trong lớp ngoài, lớp trên lầu lớp dưới sân có thể có cả ngàn người dự, mà
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một phần không nhỏ là công an chìm. Một hội thảo của “ lực lượng 3 ”, một “ lực lượng ” có người
vầy người khác, người bên nầy bên khác, có người ưa người không, lúc ưa lúc không, cho đến lúc…
phủ nhận hoàn toàn. Một hội thảo về một đề tài lúc ẩn lúc hiện, lúc buông lúc thắt, lúc bị đả kích lúc bị
lờ đi và lúc nào cũng được mọi phía cảnh giác : đề tài “ Hòa giải hòa hợp dân tộc ”.
Tôi là một diễn giả. Một diễn giả khác là giáo sư Lý Chánh Trung. Trước khi hội thảo diễn ra,
anh Nguyễn Ngọc Lan và tôi đã thỏa thuận : đến lúc thuận tiện nhất, giữa hội thảo, anh sẽ đứng lên hỏi
tôi xem thành phần hay lực lượng thứ ba có được bao nhiêu người, và tôi sẽ để cho cử tọa trả lời. Thỏa
thuận này đã được thực hiện, nhưng không như chúng tôi dự tính. Một ai đó trong hội trường nửa
chừng bỗng “ cướp micro ”, đột ngột hỏi tôi “ lực lượng ba ” có được bao nhiêu “ mống ”. Người hỏi
không phải anh Lan, có thể là một người ủng hộ đột ngột cao hứng, có thể là một người muốn phá
đám, nhưng không thể chần chờ. Tôi chuyển ngay câu hỏi cho cử tọa, yêu cầu ai thuộc lực lượng ba “
xin đứng dậy ”. Và hội trường đã hưởng ứng một cái… rần. Tiếng ghế bị xê dịch khua trên sàn nhà
nghe thật đã ! Khí thế thật dễ lây, lúc bấy giờ. Nhưng chắc cũng có người đứng lên theo phản xạ.
Cậu Tư tôi và cái “ đạo cộng sản ” của cậu đã giúp tôi hôm đó có được phần mở đầu cho bài nói
chuyện về hòa giải hòa hợp dân tộc, khi tôi ráp cậu với mấy ông đạo nhà tôi :
“ Cao Đài ăn hoài hết gạo ” là cậu Hai tôi. Cậu ăn ròng tương rau, thậm chí muối rau. Cậu mê
kinh Cao Đài đến nỗi tự học đến biết chữ để đọc kinh. Nhưng kinh với kệ khác nhau thế nào cậu mặc
kệ. Già rồi mới có một mụn con, cưng quá đặt tên luôn là thằng… Cưng. Năm 1968, chính xác là vào
ngày 07-9-1968, sau một trận đánh, đồng đội du kích chạy về báo tin thằng Cưng đã hy sinh. Cậu Hai
tôi tỉnh bơ tuyên bố : “ Phải vậy chớ, phải hy sinh với anh em chớ ” ! Nhưng khi hiểu ra hy sinh là
“ ngủm ” thì cậu cũng té ngủm theo luôn, hồi lâu mới tỉnh. Tôi mới dựng bia cho anh Cưng cách nay
vài năm, bên cạnh mộ cậu và ông ngoại tôi. Để làm dấu, vì đất đai nông dân ngày càng vuột khỏi tay
mình, thu hẹp, đổi chủ…
“ Cao Đài ăn hoài hết gạo ” là câu trẻ nhỏ vùng tôi nghêu ngao suốt ngày không hề bị ai đánh, ai
phạt, cùng với câu “ Đạo Phật ngồi gật đủ ăn ” và vài câu khác nữa…
“ Đạo Phật ngồi gật đủ ăn ” là mẹ tôi. Mẹ thường sai tôi đem nhang, đèn và dầu lửa đi cúng chùa,
mỗi khi mẹ bận không đi được. Mẹ tôi còn hơn cậu Hai tôi một bậc vì bà biết chữ … Tàu. Như cha tôi
thường khoe : “ Các mẫu chữ A, B, C dễ ợt mà mẹ mày ráp hoài không thuộc, lại thuộc làu mấy con
xa pháo mã, tướng sĩ tượng…”. Mẹ tôi có quy y theo đạo Phật, có pháp danh, mà không biết một chữ
kinh làm thuốc. Cha thường cắt chữ quốc ngữ cho mẹ ráp vần, nhưng riết rồi cũng nản. Giá có ai tóm
gọn một bộ kinh vô trong một bộ bài tứ sắc, chắc có nhiều người thuộc kinh lắm. Có thể ít có ai như
mẹ tôi : không thân phận gì lại dốt đặc, mẹ “ theo ông theo bà ” bằng thuyền bát nhã của thánh thất
Cao Đài Mỹ Tho, trên có ông hòa thượng chùa làng tôi ngồi tụng, về yên nghỉ ở khu mộ dòng nhà họ
Hồ, ở đầu làng có mấy ông cán bộ cộng sản cầm quyền địa phương cho trống chiêng đón sẵn. “ Ông
anh Ba Mươi ” của tôi ở Cần Thơ hay tin mẹ tôi mất, chạy về nói : “ Công lao nhiều nhất là của mụ
già nầy ! ”. Ông ỷ lớn tuổi nên gọi mẹ tôi là “ mụ nầy mụ nọ ”… Nhưng cũng là vì ông thật tình
thương tiếc mẹ tôi, một người dốt nát suốt đời tận tuỵ…
“ Thiên Chúa có lúa ăn hoài ” là tôi. Vì tôi học trường Dòng, nên thuộc kinh Công giáo cũng kha
khá.
Ráp ba cái đạo trên đây với cái “ đạo cộng sản ” của cậu Tư tôi và cái “ đạo Khổng ” của cha tôi,
nếu tạm gọi cả hai thứ sau là đạo, thì nhà tôi có đến năm thứ đạo sống chung, mà thương nhau còn
không hết, chớ có ai thù ai giết ai đâu !
Tất nhiên là tôi không đem mấy câu vần lân của con nít vùng tôi ra nói trong hội thảo, nhưng tôi
khẳng định cả năm thứ “ đạo ” nói trên không chỉ tồn tại trong nhà tôi, mà trong nhiều, rất nhiều nhà
Việt Nam. Bởi tôi tin nhân ái, bao dung là nét đặc thù của văn hóa dân tộc. Và dân tộc, như con người,
chỉ vẹn toàn, hoàn hảo khi chấp nhận phần bổ sung của người khác. Và nhường nhịn nhau. Như từ khi
mới nở từ một bọc, với năm mươi con lên rừng, năm mươi con xuống biển…
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Tôi sanh ra không biết đạo Công giáo là gì, và cho tới bây giờ vẫn còn tìm hiểu. Cha tôi sanh ra
không biết ông Khổng là ông nào. Cậu Tư tôi không là người cộng sản khi lọt lòng bà ngoại tôi. Mẹ
tôi, cậu Hai tôi cũng không là người theo đạo Phật hay Cao Đài khi chào đời. Ông cha tôi nhiều đời,
và nhiều người Vịệt Nam khác cũng vậy, tôi chắc chỉ theo đạo ông bà, đạo tổ tiên là chính. Và tổ tiên,
được biết , đã có thời coi ba bốn thứ đạo là đồng nguyên và đều thờ kính như nhau… Và tôi tin nhiều
đời tổ tiên tôi, tổ tiên người Việt Nam, đã có được cái di sản ngày nay để lại cho con cháu và nhiều đời
con cháu mai sau sẽ mãi mãi làm cho nhiều lần phong phú hơn, là nhờ luôn biết nhìn nhận nhau, nhìn
nhận cái hay cái khác trong người khác và trong văn hóa, tư tưởng, tín ngưỡng tôn giáo khác, chớ
không phải trong loại trừ nhau. Loại trừ nhau là làm nghèo chính mình và sau cùng là tự loại mình.
Bởi tự bản chất con người không thể sống đơn độc, hay cả độc tôn mà tồn tại mãi được…
Để nói chuyện hòa giải hòa hợp, tôi đem ráp ông cậu cộng sản của tôi với mấy ông đạo. Cậu Tư
tôi mà nghe được, nếu ông còn sống đến ngày cầm quyền, ông có khen tôi hay ông đập bàn ? Cái đó,
theo tôi nghĩ, là còn tùy tôi nói, tôi viết hay tôi làm. Và còn tùy cậu tôi có dự phần cầm quyền hay
không. Bởi có người, nhiều người, khi còn tranh đấu để có quyền thì luôn ca ngợi, kêu gọi đoàn kết.
Nhưng khi đã nắm quyền thì thường quên đi dấu cộng mà chỉ nhớ dấu trừ, tuy vẫn hô hào đoàn kết.
Càng nắm lâu và muốn nắm quyền lâu thì càng loại trừ nhiều, kể cả chí cốt, đồng minh lâu năm với
mình…

Vô thừa nhận . . .
Bác Hai tôi gả chị Tư tôi về trên Cống Tượng, làng Hưng Thạnh Mỹ. Nơi đây với làng Tân Hòa
Thành của tôi hiện nay là thuộc huyện Tân Phước, Tiền Giang. Chỉ mấy năm trước đây thôi, cả hai
làng đều thuộc quận Châu Thành. Về cái quận Châu Thành nầy, thỉnh thoảng có người hỏi tôi tại sao
trong Nam gần như tỉnh nào cũng có ? Quận có lị sở của một tỉnh, nơi có quan đầu tỉnh đóng, thường
được gọi là quận Châu Thành.
Làng tôi với Cống Tượng cách nhau chỉ vài cây số đường sông mà hoàn toàn khác xa nhau, nhất
là từ đầu thập niên 1960. Dưới tôi thanh niên hầu hết đi lính cho “ quốc gia ”, trên đó thì hết ráo là
theo Việt cộng. Chỗ cậu Hai tôi trên Dương Hòa còn gần hơn, chừng hú một tiếng cũng nghe, mà
cũng vậy. Còn đắp phá mô hay đào lấp đường thì thường là được huy động làm chung, ai huy động là
tùy ban đêm hay ban ngày. Nhưng ban đêm thì thường là để đắp, còn ban ngày là để phá. Như vậy thì
đắp hay phá cũng đều cùng một “ tác giả tập thể dân đen ”. Nếu phá mô lỡ bị cụt tay hay cụt giò vì
mìn nổ thì bên nào… thừa nhận… thật tình tôi không biết. Thừa nhận ở đây là thừa nhận cái thương
tích, cái tay cụt cái chân cụt, để có chính sách đối xử. Chớ không phải thừa nhận trái mìn. Nhưng cái
kia nó lại lôi theo cái nầy. Nhìn nhận vết thương thì phải nhìn nhận trái mìn. Việc tưởng chừng như dễ
nhưng không dễ : cần xác định nó được đặt ban đêm hay phá ban ngày. Đặt ban đêm thì nhất định trái
mìn là của phía bên kia rồi. Và người huy động đi đặt cũng không thể thuộc phía bên nầy. Còn huy
động đi phá thì rõ ràng là không thể là người của phía bên kia. Nhưng khi đã xác định được chủ sở
hữu của trái mìn và trách nhiệm của ai huy động, thì không phải là đã hết vấn đề. Vấn đề sau rốt là
người đặt mìn ban đêm và người phá mô ban ngày làm mìn nổ thường khi chỉ là một ! Vậy thì trách
nhiệm sau cùng thuộc về anh ta : anh đi đặt rồi anh đi phá, làm nó nổ, thì anh rán chịu ! Và cái vòng
lẩn quẩn lại tái diễn…
Tôi được biết có một anh mất vợ trong chiến tranh lại bị cụt hết hai chân gần tới háng. Vì mìn.
Mà còn sống. Và còn… mấy đứa con dại. Để bắt cá nuôi con, anh chờ nước ròng, lưng đeo giỏ, tay
xách nơm, một đầu dây cột eo ếch, đầu kia cột gốc dừa, anh lăn tùm xuống rạch… quậy bùn làm vui.

Con gái chị tôi
Chị Tư con bác Hai tôi con cái một bầy mà lần lượt chúng “ ra đi ” gần hết, trong chiến tranh !
Đến giờ còn lại một người con gái duy nhất, mấy năm rồi được phong danh hiệu “ Bà mẹ Việt Nam
anh hùng ”.
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Về quê tảo mộ ông bà hằng năm, nhân gặp đông đủ dòng họ, tôi muốn nói với bà mẹ Việt Nam
anh hùng “ của chúng tôi ” thử đứng ra đề nghị lấy một ngày nào đó, hoặc đổi ngày các bà mẹ Việt
Nam anh hùng, nếu có, làm “ ngày các bà mẹ Việt Nam ” nói chung, rồi sau đó thử đề nghị lấy một
ngày nào đó làm ngày các người cha. Nhưng mấy lần đều thôi, không nói.
Tôi muốn nói, là vì bà mẹ cùng các em gái đã chết của bà mẹ Việt Nam anh hùng “ của chúng
tôi ” cũng không khác gì bà nầy, và không thể tách riêng bà nầy ra khỏi các bà kia. Tôi muốn nói, vì
điều đó phù hợp với câu cửa miệng “ Việt Nam ra ngõ gặp anh hùng ”, cho nên, nếu “ bình thường hóa
quan hệ ” giữa các bà mẹ Việt Nam với nhau thì cũng không có gì là quá đáng. Tôi muốn nói, vì ngày
các bà mẹ Việt Nam nói chung, do một bà mẹ Việt Nam anh hùng đề xuất thì thật là tuyệt, không ai nỡ
rầy rà một cử chỉ nghiêng mình “ hòa mạng ”, mời gọi mọi người bình thường cùng ghé vai nâng cao
đất nước ngang tầm với thời đại mới, sánh vai với nhiều nước tuy có ít “ anh hùng ”, nhưng cũng
không thiếu huy hoàng. Một Ngày các bà mẹ, một Ngày các người cha, để cho những người con dù
già dù trẻ, một năm một lần tôn vinh những người mẹ, những người cha đang sống thật bình thường
mà cũng thật xứng đáng của họ. Tôi muốn nói, bởi vì ông bà Việt Nam đã từng nói : “ giặc đến nhà
đàn bà phải đánh ”, có vậy thôi, và ai cũng vậy thôi.
Nhưng tôi không nói. Bởi vì tôi không biết tất cả các “ ông ba mươi ” của nội ngoại dòng nhà tôi,
mà rất tiếc bây giờ tôi không thể “ tham khảo ” được nữa, có đồng cảm hay rầy rà gì không. “ Đồng
cảm ” vì nhớ lại cái thời hễ gặp khó khăn, và khó khăn là muôn vàn, thì hô hào mọi người ủng hộ,
không phân biệt một ai… Còn “ rầy rà ”, là vì mỗi thời mỗi khác, và không chiến thắng nào mà không
có phe nầy phe khác, không thể lẫn lộn… Và trước hết là vì tôi không biết liệu bà mẹ Việt Nam anh
hùng “ của chúng tôi ”, vốn đã nghễnh ngãng rồi, có đồng cảm với tôi mà chịu đứng ra đề nghị như
vậy hay không. Dù sao tôi cũng mừng thấy hai vợ chồng già – lúc chồng bà còn sống – từ khi bà được
công nhận bà mẹ Việt Nam anh hùng, không còn phải còng lưng đươn đệm suốt ngày như trước đây
để kiếm vài ngàn đồng lây lất sống chờ ngày theo ông theo bà và các con cháu…
Chị Tư tôi tên Hồ Thị Trong, mất năm 1963. Con gái chị tôi là Trần Thị Khuê, sanh năm 1919,
ở ấp Hưng Điền, xã Hưng Thạnh, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang, được phong “ bà mẹ Việt Nam
anh hùng ” ngày 17-12-1994. Các em gái bà, tất cả đều chết vì bom đạn, đều có con là liệt sĩ, nhưng
không đạt “ chỉ tiêu ”… Cậu Hai tôi cũng không đạt “ tiêu chuẩn ” vì chỉ có một người “ con một ” là
liệt sĩ, cậu lại là một ông già góa vợ, không có hay chưa có chính sách phong tặng người cha anh
hùng… Chị ba tôi cũng “ cúng hết …ba thằng ” – chung trên một bàn thờ – mà không bắt buộc chúng
phải nằm chung một chiến hào…

Thương mẹ vô cùng
Mẹ lại đột ngột một mình mò lên Saigon thăm tôi, một ngày sau 30 tháng Tư năm 1975. Thái độ
cũng khác thường : hết đi ra đi vô trông ngóng, không nói không rằng, rồi lại nằm quay mặt vô vách,
tay gác trán thở dài. Cái gì nữa đây ! Việt cộng bây giờ tràn đồng, tôi có cần về quê để gặp nữa đâu mà
mẹ sợ ? Năn nỉ nhiều lần mẹ mới chịu nói, mà cũng thì thầm, như sợ có ai nghe : “ Cậu Tư mầy sắp
về ! ”… Tôi nghe mà chết điếng cả người, thương mẹ tôi vô cùng ! Một bà già không biết sắp chữ AB,
không hề xía vô chuyện của đàn ông, cũng không một lần, trong mấy chục năm, hé răng nhắc đến
người em mất tích, bỗng nói như mơ về ngày trở về của em trai mình, khi xóm làng rộn ràng không
khí đại sum họp. Một dồn nén trường kỳ thật khủng khiếp bên trong lồng ngực còm nhom khô cằn của
mẹ. Mẹ tin cậu tôi đã bị đày đi Côn Đảo từ năm 1940 và giữ chặt niềm tin ngần ấy năm trời, không hề
thố lộ với bất cứ ai… Mẹ thì thầm vì sợ có ai nghe, như hồi nào mẹ sợ cho đứa con trai duy nhất của
mẹ, hay mẹ sợ giấc mơ tan biến khi mẹ nói lên thành tiếng ? Phải vài ngày sau tôi mới tìm được dịp
nói lại chuyện cậu Sáu tôi kể về cậu Tư tôi bị Tây bắt ở chợ Bưng và bị đưa đi xử bắn ở Đức Hòa, Hậu
Nghĩa, cùng với mấy người khác ! Cậu Tám tôi, hiện còn sống, cũng xác nhận.
Thỉnh thoảng về quê ngang xã Tân Lý Tây quê ngoại, tôi thấy mấy con đường làng bây giờ đều
có mang tên. Cho xe đi chầm chậm thử tìm, tôi không thấy “ Xiên, Xà ” gì hết. Câu chuyện về một “
ông ba mươi ” có tên là Tư Xiên, làm nghề xắt thuốc lá mướn của tôi như vậy là do tôi tưởng tượng ?

16

Hay là cuộc thế xoay vần, chỉ mấy mươi năm cũng đủ cho những lâu đài thành quách vùi sâu trong
lòng đất ? Như nào ai có biết một trong những mảnh đất “ Ba Giồng ” toàn cát quê tôi tại sao lại nổi
lên và nổi lên tự bao giờ giữa một vùng mênh mông đất thịt chua phèn !

Một người tù giả
Nhưng cậu Tư tôi, “ ông cậu Ba Mươi ” của tôi quả thật là người tù thứ hai trong đời tôi, tù của
Tây. Sau người tù thứ nhất là cha tôi, tù của Việt Minh rồi của ông Diệm. Và tôi hy vọng người tù thứ
ba, một người “ tù giả ”, thế hệ thứ hai sau mấy ông Ba Mươi, có thể làm chứng.
Sau năm 1945, có một ông anh bà con đến ở chung nhà với tôi ở Mỹ Tho, để đi học trường
Collège Le Myre de Villers, sau nầy là Trung học Nguyễn Đình Chiểu. Còn tôi thì học trường Thầy
Dòng. Một chiếc ghế bố có khi là chỗ ngủ chung của hai đứa lúc nhà có đông khách. Đến kỳ nghỉ hè,
anh tôi về nhà cha mẹ ở xã Tân Hội Đông, còn tôi về với mẹ, khi cha tôi làm cai tổng ở Tân Hiệp. Một
sáng sớm, đang nằm “ nướng ” trong phòng mẹ, tôi mơ màng nghe tiếng bác gái, mẹ ông anh tôi, đang
nói chuyện với cha tôi ngoài phòng khách. Bà từ làng đến và buồn rầu kể lể về việc “ thằng Mừng về
nghỉ hè hồi đêm bị “ mấy ổng ” bắt dẫn đi mất ! ”. Mừng là tên thường gọi của anh tôi. Từng ngủ
chung mùng với anh Mừng, tôi biết “ mấy ổng ” là để chỉ mấy ông “ Việt Minh ” và “ bị bắt ” là để
tránh tiếng “ đi vô khu ”, cho người nhà khỏi bị liên lụy. Tôi không nghĩ cha tôi tin theo lời kể của bà
bác tôi và thật sự không biết gì. Bởi thời đó không thiếu gì những thanh niên “ xếp bút nghiên ” đi vô
khu theo kháng chiến, trong khi ở nhà thì cứ đổ cho Việt Minh đến bắt. Tôi nói ông anh tôi là một
người “ tù giả ” một phần là vì vậy, phần còn lại là vì mấy ông làng, mấy ông lính hồi đó cũng giả đò,
làm ngơ, coi như ông anh tôi đã bị Việt Minh bắt đi thật. Bởi mấy ông làng mấy ông lính thời đó cũng
không thiếu những họ hàng thân thích “ bị bắt ” đi vô khu…
Khi tôi ra Hà Nội năm 1975, anh Mừng của tôi đang làm giám đốc Sở Điện lực Hà Bắc. Khi về
lại miền Nam, anh làm giám đốc Sở Truyền Tải Điện, trụ sở ở Thủ Đức, cho tới ngày nghỉ hưu, cách
đây hơn mười năm.
Tên chánh thức của anh là Phạm Nam Chí, quê ở xã Tân Hội Đông. Đúng ở cái xã ông cậu “ ba
mươi ” của tôi đã chặn đầu chiếc xe ngựa đưa mẹ và chị em tôi đi “ tỵ nạn ” khi ông làm “ cộng sản
dậy ” hồi năm 1940. Thế sự xoay vần, Phạm Nam Chí là cậu ruột của dân biểu Lê Tấn Trạng, hiện ở
San Diego, Hoa Kỳ, cũng gọi tôi bằng cậu. Thế sự xoay vần, anh cũng là bác vợ của một anh bạn học
cũ của tôi, đương kim chủ tịch Liên Hiệp các Hội Khoa Học và Kỹ Thuật thành phố Hồ Chí Minh,
giáo sư tiến sĩ Chu Phạm Ngọc Sơn.
“ Có lý lịch rõ ràng ” là một yêu cầu “ sinh tử ” của thời nầy. Trong trường hợp của tôi là để có “
người thật việc thật ” làm chứng, tôi đành phụ lòng “ ai đó ”, nếu có gây phiền, khi phải “ thành thật
khai báo ” đôi điều như trên…
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Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu và dự luật “ độc diễn ”
Nguyễn Văn Thiệu chuẩn bị ứng cử “ độc diễn ” chức Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa
nhiệm kỳ II. Nhưng là “ một mình một chợ ”, độc quyền “ đứng bến ”, theo cách diễn đạt lúc
bấy giờ là ứng cử “ độc diễn ”. Dự luật tạo điều kiện cho tướng Thiệu độc diễn giằng co ở Hạ
Nghị Viện mấy ngày liền mà vẫn chưa thông qua được để chuyển sang Thượng Nghị Viện.
Theo thủ tục lập pháp ở Việt Nam Cộng Hòa thì một dự luật phải được thảo luận thông qua
trước ở Hạ Nghị Viện rồi mới chuyển qua Thượng Nghị Viện. Sau đó còn vài bước nữa, tùy
mọi việc có thuận buồm xuôi gió hay không, thì mới chuyển qua Hành Pháp, tức tổng thống,
để được ban hành, nếu không bị phủ quyết. Nếu tổng thống phủ quyết thì phải họp lưỡng viện
Quốc Hội để thông qua…
Luật độc diễn phải thông qua lần nầy là một dự thảo luật, không là một dự án luật. Hai từ
nầy là để phân biệt nguồn gốc của dự luật : dự thảo là xuất phát từ Hành pháp, dự án là sáng
kiến của Lập pháp. Sáng quyền Lập Pháp, tức quyền đưa ra một dự luật, dưới chế độ cũ ở
miền Nam, là một quyền tuyệt đối của Quốc Hội, tức của Lập Pháp. Mọi dân biểu, nghị sĩ, tức
mọi nhà Lập Pháp đều có quyền bình đẳng đệ trình dự án luật, dù chỉ để sửa đổi, bổ sung một
điều luật cũ. Quyền đó cũng thuộc các khối, nhóm dân biểu hay nghị sĩ là những khuynh
hướng chánh trị, hay đại diện các đảng chánh trị trong Quốc Hội. Phía Hành Pháp cũng có
quyền, nhưng chỉ một mình Tổng Thống mới có quyền đệ trình dự thảo luật. Còn Tư Pháp thì
hoàn toàn không. Để giữ tính độc lập xét xử, và chỉ xét xử theo luật pháp mà thôi, không vừa
xét xử vừa làm luật. Hay như người ta nói bây giờ là “ vừa đá bóng vừa thổi còi ”.
Bị hạn chế là vậy, nhưng dự thảo luật của Hành Pháp, tức của Tổng Thống, lúc nào cũng
nhiều hơn và được thông qua nhiều hơn các dự án luật… Không chỉ ở Việt Nam Cộng Hòa,
mà ở hầu hết các nước dân chủ trên thế giới. Bởi Hành Pháp là một guồng máy khổng lồ, một
khối quyền lực thuần nhất dưới sự chỉ huy duy nhất của một nhạc trưởng là Tổng Thống, lại
thường có một Khối Lập Pháp đa số hậu thuẫn tại Quốc Hội. Phải có khối đa số ở Quốc Hội
thì mới cầm quyền được, vì vậy có khi cần phải liên kết và thỏa hiệp giữa mấy đảng với nhau.
Còn khối thiểu số thì làm đối lập, với một quy chế đối lập hẳn hòi. Khối đa số thân Hành
Pháp ít khi có sáng kiến làm luật mà thường hỗ trợ các dự thảo luật của Hành Pháp, tức của
Tổng Thống. Còn đối lập thiểu số, nhiều khi lại chia rẽ, nên “ sáng quyền lập pháp ”, tức
quyền sáng tạo ra luật pháp, nếu thỉnh thoảng có đưa ra thì cũng không đi đến đâu…
Quốc Hội ta bây giờ có khác. Các nhà lập pháp của Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt
Nam ta bây giờ giờ khiêm tốn hơn nhiều. Họ tự giành quyền Lập Pháp sau nhiều chức quyền
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khác của Hành Pháp và của cả Tư Pháp, theo thứ bậc trên dưới có quy định hẳn hòi trong
Hiến Pháp. Nhiều chức danh, từ Chủ tịch nước, đến Thủ tướng, đến các bộ trưởng, đến cả
Chánh án Tòa án tối cao, rồi Viện trưởng Viện Kiểm sát… đều có sáng quyền làm luật, lại
đứng trước cả một nhà Lập Pháp bình thường. Nhiều vị lại có quyền lập pháp đến “ hai lần ” :
lần thứ nhất với tư cách đại biểu Quốc Hội, lần thứ hai là với tư cách bộ trưởng hay với môt
chức danh khác. Hay nói cho đúng với Hiến Pháp nước CHXHCNVN thì lần thứ nhất với tư
cách bộ trưởng, và lần thứ hai là với tư cách Đại Biểu Quốc Hội.

Nam vô tửu như… ông Kỳ không có chữ ký
Dự thảo “ luật độc diễn ” của Nguyễn Văn Thiệu, khi thành luật, sẽ buộc một ứng cử
viên Tổng Thống phải có ít nhất bốn mươi chữ ký của dân biểu, nghị sĩ, hoặc của một trăm
nghị viên các Hội Đồng tỉnh thành giới thiệu. Con số nghe qua dễ ụi, chỉ chiếm khoảng một
phần năm tổng số các nhà Lập Pháp hay Nghị Viên các Hội Đồng lúc bấy giờ. Nhưng Nguyễn
Văn Thiệu, khi luật nầy được thông qua, đã trói tay hầu hết các ứng cử viên. Đại tướng
Dương Văn Minh, dốc hết toàn lực phe đối lập, cũng chỉ kiếm được vừa khít bốn mươi chữ
ký ở cả Thượng và Hạ Nghị Viện. Còn lại bao nhiêu, từ lưỡng viện Quốc Hội đến các Hội
Đồng tỉnh thành, Nguyễn Văn Thiệu cho người đi “ úp bộ ” ráo trọi. Câu “ nam vô tửu như kỳ
vô phong ”, mà ai cũng biết đã có từ ngàn xưa, nay đã trở thành câu bông đùa “ nam vô tửu
như ông Kỳ không có chữ ký ” là xuất xứ từ đạo luật “ bầu cử độc diễn ” nầy.
Rồi đến câu chuyện có thật về việc tướng Nguyễn Cao Kỳ đi nộp đơn ứng cử Tổng thống
ở Tối Cao Pháp Viện với một đoàn xe, có vũ trang hộ tống trước sau hùng hậu, chở hằng trăm
Nghị Viên đã “ lỡ ký ” cho Nguyễn Văn Thiệu… cũng là xuất xứ từ đây. Cũng là “ lỡ ” cả,
nhưng “ lỡ ký ”, với luật độc diễn của TT Thiệu thì tiêu tùng, không thể ký lần thứ hai để giới
thiệu ai ra ứng cử được nữa, chỉ còn cách tự mình tháp tùng người mình muốn giới thiệu lại
hay giới thiệu tiếp đi nạp đơn ứng cử mà thôi. Nhưng đó chỉ là để “ phá đám ”, gây tiếng vang
hay chọc giận ông Thiệu, chớ luật bầu cử rành rành đòi chữ ký giới thiệu, chớ có đòi ai “ đưa
mặt chịu trận ” đâu. Thời nào cũng vậy, “ lỡ ký ” thì ráng chịu, còn “ lỡ mua ”, “ lỡ nhập ”
như sau nầy… thì có thể có đường lên hương, “ lên đời ”. Hay “ đổi đời ”. Như trường hợp
“ lỡ có… một thứ phó bằng cấp ” nào đó….
Việc “ kéo quân ” đi nạp đơn ứng cử rầm rộ “ xưa nay hiếm ” như đã diễn ra ở Sài Gòn
năm 1971, xuất phát một phần từ cá tánh ông Kỳ, nhưng phần khác cũng có người cùng phe
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với ông đốc vô. Ngô Công Đức và tôi là người ngoài, nhưng cũng có dự phần đổ thêm dầu
vào lửa. Vì ông Kỳ hơn một lần đã cho Phụ tá Nguyễn Thiện Nhơn tìm mời Đức và tôi đến
nhà riêng để tham khảo, mỗi khi thấy cần phối hợp để “ đánh ” Thiệu. Ngược lại chính tôi
cũng không thiếu lần nhờ ông Kỳ tiếp tay để giải vây cho những người đã bị Thiệu ra lệnh
bắt, đặc biệt cho Ngô Công Đức và Dương Văn Ba, và cả sinh viên Huỳnh Tấn Mẫm.

Quốc Hội và dân biểu Quốc Hội Sài Gòn
Một khóa họp Quốc Hội VNCH ngày trước kéo dài ba tháng, ở Hạ Nghị Viện cũng như
ở Thượng Nghị Viện, xen kẽ với ba tháng nghỉ hè. Khóa cuối năm, luôn dành riêng để thảo
luận biểu quyết luật ngân sách, cũng kéo dài cả ba tháng. Không kể những khóa họp đặc biệt,
bất thuờng. Các dân biểu Quốc Hội (Hạ Nghị Viện) và các nghị sĩ (Thượng Nghị Viện)
thường chạy đi chạy về giữa các khóa họp Quốc Hội và các đơn vị ứng cử là như thoi đưa.
Chăm lo cho các quyền lợi của cử tri tại địa phương là một nhiệm vụ cốt tử của các nhà lập
pháp, song hành với nhiệm vụ làm luật. Cốt tử không phải vì cử tri có quyền bãi miễn – bãi
miễn chức danh dân biểu hay nghị sĩ dưới chế độ cũ là quyền của Quốc Hội – mà vì cử tri có
quyền “ trừng phạt ” bằng là phíếu của mình. Những dân biểu nào xa rời, ngoảnh mặt hay
phản bội lại quyền lợi của cử tri, thì bị cử tri “ trừng trị ” bằng cách không bầu cho họ nữa.
Chính vì vậy mà “ văn phòng dân biểu ” mở ra không chỉ ở một nơi mà ở rất nhiều nơi trong
các đơn vị bầu cử, và cử tri có quyền gặp người đại biểu do mình bầu ra bất cứ lúc nào. Hay ít
nhất là người đại diện, nếu vị dân biểu của mình bận họp ở Quốc Hội.
Gặp gỡ thường xuyên cử tri ngay tại đơn vị ứng cử và làm luật là hai nhiệm vụ mật thiết
gắn chặt nhau. Gần dân là để làm luật sát với thực tế cuộc sống của dân, và làm luật là để
phục vụ quyền lợi của dân, của nước. Các dân biểu QH ngày trước, với cương vị một nhà lập
pháp, một thành viên của cơ quan quyền lực cao nhất nước, cũng vừa là đại biểu cho cử tri
đơn vị mình ứng cử, vừa là đại biều của toàn dân, có quyền phát biểu vì quyền lợi của ngưỏi
dân ở bất cứ đâu, và vì quyền lợi quốc gia… Cái Quốc Hội đó sau nầy người ta gọi nó là
Quốc Hội bù nhìn. Một điều hoàn toàn không đúng, vì phe đa số thân chính thời đó không hẳn
là bù nhìn vì phải tranh đấu để bênh vực chánh quyền, còn phe đối lập thì nhân dân và cả thế
giới đều biết họ đã tranh đấu như thế nào. Tới nỗi đã góp phần làm sụp cả một chế độ…
Còn các đại biểu Quốc Hội được cơ cấu như bây giờ có khác. Họp hành cũng khác. Gặp
gỡ cử tri cũng khác. Mấy đại biểu Quốc Hội trong cùng một đơn vị bây giờ, tuy là đơn danh
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ứng cử và đắc cử chánh thức theo thứ tự phiếu bầu của cử tri, nhưng đa số hay hầu hết là cùng
một đảng, nên theo thứ bậc trong đảng mà tự cử ra trưởng đoàn, phó đoàn đại biểu, v.v… Có
trưởng đoàn, phó đoàn đại biểu thì phải có đại biểu không trưởng không phó, tức đại biểu
hạng hai, hạng ba. Cứ theo trật tự đó mà họp hành, mà phân công phát biểu ở QH đại diện cho
cử tri. Và cũng theo thứ bậc đó mà trả lời cử tri. Hay đúng hơn là cho “ đại biểu cử tri ” có
giấy mời, mỗi khi có các cuộc “ tiếp xúc cử tri ” do Mặt Trận Tổ Quốc triệu tập, một năm vài
lần, theo đúng luật định. Cả đại biểu QH, cả cử tri và đại biểu cử tri không ai được quyền vượt
cấp. Đại biểu thì không được vượt cấp phát biểu, còn cử tri thì không được vượt cấp khiếu
nại…
Cử tri bây giờ cũng có nhiều cái khác ngày trước. Hỏi mười người gọi là cử tri bây giờ
thì ít nhất bảy tám chín người không biết, không nhớ đại biểu Quốc Hội của mình là ai. Thậm
chí đại biểu của mình ở các Hội Đồng Tỉnh, Quận, hay cả ở Phường cũng không nhớ luôn.
Không biết, không nhớ nên cũng không gặp để làm gì. Mà có gặp cũng không ai làm gì được
cho ai. Bởi ngay cả đại biểu Quốc Hội cũng không dễ gì gặp được “ đầy tớ của dân ” là những
ông cán bộ nhà nước – cán bộ nhà nước chớ không phải công chức – khi có việc cần. Như có
lần cách đây vài chục năm một ông đại biểu QH một đơn vị Thành phố đã phải than trên mặt
báo về nỗi khổ dài cổ chờ gặp đầy tớ của dân ở một công sở.
Đại biểu và cử tri bây giờ thường là đàng nào đi đàng nấy, ít ai biết ai gặp ai, nên nếu cử
tri có việc gì thì thường mang cờ xí, ảnh tượng, huân chương… kéo lên Sàigòn hay ra Hà Nội
tập họp dài ngày trước các cơ quan quyền lực. Không phải để hy vọng gặp các đại biểu của
mình ở Quốc Hội, Chánh phủ, hay mấy ông bà ở Trung uơng Mặt trận Tổ Quốc VN, mà là
một ông tướng công an. Để được mời gọi và cho xe cho tiền đưa về tận nhà ở các tỉnh. Và để
“ hạ hồi phân giải ”. Đây cũng là một hình thức dân chủ mới ở nước ta.

Bầu cử xưa và nay
Việc đi bầu bây giờ cũng có ba bốn cái dễ. Chọn dễ : vì mỗi đơn vị có số ứng cử viên
không nhiều, lại rất sít sao với số đại biểu được bầu. Nếu đơn vị được chọn ba đại biểu thì số
ứng cử viên cũng là ba, hoặc bốn, cao lắm là năm. Không như ngày trước, cả chục người, vài
chục người tranh nhau một ghế. Đi bầu dễ : có thể cho một người cầm hết phiếu của cả nhà đi
bầu, không cần có giấy chứng minh, cũng không cần đánh dấu đã bỏ phiếu hay chưa. Điểm
bầu cử nào hơi “ nguyên tắc ” thì kêu người đi bầu thay cho nhiều người chịu khó quày đi
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quày lại vài ba tua cho tới khi nào bỏ hết phiếu thì thôi. Kiểm phiếu dễ, vì phiếu bầu rất “ tập
trung ”. Tập trung về thời gian : có lúc có nơi chỉ cần một buổi sáng là xong hết. Nếu có
người dân nào hơi chậm chân vì bận việc làm ăn thì đã có công an khu vực tới lui đập cửa “
nhắc ” giùm. Nơi nào chậm lắm thì cũng kiểm phiếu xong trước khi kết thúc giờ hành chánh
buổi chiều. Tập trung về số lượng đại biểu, điều nầy là nói rồi : cần bao nhiêu bầu bấy nhiêu,
không dư thừa tốn công, tốn của. Tập trung về số lượng phiếu bầu : một đại biểu đắc cử với
trên 80 %, trên 90 % lá phiếu cử tri là thường. Lẻ tẻ cũng có nơi đạt 100 % như chơi. Dễ đắc
cử : đây là hệ luận của mấy cái “ dễ ” trên đây tạo thành. Hễ được “ hiệp thương ” chọn lựa và
cơ cấu để lọt vô danh sách ứng cử viên ở một đơn vị, qua trung gian của cơ quan Mặt Trận Tổ
Quốc của đơn vị bầu cử, rồi đem “ đọ ”các chức tước cương vị trên danh sách các ứng cử viên
thì biết ai là người sẽ đắc cử, ai là người lót đường. Biết là lót đường mà “ xin ” qua đơn vị
khác là không được. Không được vì đơn vị nào mà không có những cơ cấu “ tiền định ” như
vậy. Phá cơ cấu là điều mà kỷ luật không cho phép ! Nói vậy chớ cũng có vài trường hợp “
ngựa về ngược ”. Không phải vì giờ chót có một con “ ngựa ” giỏi bứt phá đột xuất bất
thường, mà vì người ta muốn gián tiếp dùng hình thức phiếu bầu của cử tri để tạm thời trừng
trị loại bỏ ai đó. Vì có nhiều cái dễ như nêu trên và nhiều cái dễ khác nữa nên bầu cử bây giờ
là nhanh, gọn, sướng… cho cử tri, cho ứng cử viên, cho mọi người.

Để có “ một ngày hội thật sự của nhân dân ”
Chỉ có chi phí bầu cử, nhất là về in ấn các thứ, cho mỗi kỳ bầu cử các thứ, và cho cả
nước… là chưa có cách nào ít tốn kém hơn nên còn phải bỏ ra nhiều ngàn tỷ đồng cho mỗi kỳ
bầu cử. Ngoại trừ khi người ta tiến tới cho phép cán bộ bầu cử mang danh sách ứng cử viên
đến từng nhà cho mọi người tự do đánh dấu lựa chọn, như người ta thường đem sổ đến cho
từng nhà tự đăng ký “ gia đình văn hóa mới ” để định kỳ trở lại phát giấy khen. Hay như
người ta chiếu cố đến các người già cả, bệnh tật vậy. Nhưng có lẽ cũng chỉ cần ký tên hay
điểm chỉ vào danh sách thôi, khỏi bỏ phiếu vô thùng làm chi để đỡ rườm rà, tốn kém vô ích.
Hình thức coi tất cả cử tri như người già, người bệnh thì có vẻ… coi không được ! Nhưng xét
cho cùng thì coi cũng được, vì người dân, với các quyền tự do ứng cử, tự do bầu cử, tự do
phát biểu, tự do ngôn luận, tự do báo chí và nhiều thứ tự do khác… như “ họ được hưởng lâu
nay ”, thì cũng nên cởi mở thêm cho họ một bước nữa, chớ tiếp tục trói buộc họ vào cái hình
thức bầu cử nầy nữa mà làm chi ! Vừa tốn sức lực, vừa tốn tiền của, vừa tốn thời gian của họ
thật lãng phí và vô ích.
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Hoặc tiến xa hơn nữa, người ta có thể tập họp cử tri đến một số hội trường lớn nhỏ, để
mọi người vui vẻ “ chọn mặt gởi vàng ” bằng cách tập thể vỗ tay hay giơ tay. Vì các ứng cử
viên, như người nhà, đã được “ hiệp thương chọn lựa ” từ trước, ai cũng ngang tài ngang đức,
chọn ai cũng được, khỏi chọn cũng được.
Cách trước, tức luân chuyển danh sách các ứng cử viên cho cử tri ở nhà ký tên điểm chỉ,
là có tiết kiệm nhiều thứ, nhưng có cái bất tiện là thiếu một số hình thức. Cách sau là vẹn toàn
: vừa có hình thức bầu cử, vừa là “ một ngày hội thật sự của quần chúng ”.Đàng nào thì cũng
là để “ hợp thức hóa ” sự lựa chọn của đảng lãnh đạo, nhưng hợp thức hóa bằng hội họp rầm
rộ đồng loạt trên cả nước, có giơ tay, có vỗ tay… thì mới vui, thì mới đúng là ngày hội của
nhân dân. Và nếu được có thêm chút trà bánh thì cũng không làm gì tốn kém quá mức như
hình thức bầu cử hiện nay…

Lại độc diễn
Có người cho rằng bầu cử như ngày nay cũng là một thứ độc diễn. Như ngày trước ông
Thiệu cũng độc diễn. Nói như vây là không được. Độc diễn là thế nào khi mà ở đây kỳ nào
cũng có ít nhất là hơn một người ra ứng cử ? Nếu nói độc diễn, và có độc diễn thiệt , vì chỉ có
một đảng chọn người của mình ra để cho cử tri hợp thức hóa bằng lá phiếu, thì đó là độc diễn
tập thể, không thể đem độc diễn trơn trụi của một người ra so sánh. Đó là nói về các đại biểu
các hội đồng hay Quốc Hội, chớ nói về lãnh đạo nhà nước, lãnh đạo chánh phủ hay lãnh đạo
tối cao đất nước thì người dân khỏi bầu. Vì vậy có độc diễn hay không độc diễn ở đó cũng
đều không thành vấn đề. Với lại ông Thiệu ngày trước độc diễn cũng chỉ để trụ được trên
quyền lực không tới một nhiệm kỳ 4 năm. Còn bây giờ thì đâu có tính được bao nhiêu nhiệm
kỳ.

Đối lập ở Hạ Nghị Viện Sàigòn
Quốc Hội ngày trước ở miền Nam chia làm hai phe rõ rệt : phe thân chính quyền, còn
được báo chí gọi là “ phe ta ” hay “ gia nô ”, và phe đối lập. Lẻ tẻ cũng có vài người độc lập
và “ đứng giữa ”. Nhưng khi bỏ phiếu thì thường ngả theo bên nầy hoặc bên kia.
Ở các nước dân chủ, đối lập thời nào cũng vậy. Cũng là thiểu số. Mà “ quậy ”. Đối lập ở
Sàigòn hồi đó cũng quậy dữ. Đó là nhờ báo chí đối lập và độc lập cổ võ ? Nhờ dân chúng ủng
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hộ ? Nhờ dư luận quốc tế đồng tình ? Nhờ Hoa Kỳ ngáng chân Chánh Phủ do họ dựng lên và
giựt dây ? Hay nhờ có tinh thần “ dân chủ” và tập quán dân chủ thấm nhuần trong nhân dân
miền Nam ? Hay nhờ có luồng khí cách mạng liên tục thổi lên trong nước ? Có lẽ là nhờ mỗi
thứ một chút. Nhưng cũng là nhờ ở chính bản thân phe… đối lập. Nếu tất cả những thứ vừa kể
trên có thể tạo nên đối lập, theo dõi ủng hộ đối lập, thì chính đối lập tự nó cũng làm thành
những thứ trên. Để tất cả những thứ trên gộp lại làm thành dân chủ. Đối lập cần thiết không
chỉ như một thước đo, mà còn là, và chính là, một chất xúc tác không thể thiếu, để mọi chế độ
gọi là dân chủ có được một bộ mặt dân chủ thật. Đối lập không là một thứ kiểng. Hay cho dù
bị coi là kiểng, đối lập đã có vai trò đôi khi quyết định, vì đã không tự coi mình là kiểng.
Ở Sàigòn lúc bấy giờ còn xuất hiện một từ nữa, đó là “ đối lập cuội ”. Ai “ đi hàng hai” ,
ai “ thò ra thụt vào ”, ai tỏ ra ba phải, chống không ra chống, “ đội ” không ra đội hay tỏ vẻ ôn
hòa, đều có thể bị coi là “ cuội ” hết. Cũng thật quá quắt và quá khích ! Giữa hai bên chống
đối nhau quyết liệt thì cũng phải có người độc lập, người ôn hòa chớ ! Nhưng không ! Vào
thời buổi sục sôi đó, cái gì cũng có thể bị đẩy đi hết trớn, quá trớn, cho đến tuột khỏi tay mới
chịu thôi…
Đối Lập ở Hạ Nghị Viện Sài Gòn nhiệm kỳ đầu, 1967 – 1971, chia ra làm nhiều Nhóm,
Khối. Gọi là “ Nhóm ” nếu không hội đủ túc số luật định để lập thành một “ Khối ”, và vì vậy
nên một Nhóm không có quy chế chánh thức của một Khối với những quyền hạn nhất định
trong sinh hoạt của Quốc Hội. Dù vậy hoạt động năng nổ của một Nhóm vẫn làm cho Nhóm
có tiếng nói và uy tín không thua gì một Khối. Chỉ thua thiệt ở chỗ không có những quyền
hạn chánh thức thôi.
Tôi được anh em cùng chánh kiến mới đắc cử vào Quốc Hội, lại quen biết nhau từ trước,
cử làm Trưởng Nhóm “ Xã Hội Mới ” với vỏn vẹn trên dưới mười người, gồm Ngô Công
Đức, Hồ Văn Minh và mấy anh em trẻ Cấp Tiến gốc Tân Đại Việt của giáo sư Nguyễn Ngọc
Huy, đa số xuất thân từ học viện Quốc Gia Hành Chánh. Đặc biệt trong nhóm Xã Hội Mới
của chúng tôi, gồm toàn người trẻ, lại có một “ anh già ” là cựu trung tá Nguyễn Văn Thanh,
cựu Tỉnh trưởng Vĩnh Bình (Trà Vinh), cùng ứng cử và đắc cử với Ngô Công Đức ở tỉnh nầy.
“ Anh già ” Thanh đúng là một hiện tượng. Là gốc nhà binh, là cựu tỉnh trưởng, là thương
binh – anh bị thương hư hết một giò nên không thiếu gì các loại huân chương cao qúy của chế
độ – nhưng anh lại chia sẻ lập trường chính kiến với chúng tôi về chiến tranh, về hòa bình, và
không ngần ngại tham gia Nhóm Xã Hội Mới. Có Nhóm Quốc Dân Đảng miền Trung với các
anh Phan Thiệp, Nguyễn Mậu, Lê Đình Duyên… Có nhóm Phật giáo miền Trung của các anh
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bác sĩ Nguyễn Đại Bảng, Phan Xuân Huy… Hầu hết dân biểu phe đa số, hay “ phe ta ”, thuộc
đảng Dân Chủ của Tổng thống Thiệu đều nằm trong Khối Cộng Hòa hay Khối gì đó mà thật
tình tôi không nhớ rõ tên, vì lúc bấy giờ báo chí ở Sàigòn thường đặt cho Khối nầy nhiều cái
tên ngộ lắm chớ ít khi gọi đúng tên cúng cơm của Khối. Còn lại là vài dân biểu độc lập, như
cụ Hồ Hữu Tường. Cụ đứng độc lập, nhưng lúc nào cũng ngả theo đối lập.
Đến khoảng giữa nhiệm kỳ I, tức trước năm 1971, nhóm Xã Hội Mới của chúng tôi và
cánh Quốc Dân Đảng miền Trung đã nhập lại để thành lập Khối Xã Hội với anh Phan Thiệp
làm trưởng khối, tôi làm phó. Nhóm dân biểu Phật giáo cũng đã tiến lên thành lập Khối Dân
Tộc. Hai Khối nầy, đến nhiệm kỳ II, lại sáp nhập thành khối Xã Hội - Dân Tộc, với luật sư
Trần Văn Tuyên, vừa đắc cử dân biểu, làm trưởng khối. Ở nhiệm kỳ nầy, từ 1971 đến 1975,
đối lập lại có thêm khối Quốc Gia, gồm đa số các dân biểu Công giáo gốc nhà binh, với anh
Nguyễn Văn Binh làm trưởng khối. Nguyễn Văn Binh là anh rể Ngô Công Đức. Các dân biểu
“ cấp tiến ” gốc Tân Đại Việt cũng tách ra lập khối riêng, nhưng vẫn liên kết với hai khối trên.
Tại sao các anh em dân biểu trẻ Cấp Tiến gốc Tân Đại Việt, ngay từ những ngày đầu
khắng khít với Đức, Minh và tôi trong Nhóm Xã Hội Mới như vậy, nhưng giữa chừng lại tách
ra lập khối riêng ? Và các anh dân biểu gốc Quốc Dân Đảng miền Trung thì trước sau vẫn
cùng chúng tôi trong một khối ? Tuy tất cả đều là đối lập ?
Trong chánh trị việc hình thành các khuynh hướng, các khối nhóm, và việc liên kết các
khối nhóm với nhau là bình thường. Việc các liên hiệp, liên minh tan họp cũng là thường. Để
củng cố khuếch trương thế lực, để tăng cường hiệu quả hoạt động, để tồn tại hay tránh mai
một… Và đối lập thì cũng có ba bảy đường, ba bảy mức độ đối lập khác nhau. Độc lập hay ở
giữa cũng vậy.

Pháo đài của tôi
Tôi vẫn nhớ mãi những cuộc trao đổi thú vị giữa Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy, lãnh
tụ đảng Cấp Tiến Tân Đại Việt, giáo sư Học viện Quốc gia Hành chánh, và tôi. Nhớ lần tôi
đến viếng tang phu nhân giáo sư. Chuyện vãn một hồi về các hoạt động đối lập tại Quốc Hội,
và về một số hoạt động khác của tôi, giáo sư bỗng nghiêm trang nói : “ Anh có khác chúng
tôi. Anh có cả một pháo đài kiên cố bảo vệ ”. Tôi phải trố mắt ngó giáo sư mất vài giây mới
có được câu hỏi : “ Anh nói tôi có pháo đài kiên cố bảo vệ , nhưng pháo đài nào ? ”Giáo sư
đáp : “ Thì cái pháo đài giáo hội Công giáo của anh đó chớ cái nào ! Là người Công giáo nên
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anh cứ thả cửa tấn công chánh quyền, không cần thủ thế. Đâu có ai nói anh là Cộng sản
được.” Tôi trực nhớ có lần tôi cũng viện dẫn mấy “ ông cố ”, mấy ông sư ra làm chứng, để nói
với mấy ông CIA Mỹ rằng chống Thiệu, chống chiến tranh của Mỹ… không bắt buộc phải là
người cộng sản, hay đi theo Cộng sản. Có khi cả người chống Cộng cũng chống Mỹ nữa.
Không biết người Mỹ có nghĩ chính tôi cũng là người Công giáo hay không, nhưng có người
Việt Nam lại nghĩ tôi là như vậy. Ở miền Bắc có người còn nghĩ hơn như vậy nữa. Khi tôi đi
thăm Hà Nội lần đầu về, hồi tháng 9 năm 1975, nhà sử học Phạm Huy Thông nhắn cho tôi
biết có người ở Hà Nội viết báo “ phong ” tôi làm linh mục. Sau nầy ở Lào, Đoàn chuyên gia
quân sự Việt Nam cạnh Bộ Quốc Phòng Lào cũng cho biết có người báo cáo tôi là linh mục
đội lốt Cimexcol hợp tác làm ăn với Lào. Ai bảo tôi cứ cập bồ với mấy ông cha chống Mỹ.
Lại còn là một “ cặp bài trùng ” với Ngô Công Đức, là người bà con với Đức Tổng Giám mục
Nguyễn Văn Bình. Nhưng tôi cũng thường qua lại với các “ thầy ” mà ! Lại cũng rất gần với
Ni giới Khất sĩ của Ni sư trưởng Huỳnh Liên. Sao không ai nói tôi là Phật tử ? Có lẽ Phật giáo
lúc bấy giờ không được coi là một pháo đài vững chắc chống Cộng. Có khi còn bị coi là chỗ
dựa chăng ? Và khi đã là chỗ dựa của phía bên kia thì không thể là chỗ dựa của phía bên
nầy… Và khi đã bị coi là “ chỗ dựa truyền thống ” của phía bên nầy thì không thể là chỗ dựa
của phía bên kia… Bị và bị ! Tất cả đều có thể “ bị oan ”. Và “ đổ oan ” cho nhau hết. Và sau
cùng thì tất cả đều oan ! Và đều lầm !!! Không biết giáo sư Nguyễn Ngọc Huy có tin tôi khi
nghe tôi đính chánh hay không, vì ông vừa gục gật đầu vừa ngó tôi rất lấy làm lạ…

Vấn đề thống nhất đất nước
Một lần khác, chúng tôi trao đổi tay đôi với nhau về vấn đề thống nhất đất nước. Một
việc quá đổi xa vời, đối với cả hai chúng tôi, đối với nhiều người, và có lẽ đối với cả hai phía,
hai Miền Việt Nam đang đánh nhau không biết cho đến tận bao giờ. Hai chế độ cũng khác
biệt nhau quá đỗi, về mọi mặt, và nhất là về ý thức hệ không thể cho phép sống chung dưới
một bầu trời, trên cùng một mảnh đất của cha ông. Cả hai chế độ lại được dùng làm tiền đồn
của hai thế giới thù nghịch, có nanh vuốt nguyên tử hùng hổ đối đầu nhau, hăm he tiêu diệt
nhau. Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy nhận xét : Anh biết hai Miền cách biệt nhau như hai thái
cực, như hai hành tinh, mỗi phe đều có hậu thuẫn quốc tế hùng hậu để đánh nhau tới cùng thì
làm sao có chỗ để nói chuyện thống nhất ? Phải chờ thôi ! Cho tới khi nào ? Cho tới khi nào
hai miền Nam Bắc không còn chênh lệch nhau quá đáng về nhiều mặt, ý thức hệ không còn là
vấn đề chia rẽ trầm trọng nữa, cùng lấy tiền đồ, tương lai của dân tộc làm chính ! Hy vọng có
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được những điều nầy là thật xa vời, và vấn đề thống nhất có lẽ phải để lại cho con cháu chúng
ta sau nầy giải quyết…
Nhưng tôi lại nghĩ khác : cứ tiếp tục quay lưng lại nhau, cứ tiếp tục đi với người ngoài và
coi người nhà là kẻ thù thì sớm muộn cũng trở thành người ngoài với nhau, không còn là anh
em với nhau nữa. Thực tế gần xa, và ngay trước mắt, ngay bên cạnh, đã và đang cho thấy
những quốc gia như vậy rồi. Thời gian càng dài thì hy vọng tái hợp càng xa, khả năng phân ly
vĩnh viễn càng gần. Nếu những người đang bị chặt ngang lưng, nếu thế hệ đang bị vết thương
chia cắt trực tiếp làm nhức nhối nhiều nhất, là thế hệ chúng ta bây giờ, mà không mau chóng
tính chuyện hàn gắn vết thương chia cắt, thì con cháu chúng ta, sanh ra và lớn lên quen coi
người nhà là người dưng, là kẻ thù, quen coi người Tàu, người Mỹ là anh em, thì thật khó mà
nghĩ đến thống nhất đất nước…
Nghĩ là nghĩ vậy, nhưng tôi cũng chia sẻ với giáo sư về mặt chiến thuật, chiến lược, trong
một bối cảnh địa lý chánh trị nhất định, khi mà việc thống nhất có khả năng dồn cả đất nước
về một phía, một khối, không lợi gì cho tiền đồ dân tộc, thì việc tạm thời phát triển riêng rẽ để
thoát vòng kềm hãm của một bên, nhất là của một bên có truyền thống luôn làm kẻ cả, không
phải là dở… Tôi còn nhớ có lần tôi được mời dự một hội nghị với các nhà ngoai giao nhiều
nước ở Phnom Penh, vào năm 1969, không lâu trước khi ông hoàng Sihanouk bị Lon Nol đảo
chánh. Trong hội nghị nầy, không hiểu loay hoay thế nào mà có hai người ở hai nước, hai chế
độ hoàn toàn khác nhau và chống đối nhau, lại đi nói về một vấn đề giống nhau, nên đã được
hội nghị mời triển khai thêm trong một buổi họp đặc biệt. Đó là về một Đông Dương, vì nhiều
lý do, nên hiện hữu lâu dài với “ bốn nước ” thay vì ba nước như người ta thường
nghĩ… Trong hai người đó, một người là đại diện Liên Xô ở Hà Nội, anh nói tiếng Việt rất
giỏi, và một người là tôi… Đã ngót bốn mươi năm rồi, không làm sao nhớ lại các chi tiết, và
nhớ lại cũng không để làm gì. Bởi bối cảnh thế giới, bối cảnh đất nước bây giờ đã hoàn toàn
khác. Nhưng sao tôi nhắc lại chuyện nầy ? Phải chăng vì vùng trời Biển Đông vẫn không bao
giờ êm ả ?
Có người còn nhắc tôi về mấy kiểu cách chống Tàu của ông cha chúng ta ngày trước. Họ
luôn mạnh hơn ta gấp trăm ngàn lần. Chống họ nhưng cũng phải biết “ tiên lễ, hậu binh ”. Cả
khi thắng họ rồi, và không phải một lần, cũng phải biết “ tiên chiến, hậu lễ ”. Cứ chống triệt
để, chống tới tới e sẽ phải lên núi mà ở, để trở thành người thiểu số hết. Chống Mỹ bây giờ
cũng vậy. Người Mỹ bây giờ là mạnh nhất thế giới, đối sách với họ cũng phải vậy vậy…
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Nhưng tôi lại nghĩ : người Việt Nam không kéo nhau đi đánh ai hết. Cả Tàu, cả Mỹ.
Nhưng nếu có ai kéo nhau vào đánh Việt Nam, dù hùng mạnh cỡ nào, thì trước sau nhất định
sẽ bị đánh bại. Đó là truyền thống trên tất cả các truyền thống. Và điều nầy sẽ không bao giờ
bị cải chánh.

Những người bạn gốc Quốc Dân Đảng của tôi
Tôi gọi các anh là “ bạn ” , vì hoạt động cùng Khối đối lập ở Quốc Hội, với lập trường,
chánh kiến về căn bản không có gì khác nhau lắm. Nhưng kỳ thật về tuổi đời, về bề dày hoạt
động chánh trị thì các anh, như hai anh Nguyễn Mậu và Phan Thiệp, là đàn anh đối với tôi.
Tuy gặp và hợp tác với nhau lần đầu, các anh và nhóm trẻ Xã Hội Mới chúng tôi đã thấy
như gắn kết với nhau về nhiều mặt, để sau cùng tiến lên thành lập một Khối chung, chánh
thức lấy tên là Khối Xã Hội, mà anh Phan Thiệp là Trưởng Khối và tôi là Phó Trưởng Khối.
Đặc biệt chúng tôi có cùng mối băn khoăn về dân tình quá đỗi điêu linh. Về sự đánh mất chủ
quyền quốc gia. Về sự thao túng ngày càng trần trụi của chánh phủ và quân đội nước ngoài
trên chính quê hương mình. Về sự tàn khốc của chiến tranh hủy diệt và vô tận. Về tệ tham
nhũng đã trở thành quốc nạn… Về sự huỷ hoại trường kỳ nhiều thế hệ thanh niên, đẩy dần đất
nước đi vào ngõ cụt. Về đạo đức, xã hội, văn hóa ngày càng suy đồi đến vô phương cứu chữa.
Về tương lai hoàn toàn mờ mịt của dân tộc. Và vì vậy chúng tôi đã đồng lao cộng khổ, hiệp
lực đấu tranh chống mọi tệ nạn, mà nguồn gốc là chiến tranh của người Mỹ và chế độ của
người Mỹ tại miền Nam, suốt tám năm ròng, cho tới lúc tàn cuộc phải chia tay mỗi người một
ngả.
Có lần tôi hỏi anh Nguyễn Mậu cớ sao ngày trước anh chống Cộng hăng dữ vậy, anh
đáp : “ Vì tôi không chịu nổi câu “ trí thức không bằng cục phân ” và nhiều câu tương tự khác
như “ trí phú địa hào… ”, v.v..”. Nhưng tâm sự nhiều nhất với nhau có lẽ là anh Phan Thiệp
với tôi.

Mua chức
Trong tất cả những nỗi khổ và bất lực chung của chúng tôi lúc bấy giờ có lẽ nặng nhất là
về thảm họa tham nhũng. Nó làm mục ruỗng tất cả và sớm muộn sẽ đưa đất nước đến họa diệt
vong, cách nầy hay cách khác.
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Từ 1971 đến 1975, trong mấy năm Ngô Công Đức lưu vong ở nước ngoài, tôi đã gởi
cho Đức khá nhiều thư từ tài liệu, để Đức rung chuông đi đánh xứ người, “ hợp đồng tác
chiến ” trong ngoài với tôi, nhất là để nói chuyện với người Mỹ về cuộc chiến phi nghĩa của
họ ở nước tôi. Gần đây, khi có dịp trở sang châu Âu, Đức mang những bức thư cũ về tặng lại
tôi. Những thư từ tài liệu nầy, tuy thất lạc khá nhiều nhưng vẫn còn có thể tập hợp được thành
một quyển sách nhỏ. Tôi cho nó cái tựa là “ Tình Bạn ”, và giữ làm kỷ niệm. Trong chồng thư
cũ có một bức kể lại những lời tường thuật của anh dân biểu Nguyễn Mậu về tệ nạn tham
nhũng trong quân đội VNCH. Sau đây là một đoạn trích thư tôi gởi Đức :

Sài Gòn, ngày 02/01/1974
Ông ơi,
…Bây giờ tôi nói qua về từng khia cạnh của tình hình. Trước hết là về tứng khía cạnh
của tình hình quân sự. Hay đúng hơn là về tình hình quân đội . Bởi việc đánh đấm, vi phạm,
v.v… thì ngày nào cũng vậy, tháng nào cũng vậy, khi trồi khi sụt, tùy theo các ông phát ngôn
viên chính phủ, không lẽ tôi lại đi điểm báo. Điều đáng lưu ý ở đây là tình hình quân đội theo
chính các ông tướng đang cầm quân. Tuần vừa qua ông Đôn [cựu tướng Trần Văn Đôn, Tổng
trưởng Bộ Quốc phòng của Chánh phủ Nguyễn Bá Cẩn, chánh phủ cuối cùng của Tổng thống
Nguyễn Văn Thiệu] có hướng dẫn một phái đoàn Ủy ban Quốc phòng HNV đi thăm các vùng
chiến thuật, trong đoàn có anh Nguyễn Mậu và vài em khối DTXH. Sau đây là tường thuật
của anh Mậu với Khối :
Vùng 4 chiến thuật : Các tướng tá vẫn lạc quan, nhưng không biết gì về tình hính của
bên kia. Để theo dõi việc di động của bên kia mỗi ngày, Tướng Nghi có được 2 chiếc trực
thăng để bay trên các hành lang. Nhưng chỉ bay đến 6 giờ chiều. Tối nghỉ. Ngược lại tướng tá
vùng 4 rất rộng rãi trong việc đãi đằng, nhâụ nhẹt.
Vùng 3 : Ông tướng tân Tư lệnh Sư đoàn 25 than : “ Tôi mới về đây, không biết sẽ chấn
chỉnh ra sao và chấn chỉnh được gì ? Tất cả các chức vụ chỉ huy đều được mua hết (không
nghe ông ta đề cập đến chức Tư lệnh Sư đoàn) nên họ không chịu đánh giặc. Trong 3 tháng
vừa qua có tất cả 1091 cuộc hành quân cấp đại đội, nhưng chỉ đụng độ có 6 lần. Thường
thường thì họ kéo nhau đi nhậu rồi về. Tình hình do đó được báo cáo là rất yên tĩnh…”
(Trong khi thuyết trình thì có mấy quả đạn pháo rót vào Bộ tư lệnh !)
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Ông tướng Thuần, Quân đoàn III cũng than trời. Ông cho biết đã nói thẳng với các sĩ
quan QĐ 3 : “ Mấy chú làm tiền thì cũng vừa vừa thôi, nếu bên kia họ lấy mất 2 phi trường
Tân Sơn Nhứt và Biên Hòa rồi thì mấy chú còn đường đâu mà đem của cải theo…”
Ông ta cũng kể lại vụ Khiêm Hạnh (Tây Ninh), vụ đánh lớn (mà tôi đã có dịp phân tích
vài khía cạnh trong bài phân tích các vi phạm Hiệp định Paris của tôi), như sau : Không có
đánh đấm gì hết, chỉ có bỏ chạy thôi. Đó là một cuộc hành quân thường lệ cấp tiểu đoàn,
nhưng ông Tiểu đoàn trưởng, vì là mua chức, nên không đi, chỉ có ông Phó. Chừng đụng độ
thì báo cáo toáng cả lên, không ông nào nắm vững tình hình quân số và tình hình chiến trận
cả nên số mất tích được báo cáo khi thì 300, khi lại 150. Và ông kết luận : sự thật thì chúng
đã về gần đủ số rồi, chỉ mất lối 10 tên thôi, đa số đã bỏ chạy về Sàigòn !
Về tình hình Sàigòn thì Tướng Thuần rất bi quan. Ông nghi đã có lối 2 tiểu đoàn đặc
công lọt vô Sàigòn, dù các cơ quan tình báo rất lạc quan. Ông cũng nghi bộ phận của bên kia
trong Ban Liên hợp ở Tân Sơn Nhứt cũng là một bộ phận đặc công và ông cho biết đã đề nghị
đào một cái hào thật sâu chung quanh Camp Davis để ngừa đặc công (!).
Về chiến hào chống chiến xa ở Bình Dương mà ông đã ra lệnh dân chúng đào, ông phân
bua rằng đó chỉ là một cách đánh dấu cụ thể về tuyến phòng thủ chót mà các đơn vị của ông
phải bảo vệ mà thôi.
Vả lại theo báo chí thì nó dài hơn 30 cây số, nhưng kỳ thật dân chỉ phải đào lối 4 km
thôi, để nối liền một số rạch đã có sẵn.
Ông cũng cho biết Chánh phủ sẽ không bồi thường cho hãng Shell trong vụ cháy dầu
vừa qua. Lý do là vì CP cho rằng chính nhân viên của Shell đã phá hoại : bằng cớ (theo ông)
là các bồn chứa đã bị đặt chất nổ ngay tại các vòi xăng chánh, trong 1 ngày có tàu dầu đến
làm supply.
Vùng 1 : Tất cả lực lượng trừ bị đều đưa ra vùng 1. Đáp một câu hỏi liệu Quân Đoàn 1
có đương cự nổi một cuộc tổng tiến công không, mấy ông quân sự trả lời : Nổi, với điều kiện
không có tấn công Sàigòn, nếu Sàigòn bị tấn công, lực lượng trừ bị thường và tổng trừ bị
phải rút về thì có lẽ Huế cũng bắt buộc phải rút lui chiến thuật (!).
Theo kết luận của anh Nguyễn Mậu thì “ Mấy ông tướng của VNCH đến nay cũng vẫn
chỉ là những ông tướng của một quân đội đánh thuê, tinh thần vẫn là tinh thần của những
người lính đi xâm chiếm thuộc địa ”. Họ mù tịt quân sự và không có một tư tưởng quân sự
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nào cả. Anh còn bảo có lần, khi nghe đề cập đến quân đội nhân dân, tướng Cao Văn Viên đã
buột miệng nói : ai biết tổ chức loại quân đội đó ở đây ? Nếu có một quân đội như vậy thì
chắc ông ta phải từ chức, vì không biết đường đâu mà mò ! [Tướng Cao Văn Viên là Tổng
Tham Mưu Trưởng cuối cùng của Quân lực VNCH, được Tổng thống Trần Văn Hương chấp
thuận đơn xin từ chức và cho giải ngũ “ để đi trị bệnh ở nước ngoài ” ngày 27/4/1975, đúng
một ngày trước khi ông Hương giao quyền TT cho tướng Dương Văn Minh]
Tình thế là như vậy, nhưng theo anh Mậu thì ông tướng Đôn lại rất sợ TTT, luôn luôn
nói tốt và vẫn hy vọng được trọng dụng hơn.
Sau đây là một số tin tức về v/đ lúa gạo và dân tình ở vài nơi… Khối DTXH đang chuẩn
bị một tài liệu quan trọng hơn về tình hình lúa gạo, kinh tế, vật giá… và sẽ in gởi ông sau…

Sài Gòn, ngày 4/1/74.
Tình hình miền Trung lại bi đát hơn nhiều, đồng bào ngoài nớ khổ sở vô cùng. Tôi và
anh em đã chứng kiến nhiều cảnh thương tâm lắm. Không tài nào tôi viết hết ra đây được. Tôi
đã nhờ anh em ở địa phương viết cho tôi mỗi người một bản nhận xét tỉ mỉ về dân tình miền
Trung, đặc biệt là Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quy Nhơn, Phú Yên, Quảng Trị. Chắc chắn sẽ
có đầy đủ cho ông trong chuyến thư sau…

Mua chức thời trước là như vậy, có thể chỉ phổ biến nhất trong quân đội. Nghĩa là để
khỏi đi đánh nhau, hoặc nếu phải đánh thì đánh “ giặc giả ”… Còn bây giờ ?
Bây giờ thì có chuyện kể như vầy. Một anh cán bộ sồn sồn một hôm chận đường tôi nói :
Chú biết không, mấy cụ bây giờ thật biết phòng xa. Có cụ gọi mấy đứa con mình đến làm di
chúc để lại cho đứa thì một trăm, đứa thì hai trăm tỷ đồng. Các con hỏi lấy đâu ra nhiều tiền
vậy, cụ nói : Tao viết vậy để vài năm nữa tụi bây có cớ mà kê khai tài sản. Với mấy cái chức
mua đi bán lại bây giờ thì không lâu lắm đâu… Một chị cán bộ cấp thấp hơn chen vô : chú lạc
hậu lắm rồi chú ơi, từ cấp khu vực, cấp phường trở lên lâu nay đều mua chức hết. Chuyện là
như vậy, nói chơi có, nói thiệt cũng có, tin hay không là tùy. Không tính cái chức ở Trung
ương có giá một trăm ngàn đô do một ông phó chủ nhiệm văn phòng Quốc Hội đã kể độ nọ,
lại hài cả một ông lãnh đạo cao cấp để dẫn chứng mà ông nầy không cải chánh…
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Một cái tát
Trở lại việc Ngô Công Đức về Trà Vinh. Đang hồi gay cấn, đấu đá nhau kịch liệt ở Hạ
Nghị Viện về dự luật “ độc diễn ” của TT Thiệu, tôi không nhớ tại sao Ngô Công Đức lại về
Trà Vinh. Và tặng bác sĩ Phạm Hữu Gia, nghị viên Hội Đồng tỉnh nầy, một bạt tai. Tỉnh Vĩnh
Bình ra lệnh bắt Đức, với tội quả tang đánh người.
Cũng xin nhắc, dân biểu hay nghị sĩ hồi đó có quyền bất khả xâm phạm, trừ trường hợp
quả tang phạm pháp. Mà bắt quả tang một nhà lập pháp phạm pháp, cũng phải tạm thả nếu
chủ tịch Quốc Hội can thiệp. Rồi sau đó mới tiến hành các thủ tục truất quyền, truất phế…
Nhưng chủ tịch Hạ Viện lại là “ phe ta ”. Và Ngô Công Đức chẳng những “ quả tang đánh
người ”, mà cả phe đối lập cũng đang “ quả tang phá đám ” tại Quốc Hội, ngăn không cho Hạ
Viện thông qua dự luật ứng cử độc diễn của tướng Thiệu. Bắt Ngô Công Đức như vậy không
thể không có động cơ mờ ám, đổi chác. Không ít người hồi đó nghĩ vậy. Tin Đức bị bắt ở Trà
Vinh có tác dụng như lửa cháy được đổ thêm dầu, đối lập chuyển hướng tấn công, chia nhau
luân phiên chiếm lĩnh diễn đàn Hạ Viện, đòi thả ngay Ngô Công Đức, khiến cuộc họp khoáng
đại Hạ nghị Viện đi vào ngõ cụt.

Phái đoàn Hạ nghị Viện lên đường
Dự luật “ độc diễn ” đang được thảo luận tại Hạ Nghị Viện coi như bị đóng băng. Cuộc
họp khoáng đại tại đây lúc náo loạn lúc tê liệt, khiến chủ tịch Hạ Viện, cụ Nguyễn Bá Lương,
phải nhượng bộ, cho thành lập một phái đoàn chánh thức đi Trà Vinh. “ Phe ta ” không tham
dự, đoàn chỉ có đối lập và độc lập, gồm các dân biểu Đinh Văn Đệ, Phan Xuân Huy, Trần
Minh Nhựt, Dương Văn Ba và tôi. Trong đoàn nầy, hiện chỉ có anh Trần Minh Nhựt là đang ở
Mỹ, sau một thời gian dài đi “ tù cải tạo ”, còn lại bao nhiêu đều ở Sàigòn.

Tướng Nguyễn Cao Kỳ nhập cuộc
Tỉnh trưởng Vĩnh Bình, trung tá Chung Văn Bông, hầu như bị bất ngờ. Không phải vì
phái đoàn Hạ Nghị Viện đến Trà Vinh – tin loan báo về việc Hạ Nghị Viện thành lập một phái
đoàn lên đường đi Trà Vinh thì ai cũng biết – mà vì đoàn đến quá nhanh, gần như liền sau khi
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có quyết định của Hạ Viện. Đâu có ai ngờ Phó Tổng thống Nguyễn Cao Kỳ, qua lời cầu viện
của tôi, đã giúp cho đoàn mượn một trực thăng. Bởi chính ông Kỳ cũng rất bất bình về hành
động nhỏ mọn của ông Thiệu.

Viên Tỉnh trưởng đổ lì
Phái đoàn Hạ Viện đến Trà Vinh quá nhanh, nhờ có trực thăng của tướng Kỳ. Tỉnh
trưởng Vĩnh Bình chọn kế ngồi lì trong văn phòng để hoãn binh, bắt chúng tôi ngồi chờ cả
tiếng đồng hồ ở phòng khách.
Không thể cứ ngồi chờ, tôi để anh em ngồi lại, và tranh thủ tạt sang nhà nhạc gia anh
Ngô Công Đức, cách đó không xa. Cửa sắt nhà khóa mấy vòng lòi tói. Xác chiếc xe LaĐalat
của anh Đức bị đốt hôm trước nằm chỏng chơ bên vệ đường. Người vắng teo, lính tráng đâu
không thấy, có lẽ vừa có lệnh tạm rút đâu đó khi có tin phái đoàn Hạ Viện đến.
Tay run, mặt bơ phờ, bác Tám Ý nhạc phụ anh Đức mở khóa cho tôi vào. Vừa tuột xuống
từ trần nhà, anh Đức trao ngay cho tôi khẩu súng lục anh thủ sẵn bên mình. Mỗi nhà lập pháp
thời đó được trang bị một khẩu súng ngắn hộ thân, riêng tôi còn được cắt cho một cận vệ. Tôi
hơi giựt mình, không muốn nghĩ đến việc gì có thể xảy ra nếu bên ngoài tấn công vô mà Đức
lại có súng bên mình… Ngô Công Đức như vậy là chưa bị bắt.
Sau khi trao đổi sơ về tình hình với Đức, tôi trở lại tỉnh đường để vừa kịp vào gặp tỉnh
trưởng. Mặt lầm lì, ông ta thủ thế ngồi sau bàn giấy, đối diện với chúng tôi. Núp sau luận điệu
sự việc thuộc thẩm quyền tòa án, ông ta từ chối mọi đề nghị hợp tác. Viện lý “ thành phố hoàn
toàn an ninh và tự do đi lại ” ông từ chối cả yêu cầu cho xe và cho người tháp tùng chúng tôi
đến tòa án và nhà anh Ngô Công Đức ! Không thể cãi chầy cãi cối với một “ thiên lôi ” đã đổ
lì, chúng tôi đành cuốc bộ qua tòa án. Phía tư pháp tỏ ra khéo léo, niềm nở, lấy làm tiếc về
việc đã xảy ra, xa gần cho biết họ cũng ở vào thế bị động, tiến thoái lưỡng nan. Và đề nghị :
việc xảy ra ở Trà Vinh nhưng Ngô Công Đức thường trú ở Sàigòn, chúng tôi có thể xin di lý
nội vụ về Sàigòn, nếu Sàigòn đồng ý. Họ hứa không bắt Ngô Công Đức, và chờ để… “ rửa
tay ”.

Chuẩn bị “ ra công khai ” và bị bắt… thật
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Bán tín, bán nghi, chúng tôi kéo nhau qua nhà Ngô Công Đức. Sau khi phân tích các mặt
lợi hại, tất cả chúng tôi đều cho đây là một màn xí gạt, để chúng tôi rút về Sàigòn và người ta
dễ dàng tấn công bắt Đức. Chúng tôi bèn bắt tay chuẩn bị để Đức “ ra công khai ”. Nghĩa là
sẵn sàng đối phó với bạo lực, “ quyết chiến” mở đường ra trực thăng để đưa Đức về Sàigòn.
Nhưng trước đó Đức phải ra mắt công chúng, tố cáo âm mưu của Tổng thống Thiệu. Nhà Đức
ở gần chợ, kể như có sẵn người nghe và làm chứng. Diễn đàn sẽ là balcon tầng một nhà nhạc
phụ Đức, ngó xuống đường. Tôi kêu chuẩn bị cho Đức một ly nước để thấm giọng, kêu mua
cả kẹo cao su cho Đức bỏ túi, phòng nếu bị bắt, nhai cho đỡ buồn !
Bỗng có ai đó hỏi : “ Nếu bên tòa án nói thật thì sao ? Nếu họ không muốn dính vô mà
muốn hoãn binh cho ta chạy thuốc thì sao ? ”. Câu hỏi khiến một số anh em nghiêng về giải
pháp bay về Sàigòn chạy thuốc, còn nước còn tát. Mà ai về và ai ở lại để cùng Đức đối phó tại
chỗ ? Có anh dứt khoát đòi về Sàigòn, như anh Trần Minh Nhựt, vì không muốn ở lại để bất
lực nhìn Đức bị bắt. Có anh phân tích : người phải ở lại là Hồ Ngọc Nhuận, vì gần gũi nhất
với Ngô Công Đức, nhưng người phải về Sàigòn cũng là Hồ Ngọc Nhuận, để có thể tiếp tục
mượn trực thăng của tướng Kỳ trở xuống Trà Vinh… Sau cùng, quay sang Dương Văn Ba,
Ngô Công Đức quyết : “ Mầy ở lại với tao ” ! Trong nhóm, sau tôi, Dương Văn Ba là một
trong những người khá thân với Ngô Công Đức lúc bấy giờ. Dương Văn Ba lại quen với Võ
Văn Bê, dự thẩm Trà Vinh. Ba đành ở lại, nhưng cũng đã theo tiễn chúng tôi ra tận trực thăng
và đứng lại hồi lâu khi trực thăng đã cất cánh…

Chạy thuốc
Tới Sàigòn, chúng tôi ghé vô tướng Kỳ để thông báo tình hình và yêu cầu tiếp tục hỗ trợ
phương tiện trở xuống Vĩnh Bình ngay trong đêm. Tướng Kỳ cho gọi viên đại tá phi công vào
hỏi:
– Ban đêm có đáp được không ?
Viên đại tá :
– Sân banh không có ai đốt lửa đốt đèn làm hiệu lại đặt vật chướng ngại thì chết !…
Vẫn nghi ngờ thiện chí của địa phương, tướng Kỳ hỏi tiếp :
– Nếu bây giờ bay ngay trở xuống, bốc Đức lên thì sao ? Đường sá nhà cửa thế nào ?
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Viên đại tá :
– Dạ, vô phương ! Đường hẹp, nhà phố san sát, lại có cây cối.
Tướng Kỳ buông thõng :
– Tôi nghi “ nó ” bắt Đức trong đêm nay…

Bị gạt
Trời tối dần, lại đổ một cơn mưa thật lớn. Ghé ngang một hãng tin tư để nhờ đưa một số
tin sốt dẻo, tôi tranh thủ gọi điện cho ông Huỳnh Khắc Dụng, Chánh Dự Thẩm Sàigòn, để xin
gặp bàn về việc di lý Đức về Sài gòn, theo đề nghị của Tòa án Trà Vinh. Viện cớ trời tối, mưa
to, rồi đổ thừa cho khu vực ông ở toàn kẽm gai, vì gần Đài Phát Thanh, ông Dụng cương
quyết từ chối tiếp chúng tôi, trước sau cứ nằng nặc đùn mọi việc qua sáng hôm sau, tại tòa án.
Ướt ngoi như chuột lột, chúng tôi kéo tới nhà ông Lê Văn Thu, Bộ trưởng Bộ Tư Pháp.
Ông đang ngồi trước tivi nghe tin tối. Miễn cưỡng tiếp khách không mời, lơ đãng nghe chúng
tôi trình bày, ông Bộ trưởng chỉ thỉnh thoảng lặp lại một câu hỏi duy nhất : “ Các anh từ Vĩnh
Bình về Sàigòn lúc mấy giờ ? ”… Để sau cùng tỉnh bơ thông báo : “ Ngô Công Đức bị bắt rồi.
Tôi cũng vừa nghe tin qua Đài Truyền Hình ! ”.
Một ông Bộ trưởng Tư Pháp “ vô tư ” nhìn nhận mình chỉ biết tin một nhà lập pháp bị bắt
qua Đài truyền hình. Một ông dự thẩm nại cớ quanh nhà nhiều kẽm gai để không tiếp một
phái đoàn Lập Pháp ! Sau nầy, khi đã trở lên Sàigòn, Dương Văn Ba cho chúng tôi biết trực
thăng của chúng tôi chưa đi được bao xa, Ba còn trên đường từ sân banh quay lại nhà Ngô
Công Đức thì lính đã ập vô bắt Đức dẫn đi mất rồi… Như vậy là chúng tôi đã trúng kế của
tỉnh, mà cũng có thể là của cả Trung ương.

Dân biểu Trần Ngọc Châu bị bắt
Trở lại Quốc Hội, sau khi Ngô Công Đức đã vào khám.
Hội trường Hạ Nghị Viện có lúc hỗn loạn như chiến trường, có lúc im ỉm nặng nề, mỗi
phe rút về tính kế hay đi giải lao sau những hồi đấu khẩu nẩy lửa. Trong một lúc “ hưu chiến ”
như vậy, khi tôi đang đứng ngoài bao lơn ngó bâng quơ ra đường, dân biểu Lê Tài Hòa, “ phe
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ta ” thuộc đơn vị tỉnh Long An xáp lại gần… Trước đó tôi đã nghe anh Nguyễn Mậu, niên
trưởng khối Xã hội chúng tôi, nói qua về việc phe đa số đánh tiếng muốn thương lượng, đổi
chác để thả Đức. Nhưng anh em đối lập nhường tôi cân nhắc, định liệu, vì ai cũng biết Đức và
tôi là “ một cặp bài trùng ”. Hai phe thân chính và đối lập đều giữ kẽ, không muốn lật ngửa
bài, nên Lê Tài Hòa chỉ sáp lại gần tôi cười cầu tài, như để cùng tôi đứng hóng gió, không nói
gì. Sau một lúc, tôi mập mờ phá vỡ im lặng : “ Sao ? Tôi nghe nói…”.
“ Được lời như cởi tấm lòng ”, Lê Tài Hòa đon đả : “ Đi, anh đi với tôi, có người muốn
gặp anh…”.
Lê Tài Hòa đưa tôi vào văn phòng Tổng Thư Ký Hạ Nghị Viện.
Phòng nầy đã thay đổi chủ. Chủ cũ của nó là dân biểu Trần Ngọc Châu đã bị Thiệu bắt
bỏ tù. Trước khi bị bắt, anh Trần Ngọc Châu đã chọn phòng nầy làm nơi cố thủ cuối cùng. Là
một sĩ quan cấp tá, cựu tỉnh trưởng, lại là chiến hữu cũ của Tổng thống, dân biểu Trần Ngọc
Châu thuộc “ phe ta ” khi mới vào Hạ Nghị Viện, được bầu làm Tổng Thư Ký khóa đầu tiên,
sau Dương Văn Ba đương nhiên là Tổng Thư Ký lâm thời, vì Ba là dân biểu trẻ tuổi nhất khi
Quốc Hội mới được bầu. Dần dần Châu trở thành ít nhiều độc lập, lại có chiều nương nhẹ đối
lập. Nguyễn Văn Thiệu ra lệnh bắt Châu vì “ tội liên lạc với người anh là đại tá tình báo Việt
cộng Trần Ngọc Hiền ”. Lúc đầu Châu tá túc ở nhà một bạn đồng viện. Kế đó, nghe đâu có
người bạn Mỹ đưa anh đi trốn ở đâu đó. Sau cùng anh chọn trở lại cố thủ ở trụ sở Hạ Viện, vì
có người, trong đó có Ngô Công Đức, khuyên anh không nên để cho người Mỹ xía vô chuyện
của mình.
Nguyễn Văn Thiệu ra lệnh tấn công bắt Châu bất ngờ, đúng lúc Hạ Viện nghỉ họp, vắng
teo. Khi tôi và vài anh em hay tin chạy đến thì màn vừa hạ. Vốn to con, khoẻ mạnh, Trần
Ngọc Châu một mình chống trả quyết liệt. Không thể bắt dẫn đi bình thường, người ta phải
vật ngã anh, lôi xệch anh từ trên cầu thang xuống thảy lên xe vọt lẹ. Có vài dân biểu “ phe ta ”
lát sau cũng chạy tới. Có người đứng đập đầu vào tường, tỏ vẻ đau khổ, nhưng tôi không biết
là vì nạn nhân hay là vì hành động thô bạo, trắng trợn ngồi xổm trên luật pháp của Chánh
quyền…
Tôi đã dự phiên tòa quân sự đặc biệt xử anh Trần Ngọc Châu ở bến Bạch Đằng Sàigòn,
có luật sư nghị sĩ bà Nguyễn Phước Đại trổ tài giọt vắn giọt dài sụt sùi biện hộ, nhưng lại có
thêm một luật sư chỉ định. Anh bạn luật sư trẻ nầy, trước ba mặt quan tòa áo đỏ, đã nhận của
ông “ hộ pháp ” Trần Ngọc Châu một cái vỗ vai “ cám ơn ” xiểng niểng, khiến cử tọa ở tận
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cuối phòng ai cũng cảm thấy rúng rính cả ruột gan. Tôi cũng thăm Châu nhiều lần trong Chí
Hòa, không phải ở phòng giam mà ở văn phòng ông đại tá Đắt, chủ ngục. Thường là cùng đi
với chị dân biểu Kiều Mộng Thu. Đặc biệt tôi đã phổ biến một cuốn “ bạch thư ” về trường
hợp của anh, với tựa đề “ A congressman in jail ” (Một dân biểu ngồi tù), trong một hội nghị
“ Liên minh nghị sĩ các nước ” ở Sàigòn. Tài liệu do Châu soạn thảo từ trong tù, với sự tiếp
tay trong ngoài khám. Nó lọt tỏm như rơi xuống một giếng sâu. Các hội nghị liên minh nghị
sĩ, định kỳ và luân phiên ở các nước kiểu nầy xưa nay hầu hết gồm các nghị sĩ phe đa số thân
chính ở các Quốc Hội. Các ông nghị được cử đi dự các cuộc họp gọi là “ liên minh ” thường
là để có dịp đi chơi ở nước ngoài. Lần nầy họp ở Sàigòn, “ phe ta ” ở Sàigòn không thèm cử
người dự, “ vô tư ” bỏ ngỏ cho đối lập cử người dự và đặt vấn đề của Châu, nhưng rồi cũng
không đi đến đâu. Bởi có “ phe ta ” nào của các nước lại muốn làm phiền “ phe ta ” của nước
chủ nhà ?
Sau 1975 tôi gặp lại Trần Ngọc Châu vài lần, trước khi anh đi Mỹ. Tôi cũng đã gặp cả
đại tá Trần Ngọc Hiền. Có lần tôi hỏi anh Hiền về vai trò của Châu, anh xác nhận có liên lạc
với Châu. Đường dây của anh bị tóm, lôi theo anh và lôi theo cả Châu.
Như vậy, nếu chỉ vì tình ruột thịt với Việt cộng, nếu chỉ vì lý lịch có dính với “ VC ”, vì
“ tội huyết thống ” mà Châu bị Thiệu bắt, như có người đã “ lên án ”, thì số người bị bắt phải
đông hơn nhiều, đếm không xiết. Bởi ai mà không biết cuộc chiến vừa qua là một tấn thảm
kịch của từng gia đình Việt Nam, không có gia đình nào mà không có người ở bên này và bên
kia, nhất là ở miền Nam. Như vậy, theo như tiết lộ của anh Trần Ngọc Hiền, thì đối lập chúng
tôi tố ông Thiệu bắt Châu chỉ vì “ tội có cùng huyết thống với VC ” là tố oan, vì anh em nhà
họ Trần có gặp nhau thật. Còn gặp nhau chỉ để thăm hỏi nhau hay để làm gì thì tôi không có
hỏi. Nhưng gặp nhau, dù chỉ để ôm nhau, vào thời buổi phải coi nhau như kẻ thù, là phạm
pháp. Nếu không thì tại sao hai ông lãnh tụ của hai miền Nam Bắc Triều Tiên đã phải gặp
nhau trong một lần hiếm có để thỏa thuận cho một nhúm lão ông lão bà Nam Bắc Triều Tiên
lâu lâu được gặp ôm nhau một lần, trước khi gần đất xa trời, sau mấy mươi năm xa cách ?

Với Nguyễn Văn Ngân, phụ tá TT Thiệu
Chủ mới của văn phòng Tổng thư ký Hạ Nghị Viện là dân biểu Nguyễn Văn Nhuệ. Khi
tôi bước vào, Nguyễn Văn Ngân, phụ tá Tổng thống đang ngồi ăn “ cơm tay cầm ” với mấy
bộ hạ. Thì ra, trong “ trận chiến ” nầy Tổng thống Thiệu đã đặt “ sở chỉ huy tiền phương ”
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ngay sát nách “ địch ”, ngay trong Hạ Viện. “ Cuộc chiến ” lại đang hồi gay go, không cho
phép bỏ trận địa, nên “ thầy trò ” Nguyễn Văn Ngân phải ăn “ cơm tay cầm ” tại chỗ. Còn
cánh đối lập chúng tôi thì quên cả đói. Thấy tôi, tất cả bộ sậu, tay cầm bánh mì, lẻn ra ngoài.
Để Ngân và tôi đối diện nhau.
Nguyễn Văn Ngân nguyên là phụ tá của dược sĩ Nguyễn Cao Thăng, chánh phụ tá Tổng
thống. Dược sĩ Thăng mất vì bệnh ung thư, Ngân lên thay. Ngân cũng là bạn của vài bạn thân
của tôi, như Nguyễn Hữu An, Tổng thơ ký tòa soạn Tin Sáng, như Đoàn Thanh Liêm, ở
CTPTQ8, nên cũng không coi nhau như lạ. Nhưng càng giữ kẽ với nhau hơn. Sau vài giây
“ đọ mắt ” nhau, Ngân lên tiếng :
– “ Toi ” cũng biết, tụi “ moi ” có dư túc số để thông qua dự luật, nhưng không muốn
giằng co quá mức…
Dự luật được Ngân nói đến là dự thảo luật do Hành Pháp đề xuất, tạo nhiều điều kiện cho
TT Thiệu dễ dàng “ độc diễn ” khi tái ứng cử. Chính những điều kiện nầy đã buộc ông Dương
Văn Minh sau cùng phải rút lui, và tướng Kỳ không hội đủ chữ ký của đội ngũ dân cử cả nước
để ra ứng cử.
Ngân “ nói cứng ” vì trên lý thuyết “ phe ta ” có đa số, nhưng trên thực tế Ngân vẫn lo
phe ta xé rào, như đã từng xé rào bỏ phiếu theo đối lập trước đây, dù đã dùng nhiều phương
kế để kiểm soát phiếu lẫn nhau. Ngân lại càng lo hơn vì phe thân chính vốn vì quyền lợi là
chính, ngày càng chia rẽ hơn. Cặp chánh phó Thiệu-Kỳ, sau một nhiệm kỳ miễn cưỡng sống
chung ở Phủ Đầu Rồng, nay đã tỏ rõ không thể nào hàn gắn được, và tướng Kỳ chắc chắn sẽ
tách ra ứng cử tổng thống nhiệm kỳ tới. Như vậy ở Quốc Hội không chỉ có phe đối lập chống
dự thảo luật bầu cử độc diễn mà còn có cả phe thân tướng Kỳ.
Nhưng rõ ràng là Nguyễn Văn Ngân tránh đề cập thẳng vấn đề, tránh nêu đích danh Ngô
Công Đức, tránh liên kết việc bắt Đức với “ dự luật độc diễn ” đang bị đối lập phá bĩnh,
không cho phe đa số thông qua suôn sẻ…
Tôi tấn công, đặt thẳng vấn đề :
– Gì thì gì, phải thả ngay Ngô Công Đức rồi mới nói đến việc khác.
Nguyễn Văn Ngân :
– Nhưng “ toi ” phải…
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Không đợi Ngân nói hết câu, mà chưa chắc Ngân nói hết, tôi ngắt ngang :
– Không “ phải ” gì hết, “ moi ” phải bàn lại với anh em. Mà phải thả ngay Ngô Công
Đức.
Ngân vẫn lấp lửng :
– Phải có thời gian để liên lạc, dù việc liên lạc đối với “ moi ” là không khó…
Mà liên lạc với ai ? Tôi tự hỏi. Với Nguyễn Văn Thiệu ? Với tỉnh trưởng Vĩnh Bình ?
Hay với bên Tư Pháp ?
Không cần biết Ngân nói liên lạc với ai, chỉ hai tiếng “ liên lạc ” là đủ “ bằng cớ ” cho
“ tính toán ” của tôi rồi. Và tôi vội vàng cắt đứt câu chuyện.

“ Phe ta ” dọa truy tố
Khi hội nghị khoáng đại tái nhóm, tôi thót ngay lên diễn đàn, tố cáo Nguyễn Văn Thiệu
bắt Ngô Công Đức để làm “ chantage ”, chỉ thả Đức để đổi lấy việc đối lập ngưng phá đám dự
luật độc diễn. Mà “ bằng chứng ” là việc Lê Tài Hòa móc nối để Nguyễn Văn Ngân gặp
tôi !… Tôi còn tung tin Ngô Công Đức đang tuyệt thực trong khám Trà Vinh, và đối lập quyết
tranh đấu tới cùng.
Nguyễn Văn Ngân chắc là tức bầm gan, nhưng vì chuyên ngồi ở hậu trường để giựt dây,
lại không có diễn đàn nên không thể lên tiếng. Báo Tin Sáng lúc bấy giờ có số phát hành nhất
nhì Sàigòn, cộng với mấy tờ báo khác có cảm tình với đối lập. Đa số làng báo lại không thể
không bênh vực một đồng nghiệp bị bắt để làm “ chantage ” chánh trị, dù có tờ cũng miễn
cưỡng hụ hợ, Chỉ có vài tờ rời rạc thuộc “ phe ta ” là loan tin thân chính, trong đó có tờ
CHÍNH LUẬN của nghị sĩ Đặng Văn Sung, số 2176 ra ngày 10/6/1971, đưa tin như sau :
“ DÂN BIỂU LÊ TÀI HÒA DỌA TRUY TỐ DB HỒ NGỌC NHUẬN ”.
– Tổng thơ ký khối Cộng Hoà thân chính quyền, dân biểu Lê tài Hòa loan tin Tổng thống
Thiệu sẽ ra ứng cử cùng với Chủ tịch TV Nguyễn Văn Huyền hoặc Thủ tướng Trần Thiện
Khiêm.
Mặt khác DB Hòa cũng ra một tuyên cáo dọa sẽ truy tố DB Hồ Ngọc Nhuận vì ông
Nhuận đã nói sai về diễn tiến vụ điều đình thả DB Ngô Công Đức.
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Chuyện không thành thì ông Nhuận lại đem chuyện “ phòng the ” ra tố cáo, bảo rằng
DB Hòa điều đình.
Theo ông Hòa, chính DB Nhuận đã đến năn nỉ điều đình để xin gặp phụ tá Bộ trưởng
đặc trách liên lạc Quốc Hội để xin đổi 10 phiếu ủng hộ khoản 7 điều 10 lấy sự tự do của Ngô
Công Đức”

SV Dương Văn Đầy vào Hạ Nghị Viện Sàigòn
Tôi có thói quen thỉnh thoảng mời một số đồng bào thuộc nhiều giới vào ngồi ở tầng cao,
nơi dành riêng cho cử tri, dự kiến các cuộc họp của Quốc Hội. Lần nầy tôi mời anh Dương
Văn Đầy, một sinh viên tranh đấu và vài bạn của anh. Anh Đầy sau 1975 là Chủ tịch Ủy ban
Nhân Dân Quận 1 Thành phố Hồ chí Minh , và sau là Giám Đốc Công ty Du Lịch Thành phố.
Tới nay vẫn có người nêu với tôi câu hỏi : Chính trường miền Nam Việt Nam trước 1975
sao không giống lắm với nhiều nơi khác trên thế giới ? Như ở Châu Phi và nhất là ở Nam Mỹ.
Hay ngay như ở Châu Á. Ở những nơi đó sắt máu hơn nhiều. Đối lập thường bị thẳng tay bắn
bỏ hoặc bị vô hiệu hoá cách này cách khác…
Còn ở đây hơi khác. Đối lập ở đây, tuy cũng bị đàn áp, nhưng vẫn hoạt động năng nổ,
không chịu bó tay. Có phải vì hậu thuẫn quần chúng trong nước và quốc tế quá mạnh ? Vì hào
quang Cách mạng, nói rõ hơn là hào quang của Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền nam Việt
Nam ? Vì ảnh hưởng, áp lực của chính trường nước Mỹ ? Vì hoạt động truyền thông báo chí
mạnh mẽ trong và ngoài nước ? Vì đặc tính con người Việt Nam ? Vì đất địa miền Nam ? Vì
tiềm thức huynh đệ ? Vì “ một tủ kính dân chủ ” cần thiết mà người Mỹ muốn bày ra ở đây,
như có người thường nói ? Vì chánh quyền Miền Nam không đủ bản lĩnh và quyết tâm ? Vì
một guồng máy cai trị mục ruỗng do tham nhũng, bè phái bất lực ? Và ngày càng thất nhân
tâm, không có chánh nghĩa hay đánh mất chánh nghĩa, để lệ thuộc quá nhiều vào người Mỹ ?
Hay vì cái gì khác ?…
Mỗi người cứ cắt nghĩa tùy thích. Ở đây là những sự kiện. Cũng không thiếu những màn
rượt bắt, rượt bắn, cũng có đủ những màn đàn áp tù đày. Nhưng cũng không thiếu những màn
Đối Lập dẫn cả “ cán bộ Việt Cộng ”, như Dương Văn Đầy chẳng hạn, vào Quốc Hội xem các
nhà lập pháp đấu đá…
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Đó là vì có Đối Lập hay vì có Dương Văn Đầy và các chiến hữu của anh ? Vì có ai cũng
được. Nhưng thực tế là đã có cả hai, mà trước sau chưa từng thấy tại Sàigòn, tại miền Nam,
để làm nên vài sự kiện lịch sử. Thực tế là đã từng có một Đối Lập đến nay vẫn chưa thấy có ai
gọi khác. Để ít nhất cũng làm nên cái gọi là “ một tủ kính dân chủ ”. Tôi đưa anh Dương Văn
Đầy vào dự thính một phiên họp khoáng đại Hạ Nghị Viện là đưa một công dân tích cực có
quyền theo dõi hoạt động của các đại biểu của mình chứ không cố tình đưa một Việt cộng, vì
tôi có biết anh là Việt cộng đâu. Nhưng anh Đầy, sau nầy là Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận
1, Sài Gòn, rồi Giám đốc Công ty du lịch Thành phố, xem ra rất thích cái “ tủ kính dân chủ ”
nầy. Đi đâu, gặp đâu anh cũng nhắc, nhắc và nhại cả giọng nói của tôi khi phát biểu trên diễn
đàn. Hôm gặp lại nhau nhân buổi họp bạn tại nhà nghỉ mát báo Tin Sáng bên Thanh Đa, đúng
một năm sau ngày hòa bình lập lại, anh cũng nhắc và còn tặng tôi một tấm hình tôi đang đứng
giữa hàng quân… cảnh sát, không biết anh lấy ở đâu. Nhưng anh là chủ tịch Quận Nhứt, quận
trung tâm của Thành phố, thì chắc phải tiếp quản được nhiều tài liệu. Người như Dương Văn
Đầy mà tôi biết, tôi nghĩ anh không nhắc chuyện cũ vì chuyện cũ. Bởi sau nầy, khi tôi không
còn bận lo cho Tin Sáng nữa, anh thường réo tôi và anh Đức đến để “ góp chuyện ” về cái
Thành phố thân yêu mà anh đang có trách nhiệm kê vai góp phần gánh vác.

Chủ tịch Tối Cao Pháp Viện Trần Văn Linh vào cuộc
Không nhớ hai bên giằng co thế nào, bao lâu. Nhưng sau cùng Hạ Viện đã phải thông
qua một biểu quyết yêu cầu trả tự do cho Ngô Công Đức. Dự luật bầu cử Tổng thống cũng đã
được thông qua, phiếu chống của Đối Lập, và của phe tướng Kỳ, trước sau vẫn chỉ là thiểu số.
Đã xế chiều, mọi người gần như đã ra về hết. Mệt mỏi có, hân hoan có, mỗi người, mỗi
phe với những lý do riêng của mình. Tôi cũng mệt đừ, định về nghỉ xả hơi, mai tính tiếp.
Bỗng dân biểu Dương Văn Ba đến gần nói : “ Coi chừng Đối Lập đang ngủ gục ! Hạ Viện chỉ
mới biểu quyết yêu cầu thả Ngô Công Đức chớ có văn bản gì đâu ! Ai biết đến mai họ bày trò
gì… ”.
Bừng tỉnh, tôi kéo Dương Văn Ba chạy nhanh vô phòng Tổng thơ ký Nguyễn Văn Nhuệ,
vừa lúc ông ta sắp rời văn phòng. Trước sức ép của hai đứa chúng tôi, và dù sao “ phe ta ”
cũng đã thắng lớn với dự luật độc diễn đã được thông qua, Nguyễn Văn Nhuệ đành miễn
cưỡng nán lại ký văn bản chánh thức thông báo quyết định của Hạ Viện.
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Với quyết định chánh thức cầm tay, tôi điện ngay cho thẩm phán Trần Văn Linh, Chủ
tịch Tối Cao Pháp Viện. Ông Linh sốt sắng hứa “ sẽ ra ngay văn phòng nếu Bộ Tư Pháp có ý
kiến để cho Tối Cao Pháp Viện giải quyết ”.
Tôi gọi Bộ Tư Pháp. Bên kia đầu giây là ông Quách Tòng Đức, Đổng Lý Văn Phòng.
Ông nói : “ Chúng tôi cũng đang họp bàn thủ tục đây. Để xem thẩm quyền, trách nhiệm giải
quyết thuộc về ai, Bộ chúng tôi hay Tối Cao Pháp Viện ” ? Rồi ông tiếp luôn : “ Nhưng chúng
tôi nghĩ trách nhiệm thuộc về Tối Cao Pháp Viện ”. Chỉ chờ có vậy, tôi mừng húm gọi chuyển
ngay gần như nguyên văn lời ông Đức, Đổng Lý VP Bộ Tư Pháp, cho ông Linh.
Giữ lời hứa, ông Linh xách áo ra ngay pháp đình, dù đã gần cuối giờ hành chánh buổi
chiều. Cùng với người phụ tá, ông ngồi thảo luận với chúng tôi về mọi ngóc ngách của thủ
tục, sao cho hợp luật, hợp lệ. Một lô vấn đề được đặt ra : Ai ký lệnh ? Lệnh nói gì ? Văn vẻ ra
sao, để địa phương phải mở ngay phiên tòa khẩn cấp đặc biệt trả tự do “ trong ngày ” cho Ngô
Công Đức ? “ Trong ngày ” mà tôi nói ở đây là “ trong ngày với thời gian pháp định ”, không
được lố… Tống đạt lệnh cách nào ? Lệnh cầm tay có được không ? Là bản sao hay bản
chánh ? Ngày sẽ tàn khi lệnh đến nơi, dù với phương tiện hỏa tốc, làm sao cho không trái với
giờ xử pháp định ?…
Bao nhiêu câu hỏi pháp lý đặt ra để ai giải đáp, nếu không là ông Chủ tịch Tối cao Pháp
viện và người phụ tá của ông ? Và nếu ông Linh cũng “ thúc thủ ” vì thủ tục, kêu chờ đến
hôm sau thì Ba và tôi làm được gì ? Một văn bản dù chặt chẽ mấy cũng khó gói hết mọi chi
tiết. Ông Linh và người phụ tá của ông đã thể hiện thiện chí tối đa và vận dụng hết khả năng
chuyên môn, còn lại là vận may và “ tài ” xoay xở, ứng phó của chúng tôi tại chỗ. Trong khi
chờ hoàn thành văn bản, tôi gọi tướng Kỳ xin sẵn trực thăng.
Lần nầy tướng Kỳ cho Nguyễn Thiện Nhơn, phụ tá Phó Tổng thống, theo chúng tôi đi
Trà Vinh…

Một phiên tòa xưa nay chưa từng thấy
Chạy bộ đến tòa án, Dương Văn Ba và tôi thấy chánh án Nguyễn Hữu Hùng đang đứng ở
sân thượng pháp đình ngó trời, ngó đất. Chắc ông ta nghe tiếng trực thăng đáp nên ra nhìn.
Pháp đình Trà Vinh dành tầng lầu cho gia đình chánh án ở, tầng trệt để xử án. Nguyễn Hữu
Hùng mời chúng tôi lên lầu.
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Hùng với tôi không lạ. Ông đã từng là Ủy viên (Bộ trưởng) Bộ Lao Động trong Ủy ban
Hành Pháp Trung Ương (nội các) của tướng Kỳ. Tôi đã từng là phụ tá Ủy Viên (Bộ trưởng)
Thanh Niên, Dương Văn Ba, Đặc ủy viên đặc trách Thanh Niên Vùng IV Chiến Thuật, tức
miền Tây. Hai bên ra sức đóng trò, vờ coi nhau như “ đồng liêu ” chí cốt cũ, nếu không nói là
“ đồng phe ”. Tôi đã không đến đây bằng trực thăng của tướng Kỳ đó sao ? Mà đến những hai
lần liên tiếp trong hai ngày. Mặc dù tôi đã sớm bỏ Bộ Thanh Niên và đã trở thành một dân
biểu đối lập. Và Hùng đã trở thành một chánh án “ của Thiệu ”.
Vân vê văn bản tôi vừa trao, vờ mừng như sắp được làm một “ nhiệm vụ lịch sử ”, Hùng
bỗng như cụt hứng :
– Nhưng đây không phải bản chính !
Tôi cười đáp :
– Ai nói với ông là bản chính ? Nhưng cũng không phải bản sao !… Chỉ là “ phó bản ”
thôi ! Được không ?
Chỉ với một “ đòn nhứ ” phủ đầu, hai bên hầu như đã ước lượng được bản lĩnh, nội lực
của nhau. Đây cũng là nhờ ông Trần Văn Linh đã tiên liệu trước : bản chính thì phải tống đạt
chính thức, không thể cầm tay được; bản sao thì không đầy đủ giá trị pháp lý, chỉ có phó bản
may ra…
– Vậy thì xử ! – Hùng quyết.
Quyết xong, Hùng cho gọi nhân viên Tòa Án lên, trịnh trọng ra lệnh :
– Anh cho mở phòng xử, bật đèn thật sáng, tôi sẽ xử một “ phiên tòa lịch sử ”.
“ Phiên tòa lịch sử ” là nguyên văn lời của Hùng, và ông không chỉ dùng một lần.
Chờ khá lâu không thấy động tĩnh, tôi sốt ruột, Hùng giải thích :
– Chắc là bị “ cúp điện ” ! Hai anh chịu khó ngồi chờ.
“ Vật lộn ” ở Quốc Hội cả ngày, mấy ngày mệt đừ, nhất thời chúng tôi đành thở dài chịu
lép “ ông điện lực ”. Tôi lơ đãng đưa mắt nhìn trần nhà. Một ngọn đèn néon đang cháy sáng
đập vào mắt. Câu chuyện nãy giờ có diễn ra trong bóng tối đâu ? Vậy là ông chánh án đang cố
hoãn binh, chớ không ham gì được xử “ một phiên tòa lịch sử ”.
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Tôi bật cười :
– Ông “ diễu dở ” rồi ! Cúp điện sao đèn sáng ?
Hùng chống chế :
– Anh biết điện tỉnh lẻ mà ! Chỗ có chỗ không. Ở đây thì có, dưới đất có thể không…
Lại gọi nhân viên lên, lại trịnh trọng hô lớn :
– Đốt đèn manchon ! Tôi sẽ xử một phiên tòa lịch sử !
Lệnh cho đốt đèn manchon để xử án ban đêm là một việc lạ hiếm thấy, tỏ rõ sự sốt sắng
của quan tòa. Hay ít ra cũng để khỏa lấp cú đánh lừa cúp điện vừa rồi. Nhưng ông nhân viên
tòa án rõ ràng là không sốt sắng. Ông bỏ khá nhiều thì giờ để đến nhận lệnh cũng như để đi
thi hành lệnh. Thái độ lừng khừng của ông ta, cộng với ánh mắt láo liên hết nhìn chủ đến nhìn
khách, khiến không thể không nghi ngờ về một toa rập nào đó giữa hai “ thầy trò ” chủ nhà. Ít
ra là để hoãn binh…
Chỉ trong một buổi chiều : hai quyết định quan trọng kế tiếp nhau của hai trong ba cơ
quan quyền lực cao nhất nước ; hai văn bản thi hành lệnh bất thường khẩn cấp nhất của Lập
Pháp và Tư Pháp ; hai dân biểu Quốc Hội vượt hằng trăm cây số mang lệnh đến nơi khi ngày
sắp tắt nắng, bằng trực thăng, của Phó Tổng Thống, tức của người lãnh đạo số 2 của ngành
Hành Pháp. Vậy là coi như đủ bộ “ tam quyền ” của một Nhà nước Pháp quyền đích thực
cùng “ hợp lực ” để giải quyết vụ Ngô Công Đức… Rõ ràng không thể nói khác hơn là…
“ quá bất ngờ ”. Và nói “ quá bất ngờ ” cũng rõ ràng là không xứng hợp với thực tế tình hình
thật sự bất thường lúc bấy giờ. Kể cả Bộ Tư Pháp ở Sài Gòn – không biết để phủi tay, thả nổi
hay hoãn binh – khi trả lời cú điện thoại ban chiều của tôi để đùn trách nhiệm cho Tối Cao
Pháp Viện, cũng không thể ngờ mọi việc tiến nhanh như vậy. Và như vậy thì làm sao tòa án
Vĩnh Bình không tìm cách giằng dai ? Nhưng chánh án Hùng đang chờ tín hiệu gì, lệnh ai ?
Của Thiệu hay của tỉnh trưởng ? Sau “ trục trặc ” ban đầu về “ bản chính bản phụ ”, sau trục
trặc nhỏ về “ điện ”, không thấy ông ta bỏ đi đâu, không thấy ông ta gọi ai, cũng không nghe
ai réo ông ta. Nhưng không thể không thấy ông ta đang cân nhắc cho số phận, cho tương lai
của mình. Vừa với tư cách một thẩm phán đơn thuần, vừa với tư cách một người làm chánh
trị, cựu bộ trưởng.
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Nhưng viện cớ gì để ngồi mãi trên lầu, sau khi đã tuyên bố không phải một lần là sẽ “ xử
một phiên tòa lịch sử ” ? Hùng đành đưa chúng tôi xuống phòng xử, sau khi ra lệnh dẫn giải
Ngô Công Đức từ khám qua tòa.
Phòng xử có một cửa ngách thông qua một phòng nhỏ, ngay phía sau ghế ngồi của quan
tòa. Phòng nhỏ nầy lại có một cầu thang dẫn lên lầu. Từ chỗ ở trên lầu, quan tòa xuống phòng
nhỏ này để mặc áo ra ngồi xử. Xử xong lại quay vô phòng nầy để trở lên lầu. Hùng đưa
Dương Văn Ba và tôi xuống phòng xử qua ngả nầy.
Ngô Công Đức vừa được đưa từ khám sang. Ba và tôi tranh thủ ngồi sát Đức. Phía sau là
mẹ và vợ anh vừa hay tin chạy đến. Lác đác phía sau nữa là ai tôi không nhớ. Hành lang,
ngoài sân, dưới gốc cây lố nhố bóng người.
Theo lệnh chánh án, thơ ký phiên tòa bắt đầu đọc lệnh của Tối Cao Pháp Viện. Đọc được
vài câu – tôi không nhớ dưới ánh đèn điện hay đèn manchon – ông thơ ký bỗng ngập ngừng,
ngắc ngứ, hết đưa tờ giấy ra xa rồi lại kéo vô gần, như một ông già mắt kém ! Chỉ còn thiếu
tiếng cười của cử tọa để làm thành một màn kịch hay, nhưng ai cười nổi trong hoàn cảnh
nầy ? Lệnh tiếp theo của ông chánh án cũng không kém phần kịch tính. Ông ta phản ứng
nhanh đến mức không ai ngờ :
– Lấy đèn pin ! Lấy đèn pin nhanh lên !
Ngoài hành lang, trong sân, dưới các gốc cây lề đường lố nhố, chộn rộn thêm nhiều bóng
người.
Tôi không nhớ có ai đem đèn pin đến hay không, nhưng quyết định của Tối Cao Pháp
Viện vẫn được đọc xong và cuối cùng tòa cũng phải tuyên bố trả tự do cho Ngô Công Đức.

Tòa án bị bao vây
Chưa kịp mừng, thoắt cái chúng tôi đã bị một tốp người ùa vô bao vây, kéo tay Ngô
Công Đức định còng lại lôi đi ! Vùng thoát thân, Đức, Ba và tôi thót lên chỗ quan tòa, lôi ông
chánh án vô phòng sau, tót lên lầu… Không thấy ai đuổi theo. Vì không được lệnh hay vì
không sốt sắng, tôi không biết.
Nhìn xuống đường, mỗi gốc cây đều có bóng lính. Tòa án và đương nhiên là nhà ông
chánh án đã bị bao vây. Xe nhà binh, xe cảnh sát pha đèn nổ máy chực sẵn ở cổng. Như vậy
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là Hành Pháp lại ra tay, bất chấp Lập Pháp, bất chấp Tư Pháp. Bắt lại Ngô Công Đức bằng
bạo lực, ngay sau khi được tòa trả tự do, và có thể bắt luôn cả Dương Văn Ba và tôi để bịt
miệng, là công khai sử dụng luật rừng. Tôi nghĩ thẩm phán Hùng phải lo cho mình lung lắm :
Sao Thiệu lại làm như vậy, khi Hùng đã cố tình kéo dài để chờ lệnh ?
Cả ba, hay cả bốn chúng tôi, ngồi tính kế. Và thủ thế ! Tôi nói “ bốn ” vì không thể
không tính ông chánh án. Tôi nói “ thủ thế ” vì bị cả hai ba phía đẩy vô chân tường, ai biết
được chánh án Hùng sẽ “ nhảy ” điệu gì !
Tôi vụt nhớ đến chiếc trực thăng. Nó hẳn phải nằm chờ chúng tôi ở sân banh. Hùng tiết
lộ : “ Nó về Sàigòn rồi. Tôi thấy nó cất cánh ngay hồi chiều khi anh chạy bộ chưa tới tòa
án ! ”. Phụ tá Nguyễn Thiện Nhơn không nghe rõ lệnh Kỳ, bắt phải chờ chúng tôi, hay ông ta
sợ trời tối, sợ bị tấn công ? Hay đơn giản là Nhơn có hẹn về Sàigòn chơi ?
Có lúc Hùng lôi tôi ra trước bàn thờ ông cụ, từng là một nhà hoạt động yêu nước ngày
xưa, theo Hùng kể, để chứng tỏ không lòng nào bán đứng chúng tôi. Còn tôi thì hứa sẽ đến
thăm con gái Hùng, đang học thi ở Sàigòn. Từng lúc, Đức, Ba và tôi chia nhau từng cặp đi
toilette. Để hội ý. Bởi không thể đi cả ba, bỏ Hùng ngồi một mình. Cũng không thể ngồi cả
bốn, móc hết ruột gan với nhau…
Sau mấy lần “ hội ý ” như vậy chúng tôi quyết phải phá vòng vây, phải có người thoát để
tố cáo “ tội ác ” của Thiệu, không thể để bị bắt dính chùm, diệt chứng. Đức nhớ ra một người
bạn cũ làm linh mục, đang là tuyên úy một đơn vị quân đội đóng ở ngoại ô Trà Vinh, trên
đường đi Vĩnh Long. Tôi nói với Hùng :
– Dương Văn Ba và “ moi ” vô can. Tụi “ moi ” xuống đây với lệnh của Hạ Nghị Viện,
của Tối Cao Pháp Viện. Tụi “ moi ” không muốn bị làm ẩu. Ai muốn bắt lại Ngô Công Đức
thì cứ bắt, tụi “ moi ” phải đi…

Trên trần nhà ông linh mục tuyên úy
Do dự một hồi, Hùng bằng lòng đưa Ba và tôi đi. Cổng tòa án lại nhốn nháo. Các xe đang
canh sẵn bật hết đèn. Trong sân tòa, tôi và Hùng đùn đẩy “ nhường nhau ” lên xe. Tôi sợ nếu
lên trước, xe vọt chạy để Hùng ở lại… Sau cùng Hùng cũng bước lên xe ngồi giữa Ba và tôi.
Xe của tỉnh bám sát. Không ai biết chúng tôi định đi đâu, kể cả Hùng. Khi thấy chúng tôi
chạy vào khu quân sự, mấy xe đuổi theo dừng lại. Và chánh án Hùng cũng quay về khi linh
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mục tuyên úy mở cửa cho chúng tôi vào. Linh mục rất trẻ, có một linh mục lớn tuổi hơn là
khách đến chơi cùng tiếp chúng tôi. Hai ông hỏi han ân cần, cho chúng tôi ăn – bây giờ chúng
tôi mới sực nhớ cả ngày không có gì trong bụng – và bắc thang cho chúng tôi leo lên ngủ
trên… plafond!. Để đề phòng bị khám xét…

Kỳ - Đức uống trà
Cả đêm thấp thỏm, chưa sáng chúng tôi đã có mặt trên đường, tìm cách về Sàigòn. Xe đò
chưa chạy, có lúc chúng tôi phải đi nhờ một chiếc máy cày đang lọc cọc lăn bánh, vừa để
nguỵ trang, vừa tranh thủ thì giờ.
Tới Vĩnh Long, chúng tôi ghé bưu điện gọi tướng Kỳ, định kể sơ chuyện tối qua. Chưa
kịp nói trọn câu, tôi đã bị Kỳ chận lại hỏi tôi đang ở đâu. Rồi nói :
– Đức đang ngồi với tôi đây, anh nói chuyện với Đức…
Kỳ chuyển máy cho Đức. Tôi nghe giọng nói của Đức ở đầu dây mà như dở khóc dở
cười : bao nhiêu “ biến cố ”, bao nhiêu giờ phút như đứng cả tim để rồi được biết Đức đang
ngồi đó tỉnh rụi uống trà với Nguyễn Cao Kỳ… Thì ra trong lúc Ba và tôi thấp thỏm trên máy
cày, trên xe đò, sau khi thấp thỏm cả đêm trên trần nhà ông cha tuyên úy, tướng Kỳ đã cho
trực thăng trở xuống đón Đức về Sàigòn… Lúc nào ? Tại sao ? Chuyện gì đã xảy ra từ lúc
chúng tôi chia tay nhau ở nhà chánh án Hùng ? Những câu hỏi ấy sau nầy tôi không thể không
hỏi và hẳn Đức đã kể. Nhưng tôi chỉ nhớ những giờ phút căng thẳng nhất tôi đã trải qua, cùng
với Ba, cùng với Đức. Những giờ phút khác đành… để phần cho Ba, cho Đức vậy. Nhưng có
một câu hỏi khác mà thỉnh thoảng tôi cứ tự đặt ra cho mình. Đó là : nếu đêm đó ba chúng tôi
không quyết định tự tách ra, cứ ở “ dính chùm ” tại nhà chánh án Hùng, chờ may rủi, thì liệu
kết cuộc có như trên hay không ? Hay thầy trò TT Thiệu lại tiếp tục bày trò khác, lần nầy với
cả ba dân biểu ?
Chuyện Ngô Công Đức ngồi tù, cũng như chuyện Đức vượt biên đi lưu vong năm 1971,
tôi đều nhớ nằm lòng. Bởi sau mỗi chuyện tôi đều kể tỉ mỉ cho nhiều người nghe, đặc biệt cho
vài người trong tòa soạn để thử viết lại đăng báo. Do nhiều diễn biến tình hình dồn dập,
chuyện rồi cứ bỏ trôi, nhưng tôi thì thật khó quên những phút giây căng thẳng như vậy.
Tôi và Đức, và Ba, cỏn nhiều, nhiều “ duyên nợ ” với nhau như vậy nữa, kể ra khó dứt.
Rất nhiều lần có rất nhiều “ thầy ”, nhiều “ cha ” và nhiều “ bậc tu giả ” khác chứng minh. Vì
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vậy số tôi cũng “ có duyên có nợ ” rất nhiều với các đấng nam nữ tu hành, thuộc nhiều tôn
giáo khác nhau. Ước gì rốt rồi sẽ được gặp lại nhau ở một nơi mà mọi người thích gặp nhau
đều muốn đến…

Nguyễn Văn Thiệu bạc đầu
Nhớ lần, vào khoảng 1970-1971, Tin Sáng đưa ra kế hoạch hòa bình bốn điểm trong đó
có điểm yêu cầu Tổng thống Thiệu từ chức, để tổ chức tổng tuyển cử. Rồi Đức và tôi chia
nhau người đi đánh trống ở Paris, người lo đối phó tình hình ở nhà. Tổng tuyển cử tôi muốn
nói ở đây là Tổng Tuyển Cử có mọi thành phần tham dự, kể cả đại diện Mặt Trận Dân Tộc
Giải Phóng Miền Nam Việt Nam, chớ không phải tiêp tục đặt tổ chức nầy ngoài vòng pháp
luật.
Qua Bưu Điện Sàigòn, tôi đã “ móc ” một đường dây nói chuyện với Đức mỗi ngày để
phối hợp hành động, khiến nhân viên bưu điện đâm hoảng. Nhưng đâu chỉ có nhân viên bưu
điện đâm lo ! Thiệu cũng mất ăn mất ngủ, cho người tổ chức biểu tình đốt hình nộm Ngô
Công Đức và treo biểu ngữ lên án tôi khắp nơi, đặc biệt rầm rộ nhất là ở Trà Vinh và Mỹ Tho,
khiến bà con thân tộc chúng tôi thêm một phen lên ruột. Phe Thiệu lại tổ chức cho đám đông
“ dàn chào ” Đức cẩn thận ở phi trường Tân Sơn Nhứt khi Đức từ Paris trở về Sàigòn. Mà
hụt ! Đức hẹn về hôm trước. Tôi đi đón. Với một “ rừng người từ Hố Nai kéo xuống ”, để
“ dàn chào ”. Mà chờ miết chỉ thấy có bà xã Đức đủng đỉnh bước xuống cầu thang máy bay,
không có Đức. Hôm sau Đức về thật. Anh Nguyễn Văn Binh, anh rể Đức thay tôi đi đón, một
mình, với quân phục trung tá nhảy dù. Và Đức đã về nhà trót lọt.
Gặp lại Đức và tôi trong một buổi tiếp tân ở Hạ Nghị Viện, Nguyễn Văn Thiệu trách :
“ Các anh làm tôi bạc đầu ! ” Tác giả vở tuồng hòa bình nầy không chỉ có Đức và tôi, mà có
nhiều người, tôi nhớ tối thiểu còn có hai anh Châu Tâm Luân và Nguyễn Hữu An. Phần linh
mục Nguyễn Đình Thi thì lo mướn “ rạp ” Mutualité ở Paris để các tác giả kế hoạch hòa bình
đăng đàn diễn thuyết. Tuồng có hai kịch bản. Kịch bản một : tôi đi Paris trước, Đức tiếp nối
theo sau. Kịch bản hai thì ngược lại và đã được thực hiện như trên. Điều gì sẽ diễn ra nếu
chúng tôi quyết định chọn kịch bản một ? Tôi không biết. Chỉ biết sau cùng chúng tôi chọn
kịch bản hai, vì Đức là người “ đồng đạo ” với TT Thiệu, và chúng tôi hy vọng có Đức Tổng
Giám Mục Nguyễn Văn Bình ở sau lưng Đức. Điều chúng tôi cân nhắc nhiều nhất là làm sao
còn có khả năng trở về nước “ làm ăn ” tiếp , sau “ chiến dịch ” hòa bình nầy. Chớ không như
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một bạn đồng viện của chúng tôi, anh Phạm Thế Trúc, dân biểu đơn vị Đà Lạt, qua Nhật Bản
dự biểu tình chống chiến tranh Việt Nam với sinh viên Nhật, rồi bị Thiệu rút ván, không cho
về, phải sang lưu vong ở Pháp. Chúng tôi hy vọng, nếu Đức cũng bị “ rút ván ” như Trúc thì
có Đức Cha Bình đỡ giùm. Còn tôi thì từ năm 1969 trở đi đã bị Bộ Ngoại Giao VNCH lẳng
lặng giữ lại hộ chiếu ngoại giao, sau khi tới hạn phải nạp lại để đổi. Và lần nầy nếu được trả
hộ chiếu cho đi thì e không hẹn ngày trở lại. Ngoài ra tôi còn chọn ở lại để đối phó tình hình,
trong đó có việc tung ra công khai trên Tin Sáng kế hoạch hòa bình 4 điểm của chúng tôi,
cùng lúc Đức tung nó ra ở Paris. TT Thiệu trách chúng tôi làm ông ta bạc đầu vì trong kế
hoạch hòa bình của chúng tôi có yêu cầu tổ chức tổng tuyển cử với sự tham gia của các bên,
và đương nhiên là TT Thiệu phải từ chức. Tổng tuyển cử, đó là điểm cốt yếu trong các hiệp
định hòa bình, trong các cuộc đàm phán về hòa bình ở Việt Nam, từ năm 1954, từ năm
1968… nhưng chưa bao giờ được thi hành. Đó cũng là điều sinh tử dư luận rộng rãi trong
nước và thế giới luôn ra sức đòi hỏi thực hiện cho bằng được để có hòa bình ở Việt Nam…
Nhưng tôi thấy ông Thiệu trách chúng tôi làm ông bạc đầu là hơi quá lời, vì Đức và Thiệu cả
hai đều sớm có tóc bạc, thỉnh thoảng phải nhờ đến thuốc nhuộm. Đức thì có mái tóc muối tiêu
từ thời rất trẻ, còn ông Thiệu thì lại có một chóp tóc trắng không giống ai…

Nặng nợ
Lại nhớ lần Ngô Công Đức bị chánh quyền dùng vũ lực đánh bại khi ứng cử vào Hạ Viện
nhiệm kỳ II, năm 1971, phải vượt biên qua ngã kinh Vĩnh Tế sang Campuchia, rồi Thái Lan,
để lưu vong ở Châu Âu cho tới tháng 5.1975 mới về lại Sàigòn. Trong cuộc “ đọ sức ” ứng cử
lần nầy, nhiều bạn dân biểu thuộc Khối Xã Hội chúng tôi bị lắc rụng như sung. Trong đó có
DB Nguyễn Văn Thanh, cựu trung tá thương binh, cựu tỉnh trưởng Vĩnh Bình, huân chương
Bảo quốc, đương kim dân biểu QH nhiệm kỳ I, nguyên Chủ tịch Ủy ban Quốc Phòng Hạ
Nghị Viện… Đang mùa tranh cử anh đã bị phe Thiệu ở địa phương ngang nhiên bắt trói nhốt
khám hết mấy ngày thì còn ứng cử bầu cử cái gì nữa !… Đường sá ở địa phương nhiều nơi bị
công khai đắp mô, tất nhiên là đổ cho Việt Cộng phá hoại bầu cử, nhưng cốt ý làm cản trở
giao thông, cản đường “ viện binh ” tôi tổ chức gởi đi từ Sàigòn để tăng cường giám sát các
phòng phiếu. Các anh Sơn Nam, Kiên Giang Hà Huy Hà và nhiều bạn khác tôi nhờ về Trà
Vinh và vài tỉnh khác, đại diện các ứng cử viên làm quan sát viên các phòng phiếu theo luật
định đã sớm trồi về Sài Gòn và kể tôi nghe moi sự. Ở Sàigòn tôi và anh Hồ Văn Minh cũng
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lắm gian nan trước các màn bùa phép của phe Thiệu, nhưng nhờ nhiều yếu tố thuận lợi đã
giúp hóa giải, trong đó có lực lượng hùng hậu các “ học trò ruột ”của chúng tôi ở trường
Lương Văn Can, cùng bạn hữu là học sinh sinh viên ở Quận 8 và các quận vùng ven, cùng
anh em công nhân lao động các nghiệp đoàn tự do. Ngoài ra còn có sự hiện diện của đông đảo
lực lượng báo chí quốc tế đổ đến quan sát bầu cử, nhưng lại bị kẹt ở Sàigòn, đa số không đi
các tỉnh được.
Sự hóa giải đôi khi còn đến từ “ phe ta ”. Một trong những độc chiêu của chánh quyền là
cho chở nhiều xe lính đến bỏ phiếu ở những đơn vị bầu cử có ứng cử viên đối lập, đặc biệt ở
các điểm đầu phiếu hẻo lánh. Không ngờ, ở đơn vị bầu cử của anh Minh và tôi, nhất là ở
Quận 7 cũ, bên Rạch Bà Tàng, nay đã sáp nhập với Quận 8, chánh quyền đã bị chính đòn
phép của mình đánh ngược lại, như một chiếc boomerang không khéo dụng quày lại quất vào
mặt : tuyệt đại đa số anh em binh lính, khi được hỏi đã bỏ phiếu cho ai, sau khi “ làm nghĩa
vụ ”, đều trả lời bằng cách chỉ hằng đống phiếu bầu nằm ngập các buồng viết phiếu kín. Đó là
các phíêu bầu có in hình các ứng cử viên phe thân chính, đối thủ của chúng tôi. Còn phiếu của
chúng tôi thì đương nhiên là không thấy, vì đã được cẩn thận bỏ vào thùng phiếu hết rồi. Tại
sao ? Anh em binh lính, vì bị coi như bù nhìn, lại bị hành hạ cực khổ nắng nôi, đã không hẹn
mà hè nhau dồn hết phiếu cho chúng tôi. Đó là chưa nói đến những anh em, nhiều anh em,
không thiết gì nhiều đến chiến tranh, chỉ mong sớm có hòa bình…
Dương Văn Ba với tôi cũng rất “ nặng nợ ”. Khiến hơn một lần tôi phải “ ăn vạ ” nhờ
tướng Kỳ – lại tướng Kỳ – giúp trực thăng đưa báo chí Sàigòn và quốc tế, và cả luật sư Trần
Ngọc Liễng, xuống Bạc Liêu cứu bồ, khi Dương Văn Ba cùng mấy “ chiến hữu ” ở địa
phương như Quảng Thiệt, Tạ Kim, Đỗ Khắc Tường, Tạ Văn Bo… bị một tiểu đoàn địa
phương quân bao vây trong một ngôi chùa. Sư trụ trì chùa nầy lâu lâu tôi có gặp lại, khi có
dịp về thăm lại Bạc Liêu, và mừng thầy còn tương đối khỏe. “ Nặng nợ ” nhất có lẽ là lần
Dương Văn Ba bị bắt năm 1987, và ngồi tù bảy năm hai tháng, sau khi bị kết án tù chung
thân. Đó là bắt đầu chuyện dài Cimexcol Minh Hải…
Huyện Củ Chi có xã Nhuận Đức. Rồi một vị cao tăng trong Giáo hôi Phật giáo VN có tên
Đức Nhuận. Không biết có phải vì vậy mà Đức Tổng Giám Mục Nguyễn Văn Bình, là người
bà con với Đức, lại biết rõ Đức và tôi từng đứa một, có khi cũng nhìn đứa nầy ra đứa khác ?
Có lần nói chuyện với tôi, ngài cứ nhắc và cám ơn bà cụ tôi đã đem biếu thuốc linh chi. Bà cụ
tôi ở tận Mỹ Tho, lại đã mất từ lâu, làm sao biếu thuốc linh chi cho ngài được ! Ở đây là bà cụ
anh Ngô Công Đức. Tôi đính chánh. Chẳng những không chữa, ngài còn hóm hỉnh đáp : “ Ai
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biểu ! ”… Nhưng “ ai biểu ” cái gì ? Và ngài muốn “ biểu ” cái gì khi nói vậy, tôi không
biết…
Mấy chục năm qua không biết bao nhiêu lần gặp nhau mà không lần nào tôi nhớ hỏi Đức
mấy màn Đức… “ độc diễn ” – tôi muốn nói không có tôi – như mấy ngày Đức ở trong khám
hay cái đêm Đức ở lại một mình ở nhà chánh án Hùng… Tôi cũng quên không hỏi về “ ông
cha nhà binh ” đã chứa chấp Dương Văn Ba và tôi trong đêm chúng tôi rời tòa án Trà Vinh.
Tên ông là gì ? Sau 1975 ông đi đâu ? Bây giờ ông làm gì ?… Nhất là khi chúng tôi bị lính
ông Thiệu đuổi nà trong đêm, sát đến cửa nhà ông, làm sao ông liên lạc được và nhanh như
vậy với… “ Vatican ”, để “ xin phép ” cho chúng tôi trốn trên trần nhà ?…
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SV Huỳnh Tấn Mẫi giải thích Híến Pháp
Trong quyển Đối Diện Với Chiến Tranh của giáo sư Lý Chánh Trung (Nhà xuất bản Trẻ, 2000)
in lại những bài chọn lọc giáo sư đã viết trên hai tờ nhựt báo Tin Sáng và Điện Tín trước 1975, có một
tấm hình, ở trang 68, chụp anh Huỳnh Tấn Mẫm, tay cầm cuốn Hiến Pháp Việt Nam Cộng Hòa, và tôi,
với chú thích : “ Sinh viên Huỳnh Tấn Mẫm (phải) giải thích Hiến Pháp với dân biểu Hồ Ngọc Nhuận
về điều khoản cấm bắt người trái phép, sau khi chánh quyền Thiệu cho cảnh sát tấn công trụ sở sinh
viên tại 207 Hồng Bàng, quận 5 ”.
Ai đã chụp bức hình nầy ? Ai đã ghi lời chú thích nêu trên đây ? Tôi không biết. Chỉ biết ở cuối
sách có ghi : “ ảnh tư liệu của tác giả ”. Và khi nhận được sách tặng, hồi tháng 6/2000, tôi có viết thư
cám ơn giáo sư, vừa để hỏi lại cho rõ về bức hình, cũng như về vài chi tiết liên quan đến việc đóng cửa
hai tờ Tin Sáng và Điện Tín giáo sư viết trong “ Lời Nói Đầu ” của cuốn sách. Rất tiếc đến nay tôi vẫn
chưa biết được gì hơn ! Tôi có hỏi Mẫm, Mẫm cũng không biết gì hơn tôi.
Dù sao, cũng xin cám ơn “ ai đó ” đã cho độc giả biết “ một sự thật ”. Đó là một dân biểu Quốc
Hội Việt Nam Cộng Hòa đã có hân hạnh được một sinh viên “ lên lớp ” về Hiến Pháp Việt Nam Cộng
Hòa !
Nhưng cũng lại có một “ sự thật khác ”, mà tôi xin kể, về bức hình nêu trên.
Một đêm tôi đang ở trong nhà thương Phước Kiến, đường Nguyễn Trãi, với hai con gái đầu lòng
được một người bạn học cũ là bác sĩ Huỳnh Văn Xuân cắt amygdale.

Ai giết SV Lê Khắc Sinh Nhật
Đường phố Sàigòn mấy ngày nầy treo đầy biểu ngữ màu tang, tiếc thương sinh viên Lê Khắc
Sinh Nhật, và lên án sinh viên Huỳnh Tấn Mẫm là “ kẻ sát nhân ”.
Cô Nguyễn Thị Yến và anh Nguyễn Văn Thắng – Thắng cao – tìm đến xin gặp tôi. Nằm ở bệnh
viện mà cũng bị mò ra ! Hai anh chị sinh viên nầy có tài dò la hay nhà tôi đã bật mí ?
Nguyễn Thị Yến, từ sau 1975 cho tới gần đây, là trưởng ban văn hóa xã hội của Ủy ban Mặt Trận
Tổ Quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, chuyên lo vận động nhân dân đóng góp cho các công tác
từ thiện xã hội hay cải tiến dân sinh của Thành phố. Điện Trị An, đường Nhà Bè - Cần Giờ, cứu lụt
cứu lũ, nhà tình nghĩa tình thương, học bổng, vân vân… đều có sự vận động tích cực của Yến cùng
với các vị thường trực Mặt Trận nhiều khóa liền. Nguyễn Văn Thắng một thời chìm nổi, vài lần gặp
lại tôi ở Tin Sáng bộ mới, bây giờ không biết ở đâu. Bác sĩ Huỳnh Văn Xuân, sau 1975 đi học tập cải
tạo có lẽ tốt nên được cho về tương đối sớm và hiện đang hành nghề có lẽ cũng tốt ở Paris.
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Yến và Thắng tìm tôi bàn kế giải vây, và giải oan, cho Huỳnh Tấn Mẫm.
Ai giết sinh viên Lê Khắc Sinh Nhật ? Đến bây giờ ắt nhiều người biết. Riêng tôi trước sau không
hề biết, cũng không hỏi. Chánh quyền Sàigòn lúc đó lại cứ đổ riệt cho sinh viên Huỳnh Tấn Mẫm,
đang trốn, là kẻ giết người ! Càng trốn càng củng cố cáo lý của cảnh sát đang ra sức lùng sục, giăng
bẫy để bắt Mẫm cho bằng được. Mà ló ra là tức khắc đưa đầu vào lưới, cải chính minh oan sao cho
kịp ! Tình thế thật tiến thoái lưỡng nan ! Tôi hẹn Mẫm, qua Yến và Thắng, có mặt một sáng sớm bên
hông Hạ Nghị Viện, nay là Nhà hát Thành phố. Tôi nhớ có dặn Mẫm phải nguỵ trang để đi đường. Mà
Mẫm có nguỵ trang hay không, thế nào, Mẫm chắc nhớ, tôi thì không. Để đánh lạc hướng công an, tôi
thỏa thuận để sinh viên tung tin Mẫm sẽ xuất hiện và họp báo tại trung tâm sinh viên Phật tử của thầy
Thiện Minh, số 294 Công Lý, nay là Nam Kỳ Khởi Nghĩa.
Mẫm đến trễ giờ hẹn. Chắc không bao lâu, nhưng tôi thấy như dài vô hạn. Bên kia đường, nơi trụ
sở các Ủy ban Hạ Nghị Viện, ngày nay là một phần nối dài của khách sạn Caravelle mới, dân biểu
Đinh Văn Đậm đang đứng tán gẫu với một ký giả. Họ đang kéo tay nhau chuẩn bị băng qua đường
sang chỗ tôi, càng làm tôi thêm lên ruột ! Một chiếc Honda xịch đến, Mẫm nhảy xuống kịp lúc. Vừa
giáp mặt, tôi “ mắng ” Mẫm như tát nước : “ Cậu làm ăn bê bối ! Hẹn giờ nào mà bây giờ mới tới ?
Lần sau còn vậy chắc cậu nghỉ việc luôn ! ”. Vừa “ mắng ” tôi vừa đẩy Mẫm vô cửa hông Hạ Viện,
theo một cầu thang cuốn, nhanh chân đi lên lầu. Cửa hông nầy chỉ dành cho các thừa phát lại và tống
thư văn của Quốc Hội, cấm người lạ. Các dân biểu cũng ít qua lại cửa nầy. Số nhân viên đi làm sớm
có mặt tại chỗ hôm đó ắt phải nghĩ tôi đang “ nổi giận ” vì một anh thư ký mới chưa quen việc. Dân
biểu Đậm và anh ký giả cũng không tiện giữ tôi lại để gạ chuyện. Họ đâu biết tôi “ giận giả ” mà “lo
thiệt ” ! Tôi lo Mẫm bị phát hiện.

Ông Đệ Nhất
Xế bên đầu cầu thang trên lầu là văn phòng ông Đệ Nhất Phó Chủ Tịch Hạ Nghị Viện, bác sĩ Hồ
Văn Minh. Cửa không khóa, tôi đẩy Mẫm vào và chộp máy gọi Hồ Văn Minh.
Minh không hề biết trước kế hoạch của tôi, cũng không hề hỏi lại cụ thể phải đến ngay Hạ Viện
để làm gì. Anh chỉ biết xách áo đi liền, theo cú gọi của tôi.
Cái gì, một thời, đã gắn bó và khiến một số người chúng tôi tin tưởng sống chết với nhau đến
vậy ?
Minh và tôi có thời cùng học chung lớp ở Taberd và hoạt động xã hội chung, nhưng chưa hề thề
thốt theo chung một ngọn cờ nào. Đảng phái cũng không, mà có đảng còn không ngăn được người của
họ xé rào theo chúng tôi. Quyền lợi thiểu số đối lập không có gì, ngoài những trù ẻo, rình rập, đàn áp
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của chánh quyền. Nhưng quyền lợi phe đa số thân chính có thừa cũng không ngăn được người của họ
xé lẻ bỏ phiếu cho Đối Lập. Nếu không có phiếu “ đi đêm ” của phe đa số, Đối Lập thiểu số không
làm sao có được chiếc ghế Đệ nhất Phó Chủ tịch Hạ Viện cho Hồ Văn Minh, suốt nhiệm kỳ I. Trong
khi nhóm “ Xã Hội Mới ” của chúng tôi chỉ vỏn vẹn có mười một người, không đủ túc số để lập thành
một khối đối lập chính thức, phải liên kết với vài nhóm lẻ khác. Trong khi Nguyễn Bá Cẩn, “ con gà ”
của phe Đa Số, sau nầy là Thủ Tướng cuối cùng của chế độ, phải chịu lép vế ngồi ghế “ Đệ Nhị ”,
cũng suốt nhiệm kỳ I. Nếu không có phiếu “ tiêu lòn ” của phe đa số thân chính, Đối Lập cũng không
thể giành được chiếc ghế Chủ tịch Ủy Ban Nội Vụ cho Hồ Ngọc Cứ, chức Chủ tịch Ủy Ban Tư Pháp
cho Trần Minh Nhựt, chiếc ghế Chủ tịch Ủy Ban Bài Trừ Tham Nhũng cho Ngô Công Đức, hay chức
Chủ tịch Ủy Ban Xây Dựng Nông Thôn cho tôi. Tất nhiên có một số ghế, Đối Lập không thể giữ lâu
hoặc không sao giành nổi. Giành được Ủy Ban Nội Vụ cho anh Cứ, trong nhiệm kỳ đầu, là quá lắm
rồi, đừng hòng tranh chấp Ủy ban Ngân Sách Tài Chánh, ngoại giao hay Kinh Tế… Dù vậy, anh
Nguyễn Văn Thanh, nguyên Tỉnh trưởng Vĩnh Bình, thuộc khối Xã Hội chúng tôi, cũng giữ chức Chủ
tịch Ủy ban Quốc phòng được một năm. Kỹ thuật, kỷ luật kiểm phiếu và kiểm tra lẫn nhau trong phe
đa số ngày càng gắt gao, hiệu quả. Những màn giám sát họ bày ra cho các nữ dân biểu “ phe ta ” thủ
diễn ngày càng tân kỳ, độc đáo, có dân biểu lăm le muốn xé rào ngày càng khó.
Thật ra các chức Chủ tịch Ủy Ban do đối lập giành được tuy có tiếng mà không có bao nhiêu
“ miếng ” ! Nói “ không có bao nhiêu miếng ” là vì túc số, thành phần dân biểu nghị sĩ trong các Ủy
Ban Quốc Hội là tỷ lệ theo số thành viên các Khối, các Nhóm trong Quốc Hội. Phe thân chính chiếm
đa số trong Quốc Hội thì đa số trong từng Ủy ban cũng thuộc về phe thân chính. Chủ tịch Ủy Ban chỉ
chủ trì, còn mọi việc có liên quan, mọi dự luật phải biểu quyết ở các Ủy Ban, phe đa số đều thắng
phiếu. Còn nói “ có tiếng ” là vì, trong khi bị khống chế về túc số, các chủ tịch đối lập lại ưa đặt vấn
đề, ưa chất vấn chánh phủ và “ lục lạo ”, nhất là lục lạo vào các nơi, các vấn đề nhạy cảm đối với
chánh quyền, như vô xem xét các khám đường. Lại có báo chí hậu thuẫn. Nhờ lục lạo như vậy mà anh
Cứ và tôi có lần đã khám phá hàng trăm trẻ vị thành niên không hiểu tại sao đã bị đem giấu ở Côn
Đảo. Báo hại Hành Pháp phải tìm mọi cách gấp rút đưa các cháu vào đất liền.
Chức “ Đệ Nhất ” quan trọng và hữu hiệu hơn. Bởi có quyền ưu tiên điều khiển các phiên họp
khoáng đại Quốc Hội khi Chủ Tịch tạm thời vắng mặt. Bởi trước những quyết định cốt tử, ông Chủ
Tịch Quốc Hội thường tham khảo hai ông phó ngồi hai bên, mà ưu tiên là ông “ Đệ Nhất ”. Bởi, khi
thiểu số đối lập làm nà, “ gây rối ”, cụ Chủ tịch vì lớn tuổi đâm “ quýnh ”, không biết phản ứng ra sao,
thường nhường cho ông “ Đệ Nhất ” giải vây. Và, trong những phút phức tạp, tế nhị, khi cụ Chủ tịch
còn đang “ ấp úng ” thì ông Đệ Nhất thường là nhanh miệng “ lấn tiếng ”. Ở các phiên họp khoáng đại
vì vậy người ta thường thấy ông “ Đệ Nhất ” là “ nhất ”. Để tham vấn. Để gỡ rối. Có khi để phát biểu
hay quyết định thay cho cụ Chủ tịch. Còn ông “ Đệ Nhị ” thường là “ ngồi chơi không có… xơi
nước ”. Thời đó bàn Chủ tịch Quốc Hội tại hội trường khoáng đại không có để nước uống…
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Lá bùa Hiến Pháp
Như đã hẹn trước, khi Huỳnh Tấn Mẫm đã “ đột nhập ” thành công vào Hạ viện, cuộc “ họp báo
giả ” ở Trung tâm Thích Quảng Đức liền được sinh viên thông báo dời về Hạ Viện, để “ họp báo
thiệt ”. Hằng trăm ký giả, công an, sinh viên ùn tranh nhau kéo đến chật cả tiền sảnh Hạ Viện, tràn cả
ra đường…
Ông “ Đệ Nhất ” Hồ Văn Minh trao cho Huỳnh Tấn Mẫm một quyển Hiến Pháp Việt Nam Cộng
Hòa, và cùng tôi đưa Mẫm xuống tiền đình Hạ Viện để ra mắt báo chí. Quyển Hiến Pháp trong tay
Mẫm chính là “ lá bùa hộ mệnh ” để Mẫm… thoát nạn. Làm sao bắt giữ Mẫm và vu cho Mẫm tội giết
người khi Mẫm đường hoàng xuất hiện và đi ra từ… Quốc Hội ? Với hai nhà Lập Pháp “ có cỡ ” hộ
tống ? Với Hiến Pháp trong tay ? Với đông đảo ký giả trong nước và người nước ngoài chứng kiến ?
Với hằng trăm sinh viên hoan hô ? Cùng không biết bao nhiêu công an chìm nổi chỉ biết đứng đực trố
mắt ra nhìn ? Hoặc chụp hình… “ kỷ niệm ” ?
Một sự xuất hiện với “ khí thế ” như vậy mà không có “ ai đó ” “ chớp lấy ” hình để chú thích
“ sinh viên Huỳnh Tấn Mẫm giải thích Hiến Pháp với dân biểu Hồ Ngọc Nhuận ở… trụ sở sinh
viên… ” thì cũng uổng ! “ Ai đó ”, tôi không biết. Hỏi Mẫm, Mẫm cũng không hay. Hỏi giáo sư Lý
Chánh Trung, thì … khá lâu sau giáo sư mới cho biết đó là do một người con của giáo sư làm việc ở
một cơ quan thông tấn đã hỏi xin ở đâu đó. Và đó là sự thật thứ hai về bức ảnh tôi và Mẫm …
Nói về “ lá bùa ” Hiến Pháp, tôi nhớ năm 1968 khi tôi cùng một đoàn dân biểu Quốc Hội VNCH
sang gặp ông Harriman, trưởng đoàn thương thuyết của Hoa Kỳ tại Hội nghị Paris về hòa bình Việt
Nam, và ông Phạm Đăng Lâm, trưởng đoàn VNCH, đại sứ tại Pháp. Là một người đối lập, tôi thành
thật hỏi ông Lâm, là người tranh đấu cho quyền lợi VNCH tại bàn đàm phán, có trách cứ Đối Lập điều
gì và muốn ở Đối Lập điều gì không ? Sau một chút ngẫm nghĩ, ông Lâm đáp : “ Tôi không trách gì,
chỉ xin các anh tôn trọng Hiến Pháp, vì Hiến Pháp là đất đứng của chúng ta ”. Tôi hớn hở : “ Đại sứ
khỏi lo. Những gì Đối Lập làm là tranh đấu để thực thi Hiến Pháp, để bảo vệ Hiến Pháp. Chính Tổng
Thống mới là người ngồi xổm lên Hiến Pháp ”…

Lại Hiến Pháp
Tôi cũng nhớ lần dự Hội nghị Ủy ban Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam ở Hà Nội để góp
ý về dự thảo sửa đổi Hiến Pháp Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992. Lần đó tôi đã làm
mọi người cười rần khi tôi “ ngớ ngẩn ” tuyên bố muốn góp ý sửa đổi tất cả các điều khoản của dự
thảo, không trừ điều nào, cả Lời Nói Đầu ! Và đặc biệt là các điều khoản nói về Tổ Quốc “ xã hội chủ
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nghĩa ” và về quyền sở hữu ruộng đất… Bạo gan hơn, tôi còn đề nghị hoặc bỏ mấy chữ xã hội chủ
nghĩa sau chữ Tổ Quốc hoặc, nếu không được, thì xin thêm mấy chữ “ xã hội chủ nghĩa ” vào cho Mặt
Trận Tổ Quốc hiện nay, để nó trở thành “ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa ”. Đây là lần
thứ hai tôi đề xuất thêm vô mấy chữ nầy.

Tổ quốc xã hội chủ nghĩa hay không xã hội chủ nghĩa
Lần thứ nhất là hồi năm 1976, khi tham dự một cuộc họp thảo luận về việc hợp nhất ba tổ chức
Mặt Trận chánh trị đang có mặt tại hai Miền Nam Bắc VN, sau năm 1975.Đó là Mặt Trận Tổ Quốc
Việt Nam ở miền Bắc, và Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam Việt Nam cùng với Liên Minh
các Lực Lượng Dân Tộc Dân Chủ và Hòa Bình ở miền Nam.
Lần đó, trong một cuộc họp trù bị tại dinh Độc Lập, nay là dinh Thống Nhất, có ai tôi không nhớ
hết, nhưng chắc chắn là có hai ông Nguyễn Hữu Thọ và Hoàng Quốc Việt. Còn phía cãi hăng nhất thì
chỉ có hai người là anh Châu Tâm Luân và tôi. Đây là nói về hội nghị hợp nhất các Mặt Trận Chánh
trị, diễn ra năm 1976, mà có người cứ cố tình nhớ lộn, cho rằng đó là “ Hội nghị Hiệp Thương Chánh
Trị Thống nhất Tổ Quốc về mặt Nhà Nước ” diễn ra vào tháng 11 năm 1975.
Cả hai lần hội nghị hợp nhất và thống nhất – hợp nhất các tổ chức Mặt Trận và thống nhất Tổ
Quốc – đều có họp trù bị, có khi đến mấy phiên. Và một số anh em chúng tôi, như Ngô Công Đức,
Châu Tâm Luân, LM. Chân Tín, Nguyễn Ngọc Lan… và nhiều thành phần khác thường được mời
tham dự, ở cả các cuộc họp trù bị, cả hội nghị chánh thức. Họp trù bị thường là để thăm dò các ý kiến
khác nhau, nhưng cũng là để đả thông tư tưởng, san phẳng bất đồng, tránh gặp nhiều mâu thuẫn hoặc
tranh cãi nhiều ở hội nghị chánh thức. Tôi nhớ lần họp hội nghị trù bị để bàn việc hợp nhất các Mặt
Trận, những tưởng là nhanh nhưng không ngờ lại kéo dài bất thường gần suốt đêm.
Cái tên “ Mặt Trận Tổ Quốc ” đặt chung cho cả ba tổ chức chánh trị dự định hợp nhất kể như đã
được an bài từ Hà Nội. Vậy mà anh Luân và tôi cứ cố cãi : theo chúng tôi, cái tên “ Mặt Trận Dân Tộc
Thống Nhất ”, như đã được nêu trong các văn kiện giải thích lý do, là sát nghĩa, sát nội dung yêu cầu
và đắc ý lắm rồi, cớ sao phải dùng lại cho bằng đuợc cái tên Mặt Trận Tổ Quốc đã được dùng rồi ở
miền Bắc ? Nhưng khi đã biết không thể lay chuyển được ý định của các ông lãnh đạo, chúng tôi đã đề
nghị thêm bốn chữ “ xã hội chũ nghĩa ” vô sau mấy chữ Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam. Lý lẽ của chúng
tôi là : “ Tổ Quốc là của chung của mọi người Việt Nam, không ai có thể độc quyền. Và Tổ Quốc Việt
Nam là một. Nhưng nói về Mặt Trận chánh trị thì khác, có thể có mặt trận nầy, mặt trận khác, thậm chí
nhiều mặt trận. Và chúng tôi thử đặt câu hỏi : “ Giá như sau nầy, hay ngay bây giờ, ở hải ngoại có
người Việt Nam cũng thành lập Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam thì ai cấm được ? Và không lẽ ta lại
muốn có hai MTTQVN “ quánh ” nhau, làm trò cười cho thiên hạ và làm đau lòng con cháu ? Thôi thì
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cứ danh chánh ngôn thuận, cứ đề rõ bảng hiệu của cái Mặt trận xã hội chủ nghĩa của nước Cộng Hòa
xã hội chủ nghĩa Việt Nam, để mọi người được tự do tham dự. Còn nếu cứ để “ trống trơn ” mấy chữ
Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam như vậy thì coi như ta muốn độc quyền Tổ quốc ”. Cuộc họp trù bị đêm
đó cứ thế mà dằng dai, duy nhất chỉ vì cái tên của một mặt trận. Để tránh đi vào ngõ cụt, ông Hoàng
Quốc Việt đã phải vận dụng “ chưởng lực ” cuối cùng. Ông nói : “ Ta chọn tên MTTQVN, vì đó là tên
do Bác Hồ trước đây đã đặt ”.
Hơn 15 năm sau, năm 1992, khi được nói về việc sửa đổi Hiến Pháp ở Hà Nội, tôi lại có dịp trở
lại vấn đề nầy một lần nữa. Bởi tôi nghĩ chủ nghĩa xã hội hay chủ nghĩa gì thì cũng chỉ là giai đoạn. Tổ
quốc mới thật sự trường tồn. Bởi tôi thành thật nghĩ chế độ có thể có nhiều nhưng Tổ Quốc trước sau
mãi mãi vẫn là một. Và dù theo chế độ nào, ở phương trời nào, hay ở thời đại nào, con người Việt
Nam mãi mãi vẫn chỉ có một Tổ Quốc Việt Nam ngắn gọn mà thôi. Như mỗi người và mọi người
cũng chỉ có một mẹ đẻ.
Nhưng cả hai chữ “ hoặc ” tôi xin một lần nữa – hoặc bỏ mấy chữ XHCN sau Tổ Quốc Việt
Nam, hoặc thêm mấy chữ nầy vào sau Mặt Trận Tổ Quốc – đều bị bác. Vì vậy, trong Hiến Pháp mới
năm 1992, Tổ Quốc Việt Nam vẫn giữ là “ Tổ Quốc xã hội chủ nghĩa ”, còn Mặt Trận Tổ Quốc Việt
Nam thì… không cần có “ xã hội chủ nghĩa ”.

Đất đai là của ai
Về đất đai, tôi đã tỏ ý không ngại nếu nó thuộc quyền “ sở hữu của toàn dân ”, như dự kiến trong
Hiến pháp, nhưng rất ngại nếu một guồng máy quan liêu, thiểu số mà “ vĩ đại ”, chia nhau làm chủ
thay cho toàn dân. Hoặc để mạnh ai nấy làm chủ, kể cả người nước ngoài, như ở những nơi nào có mỏ
quý. Nhưng cả điều tôi “ ngại ”, cả điều tôi không ngại, nghĩ lại cũng chẳng để làm gì, chẳng thiết có
ai nghe ! Và đất đai, theo Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, do Quốc Hội được
toàn dân bầu cử thông qua, dưới sự lãnh đạo của đảng Cộng sản Việt Nam, vẫn là của toàn dân, được
Nhà nước quản lý. Và nhà nước quản lý thế nào thì ai ai cũng đều biết…

Sống chung
Nhắc tới Hiến Pháp là nhớ tới Đối Lập, mặc dầu không phải Hiến Pháp nước nào, lúc nào cũng
minh thị quyền của đối lập. Nhưng ở đây, tới nay, thỉnh thoảng khi nhắc tới đối lập, tôi thấy mỗi người
vẫn cứ nghĩ vầy nghĩ khác. Mà chủ yếu là lên án hay bài bác, tùy lập trường quan điểm. Lên án, vì nó
đã ít nhiều góp phần làm sụp đổ chế độ cũ. Như, có người nói, “ giọt nước… làm tràn cái ly ”. Bài bác,
vì nó không làm nên tích sự gì, cũng không là yếu tố cần thiết cho một chế độ gọi là dân chủ.

7

Nhưng, như ở nước Pháp, tôi thấy có mấy “ hiện tượng ”. Hiện tượng thứ nhất là về ông François
Mitterrand và tướng De Gaulle. Ông F. Mitterrand, lãnh tụ cánh tả đối lập, quả đã làm điên đảo tướng
De Gaulle, một thời là cứu tinh của dân tộc, ở vòng “ một ” kỳ bầu cử Tổng thống Pháp năm 1965.
Nhưng người đã làm cho De Gaulle, cha đẻ của nền Đệ ngũ Cộng Hòa Pháp, phải ra đi, rời bỏ chính
trường, không phải là F. Mitterrand, không phải là cánh tả đối lập, cũng không phải điều mà De Gaulle
ghét nhất là “ trò chơi dân chủ giữa các đảng phái ”, mà chính là cuộc đấu tranh của sinh viên, thanh
niên trong cuộc khủng hoảng chính trị xã hội chưa từng thấy ở Pháp và châu Âu tháng 5 năm 1968.
Tôi cũng nhớ có nhiều người Pháp có máu mặt đã chuyển tiền hoặc rục rịch di cư ra nước ngoài khi
ông F. Mitterrand đắc cử Tổng thống Pháp năm 1981. Nhưng cũng chính ông F. Mitterrand là người
đã mở màn cho một thời kỳ “ sống chung ” chính trị, chưa từng thấy, với cánh hữu đối lập. Lại sống
chung đến hai lần. Mà một lần không với ai khác hơn là với Thị trưởng Paris, Thủ tướng Jacques
Chirac, Tổng thống Pháp hiện nay. Không biết ông Chirac có “ quen mùi ” hay không, nhưng dân
chúng Pháp thì lại thích sống chung đến mức, bằng lá phiếu, đã buộc ông tới nay vẫn phải “ ở chung
một nhà ”, chia quyền lãnh đạo đất nước không những với đảng Xã Hội của Thủ tướng Lionel Jospin,
mà còn với đảng Cộng Sản và đảng Xanh…

Dân chủ với đa số và thiểu số
Dân chủ có đa số và thiểu số – đương nhiên là như vậy. Nhưng dân chủ có thiểu số tham gia cầm
quyền, hay ít nhất cũng được tham gia chánh trường, chớ không phải bị loại, chắc phải có cái độc đáo
và khởi sắc hơn. Không có chế độ nào sụp hay đe dọa bị sụp đổ vì có thiểu số đối lập tham dự chánh
trường. Mà vì đàn áp, loại trừ thiểu số thay vì chấp nhận, tôn trọng, đối thoại, hợp tác… để cùng nhau
xây dựng dân chủ. Bởi dân chủ là thiểu số thừa nhận đa số, nhưng dân chủ cũng là đa số thừa nhận
chánh kiến lập trường của thiểu số hôm nay có thể là đa số ngày mai… Ở Việt Nam, từ sau 1975, lý ra
đã có thể có một thứ dân chủ như vậy, một thứ dân chủ đặc thù của Việt Nam, mà vẫn có thể nêu
gương tiêu biểu, mà vẫn có thể tôn trọng, cầu dụng những tiếng nói độc lập, những đóng góp trung
thực, với sự tham gia tích cực của các đoàn thể, tổ chức, tôn giáo, kể cả các đảng phải đã từng sát cánh
với chế độ trong quá khứ đấu tranh cho độc lập dân tộc và tự do. Với một tổ chức Mặt Trận Dân tộc
Thống nhất, vốn có ít nhiều ảnh hưởng, uy tín trong thời đánh Tây đánh Mỹ, có thể giữ vai trò cái
thắng vừa làm chất xúc tác. Tiếc thay người ta đã không thật lòng mong muốn như vậy, mà chỉ muốn
rập khuôn, “ nhân bản vô tính ” hàng loạt con người, về chánh trị, về ý thức, về hành vi thái độ…, một
việc mà nếu nhất thời thành công cũng chỉ sớm đưa đến bệnh hoạn vì trái tự nhiên. Cả hai cái đảng
Dân Chủ và Xã Hội, đã có từ hồi đánh Tây, đánh Mỹ, tuy ngày càng teo dần vì không được phát triển,
nhưng vẫn là chỗ dựa của đảng lãnh đạo, với những cán bộ chủ chốt do đảng lãnh đạo “ chi viện ”, sau
cùng cũng đã bị dẹp. Và cái Mặt Trận Dân Tộc Thống Nhất, với tên là Mặt Trận Tổ Quốc, đến nay lại
có cả luật Mặt Trận, vẫn như người trong cuộc thường gọi là tổ chức “ đưa mặt chịu trận ”, nhưng kỳ

8

thật chỉ là một tổ chức chia phần hoạt động từ thiện với các tổ chức xã hội tôn giáo khác, lại là một
guồng máy nhân sự hành chánh khổng lồ thứ ba – trong đó lại có những thành viên chủ lực cũng được
hưởng lương nhà nước để trở thành cả chục guồng máy hành chánh nhân sự thứ cấp – song hành với
guồng máy nhà nước và guồng máy đảng, cùng chia phần ngân sách nhà nước, tức chia phần đóng góp
của nhân dân.

Nhìn lầm
Hoạt động con người có những tương tác qua lại thật khó lường. Bây giờ trong túi con người, bất
kỳ ở đâu, lúc nào, cũng có thể vang lên tín hiệu của người khác, ở xa tít tận cùng thế giới. Biết đâu,
đến lúc nào đó, con người chỉ cần gõ gõ ngón tay lên đầu là có thể, nhờ một thứ sóng vô hình, nghe
được tiếng nói hay thấy được hình ảnh của ai đó ? Bây giờ người ta có thể gọi hồn người chết, như cô
H. nào đó ở Hà Nội đã làm và ông T. P., một cán bộ cao cấp nghỉ hưu đã kể. Nhưng chừng nào thì hồn
người sống liên lạc được với nhau, làm sao biết ? Và chừng đó thì con người có nhìn nhận nhau,
không qua các bình phong, rào chắn, hay cả những “ kính chiếu yêu ” do mình dựng lên không ?
Trước 1975, tôi vào ra các khám khá nhiều, gặp khá nhiều người, mà không nhớ. Có nhớ cũng
không hết.
Hôm đám giỗ anh Nguyễn Ngọc Phương, còn nghe gọi là anh Ba Triết, tôi không nhớ giỗ lần thứ
mấy, ở Tịnh xá Ngọc Phương, có anh ngồi cùng bàn nhắc : “ Tụi nầy hồi đó bị bắt đều khai là làm việc
cho anh không hà ! ”. Tôi hiểu “ làm việc cho anh ”, một dân biểu đối lập, có nghĩa là không làm việc
cho cộng sản… Nhưng đó chỉ là một mẹo vặt, hiệu quả không đáng là bao và không đáng được ghi
vào lý lịch.
Lại có một người, cũng từng vào tù ra khám, chạy lại nói : “ Anh không nhớ tôi đâu ! Hồi đó tôi
gọi anh bằng… thầy ! ”
Trong đám sinh viên học sinh là tù nhân chánh trị thời trước cũng có một số học trò cũ của tôi,
như bác sĩ Nguyễn Huy Diễm bạn của bác sĩ Huỳnh Tấn Mẫm, hay sau nầy có Huỳnh Văn Ngươn,
một tù nhân khác trong vụ án Cimexcol Minh Hải. Nhưng thật tình tôi không nhớ có… dạy chị nầy.
Lại một đám giỗ khác, tại nhà ông Sáu Ngọc, nguyên Giám đốc Công an Thành phố. Anh họa sĩ
Ớt, tức Huỳnh Bá Thành, Tổng biên tập báo Công An, ngày trước có vẽ biếm họa cho Tin Sáng, Điện
Tín và Đại Dân Tộc, bất thần ghé ngang nhà bắt tôi đi ăn. Ông Sáu Ngọc và ông Năm Xuân, đã từng
thông cảm giúp trả tự do cho hai thằng cháu, con hai ông bạn của tôi rủ nhau bỏ nhà vượt biên, và cho
nhiều trường hợp tương tự khác, nên tôi luôn nhớ ơn. Nay được họa sĩ Ớt bất ngờ “ bắt ” đi ăn giỗ ở
nhà ông Sáu Ngọc, tuy có chút do dự, tôi cũng xách áo theo anh.
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Dọc đường họa sĩ Ớt dừng xe trước báo Tuổi Trẻ đón một nhà báo Sàigòn cũ, từng cộng tác với
tôi ở Tin Sáng bộ mới sau 1975, cho tới khi “ hoàn thành nhiệm vụ ” năm 1981 : nhà báo Lý Quý
Chung. Hai người như có hẹn trước mà tôi không biết. Tới nơi khi trời đang đổ một cơn mưa lớn mà
đã có mặt đông đủ nhiều người, trong số có khá nhiều gương mặt tôi quen, phần lớn là dân Sàigòn
trước 1975. Có người trong Quốc Hội cũ, có người trong làng báo. Hầu hết như là đã có hẹn với nhau
và với Ớt từ trước. Sau tiệc giỗ, trước lúc chia tay, họa sĩ Ớt bỗng lên tiếng đề nghị tôi có vài lời “ thay
mặt anh em ”. Thật là vinh hạnh ! Nhưng làm sao tôi dám nhận ! Đi ăn giỗ là tự mỗi người. Dù ai nấy
đều có người rủ rê lôi kéo, hay bị “ xớt ngang ” như tôi, thì nào ai có quyền đại diện cho ai ! Trong
bữa giỗ tôi nghe nhiều lần câu “ đồng thanh tương ứng ”… của ai đó. Nhưng đồng thanh tương ứng
cho cái gì, lúc nào ? Chắc là người này người nọ có lúc cũng “ đồng thanh ” hay “ tương ứng ” về một
cái gì đó chung với nhau nên mới rủ nhau đi ăn giỗ, ở nhà một ông “ sếp ” công an của thành phố. Còn
tôi thì vì nhớ những lúc phá rầy gia chủ về việc nầy việc nọ của người nầy người khác, sau năm 1975.
Nhưng tôi nào dám vì vậy mà tự nhận là “ đồng ”, là “ tương ” với chủ nhà, huống hồ là với ai, huống
hồ là vì những bữa giỗ…

Viết lý lịch
Nhận… “ bất tử ” có khi lại đâm phiền. Như cái lần tôi trót dại, tại nhà một anh luật sư dưới chế
độ cũ trong những ngày đầu Quân quản.
Trước 1975 tôi có in lậu mấy cuốn sách về tù chánh trị và về báo chí tại miền Nam. Đến cuốn
Tiếng Nói Trong Kẽm Gai tôi bỗng “ nổi hứng ” than hết tiền. Và kêu gọi độc giả mua sách ủng hộ để
trang trải phần nào công in, thay vì được tôi biếu không như trước. Một anh luật sư trẻ đến thăm, tỏ ý
muốn đóng góp. Anh không mua sách, mà tặng chung một số tiền, khiến tôi đâm lo. Lại nói tiền
không là của riêng anh mà là của một số “ anh em ” ngưỡng mộ, khiến tôi càng lo. Bởi tôi than hết tiền
là “ than… chánh trị ”. Và kêu gọi bạn đọc mua sách cũng là kêu “ mua… chánh trị ”. Như hồi tờ Tin
Sáng bộ cũ bị “ bức tử ”, tôi cho ra tờ Tin Sáng lậu, anh Dương Văn Ba ở nhà “ làm bếp ”, tức ở nơi
làm việc của Trung tá Đẩu, văn phòng chánh trị cạnh Đại tướng Dương Văn Minh, tôi đi bán, cũng là
“ bán… chánh trị ”. Bà con độc giả biết vậy nên mua càng nhiều. Nhất là bà con đi chùa Ấn Quang cứ
“ rượt ” theo tôi, đông nghẹt, để mua cho bằng được một tờ “ Tin Sáng bươm bướm ” mà không ai
chịu lấy lại tiền lẻ. Tôi kêu gọi mua sách báo lậu là kêu gọi một hành vi chánh trị có… trả giá, một thứ
“ biểu… tình ” : “ biểu tình… chồm hổm ”, “ biểu tình… chạy ”. Chớ không phải để xin tiền hay gọi
vốn. Tiền tặng, tiền cho… đâu thấm vào đâu mà còn có thể bị cho vào bẫy.
Nghe nói luật sư người gốc Nha Trang, là bạn xa gần của dân biểu Trần Văn Thung, đơn vị Nha
Trang, tôi đem chuyện hỏi ý Thung, người cùng khối Xã Hội với tôi. Thung cho biết có quen anh luật
sư nầy, nhưng lại cười, hỏi lại tôi : “ Bộ anh sợ gặp phải Việt Cộng hả ? ” Thì ra anh Trần Văn Thung
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lại nghĩ khác ý tôi… Và tôi đáp : “ Không, tôi không sợ Việt Cộng, chỉ sợ thứ khác… ” Cái thứ khác
mà tôi sợ có lẽ là CIA, mà tôi không nói ra. Bởi một lần, khi gởi tài liệu đấu tranh cho Ngô Công Đức
ở nước ngoài, tôi thử hỏi người bạn Mỹ giúp đưa tài liệu đi có chắc là sẽ không bị phát hiện không, và
anh bạn tôi đáp : chắc, nhưng cũng phải đề phòng CIA…
Một chiều sau 30.4.1975 anh luật sư cũ bỗng đến rủ tôi về nhà chơi. Để gặp một nhân vật cách
mạng trọng yếu, theo lời anh bạn luật sư. Nhân vật trọng yếu này đến trên một chiếc xe jeep “ chiến
lợi phẩm ”, có mấy người võ trang hộ tống, tất cả trong sắc phục chiến khu. Với nước da men mét ở
rừng, ông khách còn rất trẻ, trẻ hơn cả ông bạn luật sư chủ nhà. Ông nói nhiều về những điều tôi thấy
như một bài vỡ lòng về cách mạng mà sau nầy ai nấy đều phải ít nhiều đi học tập. Cuối cùng ông kêu
tôi về nhà viết lý lịch ! Và không quên ân cần nhắc nhở : “ Lý lịch phải đầy đủ nhưng không nên kể
công nhiều, bởi có khối người công gấp mấy mà không hề kể… ”.
Đây là lần đầu, từ hồi cha sanh mẹ đẻ, tôi được kêu viết… lý lịch. Với “ câu thòng ” : không nên
kể công.
Có những chữ sống đời đời. Có những chữ chỉ sau một thời là chết. Có chữ ý nghĩa bình thường
vô thưởng vô phạt nhưng tùy người dùng, tùy lúc dùng lại khiến người ta ai cũng sợ. Bậc lão thành
nào lúc nhỏ có đi chăn trâu ở trong Nam ắt biết chữ “ lúa ”. Chỉ vào người nào mà nói “ mầy lúa rồi ”
thì có nghĩa là “ mầy nguy rồi ”. Tất nhiên đây là lời nói trong dân gian, nhưng đã từng một thời đi vào
văn nghệ. Trong vở kịch mà tôi không nhớ tên, nhưng nhớ rất rõ có hai người bạn nhà quê, một người
có cha tên Chó và một người có cha tên Lúa. Hai người tranh hơn thua với nhau về cái tên cha mình.
Nhưng người phải khóc cuối cùng là người có cha tên Lúa. Muốn biết tại sao khóc thì phải nghe lại
đĩa kịch. Chữ Lúa với nghĩa là “ nguy ” nầy đã chết từ non nửa thế kỷ nay. Ai làm nghề rừng đều phải
biết lý lịch gỗ. Nó có từ thời Tây qua thời Ta. Không như chiếc xe đạp, thời Ta mới có bảng số, mà
cũng tùy nơi và cũng không bền. Thanh niên bây giờ chắc ít ai biết hai chữ “ bài chỉ ”. Đó là lý lịch
của trâu, dưới thời Pháp thuộc. Hồi mới “ giải phóng ” không ít người hồi hộp đến sợ hãi khi nghe kêu
đi “ đăng ký ”. Nhất là đăng ký kết hôn hay đăng ký khám thai đối với mấy cô mấy bà. Rồi cũng mấy
cô mấy bà, về lâu về dài, không ai là không than phiền nếu không được kêu đi đăng ký để… mua dầu
lửa hay mua gạo.
Lý lịch là cái bình thường. Ai nấy hay con gì, cái gì cũng phải có. Có điều, nếu nhứt cử nhứt
động đều phải viết nạp đủ lý lịch của mình, cả mấy đời nội ngoại, thì cũng hơi… “ mỏi cổ ” vì, như
Giáo sư bác sĩ Phạm Biểu Tâm có lần đã “ than thở ” ở Hội Trí Thức Yêu Nước Thành phố : mỗi lần
phải viết lý lịch là mỗi lần như được nhắc phải “ cúi mặt xuống ”. Tất nhiên cái gì cũng có luật trừ :
trừ những ai, nhất là những thanh niên muốn vô đại học, thuộc loại thứ mười hai hay thứ mười ba, chỉ
cần viết một lần là… đủ. Đủ để khỏi vô Đại học vì cái tội có người cha ngày trước “ ăn mặn ” mà ngày
nay mình phải “ khát nước ”.
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Lần đầu tiên bất ngờ được kêu viết lý lịch, lại được nhắc nhở không được kể công, tôi tỏ vẻ sốt
ruột ngó quanh. Tôi còn “ sốt ruột ” vì mấy lý do khác nữa. Như về cái ông cách mạng rất trẻ thấy
quen mà lạ đang ngồi trước mặt. Như về thái độ “ ít nói ” của ông luật sư chủ nhà, và của một ông bạn
khác của chủ nhà tôi hân hạnh được quen từ trước, cùng góp mặt hôm đó mà cũng tỏ ra ít nói, và nhất
là về cái không khí “ gường gượng ” của cuộc gặp.

Đổi đời
Thấy tôi vẫn giữ im lặng, không lấy gì làm “ hồ hởi ”, khi được kêu viết lý lịch, ông khách trẻ lại
tiếp tục nói, như để vỗ về : “ Anh sắp giữ cương vị chánh quyền ! ”. Lại một từ mới nữa đối với tôi :
“ cương vị ” chánh quyền…
Thì ra, tôi cũng tập quen dần sau nầy, mỗi khi trong đời sống có bất cứ thay đổi gì, có khi chỉ là
“ đi ra, đi về ”, đi lên hay đi xuống, hay đổi chức, đổi việc, còn được gọi là cương vị công tác, có khi
được gọi để thưởng… cũng cần víêt lý lịch. Càng về sau tôi càng biết rõ : viết lý lịch không là một thứ
thủ tục hành chánh thông thường, mà là một lễ nghi bắt buộc trước mỗi bước đi trong đời một công
dân Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Để không lầm người. Nhất là không lầm người giữa nhóm nầy nhóm
khác, trong nhiều nhóm công dân Việt Nam khác nhau. Lý lịch với hộ khẩu là “ hai mảnh linh hồn ”,
là hai đặc thù của căn tính con người Việt Nam thời đại mới, xã hội chủ nghĩa…
Không cần biết tôi có thắc mắc gì về cái “ cương vị chánh quyền ” tương lai hay không, ông
khách trẻ nói tiếp : “ Cương vị chánh quyền đương nhiên không cho phép anh sống xuề xòa như trước
kia. Trước kia tôi từng thấy anh ngồi bẹp dưới đất khi đi họp với dân, nhưng từ nay không được như
vậy nữa. Anh cũng không được “ quan hệ ” như trước với một vài người…”. Trong vài người đó, ông
khách trẻ đặc biệt nhắc đến chị Kiều Mộng Thu.
Từ đầu buổi gặp tôi đã thấy ngờ ngợ về cái ông cách mạng trẻ nầy, như đã từng gặp nhau đâu đó
trong các cuộc biểu tình hay ở những lần tôi lặn lội đi họp ở các khóm lao động vùng ven Đô thành.
Nghe ông nói đã từng thấy tôi ngồi bẹp đâu đó với dân, tôi bỗng nhớ ra ông là… em trai của một
người tôi không lạ, trong giới thanh niên sinh viên tranh đấu.
Với hy vọng làm cho không khí bớt nặng mùi… “ chỉ đạo ”, tôi “ bắt quàng ” ướm hỏi thử ông về
cái “ cương vị ” của ông trong gia đình nọ mà tôi nhớ có quen.
Bé cái lầm ! Nguyên văn lời ông đáp, tôi không nhớ, bởi ông đáp cũng lấp lửng, nhưng ý nghĩa
thì không thể rõ ràng hơn : ở đâu mà chẳng có những cơ sở cách mạng ? “ Nhà cách mạng ” ở “ nhà
dân ” là sự thường. Ai cũng có thể là má, là chị, là em của những nhà cách mạng… Nhân dân là mẹ
đẻ, mẹ nuôi của cách mạng mà !
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Đúng là “ đổi đời ” như mọi người sau nầy đã học !
Tôi đành tịt. Và về nhà nằm lặn một thời gian khá lâu. Khiến một vài vị lãnh đạo cách mạng, thứ
thiệt, thắc mắc, khi cho người tìm hoài không gặp. Sau nầy nghe nói có vị còn tỏ ý “ lo cho tôi ”, lo
rằng có thể tôi đã… nhận gặp anh Tạ Bá Tòng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Dân Tộc Giải phóng
khu Sàigòn Gia Định, và sau đó là ông Nguyễn Văn Hiếu, ở số 7 Thống Nhất, nay là Văn phòng
Chánh phủ đường Lê Duẩn. Tay bắt mặt mừng, ông Hiếu hỏi : “ Nghe nói anh có hơi bực mình vì vài
anh em trẻ phải không ? ”. Tôi đính chánh : “ Không ! Chỉ tại tôi nhận lầm người ! ”.
Nói bực mình thì anh Ngô Công Đức và tôi sau nầy còn phải bực mình dài dài, khi còn điều
khiển tờ Tin Sáng “ giải phóng ”, tức tờ Tin Sáng sau 1975, với đầy đủ các “ ban ngành đoàn thể ”.
Hay với “ Bộ Tam ”, không phải “ Bộ Tứ ”, vì Tin Sáng lúc đó không có bộ phận đảng, chỉ có Đoàn
Thanh niên Cộng sản, Công Đoàn và Ban Quản trị chúng tôi. Tức nhiên là cũng bực mình sơ sơ, tương
đối “ nhẹ nhàng ” thôi, không thể sánh với thời giữa những năm 1960 đâu đó ở…bên Tàu. Sơ sơ,
nhưng cũng đủ khiến chủ nhiệm Ngô Công Đức hạ bút dự thảo bài “ Hồng Vệ Binh Mới ” làm rung
rinh Tin Sáng đến tận gốc….
Bài học vỡ lòng trên khiến tôi, cho tới nay, ít dám đánh tiếng nhận ra ai trước, trong số người tôi
ít nhiều quen biết trong cái guồng máy cầm quyền đồ sộ hiện nay.

Làm phó thường dân không dễ
Còn về cái “ cương vị chánh quyền ”, cái mà vì nó lần đầu tôi được kêu viết lý lịch, sau nầy tôi
được biết đó là cái chức “ Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố ” đặc trách thông tin, đồng thời
với Ủy ban Quân quản. Cùng với bà Ngô Bá Thành, ông Nguyễn Văn Hàm, cả hai cũng trong cương
vị Phó chủ tịch, và anh Triệu Quốc Mạnh, với chức vụ Tổng thư ký. Chủ tịch Ủy ban là ông Nguyễn
Văn Hiếu, sau nầy là Bộ trưởng Bộ Văn Hóa. Một Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố lâm thời không hề ra
công khai, song hành với Ủy ban Quân quản. Tôi được biết các vị kể trên đều có đi làm một thời gian,
ở Tòa Đô Chánh cũ. Riêng tôi trước sau vẫn xin khước từ, để chỉ lo làm tờ Tin Sáng với anh Ngô
Công Đức cho tới ngày tờ báo “ hoàn thành nhiệm vụ ”, cuối tháng 6 năm 1981.
Mà xin cũng không dễ ! Bởi “ các anh ” lúc bấy giờ – cho đến tận bây giờ – không hề thấy gì trở
ngại hay “ chướng mắt ” trong việc một người vừa “ làm chánh quyền ” vừa làm chủ bút một tờ báo tư
nhân. Nhưng tôi thì quyết liệt coi việc “ kiêm nhiệm ” nầy là quá “ phản tự nhiên ”.
Hồi nhớ lại cái kỷ niệm ở nhà ông bạn luật sư, thỉnh thoảng tôi tự hỏi không biết cái ông cách
mạng trẻ kêu tôi viết lý lịch hôm đó có dự phần gì hay ngồi ở đâu đó, trong cái quyết định về cương vị
chánh quyền của tôi ?
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Về cái “ cương vị chánh quyền ” nầy, về sau và cho tới tận bây giờ, vẫn có người, lại là người
từng có cương vị chánh thức hẳn hòi trong chế độ, hỏi tôi làm cách nào tìm lại được vết tích, tức hồ sơ
lưu trữ. Hỏi tôi, tôi xin chịu. Vì nhiều lý do. Một là vì tôi cương quyết không nhận nên không giữ bất
cứ thứ giấy tờ gì có liên quan. Hai là vì những người được “ bổ nhiệm ” tôi đã kể trên, và đã nhận việc
một thời gian ở “ Tòa Đô Chính ”, có chịu nói và được nói hay không, tôi không biết cũng không hỏi.
Ba là vì tìm cho được một hồ sơ lịch sử ở đây, dù lớn dù nhỏ, không là một chuyện dễ. Không dễ, bởi
cái tính “ bí mật quốc gia ” cơ bản của mọi sự, và cái tính “ tùy hứng cơ hữu ” của chế độ. Bốn là vì
việc thành lập cái “ Ủy ban Nhân dân TP lâm thời ” mà tôi nói đó, với toàn là người Sàigòn cũ, dù có
người là đảng viên, chỉ là một thứ “ nháp ”. “ Nháp ” thì làm rồi bỏ là chuyện thường, giữ lại hồ sơ mà
làm chi. Tương tự như đối với tờ Tin Sáng bộ mới. Nó đã xuất bản lưu hành công khai ở Sài Gòn và
miền Nam ngót 6 năm, với giấy phép chánh thức của Sở Thông Tin cách mạng đàng hoàng, với lễ
“ hoàn thành nhiệm vụ ” linh đình có công khai đăng báo. Nhưng đối với Hội Nhà báo Sài Gòn – TP
Hồ Chí Minh và Hội nhà báo cả nước thì nó không hề có mặt… Hay nó chỉ có mặt ở “ ngoài luồng ”.
Vì làm “ phó chánh quyền ” không thành, làm “ phó thường dân ” không dễ, tôi được xếp cho
làm “ phó Mặt Trận ” cho tới nay là hơn một phần tư thế kỷ.
Về những cái gọi là “ cương vị chánh quyền ”, tôi lại nhớ về những ngày cuối tháng 4 năm 1975,
với Đại tướng Dương Văn Minh làm Tổng Thống. Với Đại tướng, liên tiếp trước sau tôi đã khước từ
hai chức vụ : Bộ trưởng Bộ Thông tin và Đô Trưởng Sàigòn. Chức Bộ trưởng Thông tin thì có người
điền thế liền. Nhưng chức Đô Trưởng Sàigòn, dự kiến giao cho tôi để song hành với chức Giám đốc
cảnh sát Đô Thành do anh Triệu Quốc Mạnh nắm giữ, thì vẫn để trống, vì tới phút chót tôi vẫn không
nhận. Và Triệu Quốc Mạnh cũng không chọn, để chỉ chọn chức giám đốc cảnh sát, theo anh kể lại.
Với tướng Nguyễn Cao Kỳ, Chủ tịch Ủy ban Hành pháp Trung Ương, hồi năm 1966, tôi cũng đã từng
cương quyết rút khỏi chiếc ghế Phụ tá Ủy viên (Bộ trưởng) Thanh Niên, khi ông cố thuyết phục tôi
nán lại một thời gian để tìm người thay thế…

Ông Năm Hộ thay ông Tám Yến
Công bằng mà nói, trong những ngày đầu bỡ ngỡ sau tháng Tư 1975, không phải là tôi đã không
có những lần gặp bội phần đáng nhớ hơn cái lần ở nhà ông luật sư trẻ. Như bữa cơm rau đạm bạc anh
chị Mười Thanh, Nguyễn Ngọc Thanh, người gốc Trà Vinh, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận
Giải phóng Khu Sàigòn - Gia Định, thết tôi tại nhà. Như cái đêm anh Tám Yến tiếp chúng tôi, linh
mục hốt rác Phan Khắc Từ, chị Kiều Mộng Thu và tôi, tại trụ sở Tổng Liên Đoàn Lao Công đường Lê
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Văn Duyệt, nay là đường Cách Mạng Tháng 8. Đèn đóm tù mù do bị cúp điện, anh vội vội vàng vàng
bắt tay chúng tôi rồi lại xin lỗi quay trở vô buồng. Cái gì nữa đây ?! Không lẽ lần nầy lại cũng là vỏ
dưa, không phải là vỏ dừa, như anh Phan Khắc Từ đã giới thiệu ? Trở ra với cuốn sổ bìa đen cũ mèm
trong tay, anh Tám Yến hớn hở : “ Xin lỗi mấy anh chị, tôi quày vô là để đi tìm cuốn sổ nầy ”. Trước
sự tò mò thắc mắc của chúng tôi, anh giở tìm một cái gì đó trong bìa cuốn sổ và reo lên mừng rỡ :
“ Đây rồi ! Nó đây rồi ! ”. Đó là một tấm hình đăng báo đã cũ, chụp chị Kiều Mộng Thu và tôi, thương
tích đầy người, kẻ đứng người ngồi trên một chiếc xe cảnh sát, trước pháp đình Sàigòn, hồi chúng tôi
bị đánh và bị bắt ở chợ Cầu Muối, khi kéo biểu tình đòi trả tự do cho 18 ký giả. Anh cắt hình trên báo,
cẩn thận bỏ vào bìa sổ, giữ làm kỷ niệm… Anh Tám Yến là anh Nguyễn Hộ, anh Năm Hộ, mà sau nầy
và bây giờ ai cũng biết. Có một thời anh là Chủ tịch Tổng Công Đoàn Việt Nam và một thời là Chủ
tịch Mặt trận Tổ quốc Thành phố. Có một lời anh nhắc, tôi nhớ mãi : “ Cộng sản là người sẵn sàng vào
tù vì tranh đấu cho vài đồng lương của người lao động, thậm chí lên đoạn đầu đài… ”. Anh “ chánh
hẩu ” là một công nhân và là một “ công nhân chánh hẩu ” hiếm hoi có lần đã dự phần lãnh đạo Thành
phố nầy…

Những người tiếp tay cho cộng sản
Lại nói về Mẫm.
Anh Lâm Chánh Nghĩa, một chỉ huy cảnh sát Đô Thành, tiếp tôi trong đám tang anh Lâm Phi
Điểu, một anh bạn dân biểu Quốc Hội Lập Hiến. Hai anh Lâm hình như là anh em “ chú bác ” với
nhau. Hơn một lần, trên đường phố, lính của Nghĩa đã đụng độ với tôi. Mà có được lệnh nương tay
hay không, tôi không biết.
Anh Nguyễn Kiên Giang – “ anh Hai ” Kiên Giang Lý Thanh Cần, chủ bút báo Thời Đại, chủ
tịch Nghiệp đoàn Ký giả Nam Việt, không phải nhà thơ Kiên Giang Hà Huy Hà – từng nói với tôi
trước nhiều người : “ Cảnh sát không dám mạnh tay với thằng Nhuận, vì sợ… đi tù ! ”. Cảnh sát sợ đi
tù vì, anh cười giải thích : “ Tụi nó sợ lỡ tay, thằng Nhuận ngã ra chết bất tử ! ”. Anh cũng thường
“ tuyên truyền ” rằng tôi ỷ mình… ốm yếu, bị đụng nhẹ cũng có thể gây án mạng rắc rối như chơi, nên
cứ chống tới tới. Còn anh, một mình ôm một đống “ chức tước ăn giỗ ”, tức chức tước để “ làm chơi ”
không làm thật, đi học tập cải tạo về “ anh Hai ” vẫn chứng nào tật nấy, đến chết vẫn cà rỡn. Và không
người làm báo nào ở Sàigòn cũ mà không thương nhớ anh, người có công gầy dựng Nghiệp đoàn Ký
giả Nam Việt và Hội Ái hữu Ký giả.
Biết tôi khá thân với Lâm Phi Điểu, Lâm Chánh Nghĩa thân tình nói :
– Tôi ức anh cứ đi binh mấy thằng cộng sản !
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Tôi cười :
– Tôi binh sinh viên chớ đâu có binh cộng sản. Sao cậu không đi vô rừng đánh cộng sản mà ở
đây “ đánh ” sinh viên ? Đánh sinh viên mới là tiếp tay cho cộng sản ! Tiếp tay cộng sản tuyên truyền
nói xấu chế độ. Tôi thì ngược lại.
Nghĩa tức :
– Anh nói ngược đời ! Mẫm là cộng sản, tụi nó là cộng sản hết ! Học không lo học, lo đi phá
rối…
Nghĩa tức cũng phải. Tôi nói anh “ đánh ” sinh viên là “ oan ”. Nhiệm vụ của anh là dẹp biểu
tình, ai cũng vậy… Lâm Chánh Nghĩa là một trong những chỉ huy cảnh sát hiếm hoi ở lại hợp tác với
anh Triệu Quốc Mạnh, tân Giám đốc Cảnh sát Đô Thành, thả tù chánh trị một ngày trước 30 tháng 4
năm 1975, theo lệnh của Đại tướng Dương Văn Minh, tân Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa…

Nguyễn Cao Kỳ “ xớt ” Huỳnh Tấn Mẫm
Huỳnh Tấn Mẫm một lần nữa lại bị bao vây, truy bắt. Trung tâm sinh viên Phật tử một lần nữa lại
dậy sóng.
Cảnh sát chưa tấn công vì lực lượng sinh viên quyết thủ hay vì cảnh sát chưa xác định được mục
tiêu ? Tôi không biết. Tôi hay tin khi hai bên đang vờn nhau. Ai báo tin, tôi không nhớ…
Chiếc La Dalat cà mèn của tôi, mà cảnh sát Sàigòn đã nhẵn mặt, bất ngờ xông thẳng vô sân
Trung tâm Quảng Đức, quay đầu ra đường. Anh em sinh viên nhào lại bu kín, hè nhau buông các tấm
phủ xuống, che chiếc xe bít bùng. Trong tích tắc, tôi lái vọt ra đường, đạp lút ga hướng về sân bay Tân
Sơn Nhứt. “ Lực lượng rằn ri ” – cảnh sát dã chiến, hùng hổ đuổi nà. Gần tới phi trường, thay vì chạy
thẳng hay rẽ vô trại Phi Long của tướng Kỳ, tôi đột ngột dừng xe lại, chậm rãi cuốn các tấm phủ lên,
và ngồi lại sau tay lái châm… thuốc hút ! Trong xe, ngoài tôi, không một bóng người…
Biết trúng kế, và chắc là có chửi thề, cảnh sát hối hả quay đầu xe. Để về gặp lại một Trung tâm
sinh viên cũng… trống trơn như chiếc La Dalat của tôi. Hay chỉ lác đác vài người, mà không có
Mẫm !
Một chiếc jeep nhà binh, ngay sau khi tôi “ điệu ” hết cảnh sát về Tân Sơn Nhứt, đã ập vào Trung
tâm Quảng Đức, bốc Huỳnh Tấn Mẫm chạy thẳng về Dinh Quốc Khách ở góc đường Công Lý - Hiền
Vương, nay là Trung Tâm Văn Hóa Thiếu Nhi, góc đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Võ Thị Sáu. Chiếc
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jeep ập vào bốc Mẫm là của Phó Tổng thống Nguyễn Cao Kỳ và Dinh Quốc Khách lúc bấy giờ cũng
thuộc quyền Phó Tổng Thống.
Tiếp tay cho cộng sản, như vậy, không chỉ có mình tôi. Và lần nầy vai chánh không là tôi, mà là
tướng Nguyễn Cao Kỳ. Riêng trò cút bắt giữa tôi và cảnh sát thì còn nhiều, cả chục năm cộng lại chắc
cũng giải buồn được vài canh.
Những sinh viên tham gia các “ trận ” giải vây cho Mẫm những ngày đó, đông lắm, nay ít nhất
cũng ngoài bốn mươi, hoặc trên dưới năm mươi. Nhiều người hẳn đã thành bậc ông bà, trong nhà,
ngoài đời. Phần lớn hẳn đã “ đổi đời ”.
Riêng “ Mẫm và tôi ” ví như một thứ chuyện dài, như Mẫm thường nhắc. Với những lần trốn ở
nhà thiếu tá Đường, thiếu tá Lộc, trung tá Đẩu, tùy viên Đại tướng Dương Văn Minh. Với những lần
xuống đường, với những lần gặp nhau trong khám. Nhưng chắc Mẫm nhớ nhiều hơn và chính xác hơn,
nên để phần Mẫm…
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HỒ NGỌC NHUẬN

ĐỜI
Hồi ký

CHƯƠNG V

HẬU KÝ GIẢ ĐI ĂN MÀY

CƠM TÙ NHƯ CƠM BỮA.– TƯ TRỜI BIỂN VỚI ÔNG GIÀ XÀO MÌ.– NÀNG KIỂU,
CHÚ HỒ.– QUAN CÔNG PHÒ NHỊ TẨU.– NHỚ CÁC BẠN Ở CONTINENTAL THỜI CŨ.–
VỪA ỨC VỪA PHỤC ANH CHÀNG CẢNH SÁT.– NGƯỜI CỦA TA.– NGƯỜI CỦA TA
NẰM TRONG KẾ HOẠCH HÂU CHIẾN CỦA MỸ.– CHUYỆN VỀ CHIẾC NÓN CỦA
NAPOLEON HOÀNG ĐẾ.– LỰC LƯỢNG 3 VỚI CHỊ NGÔ BÁ THÀNH.– ÔNG BẠN
BỬU SƠN KỲ HƯƠNG CỦA TÔI.– TRONG VÒNG VÂY CẢNH SÁT.– CHỜ COI SÁCH BÀ
THÀNH.– AI CÒN AI MẤT.– NGUYỄN NGỌC LAN “ NHẤT THÂN NHẤT XA ”.–
THƯƠNG PHẾ BINH PHE TA CỨU BỒ.– DÂN BIỂU ĂN ĐÒN, BÁC SĨ ĐINH XUÂN
DŨNG BỊ BẮT.– ĂN MÀY GIẢ BỐ THÍ THẬT.– CHO MỘT TRẬN CHIẾN BỐC LỬA.–
NHỮNG CHIẾC ÁO CHÙNG ĐEN KHIÊNG CÁNG.– “ DINH ĐỘC LẬP ” BỊ TẤN CÔNG. -
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Cơm tù như cơm bữa
Sau lần bà Ngô Bá Thành và cô Trần Thị Lan bị bắt trước trụ sở các Ủy ban Hạ Nghị Viện,
có bạn gọi đùa tôi là “ Quan Công phò nhị tẩu ”. Gọi đùa như vậy có mấy cái sai…
Bà Thành bị bắt bao nhiêu lần chắc phải hỏi lại bà. Mà có hỏi chắc phải hồi lâu bà mới nhớ
hết. Bởi bà ăn cơm tù như… cơm bữa. Trừ những bữa bà tuyệt thực, chỉ uống sữa đậu nành. Còn
bà có ngậm sâm hay không chỉ là chuyện lẻ tẻ.
Nhắc chuyện tuyệt thực, tôi nhớ ra nhiều chuyện, trong đó có chuyện anh dân biểu Nguyễn
Đắc Dận. Anh là dân biểu “ phe ta ”, gốc nhà binh, nhưng lại thuộc cánh ông Kỳ, nghĩa là cũng
có lúc xé rào theo đối lập. Nhưng cũng chỉ trong sinh hoạt Quốc Hội thôi, không tham gia xuống
đường. Có lần anh tuyên bố tuyệt thực mấy ngày tại Hạ nghị Viện. Để chống lại cái gì thì tôi
không nhớ. Không nhớ nhưng tôi không bỏ qua cơ hội nào, ít ra cũng là để… “ bồng nước ”. Lần
đó, chờ đến đêm, khi đã thật sự vắng người, tôi men vô tiếp tế cho anh Dận. Anh ngạc nhiên hỏi :
“ Mình tuyệt thực mà anh ? ”. Tôi tỉnh queo : “ Mình tuyệt thực… chánh trị, tuyệt thực để… sống
mà tranh đấu, chớ có phải để chết đâu mà anh nhịn đói ! ” Đêm đó, anh Dận cũng lại xé rào với
tôi.
Lần nào cũng như lần nào, ra tù không bao lâu bà Thành lại xuống đường, đấu khẩu. Một
thiếu tá cảnh sát ghét cái miệng ăn nói của bà đến nỗi có lần không dằn lòng được đã tát tai bà ở
phi trường Tân Sơn Nhứt.
Câu chuyện “ Quan Công phò nhị tẩu ” bắt nguồn từ trước thềm Hạ Nghị Viện vào khoảng
đầu thập niên 70. Chính xác tháng năm nào thì phải xem lại báo cũ, đặc biệt báo đối lập, nếu các
báo nầy không bị nhà cầm quyền triệt để “ hột, cắt, đục ” hay bị đóng dấu “ Tự ý đục bỏ ”. Hay
không bị Bộ Thông Tin triệt để chiếu cố tịch thâu cho bằng hết. Dưới thời TT Thiệu, cái tên cúng
cơm của Bộ Thông tin, Bộ “ Hốt Cắt Đục ”, là do báo Tin Sáng “ ghi sổ hộ tịch ” đầu tiên. Nhưng
người khai sanh ra nó là anh Nguyễn Ngọc Lan. Trong một bài chính luận hẳn hoi, rồi sau đó mới
được Tư Trời Biển sử dụng, trong mục “ Tin vịt nghe qua rồi bỏ ”…

Tư Trời Biển với “ ông già xào mì ”
Mục “ Tin Vịt Nghe Qua Rồi Bỏ ” với những câu mở đầu “ Thiên hạ đồn rằng :…” do anh
Chi Lăng, Tổng thư ký tòa soạn đầu tiên của Tin Sáng đặt ra, không ngờ lại là “ đắc địa ” của Tư
Trời Biển Ngô Công Đức, với cái tánh “ lí lắc ” cố hữu mà mọi người thân đều biết ở anh. Mục
nầy lúc đầu chỉ có Đức viết. Về sau thì mới có Hồ Ngọc Nhuận, Nguyễn Hữu An, Nguyễn Ngọc
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Lan, Nguyễn Ngọc Thạch và vài bạn nữa nhảy vô, mà thường xuyên nhất, để trở thành TTB thứ
hai, là Nguyễn Ngọc Thạch. Nhưng “ tin vịt nghe qua rồi bỏ ” của TTB Ngô công Đức thì không
tài nào nghe qua rồi bỏ được. Như tin về cụ chủ tịch Hạ Nghị Viện Sàigòn, từ sau một chuyến
công du chính thức tại Nam Hàn, đã trở thành “ ông già xào mì ” mà sau đây là cốt chuyện :
Sau chuyến công du chánh thức thành công mỹ mãn tại Nam Hàn, cụ chủ tịch, với biệt
danh trên Tin Sáng là “ Hồi dương liệt lão ”, rất phấn khích nên ngay khi về đến Sàigòn, cụ bèn
đưa cụ bà Bửu Hiệp, một chủ hãng xe đò, là người bạn đời mới của cụ, đi ăn nhà hàng ở Chợ
Lớn. Cụ kêu một dĩa mì xào, lại đích thân vô tận nhà bếp trao một gói nhỏ là quà tặng đặc biệt
của Tổng thống Nam Hàn Phác Chung Hy, căn dặn kỹ là phải bỏ hết vô trong mì trước khi bưng
lên. Ăn xong, cụ chủ tịch hí hửng vội đưa cụ bà về nhà. Để rồi hôm sau, bỏ cả đi họp Quốc Hội,
cụ đùng đùng nổi giận chạy vô chất vấn đầu bếp, cho rằng anh nầy đã chơi cụ, đã vất bỏ gói quà
bửu bối, khiến cụ ăn mì không thấy hiệu quả gì hết. Anh đầu bếp phân trần rằng anh đã làm như
cụ dặn, nhưng khi rắc hết gói quà vô chảo mì thì tất cả các cọng mì đều ngóc đầu dậy hết, khiến
anh sợ quá nên đổ bỏ…
Có thể nói, nhờ những chuyện phiếm, những chuyện cười như vậy trên báo chí mà không
khí đấu tranh hừng hực thời trước ở Sàigòn, ở miền Nam, từ trong Quốc Hội, ra đến ngoài đường,
hay trong tận mỗi nhà đã phần nào bớt đổ lửa, nghẹt thở. Ở phía đối lập, chuyện đắt nhất vẫn là
về những “ tin vịt nghe qua rồi bỏ ”… của Tư Trời Biển. Đặc biệt về “ tổng thống Thẹo ” và đám
bộ hạ mà TTB gọi là đám “ gia nô ”. Cái tên Sáu Thẹo, Dượng Bảy Mỹ Tho là do Tư Trời Biển
gốc Mỹ Tho đặt. Cả cái tên Phủ Đầu Rồng nữa. Còn về phía báo chí thân chính thì không thiếu
chuyện để giúp vui cho độc giả.

Nàng Kiều, chú Hồ
Đó là về những người mà họ gọi là “ những tên tay sai Việt Cộng nằm vùng ”. Đứng đầu về
phía phụ nữ là bà Ngô Bá Thành và bà Kiều Mộng Thu. Còn ni sư trưởng Huỳnh Liên, vì là một
nữ tu, nên không bị, hay ít bị báo chí thân chính đem ra để giỡn. Phía “ nìn ông ” thì tất cả những
nhà lập pháp đối lập đều là đối tượng, đứng đầu trong mấy năm đầu đệ nhị Cộng Hòa là Ngô
Công Đức và tôi, nhưng về sau, nhất là khi Đức đã lưu vong, thì chỉ còn lại mình tôi. Bởi Đức và
tôi chiếm lĩnh quá nhiều diễn đàn, ít ra là ba : Quốc hội, báo chí, ngoài đường. Không kể nơi nào
có hội họp là có tụi tôi, ở chùa cũng như ở nhà thờ hay thánh thất. Lại còn hay đi giải vây cho các
bà nữa. Đặc biệt chị dân biểu Kiều Mộng Thu với tôi lại vừa là đồng viện, vừa là đồng nghiệp,
nên lúc nào cũng gần như có nhau : ở Tin Sáng bộ cũ, ở Đại Dân Tộc, ở ngoài đường khi đi biểu
tình hay làm báo nói, ở khắp mọi nơi. Chỉ ở Quốc Hội thì chị và tôi không lên diễn đàn cùng một
lượt mà thôi. Nhưng khi tôi nói ở diễn đàn thì chị Thu bưng nước cho tôi thấm giọng, một điều

3

hiếm thấy, hay chỉ thấy với tôi mà thôi, khiến các bạn đồng viện cánh đối lập của tôi thì thích thú,
còn “ phe ta ” thì chướng mắt. Nhưng “ các bạn ” càng thấy “ chướng mắt ”, chị Thu càng làm
tới…
Vậy là loạt chuyện về “ nàng Kiều chú Hồ ” ra đời. Bắt đầu là trên tờ Tiền Tuyến. Không
biết chuyện dài nầy có đem lại nhiều độc giả cho tờ Tiền Tuyến và các tờ báo “ phe ta ” khác hay
không, nhưng ít nhất nó cũng câu được một số người của phe tôi : ngày nào người của tôi cũng
mua tờ TT để xem chuyện “ nàng Kiều chú Hồ ” có gì. Riêng tôi nhận thấy “ không có gì ”, hay
có chăng là thấy tác giả hình như không hề có ác ý với tôi, hình như chỉ “ đánh ” chiếu lệ theo
lệnh, nên không mấy nặng tay…

Quan Công Phò Nhị Tẩu
Trở lại chuyện “ Quan Công Phò Nhị Tẩu ”. Đám biểu tình hỗn hợp chúng tôi hôm đó,
trước tiền đình Hạ nghị Viện, bị chận đứng ngay ở điểm xuất phát. Nằm dọc giữa lòng đường Tự
Do, nay là Đồng Khởi, là một hàng rào sắt di động. Phía bên kia là lực lượng cảnh sát dã chiến
dày đặc. Họ ném lựu đạn cay và bắn phi tiễn tới tấp. Mấy anh “ thừa phát lại ” ở Hạ Viện, có lẽ vì
sợ, đã chặn đường tháo lui của chúng tôi : họ đóng bít hết các cửa ra vào. Dưới “ hỏa lực ” quá
mạnh, mọi người chạy tán loạn. Một số ít kẹt lại chịu trận làm bia trên các bậc thềm. Trong số có
bà Ngô Bá Thành, cô Trần Thị Lan, chị Kiều Mộng Thu và tôi. Núp vào hai cái hốc ở hai bên cửa
chánh thì không chịu nổi khói và hơi cay. Mà chạy ra thì phơi ngực hứng phi tiễn. Có anh cảnh
sát đã không ngần ngại bắn thẳng. Có lẽ vì quần thảo với chúng tôi quá lâu, giận quá mất bình
tĩnh, mệt quá bắn càn. Phi tiễn phá nát các cửa kính mặt tiền Hạ Viện. Nếu bị bắn trúng ít nhất
chúng tôi cũng vỡ đầu bể ngực. Anh Ngô Công Đức nhanh chân hơn, một mình đứng giữa sân Hạ
Viện, đối mặt với hàng quân dày đặt, đá trả những trái lựu đạn cay về phía cảnh sát. Sưng cả chân
nên sau đó khó khăn lắm mới cởi giày được. Sưng chân nhưng không phải hít khói. Sống với
nhau từ nhỏ, tôi biết rõ cái lì của Đức, qua nhiều thử thách lớn nhỏ trong đời.
Hết chịu nổi, tôi đánh liều kéo cả “ ba bà ” ù té chạy sang nhà hàng Continental.

Nhớ các bạn ở Continental thời cũ
Các anh đang ở đâu bây giờ, hỡi các anh đồng phục trắng ở nhà hàng đã nhanh tay đập đá,
cắt chanh… giúp chúng tôi chống lại khói cay lựu đạn ? Continental thời “ bao cấp ” có còn chỗ
cho các anh làm ? “ Đại Lục ” thời “ mở cửa ”, đổi mới, nâng cấp có còn hợp với tuổi tác ngày
càng cao của các anh ? Hơn 30 năm rồi còn gì ! Tôi biết các anh không chống chiết gì ai đâu, chỉ
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thấy bất bằng ra tay nghĩa hiệp vậy thôi. Hay là cũng có ai đó kể chuyện tổ chức, chỉ đạo ? Như ở
nhiều nơi khác, giới khác, về nhiều chuyện khác ? Nhất là trong giới công nhân thợ thuyền ?
Continental là nơi hội tựu các “ anh hào ” báo chí quốc tế thời trước 1975. Cũng như Givral,
nằm xéo mặt. Khi chúng tôi đã vào được bên trong sân khách sạn, cảnh sát cũng hưu chiến, rút đi
gần hết. Để cho chúng tôi thở. Bỗng họ trở lại. Ban đầu còn lưa thưa, lấp ló. Vài chiếc jeep cảnh
sát xuất hiện, đảo vụt qua rồi mất hút. Tôi đâm nghi và lo. Chuyển động nầy báo hiệu không lành.
Trực nhớ có bà Thành kế bên, tôi nghĩ chuyển động nầy là dành cho bà, là nhắm vào bà và cô
Trần Thị Lan. Làm sao đây ? Làm sao bảo vệ hai người nếu Continental bị tấn công ? Trong
khoảnh khắc tôi nghĩ tới trụ sở các Ủy ban Hạ Viện, nối tiếp khách sạn Caravelle, đối diện sân
sau Hạ Viện. Ở đó tôi có một văn phòng riêng, dành cho các chủ tịch Ủy ban, và nhiều “ đồng
minh ”. Trên nguyên tắc, đó là nơi bất khả xâm phạm, thoát được vô đó là an toàn. Không do dự,
tôi kéo tay hai bà chạy bọc phía sau Hạ Viện, băng nhanh qua. Tới nơi, chưa kịp mừng, cổng trụ
sở các Ủy ban HNV đã khóa chặt ! Đã có lệnh hay có người sợ vạ lây ? Chưa kịp lo, một chiếc
jeep màu xanh ập tới, một trận mưa lựu đạn cay tới tấp xẹt khói dưới chân. Chưa kịp phản ứng,
tôi đã thoắt thấy hai bà Thành và Lan bị hốt lên xe chạy mất, nhanh như cắt…

Vừa ức vừa phục anh chàng… cảnh sát
Ức thì ức lắm rồi nhưng, với tư cách là người quen “ đánh trận ”, tôi phải “ phục ” cái anh
cảnh sát nào chỉ huy “ trận đánh ” nầy, làm tôi không tài nào trở tay kịp !
Nói tôi là “ Quan Công phò nhị tẩu ” chắc là để “ nói chơi ” cho vui thôi, chớ thật tình không
đúng lắm. Bởi hai bà Thành - Lan không là tẩu muội của nhau, cũng không là của tôi. Tôi cũng
không phò được hai bà khỏi vào tù, càng không ích lợi gì trong các hoạt động hay cương vị của
hai bà trước đây cũng như sau nầy, nhất là sau nầy… Cho tới lúc tôi viết ra những dòng nầy hai
bà vẫn rất khỏe mạnh, có những cương vị công tác quan trọng, và hoạt động rất tích cực. Mong
rằng hai bà sẽ có dịp vui lòng làm chứng giùm tôi, nhất là về việc hai bà không là nhị tẩu, hay tẩu
muội của tôi.

Người của ta
Và cũng mong mọi người có liên quan khác vui lòng làm chứng giùm tôi về nhiều chuyện
khác có liên quan đến tôi.
Như về việc ông tướng Dương Văn Minh ra ứng cử chức vụ Tổng thống ở Sài Gòn năm
1971. Ông ra ứng cử chung liên danh chánh phó với dân biểu Hồ Văn Minh và nghị sĩ Hồng Sơn

5

Đông, để rồi rút lui sau đó, thì ai cũng biết. Cả một phần thế giới cũng biết, vì báo chí không ngớt
đưa tin và bình luận, cho tới tận bây giờ và nhiều năm nữa… Thế nhưng “ LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ” do NHÀ XUẤT BẢN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH xuất bản năm 2000, ở trang 300, cứ viết : “ Nguyễn Văn Thiệu
được phái diều hâu trong Quốc hội Mỹ và Nichxơn yểm trợ. Nhưng khi thấy Dương Văn Minh –
Trần Ngọc Liễng đứng chung Liên danh tranh cử Tổng thống và cũng cảm thấy Mỹ ủng hộ
Dương Văn Minh nên Thiệu phản ứng”.
Cả ba ông Trần Ngọc Liễng, Hồng Sơn Đông, Hồ Văn Minh đều còn đây, ở tại cái đất
Sàigòn nầy, riêng ông Liễng lại đang là một nhà tu hành, sao những người làm sử đảng bộ không
hỏi họ ?
Đây không chỉ là điều cố ý viết sai hiếm hoi hay duy nhất. Sách còn đầy dẫy những lỗi cố ý
tương tự. Chẳng hạn như khi nói về tôi, bất chấp mọi sự thật về hồ sơ báo chí đương thời, hồ sơ
ứng cử bầu cử lưu trữ, vân vân và vân vân, sách “ lịch sử ” kể trên cứ viết : “ Ban Trí vận bí mật
cử người của ta là Hồ Ngọc Nhuận, Triệu Quốc Mạnh, ra ứng cử vào Hạ nghị viện và được
các đoàn thể quần chúng ủng hộ nhiệt tình…” (LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT
NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, Tập II, (1954- 1975), cuối trang 299 đầu trang 300).

Người của ta nằm trong kế hoạch hậu chiến của Mỹ
Tôi nói các tác giả sách “ lịch sử ” nêu trên cố ý viết sai sự thật là vì họ không bao giờ trả lời
các thư yêu cầu cải chính của tôi, mặc dù mọi chứng cứ cụ thể tôi đã trưng dẫn. Báo chí chánh
thức của chế độ cũng không bao giờ đăng tải các yêu cầu cải chính của tôi để rộng đường dư
luận. Đã vậy, các nhà viết sử nầy còn bất chấp cả “ báo cáo ” chánh thức của lãnh đạo cấp cao
trong Đảng lãnh đạo về cá nhân tôi. Như là “ báo cáo của Đoàn Kiểm Tra số 13 của ông Trần
Kiên, Bí Thư Trung ương Đảng, ngày 02/12/1987, nói về nhữnng người thuộc ngụy quân, ngụy
quyền, những người thuộc lực lượng 3… nằm trong kế hoạch hậu chiến của Mỹ Ngụy, trong đó
có Hồ Ngọc Nhuận”… mà tôi đã công bố trong tập “ HỒ SƠ VỀ VỤ ÁN CIMEXCOL MINH
HẢI ”, năm 1997, đồng thời cũng đã gởi Đảng và Chánh phủ để yêu cầu xem xét.
Trong tập hồ sơ dày hơn 400 trang nầy, song song với nhiều tài liệu chính thức như báo cáo
của ông Bí Thư Trung ưởng Đảng vừa kể, còn có ĐƠN KHIẾU NẠI TÁI THẨM CỦA ÔNG
NGUYỄN QUANG SANG, NGUYÊN GIÁM ĐỐC CIMEXCOL MINH HẢI, đề ngày 01-121996, trong đó có nói về việc ông bị “ … Cơ quan điều tra Bộ Nội Vụ đột ngột bắt chúng tôi giam
cầm, cách ly điều tra hơn một năm, khai thác hỏi cung chỉ xoay quanh chuyện chánh trị…”, với
những tố cáo chết người như “ …Dương văn Ba sử dụng người của ngụy đưa vào nội bộ
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Cimexcol gồm đủ thành phần binh chủng, ngành nghề đủ lập một quốc gia riêng, lấy Cimexcol
làm chỗ dựa hợp pháp để thừa cơ lật đổ chính quyền cách mạng…”, hay như “ … Hồ Ngọc
Nhuận đang đóng vai trò trợ lý cho Dương Văn Ba là …cấp trên của y chỉ đạo bộ máy phản
động…”
Vậy mà quyển “ lịch sử ” nêu trên cho đến nay vẫn cứ sờ sờ ra rằng “ Hồ Ngọc Nhuận là…
người của ta ”, được “ Ban Trí Vận bí mật đưa ra ứng cử ” cùng “ người của ta là Triệu Quốc
Mạnh ” ! Ông Triệu Quốc Mạnh thì thiên hạ ai cũng biết rõ ràng là “ người của ta ” từ nhiều chục
năm nay rồi, vì chính ông, chính Đảng lãnh đạo, chính các phương tiện truyền thông đại chúng
của chế độ đã liên tục xác nhận, công bố. Tại sao người làm sử cách mạng không hỏi lại ông, xem
ông đã ra ứng cử hồi nào ? Nhất là ông đã ứng cử với tôi hồi nào, dựa vào hồ sơ ứng cử nào, lưu
giữ ở đâu ?... Hay là người ta không thấy có bổn phận, có nhu cầu phải hỏi lại bất cứ ai, bất cứ gì
? Và bởi vì, đối với người ta, bất cứ thứ gì của chế độ cũ, xã hội cũ, giai đoạn cũ, cả tài liệu mọi
loại, cả con người… tất cả đều hoặc là xấu, phải cải tạo cho bằng hết, hoặc phải viết lại hết ? Kể
cả Lịch Sử nói chung cũng phải viết lại tất ? Hay là, hễ là con dân Việt Nam thì là “ con ta ” hết,
muốn gì là tuỳ ta hết ?

Chuyện về chiếc nón của Napoléon hoàng đế
Hay là người ta muốn làm theo nhà đạo diễn điện ảnh lừng danh Hoa Kỳ, ông John Ford ?
Tôi nghe nói ông nầy có câu nói nổi tiếng là : “ Khi chuyện kể, hay tục truyền, đẹp hơn chuyện
thật thì hãy in tục truyền ” ? Nhưng tục truyền hay chuyện kể mà ông Ford nói đây là chuyện dựa
vào một thực tế sự thật, chớ không là một chuyện dựng đứng bịa đặt, lại còn cưỡng hiếp sự thật.
Ông Ford nói “ đẹp hơn chuyện thật ” chớ không hề nói “ khác với chuyện thật ”. Nói “ khác với
chuyện thật ” là nói dối, nói láo. Cũng như người ta có thể kể bao nhiêu chuyện về chiếc nón nổi
tiếng của hoàng đế Napoléon lừng danh của nước Pháp cũng được, vì Napoléon là có thật, và
chiếc nón của ông là có thật. Nhưng thật là quái gở khi nói Napoléon là dòng dõi của ông Vua
Mặt Trời, tức ông vua Louis thứ XIV của nước Pháp !
Cũng như vậy, người ta chỉ có thể nói rằng cậu trai 13 tuổi Lê Văn Tám tẩm xăng vào mình
đốt kho đạn giặc là một truyền thuyết dựa vào lịch sử hào hùng chống ngoại xâm của dân tộc, để
khích lệ lòng hy sinh yêu nước của tuổi trẻ, chớ không là một chuyện thật, khi chính tác giả
chuyện kể và các nhà sử học chân chính đã xác nhận như vậy. Người ta không thể cứ khư khư Lê
Văn Tám bằng xương bằng thịt là có thật, là có cha mẹ gia phả, có khai sinh lý lịch hẳn hòi… mà
không hề trưng ra được bất cứ một bằng cớ nào. Làm như vậy rõ ràng là muốn cưỡng hiếp lịch
sử, là làm xói mòn, nếu không nói là cố ý đặt mìn phá hoại lòng tin của chính tuổi trẻ, của nhân
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dân. Bởi tuổi trẻ, bởi nhân dân không phải là một bầy đàn dễ gạt gẫm và để cho người ta gạt
gẫm…

Lực lượng 3 với chị Ngô Bá Thành
Chị Ngô Bá Thành có cho ra mắt một cuốn sách, về cuộc đấu tranh của Phong Trào Phụ Nữ
Đòi Quyền Sống, hay của lực lượng 3 gì đó, mà tôi quên cả cái tựa. Tôi cũng có mấy cuốn về tù
chánh trị, về báo chí, in ronéo, mà tôi thường gọi là “ vũ khí tự tạo ”. Ai cũng biết thứ vũ khí tự
tạo đó cũng chỉ như giáo mác hay tầm vông vạt nhọn thôi, thô sơ là cái chắc…
Tôi được chị Thành mời dự cuộc họp báo phổ biến sách tại nhà chị. Từ sáng sớm, cảnh sát
đã phong tỏa từ xa các ngả đường vào nhà chị tận phía nhà thương Đồn Đất, tận ngoài trụ sở
Công ty Điện lực đường Hai Bà Trưng, phía sau trụ sở Hạ Nghị Viện. Ký giả trong ngoài nước và
quần chúng tựu tập khá đông phía đường Hai Bà Trưng, ở sân sau Hạ Nghị Viện. Nhưng đường
Cao Bá Quát dẫn đến nhà chị Thành vắng teo, “ nội bất xuất ngoại bất nhập ! ”.
Họp báo đối với chúng tôi thời đó mà không dùng kế “ nghi binh ” hay “ điệu hổ ly sơn ” thì
coi như một thứ “ biểu tình chạy ”, “ dụ ” cảnh sát nhiều hơn là gặp được các nhà báo. Nếu có thì
đa phần là ký giả … giả, là nhà báo… mật vụ.
Nhà chị Thành, khi tôi vào, lác đác có mấy người. Chắc là nhờ lẻn vào từ rất sớm, trước khi
cảnh sát phong tỏa. Tất nhiên là cảnh sát không thể phong tỏa tôi, một dân biểu đối lập có quyền
bất khả xâm phạm. Cũng không cần cản trở tôi, bởi có ai vào được đâu, hay gần như vậy, để mà
họp báo !...

Ông bạn “ Bửu Sơn Kỳ Hương ” của tôi
Trong lác đác vài người có mặt tôi nhớ có ông “ Bửu Sơn Kỳ Hương ”. Ông ở đâu rồi, ông
bạn ? Bây giờ tôi gọi ông như vậy, bởi tôi cũng đã già, chớ hồi đó tôi không dám. Hồi đó ông lớn
tuổi hơn tôi nhiều. Ít có cuộc đấu tranh nào mà vắng mặt giáo chủ Bửu Sơn Kỳ Hương, ông
Nguyễn Tấn Đắt. Liên tôn cầu nguyện cho Hòa Bình ở Thánh thất Đô Thành, ở Tịnh xá Ngọc
Phương hay ở Nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế… đều có ông, với nhiều nhà lãnh đạo tôn giáo lớn
nhỏ khác. Rồi những cuộc họp đêm ở văn phòng tôi nữa… Nhớ ông tôi chỉ còn lại vài kỷ niệm
trên các tuyên cáo, tuyên ngôn chung chống Mỹ, chống chiến tranh, với chữ ký của ông thật lớn,
với dấu son đến nay còn đỏ chót. Ông có đi học tập cải tạo sau 1975 không ? Như nhiều người có
đạo khác ? Nếu có, tôi tin chắc không vì lý do ông chống Mỹ…
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Trong vòng vây cảnh sát
Báo chí không vô nhà chị Thành được thì làm sao phổ biến sách ? Và khả năng cảnh sát tấn
công để hốt sạch, vừa sách vừa người, là điều khó tránh, trước mắt. Sau một hồi bàn thảo với chủ
nhà, tôi xung phong đưa sách, và khách, thoát ra ngoài. Không họp báo trong nhà thì họp báo
ngoài đường. Không phát sách tại gia thì tung sách tại thị. Chiếc LaDaLat của tôi lại một phen
xung trận. “ Ông Bửu Sơn Kỳ Hương ” và vài người khác ngồi phía sau xe, chiếc hộp bánh để
thết khách chễm chệ bên cạnh tôi ở băng trước. Nửa đường, cảnh sát túa ra chận lại, yêu cầu mọi
người phải xuống để họ khám xét, cả xe lẫn người. Ngồi yên sau tay lái, tôi nói cứng không cho
mấy người ngồi phía sau rời xe, và “ cự ” cảnh sát một mạch : “ Xuống xe để làm gì ? Tôi đi dự
họp báo, không cho, tôi về. Mấy bà con nầy cũng vậy, tôi cho quá giang. Bánh đó ế khách, chủ
nhà cho, tôi mang về ăn. Xe tôi trống phóc, không rương không “ cóp ”, giấu cái gì được ? Muốn
xét cứ xét, tôi không xuống ! ”.
Nói cứng mà bụng tôi lại đánh lô tô. Nét mặt các bạn đồng hành, nhìn thoáng, cũng không
mấy hồng hào. Khả năng bị bắt chắc là không, vì chúng tôi đang trên đường, không làm gì phạm
pháp. Mà xô xát chắc phải có, trong khi chúng tôi chỉ một nhúm vài người, cô lập hoàn toàn với
báo chí và quần chúng cách đó mấy dãy nhà.
Không thể cưỡng mãi lệnh cảnh sát, mấy bạn ngồi phía sau bước xuống. Chiếc xe còn lại
trống trơn. Cảnh sát khám trong rồi khám ngoài, khám trên rồi khám dưới, khám hết người nầy
đến người khác, cả hộp bánh “ ngồi ” ở băng trước cũng bị dở lên mấy lần. Trừ tôi, dứt khoát
không xuống xe, nhưng cũng mở tung cửa bên cho họ khám. Mà sách đâu không thấy ! Dưới sức
ấn nhiều đợt của đám đông cảnh sát, tôi có cảm giác xe tôi như bị sóng nhồi. Chỉ còn thiếu điều
họ hè nhau lật ngược chiếc xe lên nữa thôi. Đối với một chiếc LaDaLat thì việc đó là không khó.
Nhưng sau cùng, không tìm thấy gì, cũng không thể bứng tôi lên khỏi ghế nếu không dùng vũ
lực, những người “ bạn dân ” đã thả cho chúng tôi đi.

Chờ coi sách bà Thành
Khi ra được với rừng người đang sốt ruột chờ ở đường Hai Bà Trưng và sân sau Hạ Nghị
Viện, tôi mời báo chí ăn bánh của bà Thành. Họ không “ ăn bánh ” mà cứ đòi “ coi sách ” của bà.
Chờ cho sự háo hức được coi sách lên đến cao độ, tôi lần tay xuống ghế ngồi rút cuốn sách của bà
Thành giơ cao cho báo chí chụp hình. Lúc nãy, ở nhà bà Thành, tôi đã cẩn thận cắt chỉ khâu tấm
da bọc nệm ghế, nhét sách vào và ngồi chồng lên. Đó là lý do khiến tôi dứt khoát không chịu
xuống xe. Nếu cảnh sát đã dùng vũ lực bứng tôi khỏi xe thì cuốn sách ắt phải lòi ra và chắc tôi đã
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phải mất thì giờ về bót cảnh sát. Ít ra, đối với tôi, là để ký biên bản, còn đối với “ ông Bửu Sơn
Kỳ Hương ” và mấy bạn khác thì việc gì xảy ra, thật khó mà biết. “ Đánh giặc ” thì phải hao
người thôi. Ít hay nhiều là tùy một phần vào người cầm quân. Tôi không biết sau đó cảnh sát đã
làm gì với chị Thành và với mấy cuốn sách của chị…

Ai còn ai mất ?
Cách đây mấy năm, một nhóm sinh viên báo chí kéo đến yêu cầu tôi nói về “ ngày ký giả đi
ăn mày ”. Tài liệu thất lạc, “ vật chứng ” không còn. Cả chiếc nón lá, cây gậy và tấm cạc-tông có
đề chữ đỏ để đeo trước ngực “ đi ăn xin ”, giữ làm kỷ niệm một thời gian ở phòng làm việc, cũng
bị “ mượn ” mất sau 1975. Tôi nói “ tuồng bụng ” với anh em sinh viên. Một buổi trời huyên
thiên, cả khách lẫn chủ đều hào hứng sống lại một trong những ngày một thời sôi nổi nhất
Saigon… Bỗng một câu hỏi trong cử tọa làm tôi chưng hửng : “ Chú nói sao không giống với ở
trường tụi cháu học ! ”. Thì ra chuyện dạy ở trường cũng có khác với chuyện thật và người thật !
Nhưng thế nào là thật hay không thật, khi mà “ có quyền là có sự thật ” ?
Biết làm sao ! Cứ nghe người ta kể về một tai nạn giao thông ngoài đường thì biết !…
Mỗi người một góc độ, một cách nhìn, một thời điểm, một đánh giá… Rồi còn vật che người
chắn, không loại trừ người chắn cũng có thể đồng thời là người kể… Ký giả đi ăn mày có đến
hằng mấy trăm. Quần chúng ủng hộ, bố thí… có đến gấp ngàn lần trăm. Ai còn, ai mất ? Ai đang
làm gì, ai đi học tập, ai đang ở đâu ? Mấy người lớn tuổi, các ông Văn Mại, Thiếu Sơn, Tô
Nguyệt Đình, Trần Tấn Quốc, Nguyễn Kiên Giang, Nam Đình… đã vĩnh viễn ra đi, xa nghề, xa
nghiệp. Hay xa quê hương, như anh Huỳnh Thành Vị, người đã từng cùng tôi là ủy viên Hội đồng
Báo chí quốc gia. Đám trẻ nay đã thành già, mỗi người mỗi ngả, sau 1975 hầu hết rã nghề, hoặc
đi hành nghề ở nước khác. Nhưng về ngày ký giả đi ăn mày ắt sẽ không thiếu người kể, ở cái đất
Sàigòn Thành phố Hồ Chí Minh nầy… Riêng ở những trang nầy, tôi chỉ xin nói về phần hai, phần
“ hậu… ký giả đi ăn mày ”, chắc ít người biết để kể, trừ những người trong cuộc.

Nguyễn Ngọc Lan “ nhất thân nhất xa ”
Phần hai, tập một, “ hậu ký giả đi ăn mày ” : Gần bùng binh chợ Bến Thành.
Đã giữa trưa. Đám “ ăn mày ” đã rút. Hằng vạn người “ bố thí ”, ngập đường Lê Lợi, quanh
chợ Bến Thành, cũng đã ai về nhà nấy, hoặc đã rút vô quán, vô sạp. Còn lại là một lực lượng cảnh
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sát chìm nổi chưa từng thấy, xứng tầm với tập họp quần chúng chưa từng thấy, buổi sáng. Tôi đi
câu cá.
Bỗng tin báo có “ đánh nhau ” ở trước Bệnh viện Saigon : bà Ngô Bá Thành, ni sư Huỳnh
Liên, Phong trào Phụ Nữ Đòi Quyền Sống đang bị bao vây. Mà lực lượng bao vây tấn công lại là
thương phế binh.
Tôi kêu trời ! Bà Thành, ni sư Huỳnh Liên, các chị phụ nữ, đạo quân áo vàng đầu trọc hăng
quá ở lại tiếp tục chiến đấu rồi bị bao vây ? Hay các bà đã bị khóa đuôi, chận đường rút ? Tôi
không biết ! Chỉ biết đương đầu với thương phế binh là gay go ! Làm sao đánh trả những người
đã mất đi một phần thân thể trên mảnh đất nầy, cho mảnh đất nầy ? Quần chúng hậu thuẫn không
còn. Đám đông còn lại hầu hết là cảnh sát chìm nổi, nhưng họ giữ thế trung lập, đứng ngoài, tọa
thị.

Thương phế binh phe ta cứu bồ
Biết chạy đến một mình cũng vô ích, vô phương cứu gỡ, tôi chạy lên đường Nguyễn Thông
nối dài, cầu cứu anh Thu, người đứng đầu cánh thương phế binh phe ta. Mà là phe ta thứ thiệt. Ở
đây, chẳng những tôi cảm ơn anh Thu và các bạn thương phế binh của anh, mà còn phải gián tiếp
cảm ơn cả tướng Kỳ. Lực lượng thương phế binh nhận lời cầu viện của tôi là lực lượng có cảm
tình ít nhiều với tướng Kỳ. Tôi lại hay “ tới lui ” với tướng Kỳ nên được coi như bồ nhà. Còn lực
lượng đang bao vây ni sư Huỳnh Liên và bà Thành ở Bệnh viện Sàigòn là cánh thân tướng Thiệu.
Cảnh đầu tiên đập vào mắt chúng tôi khi đến nơi là cảnh anh LM Nguyễn Ngọc Lan “ nhất
nhân nhất xa ”, đang trổ tài… “ múa ” ! Cảnh vừa éo le vừa tréo ngoe ! Cái “ sân khấu lộ thiên ”
để anh múa, người lòng khòng ốm nhách trong chiếc áo dòng đen, khi lạng, khi lách, lúc khom
lưng, lúc đứng thẳng, lúc vặn người ưỡn ngực, hết nhảy sang bên nầy lại vọt sang bên kia… là
một chiếc mui xe nhỏ xíu thấp lè tè. Xe lam hay xe Daihatsu, tôi không nhớ, nhưng đó không
phải là xe của anh Lan vì hồi đó anh Lan không có xe hơi. Dưới đường, quanh xe, là một đám
“ khán giả ” thương phế binh nồng nhiệt “ cổ võ ”, vừa nhảy cà thọt vừa thọt nạng lên. Anh Lan
cũng thuộc loại người thấy chuyện bất bằng đứng ngó không yên, nên phải nhào vô cứu bồ. Chớ
không dính dáng gì vô chuyện mấy bà Phụ nữ Đòi quyền sống, hay chuyện của mấy ni cô. Đã
hơn một lần anh ở vào thế “ đơn thương ” hay “ nhất hổ ” vì không thể ngó lơ. Và cái lần đáng
nhớ nhất, bởi đáng lo nhất có lẽ là lần “ phủ Đầu Rồng ” của… anh bị tấn công.
Cửa sắt Bệnh viện Sàigòn, phía ngó ra đuờng Lê Lợi, khóa chặt. Bên trong là các ni cô và
các bà, đang đánh giặc miệng cố thủ. Dưới sức ép bên ngoài của một đám người sứt càng, gãy
gọng. Anh em thương phế binh tôi cầu viện chạy đến đã đánh nhau với phe kia hay giàn xếp với
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nhau thế nào tôi không nhớ. Chỉ nhớ cố lo giải vây cho các ni, các bà và chuồn gấp. Và không
quên liên tục kêu thầm trong bụng : “ Chị Thành ơi, chị Thành ! Sao chị cứ miết đánh tới tới hoài
vậy, không hề biết rút lui ? ”
Còn nhớ, trong một lần biểu tình khác, địa điểm giải tán được định trước là một cái chợ
“ bạn ”, Bàn Cờ hay Vườn Chuối tôi không nhớ, vì chợ là nơi dễ phân tán và dễ cắt đuôi công an
nhất. Lại có nhiều đồng minh là các chị bạn hàng sẵn sàng che giấu, cắt đuôi cảnh sát. Nhưng cả
đoàn người biểu tình, và đương nhiên là cả tôi, lại phải theo chị Thành cho đến tận trụ sở Hạ Nghị
Viện. Tại “ quảng trường - chiến trường ” rộng thênh thang trống trải đó, đoàn biểu tình như lọt
tõm giữa vòng vây cảnh sát,và tôi còn nhớ đã phải “ cướp ” mấy sinh viên học sinh dồn lên xe
chạy thục mạng về tòa soạn báo Tin Sáng đường Lê Lai, rồi bỏ xe men theo hẻm sau nhà, vọt qua
tòa soạn báo Điện Tín, đường Võ Tánh, nay là Nguyễn Trãi…Chị Thành ơi ! Chị Thành !…

Dân biểu ăn đòn, DB bác sĩ Đinh Xuân Dũng bị bắt
Phần hai, tập hai, hậu “ Ký giả đi ăn mày ” : Ăn mày giả, bố thí thật.
Của “ cúng dường ”, bố thí đầy ắp Trung tâm Báo chí, nay là một cửa hàng mỹ nghệ ở góc
Đồng Khởi - Lê Lợi, ngó xéo qua Nhà hát Thành phố. Phải chứng kiến tận mắt cảnh trụ sở Trung
tâm báo chí chật nứt, với cả khối quà bánh chất đống chiếm hết các lối đi, mới thấy hết tấm lòng
của bà con Sàigòn, hết mình ủng hộ lực lượng báo chí nhưng cũng hết mình chống lại các chánh
sách đàn áp của chánh quyền, chống chiến tranh. Ai cũng biết báo chí đi ăn mày là ăn mày… giả,
chớ có ai đến mức phải đi xin ăn đâu… Thế nhưng cả chợ, cả phố… vẫn cứ cho, và cho thật. Bà
con từ chợ, từ phố, từ nhà lũ lượt kéo ra chận đầu đoàn nhà báo - ăn mày, ra sức nhét quà vô tay,
vô bị các vị trưởng lão có lẽ lần đầu mới biết mặt, và cả đoàn cái bang… Nào Trần Tấn Quốc,
nào Nam Đình, nào Thiếu Sơn, nào Kiên Giang, nào Nguyệt Đình, nào Huỳnh Thành Vị… toàn
là những vị “ chín túi ” cả. Rồi nào Thiên Hổ (LM Nguyễn Quang Lãm), Nguyễn Ngọc Lan, LM
Chân Tín… và các dân biểu nhà báo đối lập quen thuộc như Nguyễn Văn Binh, như Nguyễn Hữu
Chung nữa… Bánh trái, gạo, vải… không thiếu thứ gì. Đa số bà con hảo tâm “ bố thí ” là người
buôn bán ở phố, ở chợ, có gì cho nấy, cả chuối, cả bánh tét… Phải lên kế hoạch canh giữ, bảo
quản, phân phối. Cho anh em ký giả có nhiều khó khăn nhất. Ban tổ chức “ Ngày Ký Giả Đi Ăn
Mày ”, gồm đại diện nhiều đoàn thể báo chí, giao nhiệm vụ bảo vệ vòng ngoài trụ sở Trung tâm
Báo Chí cho các dân biểu đối lập, đặc biệt là các dân biểu nhà báo.
Đêm canh thức diễn ra như một đêm giáp Tết. Bên trong Trung tâm Báo chí anh em ký giả
kẻ gói quà, người lên danh sách, nói cười huyên náo. Bên ngoài, trước tượng hai người lính thủy
quân lục chiến bằng xi măng cốt sắt do TT Thiệu cố ý cho dựng, đang chĩa súng vào Quốc Hội,
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anh em dân biểu ngồi bệt trên cỏ, quây quần “ lai rai ”. Đa số thuộc thành phần trẻ, lớp sồn sồn
“ ham vui ” bữa đó tôi nhớ có anh Hồ Ngọc Cứ. Nhìn xéo lên lầu cao nhà hàng Rex, ở góc Lê Lợi
- Nguyễn Huệ, đèn đuốc sáng choang. Không thể không nghi đó là đài chỉ huy dã chiến của Giám
đốc cảnh sát Đô Thành Trang Sĩ Tấn.
Tới giờ giới nghiêm. Lầu Rex bỗng tối đèn. Anh em dân biểu, như nghe thấy một cái gì đó
khác thường trong gió, điệu bộ mỗi người thay đổi mỗi khác. Từ phía Nhà thờ Đức Bà, theo
đường Tự Do, nay là Đồng Khởi, một đoàn xe jeep cảnh sát xả hết tốc lực, quẹo ngã Givral, mất
hút về hướng chợ Bến Thành. Chúng tôi đứng vụt cả dậy, chạy bay qua cửa Trung tâm Báo chí,
siết tay nhau làm rào chắn. Chưa kịp chỉnh đốn hàng ngũ, cơn trốt cảnh sát đã ập tới. Họ từ chợ
Bến Thành đến, hay đã bọc xuống Bến Bạch Đằng đánh thốc lên theo ngã Tự Do, Nguyễn Huệ,
không ai kịp nhận biết. Không cần lâu lắc lắm để họ xé nát hàng rào bảo vệ. Anh em dân biểu bị
nện dùi cui tan tác. Hai bạn tôi thoáng thấy bị đòn nhiều nhất là dân biểu Trương Vy Trí, đơn vị
quận 5 và dân biểu Nguyễn Văn Quý đơn vị Hậu Nghĩa. Một cảnh sát chộp tay tôi, lúc phá hàng
rào người, tôi hét : “ Bỏ tay ra ! Mầy làm rớt đồng hồ tao ! ” Một phản ứng tức cười ! Anh cảnh
sát ngó sững mắt tôi, rồi buông tôi ra, sau một thoáng chưng hửng. Anh Nguyễn Kiên Giang nói
đúng : cảnh sát “ sợ ” tôi. Sợ lỡ tay tôi chết, anh em bị tù oan. Nói vậy chớ làm sao tránh khỏi ăn
đòn, trong một trận “ bề hội đồng ” ! Nhưng có lẽ tôi là người bị đòn nhẹ nhất. Nặng nhất là anh
dân biểu bác sĩ Đinh Xuân Dũng, đơn vị Bình Thuận. Anh người không cao mà có bề ngang,
giọng quát thật to lại nặng gốc Quảng Bình. Đánh anh chưa đã, họ lôi anh thảy lên xe, như bao
gạo, chạy mất. Vì anh quát to hay vì giọng anh “ thấy ghét ” ? Bữa đó ai mà không la, có lúc tôi
còn la to hơn anh. Vậy chắc không phải tại anh la…
Trung tâm Báo chí tan tác như một chuồng gà bị đột nhập, lớp bị vồ, lớp co giò tìm ngõ
chạy thục mạng. Bao nhiêu ký giả bị bắt ? Tôi không nhớ. Có ai là “ ký giả… giả ” trà trộn để
nhìn mặt, chụp hình ? Mọi người cũng chỉ đoán.

Cho một trận chiến bốc lửa
Đám tàn quân dân biểu kéo về trụ sở các Ủy ban Hạ viện. Để tính kế… Ông Thiệu muốn gì
khi cho đánh bắt một dân biểu mang đi ? Để “ phá đám ” rồi thả ? Hay đã bắt, dù bắt ẩu, thì bắt
luôn, bắt tiếp, thử nắn gân nhau tới cùng ? Nghi vấn nầy, chúng tôi nghĩ, phải có giải đáp ngay
trong đêm : hoặc Đinh Xuân Dũng sẽ được thả về trước khi trời sáng, hoặc Trang Sĩ Tấn sẽ mở
đợt tấn công mới, để cho Đinh Xuân Dũng có… bạn. Trong giả thiết xấu nhất, nếu phải “ quyết
chiến ” lần chót, tôi đề nghị trận chiến phải diễn ra trước trụ sở Quốc Hội. Một trận chiến… “ bốc
lửa ” thật sự. Anh em tán thành. Chiếc LaDalat của tôi đã được chất đầy một đống vỏ xe cũ và
mấy can xăng. Ngay phút đầu, nếu bị tấn công, tôi sẽ lái xe phóng thẳng qua sân trước Hạ Viện
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rồi tới đâu thì tới… Chuẩn bị vừa xong, đang ngáp vặt. Một chiếc jeep cảnh sát thắng “ cháy
bánh ” trước cổng trụ sở các Ủy ban rồi vụt chạy mất. Sau khi thảy đánh bịch xuống lề đường một
“ bọc ” to. Anh em vội chạy ra “ lượm ” khiêng vô. Đó là anh Đinh Xuân Dũng !…
Gần sáng anh Hồ Ngọc Cứ và tôi kéo qua Trung tâm Báo chí xem tình hình. Có hai thằng
cháu họ Hồ, Hồ Văn Tư và Hồ Văn An, theo bảo vệ chúng tôi cũng bị kẹt trong đó. Trung tâm
Báo chí tan hoang, không người. Sau nầy được biết hai thằng Hồ của chúng tôi đã tìm được ngõ
thoát thân nhờ liều mạng leo lên được một căn hộ trên lầu cao ở phía sau. Một cặp vợ chồng trẻ
đã che giấu tụi nó trong tủ áo, sau mấy giây tản hồn. Để rồi kẻ trong tủ, người ngoài giường cả
đêm thao thức, hồi hộp… Hai thằng cháu trẻ của chúng tôi sau nầy cứ nhắc cặp vợ chồng trẻ đó
hoài : chị vợ một vẻ, anh chồng vẻ khác. Và chúng cứ lấy đó làm vui…

Những chiếc áo chùng đen khiêng cáng
Phần hai, tập ba “ Hậu ký giả đi ăn mày ” : Những chiếc áo chùng đen khiêng
cáng
Bác sĩ Đinh Xuân Dũng, giọng Quảng Bình nặng trịch, cứ luôn miệng : “ Tui đã mổ cho
nhiều đứa tụi nó, vậy mà tụi nó vẫn “ chơi ” tui thẳng tay ! ”. Dũng đã từng là bác sĩ quân y.
Người anh bị bầm vập khá nhiều, không đến nỗi nào, nhưng cũng đủ cho chúng tôi… bày trò.
Bác sĩ Lê Khắc Quyến, Giám đốc Bệnh viện Sùng Chính, nay là Trung tâm chỉnh hình Thành
phố, và bác sĩ Nguyễn Văn Mẫn, Phó Giám đốc, cùng anh chị em bác sĩ, nhân viên bệnh viện hết
mình hỗ trợ trò chơi, với dân biểu bác sĩ Trần Cao Để, đơn vị Vũng Tàu, làm “ cố vấn ”.
Một cuộc biểu tình, cũng độc đáo chưa từng thấy tại Sàigòn, như cuộc biểu tình “ ký giả đi
ăn mày ”, đã được triệu tập chớp nhoáng ngay sáng hôm sau đêm Trung tâm Báo chí bị tấn công
và dân biểu bác sĩ Dũng bị hốt đi rồi thả. Đúng giờ hẹn, giữa lực lượng quần chúng tập hợp đông
nghẹt, một chiếc xe Hồng Thập Tự hụ còi inh ỏi rẽ đám đông, đỗ ập trước thềm Hạ Nghị Viện.
Dân biểu bác sĩ Trần Cao Để cùng nhân viên Bệnh viện Sùng Chính nhảy xuống “ giao hàng ” :
trên chiếc cáng vừa được khiêng xuống, nằm bất động một “ hình thù người ” từ đầu đến chân
quấn băng như đòn bánh tét trắng !… “ Phải có tướng và tạng người thật khỏe như bác sĩ Đinh
Xuân Dũng thì mới thở nổi trong cái kén bông băng kín mít đó, nhất là sau một trận đòn nhừ tử
trong đêm ”, tôi nghĩ. “ Cố vấn" Trần Cao Để cố ý làm như vậy ? Hay anh em ở bệnh viện cố tình
“ gia cố ” để bác sĩ Dũng không bị xây xát thêm khi tiếp tục “ biểu tình… nằm ” ? Anh em dân
biểu đối lập và mấy chiếc áo chùng thâm lập tức thay tay khiêng cáng dẫn đầu đám đông tiến về
hướng Tòa án, qua ngã Lê Lợi. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy những chiếc áo chùng đen đính
chữ thập bạc tải thương thay cho những chiếc áo choàng trắng đính chữ thập đỏ. Cao lều nghều là

14

hai anh LM Nguyễn Ngọc Lan, LM Nguyễn Nghị. Kế đến là anh LM Huỳnh Công Minh. Có anh
LM Phan Khắc Từ không nhỉ ? Mà làm sao không ? Và linh mục Trần Thế Luân nữa ? Thư viện
Quốc Gia nay còn giữ những bức hình đăng trên báo lưu chiểu thời đó hay không, tôi không
biết… Nếu có thì bất cứ ai cũng có thể lục lại những tờ báo, những bức hình nầy, trên nguyên
tắc… Nhưng trên thực tế thì tùy người có giấy phép hay không có giấy phép, và phải có tiền…

“ Dinh Độc Lập ” bị tấn công
Trước mắt đoàn biểu tình là cả một “ đoạn đường đau khổ ”. Lòng đường dày đặc kẽm gai,
lề đường dày đặc cảnh sát. Đi được một quãng, đúng hơn là leo qua được mấy lớp kẽm gai, tới
được khoảng bùng binh hồ nước đường Nguyễn Huệ, đoàn biểu tình đã hao mất ít nhất một nửa.
Từ đó đến ngã tư Lê Lợi - Công Lý nay là Nam Kỳ Khởi Nghĩa, đoàn người gần như rụng hết !
Ngoài các lớp kẽm gai dày đặc chắn ngang đường, ở những khoảng trống, anh em “ bạn dân ” còn
hè nhau kéo những cuộn “ concertina ” lưới từng nhóm chúng tôi như lưới cá, mạnh ai nấy nhảy.
Tới bây giờ tôi vẫn không sao hiểu nổi anh Đinh Xuân Dũng, nằm ngay đoong trên cáng, trên bị
lửa mặt trời thiêu đốt, dưới bị kẽm gai tua tủa đâm lên, đã phải chịu đựng như thế nào và làm sao
anh em đã đưa anh trở lại được Hạ Viện ! Và Nguyễn Văn Thiệu hay Trang Sĩ Tấn, ai đã ra cái
“ lệnh hành quân ” quái ác nầy ? Suốt con đường Lê Lợi trông giống như một khúc sông cạn bị
bủa khít những tấm đăng để bắt cá, những tấm đăng bề dày cả mét, tua tủa những gai sắt. Nói là
một trận địa kiên cố bảo vệ một chiến tuyến hay một yếu điểm quân sự cũng không ngoa. Còn
các nhóm biểu tình với đủ các màu sắc vàng, đen, trắng lẫn lộn, thì giống như những mẻ lưới đầy
cá được kéo sát mạn thuyền, bị các “ ngư phủ ” thẳng tay nện gậy tới tấp từ trên xuống, mạnh ai
nấy tung, nấy vọt, hai tay cố che lấy đầu…
Bỏ cuộc nửa chừng, không đến được mục tiêu là Dinh Độc Lập hay ít ra là Tòa án, đoàn
biểu tình mạnh ai nấy rút. Cánh rút về Dòng Chúa Cứu Thế điểm lại thấy thiếu anh Nguyễn Ngọc
Lan. Chia nhau đi tìm, gặp anh đang nằm phơi nắng ở cạnh hồ nước Nguyễn Huệ, đơn độc một
mình trong vòng kẽm gai. “ Lượm ” anh về săn sóc, anh em hỏi anh bị đánh ở đâu, thế nào, anh
thiểu não đáp : “ Nó đánh trúng… dinh Độc Lập ” ! Ai cũng biết, bị đánh trúng “ chỗ đó ” thì chỉ
có nước… ôm mà nằm, làm sao chạy nổi ! Người càng ốm yếu thì “ cái đó ” càng quan trọng…
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HỒ NGỌC NHUẬN
ĐỜI
Hồi ký

CHƯƠNG VI

TÙ CŨ, TÙ MỚI

NHỚ BÁC SĨ LÊ KHẮC QUYẾN. – BS NGUYỄN VĂN MẪN VÀ CHIẾC MÁY HÚT
BỤI. – KHÔNG BẰNG ANH BẰNG EM._ ĐƯỢC KHỎI CẢI TẠO TẬP TRUNG. – HỌC
NHANH THÔI MÀ. – LS TRẦN VĂN TUYÊN VỚI NGHỀ BÀO CHỮA VIÊN NHÂN
DÂN. – NHỮNG SỐ PHẬN LONG ĐONG. – THẮC MẮC. – DÂN BIỂU NHÀ BÁO VÕ
LONG TRIỀU. – ĐÊM KHÔNG NGỦ VỚI GIÁO SƯ CHÂU TÂM LUÂN. – ÔNG MAI
CHÍ THỌ CỨU BỒ. – ÔNG NĂM XUÂN VÀ DB LÊ TẤN TRẠNG. – ÔNG SÁU DÂN LÀ
AI. – BIẾN TƯỚNG. – MỘT DÂY CHUYỀN VẠ LÂY NỔ CHẬM. – CHỦ TỊCH
NGUYỄN VĂN HUYỀN VÀ CHÍNH SÁCH CHIÊU HỒI CỦA TT THIỆU. – ÔNG THẦN
TÀI LÀM CHÁNH TRỊ. – XƯA VÀ NAY, TA VÀ TÀU. – TƯỚNG CÓ VÀ CHIẾC
THÔNG HÀNH LÊN THIÊN ĐÀNG. – CỦA MÌNH MÀ KHÔNG PHẢI CỦA MÌNH. –
CỰU NGHỊ SĨ HỒNG SƠN ĐÔNG ĐI CHƠI HÀ NỘI. – HỌC TẬP RIÊNG. – BÁC SĨ
NGUYỄN NGỌC HÀ BỊ ĐẶT DƯỚI CHÂN TƯỜNG. – GS PHẠM HOÀNG HỘ VÀ
CHẤT ĐỘC KHAI QUANG. – GIA ĐÌNH 18 KÝ GIẢ BỊ BẮT VÀ TRẬN CẦU MUỐI. –
HAI LẦN ĐẠI NÁO PHÁP ĐÌNH SÀIGÒN. – ĐƯỢC TỰ DO TẠM. – TÌNH NGƯỜI. –
TBT LÊ DUẨN VÀ ĐỨC PHẬT Ở BÊN LÀO. – ĐAU NAM CHỮA BẮC. – ÔNG THẦN
CHÍ HÒA HÀNH ÔNG CHỦ NGỤC. – ĐẠT ĐẠO. – TRỰC NGÀY LẪN ĐÊM. – PHỐI
HỢP KHÔNG DỄ. – BIẾT BAO NHIÊU MỘNG THẾ MÀ... – ÔNG ĐÔ TRƯỞNG BỊ
PHẢN PHÉ. – CÔ CAO THỊ QUẾ HƯƠNG BỊ GIẤU Ở TRUNG TÂM CHIÊU HỒI. –
MỘT THỜI KỲ LỊCH SỬ NGHIỆT NGÃ. – BẢN TRẦN TÌNH CỦA CỤ LẠNG, THÂN
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PHỤ NHẠC SĨ PHẠM TRỌNG CẦU. – CÁC BÀ TỪ THIỆN. – ÔNG THỦ TƯỚNG Ở …
KHÓM. – NGÔ CÔNG ĐỨC XÚI DẠI. – ĐÔ LA CỦA PHỤ TÁ TỔNG THỐNG

Nhớ bác sĩ Lê Khắc Quyến
Sau 1975, đường đời mỗi người mỗi nỗi. Công việc, điều kiện, hoàn cảnh… không cho
phép tôi gặp lại nhiều người trong các diễn viên của những tấn kịch cũ. Chuyện hằng ngày đã
đủ mệt, có gặp cũng ít ai nhắc đến chuyện đời xưa. Có nhắc, chắc gì đã cùng “ tần số ” buồn
vui…
Bác sĩ Lê Khắc Quyến, với Bệnh viện Sùng Chính, đã từng cứu giúp nhiều người trong
nhiều “ trận đánh ”, đặc biệt là sau trận chúng tôi ăn đòn “ roi mía ” ở chợ Cầu Muối, trong
cuộc biểu tình với gia đình các ký giả bị bắt. Nhiều anh em trong nhiều tổ chức, như Mặt Trận
Nhân Dân Cứu Đói, bị nạn cũng được ông tận tình chăm sóc. Mấy năm sau 1975, ông đã
thanh thản làm “ một chuyến viễn du cuối cùng ”, như lời ông nói, sau khi được giáo sư bác sĩ
Phạm Biểu Tâm “ giải phẫu thẩm mỹ ở phần bụng ”, theo lời giáo sư Tâm nói với tôi. Ông ra
đi vào cái thời hành trang không mang theo được gì nhiều, cả những lời tiễn biệt của đông đảo
những người tiếc nhớ ông. Những dòng nhắc nhớ ngắn ngủi muộn màng nầy không biết có
đến được ông hay không !

Bác sĩ Nguyễn Văn Mẫn và chiếc máy hút bụi
Bác sĩ Nguyễn Văn Mẫn, cựu Thị trưởng Đà Nẵng từng bị tướng Kỳ ra lệnh bắt chở bằng
trực thăng vô Sàigòn, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Sùng Chính, nay cũng đã ra người
thiên cổ. Mà ở bên Tây. Tôi may mắn được dịp thăm anh ở Paris hồi 1994, mà cũng chỉ qua
điện thoại. Anh cho biết anh mắc nhiều thứ bệnh. Ngoài bệnh tim anh vẫn còn cái bệnh “ sợ ”.
Mẫn và Đinh Xuân Dũng đã từng làm bác sĩ riêng một thời gian cho Tin Sáng bộ mới sau
1975. Sau hai anh là bác sĩ Nguyễn Hải Nam, nguyên giám đốc Bệnh viện Cảnh sát (trước
1975) và An Bình.
Cha tôi ở Mỹ Tho ngã bệnh. Tôi xách xe chạy vô Sùng Chính đón Mẫn và anh bác sĩ
Hòa, một anh bạn “ hồi kết ”, chạy về Mỹ Tho. Mục đích là nhờ các anh chữa trị giùm cha tôi
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tại chỗ nếu thấy không cần đưa đi bệnh viện, lúc đó thường thiếu thốn trăm bề. Trên đường
đi, bất ngờ bác sĩ Mẫn hỏi tôi : “ Có cái máy hút bụi không dùng, ông xem Tin Sáng có cần
không ? ” Đột nhiên tôi nói đùa : “ Bộ ông tính “ đi ” hả ” ? Như bị chích điện, anh giựt nẩy
người, la lớn : “ Ông định giết tôi sao nói giỡn kỳ vậy ? Thời buổi nầy nhà nào dùng máy hút
bụi, cơ quan may ra mới dùng ! ”. Thấy anh sợ thật, tôi không đùa nữa. Bệnh cha tôi không trị
được tại chỗ, phải đưa đi Sàigòn để mổ. Bố trí phòng cho cha tôi xong ở bệnh viện Sùng
Chính, đêm đó anh vọt, cùng gia đình. Và bị bắt. Vụ nầy lại phải cám ơn anh Năm Xuân, tức
ông Mai Chí Thọ, đã can thiệp. Vừa để thả người, vừa để nhà Mẫn không bị “ chốt ”. Mà nhà
không bị chốt là quan trọng nhất. Không như nhà anh Châu Tâm Luân. Khi nghe chị bác sĩ Ủ
Thị Anh ở Hội Trí thức Yêu nước báo tin Luân “ đi vắng ”, tôi vội xách xe chạy lại đường
Phan Kế Bính để thấy cửa nhà Luân đóng im ỉm, nghe đủ các thứ tiếng động bên trong, kể cả
tiếng “ dép lê ” kéo lẹp xẹp mà kêu hoài không ai mở…

Không bằng anh bằng em
Chị Mẫn và các cháu được cho về trước, đến thăm tôi ở tòa soạn báo Tin Sáng. Tôi hỏi :
“ Lý do gì chị đi ? ”.
– Lý do gần thì không có – chị nói – mà lý do xa thì rất nhiều. Tôi lo nhất là về tương lai
học hành của con cái.
Rồi chị tiếp :
– Anh biết không, con trai tôi cũng là đoàn viên, mà không bằng anh bằng em… Người
ta cứ phải “ động viên ” nó hoài để nó yên lòng đi nghĩa vụ quân sự và để anh em yên lòng
công tác ở hậu phương.
Lúc đó là đang có chiến trường Tây Nam, khá ác liệt, với nhiều quân “ tình nguyện ”
Việt Nam ở Kampuchia… Và tôi nghĩ : Việc học hành của con cái là điều đáng lo, nhưng
đáng lo hơn là cơ hội không đồng đều. Đáng lo hơn là xóa bỏ một tình trạng không công bằng
để dựng nên một tình trạng không công bằng khác, nhiều khi trầm trọng hơn nhiều…
Mẫn được thả về sau cũng đến thăm. Anh nói : “ Ông biết tôi bị bệnh tim nặng mà ! Đi,
may ra mới chữa được. Nhưng tôi sợ quá rồi, hứa với ông tôi không đi nữa ! ” Thời gian sau,
Mẫn đi nữa. Và đi lọt. Cho tới khi gặp lại nhau ở Paris anh vẫn tỏ ý sợ ! Mà sợ gì ?… Sợ các
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chuyến vượt biển hãi hùng ? Sợ những lần bị bắt ? Hay sợ những cái sợ không đâu, bâng quơ,
quanh quẩn bên mình, cả lúc không vượt biên, vượt biển, không đi đâu cũng không bị bắt ?...
Thông thường, những người vượt biên “ có duyên nợ ” với tôi đều tự động hứa “ không
đi nữa”. Trường hợp Lê Tấn Trạng thì đích thân không hứa, nhưng ba má Trạng thì “ hứa với
chú, nó sẽ không đi nữa ”. Tôi cười đáp : “ Hứa cho chính anh chị còn chưa chắc, huống hồ là
hứa cho con ”. Rút kinh nghiệm nhiều lần nên với ai sau nầy tôi cũng nói : “ Xin đừng hứa,
nhưng nếu có đi nữa thì xin chậm chậm lại một chút để tôi dễ ăn nói với người ta ”. “ Người
ta ” đây là vài ông lãnh đạo cách mạng tốt bụng mà tôi có hân hạnh được quen và nhờ cậy
được, như mấy ông Năm, ông Sáu, ông Tám, ông Chín…
Càng về sau, tôi càng phải “ cầu xin ” nhiều hơn, không phải cầu xin bà con chậm đi, mà
là đi mau tới bến, ở bất cứ đâu. Chớ không như một người học trò cũ của tôi cùng chồng con
chưa ra xa bờ bao nhiêu đã bị phát hiện và ách lại. Rồi lãnh một viên đạn thị uy lạc vô trán bỏ
lại mấy đứa con côi cho chồng. Hay như gia đình một người bạn, đã từng vào ra chiến khu
tiếp tế và chứa chấp mấy ông cán bộ nằm vùng ở Sàigòn, sau chuyến vượt biển hãi hùng khá
lâu vẫn còn nằm mơ thấy ác mộng. Và bà chủ nhà, khi gặp lại bạn cũ nhiều năm sau trên đất
khách, cứ lấm lét nhìn tôi như gặp phải ma. Và hằng trăm hằng ngàn gia đình khác, với mỗi
người một thảm cảnh, một nỗi nhục nỗi đau với cướp biển, với bão táp, bão lòng không lời
nào tả xiết…

Được khỏi cải tạo tập trung
Sau 30.4.1975 lãnh đạo Cách mạng ở Thành phố cho tôi một đặc ân : lên danh sách đề
nghị cho một số người có dính dáng đến các hoạt động của tôi khỏi đi học tập cải tạo tập
trung. Danh sách khá dài của tôi đã bị lọc bớt khá đông. Tranh thủ mãi không được, tôi xin
cho những người bị lọc bỏ được đi “ học tập riêng ”. Nghĩa là được tách khỏi những người
trước đây các bạn đã đối mặt kịch liệt chống đối. Tôi đề nghị vậy với hy vọng các bạn đỡ tủi
thân và tôi cũng đỡ khổ tâm, chớ không hề hình dung học tập cải tạo là thế nào và trong bao
lâu. Chỉ lõm bõm nghe vài người bạn “ hồi kết ” từ Bắc về cho biết, ở bên Tàu, sau vài chục
năm vẫn có người đi học tập lác đác trở về nhà. Mấy chữ “ ở bên Tàu ” thuở tôi còn nhỏ nghe
như vọng lại từ một cõi một thời xa xăm lắm, nhưng bây giờ lại nghe như nó ở cửa nhà mình,
trong nhà mình. Còn mấy chữ “ học tập cải tạo ” thì sau nầy có người gọi là “ tù cải tạo ”. Gọi
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vậy e có phần không được chỉnh về mặt luật, bởi không ai phải qua một tòa án nào thì sao gọi
là tù ?
Chế độ “ học tập riêng ” tôi đề nghị cho những người anh em không được miễn cải tạo
của tôi, sau cùng cũng được áp dụng. Không phải cho các bạn ấy, mà là cho riêng… tôi và
cho những anh em được miễn cải tạo. Cũng là học tập thôi, nhưng là học tập ngắn ngày và tại
Sàigòn. Cũng là tập trung thôi nhưng là tập trung thành hai nhóm nhỏ. Tôi thuộc nhóm thứ
nhất.
Theo anh Tạ Bá Tòng sau nầy cho tôi biết, có người không bị gạch tên trong danh sách
tôi bảo lãnh là nhờ giờ chót, trong những tháng cận kề ngày 30-4-1975, tôi đã kéo họ vô một
phong trào đấu tranh nào đó ở đô thị, như Mặt trận Nhân Dân Cứu Đói hay Tổ Chức Nhân
Dân Đòi Thi Hành Hiệp định Paris, hay ở vài cuộc xuống đường nào đó. Nhưng nào tôi có
biết tổ chức nào là của cách mạng, tổ chức nào là không ! Nếu biết, chắc tôi đã ghi hết ai nấy
vô các “ bảng phong thần ” từ trước. Có nhiều người, rất nhiều người, kể cả công chức và
quân nhân, đã hỗ trợ tôi hết mình về mọi mặt mà không hề có tên trong một tổ chức cách
mạng nào hết. Họ cũng không hề khai đã “ làm việc cho Hồ Ngọc Nhuận ”, như có ai đó đã
từng khai hồi trước 1975, khi bị cảnh sát hốt vô bót… Mà có khai cũng làm gì được chiếu cố,
bởi đời nay đã đổi, chế độ mới đâu có giống với chế độ cũ.

Học nhanh thôi mà
Có người, như anh Dương Văn Ba, đã bị “ giằng co ” cho tới cận ngày đi tập trung.
Không biết hồi còn làm báo với tôi, nhất là hồi làm Điện Tín, có ai đó sau ngày 30-4-1975 đã
“ nói ra nói vô ” điều gì với ai về anh hay không ! Sau tháng 4-1975, nhiều người của Tin
Sáng cũ và Điện Tín đã về với Tin Sáng mới, một ít người đã về với các tờ báo cách mạng,
trong đó có tờ Công An Thành phố HCM. Tôi đã phải năm lần bảy lượt nhắc việc Ba đã từng
bị chế độ cũ xử tù khiếm diện từ 1971, cùng vợ con trốn tránh mấy năm nơi văn phòng chánh
trị cạnh nhà Đại tướng Dương Văn Minh, nhưng vẫn cùng tôi làm tờ Điện Tín, làm tờ Tin
Sáng lậu, dự thảo truyền đơn chống Mỹ, kể cả các văn kiện gởi Quốc Hội Mỹ yêu cầu không
viện trợ cho Thiệu. Đây là cái thời Dương văn Ba làm việc tập trung nhất, nhiều năng suất
nhất, và cũng giúp nhiều nhất cho “ đại cuộc ”. Bởi khi bị bắt buộc phải chôn chân một chỗ,
trong một không gian không lấy gì làm lớn lắm, thì còn gì hơn là lấy công việc làm vui !... Cả
chú ruột của Dương văn Ba, chú Út, là người có xa gần liên hệ với cánh Hoa Vận ở Chợ Lớn,
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cũng lui tới phụ họa với tôi để xin cho Ba. Nhưng anh Tạ Bá Tòng và vài anh khác trong Ban
Quân quản vẫn cứ nói : “ Chỉ đi học một thời gian thôi mà, rồi về sẽ làm việc tốt hơn. Anh
nên động viên anh Ba đi học tốt, rồi về ” ! Các anh nói như đã biết nhiều, biết hết, về việc học
tập cải tạo ! Trong khi thời gian càng dài càng cho biết các anh cũng chẳng biết gì nhiều hơn
ai… Và cũng không thiếu gì thân nhân của các anh, người xa người gần, đi học giống như…
bên Tàu. May mà giờ chót các anh đã xét lại cho Dương Văn Ba, nhất là sau khi tôi nằng nặc
đòi… cùng được đi học với Ba, nếu đề nghị của tôi xin miễn cho Ba bị bác. May mà giờ chót
cú “ làm nư ” của tôi đã có tác dụng. Nếu không thì lại phải tự mình rút kinh nghiệm xem phải
học tập trong bao lâu. Và không biết ai sẽ là người bảo lãnh…

Luật sư Trần Văn Tuyên với “ nghề bào chữa viên nhân dân ”
Có người, như luật sư Trần Văn Tuyên và nhiều anh dính với các đảng phái trước đây
chống cộng, thì sau cùng tôi đành phải miễn cưỡng… chịu bó tay !
Luật sư Trần Văn Tuyên, có sách nào đó mà tôi không nhớ cả tựa cả tác giả, cho là “ lý
thuyết gia của chủ nghĩa quốc gia chống cộng ”, vào Quốc Hội nhiệm kỳ II, năm 1971.
Nhưng suốt nhiệm kỳ anh chỉ đi với Đối Lập và là Trưởng khối Xã Hội - Dân Tộc của chúng
tôi. Khối nầy, hồi nhiệm kỳ I, anh Phan Thiệp là Trưởng, tôi là Phó. Nhớ hồi tôi và chị Kiều
Mộng Thu, anh Phan Xuân Huy cùng anh em Thanh Lao Công [Thanh niên lao động Công
giáo] và nhiều tổ chức khác bị cảnh sát đánh nhừ tử trong cuộc biểu tình với gia đình các ký
giả ở chợ Cầu Muối, rồi chị Thu và tôi bị bắt vô pháp đình Sài Gòn, chính anh Trần Văn
Tuyên và anh Nguyễn Văn Binh, hai Trưởng khối đối lập, là hai người đầu tiên có mặt để giải
cứu chúng tôi… Hôm gặp nhau khi đi trình diện với Quân Quản ở trụ sở Hạ Viện, anh Tuyên
còn lạc quan nói với tôi : “ Chế độ mới không có luật sư, nhưng tôi hy vọng sẽ được làm bào
chữa viên nhân dân ” !... Pháp đình chế độ mới có “ bào chữa viên nhân dân ” thiệt, nhưng
không có anh, cũng không có hàng ngũ luật sư, cũng không có “ nhân dân ”. Chỉ có cán bộ
không hà.
Về anh, cũng như về một số các anh khác như Phan Thiệp, Nguyễn Mậu… thuộc cánh
Quốc Dân Đảng miền Trung, thật cũng khó mà lấy mấy năm tham gia chánh trị đối lập ở
Sàigòn để cân bằng, đánh đổi mấy mươi năm chống cộng.
Nhưng nếu thời gian tham gia đấu tranh chống Mỹ của các anh kéo dài thêm năm mười
năm nữa thì sao ? Bởi chỉ có “ nói thánh ” mới nói như ai đó cho rằng họ đã biết trước “ ngày
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đó ” phải là ngày 30-4, và “ năm đó ” phải là năm 1975, chớ không phải là năm hay mười
năm về sau. Và đâu là những giọt nước nhỏ nhoi muộn màng giờ chót, thay vì rơi đi nơi khác,
lại góp phần “ làm tràn cái ly ”, như tôi và mấy bạn Sài Gòn đã từng nghe một vị lãnh đạo
cách mạng phát biểu ở Hà Nội hồi tháng 9-1975 ? Và tôi không thể không bùi ngùi nghĩ đến
những ngày tuy ngắn ngủi nhưng thật lòng, nhiều anh đã hết mình vì cái sau cùng các anh cho
là chánh nghĩa. Đó là chống lại kiểu chiến tranh của Mỹ trên đất nước Việt Nam thân yêu,
mưu cầu hòa bình hòa hợp cho dân tộc. Mà nào những ngày ngắn ngủi đó có ngắn gì cho cam.
Anh Phan Thiệp đã từng là Trưởng khối Xã hội đối lập suốt bốn năm ở nhiệm kỳ I. Cùng với
anh Nguyễn Mậu và hầu hết các anh dân biểu Quốc Dân Đảng miền Trung, anh đã kiên
cường cùng chúng tôi đấu tranh chống Mỹ-Thiệu ròng rã suốt hai nhiệm kỳ ở Hạ Nghị Viện
Sài Gòn, tổng cộng tất cả là tám năm. Nếu không có những người, trong suốt chiều dài của
lịch sử đấu tranh của đất nước, hết chống Tây rồi lại chống Mỹ, từ lúc tóc xanh cho tới khi
đầu bạc, nổi tiếng là những người yêu nước đó hỗ trợ, tiếp sức, làm đà, làm nền, làm chỗ dựa
đáng tin cậy… thì liệu cái nhóm nhỏ dân biểu trẻ đối lập của chúng tôi ở Quốc Hội Sàigòn có
dễ làm cho ông Thiệu sớm bạc đầu và chánh quyền Mỹ thêm lúng túng, thua thiệt hay
không ? Tôi dám nói các bạn tôi, và nhiều người Việt Nam khác nữa, như tuyệt đại đa số
người dân Việt Nam, là những người yêu nước. Mỗi người một hoàn cảnh, một cách yêu, một
cách đóng góp, một cách hy sinh. Không ai được độc quyền yêu nước, bắt phải theo độc một
kiểu của mình. Và ai cũng phải lấy bao dung làm nền tảng xử thế theo đạo đức muôn đời của
cha ông. Nhất là người sau cùng đã chiến thắng thì càng phải biết bao dung hơn. Để cùng
nhau góp sức hàn gắn xây dựng lại cơ đồ đã bị nhiều đổ vỡ.

Những số phận long đong
Có người, tôi phải gởi giấy ra tận miền Trung, như anh dân biểu Tư Đồ Minh, đơn vị
Quảng Trị. Sau nầy gặp lại mới biết anh khá lận đận vì giấy đến trễ. Không trễ sao được ?
Thời đó “ có giấy ” từ Sàigòn “ chạy ” tới Quảng Trị là không dễ. Cũng không dễ có người
chịu nhận, chịu đọc… Còn dân biểu Trần Văn Thung, đơn vị Nha Trang, có “ lá số ” khác
hơn. Sau mấy tháng vào Sàigòn làm báo Tin Sáng với tôi, anh nằng nặc đòi về quê “ giúp vợ
coi sóc mảnh vườn ”. Để rồi, cùng dân biểu Nguyễn Công Hoan vừa đắc cử đại biểu Quốc
Hội thống nhất đơn vị Phú Yên, và dân biểu Trần Văn Sơn, nguyên Trung tá Hải quân
VNCH, vượt biên qua Mỹ. Anh Thung, anh Sơn sau nầy thỉnh thoảng có liên lạc với tôi qua
điện thư. Còn anh Hoan thì có vài lần gần đây …
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Có anh dân biểu trẻ… ngày giấy miễn đi cải tạo gởi về nhà thì anh đang ở nhà… người
khác. Học tập tốt, anh được sử dụng làm “ thợ vẽ ” cho một đơn vị bộ đội. Thỉnh thoảng được
cho về Thành phố mua màu, anh ghé Tin Sáng thăm tôi, vui vẻ bằng lòng với số phận. Có anh
khỏi đi học tập rồi lang bang đâu đó để bị bắt, phải cạy cục lắm mới được thả. Như dân biểu
Trần Ngọc Giao. Anh đã tỉnh bơ đi họp gia đình Phật tử ở Phan Thiết như hồi thuở nào ! Anh
là người đã “ đóng góp gấp đôi ”, vì là dân biểu đối lập thuộc gia đình Phật tử… May mà anh
đã được cho về sớm, để được từ giã anh em mà “ ra đi ” từ nhà. Như anh Thạch Phen, gốc
Khmer, gốc đại úy quận trưởng, đang làm Tin Sáng xin chạy về Sóc Trăng thăm vợ bị bịnh
nặng, và bị bắt. Bộ phận “ Khmer vận ” ở Sóc Trăng phải chạy lên Sàigòn mấy bận để cùng
tôi phối hợp xin cho anh được thả. Rồi mười năm sau anh bị bắt lại trong vụ án Cimexcol. Rồi
được thả. Rồi chết…
Có anh, tôi không hề gặp lại, như dân biểu bác sĩ Trần Cao Đễ, đơn vị Vũng Tàu. Nhớ
anh Đễ, tôi nhớ nhất cái lần anh tiếp tay với anh em ở bệnh viện Sùng Chính băng bó anh dân
biểu bác sĩ Đinh Xuân Dũng như đòn bánh tét, để anh Dũng có thể tiếp tục biểu tình… nằm.
Có anh, sau học tập cải tạo, vẫn ở lại Sàigòn làm ăn. Như dân biểu Nguyễn Văn Phước, đơn
vị Đà Nẵng, được anh Lê Hiếu Đằng lôi vô làm ở Xí nghiệp giấy Mặt Trận cho tới nay. Dân
biểu Phước đã từng cạo đầu chống Thiệu trước Hạ Viện, cùng với dân biểu Vũ Công Minh,
nghị sĩ Tôn Ái Liêng và nghị sĩ Vũ Văn Mẫu. Đây là lần thứ hai giáo sư Mẫu cạo đầu. Lần
trước là để chống Ngô Đình Diệm, khi giáo sư từ chức ngoại trưởng Việt Nam Cộng Hòa.

Thắc mắc
Bản thảo quyển Đời nầy, hoàn thành từ năm 2000-2001, đã không được phép xuất bản
mặc dù, với tiếng nói hỗ trợ của anh Lê Hiếu Đằng và nhà thơ nhà báo Cung Văn Nguyễn
Vạn Hồng, Nhà Xuất Bản Trẻ có xem đi xem lại mấy lần, nhưng rồi, vì “ lo sợ cho tôi ” nên
không tiến tới. Nhờ vậy tôi đã có dịp bổ sung lần thứ nhất vào năm 2003, với một chương
mới nói về mấy bạn là tù cải tạo, vốn là những bạn lính cũ của tôi ở Trung tâm huấn luyện
Thất Sơn, và lần hai vào năm 2006, bổ sung đôi điều về tờ Tin Sáng bộ mới. Vào dịp nầy tôi
có cái may là được đọc mấy dòng có vẻ “ thắc mắc ”của tác giả cuốn “ HỒI KÝ KHÔNG
TÊN ”, do NXB Trẻ xuất bản cuối năm 2004, như sau :
“ Sau nầy khi đọc bản thảo hồi ký của anh Hồ Ngọc Nhuận mới hay ra rằng danh sách
những người trong Quốc hội Sàigòn được miễn học tập tập trung là do chính anh lập ra
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“ theo yêu cầu của Cách mạng Thành phố ”. Đến bây giờ tôi vẫn chưa biết rõ chuyện ấy thế
nào, có tất cả bao nhiêu người được miễn. ” (HKKT, cuối trang 428, đầu trang 429, ấn bản 1,
do NXB trẻ ấn hành và xuất bản, “in 1000 cuốn khổ 15,5 x 23cm, tại xí nghiệp in FAHASA.
Giấy phép xuất bản số 1666/bCX, cấp ngày 18/11/2004, in xong và nộp lưu chiếu tháng 12
năm 2004”) *.
Trong thắc mắc của tác giả nêu trên, tôi thấy có mấy cái lạ :
Cái lạ thứ nhất là cái cách trích dẫn của tác giả. Người ta thường nói “ trích dẫn ” đương
nhiên là đã cắt xén rồi, bởi nếu bê hết bài viết của người khác vô bài của mình thì không còn
là “ trích dẫn ”, mà là sao chép lại. Nhưng nếu trích dẫn mà đi sửa văn của người khác thì rõ
ràng là bóp méo. Trong khi tôi víêt, “ … cách mạng cho tôi một đặc ân ” thì tác giả trên lại
viết “ theo yêu cầu của cách mạng ”, lại để trong ngoặc kép hẳn hoi. Một đàng là tôi được
quyền xin, và tôi muốn xin tối đa, nếu không muốn nói là xin cho tất cả. Bởi lòng nào nỡ để
biết bao người, dù quen hay lạ, dù xa hay gần, nhưng đều cùng chung một cảnh ngộ, đi vào
nơi vô định !… Còn một đàng là ngụ ý tôi có quyền “ lọc ” hay “ chỉ định ”. Nhưng tôi nào có
quyền lọc bỏ hay chỉ định ai, khi mà quyền “ sanh sát ” nằm trong tay chánh quyền cách
mạng… Tôi cũng viết “ đề nghị cho một số người có dính dáng đến các hoạt động của tôi
khỏi đi học tập cải tạo tập trung ”, chớ không viết “ danh sách những người trong Quốc hội
Sài Gòn ” như ai đó đã bóp lại. Bởi những người có dính dáng đến các hoạt động của tôi
không chỉ ở trong Quốc Hội Sàigòn.
Cái lạ thứ hai là tác giả trên viết “ Đến bây giờ tôi vẫn chưa biết rõ chuyện ấy thế nào, có
tất cả bao nhiêu người được miễn. ” Cái lạ nầy lạ hơn cái lạ trên rất nhiều bởi tác giả nầy
không lạ với tôi, vì đã từng làm việc, với tư cách là một trong ba phụ tá Chủ bút, ít ra là ngót
6 năm trong tờ Tin Sáng bộ mới với tôi, sau năm 1975. Và ở tại tòa soạn Tin Sáng thời kỳ sau
1975 ít ra là có vài bạn, vì nhiều lý do khác nhau, tôi đã cố tình hài rõ danh tánh trong danh
sách được miễn đi cải tạo tập trung. Như hai anh Trần Văn Thung và Thạch Phen. Với anh
Thung là để nói rằng anh ngồi ở Tin Sáng chưa nóng đít thì đã về Nha Trang để vượt biên rồi.
Vì vậy cái sự được miễn tập trung cải tạo hay không được miễn rõ ràng là không có gì quan
trọng đối với anh, bởi trước sau gì anh cũng ra đi. Với anh Thạch Phen thì để cho thấy rằng

*

Chú thích của biên tập : Có hai ấn bản Hồi Ký Không Tên của Lý Quý Chung do nhà xuất
bản Trẻ ấn hành cuối năm 2004 (I và II). Đoạn trên, tác giả trích từ ấn bản I. Bản này vừa ra
thì bị rút về, tác giả sửa một số đoạn (trong đó có đoạn trên), rồi cho ra ấn bản II. Tác giả Hồ
Ngọc Nhuận sẽ trở lại vụ này ở chương XVI.
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rốt lại rồi thì cũng không có gì là đáng buồn hơn cái sự anh đã bị bắt đi bắt lại mấy bận, cho
tới cận lúc chết, trong lúc vợ nhà đang thập tử nhất sanh. Riêng đối với anh Dương Văn Ba,
cùng với tác giả HKKT là một trong ba phụ tá Chủ bút Tin Sáng, thì tôi càng nói rõ hơn tôi đã
phải giằng co như thế nào với mấy ông lãnh đạo cách mạng để xin cho Ba khỏi đi cải tạo tập
trung. Nhưng thật sự tôi cũng chưa nói hết về việc giằng co nầy như thế nào, mà chỉ nói : “
Không biết hồi còn làm báo với tôi ở chế độ cũ, nhất là hồi làm Điện Tín, có ai đó sau ngày
30-4-1975 đã “ nói ra nói vô ” điều gì với cách mạng về anh Ba hay không ” ! Tôi thật sự
chưa nói hết về ai đó mà tôi biết đã “ nói ra nói vô ” với Cách mạng về anh Dương Văn Ba, và
tại sao anh Ba lại bị nói vô nói ra. Nếu không được biết thì làm sao tôi có thể “ giằng co ” rồi
giành giựt được anh Ba với người ta ? “ Nhất là sau khi tôi nằng nặc đòi… cùng được đi học
cải tạo tập trung, nếu đề nghị của tôi xin miễn cho Ba bị bác ” ?
Còn nhiều người khác trong danh sách tôi xin, tuy cũng có người ráp vô làm ở Tin Sáng
với tôi, nhưng tôi không hề nói có ai trong “ ĐỜI ”. Có ai thì mỗi bạn ắt đều tự biết, tự hiểu,
và chắc cũng không thấy cần phải thắc mắc. Mà nếu cần thì có thể thắc mắc ngay, khi mọi
chuyện còn “ nóng hổi ”, chớ sao lại chờ nhiều năm sau khi Tin Sáng hoàn thành nhiệm vụ rồi
mới…“ đến bây giờ tôi vẫn chưa biết rõ chuyện ấy thế nào, có tất cả bao nhiêu người được
miễn ”. Hay là cái thắc mắc nầy không đơn giản là một thắc mắc, mà chính là để cho thấy
rằng người thắc mắc không hề dính dáng gì đến cái danh sách được miễn cải tạo tập trung của
Hồ Ngọc Nhuận ? Cái “ thận trọng ” nầy có lẽ hơi thừa chăng, khi mà trước sau tôi vẫn không
hề nêu tên tác giả đó trong danh sách được miễn hay không được miễn cải tạo tập trung. Mặc
dù tôi cũng có nói phớt qua trong bản thảo quyển ĐỜI về tiết lộ của ông Tạ Bá Tòng với tôi
rằng “ có người không bị gạch tên trong danh sách bảo lãnh, theo anh Tạ Bá Tòng sau nầy
cho tôi biết, là nhờ giờ chót, trong những tháng cận kề ngày 30-4-1975, tôi đã kéo họ vô một
phong trào đấu tranh nào đó ở đô thị, như Mặt trận Nhân Dân Cứu Đói hay Tổ Chức Nhân
Dân Đòi Thi Hành Hiệp định Paris, hay ở vài cuộc xuống đường nào đó. Nhưng nào tôi có
biết tổ chức nào là của cách mạng, tổ chức nào là không ! Nếu biết, chắc tôi đã ghi hết ai nấy
vô các “ bảng phong thần ” từ trước ”.
Nhưng cái lạ nhất là khi tác giả HKKT viết : “ Sau nầy khi đọc bản thảo hồi ký của anh
Hồ Ngọc Nhuận mới hay ra ”. Ở đây, tác giả HKKT viết “ … khi đọc bản thảo hồi ký của anh
Hồ Ngọc Nhuận ”, nhưng trên bảng liệt kê “ tư liệu tham khảo chính ” ở trang 479-480
HKKT, tác giả ghi là “ ĐỜI, tư liệu của Hồ Ngọc Nhuận ”.
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“ Bản thảo hồi ký của Hồ Ngọc Nhuận ” tức là bản thảo quyển “ ĐỜI hay chuyện về
những người tù của tôi ” nầy, tới nay vẫn chưa hề được xuất bản. Nghĩa là nó chưa hề có mặt
trên thị trường sách. Chỉ có một số bạn thiết đã được tôi đích thân ký tặng… Hầu hết những
bạn nầy có lẽ đã tự mình biết rõ có “ dính dáng ” với Hồ Ngọc Nhuận hay không, cho nên tới
nay không hề thấy ai có thắc mắc. Như vậy, nếu có ai đó, ngoài các bạn thiết của tôi, “ đọc
bản thảo ” rồi thắc mắc, thì chắc là đã được một bạn thiết nào đó của tôi cho đọc.Tiếc rằng
“ người được cho đọc ” bản thảo đã không thèm hỏi cả người cho mình “ đọc theo ”, cả tác
giả bản thảo, để cho… “ đến bây giờ… vẫn chưa biết rõ chuyện ấy thế nào, có tất cả bao
nhiêu người được miễn. ”
Còn có rất nhiều chuyện để kể về cái việc “ đọc theo ” bản thảo nầy. Nhưng nếu kể ra
hết thì chắc phải viết cả một quyển sách. Vì vậy tôi chỉ xin nói về vài việc cốt yếu, có liên
quan đến tác giả HKKT và quyển ĐỜI, ở một chương sau.

Dân biểu nhà báo Võ Long Triều
Dân biểu Võ Long Triều, chủ nhiệm kiêm chủ bút báo Đại Dân Tộc, sau khi đi học tập
về tương đối sớm đã bị bắt giữ lại cả chục năm. Hôm gặp lại anh ở Sàigòn, và sau nầy ở Paris,
anh cứ nói : “ Tôi buồn vì người trực tiếp còng tay tôi là một cộng tác viên cũ, đã từng vẽ hý
họa cho tờ Đại Dân Tộc. Khi tôi ra tù và khi anh ấy còn sống, anh ấy có đến thăm, nhưng tôi
vẫn thấy buồn. Không phải cho tôi… Sao anh ấy không để “ việc ấy ” cho người khác ? ” Tôi
trực nhớ người vẽ hý họa cho tờ ĐDT và trực tiếp còng tay chủ nhiệm Võ Long Triều cũng đã
từng cộng tác với tôi ở tờ Tin Sáng và tờ Điện Tín. Và tôi nghĩ “ không có cách mạng nào là
không có những chuyện tương tự, nhiều chuyện tương tự. Không có thì làm sao có cách
mạng ” !...
Năm 1993, Võ Long Triều được bảo lãnh đi Pháp. Anh nói anh được bảo lãnh đi Mỹ
nữa, nhưng anh chọn Pháp. Anh giao cho “ dịch vụ ” lo chạy giấy tờ. Còn vài ngày chót, gặp
trục trặc với Ban Thanh Lý các ngân hàng cũ, dịch vụ “ giao ” cho… tôi chạy tiếp !
…Sau tháng 4 năm 1975, mọi tài khoản ở các ngân hàng Sàigòn, kể cả nợ, đều bị “ bờ-lóckê ”, quản lý tất. Và nợ cứ chồng nợ, cộng và nhân cả nợ lãi. Ai được công an cho phép xuất
cảnh cũng phải thanh toán hết nợ cũ rồi mới được Ban Thanh Lý các ngân hàng ký giấy cho đi.
Còn tiền ký gởi cũ thì cứ… để đó. Và nhà cửa thì cũng… “ để đó ”, “ tạm giao ” cho Sở nhà đất
của nhà nước “ quản lý ” giùm. Nếu có trở về thì nhà nước sẽ xét giao lại, hoặc xét đổi cho cái
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khác. Hồi 1972-1973, để làm tờ Đại Dân Tộc, Võ Long Triều với tư cách là chủ nhiệm kiêm
chủ bút, và tôi với tư cách là giám đốc chánh trị, đã bảo lãnh cho người quản lý tờ báo vay 25
triệu đồng ở một ngân hàng. Nay, hoặc Võ Long Triều và tôi phải trả, mà không chỉ trả 25 triệu,
hoặc tôi phải làm giấy nhận nợ một mình để Võ Long Triều được cấp giấy cho đi ! Nhớ hồi
1984, tôi đã có dịp than thở về việc nầy với ông Năm Xuân Mai Chí Thọ, Chủ tịch Ủy ban nhân
dân Thành phố, khi hai con trai tôi và mẹ chúng nó được chánh phủ Pháp bảo lãnh sang Pháp,
và ông đã lớn tiếng : “ Cậu chỉ có cái lưng mốc thít, lấy gì để trả ? Mà cho đi hay không là việc
của công an, ngân hàng có quyền gì ! ”. Trời đất ! Lúc đó ổng là lãnh đạo Thành phố mà còn
ngạc nhiên đến muốn “ xổ nho ”, thì làm sao tôi biết đường nào mà mò ! Sau cùng ổng đã phải
viết giấy cho tôi cầm đi… Lần nầy tôi cũng phải tìm “ chạy thuốc ” nơi hai ông lãnh đạo mới
của Thành phố, là hai anh Sáu Tường, và Năm Nghị, chánh và phó Chủ tịch UBND thành phố.
Cả hai ông đều kêu tôi chịu khó chờ. Nhưng làm sao chờ, khi giờ Triều lên máy bay đã gần tới !
Sau cùng tôi đành cùng Triều trở lại với ông Trưởng ban thanh lý các ngân hàng, nhắc lại với
ông ta về việc của các con tôi hồi năm 1984, cũng vì cùng một món nợ nầy mà phải bị kẹt lại
khá lâu, may nhờ có ông Mai Chí Thọ và ông Bảy Dự Nguyễn Võ Danh, sếp công an, làm giấy
giải tỏa. Và tôi nói với ông ta rằng, nếu cần, tôi chỉ làm giấy xác nhận đã cùng đứng tên bảo
lãnh cho người quản lý của tờ Đại Dân Tộc vay tiền. Người quản lý nầy, sau năm 1975 đi đâu
tôi không biết, còn người cùng bảo lãnh với tôi là ông chủ nhiệm Võ Long Triều có được cho
xuất cảnh hay không là tùy Nhà Nước, tôi không nhận nợ một mình… Ông Trưởng ban thanh
lý để yên cho tôi viết. Sau một hồi xem đi xem lại tờ giấy xác nhận của tôi, ông lặng lẽ xếp nó
vào hồ sơ và kéo hộc tủ lấy ra tờ giấy hợp lệ ngân hàng trao cho Triều. Ngay chiều hôm đó
Triều lên máy bay đi Pháp. Nhưng bộ phận “ dịch vụ ” nào đó đã quên trích phần “ tỷ lệ dịch vụ
giờ chót ” của tôi. Tôi nói vậy để cho câu chuyện được đầy đủ, và để anh Triều nhớ lại mà đòi
nợ với “ dịch vụ ”, nếu muốn …
Võ Long Triều sang Paris lúc đầu làm cho đài RFI, rồi nghe đâu với một đài gì đó ở bên
Nga, rồi làm báo, tờ Tiếng Gọi Dân Tộc. Bước vô nhà Triều, trong chuyến tôi ghé Paris năm
1994, tôi thấy Đại tá Hiệp, nguyên Tổng Giám đốc ở Bộ Thanh Niên, đang ngồi xếp báo để đi
bỏ mối. Đại tá Hiệp là người đã thay tôi, khi tôi từ chức ở Bộ Thanh Niên năm 1967. Triều đề
nghị tôi đọc lại hết các bài báo của anh và của ba người bạn thân cũ của chúng tôi đang sinh
sống ở Úc, Canada và Mỹ là luật sư Bùi Chánh Thời, dân biểu Nguyễn Hữu Chung và Đại tá
Nguyễn Văn Minh, nguyên Đổng lý Văn phòng Phó Tổng thống Nguyễn Cao Kỳ. Sau 1975
tôi chỉ gặp anh Nguyễn Văn Minh một lần sau học tập, và anh Thời, cũng chỉ một lần. Còn
anh Chung Nguyễn thì chỉ gặp lại qua điện thoại, hồi 1989, khi tôi sang Paris. Nhắc Minh, tôi
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nhớ có lần Minh đã cho tôi “ đọc chơi ” một bản báo cáo mật của tướng Nguyễn Ngọc Loan,
Tổng Giám đốc Cảnh sát, dựng đứng việc tôi liên lạc với nhân viên Phòng nhì Pháp, với đầy
đủ số lần gặp, ngày giờ, địa điểm, với mô tả chi li đến từng chi tiết về ngôi nhà hẹn, về màu
cửa sổ, về giàn hoa trước cổng !… Và với bút phê to tổ bố của tướng Kỳ ngoài lề : “ Xếp ”…
Làm sao tôi có thể đọc, trong một đêm, hết bài của các anh, viết trong ngần ấy thời gian
thao thức và xa cách ! Tôi chọn giải pháp “ làm đêm không ngủ ” với anh Triều. Trong đêm
không ngủ đó, tôi có cảm giác chúng tôi đã đồng ý với nhau về rất nhiều điều, về hầu hết mọi
điều, về đường hướng xây dựng, phát triển đất nước, nhất là về hòa giải hòa hợp dân tộc.
Nhưng cũng sau đêm không ngủ đó, tôi lại có cảm giác chúng tôi đã không đồng ý với nhau
về cái gì hết !… Làm sao thay đổi hai cây đã già ?! Chỉ nghĩ về nhau và tôn trọng lẫn nhau là
quý, dù ở đâu và trong hoàn cảnh nào. Tôi hy vọng vậy. Và hy vọng gặp lại nhau, không ở
đâu khác, mà trên đất nước mình. Như Triều đã hứa với tôi trước khi đi, là sẽ trở về sau một
năm…
Nhân gặp nhau ở Paris, tôi đã nhờ Triều đưa tôi đi gặp ông tướng Dương Văn Minh. Anh
đã tế nhị lái xe ra rừng nằm đọc sách, để hai chúng tôi lại với nhau đến xế trưa mới trở lại
đón. Cũng không có gì riêng tư đặc biệt đâu. Chỉ vì sau lâu ngày gặp lại, thời gian hàn huyên
chia đôi hẳn phải dài hơn chia ba. Tôi nghĩ vậy, và nghĩ rằng Triều cũng nghĩ vậy nên thầm
cám ơn anh.

Đêm không ngủ với GS Châu Tâm Luân
Lại nhớ về một đêm không ngủ khác,với GS Châu Tâm Luân, ở Sàigòn, sau 1975, trước
1981, tức trước ngày Tin Sáng “ hoàn thành nhiệm vụ ”.
Đầu hôm, tôi đang cặm cụi ngồi viết trên lầu tòa soạn Tin Sáng. Châu Tâm Luân chạy xe
máy ngang nói vọng lên kêu tôi vô Bệnh viện Bình Dân gấp. Mấy ngày trước, một người anh
của Luân từ ngoài Bắc trở về, bằng máy bay, trên một chiếc cáng. Vô Bệnh viện Bình Dân,
lúc đó còn giáo sư bác sĩ Phạm Biểu Tâm, vài ngày đầu bệnh nhân có vẻ lấy lại sức, ai nấy
đều mừng, rồi bỗng trở bệnh nặng. Bệnh viện lúc đó thiếu trước hụt sau đủ thứ. Luân réo tôi
vô phụ lo chạy giúp. Tôi réo bác sĩ Đinh Xuân Dũng, từ Bệnh viện Sùng Chính sang. Lại réo
thêm vài người nữa. Luân thương anh mình quá nên mới níu anh níu em, coi như còn nước
còn tát, chớ bệnh đã gần như hết thuốc chữa. Luân đã từng đi thăm người anh đi học tập cải
tạo ở ngoài Bắc và biết rõ bệnh tình của anh mình nên từng nói với tôi Luân phải đi “ nằm
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vạ ” nếu cần để lôi cho bằng được ông anh về Sàigòn. Và ông anh đã được về thật, trên một
chiếc cáng.
Sau khi chạy đi tìm thuốc trở lại Bệnh viện Bình Dân, tôi gặp bác sĩ Đinh Xuân Dũng và
một y sĩ trẻ của bệnh viện đang gân cổ cãi nhau, suýt “ nổi cả gân tay ”. Coi như nguời trong
nhà và trong nghề với nhau, Dũng cứ đổ bệnh cho suy dinh dưỡng nặng. Ông y sĩ trẻ nóng
mặt… phản biện. Xin đừng ai nghĩ bất đồng nầy là do… chính kiến, nghĩa là do bênh vực hay
không bênh vực chế độ. Mà do “ bệnh nghề nghiệp ” : Ít có một thầy thuốc nào chấp nhận cho
một thầy thuốc khác xía vô con bệnh của mình, dù mình có định bệnh sai. Và cũng tại cái ông
bác sĩ bạn tôi nói giọng Quảng Bình nặng trịch, lại nói to, lại có tật hay đặt dấu chấm trên đầu
chữ I ! Với lại, khi đã bó tay trước một việc gì, người ta biết làm gì hơn là… cãi ?
Nhìn cảnh ông anh của Luân “ ra đi ” mà giáo sư bác sĩ Phạm Biểu Tâm đành bó tay,
không kéo lại được, tôi trực nhớ lại một số bạn may mắn hơn. Nhớ anh Hồng Sơn Đông, cựu
chủ nhiệm kiêm chủ bút báo Điện Tín, sau một thời gian đi học tập ở ngoài Bắc, trước khi về
Sàigòn đã được cho đi “ chơi bồi dưỡng ” mấy ngày ở Hà Nội., như ông Phó Thủ tướng Phạm
Hùng đã nói để trấn an tôi.

Ông Mai Chí Thọ cứu bồ
Vợ Đinh Xuân Dũng qua đời vì bệnh ung thư máu. Cùng nhiều nỗi buồn khác, Dũng dắt
mấy đứa con theo người ta đi Cambốt, qua ngã Tây Ninh. Đêm tối, cha con lạc nhau. Đến
sáng, anh đi thẳng vô đồn công an… nhờ tìm giúp mấy đứa con. Sau vài tháng ở Tây Ninh,
anh về Sàigòn làm thí công cho Bệnh viện Nguyễn Tri Phương rồi đi qua Mỹ hợp pháp…
Người viết giấy lên Tây Ninh để xin “ di lý ” Đinh Xuân Dũng về Thành phố và sau đó đề
nghị trả tự do cho Dũng cũng lại là ông Năm Xuân Mai Chí Thọ. Nhưng lần nầy ông lại cảnh
giác tôi : “ Ông tình cảm vừa vừa thôi. Đừng quá lắm mà vạ lây đến người khác ” ! Mà vạ lây
cho người khác là ai ? Là ông chăng ? Hay là những người nhận lệnh ông ?… Ông nói vậy
chớ không lần nào tôi kêu đến mà ông không trả lời. Trừ một lần…

Ông Năm Xuân và dân biểu Lê Tấn Trạng
Vai đeo ba-lô, Lê Tấn Trạng, dân biểu đơn vị Định Tường, Mỹ Tho, đang xếp hàng trước
cổng trường nữ sinh Gia Long chờ vô trình diện đi học tập. May có ai đó đứng trong hàng kịp
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báo, Trạng chạy tìm tôi. Cũng tại cậu ta, sau 30.4.1975, cứ ở miết dưới Mỹ Tho, dù tôi đã
nhắn gọi mấy lần. Nhận giấy miễn cải tạo xong, cậu ta lại tót về Mỹ Tho, dù tôi đã cố giữ ở
lại Sàigòn với tôi. Ai cũng biết sau tháng 4-1975, mỗi địa phương lớn nhỏ ở miền Nam là một
lãnh địa, có thể nói có bao nhiêu quận, thậm chí có bao nhiêu xã là có bấy nhiêu chánh phủ.
Với bao nhiêu chuyện dở khóc dở cười, nửa có thật nửa như đùa, như chuyện có người nào đó
bị chận để xét hỏi bèn kéo ông lãnh đạo cấp cao Đỗ Mười ra dọa để được cho qua thì bị nẹt lại
là “ Đỗ một trăm ” cũng có thể bị bắt. Hay như chuyện ông tướng Trần Văn Trà, Tư lệnh
“ Quân Giải Phóng ” được ai đó viện đến để “ cứu bồ ” khi “ lâm nạn ”thì đã bị tạt lại là “ Trà
lá gì cũng không tha ”. Hay như chuyện một bà mẹ quê, ở cái thời không ai được đem cái gì
ra khỏi xã, dù là một trái dừa khô và nhất là gạo, đã bị chận bắt dọc đường khi đem mấy đòn
bánh tét gói bằng gạo sống đi tiếp tế cho con cháu ở Sàigòn. Khi được hỏi bà đã học theo ai
mà gói bánh tét kiểu lạ vậy, bà đã tỉnh bơ trả lời : bà đã học chính bà, bởi bà đã từng gói bánh
tét kiểu nầy để tiếp tế gạo cho mấy ông Việt cộng ở chiến khu… Những chuyện thiên hình
vạn trạng và kéo dài nhiều năm như vậy không thể nào kể xiết, và vì đời tôi phải trải qua
nhiều “ trào ”, mỗi trào một kiểu, từ trào cờ tam tài, qua trào cờ mặt trời mọc, đến trào … nầy,
nên tôi lo cho một số người ở tỉnh, và muốn họ tạm lánh ở Sàigòn một thời gian. Tôi nghĩ
Sàigòn dù sao cũng dễ thở hơn. Ý nghĩ nầy của tôi không ngờ mãi đến hai mươi năm sau
cũng được chính ông Năm Xuân Mai Chí Thọ chia sẻ, khi ông đã làm Bộ trưởng Bộ Nội vụ ở
Hà Nội và khi tôi ra thăm ông năm 1987, trước khi xảy ra “ vụ án lớn nhất lịch sử ”, vụ án
Cimexcol Minh Hải. Khi đưa tôi ra cổng nhà ông, trong đêm, ông nói : “ Anh nên bám Sàigòn
mà sống. Khi tôi về hưu, tôi cũng sẽ về sống ở Sàigòn ”. Chắc có nhiều người nghĩ như ông
Năm Xuân và tôi, nhưng cũng có người lại nghĩ “ sống đâu quen đó ”. Và biết đâu chừng lại
còn nghĩ : rừng nào cọp nấy, Sàigòn cũng chỉ là một địa phương như trăm ngàn địa phương
khác. Trạng chắc cũng nghĩ vậy nên cứ bám riết ở Mỹ Tho.
Miễu nông dân Lê Văn Duyên, ông già Bến Tranh, chống tham nhũng và bị tham nhũng
bắn chết, tới nay còn ẩn hiện bên vệ đường, gần Tân Hiệp, trên đường đi Mỹ Tho, là dấu tích
của Lê Tấn Trạng và nhiều bà con khác ở hai xã Tân Lý Tây và Tân Hiệp.
Giữa một cuộc họp ở Thành phố Hồ Chí Minh, ông Năm Xuân Mai Chí Thọ bỗng đến
gần tôi nói : “ Tôi nghe tin Lê Tấn Trạng đã bị bắt ! Anh chạy về Mỹ Tho coi thử ! ”. Tôi
không tin và cứ ngồi nhà. Nếu Trạng bị bắt, sao ba má Trạng hay chị của Trạng ở Mỹ Tho
không chạy lên cho tôi biết ?
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Đã từng hoạt động lâu năm ở Mỹ Tho, từ những năm bốn mươi, ông Năm Xuân rất thích
cái miễu ông già Bến Tranh “ của Lê Tấn Trạng ” và đã hơn một lần ghé qua thăm. Ông cũng
biết Trạng và tôi có quan hệ thân thuộc xa gần. Sự thật thì cũng không ruột rà gì đâu. Thân
phụ Trạng là anh thứ tư một người anh rể tôi, thứ sáu. Và thân mẫu Trạng là chị ruột của
“ một người tù giả ” mà tôi đã có dịp nhắc đến ở trên, tức anh Mười Mừng Phạm Nam Chí,
người đã từng ở nhà cha tôi ở Mỹ Tho để đi học trong mấy năm. Có lẽ vì vậy mà Trạng
thường gọi tôi bằng “ cậu ”, như gọi cậu Mười Mừng của Trạng, còn được gọi là “ Mười lớn ”
vì tôi là “ Mười nhỏ ”. Cũng có thể Trạng theo mấy đứa con người chú thứ sáu của Trạng mà
gọi tôi bằng cậu. Mấy ngày sau, ông Mai Chí Thọ lại kêu tôi đến báo động lần nữa và lần này
còn tự động viết cả giấy cho tôi cầm về Mỹ Tho bảo lãnh cho Trạng, một giấy bảo lãnh mà
ông đã viết sẵn chớ không chờ tôi phải xin. Sự chu đáo tận tình nầy tôi thật sự không dễ gì
quên.
Bán tin bán nghi, tôi chạy về làng, ghé hết nhà nầy đến nhà khác hỏi thăm. Chị ruột
Trạng còn đoan chắc Trạng đang nuôi gà vui vẻ với ai đó ở đâu đó bên cù lao trên sông Tiền.
Tôi trở lên Sàigòn báo lại, ông Năm Xuân cũng ngẩn người ! Mấy bữa sau, Trạng bị bắt thật,
khi về làng giúp cha đập lúa. Bao nhiêu giấy tờ bảo lãnh của tôi, cả của ông Năm Xuân, đều
không có hồi âm. Trong nhiều tháng liền. Đột nhiên một hôm tôi nhận được công văn của
Công an Tiền Giang, gởi cho tôi ở địa chỉ báo Tin Sáng, yêu cầu bổ túc hồ sơ về Trạng. Bổ
túc cái gì ? Bao nhiêu giấy tờ hồ sơ tôi đã tập trung tới tấp gởi đi, trong nhiều tháng liền, cho
các nhà chức trách Tiền Giang đầy đủ hết rồi, thì còn gì phải bổ túc nữa ! Tôi biết đây là dấu
hiệu cho thấy đã tới hồi kết thúc… đẹp ! Và tôi đã hí hửng “ bổ túc hồ sơ ” theo yêu cầu …
Có một chi tiết nhỏ làm tôi ngạc nhiên không nhỏ : trên tờ Quyết Định người ta trịnh
trọng đọc cho tôi nghe, hôm tôi đi lãnh Trạng ra khỏi trại, có một “ căn cứ ” để trả tự do cho
Trạng là “ căn cứ trên bảo lãnh của hai ông Mai Chí Thọ và Hồ Ngọc Nhuận ” ! Điều nầy
cũng dễ hiểu thôi, vì ngoài các thư từ can thiệp của ông Năm Xuân còn có đơn từ xin bảo lãnh
của tôi. Nhưng điều làm tôi ngạc nhiên là người ta đã xếp tôi ngang hàng với ông Năm Xuân,
một Đại Tướng, một Ủy viên Trung ương Đảng nhiều năm lãnh đạo ngành công an của Cách
mạng, sau nầy là Ủy viên Bộ Chánh Trị, Bộ trưởng Bộ Nội Vụ. Bao nhiêu lần khác, kể cả lần
tôi cầm giấy của mấy ông lãnh đạo ở Sàigòn đi bảo lãnh cho anh Nguyễn Chức Sắc, chồng
chị Kiều Mộng Thu ở Long Xuyên, ông Mai Chí Thọ hay ông Võ Văn Kiệt đâu phải “ xếp
ngang hàng ” với tôi như vậy. Tại sao lần nầy người ta lại “ trịnh trọng ” đặt tên tôi bên cạnh
ông Mai Chí Thọ như vậy ? Trong khi một mình ông Thọ là cũng đủ, cũng dư sức nặng để
người ta thả Trạng ? Đây phải chăng là để cho đúng và cho đủ “ các thủ tục ”, ngoài các thủ
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tục không minh thị khác ? Hay để minh thị cho thêm rõ ràng rằng tôi phải liên đới với Trạng
là việc đã đành, nhưng ông Mai Chí Thọ thì cũng phải liên đới với tôi ? Tôi chỉ biết đoán và
đoán. Và không sao không nghĩ đến câu ông Thọ đã nhắc tôi khi ông giúp bảo lãnh cho bác sĩ
Đinh Xuân Dũng khi anh vượt biên thất bại ở Tây Ninh.
Có một chi tiết làm tôi không biết nên khóc hay nên cười : Có một thời gian, tôi không
nhớ lúc Trạng đang vui vẻ nuôi gà ở Tiền Giang, hay đã bị bắt, hay đã vượt biên… báo đài
“ ở ngoài ” cứ ra rả kể công lao hoạt động của Trạng trong… lòng “ địch ” !
Trong bữa cơm gia đình ở nhà thờ dòng họ Hồ, trước khi tôi xuống Mỹ Tho lãnh Trạng
ra khỏi trại, và trước mặt cha mẹ tôi, ba má Trạng nói với tôi : “ Chúng tôi cam đoan với cậu,
Trạng sẽ không vượt biên ”. Tôi cười, nhờ anh chị nói với Trạng, nếu có đi, xin hãy để chậm
chậm một chút, vì nể tình ông Năm Xuân ! Tôi chưa kịp thở, Trạng đã đi rồi. Gặp tôi sau nầy,
người chị thứ tám của tôi nói như phân trần giùm Trạng : “ Nó nhờ ông Mai Chí Thọ nhiều
lắm, nhưng thời gian bị bắt nó kể như… không còn gì. Phải đi lo làm ăn gầy dựng lại. Xin cậu
thông cảm ! ”. Tôi nghĩ chị tôi nói có phần đúng. Nhưng dù gì thì tôi có trách ai đâu…
Tôi chỉ thắc mắc không biết hai tiếng “ vạ lây ” có lần ông Năm Xuân nói với tôi có liên
quan gì đến vụ nầy hay không. Tôi cũng không biết có phải vì vụ bảo lãnh nầy mà ông không
trả lời thư tôi trong vụ án Cimexcol - Minh Hải, khi chính tôi đã bị “ hỏi chuyện ” cả tháng
trời và khi ông là Ủy viên Bộ Chánh trị, Bộ trưởng Bộ Nội Vụ ? Ông giận tôi… quá nhiều
tình cảm, hay người ta đã giận… ông, sau vụ của Trạng và nhiều vụ khác ?
“ Vạ lây ” là việc thường tình ở đời, không cách nầy thì cách khác, không với người nầy
thì với người khác, không ai tránh khỏi, không sao tránh khỏi, tôi thường nghĩ vậy.

Ông Sáu Dân là ai

Bà Kiều Mộng Thu và nhiều người khác sau 30.4.1975 có số không đi cải tạo, còn số ông
Nguyễn Chức Sắc thì khác.
Trước 30.4.75, ngoài những “ bà má Sàigòn ” mà dân các phong trào đấu tranh ở đô thị,
đặc biệt là các cựu sinh viên học sinh thường nhắc, Sàigòn còn có cánh đàn ông thầm lặng,
mà nổi bật là ông Ngô Bá Thành, chồng bà Phạm Thị Thanh Vân, và ông Nguyễn Chức Sắc,
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chồng bà Kiều Mộng Thu. Hai ông lo cho vợ không nề hà bất cứ một việc gì : lái xe, bảo vệ, y
tá, anh nuôi… Và thỉnh thoảng cũng chia phần khói cay lựu đạn. Để hai bà dành sức đấu tranh
và “ vào ra ” các khám, mỗi bà một cách. Bà Thành thì để “ coi như ăn cơm tù như cơm
bữa ”, còn bà Thu thì để “ giỡn mặt chánh quyền ”.
Ông Sắc, chồng bà Thu, nguyên là một đốc sự hành chánh, phó tỉnh trưởng, nghỉ hưu non
cả chục năm trời trước 1975. Thời quân quản, ông thường xuyên lên xuống Long Xuyên
chăm sóc ông già vợ. Đùng một cái ông bị bắt. Cả ông Năm Xuân Mai Chí Thọ, cả ông Cao
Đăng Chiếm, trong Ban Quân Quản Sàigòn, đều có giấy “ chạy về ” nhưng vẫn không ăn
thua.
Tôi lái xe đưa bà Thu và chị Lượm, chị hai bà Thu, một cán bộ tập kết mới về tiếp quản
một cơ sở kinh tế ở miền Nam – công ty “ Chè Càphê ” – đi Long Xuyên. Bửu bối lần nầy là
một lá thư viết tay của ông Sáu Dân. Cũng do bà Thu “ chạy thuốc ”.
Long Xuyên, quê hương của nhiều nhân vật lịch sử trước sau nổi tiếng, không được náo
nhiệt như ngày nào. Dân biểu bác sĩ Mã Xái, cùng khối Xã Hội với tôi ở Quốc Hội Sài Gòn,
cũng ở đây. Nhờ có “ giấy ” Sàigòn, anh Xái không phải đi cải tạo tập trung ngày nào mà “ bỏ
đi ” hồi nào tôi không hay. Một người bà con khác của tôi cũng sớm đi cải tạo tư sản, vì có
nhà thuốc tây ở đây. May nhờ có “ ông anh ba mươi ” của tôi, anh Năm Hy tự Trang, là
Trưởng Dân Y khu 9 ở Cần Thơ, bảo lãnh nên được thả.
Chúng tôi đến Long Xuyên đã khá trưa. Không gian im ắng. Cây cối chơ vơ. Con chim
sẻ nhỏ cũng rúc vô đâu đó trong mái nhà nhìn ra, thỉnh thoảng khẽ kêu chim chíp. Một ông
trung niên mặc đồ màu cứt ngựa ra nhận thư mang vào trong. Một lát sau ông trở ra tò mò
hỏi : “ Ông Sáu Dân là ai ? ”.

Biến tướng
Câu hỏi có vẻ lạ mà không lạ. Bởi tới giờ nầy ở miệt Bạc Liêu, Cà Mau vẫn có người gọi
ông Võ Văn Kiệt là Tám Kiệt thay vì Sáu Dân. Còn ở Sàigòn ông Năm Hộ “ thay ” ông Tám
Yến hồi nào tôi cũng đâu biết. Ai hoạt động cách mạng mà không thay họ đổi tên nhiều lần ?
Trong cách mạng miền Nam, lấy tên vợ, tên con, thêm vào đằng trước một cái thứ, là thường.
Gọi nhau thân tình bằng thứ, bằng thằng ba, thằng tư, anh năm, anh sáu… là một đặc điểm
của miền Nam, của “ văn minh miệt vườn ”. Có lạ chăng là người ta bỗng nhiên thấy lạ, khi
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nghe gọi ai đó bằng thứ, như nghe gọi một ông dân Tây, như ngày nào nghe gọi ai đó là
Robert… hay Bob… ! Có bạn đi tập kết về hỏi tôi trà đá lên ngôi, thịnh hành thay trà Huế ở
Sàigòn hồi nào, tôi áng chừng là vào thời có Mỹ. Nhưng nếu có ai hỏi tôi tại sao, lúc nào,
cách gọi thân tình muôn thuở của người miền Nam lại “ biến tướng ” khi vang lên như vậy,
thì tôi chịu !… Bà Ngô Bá Thành chúa ghét cách xưng hô bằng thứ trong việc công, cho rằng
đó là cách để dễ xí xóa với nhau như trong nhà…

Một dây chuyền vạ lây nổ chậm
Nhưng thư ông Sáu Dân gửi ông Tư Huờn, Bí thư Long Xuyên, sau nầy là Bí Thư Minh
Hải, không có vẻ gì là “ xí xóa với nhau như trong nhà ” cả. Ngoài việc yêu cầu trả tự do cho
ông Sắc, tôi được biết ông Sáu còn đề nghị ông Tư coi lại việc bắt bớ lung tung ở địa phương.
Chính cái việc không xí xóa và cái đề nghị “ coi lại việc bắt bớ lung tung ” nầy mà sau nầy
người ta đã “ tận tình chiếu cố ” khá nhiều người có quan hệ hợp tác xa gần với ông Sáu Dân,
trong một vụ án mà có người đã cho là “ lớn nhất nước ” và tôi sẽ có dịp nói đến ở đọan sau.
Chúng tôi được đưa đi gặp ông Sáu Ngọc, trưởng Công an Long Xuyên. Ông nầy là Sáu
Ngọc gốc Bạc Liêu, không phải ông Sáu Ngọc trưởng Công an Sàigòn, gốc Bến Tre. Ông Sáu
Ngọc gốc Bạc Liêu im lặng ngồi đọc các giấy tờ có liên quan đến anh Sắc, thỉnh thoảng đưa
mắt ngó, cũng im lặng, ba người dân Sàigòn đang im lặng ngồi trước mặt, hay đúng hơn, hai
người dân Sàigòn và một bà mặc áo bà ba, bới tóc củ hành xề xệ không theo kiểu Sàigòn. Vẫn
không hỏi gì, ông kêu chúng tôi ra ngoài chờ. Lát sau, anh Sắc lù lù đi ra, tay ôm chiếc chiếu
cuộn tròn.
Trong vụ án Cimexcol - Minh Hải năm 1986-1987, với ông Tư Huờn được Tổng Bí Thư
Nguyễn Văn Linh bố trí về làm Bí thư Minh Hải thay ông Ba Vị, với hàng chục nhà báo đảng
viên cán bộ vùng đồng bằng sông Cửu Long bị kỷ luật, ra khỏi đảng, với một danh sách
những người nằm trong “ kế hoạch hậu chiến của Mỹ ”, trong đó có tôi, do một đoàn kiểm tra
trung ương, đứng đầu là một bí thư Trung ương Đảng, “ cung cấp ”… tôi bỗng nhớ lại lá thư
“ yêu cầu xem lại… ” của ông Sáu Dân gởi ông Tư Huờn mười năm về trước ở Long Xuyên.
Một dây chuyền vạ lây nổ chậm ?
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Chủ tịch Nguyễn Văn Huyền và chính sách chiêu hồi của TTT
Một vạ lây khác, vào khoảng năm 1970.
Tổng thư ký tòa soạn Tin Sáng lúc bấy giờ là anh Nguyễn Hữu An và anh Phan Ba. Phan
Ba tức Phan Hồng Đức, nguyên là Phó giám đốc đài Phát thanh Nam bộ trước 1954. Nguyễn
Hữu An là một kiến trúc sư, một sĩ quan công binh trừ bị, một người bạn học cũ của Ngô
Công Đức và tôi. Dưới chế độ cũ, khó có ai ở độ tuổi quân dịch và có bằng cấp mà lọt lưới sĩ
quan trừ bị. Để chánh quyền dễ kiểm soát và dễ kêu nhập ngũ đưa ra trận. Nguyễn Hữu An
đột ngột có lệnh tái ngũ và đi vùng II chiến thuật, ở Tây Nguyên, nơi thường có những trận
đánh ác liệt.
Trong một buổi chiêu đãi ở dinh Độc Lập, Ngô Công Đức than phiền với Tổng Thống
Thiệu : “ Sức chơi sức chịu, Tổng Thống muốn làm gì tôi và anh Nhuận cũng được, nhưng
xin đừng mạnh tay với Nguyễn Hữu An, anh ấy vô can… ”. Thiệu cho gọi ngay phụ tá Hoàng
Đức Nhã, ra lệnh giải quyết vụ của An, để tránh hiểu lầm. Không biết Nhã giải quyết thế nào
mà An vẫn phải đi Pleiku.
Đây là lần thứ hai An có lệnh đi Pleiku. Lần trước là hồi 1964. Sau khi ông Ngô Đình
Diệm bị lật đổ, tháng 11 năm 1963, An và tôi là sĩ quan trừ bị và được lệnh của đại tướng
Dương Văn Minh về công tác ở Bộ Thanh niên, với kiến trúc sư Nguyễn Hữu Phi làm Bộ
trưởng. Sau cú chỉnh lý của tướng Nguyễn Khánh đầu năm 1964, chúng tôi về làm ở phòng
báo chí của Quốc trưởng Dương Văn Minh ở dinh Gia Long, nhưng tối ngày cứ đi biểu tình
với sinh viên chống Nguyễn Khánh, chống “ hiến chương ” Vũng Tàu. Khánh đưa kỹ sư canh
nông Phan Khắc Sửu lên thay tướng Minh ở chức Quốc trưởng, ép tướng Minh lưu vong ở
Thái Lan và ra lệnh đẩy tất cả sĩ quan cánh Dương Văn Minh đi Pleiku. An và tôi trốn thoát…
Lần nầy, sau khi Đức can thiệp với TTT không thành công, tôi chạy cầu cứu cụ luật sư
Nguyễn Văn Huyền, chủ tịch Thượng Nghị Viện, nhờ cụ nói giùm với Tổng thống. Cũng như
Đức, tôi nói : “ Xin cụ nói giùm với Tổng thống, đưa một người không biết đánh đấm như
anh Nguyễn Hữu An đi Pleiku là cố ý giết người. Ai cũng thấy làm như vậy là giận cá chém
thớt, không thêm gì cho uy tín của Tổng thống… ”. Cụ Huyền trực nhớ có một giấy mời cụ đi
Thủ Đức dự một cuộc gặp mặt các cựu học sinh trường Pellerin mà Tổng thống là khách danh
dự. Pellerin là trường dòng Lasan ở Huế và tướng Thiệu là một cựu học sinh của trường. Cụ
Huyền hứa nhân dịp nầy sẽ nói giúp tôi.
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Gặp lại tôi mấy ngày sau, cụ thủng thẳng cho biết : Tổng Thống không nói gì, chỉ hỏi
“ Cụ nghĩ có thể chiêu hồi mấy người đó được không ” ?… Chờ một lúc không nghe cụ
Huyền nói tiếp, tôi sốt ruột : “ Rồi sao nữa, thưa cụ ” ? Cụ Huyền ngó tôi, im lặng thêm một
lát, lặp lại một lần nữa câu hỏi của tướng Thiệu rồi kết luận : “ Tổng thống chỉ hỏi tôi có vậy,
tùy ông chủ tịch muốn hiểu sao thì hiểu ” ! Cụ Huyền gọi tôi là “ ông chủ tịch ”, vì lúc đó tôi
là chủ tịch Ủy ban Xây dựng Nông thôn Hạ Nghị Viện. Và tôi hiểu cụ đã đụng phải một bức
tường. Tướng Thiệu nổi tiếng hễ ghim ai thì… đừng hòng ! Ông ta muốn nói gì khi dùng hai
tiếng “ chiêu hồi ” đối với chúng tôi ? Là không chống đối ông ta nữa, là ngoan ngoãn làm
“ phe ta ” ? Hay ông ta đã coi nhóm Tin Sáng chúng tôi là Việt Cộng ? Vậy là hết thuốc
chữa ! Và Nguyễn Hữu An đã phải tạm lánh ở nhà tôi hết mấy tháng. Sau đó, vì không thể
rượt bắt hết cả nước, tướng Thiệu không hơi sức đâu rượt bắt một vài người… và Nguyễn
Hữu An đã thoát.

“ Ông Thần Tài ” làm chánh trị
Vạ lây không chừa bất cứ ai, kể cả chuyên viên học Tây, học Mỹ về, như trường hợp một
người bạn cũ của tôi, khiến tôi phải chạy xấc bấc xang bang tìm thăm anh hoài mà không gặp.
Nguyễn Bá Nhẫn học Tây về, có công trong việc xây dựng Nhà máy xi măng Hà Tiên
trong những bước đầu, kể cả đào tạo nhân sự. Anh cũng có công trong việc xây dựng Điện lực
miền Nam và Tổng Cuộc Tiếp Tế. Hết làm công chức, Nhẫn ra làm ngân hàng với Nguyễn
Tấn Đời, ngân hàng Tín Nghĩa, có huy hiệu “ Ông Thần Tài ”. Tướng Nguyễn Hữu Có,
nguyên Phó Thủ tướng, nguyên Tổng trưởng Bộ Quốc Phòng, nguyên Tổng Tham Mưu
Trưởng Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa… cũng có làm ngân hàng với Đời, khi về hưu từ
1970. Anh Có và anh Nhẫn đều là phó Tổng Giám Đốc Tín Nghĩa Ngân hàng. Nhẫn là phó
TGĐ đặc trách nghiệp vụ ở trung ương, tướng Có là phó TGĐ đặc trách 22 chi nhánh “ Ông
Thần Tài ” trên toàn quốc.
Nhẫn có quan hệ gì với mấy người hoạt đông cách mạng khi còn du học ở Pháp, trước
khi về nước hay không tôi không nhớ. Nhưng ông Tư Ngọ, tức bác sĩ Dương Quang Trung,
người từng học ở Bordeaux trước đây, nguyên Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, đã
từng vô ra nhà Nhẫn ở Sàigòn trong thời gian hoạt động bí mật. Nhẫn cũng có quan hệ, giúp
đỡ một số người tranh đấu ở Sàigòn, trong đó có tôi. Gặp lại nhau hồi 1989 ở Bordeaux, và
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các lần khác sau nầy, hai chúng tôi thỉnh thoảng cũng… “ ngày xửa ngày xưa ” với nhau, cho
đỡ buồn.

Xưa và nay, Ta và Tàu
Trong một lần hội họp với một số anh em trí thức trẻ miền Nam ở Sàigòn, Nhẫn thuyết
trình về tình hình kinh tế đang gặp khủng hoảng nặng, còn tôi thì điều khiển chương trình. Có
người hỏi làm thế nào để thoát khỏi bế tắc, Nhẫn trả lời ra sao tôi không nhớ, nhưng nhớ rất
rõ câu anh nói vào tai tôi với nụ cười hóm hỉnh : “ Chỉ có cách là cộng lại rồi chia đều ! ”.
Một câu nói mập mờ, bông đùa, để… thăm dò tôi, hay một tín hiệu ? Tôi không biết. Chuyện
nầy khiến tôi nhớ lại một lần khác, tại nhà đại tướng Dương Văn Minh, tôi đã “ thử lòng ”
ông Nguyễn Mậu, dân biểu đơn vị Quảng Tín, một lãnh tụ Quốc Dân Đảng miền Trung.
Trong giờ giải lao giữa một cuộc họp, trước mặt nhiều người, tôi cười hỏi ông Mậu : “ Tại sao
hồi trước anh chống Cộng ” ? Câu hỏi của tôi rõ ràng là phân định việc “ hồi trước ” với
chuyện “ bây giờ ”, vì “ bây giờ ” nếu có người nào chống Cộng thì cũng không chống như
hồi trước, và cũng rõ ràng cho thấy tôi đã vạch áo cho người xem lưng. Tự dưng đi hỏi tại sao
người ta chống Cộng, còn mình thì sao ? Ông Mậu cũng cười và cũng không kém thành thật :
“ Hồi đó tôi không chịu nổi câu “ trí thức không bằng cục phân ”, có thế thôi ! ”. Tôi nhanh
miệng : “ Cộng sản Ta khác cộng sản Tàu mà anh ” ! Ông Mậu và tôi đã cùng dùng chữ “ hồi
đó ”, cũng đã gặp nhau một phần trong chữ “ khác ” giữa “ ngày xưa và hiện tại ”, nhưng có
đồng ý với nhau về chữ “ khác ” giữa “ cái nầy và cái kia ”, giữa Ta và Tàu hay không thì tôi
không biết, bởi chính tôi cũng mập mờ…
Thành công xuất chúng của Nguyễn Tấn Đời trong lãnh vực tài chánh ngân hàng là một
hiện tượng hiếm thấy ở miền Nam. Sau 1975 ông cũng thành công vang dội khi sang Canada.
Tiếc rằng ông đã mất. Bước vô chánh trị, ông ứng cử dân biểu Quốc Hội VNCH, nhiệm kỳ II,
và làm báo. Lại nhè cánh nhà binh mà thọc vô để mở rộng thanh thế. Người ta nói ông “
chết ” là vì vậy, chớ không phải vì ông cho vay bạo, huy động vốn ồ ạt, mở chi nhánh “ ông
Thần Tài ” khắp nơi trên toàn quốc, hay vi phạm quy tắc ngân hàng. Quân Đội là lãnh vực
gần như độc quyền của tướng Thiệu lúc bấy giờ, ai cũng biết. Còn Đời và ông tướng Dương
Văn Minh có thỉnh thoảng đánh tennis để bàn bạc gì với nhau hay không thì phải hỏi ông
Minh, tôi không biết…
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Tướng Có và chiếc thông hành lên… Thiên đàng
Tất cả bộ sậu đầu não Tín Nghĩa Ngân Hàng đều bị bắt. Các trụ sở đều bị phong tỏa,
không phải chỉ theo nghĩa nghiệp vụ mà theo nghĩa nhà binh. Đời bị bắt hụt sau một chuyến
đi ủy lạo các đơn vị quân đội ở miền Trung, cùng với tướng Nguyễn Hữu Có, Phó Tổng Giám
Đốc, và tướng Văn Thành Cao, Cục trưởng Cục Chánh trị Quân Đội VNCH. Rồi bị bắt thật.
Nguyễn Bá Nhẫn, Phó Tổng Giám Đốc, cũng bị bắt, dù mọi quyết định quan trọng ở ngân
hàng đều tập trung trong tay Đời. Nguyễn Hữu Có thoát nạn nhờ không dính líu đến những
quyết định tài chánh, nhưng chắc cũng nhờ Thiệu còn nể nang đàn anh phần nào. Tướng Có
hẳn biết rành câu chuyện nầy. Ông là viên tướng quân đội VNCH hiếm hoi vẫn ở lại Sàigòn.
Hiện ông ở Phú Nhuận, trong căn nhà ông có từ hồi làm công cho Tín Nghĩa Ngân Hàng, theo
tôi được biết.
Biết Nguyễn Bá Nhẫn bị vạ lây vì “ tội ” chánh trị của Nguyễn Tấn Đời, tôi sục vô khám
tìm thăm Nhẫn, nhưng mỗi lần Nhẫn đều bị đột ngột chuyển đi nơi khác, trước khi tôi đến
không bao lâu.
Sau 30.4.1975 Đời và Nhẫn lần lượt ra nước ngoài. Đời, một cách “ thần tình ”, từ khám
Chí Hòa sang Canada và vẫn phát tài. Bà Nguyễn Thị Nữ, em gái ông, vẫn ở lại khuếch
trương hãng gạch Đời Tân từng được nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đến thăm. Bà cũng từng
là chủ tịch Hiệp hội Công thương, đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố. Dù vậy gạch Đời
Tân vẫn không sao cự nổi với gạch Trung Quốc nhập lậu !
Nhẫn và gia đình, suýt chết khi vượt biển, trở lại chốn cũ Bordeaux lập nghiệp mới. Tôi
đã gặp lại anh ở đó mấy lần. Và lần nào anh cũng lặp lại câu “ sáu mươi năm một cuộc đời ”
để khuyên tôi đã tới lúc phải để tâm lo cho gia đình. Lâu lâu anh ghé qua bên kia bờ vịnh Thái
Lan ngó về cố quốc. Nếu có Nhẫn nào đã về Sàigòn tỏ ý không đồng tình hay phê bình gì đó
về đường dây 500KV Bắc-Nam thì đó không phải là Nhẫn nầy. Lý do đơn giản là vợ anh, sau
chuyến vượt biển hãi hùng, đến nay vẫn chưa hết sợ, nên anh chưa dám về. Về “ đường dây ”,
anh chỉ phần nào tỏ ý lo sợ phá hoại và thiếu bảo trì, cũng gần như phá hoại, khi tôi hỏi anh ở
Bordeaux.
Tướng Có, như đã nói ở phần trên, vẫn ở lại Sàigòn, nhưng lần nào gặp tôi ông vẫn cứ
khoe ông đã có thông hành… lên Thiên đàng và tỏ ý thương lo cho tôi.
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Của mình mà không phải của mình
Ông Có theo đạo Tin Lành nên tỏ ý thương lo cho tôi không có đạo, đồng nghĩa với
không có thông hành lên Thiên đàng. Bà Có thêu đan giỏi, lại có tài tổ chức. Nhà bà lúc nào
cũng đông đúc các tổ viên đan len. Hồi ông Có còn “ đi học ”, sản phẩm len của bà đã có mặt
khắp thị trường Đông Âu. Khi ông Có “ cải tạo ” về, bà phải cải hướng qua thị trường khác, vì
Đông Âu cũng cải hướng. Ông bà con đông, vài người ở nước ngoài, vài người sinh sống ở
Việt Nam. Ông bà muốn bán căn nhà ông đã mua với đồng lương lãnh của Tín Nghĩa Ngân
Hàng, không phải của quân đội cũ, để chia chác xong đâu đó cho các con và dành chút ít
dưỡng già. Nhưng “ diện ” ông không được bán nhà ! Lúc đầu ông còn “ kể lể ” khi tôi hỏi
thăm. Về sau, thấy tôi cũng không hơn gì ông, cũng có lúc ở “ nhà của mình mà không phải
của mình ”, ông cứ đánh trống lảng, chỉ hào hứng nói chuyện thông hành… lên Thiên đàng.

Cựu nghị sĩ Hồng Sơn Đông đi chơi Hà Nội
Trong những người lọt sổ, phải đi học tập cải tạo tập trung, có anh Hồng Sơn Đông.
Anh Đông là nguyên đại tá, nguyên nghị sĩ Quốc Hội (Thượng Nghị Viện), nguyên ứng
cử viên dự bị chức Phó Tổng thống VNCH liên danh với Đại tướng Dương Văn Minh. Anh
lọt sổ và tôi cứ liên tục làm đơn xin cho anh về, vì có thời tôi từng làm giám đốc chánh trị cho
tờ Điện Tín của anh, khi anh là chủ nhiệm kiêm chủ bút. Thời đó có nhiều chủ báo cũng đồng
thời là chủ nhiệm kiêm chủ bút. Ở các tờ Tin Sáng, Điện Tín và Đại Dân Tộc cũng vậy. Chỉ
có “ anh Hai ” Nguyễn Kiên Giang là vui vẻ làm chủ bút cho chị Hai vui vẻ làm chủ nhiệm tờ
Thời Đại Miền Nam. Chức giám đốc chánh trị đã ra đời và nở rộ vào thời đó. Tướng Tôn Thất
Đính cũng từng đứng tên làm giám đốc chánh trị cho một tờ mà chủ nhiệm sau nầy nghe đâu
là một sĩ quan tình báo của chế độ mới, tờ Công Luận của nhà báo Lê Hiền Cao Minh Hựu,
anh ruột của ông Cao Minh Thì, một thời là Giám đốc Sở Giáo Dục Thành phố Hồ Chí Minh.
Tôi có lúc luân phiên, có lúc song song làm giám đốc chánh trị cho ba tờ Tin Sáng, Điện Tín
và Đại Dân Tộc. Anh Nguyễn Kiên Giang – lại anh Hai Kiên Giang – cứ đùa : “ Thằng
Nhuận làm giám đốc chánh trị “ khỏe re ” ! Nó làm báo thật, mà trách nhiệm giả. Bởi chủ
nhiệm kiêm chủ bút chịu hết trách nhiệm chính thức về mặt luật pháp. Phải xúi ông Thiệu đổi
luật báo chí mới được ! ”. “ Anh Hai ” chưa kịp xúi, và cũng không cần ai xúi, tướng Thiệu
cũng đã đổi luật, cho ra đời luật báo chí 007, cho ký giả đi ăn mày ráo trọi, dù ông ta chỉ
nhắm đánh báo đối lập là chính.
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Có hai người nữa cùng xin cho anh Hồng Sơn Đông : Ngô Công Đức và Lý Chánh
Trung. Ngô Công Đức cùng ký đơn chung với tôi, còn Lý Chánh Trung thì xin riêng.
Một hôm điện thoại ở tòa soạn Tin Sáng reo. Ông Phạm Hùng mời tôi lên ngay số 7
Thống Nhất. Ông báo : “ Anh Tô có lời thăm anh Ngô Công Đức và các anh ”. Tôi trực nhớ
Ngô Công Đức có kể về việc anh gặp hay liên lạc gì đó với Thủ tướng Phạm Văn Đồng khi
anh còn ở nước ngoài. “ Anh Tô ” là Thủ tướng Phạm văn Đồng, theo cách gọi của mấy ông
lãnh đạo cách mạng. Chuyện vãn một hồi về tình hình làm báo, về tình hình anh em, ông
Phạm Hùng tỏ ý tiếc là độ nầy ông ít thấy bài viết của tôi xuất hiện trên mặt báo, và nhận xét :
“ Với cương vị chủ bút báo, chắc anh phải lo toan nhiều mặt quá nên ít viết bài. Giống như
anh Tố Hữu đã từng than với tôi : “ Vì làm “ bí thơ ” Trung ương Đảng nên “ thơ ” của anh nó
cũng bí ”. Bỗng ông đột ngột chuyển đề, với thông báo : “ Anh Tô và các anh đã nhất trí, anh
Hồng Sơn Đông sẽ được về. Anh về báo cho gia đình yên tâm ”.
Không biết gia đình anh Hồng Sơn Đông và tôi ai mừng hơn ai ! Nhưng “ sẽ về ” là
chừng nào ? “ Được đằng chân lân đằng đầu ”, tôi cứ bám hỏi riết, lấy cớ gia đình anh Đông
sẽ không để tôi yên, nếu tôi không nói rõ thời gian. Không thể né tránh mãi, sau cùng ông
Phạm Hùng tiết lộ : “ Anh yên chí, anh Đông đang đi chơi mấy ngày ở Hà Nội, rồi về ”. Đi
chơi ?! Tôi trực nhớ khi Ngô Công Đức ở nước ngoài về Hà Nội, hồi tháng 5 năm 1975, anh
cũng được ông Xuân Thủy bố trí cho đi chơi vịnh Hạ Long và các nơi hết mấy ngày, trước khi
về Sàigòn. Đối với Ngô Công Đức, chắc là để anh quen nước quen cái, sau nhiều năm xa xứ.
Còn đối với anh Hồng Sơn Đông thì chắc là để bồi dưỡng cho lại sức. Về tất cả những chu
đáo trên, không ai là không cảm kích…
Nhưng sao ông Phó Thủ Tướng, sau nầy là Thủ Tướng, lại báo tin mừng về anh Đông
cho tôi mà không qua Ngô Công Đức hay Lý Chánh Trung ? Hẳn có người hỏi vậy, nhưng
làm sao tôi biết ? Hay là vì, như ông Phạm Hùng có lần nói với tôi sau 1975, ông là người đã
theo dõi “ từng bước đi ” của tôi khi ông còn ở chiến khu ?
Nhớ hồi Tin Sáng được tỉnh Minh Hải cho mấy chục mẫu ruộng ở huyện Vĩnh Châu để
“ cải thiện, tăng gia ”, Ngô Công Đức và tôi thỉnh thoảng có lên xuống. Anh em Tin Sáng
cũng luân phiên đi đổi gió và… cho muỗi chích. Một hôm, Đức và tôi được ông Võ Văn Kiệt
mời trao đổi về việc làm báo và về một số tình hình chung, nhân dịp Đức tỏ ý không vui về
việc có người cứ theo dòm ngó mỗi khi anh đi “ thăm ruộng ”, làm anh mất hứng, có khi đã
đến Vĩnh Long mà phải quay trở lại. Phần tôi, nghĩ tới một dãy ruộng dài hẻo lánh nằm sát bờ
biển và nhiều thứ khác kéo theo, tôi nhận thấy được thường xuyên “ dòm ngó ” cũng là một
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yếu tố tốt giúp tôi yên tâm làm việc và yên ổn lo… cho tờ Tin Sáng. Với lại, đã quen chơi trò
“ cút bắt ” trong tám năm liền với công an chế độ cũ, tôi thấy trò nầy cũng có cái vui…

Học tập riêng
Những anh em được miễn đi tập trung cải tạo dài hạn cũng được cho đi học tập ngắn hạn
tại Sàigòn, chia làm hai đợt. Tôi thuộc đợt đầu. Khóa học giống như một cuộc hội thảo, có
thuyết trình viên, có thảo luận tổ. Ông Năm Xuân Mai Chí Thọ là người nói chuyện sau cùng.
Cuối khóa có làm và nạp bản thu hoạch. Sau nầy nghe bà Kiều Mộng Thu, người học ở đợt
hai nói lại, thu hoạch của tôi đã được nhắc đến và đem ra đọc ở đợt nầy.
Tôi không nhớ hết những gì đã viết và đã nạp, chỉ nhớ đại ý : tôi và nhiều người Việt
Nam đã hết chịu nổi chiến tranh, nhất là chiến tranh giữa những người anh em Việt Nam với
nhau. Nhiều kiểu, nhiều đường hòa bình trải ra trước mắt cho tôi lựa chọn. Tôi đi với quần
chúng, tôi phục vụ người nghèo và những người thấp cổ bé miệng, qua các phong trào xã hội,
đặc biệt qua Chương Trình Phát Triển Quận 8 và Kế Khoạch Xây Đời Mới ở các quận ven đô,
với đa phần là bà con tỵ nạn chiến tranh ở các tỉnh đổ về, và quần chúng cùng khổ đã chỉ
đường cho tôi đi, đã theo sát và bảo vệ tôi…
Tới bây giờ và mãi mãi tôi vẫn nghĩ ai đi với quần chúng thấp cổ bé miệng, với nạn nhân
các loại, là đi đúng đường.

Từ “ được trả quyền công dân ” đến … “ cương vị chánh quyền ”
Bẵng đi một thời gian, chúng tôi được mời đến trụ sở Ủy ban Mặt trận Giải phóng Thành
phố, bây giờ là Mặt trận Tổ quốc, để lãnh mỗi người một giấy trả quyền công dân, do Ủy ban
Quân quản cấp. Được biết trong số những người đã được trả quyền công dân ngày ấy có
người không bao lâu sau đã nhận được huân chương Kháng Chiến chống Mỹ lẫn chống Pháp
hạng nhất. Còn tôi, thời gian học tập cũng là thời gian, cùng anh Ngô Công Đức, được yêu
cầu chuẩn bị cho ra lại tờ Tin Sáng. Đồng thời tôi cũng được yêu cầu làm Phó Chủ Tịch Ủy
Ban Nhân Dân Thành Phố lâm thời, dưới bóng của Ủy ban Quân quản. Phải năn nỉ lắm tôi
mới thoát được “ cương vị chánh quyền ”, để chỉ chuyên lo làm báo. Lý lẽ mà tôi đưa ra là ở
chính cái phản ứng của người dân Sàigòn và miền Nam, và tôi nghĩ là thuyết phục nhất. Làm
sao người dân Sàigòn, với tâm lý quen sống với chế độ báo chí độc lập cũ, lại có thể chấp
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nhận chủ bút của một tờ báo tư nhân lại vừa là một người lãnh đạo chánh quyền thành phố ?
Nghĩ lại mới thấy mình chủ quan, và lạc hậu ! Hơn 500 tờ báo đủ loại hiện nay trên cả nước,
và số lượng nầy còn hứa hẹn tăng lên nhiều hơn nữa trong tương lai không xa, có tờ nào là
của tư nhân ? Và có nhân dân độc giả nào tẩy chay tờ báo nào ? Không như hồi nào, báo chí
Sàigòn cứ rụng như lá mùa thu, càng dính với chánh quyền, càng được Cơ quan Tình báo
Trung ương hay công an tài trợ, càng rụng. Lãnh đạo cách mạng chắc cũng không cho rằng
cái cớ từ chối “ cương vị chánh quyền ” của tôi là “ nghiêm túc ”, nhưng cũng miễn cưỡng
chấp thuận, vì họ đâu có thiếu người.
Khi được yêu cầu giữ “ cương vị chánh quyền ” lâm thời như đã nói trên, tôi có nhớ lại
cái “ cương vị chánh quyền ” tôi đã từng nghe nói đến ở nhà ông bạn luật sư trẻ trong những
ngày đầu sau 30-4-1975, và vì nó tôi đã được một ông bạn cách mạng trẻ yêu cầu viết lý lịch.
Tôi cũng tự hỏi không biết hai cái cương vị chánh quyển nầy có là một hay không, và cái ông
bạn cách mạng trẻ đã yêu cầu tôi viết lý lịch có dự phần gì vào quyềt định nầy hay không. Chỉ
biết trong cả hai lần tôi không hề viết cái gì cả. Ở lần một, là vì tôi không hề biết, cũng không
cần biết đó là cương vị gì. Ở lần hai, là vì tôi không hề nhận, dù biết rõ đó là cương vị gì…
Nghĩ lại cũng thấy mình buồn không đúng, khi đề nghị cho một số đông người có xa gần
tham gia chống đối chế độ cũ và chống Mỹ được đi học tập riêng bị bác. Nhiều người, trong
đó có tôi, đã chẳng được cho đi học riêng và nhận được giấy trả quyền công dân là gì ? Để
mỗi người một vẻ đóng góp sức mình “ giữ dưa, giữ lúa ”… Tôi cũng ngày càng hiểu thêm về
quyền và nghĩa vụ của người công dân tôi được hưởng, như đa số dân Sàigòn và miền Nam,
dưới chế độ mới…

Bác sĩ Nguyễn Ngọc Hà bị đặt dưới chân tường
Ở một số địa phương cũng có chế độ học tập riêng. Mà ngược lại với Sàigòn.
Một anh bạn học cũ của tôi, bác sĩ Phan Ngọc Minh, cùng lớp với Hồ Văn Minh, một
ngày năm 1980 đến tìm tôi ở tòa soạn Tin Sáng. Từ ngày ra trường, dù mang danh nghĩa bác
sĩ quân y, như nhiều người khác dưới chế độ cũ, anh liên tục phục vụ ở bệnh viện Pleiku,
trong nhiều năm ròng. Bệnh viện đổi chủ, tất cả bác sĩ cũ đều được lưu dụng. Cũng như nhiều
bác sĩ khác, anh đã nhận được nhiều bằng khen, do công phục vụ chữa trị đồng bào và cán bộ
có hiệu quả. Đặc biệt là chữa trị cho cán bộ và gia đình cán bộ, vì công lao thì ít mà lo thì
nhiều… Bệnh viện được “ chi viện ”, bổ sung ngày càng đầy đủ lực lượng y bác sĩ “ chủ lực ”
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từ Bắc vào. Vậy là Minh và các bạn đồng nghiệp cũ được tập trung cho đi học tập để được
hưởng quyền công dân đầy đủ nhất. Và được trả về “ nguyên quán ” làm ăn. Ai cũng biết
“ nguyên quán ” tức là nơi mỗi người được sinh ra, chớ không là nơi định cư để ăn học và làm
việc trước đây, tức Sàigòn. Vắng mặt ở quê nhà từ thời trung học, quyền công dân mới được
trả từ nơi khác, Minh không dám về lại Bến Tre. Các đồng nghiệp cũ của Minh cũng không ai
dám về lại quê cũ của mình.
Tôi chạy cầu cứu anh bác sĩ Nguyễn Ngọc Hà, lúc bấy giờ là Phó Giám Đốc Sở Y tế
Thành phố, đặc trách tuyên truyền. Thời anh Ba Trực, tức Thứ trưởng Y Tế Nguyễn Duy
Cương, làm giám đốc. Anh Hà là bác sĩ đã “ hoạt động ” nhiều năm ở Pháp về, sau nầy là
Trưởng ban Việt Kiều Thành phố, kiêm Phó Trưởng Ban Việt Kiều Trung Ương trong nhiều
năm liền cho tới ngày nghỉ hưu. Anh Ba Trực là một dược sĩ cán bộ từng nằm vùng ở quận 8,
từng vận động đồng bào bỏ phiếu cho tôi vào Quốc Hội Sàigòn, theo lời anh kể lại sau nầy.
Anh cũng là một trong những người đã cố thuyết phục tôi nhận chức Phó chủ tịch Ủy ban
Nhân dân lâm thời của Thành phố, thời Quân quản.
Đến ngày hẹn gặp nhau ở tòa soạn Tin Sáng để cùng đi gặp anh bác sĩ Nguyễn Ngọc Hà,
Phan Ngọc Minh không đến… một mình. Anh lôi theo cả chục đồng nghiệp cùng ở Pleiku,
cùng được “ cho về ” nguyên quán làm ăn và cùng bám trụ lại Sàigòn : người cuốc đất trồng
mía ở Bình Triệu, người sửa xe lề đường… Minh đặt tôi dưới chân tường ! Nhưng người phải
nhảy không là tôi, mà là anh bác sĩ Hà. Có lẽ cả anh Ba Trực và cả lãnh đạo thành phố cũng
cùng nhảy. Thời đó chạy xin bố trí cho một người ở Sàigòn đã là khó, huống hồ cho cả một
tá ! Cũng phải nói đa số các anh chị cán bộ giám đốc các Bệnh viện ở Sàigòn những năm đầu
khó khăn đó cũng rất thoáng, chỉ cần được bật đèn xanh.Và lãnh đạo thành phố lúc bấy giờ
cũng sẵn sàng bật đèn xanh. Có vài anh chị giám đốc bệnh viện lại nhận biết tôi, không biết
do đâu và từ hồi nào. Trong số có anh Sáu Sơn, giám đốc bệnh viện Sàigòn. Sau cùng anh
Nguyễn Ngọc Hà cũng đã “ đẩy ” được tất cả anh em vô các nhà thương Thành phố, không
sót người nào.
Số Phan Ngọc Minh chưa hết lận đận. Một người láng giềng đến nhờ chích thuốc kháng
sinh cho con. Đã thử test đàng hoàng mà thằng nhỏ vẫn bị “ sốc ”. Minh bị tạm giữ. Anh Sáu
Sơn giám đốc bệnh viện Sàigòn và tôi phải phối hợp cạy gỡ. May nhờ Trưởng công an và
Viện trưởng Viện Kiểm Sát quận 10 xem xét lý tình, gia đình bệnh nhân không khiếu nại…
nên Minh bị kẹt không lâu.
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Minh và các bạn bác sĩ cũ bây giờ ở đâu, tôi không biết. Chỉ biết anh Sáu Sơn, đôi khi
gặp nhau lại, cứ tự trách : “ Anh em bác sĩ cũ lần lượt ra đi gần hết. Lực bất tùng tâm, tôi
không thể làm gì để giữ anh em lại ” ! Biết làm sao ! Anh đơn độc làm gì được với hằng trăm
hoàn cảnh và hằng trăm lý do để ra đi của mỗi người ! Nhưng miễn là có tâm, rồi cũng có
ngày…

GS Phạm Hoàng Hộ và chất độc khai quang
Tôi cũng nợ các thầy thuốc nhiều nên cũng buồn, cũng tiếc ! Nhiều bàn tay vàng. Nhiều
tấm gương tận tụy. Nhìn số ít người đang trụ lại đâu đó, càng tiếc. Họ ít kinh nghiệm… “ đau
nam chữa bắc ” nên không dám kê toa điều kinh cho bệnh nhân “ nìn ông ”, như giáo sư
Phạm Hoàng Hộ đã có lần kể lại kinh nghiệm ở đâu đó. Nói vậy chớ cũng có một ông bác sĩ
già ở Sàigòn đã từng “ chơi bạo ” với tôi…
Giáo sư Phạm Hoàng Hộ là nguyên Viện trưởng Viện Đại học Cần Thơ. Vốn mê cây cối,
tôi thường hỏi chuyện ông về cây cỏ Việt Nam. Sau 1975, có năm ông chỉ cực lo cho vài sinh
viên năm cuối, giúp họ làm luận án ra trường. Rảnh rỗi nhiều, ông thường đạp xe đến Tin
Sáng hàn huyên với tôi. Thỉnh thoảng ông làm bổn phận cộng tác viên, với một bài báo ngắn,
như một số giáo sư khác. Thời buổi kinh tế khó khăn, như các cộng tác viên khác, ngoài thù
lao cộng tác viên, ông cũng được phân phối một trăm tờ báo mỗi ngày để “ cải thiện ”. Ông
lại chia bớt cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn của mình. Tôi tỏ ý “ mừng ” ông có
nhiều thời gian để nghiên cứu vì không bận bịu công tác quản lý hay giảng dạy. Nhưng ông
lại tỏ vẻ không mừng, không vui : nhiều tài liệu nghiên cứu khoa học, trong đó có những tài
liệu đã xưa cũ lỗi thời, trong đó có cả các đề tài nghiên cứu của chính ông, đã trở thành “ bí
mật quốc gia ”, không dễ gì tiếp cận. Như ông thường tâm sự, điều ông sợ nhất là đi lùi, như
bây giờ người ta nói tụt hậu. Mười năm, hai mươi năm không tiến, không có nghĩa là đứng
yên hay thụt lùi bấy nhiêu năm, mà là gấp mấy lần, bởi tốc độ tiến bộ bây giờ là cấp số nhân.
Đến nỗi ai đứng lại cũng có thể là người bán khai. Sợ quá nên khi có dịp sang Pháp, ông dốc
hết ngày giờ vùi đầu vào các thư viện. Được biết nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt khi sang
Pháp đã có tìm thăm ông. Tôi thì không được may, vì ông đã lại di tản sang Canada.
Cơ hội đẩy đưa, Giáo sư Trần Văn Tấn, nguyên Viện trưởng Viện Đại học Sàigòn, và tôi
thỉnh thoảng có dịp gặp nhà lâm học, Giáo sư Lâm Quang Định,trong những lần đi họp Trung
Ương Mặt Trận Tổ Quốc ở Hànội. Giáo sư Định cũng đang định cư ở Sàigòn. Khi ra họp ở
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Hà Nội, ba chúng tôi thỉnh thoảng được xếp cho ở chung phòng. Câu chuyện hàn huyên giữa
ba chúng tôi thường xoay quanh các vấn đề về cây cối, môi trường, có khi trở đi trở lại, mỗi
năm, với kế hoạch trồng 5 triệu hectare rừng trên… báo cáo. Và về anh Phạm Hoàng Hộ,
cũng như về những chuyện người ta đơm đặt về anh. Anh Tấn và tôi đều biết khá rõ anh Hộ
đã phải nhiều phen điêu đứng thế nào, trước 1975, về những bài báo, những báo cáo khoa học
của anh nói về tác hại của thuốc khai quang của Mỹ lên môi trường, lên con người Việt Nam.
Có lần tôi hỏi anh tại sao con cá cháy nổi tiếng nhiều đời ở Đại Ngãi bị tuyệt chủng, khiến
nhiều thế hệ con cháu bây giờ không biết nó ra làm sao, nó ngon như thế nào. Và anh cho
biết, theo anh, nó tuyệt chủng vì thuốc khai quang của Mỹ. Thuốc khai quang đã diệt hết cá
bột ở các khu rừng ngập nước miền Nam, nơi cá cháy đến đẻ. Nhiều bài báo “ giải buồn ” của
anh trên Tin Sáng bộ mới chỉ là tóm tắt những nghiên cứu, những suy tư của anh thời trước
1975. Anh Tấn cũng kể nhiều chuyện về những hoạt động, những báo động khoa học của anh
Phạm Hoàng Hộ. Giáo sư Lâm Quang Định có vẻ tin anh Trần Văn Tấn và tôi. Nhưng, là một
nhà khoa học chân chính, giáo sư ắt còn phải tìm xem lại những bằng chứng anh Tấn và tôi đã
trưng dẫn… Bởi, hình như cho tới gần đây, giáo sư vẫn còn nghe người ta nói ngược lại về
anh Hộ. Cầu mong giáo sư không phải đụng đầu với những “ bí mật quốc gia ”…
Không chỉ một mình anh Phạm Hoàng Hộ gặp phải ở đâu đó sau năm 1975 một bác sĩ
“ chơi ác ”, chuyên “ đau nam chữa bắc ”. Bác sĩ Đinh Xuân Dũng và tôi mỗi người cũng đã
đụng phải một lần, nhưng trước 1975. Anh bác sĩ Dũng thì bị bó chặt như đòn bánh tét, sau
lần ký giả đi ăn mày, để được khiêng đi “ biểu tình chạy ” Tôi thì cách khác, ở một trận
khác…

Gia đình 18 ký giả bị bắt và trận Cầu Muối
Hầu hết 18 ký giả Sàigòn một thời bị bắt trước 1975 đều còn đâu đây ở Thành phố Hồ
Chí Minh. Nhà văn nhà báo Sơn Nam, nhà văn nhà báo Vũ Hạnh, anh Tiến Huẩn đã nghỉ hưu
sau khi làm ở Sàigòn Giải Phóng. Cả ông Lê Hiền Cao Minh Hựu, chủ nhiệm kiêm chủ bút
báo Công Luận, Bút Thần. Nhà báo nhà văn Chu Thao, một cây viết của Tin Sáng, của Đại
Dân Tộc, nhờ nhanh chân nên đã không trở thành người thứ 19.
Chu Thao đã chạy thoát như thế nào tôi không nhớ. Chỉ nhớ tôi đã đến gặp linh mục
Huỳnh Công Minh trong một nhà thờ nhỏ, ở miệt gần cầu Sàigòn. Linh mục Minh đã che giấu
anh Chu Thao thế nào, anh nầy đã ẩn trốn ở đâu, bao lâu, ai lo tiếp tế, v.v… hai người trong
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cuộc và chị Chu Thao hẳn phải nhớ nhiều. Tôi chỉ là người gởi gấm, liên lạc, hình như có một
lần tiếp tế và hầu như cũng chưa bao giờ hỏi lại, nên không nhớ. Còn cái nhà thờ nhỏ mà tôi
nhớ là ở miệt cầu Sàigòn đó có phải là nhà thờ họ đạo Thiên Thần ở gần ngã ba Cát Lái trên
xa lộ hay không thì phải hỏi lại linh mục Huỳnh Công Minh. Linh mục hiện là Tổng Đại Diện
Giáo Phận Sàigòn, chánh xứ Nhà thờ Đức Bà (Vương cung Thánh Đường). Chu Thao có thời
gian làm ở Sàigòn Giải Phóng, sau nầy thỉnh thoảng có gặp. Có lần anh đốc thúc tôi cùng viết
về thời kỳ làm báo đấu tranh, nhứt là về tờ Tin Sáng, nhưng tới nay hình như anh chưa có chữ
nào, tôi cũng vậy.
Linh mục Huỳnh Công Minh đã giúp chuyển một ít tiền do linh mục Nguyễn Đình Thi ở
Paris gởi tặng 18 gia đình ký giả bị bắt. Tôi và chị Kiều Mộng Thu hẹn gặp phu nhân các ký
giả ở nơi làm việc của Trung tá Trương Minh Đẩu, chánh văn phòng Đại tướng Dương Văn
Minh, số 3 Trần Quý Cáp, nay là Võ Văn Tần. Của ít lòng nhiều và cũng là cái cớ để gặp
nhau bàn bạc “ đại sự ” vậy thôi. Chúng tôi bàn nhau đi biểu tình. Chủ ý ban đầu của tôi là thu
gọn thành phần và mục tiêu : chỉ có các gia đình ký giả, kể cả con em, và các dân biểu đối lập
mang bảng đòi trả tự do cho các ký giả bị bắt. Để gây xúc động tối đa và thuyết phục nhiều
người dân ủng hộ, cũng để hy vọng hạn chế đàn áp, vì có trẻ em. Nơi biểu tình, theo tôi định,
nên là chợ Bình Tây trong Chợ Lớn, hoặc một chợ nào đó ở quận 3 Sàigòn, là những chợ tôi
có nhiều “ bạn hàng quen ” hơn ở những chợ khác. Nhưng linh mục Phan Khắc Từ, trong một
cuộc họp ở trụ sở Thanh Lao Công của LM Trương Bá Cần, cứ thuyết phục tôi chọn chợ Cầu
Muối, vì một lý do mà tôi chỉ tạm hiểu một cách “ tơ lơ mơ ”, tuy cũng đồng ý nhưng cũng
không ưng ý lắm !
Chợ Cầu Muối, tuy tôi cũng có quen nhiều bà con ở đây qua anh Hồ Ngọc Cứ, vì đây là
địa bàn ứng cử “ ruột ” của anh ấy, là một chợ đầu mối, dân tứ xứ tới lui bán buôn đông hơn
các chủ vựa chủ sạp cố định. Còn ở các chợ khác, người bán người mua quen nhau lâu năm
như thành ruột rà. Các bà con bạn hàng ở đây cũng đã “ nhẵn mặt ” chúng tôi với nhiều cuộc
xuống đường. Như chợ Sàigòn, chợ Vườn Chuối, chợ Bàn Cờ… bà con ở đó đã từng hỗ trợ,
giải vây, tiếp tế cho chúng tôi không biết bao nhiêu lần. Khi kết thúc biểu tình, chợ với đông
người mua kẻ bán, với nhiều đường ngang ngõ tắt là nơi giải tán, rút lui an toàn nhất. Tòa đại
sứ “ Miên ” trước đây nằm sát khu vực Vườn Chuối, Bàn Cờ cũng là một yếu tố thuận tiện để
bà con dễ tiếp viện, tiếp tế cho sinh viên chiếm đóng chống chánh quyền Lon Nol tàn sát kiều
bào ta ở Cambốt hồi 1970. Cánh dân biểu đối lập chúng tôi mỗi khi vô ủy lạo, tiếp tế hay hỗ
trợ anh em sinh viên đấu tranh thường đi bằng cổng chánh, nhưng “ các bà má phong trào ”,
các bạn hàng các chợ cứ trèo tường phía sau sứ quán mà ào vô. Có thể nói tất cả các chợ, các
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bà con bán buôn ở các chợ Đô Thành Sài Gòn, kể cả chợ trung tâm Bến Thành, là những
“ căn cứ địa ” vững chắc của các phong trào đấu tranh đô thị trước 1975. Tại sao ? Tuyệt đại
đa số bà con làm ăn ở đây là người bình dân lao động, đã đóng góp nhiều công sức và không
ít xương máu con em cho chiến tranh, vì vậy phải chán ngán chiến tranh, không hơn thì cũng
bằng mọi người dân lao động khác.
Chợ Cầu Muối hôm đó ngập truyền đơn… không phải của các gia đình ký giả chúng tôi,
mà là của cánh sinh viên học sinh tranh đấu. Đêm trước bên Bà Chiểu, sinh viên cũng tung
truyền đơn trong các rạp hát. Đám biểu tình đòi trả tự do cho các ký giả của chúng tôi bị đòn
nhừ tử bằng… mía. Gãy cây nầy có cây khác, mía ở các vựa đâu có thiếu. Các chị, các cháu –
vợ con các ký giả – anh em Thanh Lao Công, một số sinh viên học sinh, anh em các nghiệp
đoàn, dân biểu đối lập… đều bị thương la liệt. Tại điểm hẹn chợ Cầu Muối, người tứ xứ đông
hơn người tại chỗ, chúng tôi không biết bám vào đâu, khách vãng lai buôn bán cũng đâu có
thói quen liều mạng ủng hộ các đám biểu tình ! Với lại chúng tôi đâu có ngờ, một “ cánh ”
nào đó đã được chỉ đạo “ dọn đường trước ” với truyền đơn chống chánh quyền tràn ngập
chẳng những ở chợ Cầu Muối và các đường chung quanh, mà còn ở một số nơi bên Gia Định,
ngay trong đêm trước khi diễn ra cuộc “ xuống chợ ” ! “ Chỉ đạo ” nầy có liên quan gì với
việc linh mục Phan Khắc Từ cố thuyết phục tôi chọn chợ Cầu Muối hay không, tôi chỉ đoán
lờ mờ…
Ông Cò quận nhì xuất hiện. Dây băng ba sọc đỏ quàng chéo ngực, ông ta chỉ huy cảnh
sát chận bắt chị Kiều Mộng Thu và tôi thảy lên xe jeep. Tôi có một thoáng ngạc nhiên : bao
nhiêu lần chứng kiến cảnh bắt người, kể cả bắt dân biểu, tôi có bao giờ thấy mấy ông chỉ huy
cảnh sát đeo băng ba sọc ! Kể cả những lần họ dẫn lính xộc vô văn phòng tôi, là nơi làm việc
công khai hợp pháp của một dân biểu nhà báo. Tay vội vàng điều chỉnh dải băng màu cờ ba
sọc tượng trưng cho quyền lực hợp pháp, dưới lớp ngoài hùng hổ, ông Cò quận nhì, dưới mắt
tôi, không che hết nỗi hoang mang lúng túng, chứng tỏ ông ta hành động theo lệnh đột xuất và
dưới sự dàn dựng điều khiển từ xa của một cấp trên nào đó…
Tôi nói cảnh sát “ thảy ” chúng tôi là sát nghĩa, vì cảnh sát quăng chúng tôi lên xe như
quăng hai bao gạo. Xả hết tốc lực, xe vượt bùng binh chợ Bến Thành, vượt đại lộ Lê Lợi,
hướng về trụ sở Hạ Nghị Viện. Ngả nghiêng trên xe cảnh sát, nửa đứng nửa ngồi, chị Thu và
tôi liên tục cố hét thật to báo động với bà con đi đường, tố cáo Thiệu bắt người trái phép.
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Hai lần đại náo pháp đình Sàigòn
Xe đột ngột rẽ trái, rồi rẽ trái nữa để sau cùng tấp vô Tòa án Sàigòn. Một bất ngờ lớn đối
với chúng tôi và cả đối với cảnh sát bắt chúng tôi : sân Tòa Án đông nghẹt ký giả trong ngoài
nước. Báo chí có mặt đông hôm đó không phải vì họ hay tin chúng tôi bị bắt mà vì có một vụ
xử về báo chí khá gay cấn đang diễn ra. Một bất ngờ khác, có lẽ còn lớn hơn : đậu xe xong
trước thềm Tòa Án, các cảnh sát bắt và chở chúng tôi đến đây đã lẻn êm rất nhanh đi đàng
nào không ai biết ! Bỏ hai chúng tôi lại làm chủ chiếc xe “ một mình một chợ ” ngay giữa sân
pháp đình Sài Gòn, giữa một rừng báo chí. Được thể chúng tôi càng làm nà. Sau khi được
băng bó các vết thương, nhờ tay ai tôi không nhớ, thay vì bỏ đi như cảnh sát đã vô tình hay cố
ý bỏ ngỏ mời gọi, chúng tôi lại “ nằm vạ ”, dùng xe cảnh sát làm diễn đàn tố cáo chánh quyền
Thiệu “ bắt cóc ” các dân biểu. Tấm hình cắt trên báo anh Nguyễn Hộ giữ trong sổ làm kỷ
niệm, và đem khoe chúng tôi một đêm gặp nhau lần đầu ở Sàigòn sau tháng 4-1975, chính là
tấm hình báo chí chụp chị Thu và tôi trong dịp nầy. Tôi nói “ bắt cóc dân biểu ” là cho đã nư
vậy thôi chớ kỳ thật cũng không biết nên gọi đây là kiểu bắt gì ! Bắt người hợp pháp, với
băng cờ ba sọc quàng vai, sao không dẫn giải đến nơi đến chốn, không thẩm vấn hỏi cung,
cũng không nhốt, lại bỏ xe chạy lấy người ?
Đối với tôi, đây là lần thứ hai Tòa án Sàigòn bị náo loạn. Lần trước là ở bên trong phòng
xử, với hai học sinh trước vành móng ngựa. Được linh mục Chân Tín, chủ tịch Ủy Ban Đòi
Cải Thiện Chế Độ Lao Tù tại miền Nam Việt Nam, báo tin, chị Kiều Mộng Thu, anh Phan
Xuân Huy và tôi đã có mặt tại tòa từ sớm, với đầy truyền đơn chống Thiệu, chống chiến tranh
trong người. Phiên tòa vừa mở màn, hai học sinh bị đưa ra xử vụt hô to “ đả đảo ”, vừa lấy
lưỡi lam rạch bụng, máu me tùm lum. Cảnh sát, quân cảnh lớp chạy rần rần ngoài hành lang,
lớp ập vô bắt hai học sinh tù nhân lôi đi. Các quan tòa chưa hết bàng hoàng, chúng tôi đã tung
hết truyền đơn và chuồn êm theo đám đông. Sau nầy tôi thắc mắc : Lưỡi lam mỏng lét lại bén
ngót, cầm rạch lạng quạng nó phạm sâu vô trong thì chết ! Anh em cười : rạch lấy máu ăn
thua chớ đâu phải để chết. Lưỡi lam đã được bọc vải cẩn thận, chỉ chừa một góc nhỏ thôi,
không ăn sâu vô được…
Ở trận Cầu Muối anh Phan Xuân Huy cũng bị đòn nhừ tử, mà lọt lưới, không bị bắt. Đối
với anh Huy, tôi nói “ lọt lưới ” là rất chính xác. Còn lưới cỡ nào để cho anh lọt được thì tùy
bà con từng biết anh Huy uớc lượng.
Sân Tòa tiếp tục huyên náo, trong khi bên trong vẫn im lìm. Dân biểu luật sư Trần Văn
Tuyên trưởng khối Xã hội - Dân tộc, dân biểu Nguyễn Văn Binh trưởng khối Quốc gia hay tin
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lần lượt chạy đến. Sau một hồi thăm hỏi, trao đổi với chúng tôi, hai anh bước vô trong. Bên
ngoài chúng tôi tiếp tục lớn tiếng tố cáo chế độ, tố cáo cảnh sát, đòi ông Biện lý phải ra chứng
kiến hiện trường và giải quyết vụ “ bắt cóc ”. Thật lâu sau, ông Chánh biện lý Sàigòn cùng hai
anh dân biểu trưởng khối Tuyên và Binh ra trước thềm tòa án mời chúng tôi vô.

Được tự do tạm
Trên bàn ông Biện lý là mấy chồng truyền đơn được xếp sẵn. Đối diện với ông biện lý là
bốn dân biểu : hai ông trưởng khối Đối lập ở Hạ Viện và hai dân biểu bị bắt. Lục tục kéo đến
phía sau chúng tôi, ở cuối phòng, là mấy viên cảnh sát. Họ có phải là những người đã bắt, đã
chở chúng tôi đến tòa rồi bỏ chạy hay không, làm sao tôi kịp nhận ra ai với ai mà nhớ ! Mà
làm sao nhớ khi mọi việc diễn ra bất ngờ, nhanh chóng, dồn dập như chưa từng thấy ? Một
cuộc đối chất chớp nhoáng diễn ra giữa hai người bị bắt và mấy anh cảnh sát, về mấy chồng
truyền đơn trước mặt ông Biện lý, được ông cho biết là đã bắt được ở nơi biểu tình và có nội
dung tuyên truyền cho cộng sản, hô hào nổi loạn. Nhưng làm sao khẳng định các truyền đơn
nầy là bắt quả tang trong người chúng tôi hay do chúng tôi tung ra, trong khi trên người chúng
tôi không hề có gì, ngoài mấy vết xây xước đã được các bà con nào đó tận tình “ băng bó ”,
trong khi những người bắt chở chúng tôi đến đây đều bỏ chạy ? Có chăng là họ đã quả tang
bắt người trái phép rồi bỏ chạy, bỏ cả xe tang vật mà chạy, có hằng trăm ký giả, dân biểu và
quần chúng tại sân tòa làm chứng. Không thể làm gì hơn, ông Biện lý sau cùng đành phải
tuyên bố “ tạm trả tự do ” cho chị Thu và tôi. “ Tạm ” là chữ dùng để treo đó, sau nầy sẽ bắt
lại, hay để đỡ mất mặt mấy ông cầm quyền, tôi không biết.
Nhưng tại sao họ để “ thời gian chết ” lâu dữ vậy, từ khi chở chúng tôi đến sân tòa cho
đến khi ông Biện lý xuất hiện, nhờ đó chúng tôi mặc sức tố cáo ? Phải chăng vì các cảnh sát
đã chở chúng tôi đến tòa là khác với mấy cảnh sát đã bắt chúng tôi tại chợ Cầu Muối ? Và vì
thấy mình vô cớ bị vướng vô “ ổ ong ” nên họ đã bỏ đi, khiến phải chạy tìm người thay thế ?
Và các cảnh sát đã bắt chúng tôi thảy lên xe cũng vậy ? Họ chỉ làm theo lệnh và không muốn
tiếp tục đưa đầu chịu trận thay cho người ra lệnh ? Cả ông Cò quận nhì nữa. Thái độ miễn
cưỡng của ông khi xuất hiện, với băng ba sọc quàng vội qua vai, cho thấy ông cũng không vui
gì khi được lệnh bắt chúng tôi. Chẳng qua là để được yên thân và địa bàn trách nhiệm được
34

yên ổn mà thôi. Tôi thật tình nghĩ vậy, và cũng không nhớ có ông hay không, trong số nhân
viên công lực đã đối chất với chúng tôi trước mặt ông Biện lý.

Tình người
Dù sao thì người đạo diễn cho màn bắt người lần nầy không phải là không độc ! Đây
không là lần đầu họ bắt dân biểu, nhưng sao những lần trước không có ông Cò quàng băng ba
sọc ? Bắt rồi sao không đưa vô trại tạm giam lại chở thẳng ra tòa ? Rồi mớ truyền đơn Việt
Cộng nữa ? Đó là truyền đơn anh em sinh viên học sinh tung ra khi biểu tình, rải ra đêm trước
ở Gia Định, hay là những “ đạo cụ ” đã được chánh quyền chuẩn bị sẵn cho màn diễn ? Kể cả
nhân chứng nữa : hằng trăm ký giả có mặt sẵn tại sân tòa là nhân chứng cho phía chúng tôi,
nhưng cũng là cho phía chánh quyền nếu hành vi “ phạm pháp ” của chúng tôi được chứng
minh đầy đủ. Với tội quả tang tuyên truyền cho Việt Cộng, là tội nặng nhất đối với chế độ
chống Cộng hợp pháp và hợp hiến ở miền Nam trước đây, chúng tôi ắt phải nằm khám khá
lâu : hết xuất hiện trên diễn đàn Quốc hội, hết viết báo họp báo hay làm báo nói, hết cứu đói
cứu nạn, hết cả lên xuống đường… Nhưng cả ba yếu tố thiên, địa, nhân… hôm đó đều ở phía
chúng tôi. Trong hằng trăm ký giả, phóng viên nhiếp ảnh có mặt hôm đó không hẳn là không
có người của chánh quyền, không hẳn là không có những ký giả công an. Nhưng họ có thể
làm gì khác hơn là cùng mọi người lên án cảnh sát bắt người rồi bỏ chạy ? Cái bất ngờ lớn
nhất đối với người đạo diễn màn bắt bớ nầy là về lòng người. Tôi tin : không chỉ cảnh sát,
không chỉ ông Trưởng ty Cảnh sát, mà cả ông Biện lý chịu trận ngồi “ xử ” chúng tôi hôm đó
cũng không nỡ lòng nào xuống tay hạ màn, bắt nhốt chúng tôi, bất chấp tình huống nào. Nhất
là sau một màn dàn dựng rõ ràng là quá tệ ! Tôi cứ nghĩ hoài về câu hỏi, cũng liên tục được
đặt ra hoài, của anh kiến trúc sư Nguyễn Hữu Thái, một sinh viên tranh đấu khá nổi tiếng
trước đây, trong đám giỗ anh Nguyễn Ngọc Phương ở tịnh xá Ngọc Phương ngày nào, sau
năm 1975. Anh Thái thắc mắc về sự khác nhau giữa đàn áp đối lập ở Sàigòn và đàn áp đối lập
ở một số nơi khác trên thế giới. Theo anh, ở nhiều nước khác người ta không giỡn và không
để cho ai “ giỡn mặt chánh quyền ” như ở Sàigòn lúc đó. Mỗi người đều có và có quyền có
những giải đáp khác nhau. Riêng tôi có chuyện này xin kể :
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TBT Lê Duẩn và Đức Phật ở... bên Lào
Tháng 12 năm 1985 tôi có giúp Cimexcol Minh Hải tổ chức một gian hàng cho công ty
BPKP thuộc Bộ Quốc phòng Lào tại hội chợ Vientiane, nhân Quốc Khánh và kỷ niệm 10 năm
giải phóng Lào. Tổng Bí thư Lê Duẩn sang dự lễ đã tuyên bố : “ Mỗi người dân Lào đều có
một ông Phật ở trong lòng ”.
Thật vậy ! Không phải chỉ vì đạo Phật là quốc giáo ở Lào, mà còn vì người dân Lào thật
hiền hòa. Ở Lào, khó ai gặp cảnh cãi vã nhau ngoài đường. Trong nhà, nếu cãi vã nhau có
nghĩa là vợ chồng đã tới hồi tan rã. Thành phố Vientiane không nghe tiếng còi xe, ai đủng
đỉnh phía trước cứ mặc, người sau thà nhường. Một người Việt tặng bạn Lào một bức tranh
trâu cày ruộng. Người bạn Lào cám ơn nhưng ước gì bỏ được cây roi trên tay người cày, vì
người Lào cày ruộng không cầm roi…
Tổng bí thư đến thăm gian hàng hội chợ. Trước những nam nữ thanh niên Lào - Việt
niềm nở tiếp đón, ông ân cần hỏi han gốc gác từng người rồi vui vẻ hỏi chung quanh : “ Có ai
phân biệt được ai là người Việt ai là người Lào không ? ”.
Thiết nghĩ Việt hay Lào, hay ai ai cũng có ông Phật trong lòng. Tức cái Thiện, cái Tốt.
Luôn tranh đấu với cái ác, cái xấu. Cũng núp sẵn trong lòng. Chỉ ai khư khư chiếm độc quyền
cái thiện hay để hận thù giết chết lương tâm mới hết thuốc chữa.

Đau Nam chữa Bắc
Ở Tòa ra và sau khi họp báo ở văn phòng khối Xã Hội - Dân Tộc Hạ Viện “ tố cáo bổ
sung ” TT Thiệu xua người đàn áp bắt bớ dân biểu một cách ngang ngược, chúng tôi kéo vô
bệnh viện Sùng Chính dưỡng thương. Tôi nhớ trong bọn, ngoài chị Kiều Mộng Thu, anh Phan
Xuân Huy còn có ký giả Kỳ Nhân cũng bị đòn nhừ tử. Tưởng được khám xong cho về, nào
ngờ cụ ông bác sĩ Lê Khắc Quyến, Giám đốc bệnh viện bắt nằm lại. Ông còn tuyên bố xanh
dờn : “ Ai nấy đều bị ngoại thương là chính, chỉ có anh Nhuận là đáng lo, phải theo dõi sát, sợ
mất tiếng ” !
Tôi bị mấy khúc mía vào cổ. Cảnh sát hôm đó không dùng dùi cui hay roi mây mà dùng
mía. Mía gãy chớ cổ tôi có gãy đâu ! Nhưng cụ Quyến đã “ phán ” mà !

36

Mấy ngày nằm viện như những ngày hội. Bà con ở đâu không biết, đa số là các bà, từ
quận 8, quận 4, quận 6, Tân Kiên, Nhà Bè… nườm nượp kéo đến thăm, gói theo cơm nước,
quà cáp. Ai đến buổi chiều thì lo dọn dẹp, mang bớt thức ăn buổi sáng về cho heo gà, không
để phí… Các trưởng khối Tuyên, Binh, các dân biểu đối lập vô ra mỗi ngày. Luật sư Trần
Ngọc Liễng, chủ tịch Tổ chức Nhân dân Đòi Thi Hành Hiệp Định Paris, thầy Hiển Pháp, Chủ
Tịch Mặt Trận Nhân Dân Cứu Đói đương nhiên là không thể sót. Ni sư trưởng ni giới Khất sĩ
Huỳnh Liên, ni sư Ngoạt Liên và các ni cô cũng đủ mặt. Rồi cha Chân Tín, Chủ tịch Ủy Ban
Đòi Cải Thiện Chế Độ Lao Tù Miền Nam, cha Trần Thế Luân dòng Phanxicô, anh Nguyễn
Ngọc Lan. Rồi mấy vị đạo trưởng, đạo hữu của các tôn giáo từng tranh đấu chung. Đương
nhiên là các nội tướng của 18 ký giả đang bị giam và anh em làng báo đều không thiếu. Mặc
dù thường xuyên gửi người đến thăm nom, nắm bắt tình hình, Đại tướng Dương Văn Minh
cũng đích thân đến tận giường bệnh mỗi người. Và, thật cảm động hơn nữa, vì điều nầy ít
thấy xảy ra, bà Đại tướng lại cùng đi thăm chúng tôi.
Công an cũng tham gia “ngày hội ”. Tất nhiên là công an không sắc phục, ngày nay gọi
là công an chìm. Phòng bệnh nào trống đều có công an. Bệnh nhân nào nằm gần hay nằm đối
diện với phòng chúng tôi đều phải di dời, nhường chỗ. Đêm đêm, hễ tôi hé cửa ló ra thì “ anh
em ” thụt vào. Để phòng ngừa bất trắc, tôi thường lên vườn cảnh trên sân thượng bệnh viện
ngồi “ hóng gió ” gần suốt đêm. Thà ngồi chỗ trống trải mà dễ đối phó hơn là bị đánh úp trong
phòng kín. Phóng viên nhiếp ảnh Kỳ Nhân là người rời bệnh viện trước tiên, sau khi vô ra thất
thường mấy lần. Thời đó hễ ai lui tới thất thường là dễ làm cho người ta lên ruột lắm ! Sau
cùng ông tướng Dương Văn Minh cũng thấy không yên lòng. Ông cho người đến đón tôi về
nhà ông. Từ đó tôi trụ luôn ở nhà ông, hay đúng hơn là ở nhà thiếu tá Hoa Hải Đường, tùy
viên của ông, ngay ngoài ngõ Trần Quý Cáp. Chỉ xuất hiện để đến Quốc Hội, xuống đường
hay đi hội họp ở đâu đó. Tờ Tin Sáng lậu, sau khi Tin Sáng hợp pháp không được nạp lưu
chiểu nữa phải đóng cửa, đã ra đời từ đó. Với Dương Văn Ba làm “ đầu bếp ” chánh, với
trung tá Đẩu, thiếu tá Đường, thiếu tá Lộc… làm “ bảo vệ ”. Với hạ sĩ nhất Đỗ Tấn Phát và
mấy anh lính “ tà lọt ” lo đánh máy, quay ronéo. Về sau tờ Tin Sáng lậu có cái tên ghép là
“ TIN SÁNG – Tiếng nói dân tộc ”, do dân biểu Lý Quý Chung đề nghị. “ Tiếng nói dân tộc ”
là tờ báo của dân biểu Lý Quý Chung trước đây. Tôi chạy đi “ bán ” Tin Sáng ở các nơi có hội
họp, thường là ở chùa Ấn Quang. Tôi viết chữ “ bán ” trong ngoặc kép, bởi nó “ vô giá ” : bà
con cứ nhét đại vô túi tôi số tiền bà con móc đại từ túi ra, không cần đếm, cũng không cần
thối lại !…
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Tôi nói có ông “ Bác sĩ già ” ở Sàigòn đã từng “chơi bạo ” và dùng phương pháp “ đau
Nam chữa Bắc ” với tôi. Đó là ai, chắc ai cũng biết. Tôi bị mấy khúc mía vô cổ cút, ông nói
tôi “ có vấn đề ” để bắt tôi nghỉ xả hơi. Xả hơi đâu không thấy chỉ thấy bệnh viện của ông
trong mấy ngày liền trở thành một bãi chiến trường cân não loại bỏ túi. Nhưng màn chơi bạo
nầy không chỉ có đạo diễn chánh là cụ Quyến.
Trận Cầu Muối là trận duy nhất tôi nghe theo “ chỉ đạo ” của… linh mục Phan Khắc Từ,
riêng về việc chọn trận địa. Trước đó tôi đã chọn chợ Bình Tây. Có bạn hàng ruột, có bà con
quận 6, quận 8 sang bảo vệ, giải cứu. Hay chợ Bến Thành, chợ Bàn Cờ cũng tốt… Ông Từ
xúi dại, suýt chút nữa tôi được đi nghỉ mát dài hạn trong Chí Hòa…

Ông Thần Chí Hòa hành ông Chủ ngục
Nói đến Chí Hòa, tôi nhớ nghị sĩ Tôn Ái Liêng, gốc Chăm, trong liên danh Hoa Sen với
giáo sư Vũ Văn Mẫu. Có lần anh Liêng giải thích với tôi : “ Anh nên biết, ông thần Chí Hòa
linh lắm, ổng thường theo ám anh em công an. Ngày nào họ không nạt nộ ai đó ở ngoài, về
nhà họ phải nạt nộ vợ con. Nếu không, ông thần Chí Hòa sẽ hành chết. Vì vậy, thà nạt nộ
ngoài đường hoặc nơi khác để khỏi phải có “ bộ mặt hình sự ” mỗi ngày với vợ con trong nhà.
Không phải họ nạt hay đánh anh, mà là ông “ thần Chí Hòa ” trong họ nạt đánh anh. Không
đánh, mặt họ cũng vác hất, sưng sưng, lầm lì hay nói năng nhát gừng, vợ con lắm lúc cũng
không nhận ra ”. Nghị sĩ Tôn Ái Liêng là gốc cảnh sát chế độ cũ. Chuyện anh nói để cười,
nhưng có ai từng có liên quan ít nhiều đến khám Chí Hòa mà không cúng ? Chủ ngục cúng,
cai ngục cúng, tân cựu tù nhân cũng cúng luôn. Và ngày nào đó, khi khám buộc phải dời đi,
không biết ông thần cũ có còn, có đi theo và có ai phải cúng kiếng gì không ? Nhưng chắc là
ông thần Khám Lớn Sài Gòn, các thời trước ở đường Lagrandière - Gia Long (Lý Tự Trọng)
nay là ông thần Chí Hòa, sẽ còn được cúng kiếng dài dài, dù ở dưới chế độ nào, dù có bao
nhiêu lần thay chủ, đổi chỗ.
Theo “thuyết ” của anh Tôn Ái Liêng, chủ ngục mà lạng quạng cũng có thể bị ông thần
Chí Hòa làm cho thất điên bát đảo. Ông đại tá Vệ là một trường hợp.
Anh Hồ Ngọc Cứ và tôi, cùng hai Ủy ban Nội vụ - Xây dựng nông thôn Hạ Viện ra thăm
Côn Đảo. Trong ngoài đâu đó trên đảo đều được tém dẹp, ngụy trang cẩn thận. Cả tập dợt
nữa. Để đón phái đoàn chánh thức của Quốc hội. Đi vòng vòng cả ngày, tình cờ chúng tôi
phát hiện một đám tù nhân con nít ! Trẻ vị thành niên mà bị đày đi Côn Đảo ?! Anh Hồ Ngọc
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Cứ, Chủ tịch Ủy ban Nội vụ Hạ Nghị Viện có lệ hằng năm giữ lòng chay tịnh vài tháng, kiêng
ăn thịt cá. Để… đổi bụng. Xưa nay vẫn vậy. Làm sao anh chịu nổi cảnh con nít bị đày ! Anh
cũng từng “ ăn chay rồi ăn mặn ” dài ngày ở Chí Hòa. Bởi, hễ anh đi tù ở đâu thì chị Sáu cũng
đi theo đó. Những ngày anh ăn chay là không có chị Sáu. Còn khi chị Sáu vô thăm là anh ngã
mặn. Ông Diệm cũng đã cho anh đi “ đổi gió ” một thời gian ở Cao Lãnh. Anh vốn hạp với
chữ “ lãnh ”, hết Cao Lãnh rồi Cầu Ông Lãnh, ở đâu cũng “ lãnh ” hết. Và hay “ làm phước ”.
Anh thì “ cho ”, còn tôi thì “ hưởng ”. Lần nào về miệt Sa Đéc, Nha Mân nơi anh từng bị cho
đi an trí, hay đến đâu đó từng có dấu chân anh, tôi đều gặp những đứa trẻ khôi ngô lễ phép
khoanh tay cúi đầu thưa “ chú Mười ” mới xuống. Tôi thứ mười, anh Cứ thứ sáu. Nhưng thay
vì gọi anh Sáu hay anh Sáu Cứ, có người chỉ khoái gọi anh gọn lỏn là “ Sáu ”, nhất là các chị,
nghe rất… tình !
Không biết có phải vì anh Hồ Ngọc Cứ và chúng tôi quậy vụ giam con nít ở Côn Đảo hay
không mà đại tá Vệ, chúa ngục Côn Đảo, lại về Chí Hòa. Từ Côn Đảo về Sàigòn thì đâu phải
là bị phạt ! Nhưng đại tá Vệ lạng quạng thế nào mà Chí Hòa lại nổi sóng.
Đầu năm 1970, hơn 20 sinh viên Sàigòn bị bắt. Sau mấy ngày bị khai thác ở Nha cảnh sát
Đô Thành, nam sinh viên được đưa qua Chí Hòa, nữ lên Thủ Đức. Anh Nguyễn Ngọc
Phương, tức Ba Triết, là một trong những sinh viên bị bắt. Lại cũng hai Ủy ban Nội vụ, Xây
dựng nông thôn Hạ Viện, của anh Hồ Ngọc Cứ và tôi, mà những người xông xáo nhất có lẽ là
chị Kiều Mộng Thu, anh Phan Xuân Huy… vào thăm.
Đạt đạo
Lần đám giỗ anh Nguyễn Ngọc Phương ở báo Tuổi Trẻ năm nào, có lẽ tôi là người
không cộng sản hiếm hoi có mặt. Nhìn hình anh trong làn khói hương phảng phất, tôi nhớ như
in lần tôi gặp anh ở khám Chí Hòa. Cũng nụ cười hiền hòa đó, cũng gương mặt thanh thoát
đó. Và cũng đôi bàn tay đó nữa ! Đúng, tôi đã như thấy lại đôi bàn tay thư sinh thanh khiết
của anh, mặc dù ảnh anh treo hôm đó là ảnh bán thân. Được ban tổ chức đám giỗ mời phát
biểu, và được anh Vũ Hạnh ngồi bên động viên, tôi đã nhớ lại và nhớ nhất hai bàn tay ngày
nào nằm trong tay tôi ở khám Chí Hòa. Với mười đầu ngón tay còn vết kim đâm dưới móng.
Với mười đầu ngón tay có kim đâm chụm lại dưới một miếng bìa để cho người ta gõ nhịp khi
tra tấn. Tay trong tay, Phương kể tôi nghe những lần, những kiểu bị hành hạ tra tấn mà nụ
cười trên môi không hề tắt. Một nụ cười không kiêu, cũng không hận. Không hận cả người đã
tra tấn anh, tôi nghĩ. Nụ cười của một người “ đạt đạo ”, tôi nhớ tôi đã nói như vậy trong đám
giỗ anh, “ sáng rỡ tình người ”…
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Trong mấy lần giỗ Nguyễn Ngọc Phương ở Tịnh xá Ngọc Phương của cố ni sư trưởng
Huỳnh Liên, tôi lại thuộc thành phần đa số. Không phải vì các “ đồng chí ” dự không đông,
mà vì các ni sư, ni cô vẫn còn đông. Ráp với các sư, các cô và các bà má Sàigòn, tôi hy vọng
không thuộc cánh thiểu số. Có lần tôi đề nghị : cô Cao Thị Quế Hương, người bạn thiết thủy
chung của anh Nguyễn Ngọc Phương, và ni sư Ngoạt Liên, người kế vị Ni sư trưởng Hỳnh
Liên, cứ tiếp tục giữ lệ tổ chức giỗ anh Phương ở tịnh xá, để cho hợp với con người đạt đạo
ấy, mà cũng để cho mọi người tiện đến dự. Nhưng thỉnh thoảng cũng xin để cho anh Dương
Văn Đầy, Giám đốc công ty Du lịch thành phố, phá lệ, cho Phương và cho anh em được uống
bia. Anh Đầy đã vui vẻ nhận lời. Nhưng chưa kịp giữ lời hứa, anh đã bỏ đi ! Kỳ giỗ vừa rồi,
mấy chị chìa sổ ra cho tôi ghi nợ, tới nay chưa trả. Có ai bắt anh Đầy lấy bia của Công ty du
lịch đãi anh em đâu mà anh sợ, nỡ bỏ đi về cõi khác !…
Tòa án mặt trận Vùng III chiến thuật xử lần thứ nhất, tạm phóng thích khoảng 10 sinh
viên, trong đó có cô Cao Thị Quế Hương. Một số bạn khác, trong đó có Nguyễn Ngọc
Phương, Dương Văn Đầy, Huỳnh Tấn Mẫm còn bị giữ lại. Chị Thu, anh Cứ, anh Huy và các
dân biểu đối lập vào Chí Hòa đón các anh chị em được thả về Trường đại học Nông Lâm Súc.
Đứa con nhỏ của một chị bị cảnh sát tách đưa đi gởi ở trại cô nhi cũng được chị Thu chạy tìm
về sum họp với mẹ.
Tòa xử lần hai, Mẫm, Đầy và một số bạn nữa được tha. Số còn lại bị giữ cho tới ngày
được trao trả với “ phía bên kia ”. Trừ Nguyễn Ngọc Phương, không được tha cũng không
được trả… Dương Văn Đầy thỉnh thoảng nhắc đến lần anh và các bạn vào dự thính một phiên
họp khoáng đại Hạ nghị Viện và nhại giọng tôi phát biểu ở diễn đàn. Đó có phải là sau khi
anh ở Chí Hòa về hay không, tôi không nhớ. Sau đó anh vô bưng hồi nào tôi cũng không biết.
Hồi anh còn kể chuyện được thì không hỏi, bây giờ hỏi ai, khi anh đã bỏ đi ?!
Cuối năm 1972, Nguyễn Ngọc Phương và anh em tù Chí Hòa hè nhau nhịn ăn, chống đại
tá Vệ, chủ ngục. Sau nhiều ngày tuyệt thực, Phương đuối sức. Anh em tù đấu tranh buộc nhà
tù đưa Phương đi nhà thương. Tại Bệnh Viện Sàigòn, đầu năm 1973, Phương trút hơi thở cuối
cùng. Không kịp mừng Hiệp Định hòa bình Paris ra đời sau đó chỉ mấy ngày. Không kịp dự
“ cuộc đoàn viên ấy ” như có lần Lê Văn Nuôi đã viết. Và với cái bụng vẫn lép kẹp giữa một
trung tâm Sàigòn ngày càng ê hề, tấp nập…
Cô Cao Thị Quế Hương thỉnh thoảng nhắc, khi Phương mất, các dân biểu, nghị sĩ đối lập
có đến nhà Phương ở đường Cao Bá Nhạ, phúng điếu. Lại có lời phân ưu đăng trên Tin Sáng.
Nếu cô Quế Hương không đoan quyết còn giữ bản lưu tờ báo, chắc tôi còn “ chống chế ”
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không hề có đăng lời phân ưu trên báo nhà. Lâm Chánh Nghĩa nói tôi bênh Cộng sản là không
oan chút nào. Có oan chăng là tôi không chỉ một mình. Luật sư Huyền đã không từng lên trại
giam Thủ Đức thăm cô Quế Hương và các bạn tù là gì ? Và hai cây cổ thụ – luật sư Vũ Văn
Mẫu, Bùi Tường Chiểu nữa ? Còn báo Tin Sáng và văn phòng tôi ở số 132 Lê Lai thì đâu phải
của riêng tôi. Từ bác xích lô già ghé cho nón me non, hũ mắm ruốc và xị đế, đến anh tài xế
taxi, chị công nhân hãng Pin Con Ó, anh lãnh đạo nghiệp đoàn, cho đến các cha, các thầy, các
ni cô, các chị phụ nữ đòi quyền sống đồng bào, các nông dân từ các nơi xa xôi hẻo lánh… các
sinh viên học sinh cũng tới lui lu ầm. Và cảnh sát công an cũng không thiếu. Với Tin Sáng và
với tôi, là rất nhiều người, nhiều giới đã từng bênh Cộng sản.

Trực ngày lẫn đêm
Một đêm, từ văn phòng về nhà, tôi trực nhớ một số giấy tờ bỏ quên nên quay lại lấy. Từ
xa đã trông thấy mấy nhân viên cảnh sát đang chùm nhum dưới ánh đèn ngoài hiên. Tưởng
phải đụng độ tiếp, tôi chuẩn bị tư thế đối phó. Nào hay mấy anh cảnh sát thấy tôi lại mừng
húm. Họ chìa ra một giấy căn cước của ai đó để nhờ tôi trả lại giùm. Xem lại thì đó là của bác
Thu, một ông già xứ Nghệ, người nhà bà Ngô Bá Thành. Thỉnh thoảng bác có lui tới văn
phòng tôi. Nhưng sao cảnh sát không trả thẳng cho bác, lại nhờ tôi ? Hay là “ ông già lựu
đạn ” đã nổi nóng, bỏ đi mà không thèm nhận lại căn cước ? Tôi không biết. Chỉ biết như vậy
là cảnh sát đêm đêm thường túc trực trước văn phòng tôi. Chưa kể toán trực ban ngày ở tòa
soạn Tin Sáng, ở kế bên, tay cầm sẵn máy bộ đàm, chờ lệnh tịch thu báo và ngăn không cho
tờ báo phát hành lậu. Chưa kể những toán hành động đặc biệt nhiều đêm liên tục kéo đến
“ xin làm việc ” với tôi, khi tôi chưa kịp bắt đầu các cuộc họp.
Trong một thời gian dài, nhất là từ sau năm 1971, nhiều tổ chức và cá nhân ở Sàigòn đấu
tranh cho hòa bình thường lấy văn phòng tôi làm nơi hội họp.

Phối hợp không dễ
Lúc đầu cũng khó mà “ phối hợp… hai bên ” – bên các tổ chức tranh đấu và bên cảnh sát
– cho ăn khớp. Thành phần dự họp thường đêm chưa đủ mặt thì cảnh sát đã kéo đến rồi, với
đầy đủ phương tiện “ làm việc ”, như máy hình, máy chữ… Mà bên nào cũng tranh thủ đòi
“ làm việc ” trước, thật rắc rối ! Đương nhiên là cảnh sát không có lý do hợp pháp để ngăn trở
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một dân biểu tiếp dân hay một nhà báo hội họp với cộng tác viên tại văn phòng chánh thức
của mình. Họ chỉ được lệnh có mặt để phá đám và lập biên bản, cố làm cho các cuộc họp
không thành. Nhưng họ cũng không muốn phí mất cả đêm – và không chỉ có một đêm – hay
trở thành “ ruồi muỗi chết ” trong các trận húc nhau giữa “ trâu và bò ”. Dần dà qua nhiều lần
“ xin làm việc ” của lực lượng cảnh sát, một thỏa hiệp không thành văn được hình thành và
trở thành lệ giữa tôi và các nhân viên công lực : hễ đại diện các nhóm lục tục đến thì cảnh sát
cũng vác đồ nghề kéo vô. Không phải để phá đám như thời gian đầu “ chưa quen ”, mà để hẹn
giờ trở lại rồi bỏ đi… uống cà phê. Việc đầu tiên khi họ trở lại, khi tôi đã họp xong và mọi
người đã giải tán, là mở máy đánh chữ ra để lập biên bản. Các câu hỏi đã được “ chuẩn hóa ”
dần theo dòng ngày tháng khiến hai bên như thuộc nằm lòng và đối đáp, nhắc nhở nhau thật…
“ ăn ý ”. Đại loại là : Đêm nay có ai ? Có ai nữa ? Tổng số bao nhiêu người ? Sao ít vậy ?
Thêm vài người nữa được không ?… Có ai hay không có ai là hoàn toàn do tôi kê, kê cả
những ai không có mặt, nghĩa là những ai “ có máu mặt ”, và đương nhiên là tôi không kể
những ai tôi muốn giấu. Màn chót là ký biên bản, luôn luôn với “ điệp khúc ” bên trên chữ
ký : “ Tôi phản đối… ”. Cái điệp khúc “ tôi phản đối ” nầy không phải lúc nào tôi cũng nhớ,
mà hễ tôi quên thì cảnh sát nhắc và hai bên cùng cười xòa. Tôi không loại trừ khả năng cảnh
sát không đi uống cà phê ở đâu xa, mà phục gần đâu đó để “ điểm danh ” những người dự họp
và “ bắt nguội ” nếu cần. Nhưng nhất thời họ cũng đã để cho chúng tôi yên… mà hội họp. Hội
họp ở đây cũng không có gì là bí mật quốc sự, quốc gia cả. Chủ yếu chỉ là để phối hợp các
hoạt động chung, vì vào những năm sau cùng của chiến tranh tôi đã được cử làm Tổng thơ ký
Ủy ban liên lạc các phong trào đấu tranh cho hòa bình. Các hoạt động chung đó cũng không
có gì là quá khích, đại thể như là kỷ niệm ngày liệt nữ Nhất Chi Mai tự thiêu, tổ chức liên tôn
cầu nguyện cho hòa bình, hẹn nhau đi cứu đói cho dân nghèo, rủ nhau đi thăm tù chánh trị,
hoặc cùng nhau phổ biến những tài liệu nào đó, như là về Hiệp định hòa bình Paris v.v…
Nhưng những hoạt động hòa bình không ngừng nghỉ nầy không thể không phá đám chánh
quyền ông Thiệu trong nỗ lực chiến tranh của họ, và đương nhiên là họ phải tìm mọi cách bóp
chết ngay trong trứng. Mà không được. Không được, vì lòng người, kể cả lòng người lính,
lính đánh trận cũng như lính cảnh sát, đều chán ngán chiến tranh.

“ Biết bao nhiêu mộng thế mà... ”
Nhưng chuyện không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Tôi nhớ có hai lần khá căng.
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Một lần, cả hai đầu đường Lê Lai đều bị chận, cảnh sát phong tỏa văn phòng tôi suốt
đêm. Anh chị em dự họp đành trải báo, trải chiếu ngả lưng tạm trên sàn nhà. Tôi không nhớ
hết có ai, mà chắc chắn có một nhà sư trẻ và anh LM. Nguyễn Ngọc Lan. Tôi lại nhớ có cô
Cao Thị Quế Hương, sau khi cô ở Chí Hòa ra. Tôi cũng nhớ bà chủ nhà có cho ăn cháo, mà
không dám chắc là cháo gà, vì có nhà sư. Tuy tôi không nhớ hết có ai, tôi lại nhớ mãi cái đêm
nầy, và đã nhắc đến nó trong cuộc gặp của giới trí thức Sàigòn, với Bí thư Thành ủy Võ Trần
Chí, đại diện Tổng Bí thư Đỗ Mười, khoảng năm 1991, khi Liên Xô vừa tan rã. Tôi nhắc đến
cái “ đêm không ngủ ” tại văn phòng 132 Lê Lai của tôi hồi trước năm 1975 vì nó gồm đủ các
thành phần, Cộng sản và không Cộng sản, tôn giáo và không tôn giáo, tứ phía bị bao vây
trong cùng chung một căn nhà, nằm ngồi tâm sự với nhau : ai có gì cứ nói, ai tin gì cứ tin, ai
ước gì cứ ước, cả niết bàn vì có ông sư, cả thiên đàng vì có linh mục Nguyễn Ngọc Lan, cả
địa đàng xã hội chủ nghĩa vì chắc phải có người Cộng sản dù tôi không biết ai, nhưng lòng
chung ai cũng nung nấu chuyện nước non nhà và để chuyện nước non lên trên hết. Những lúc
như vậy, hồi đó, sao mà mọi người lại hết mình với nhau và với đại cuộc như vậy ?! Sao mà
không hề thấy một chút phân biệt đối xử, kỳ thị bè phái nào hết như vậy ?! Tiếc quá !… Và
cũng ước quá !… Và tôi đã kể lại, đã nói lên điều tiếc, điều ước đó trong buổi gặp của giới trí
thức Thành phố với Bí Thư thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh vào năm 1991 như đã nói ở
trên, khi Liên Xô vừa tan rã và Tổng Bí thư Đỗ Mười vào nói chuyện với Thành phố.

Ông Đô trưởng bị phản phé
Một lần khác, căng thẳng hơn nhiều. Hai đầu đường Lê Lai cũng bị chận, nhưng đích
thân ông Cò quận nhì lại cầm quân. Phía tôi đêm đó tôi nhớ có hai anh dân biểu Nguyễn Hữu
Chung và Phan Xuân Huy. Anh Nguyễn Hữu Chung cùng với dân biểu Lý Quý Chung là hai
bạn thân với nhau, và thân cận nhất nhì với đại tướng Dương Văn Minh hồi trước 1975. Sáng
sớm ngày 30-4-1975 tôi còn thoáng thấy anh Nguyễn Hữu Chung lái chiếc LaDalat ở cổng
nhà đại tướng, đường Trần Quý Cáp. Sau đó được biết anh đã vượt biên trên chiếc tàu của
Ngân hàng Việt Nam Thương Tín, cơ quan của vợ anh. Năm 1989, được biết tôi sang ở nhà
Linh mục Nguyễn Đình Thi ở Paris, từ Canada anh có gọi sang thăm. Còn anh Phan Xuân
Huy thì vẫn định cư ở Sàigòn, như nhiều bạn bè của tôi gốc Đà Nẵng…
Bị bao vây trong đêm, bí quá, tôi phải xuống đường gặp đích thân ông Cò quận nhì, hỏi
tại sao ông lại phá lệ, không để tôi “ làm việc ” như mọi khi rồi lập biên bản như thường lệ.
Ông đổ cho lệnh của cấp trên. Hỏi miết cấp trên là ai, ông bật mí cấp trên là ông Đô Trưởng,
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đại tá Đỗ Kiến Nhiễu, sau nầy là chuẩn tướng. Lại cái ông Nhiễu, nguyên Đổng lý văn phòng
Quốc trưởng Dương Văn Minh hồi ở Dinh Gia Long. Hồi đó tôi làm ở phòng báo chí, dưới
quyền một ông thiếu tá dưới quyền ông, mà suốt ngày cứ xuống đường chống Nguyễn Khánh.
Ông không lạ gì “ cố tật ” của “ cố nhân ”. Tôi bốc máy gọi ông Nhiễu. Cả hai đều bất ngờ,
tôi thì thú vị, còn ông Nhiễu thì bực mình. Tôi thú vị vì “ bắt quả tang ” ông Đô trưởng đang
“ trực chiến ” cả đêm ở Tòa Đô Chánh để chỉ huy “ đánh ” tôi. Còn ông Đô trưởng thì bực
mình vì ông Cò quận nhì “ phản phé ”, để cho tôi “ lật tẩy ” một ông Đô trưởng đang đêm chỉ
huy cảnh sát bao vây một văn phòng báo chí, một văn phòng dân biểu. Mà bất hợp pháp ! Bởi
cái “ pháp… lý ” mà ông nêu ra là tôi hội họp với Việt Cộng thì thuộc cấp của ông ta không
hề lôi ra được bằng cớ. Hoặc không để tâm hay để thì giờ lôi ra… Mới đây, khi giở mớ giấy
tờ cũ còn sót lại, tôi lại thấy có tờ biên bản có nhiều chữ ký cử tôi làm tổng thư ký Ủy ban liên
lạc các phong trào vì hòa bình tại Sàigòn. Rồi một cuốn sổ dày cộm, ghi các thành phần dự
họp và nội dung các cuộc họp, dù chỉ vắn tắt và cố tình không đầy đủ… Nội mấy cái giấy nầy
cũng đủ cho chánh quyền Sàigòn quậy tôi nát nước, hay cho tôi đi “ nghỉ mát ” vô hạn định…
Nhưng cảnh sát nhiều đêm liên tục đến “ xin làm việc ” tại văn phòng tôi đều không hề đụng
tới. Và tôi nghĩ không phải vì họ tắc trách hay vô tình, mà vì họ cũng chia sớt phần nào cái
chánh nghĩa chung và xa gần ủng hộ tôi… Xem lại nhiều trang biên bản, tôi thấy Tin Sáng
được hội nghị phân công làm việc nầy việc nọ, ngay cả khi Tin Sáng không còn là một tờ báo
hợp pháp, nghĩa là từ 1972 đến 1975, khi tôi chỉ còn làm giám đốc chánh trị nhựt báo Điện
Tín trong một thời gian, hoặc làm một dân biểu đối lập “ trơn ”, không có một tờ báo nào
trong tay, khi cả Điện Tín cũng bị đóng cửa… Như vậy, lúc bấy giờ, Tin Sáng vừa mặc nhiên
vừa minh thị trở thành một tổ chức đấu tranh như các đoàn thể đấu tranh khác, chớ không chỉ
đơn thuần là một tờ báo. Và nhiều anh em ký giả Tin Sáng cũng đã hành động tương ứng, như
đã từng tham gia tổ chức lễ tưởng niệm Nhất Chi Mai, hay các buổi lễ cầu nguyện cho hòa
bình chẳng hạn.

Cô Cao Thị Quế Hương bị giấu ở TT chiêu hồi
Sau đám tang anh Nguyễn Ngọc Phương, cô Cao Thị Quế Hương được tự do không bao
lâu thì bị bắt lại. Nhưng lần nầy cô không bị đưa vô khám mà vô trại chiêu hồi ở Đức Tu,
Biên Hòa. Đột nhập vô thăm cô bất ngờ, tôi gặp cả cụ Phạm Văn Lạng và vợ chồng anh Tịnh,
là cha và anh chị của nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu. Quà của tôi cho các bạn tù chỉ có mấy tờ Tin
Sáng. Ép chiêu hồi mãi không được, người ta cứ cố lì giữ miết mấy người tù ở đây cho tới
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ngày hòa bình. Hay đúng hơn là cho đến trước ngày hòa bình : trước 30.4.1975 gần cả tháng,
cô Quế Hương trốn khỏi trại. Cô ra ở nhà chị Dậu, một phụ nữ đấu tranh nổi tiếng ở Vũng
Tàu, đến tháng 5-1975 mới về Sàigòn.
Việc tôi đột nhập vào Trung tâm chiêu hồi Đức Tu - Biên Hòa là một bất ngờ hi hữu. Nói
là trung tâm chiêu hồi chớ thật sự rất khó tìm, vì từ ngày đưa gia đình cụ Lạng và cô Cao Thị
Quế Hương về giấu ở đây, chánh quyền đã cho gỡ bảng Chiêu hồi của trung tâm nầy. Vì vậy,
nếu không nhờ có những người tốt bụng chỉ đường dẫn lối thì khó mà tìm cho ra nó lắm.
Nhưng bất ngờ lớn nhất đối với tôi, giờ đây, hằng chục năm dài sau khi sự kiện xảy ra,
lại là về một việc khác. Đó là về một tờ giấy nhỏ ố vàng trong mớ tài liệu cũ hiếm hoi còn sót
lại của tôi : bản trần tình của cụ Phạm Văn Lạng, thân phụ nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu, gởi cho
chánh quyền lúc bấy giờ.

Một thời kỳ lịch sử nghiệt ngã
Tờ giấy nhỏ nhắc tôi nhớ lại : vào thời đó tôi thường xuyên tìm đường gởi thư từ, tài liệu,
cả băng ghi âm cho anh Ngô Công Đức và các bạn ở nước ngoài đấu tranh tiếp sức. Thường
là qua các bạn bè người nước ngoài, các bạn người Mỹ chống chiến tranh Việt Nam,một phần
là qua các nữ tu, các linh mục và cả vài vị giám mục. Bản trần tình của cụ Lạng tôi ghi âm
ngay trong khám cũng nằm trong các cuộn băng đó. Nhưng trước khi gởi băng cho anh Đức ở
nước ngoài, tôi đã sao chép lại để dùng làm “ bướm ” cho bay trong nước.
Một trong những “ con bướm ” đó còn đậu lại với tôi, nhưng giọng nói của cụ Lạng thì e
khó tìm lại được, vì đã mấy mươi năm băng cũ biết còn không ! …
Tôi chép lại sau đây nguyên văn lời cụ Lạng ghi trong “ bướm ” như là một chứng tích
sống động của một thời lịch sử nghiệt ngã đã khiến cho trong từng gia đình và trong cả nước,
người người “ ba bên bốn phía ” đã phải liên tục ở trong hoàn cảnh oái oăm, vừa “ khó xử ”
vừa “ xử khó ” với nhau, mà vẫn, mà vì... không thể dứt nghĩa ruột rà, dứt tình dân tộc.

Bản trần tình của thân phụ nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu
Cụ Lạng nói :
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“ Tôi – Phạm Văn Lạng – cư ngụ tại số 373 đường Phan Thanh Giản Sàigòn, trân trọng
trình bày cùng quý vị việc sau đây : nguyên con trai tôi là Phạm Trọng Đạo tức Phạm Đức,
tập kết ra Bắc năm 1954 trở về miền Nam thăm gia đình vào mùa thu năm 1971 và bị bắt
ngày 27/2/1972 tại Sàigòn. Qua ngày sau, 28/2/1972 cả gia đình tôi gồm Phạm Văn Lạng 74
tuổi, Đào Thị Ngọc Thư 68 tuổi, vợ tôi, Phạm Trọng Cầu 34 tuổi con tôi, Hồ Thanh Tịnh 45
tuổi con tôi, Nguyễn Thị Ngọc Anh 44 tuổi dâu tôi, bị bắt mà chúng tôi không biết mình mắc
tội gì. Nếu vì tội chứa chấp Phạm Đức, tôi xin thưa : Phạm Đức là con ruột tôi, tình cha con
quá nặng tôi không thể nào cắt đứt được vì tôi còn là một con người. Chúng tôi bị giam giữ
tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát Quốc Gia để điều tra thẩm vấn đến 16 tháng trời. Gần 2 tháng đầu
chúng tôi bị giam trong những phòng tối cá nhân, rồi sau được đem xuống giam tại những
phòng chung nơi cư xá. Trong thời gian sống trong tình trạng căng thẳng, về thể xác bị hành
hạ, chúng tôi được biết rằng hồ sơ cung từ của chúng tôi được gởi qua Tòa án Quân sự Mặt
trận Quân khu III để xét xử. Nhưng sau đó không biết vì lý do gì lại bị lấy về giữ lại tại Bộ Tư
lệnh Cảnh Sát Quốc Gia. Và như vậy toàn gia đình chúng tôi bị ở tù mà không được đưa ra
xử trước ánh sáng pháp lý. Đến ngày 6/7/1973 thì vợ tôi và dâu tôi bị giải lên giam tại Trung
tâm Cải Huấn Thủ Đức, còn tôi và 2 con trai tôi thì bị đem lên Trung tâm Cải Huấn Tân Hiệp
- Biên Hòa ngày hôm sau mùng 7/7/1973 trong tình trạng mù mờ. Riêng Phạm Đức vẫn bị giữ
tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát Quốc Gia cho đến nay.
Sau 2 năm bị giam giữ, ngày 28/2/1974 tôi và vợ tôi được lệnh trả tự do, nhưng không
hiểu vì lý do gì Ban Quản đốc trung tâm Cải Huấn Tân Hiệp đã giữ tôi lại cho đến ngày
2/3/1974 lại đưa tôi cùng con trai và con dâu, Hồ Thanh Tịnh và Nguyễn Thị Ngọc Anh, đi
trao trả cho chính phủ Cách Mạng Lâm Thời. Dù rằng chúng tôi không phải là nhân viên dân
sự của chính phủ này. Riêng Phạm Trọng Cầu vẫn còn bị giam giữ tại trung tâm cải huấn
Tân Hiệp - Biên Hòa.
Tại phi trường Lộc Ninh, địa điểm trao trả tù, trước sự chứng kiến của Ủy ban Quốc tế
Kiểm soát và Giám sát, Ủy ban Liên Hợp quân sự hai bên và phóng viên báo chí, chúng tôi
đã trình bầy trường hợp gia đình chúng tôi bị bắt và nguyện vọng của chúng tôi là được trả
tự do tại Sàigòn với sự bảo đảm của Ủy ban Quốc tế vì Sàigòn là nơi gia đình chúng tôi sanh
sống đã trên 30 năm trời. Thiếu tá Ngọc đại diện chánh phủ VNCH đã long trọng hứa sẽ bảo
đảm trả tự do cho chúng tôi tại Sàigòn và không hề bắt buộc chúng tôi phải chấp nhận một
điều kiện nào cả.
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Nhưng chúng tôi vẫn bị giam giữ thêm 27 ngày tại trung tâm cải huấn Tân Hiệp rồi đến
ngày 29/3/1974 lại bị đem qua trung tâm chiêu hồi Đức Tu - Biên Hòa mặc dù chúng tôi phản
đối vì chúng tôi đã nhiều lần bày tỏ thái độ không chấp nhận con đường chiêu hồi. Tại trung
tâm này chúng tôi đã khước từ mọi thủ tục dành cho những người xin chiêu hồi và chúng tôi
cũng đã đệ đơn lên ông Tổng trưởng Dân vận và Chiêu hồi ngày 4/4/1974 để yêu cầu được
trả tự do vô điều kiện theo như lời hứa long trọng của vị đại diện của chánh phủ VNCH ngày
2/3/1974 tại phi trường Lộc Ninh. Đến nay đã 2 tháng trôi qua, chúng tôi vẫn chưa được Bộ
cho biết ra sao.
Kính thưa quý vị,
Ngoài ra chúng tôi mới được gia đình cho biết là 2 chiếc xe hơi của chúng tôi hiệu
Volswagen số EC 6502 do con tôi là Phạm Thị Bích Ngọc, đã tử nạn phi cơ vì công vụ, đứng
bộ và hiệu Citroen 2 ngựa số IJ do dâu tôi là Nguyễn Thị Ngọc Anh đứng bộ, sắp sửa bị đem
ra phát mại. Chúng tôi cực lực phản đối việc này vì chúng tôi chỉ là những người bị bắt
không án tòa và bị đem đi trao trả không có lý do.
Vì những lý do trình bầy trên đây, chúng tôi kính xin quí vị vui lòng can thiệp dùm cho
trong quyền hạn của quí vị để :
1) Chúng tôi được trả tự do vì không lẽ lời hứa long trọng của vị đại diện chánh phủ
VNCH lại chỉ là lời hứa vô giá trị.
2) Chận đứng việc phát mãi 2 chiếc xe hơi của chúng tôi.
Trân trọng xin quí vị nhận nơi đây lời chào biết ơn của chúng tôi. ”

Các bà từ thiện
Thời trước, sở dĩ tôi vô ra các khám thường xuyên và bất ngờ là nhờ tư cách dân biểu mà
cũng nhờ có nhiều người giúp, trong số có các bà từ thiện. Chưa kể vài ông chủ ngục chịu
chơi. Tư cách dân biểu trên nguyên tắc là dễ đi lại tiếp xúc, nhưng có khi cũng không dễ, vì
dễ khiến cho các quan chủ ngục bố trí, dàn dựng, phân tán cả tù nhân. Các bà, tôi nhớ có một
bà người Hoa và chị Yến nấu bếp ở chùa Ấn Quang, thường tổ chức tiếp tế tương chao rau củ
cho tù nhân và thỉnh thoảng cho tôi đi theo như một người giúp việc hay tài xế. Tôi gặp được
Phạm Trọng Cầu ở nhà giam Tân Hiệp trong một chuyến thăm như vậy. Y như Phạm Trọng
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Cầu mà tôi gặp lại sau 1975, vẫn khập khiễng và vẫn cười nói oang oang, dù đang ở tù. Tôi
cũng đã gặp nhiều người và nhiều người chắc đã gặp tôi trong tù mà nhớ nhau thì cũng để nhớ
vậy thôi. Bởi sau 1975 đường đời mỗi người một ngả và ai cũng bộn bề nhiều việc công tư.
Nhớ nhau đến thăm hay rủ về nhà ăn cơm như vợ chồng anh Cao Nguyên Lợi, Tô Thị Thủy
thuở còn bao cấp là hơi khó, bởi không phải ai cũng sớm biết vừa lo dạy học vừa nuôi cá hay
đan thêu như anh chị. Hay như chị Cao Thị Quế Hương, sớm về chăm sóc mẹ già ở Đà Lạt,
mỗi năm lội xuống Sàigòn một lần làm giỗ cho anh Phương và để gặp lại anh em.

Ông Thủ tướng ở... Khóm
Nhớ lắm có khi đâm phiền, như tôi cho tới bây giờ vẫn không hề muốn rút kinh nghiệm
lần thứ… ba.
Lần thứ nhất tôi “ rút kinh nghiệm ” là khi Tin Sáng bộ mới sắp ra lò, khoảng trước tháng
8-1975. Trong số các anh chị Nguyễn Xuân Lập, Trần Thị Huệ, Trần Thị Lan, Huỳnh Tấn
Mẫm, Dương Văn Đầy… tôi không nhớ ai là người xúi tôi tổ chức “ đoàn viên ” ở văn phòng
cũ của tôi số 132 Lê Lai, Quận Nhì, nay là Quận Nhứt. Địa phương không cho phép, tôi cầu
cứu anh Tạ Bá Tòng, Phó chủ tịch Ủy ban Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng khu Sài Gòn - Gia
Định, xin ở cấp cao hơn. Nhận được giấy phép đúng ngày họp bạn ở văn phòng cũ, và vì lu bu
việc tòa soạn, tôi chạy về khi anh chị em đã tề tựu đủ mặt ở trên lầu, nên không kịp trình giấy
phép với địa phương. Và “ địa phương ” đã vác súng đến tìm, mà không phải chỉ với một vài
người. Tất nhiên là tôi cũng được thông cảm, sau khi xin lỗi đã không kịp trình giấy phép và
hứa rút kinh nghiệm. Nhất là rút kinh nghiệm về lời nhắc nhở của ông Chủ tịch Khóm – lúc
đó Sàigòn còn giữ đơn vị hành chánh Khóm, tương đương với cấp “ Ấp ” ở các làng quê
trong Nam, và cấp “ Thôn ” ở ngoài Trung – mà hơn hai mươi lăm năm qua tôi vẫn còn thấy
đúng. Ông Chủ tịch trẻ nhắc : “ Nên nhớ, Thủ Tướng cũng phải xin phép, nếu muốn làm gì ở
đây ! ” Thật đúng ! Thủ tướng là ở Hà Nội, còn ở khóm, Thủ tướng là ông chủ tịch… khóm !

Ngô Công Đức xúi dại
Lần thứ hai tôi rút kinh nghiệm là nhân dịp 30-4-1976. Lần nầy là do Ngô Công Đức xúi
và cho tiền tổ chức. Anh nói : “ Tin Sáng có phương tiện lại có khu nghỉ mát Thanh Đa, ông
nên mời bạn bè tranh đấu cũ về đó chơi, nhân kỷ niệm một năm ngày 30.4 ”. Đức nhớ mấy
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năm tôi cùng nhiều anh chị em hoc sinh sinh viên và đồng bào các giới đấu tranh khá vất vả ở
Sàigòn, trong khi Đức phải lưu vong ở bên ngoài, nên muốn để tôi có dịp gặp lại anh chị em,
cùng nhau ôn lại những kỷ niệm. Tôi mời đến khu nghỉ mát Thanh Đa của Tin Sáng chúng
tôi, nay là Khu du lịch Bình Quới, và anh chị em đã đến thật đông. Còn nhớ anh Dương Văn
Đầy có cho tôi một tấm hình cũ, chụp tôi “ giữa hàng quân ” cảnh sát, bên vệ đường Tự Do
trước trụ sở Hạ Nghị Viện, không biết anh lấy ở đâu. Với tư cách “ chủ nhà ”, tôi chỉ vắn tắt
vài lời, cốt là để “ điểm mặt ” cho thấy chưa có người nào “ đi xa ” – đi xa ở đây tôi muôn nói
là vượt biên ra nước ngoài – để xin lỗi những ai tôi không nhớ hết, hoặc không biết hết địa chỉ
để mời, và để đề nghị mỗi người góp ý cho vui. Trong số người góp ý tôi nhớ có anh Đầy, chị
Ngô Bá Thành… Buổi hội ngộ thật đơn giản, đầm ấm và thật vui, nhưng “ dư âm ” nghe nói
mãi tận ngày 30.4 năm sau vẫn còn, “ ở đâu đó ”. Vẫn còn “ ở đâu đó ” những tiếng “ hỏi xa
hỏi gần ” khiến tôi từ đó không dám mời mọc ai nữa, cũng không dám dự những lần hội ngộ
như vậy nữa, nếu có ai mời. Bởi mỗi thời mỗi việc : một thời để xuống đường đấu tranh, một
thời để sắp xếp ổn định. Ngay cả hội họp cũng tùy nơi, tùy lúc, tùy việc, và tùy người. Nhất là
đối với tôi, vốn có tiếng ngày xưa hay bày trò “ họp bạn ”.

Đô la của Phụ tá Tổng thống
Không dự, không gặp, hay rất ít gặp, nhưng tôi biết những lời nhắc khéo theo kiểu như
“ hồi đó tôi kêu anh bằng thầy ” hay “ hồi đó tụi nầy cứ khai làm việc cho anh ”… không phải
là không gián tiếp hỗ trợ tôi rất nhiều, nhất là về mặt tinh thần. Như cái lần tôi được gọi vô
công an đường Nguyễn Trãi, tức công an Bộ Nội vụ, trong vụ án Cimexcol - Minh Hải. Giữa
mấy ông công an lạ hoắc, một ông công an cũng lạ hoắc bỗng nói lớn với tôi : “ Anh có gì cứ
nói. Chớ tôi biết rõ Nguyễn Cao Thăng đã từng đem đô la mua chuộc anh mà không được. Mà
đô la, Nguyễn Cao Thăng đâu có thiếu ! ”. Thật tình tôi không nhớ Nguyễn Cao Thăng, phụ tá
Tổng thống, đã “ dụ khị ” tôi hồi nào. Chỉ nhớ có lần ở Paris, Thăng mời đoàn dân biểu Hạ
Viện, dẫn đầu là “ ông đệ nhị ” Nguyễn Bá Cẩn, đi ăn ở Lido. Đây là một nhà hàng nổi tiếng
ở Paris, với chương trình văn nghệ tạp kỷ cả năm mới thay đổi một lần, mà thực khách
thường phải đặt chỗ trước khá lâu. Tôi tìm cớ từ chối, Thăng lại dời ngày mời. Nhưng không
lẽ tôi cứ khiến người ta dời hoài, làm mất mặt ông đệ nhị Phó Chủ tịch Hạ Nghị Viện ? Thăng
lại có đứa con từng học tôi ở trường Trung học Taberd, như con cựu Phó Tổng thống Nguyễn
Ngọc Thơ hay con các tướng Lê Văn Tỵ, Mai Hữu Xuân ở trường nữ Regina Pacis. Quanh
quẩn cũng là chỗ quen biết hết thôi. Nhưng cái ông công an nầy, thật tình tôi không nhớ đã
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quen ông ở đâu. Mà ông lại “ như vô tình ” lên dây cót cho tôi, nhắc lại một chuyện cũ tôi
không hề nhớ, trong lúc tôi thật thấy buồn và lo ! Hay ông chính là một cựu học sinh sinh
viên đã từng cùng tôi xuống đường, hay một cán bộ nằm vùng đâu đó ở một quận ven đô mà
tôi không nhớ, không biết ? Và tôi thật tình cám ơn ông…
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Cái nền nhà cũng không còn
Công an ở Trần Hưng Đạo, tức Công an Thành phố, tôi cũng từng vô ra mấy lần, nhưng
không phải với tư cách “ khách mời ”. Nhất là trong vụ án “ phản động ” Mai Văn Hạnh, Lê
Quốc Túy, Trần Văn Bá… cùng với nhóm trí thức Sàigòn, gồm kỹ sư Huỳnh Vinh Nhân, tiến
sĩ Mã Thành Nhơn, kỹ sư Ưng Sơ…
Huỳnh Vinh Nhân, nguyên giám đốc Xi măng Hà Tiên và Ưng Sơ, nguyên giám đốc Sở
Vệ sinh Đô Thành là hai người bạn học cũ thân nhất của tôi liên tục từ hồi lớp 6. Nhân, kỹ sư
công nghiệp, tu nghiệp ở Pháp về làm cho Xi măng Hà Tiên từ ngày thành lập cho tới ngày
30.4.1975, khi thì là giám đốc Nhà máy Thủ Đức, khi thì là giám đốc Nhà máy Hà Tiên, khi
thì là giám đốc thương mại. Sơ, kỹ sư công chánh, tu nghiệp ở Mỹ về cũng liên tục làm giám
đốc Sở Vệ sinh cho tới ngày Hòa bình. Hai anh, mỗi người một cách, đã hỗ trợ tôi rất nhiều
hồi Sàigòn đấu tranh chống Mỹ. Cùng với kỹ sư Dương Văn Đại, một cơ sở Cách mạng, giám
đốc tài chánh Xi măng Hà Tiên, nay đã quá cố. Anh Đại cũng đã từng lái xe cho tôi đi họp
mật nhiều lần với các cánh tranh đấu ở nội, ngoại thành Sàigòn, hoặc giúp chở truyền đơn
chống Mỹ. Sau 30.4.1975, Đại đến nhà kêu Nhân đi học tập, định bụng chắc cũng qua loa và
kéo dài không bao lâu. Ưng Sơ cũng vậy.
Nhưng việc học tập của các anh lúc đầu không phải là không có nhiều “ trắc trở ”. Như
đa số các Trưởng ty hay Giám đốc các Nha, Sở chuyên môn các Bộ, Ngành ở Sàigòn lúc bấy
giờ, cho tới phút chót các anh không lúc nào rời nhiệm sở hay bỏ nhiệm vụ. Để giữ cho
Sàigòn căn bản hoạt động bình thường, không bị đình trệ về nhiều mặt. Ngay trong những
ngày vô cùng căng thẳng cuối tháng 4 và đầu tháng 5.1975 đầy thử thách, rủi ro, bất trắc. Có
anh thật sự đã liều mình vì công vụ và đã bị thương tưởng chết ! Rồi khi được lệnh trình diện
đi học tập cải tạo thì bị “ chê lên chê xuống ”, đẩy tới đẩy lui, vì mấy cái chức vụ cũ ở Sàigòn
không phải ai, từ trong khu ra, từ ngoài Bắc vô, cũng biết, hay biết như nhau, để xếp loại cho
đi học tập cho đúng tuyến, đúng ngạch ! Cũng như một số người khác, nhất là các nhà giáo, vì
bị chánh quyền cũ “ úp bộ ” bắt đi đào tạo sĩ quan trừ bị rồi trả về nhiệm sở cũ với danh nghĩa
“ biệt phái ”, đã phải điêu đứng không ít. Vì “ biệt phái ”, sau 1975, đa số được hiểu là “ thứ

2

dữ ”, là những “ ông kẹ ”, đại loại như là một thứ Trung ương tình báo ! Một số người đã phải
học tập “ mút mùa ”, học mãi mới về là vì vậy…
Đi học tập về, đối với nhiều người cũng là một thời kỳ không ít thử thách. Việc làm
không nhiều, không hợp, chỉ việc “ nội trợ ” giúp vợ cũng lớ ngớ. Cột trụ gia đình lúc đi học,
lúc được thả về, trước sau vợ và con là chính. Có người khi về, cái “ nền nhà ” là người vợ
cũng không còn đó nữa ! Tránh sao cho khỏi buồn ! Rồi bạn bè lui tới thăm nom, tán dóc…

Ba chàng ngự lâm
Một thời gian sau khi Nhân đi học tập về, vợ Nhân đến báo Nhân bị bắt. Và Sơ có thể
cũng vậy, vì thường đến Nhân chơi, có khi ngủ lại đêm. Tôi chạy đến nhà Sơ lúc nhá nhem.
Trao đổi chớp nhoáng qua cửa sổ, vợ Sơ xác nhận tin trên. Có mấy người nữa, thường lui tới
nhà Nhân cũng bị bắt. Trừ một người…
Cộng với tin trên là một tin động trời khác : nhóm Mai Văn Hạnh, Lê Quốc Túy… đột
nhập từ ngoài vào đã bị tóm gọn, trong số có Huỳnh Vinh Sanh ở Sàigòn là anh con bác của
Huỳnh Vinh Nhân.
Hình dung lại hai người bạn thân từ ghế nhà trường, cho tới khi ở Pháp, ở Mỹ về, rồi cất
cánh bay nhảy ngoài đời, không lúc nào tôi thấy Nhân và Sơ không là một cặp bài trùng, giỏi
chuyên môn và chỉ biết có chuyên môn, nhưng không lúc nào là không hỗ trợ tôi hết mình
trong thời gian tôi tranh đấu cho hòa bình. Hai anh cũng thường xuyên lên xuống Mỹ Tho
thăm viếng cha mẹ tôi, khi tôi bận mải mê lên xuống đường ở Sàigòn.
Hỏi kỹ vợ Nhân thường phải “ cơm nước ” cho những ai mỗi khi quây quần tán dóc, tôi
nhận ra hai người : một là ông Huỳnh Vinh Sanh, anh họ Nhân, một cựu công chức thuế quan
ở sân bay, mà tôi ít khi gặp và gần như chưa bao giờ trò chuyện. Sau nầy báo chí đưa tin ông
làm kinh tài cho nhóm “ phản động ”. Người kia là một nhà báo kỳ cựu của Sàigòn, trong
nhóm 18 ký giả Sàigòn bị bắt hồi 1973, và là người duy nhất bị ép phải “ lên truyền hình ” sau
khi đã bị tra tấn mặt mày sưng húp. Ông nầy là người duy nhất lui tới nhà Nhân để “ tán gẫu ”
với “ nhóm ” mà vẫn thong dong ở nhà…
Chỉ qua “ hai người ” đó thôi cũng đủ rõ “ gốc ngọn ” của vấn đề. Và vấn đề không phải
nhỏ ! Nhưng tôi tin ở Nhân và Sơ, nhất là tin ở ba đứa chúng tôi, ba thằng “ ngự lâm ” từ thời
còn con nít.
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Mấy ông Sáu “ chịu chơi ”
Tôi chạy vô ông Sáu Ngọc, Giám đốc Công an Thành phố. Việc mới toanh, tôi đoán ông
cũng chưa được báo cáo đầy đủ ! Ông kiên nhẫn ngồi nghe tôi trình bày những gì tôi biết về
hai người bạn của mình. Khi ra về, tôi cẩn thận trao lại ông mấy chữ, đại ý : tôi xác nhận là
bạn thân với Nhân và Sơ từ nhỏ. Hai người đã liên tục ngấm ngầm hỗ trợ các hoạt động đấu
tranh chống Mỹ của tôi ở Sàigòn. Nhưng bản thân họ chỉ lo chuyên môn, không làm chánh trị.
Trong vụ án nầy, tôi tin hai anh không âm mưu, không tổ chức, không cầm đầu, cũng không a
tòng. Có thể vì buồn chán, rồi nghe người ta tán dóc cũng ham vui gật gù hay phụ họa vài câu
nên bị dính. Có thể bị gài bẫy… Và tôi xin bảo lãnh cho hai anh.
Ông Sáu Ngọc hẹn gặp tôi lần sau. Và lần nầy nhanh hơn. Ông nói : “ Anh qua gặp anh
Sáu Đức ”.
Ông Sáu Đức cũng kiên nhẫn ngồi nghe tôi kể. Thỉnh thoảng hỏi vài câu để làm rõ vài
việc hay vài mối quan hệ. Như về anh Huỳnh Đạt Kính, một đại tá chế độ cũ, anh ruột của
Nhân, cũng là một bạn học cũ của tôi ở Taberd, định cư ở Mỹ.

Ân nhân
Kính với tôi vừa là người ân vừa là “ đối thủ ”.
Kính là người ân, khi tôi tốt nghiệp sĩ quan trừ bị Thủ Đức và được lệnh về làm huấn
luyện viên vũ khí ở Trung tâm huấn luyện vùng IV chiến thuật dưới chân núi Cấm, thuộc
vùng Bảy Núi. Ở trung tâm huấn luyện nhưng không hẳn là không đánh nhau và không chết.
Nhất là vì mìn : đi đâu cũng đụng mìn, con chó chạy bậy cũng tan xác vì mìn. Và bị phục
kích, nhất là ở núi Két, bị phục kích như cơm bữa, mỗi khi Trung tâm cho đi lấy nước ở Châu
Đốc về xài. Đó là nói về thời gian tôi đã ở đó rồi, chớ trước khi về đó tôi có biết ất giáp là gì,
chỉ nghĩ đơn giản về được trung tâm huấn luyện là “ khỏe ”, lại hợp với nghề dạy học cũ. Khi
hay tin tôi sắp đi vào “ tử địa ” và có thể phải cầm súng đánh nhau, Kính là trưởng phòng
quân báo của quân đoàn IV, thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Anh xách xe jeep vọt về
Sàigòn chở tôi xuống Cần Thơ, Tổng hành dinh của Quân đoàn, rồi cùng một bạn học cũ khác
cùng đơn vị cố xin ông “ Tướng Vùng ” cho tôi ở lại Cần Thơ. Tiếc rằng Trung Tâm huấn
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luyện gọi là của Vùng nhưng lại trực thuộc Trung ương, và tôi đành phải đi Thất Sơn cho tới
ngày ông Diệm bị lật.

Làm báo nói
Kính là “ đối thủ ”, khi tôi đi làm “ báo nói ” ở Cần Thơ. Sau nhiều màn diễn ở Sàigòn và
Mỹ Tho, anh em rủ nhau về Cần Thơ quậy một chuyến. Trong chuyến đi nầy tôi nhớ có dân
biểu Lý Quý Chung, chị Kiều Mộng Thu, nhà thơ nhà báo Cung Văn, dân biểu Nguyễn Công
Hoan. Có nhà báo trẻ Mỹ John Spragens ham vui cũng xin đi theo. Cộng với tôi nữa là sáu
người, cộng với máy móc, dụng cụ, truyền đơn nầy nọ nữa là đủ… “ khẳm ” một chiếc xe cà
mèn như chiếc LaDalat cũ mèm của tôi trong một chuyến đi xa. Chung và tôi thay nhau lái
xe, và tất cả, không trừ ai, luân phiên kể chuyện tiếu lâm để quên đường dài. Tôi nói không
trừ ai, nghĩa là không trừ cả chị Kiều Mộng Thu cũng tham gia kể chuyện tiếu lâm, thường là
dành cho cánh “ nìn ông ”. Nhưng chắc là phải trừ nhà báo John Spragens vì tôi không nhớ
anh bạn nầy có kể chuyện tiếu lâm hay không. Lúc đó Kính đã về làm trưởng ty Cảnh sát Tây
Đô, mà tôi không hay. Gặp tôi, Kính nói: “ Ông với tôi không thể nào không đụng nhau sao ?
Ông bày trò không lẽ tôi không dàn quân ? Ông diễn không lẽ tôi ngồi yên ” ? Mà Kính dàn
quân thật : cảnh sát dã chiến, với khiên tre và gậy mây đã sẵn sàng. Có lẽ “ Sàigòn ” không
muốn Cần Thơ và các tỉnh bị “ lây nhiễm ” xáo trộn của Đô Thành, nên Kính mới bày binh bố
trận dữ vậy. Mà cũng có thể Kính muốn làm tôi nản lòng… Tôi không phải không quen đánh
trận, nhưng tôi nghĩ : không “ hát ” chỗ nầy thì hát chỗ khác, cớ gì phải hát ở đây để anh em
đối đầu nhau. Vậy là rút. Nhưng phải tìm cách “ gỡ vốn ”…
Khánh - Hưng và “ gánh ” báo nói
Tôi nghe có người cũng kể chuyện làm báo nói, nhưng tôi không biết những người đó
làm báo nói ở đâu và bằng cách nào, nhưng “ gánh báo nói ” của chúng tôi thì thật là gọn
nhẹ : một chiếc LaDalat vừa làm sàn diễn vừa làm phương tiện di chuyển, một chiếc ampli,
vài chiếc loa, mấy tấm biểu ngữ, và rất nhiều truyền đơn. Một gánh thuộc loại “ Sơn Đông
mãi võ ”, tấp đâu cũng được, biểu diễn chớp nhoáng theo kiểu “ sóng vang ”, nói lái theo kiểu
trong Nam là “ sáng dong ”, nghĩa là sáng ra dong cờ, hay cuốn cờ, mà chạy… Chúng tôi học
được “ chiêu ” nầy là nhờ mấy chiếc xe quảng cáo mì “ ba con cua ”. Ở Sàigòn thời đó mì gói
ăn liền đã bắt đầu thịnh hành, và nổi tiếng nhất hoặc được quảng cáo nhiều nhất có lẽ là mì có
nhãn hiệu “ ba con cua ”. Đi đâu cũng gặp những chiếc xe lam ba bánh bắc loa quảng cáo inh
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ỏi cho loại mì nầy. Thời đó chúng tôi cũng hay xuống đường. Tới chỗ đông người, ngã ba,
ngã tư hay chợ búa, đoàn biểu tình dừng lại trương biểu ngữ, phát truyền đơn và tôi thường
làm nhiệm vụ phát thanh, hoặc với tay không, hoặc thỉnh thoảng với một chiếc loa cầm tay, vì
phải thú thật giọng tôi rất to, rất khoẻ. Dần dần hễ chúng tôi đi tới đâu thì chánh quyền cho
mấy chiếc xe mì “ ba con cua ” bò tới đó. “ Y như là xe tăng thiết giáp tấn công bộ binh ”,
chúng tôi thường nói đùa với nhau như vậy. Và mạnh ai nấy “ phát ”. Tôi còn nhớ có lần tôi
đứng trên balcon tòa soạn báo Điện Tín ở số 101 Võ Tánh, nay là đường Nguyễn Trãi, đọc to
cho người qua lại dưới đường nghe bản cáo trạng chống tham nhũng của LM Trần Hữu
Thanh, bởi báo viết lúc bấy giờ không tờ nào dám đăng loại tài liệu nầy. Cảnh sát phong tỏa
hai đầu đường. Nhưng không phải vì vậy mà khách đi đường không dừng lại nghe đông nghẹt
cả quảng đường trước tòa soạn, bởi cảnh sát chỉ có thể cấm người đi vô chớ không thể xua hết
người dừng lại.Và như vậy là họ cho mấy “ con cua ” bò tới. Và làm sao tôi địch lại một bầy
“ cua ” ?
Gánh “ báo nói ” của chúng tôi ra đời từ bài học đó của chánh quyền. Thiết bị âm thanh,
trang bị máy móc các loại, điều kiện phương tiện chủ yếu cho “ gánh hát dạo ” của chúng tôi,
ngoài chiếc xe LaDalat của tôi, là do một tay anh Nguyễn Phúc Khánh với anh Hồ Công
Hưng, hai trong những người bạn thiết của tôi hồi ở Chương Trình Phát Triển Quận 8, lắp đặt.
Hưng với Khánh, hai ông bạn nầy và mấy người bạn nữa của tôi, cộng với đông đảo các lớp
học trò của chúng tôi ở Quận 8, mà nhập lại thì thường là nổi đình nổi đám. Nhất là để trang
bị cho tôi đủ thứ mỗi khi tôi “ xuất quân ”. Hoặc là để hỗ trợ hay giải vây cho tôi mỗi khi tôi
“ lâm nạn ”. Phải chứng kiến cảnh hai anh Hưng - Khánh và các bạn học trò trẻ tả xung hữu
đột mỗi khi “ gánh ” chúng tôi bị tấn công thì mới thấy các bạn gan dạ thế nào. Cả hai lần, tôi
và anh Hồ Văn Minh đắc cử cả hai nhiệm kỳ vào Quốc Hội VNCH cũng chủ yếu là nhờ tâm
huyết và lòng tận tụy của lực lượng kiên định nầy, mà người “ đứng mũi chịu sào ” dễ nể và
khó ai bì nổi là anh Hồ Công Hưng. Dễ nể vì không có việc lớn việc nhỏ nào, từ “ trong
trường ngoài ngõ ”, từ cộng đồng đến xã hội, mà anh không nhớ không làm. Anh nhớ tên từng
học sinh của từng khóa cho tới bây giờ là không biết bao nhiêu khóa bao nhiêu năm, không
phải như hồi nào với tư cách giám học trong nhiều năm của trường Trung học cộng đồng
Quận 8 Lương Văn Can, mà cả bây giờ với vai trò “ cố vấn suốt đời ” của các môn đệ trong
Ban Liên lạc Cựu học sinh nhà trường… Cùng với sự ủng hộ hết mình của đông đảo các tầng
lớp bà con lao động ở các quận ven biên, và các nghiệp đoàn tự do…
Anh Nguyễn Phúc Khánh là một nhà giáo dạy toán, nhưng thường được anh em gọi là
kỹ sư kiêm kiến trúc sư “ dân bầu ”, bởi anh là “ công trình sư ” cơ hữu và chủ yếu của chúng
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tôi trong hầu hết các công trình phát triển cộng đồng. Nhưng đốt xe Mỹ thì cũng hăng không
kém… Còn anh Hưng là giám học “ muôn năm ” của trường Trung học Cộng Đồng quận 8,
cùng với anh Uông Đại Bằng là Hiệu trưởng “ muôn năm ”, bởi hai anh cùng giữ hai cương vị
then chốt nầy không chỉ từ ngày trường thành lập năm 1965 cho tới năm 1975, mà từ năm
1975 cho tới nay hai anh luôn là niềm hãnh diện của các thế hệ học sinh nhà trường, đặc biệt
trong những buổi lễ sinh hoạt truyền thống. Nhưng anh Hưng, đối với tôi, còn có một “ biệt
tài ” nữa : ngoài việc giải vây cho tôi mỗi khi tôi “ đụng độ ” với cảnh sát, anh còn là người ra
tay “ cứu bồ ” mỗi khi tôi bị sa vào “ trận đồ rượu đế ” của mấy bà con lao động vùng ven.
Anh cũng chính là người, từ ngày hòa bình lập lại, thường đãi tôi uống bia để được gọi tôi là
Việt Cộng “ dỏm ”… Các bạn trẻ học sinh của chúng tôi ngày nào nay đã thành các ông bà
nội, ngoại. Tôi gợi lại vài kỷ niệm trên là để nhớ đến các bạn một thời và mãi mãi…

Nghiệp đoàn hay Công Đoàn
Về mấy cái nghiệp đoàn tự do đã từng hợp tác với tôi và ủng hộ nêu cao “ chánh nghĩa ”
như đã nói ở trên, nghĩ lại cũng có mấy cái ngộ. Thứ nhất là vì nó tự do nên ngành ngề nào
cũng có thể có tới hai ba cái nghiệp đoàn. Như nghề làm báo thì có Nghiệp đoàn ký giả Việt
Nam và Nghiệp đoàn ký giả Nam Việt, lại còn thêm Hội Ái hữu ký giả. Thứ hai là vì nó là
nghiệp đoàn tự do nên hoạt động chủ yếu là vì quyền lợi công nhân, quyền lợi nghề nghiệp, vì
công nhân mà đình công, vì nghề nghiệp mà tranh đấu. Và công nhân đình công hay tranh đấu
thường là trong khuôn khổ của một nghiệp đoàn nào đó, hoặc của nhiều nghiệp đoàn phối hợp
lại. Khác với bây giờ, tuy ở đâu cũng có “ công đoàn ”, công đoàn cấp trên và công đoàn cấp
dưới, nhưng nếu ở đâu có đình công nổ ra thì thường là tự phát, là nằm ngoài công đoàn và
công đoàn thường là không biết. Nhưng nếu có biết thì thường là không làm vì công nhân.
Những nghiệp đoàn không vì quyền lợi của công nhân ngày trước cũng có, nhưng thường
được gọi chính danh là “ công đoàn ”, chớ không phải nghiệp đoàn, nghĩa là “ của công ”, hay
“ của Nhà nước ”. Hay chính danh hơn nữa là “ Công Đoàn Vàng ”, nghĩa là nghiệp đoàn của
giới chủ. Thứ ba là vì nó tự do nên cũng có thể có nhiều khuynh hướng chánh trị – khuynh
hướng chánh trị chớ không phải hoạt động chánh trị – để bày tỏ thái độ, hoặc công khai hoặc
gián tiếp ủng hộ hay phản đối một lập trường chánh trị nào đó. Nói chung trước 30-4-1975,
hầu hết các nghiệp đoàn “ thân chính ” đều nằm trong tổ chức TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO
CÔNG VIỆT NAM, mà ông chủ tịch đã được linh mục Trương Bá Cần, chủ tịch phong trào
Thanh niên Lao động Công giáo Việt Nam (THANH LAO CÔNG) viết tặng một cuốn sách
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lấy tên là “ ÔNG VUA LAO ĐỘNG ”, và “ bắt ” tôi đứng tên tác giả vì linh mục hy vọng cái
vỏ bọc dân biểu bất khả xâm phạm của tôi sẽ không dễ bị bắn lén, hay nếu bị bắn lén thì chắc
cũng không dễ chết, theo linh mục… Còn các nghiệp đoàn có khuynh hướng tự do hơn thì
nằm trong tổ chức TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM. Chính vì tổ chức và hoạt
động nghiệp đoàn là tự do như vậy nên một ngành nghề có khi có tới hai ba nghiệp đoàn, nằm
trong các hệ thống liên đoàn khác nhau. Các hội hay Câu Lạc Bộ cũng vậy. Và vì vậy mới có
Cựu Chiến Binh ủng hộ ông Thiệu và CCB ủng hộ ông Kỳ…

Báo nói và “ binh vận ”
Một chiếc LaDalat cà tàng, một hệ thống âm thanh, mấy tấm biểu ngữ, kết hợp với
truyền đơn bươm bướm, ngày càng nhiều thể loại, nội dung, đó là gánh báo nói của chúng tôi.
Về sau lại có thêm truyền đơn “ binh vận ”. Tôi đặt hai chữ binh vận trong ngoặc kép là vì tôi
xin mượn tạm hai chữ nầy của mấy ông cách mạng, là để phân biệt cái binh vận du kích của
chúng tôi với cái binh vận có hệ thống của mấy “ ổng ”, và để tránh hiểu lầm rằng chúng tôi
“ thấy sang bắt quàng làm họ ”.
Hồi đó chúng tôi có ít nhất ba anh nhà binh công khai ngả theo phe phản chiến : một
thiếu tá, một anh trung sĩ và một cậu binh nhì không quân. Cả ba đều lần lượt theo chúng tôi
ra mắt công chúng và báo chí ở tiền đình Hạ Viện đòi chấm dứt chiến tranh và đều lần lượt bị
kỷ luật quân đội, có người phải lên truyền hình để phản tỉnh… Trong ba người nầy tôi nhớ
nhất là chú binh nhì Hồ Vương Tuấn, ở Tân Định, sát kênh Nhiêu Lộc.

Thiếu tá Thình diễn cương ở Hạ Nghị Viện
Nhưng trước khi kể về binh nhì không quân Hồ Vương Tuấn, xin nói qua về trường hợp
thiếu tá Nguyễn Văn Thình, theo nguyên văn bài tường thuật của nhựt báo Tiền Tuyến trên số
ra ngày 1/12/1974,dưới tựa đề “ HƠN 30 TUỔI ĐẦU VẪN CÒN NGU XUẨN ĐỂ CHO CON
BUÔN CHÁNH TRỊ LỢI DỤNG : Thiếu tá Thình đã cực lực phản đối dân biểu Nhuận đã lợi
dụng sự ngây thơ chân thật của ông vào âm mưu chính trị đen tối. ”
“ Đó là một trò múa rối không hơn không kém, một vở kịch do dân biểu Hồ Ngọc Nhuận
đạo diễn, đặt tôi trước một việc đã rồi và phương hại tới an ninh trật tự và thể diện quốc gia.
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Tôi hết sức xấu hổ trước những hành động lố lăng của tôi ngày 25/11 vừa qua trước Hạ Nghị
Viện.
“ Cựu thiếu tá Nguyễn văn Thình đã cho biết như vậy trong cuộc phỏng vấn chớp nhoáng
dành cho phái viên VTX chiều hôm qua.
“ Ông Thình cũng cho biết “ vào phút chót, tôi mới biết mình bị lợi dụng vào một mục
tiêu khác hẳn với ý muốn thỉnh nguyện lúc đầu của tôi. Nhưng vì bị thúc đẩy, bị nói khích,vì
tự ái khiến tinh thần tôi hoang mang và nhất là đầu óc không bén nhạy như xưa, có lẽ cũng vì
vết thương nơi đầu hồi nào và khi tôi thấy đã lỡ trớn rồi nên không tự chế được nữa. ”
Khi hồi tưởng lại chuyện đã qua, ông Nguyễn Văn Thình cho biết, qua hai lời thỉnh
nguyện đăng trên báo, dân biểu Nhuận đã đến xúi dục ông gửi thỉnh nguyện thư tới Thượng
Nghị Viện và Hạ Nghị Viện nếu muốn mong đạt kết quả.
Vì lời khuyến dụ đầy tính cách lợi dụng đó mà cựu thiếu tá Thình đã đồng ý và tự tay viết
thỉnh nguyện thư, trao cho dân biểu Nhuận. Nhưng khi được đưa từ Vương Cung Thánh
Đường tới Hạ Nghị Viện, ông mới được coi lại bản thỉnh nguyện thư, đã được dân biểu
Nhuận giúp quay ronéo sẵn và phát giác ra bên trên bản ronéo có ghi thêm một câu không
phải của ông, liên quan đến vị nguyên thủ quốc gia.
Cảm thấy bối rối và bàng hoàng, nhưng ông Thình đã bị vị dân biểu dùng đủ mọi lời lẽ
để trấn an. Khi ra tới trước Hạ Nghị Viện viên cựu sĩ quan trong QLVNCH mới cảm thấy bối
rối ra mặt vì biết rằng hành động mình đã bị lạm dụng một cách quá đáng, chỉ làm lợi cho
những kẻ đón gió đầu cơ chính trị.
Bản thỉnh nguyện in sẵn sau đó đưọc phân phát cho báo chí và “ người ta ” đã lợi dụng
cái không khí dồn dập, náo động lúc đó để treo lên ngực ông Thình một tấm bảng bày tỏ bất
tín nhiệm, và thỉnh thoảng lại còn nhắc ông trả lời các câu hỏi của ký giả. Về điểm nầy thiếu
tá Thình nói rằng, lúc đó ông như một kịch sĩ trên sân khấu và quên tuồng, người ta nhắc tới
đâu là tự động nói tới đó,và cứ thế “ cương ” cho tới khi hạ màn.
Cựu thiếu tá Nguyễn Văn Thình kể tiếp : “ Nghĩ về hành động đã qua tôi mới hiểu là bị
người ta lợi dụng và đẩy đi quá xa mục tiêu thỉnh nguyện lúc đầu là xin trợ giúp nhiều hơn
nữa thành phần thương phế binh nghèo và thanh trừng các phần tử tham nhũng. Tôi không có
tham vọng chính trị và mục tiêu duy nhất của tôi chỉ nhằm cải thiện đời sống gia đình ”.
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Ông Nguyễn Văn Thình cũng còn cho biết là Bộ Cựu chiến binh đã hứa giúp đỡ ông có
nơi cư ngụ và công ăn việc làm đàng hoàng, Ông nói rằng sự đãi ngộ của chính phủ đã khiến
ông cảm thấy tự tủi hổ vì hơn 30 tuổi đầu rồi mà vẫn còn nghe theo lời đường mật của những
âm mưu, những con buôn chính trị để làm những trò nhố nhăng rồi lọt vào âm mưu của bọn
chúng một cách ngu xuẩn.
Cuối cùng ông Thình cho biết là ông đã phản đối dân biểu Nhuận để tránh cho các anh
em chiến hữu sau nầy khỏi bị lợi dụng vào những âm mưu tương tự. ”
Cũng báo TIỀN TUYẾN, trong bài nhận định trên số ra ngày 30/11/1974 đã kết luận :
“ Cộng sản xảo quyệt gian manh nhưng vẫn không “ qua mặt ” được những chiến sĩ
QLVNCH kiên cường và anh dũng. Những âm mưu chính trị kiểu Đào Vũ Đạt, Nguyễn Văn
Thình nhất định là không lừa gạt được các chiến sĩ chúng ta trong tương lai, khi mỗi quân
nhân đã biết nhìn thấy để tránh vết xe đổ ”…
Việc móc nối và tổ chức cho thiếu tá Nguyễn Văn Thình và trung sĩ Đào Vũ Đạt là do
mấy người, dân biểu có, nghị viên có, chớ không do một mình tôi. Có khi anh em móc trước
rồi mới “ bàn giao ” cho tôi sau, nhưng tôi không nhớ chính xác gồm có ai. Riêng việc móc
nối trung sĩ Đạt thì tôi nhớ có anh Ruyệt, nghị viên Hội đồng Đô Thành nhưng lâu quá rồi nên
tôi đành xin lỗi là không nhớ họ của anh.

Binh nhì Hồ Vương Tuấn kêu gọi thanh niên phản chiến
Còn về Hồ Vương Tuấn thì tôi nhớ rất rõ đầu đuôi câu chuyện như sau : Một hôm Tuấn
đến văn phòng tôi, sau khi đã gặp anh Hồ Ngọc Cứ, ở cùng khu nhà. Tuấn ngỏ ý muốn xin
làm con nuôi của tôi, về tinh thần. Tôi cũng có đến thăm gia đình Tuấn, một gia đình lao
động, cương trực, ở khu Xóm Chùa gần kinh Nhiêu Lộc, Tân Định. Mối quan hệ hoạt động,
và “ cha con ”, giữa Tuấn và tôi bắt đầu từ đó. Chúng tôi cùng phác thảo kế hoạch ra mắt
công chúng để tố cáo Mỹ - Thiệu và chiến tranh, ở sân Hạ Viện. Tuấn đồng ý hoàn toàn dự
thảo tuyên bố do tôi chuẩn bị. Nhưng điều bất ngờ thú vị là Tuấn xin tôi cho Tuấn có một thư
ngỏ gởi riêng cho thanh niên. Đọc dự thảo đi thẳng vào lòng thanh niên của Tuấn, tôi thật xúc
động và gần như không sửa một chữ nào… Từ đó xe báo nói của tôi luôn đầy ắp thư ngỏ gởi
thanh niên của Tuấn. Và Tuấn đã phải trải qua nhiều hình thức kỷ luật, thuyên chuyển, gian
khó cho tới ngày hòa bình. Tuấn về làm Tin Sáng bộ mới với tôi cho tới ngày Tin Sáng
“ hoàn thành nhiệm vụ ” với chân bảo vệ. Tôi biết Tuấn có hơi buồn, vì không được tôi ủng
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hộ cho viết báo. Nhưng hy vọng Tuấn đã thông cảm cho tôi : viết báo thời bấy giờ có nhiều
phức tạp khó khăn. Và bây giờ ắt Tuấn đã biết : nghề báo của “ cha ” nó cũng bảy nổi ba chìm
và không bền…
Bây giờ Tuấn đã có vợ con. Sau khi Tin Sáng “ hoàn thành nhiệm vụ ” và sau khi qua vài
nghề, Tuấn trụ lại với việc lãnh đánh máy chữ thuê bên đường Trần Quang Khải, Tân Định.
Lâu lâu tôi có ghé qua hỏi thăm Tuấn vài câu, nhưng không nhớ hỏi ở địa phương thỉnh
thoảng có ai hỏi han gì đến Tuấn không. Có thể là không, hoặc được ở yên là tốt lắm rồi. Bởi
Tuấn chỉ hoạt động với Hồ Ngọc Nhuận, hoạt động “ ngoài luồng ”. Chớ nếu “ ở trong
luồng ”, nói rõ hơn là có “ tổ chức ” và có “ chỉ đạo ” của ai đó của Đảng thì, với hoạt động
“ nổi đình nổi đám ” chưa từng thấy trong “ lòng địch ”, chỉ với tư cách một binh trơn, ở một
thời “ dầu sôi lửa bỏng ” như vậy, lại có báo chí làm rùm beng khá lâu, ít nhất Tuấn cũng đã
được phong tặng một danh hiệu nào đó, nếu không nói là “ anh hùng ”, vì thật sự đã dám liều
mình giữa … “ ba quân ”.

Gỡ vốn
Rời Tây Đô, xe cảnh sát hộ tống chúng tôi đến bến bắc Cần Thơ rồi yên chí quày đầu trở
lại. Bởi khi khách không mời đã xuống bắc và qua bên kia sông là thuộc địa phận tỉnh khác
rồi, tỉnh Vĩnh Long. Bắc vừa rời bờ, chúng tôi trương biểu ngữ, phát loa và phát bướm. Với
hằng chục xe đò, với hằng trăm hành khách tứ phương, mà không một bóng cảnh sát, tà tà
giữa dòng sông Hậu mênh mông ; bắc quả là một nơi lý tưởng để làm báo nói. Như người ta
tổ chức hát ca tài tử trên sông vậy : cứ rỉ rả, cứ gật gù mà thấm… Chẳng những chúng tôi “ gỡ
vốn ” mà còn lời nhiều. “ Hát ” tại Cần Thơ có thể có tiếng vang vì có thể có “ đánh ” nhau,
nhưng thu hoạch chưa chắc đã bằng dưới phà, về thời lượng, về số lượng khán thính giả cố
định, về trình độ thẩm thấu, về mức độ tiêu thụ các “ bài bản ” đã được in sẵn trên nhiều loại
bướm… Bắc vừa cập bến, chúng tôi cuốn gói dông tuốt về Sàigòn. Trót lọt và êm thấm : ở
các thị trấn dọc đường, mỗi nơi đều có bóng dáng cảnh sát túc trực, với máy bộ đàm, khi ló
khi thụt, để báo cáo về hành trình của chúng tôi. Như…về hành trình của một “ ông lớn ” hay
của một thứ “ dịch ” đã đi qua. Rõ ràng cảnh sát địa phương tỏ vẻ vui mừng như trút được
gánh nặng khi thấy xe chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình “ suôn sẻ ” mà không dừng lại nơi
đất họ…
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D’Artagnan cứu bồ
Ở Công an Thành phố, tất nhiên tôi không kể lại những kỷ niệm của tôi và Đại tá Huỳnh
Đạt Kính, anh ruột của Nhân, như trên đây. Mà chỉ chủ yếu nói về việc Kính đã từng tìm cách
“ cứu ” tôi khỏi đi đánh giặc. Ông Sáu Đức chắc cũng không có nhiều thì giờ để nghe tôi dài
dòng tâm sự, nhưng vẫn nhẫn nại ngồi nghe tôi nói về những gì cần nói, cần nghe. Sau cùng
ông kết luận : “ Những điều anh nói, tôi ghi nhận. Nhưng Nhân và Sơ đều có dính vô hết đấy.
Mức độ nào thì chưa biết. Anh về động viên gia đình lo ổn định làm ăn, chờ tòa án phán
xét… ”.
Tưởng hai bạn tôi được xử cùng nhóm “ phản động ” thì họ chỉ là… cái đuôi, chắc cũng
nhẹ. Nào ngờ họ bị tách ra xử riêng, cùng nhóm gọi là trí thức, nên thành… cái đầu ! Ở sơ
thẩm mỗi bạn lãnh đâu khoảng trên dưới mười năm. Lên thượng thẩm, nhờ có bạn bè giúp đỡ,
trong số có anh Nguyễn Hiếu Đức là d’Artagnan đối với ba đứa chúng tôi, đã từng hợp tác với
sở Vệ Sinh của anh Sơ, có anh luật sư Triệu Quốc Mạnh, cũng là chỗ bạn bè cũ của ba đứa
chúng tôi, bênh vực, có ông Tư Thắng và các quan tòa tối cao chiếu cố xét lại, nên mỗi bạn đã
được bớt vài năm. Vả lại “ đầu sỏ ” Mai Văn Hạnh cũng đã được Nhà nước cho bảo lãnh để
sớm được tự do, vì là dân Tây. Trong vụ xử lại nầy tôi biết ông Tư Thắng, Phó chánh án Toà
án Nhân dân Tối cao ở phía Nam có ít nhiều chiếu cố, do tôi nhờ anh luật sư Triệu Quốc
Mạnh đưa tôi đi gặp. Nhưng trong vụ án Cimexcol sau nầy thì được bíêt ông răm rắp tuân
lệnh của Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh, theo phản ảnh của anh Năm Hạnh Lê Văn Bình,
nguyên Chủ tịch Minh Hải.
Nhớ lại vụ án Cimexcol - Minh Hải hồi 1986-1987. Trong cả năm trời, và trong khi có
người ở cấp cao nhất Đảng, bằng mọi cách, cố kết nó với vụ án Hoàng Cơ Minh, nhóm âm
mưu lật đổ đã đột nhập vào Việt Nam qua ngả Hạ Lào, tôi thầm nghĩ : mấy ông công an
Sàigòn, ông Bảy Dự Nguyễn Võ Danh, ông Sáu Ngọc, ông Sáu Đức… không cần “ ở ác ”, chỉ
cần “ lơ đãng ” nhắc lại tên tôi trong vụ tôi “ dính ” với Nhân và Sơ, với nhóm trí thức đã bị
kết án “ phản động ” cùng với nhóm Mai Văn Hạnh, thì có thể… “ ai đó ” đã có cớ để chiếu
cố đến tôi nhiều hơn, và vợ con tôi có thể đã phải thêm một phen mất ăn mất ngủ lâu hơn.
Nhân, sau nạn lớn, cho tới nay đã trở thành một cột trụ quan trọng tại cảng nước sâu Phú
Mỹ và mấy công trình trọng yếu ở đó, sau vài lần xuất ngoại thương thảo với mấy công ty
nước ngoài. Sơ đã sang định cư ở Úc, vừa để sum họp với con, vừa để trị bịnh…
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Dưới làn đạn Trung Quốc ở Lạng Sơn
Lại nhớ hồi đầu năm 1979, khi tôi ra dự hội nghị Trung ương Mặt trận Tổ Quốc ở Hà
Nội rồi xin đi Lạng Sơn, vô trung tâm thị xã, để chụp mấy tấm hình. Đạn Trung Quốc bắn ào
ào, xối xả phía trên đầu mà tôi cứ tỉnh bơ lo bấm máy ảnh : tôi cứ tưởng đạn của phía mình,
làm như với đạn phía mình thì không chết ! Nếu không có một lính trinh sát của ta bị thương,
ngoắc xe tôi lại đưa anh ra ngoài, chắc tôi đã ở lại thị xã lâu hơn. Để rồi biết đâu đã chẳng
nằm lại như anh Takano, phóng viên báo Cờ Đỏ của đảng Cộng sản Nhật Bản ?
Mấy tấm hình đăng báo, khi tôi về lại Sàigòn, và bài tôi khóc Takano trên Tin Sáng, làm
tôi không nhớ, sau lúc thoát khỏi lửa đạn ở Lạng Sơn, tôi có nghĩ lại mà giựt mình hay không.
Nhưng tôi không thể nào quên cái lần đầu tôi kể chuyện nầy cho đám con tôi. Hơn hai mươi
năm qua rồi mà mọi việc như cứ rành rành trước mắt…
Sau hội nghị Mặt trận Tổ Quốc ở Hà Nội, giữa lúc chiến trận biên giới giữa Trung Quốc
và Việt Nam đang tiếp diễn ác liệt, tôi nằng nặc xin đi Lạng Sơn, lấy cớ là nhà báo Sàigòn
duy nhất có mặt, không ra chiến trường săn tin e bà con độc giả Sàigòn chê trách. Phải mất
vài ngày chờ đợi, nghe ngóng… Ông Xuân Thủy sau cùng dàn xếp cho đi, cấp một xe bộ đội
loại nhỏ kiểu Liên Xô, với đầy đủ lương thực ăn đường và một cán bộ tháp tùng. Khi chuẩn bị
lên đường tôi mới biết có hai ông Nguyễn Ngọc Trân, nay là chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại
Quốc Hội, và Nguyễn Văn Ngọc, nay là phó trưởng ban Tôn giáo Chánh phủ, cùng đi. Tôi nói
“ cùng đi ”, chớ kỳ thật không biết chừng nhờ có hai ông mà tôi mới được đi, vì hai ông là
đảng viên, và vì dọc đường tôi thấy ông Trân thỉnh thoảng trình giấy giới thiệu với địa
phương mà không biết giấy nói gì…
Xe đi không vội vã vì dọc đường còn phải dừng lại nghỉ đêm và nghe ngóng tin tức. Bà
con các dân tộc tiếp đón niềm nở và không có vẻ gì là hoảng sợ. Chánh quyền các địa phương
báo qua kế hoạch bố trí bà con sơ tán : tất cả đều được phân bố trong các gia đình và tiếp tục
tham gia sản xuất. Ải Chi Lăng núi non hiểm trở, trùng điệp, hùng vĩ – mà tôi mới đặt chân
đến lần đầu – như hối thúc tôi dồn bước về phía trước. Càng gần về phía biên giới mới có lác
đác người đổ về xuôi. Mà không hối hả. Với trâu và trâu. Không biết bà con nuôi kiểu nào mà
từng đàn con nào cũng mập mướt. Một dân quân, súng trường dài thoòng quàng vai, chở một
bà cụ sau xe đạp, đổ dốc. Anh nói : đưa mẹ đi gửi rồi trở về đánh tiếp. Ở một huyện lỵ, gần thị
xã Lạng Sơn, chợ vẫn nhóm. Thuốc lá Lạng Sơn đi đâu cũng đụng. Tấm ảnh hai con bồ câu
rỉa lông nhau trên cành cây vệ đường, đăng trên Tin Sáng, là tôi chụp ở chợ nầy. Ở một cơ
quan địa phương, một bà chị người dân tộc im lặng ngồi ở cửa, không biết tự bao giờ và đến
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bao giờ : chồng chị, một cán bộ tuyên huấn, đi công tác ở một xã trên cao, kẹt đánh nhau cả
tuần chưa thấy bóng. Nước trên các chốt rất khó tìm, phải trữ, phải tiếp. Phần lớn các hang
núi được biến thành nơi làm việc, trạm xá. Những thứ đó còn đọng lại trong tôi cho tới giờ…
Rồi cũng đến được đỉnh đồi cách vài kilômét nhìn xuống thị xã Lạng Sơn. Một hàng dài
xe báo chí nước ngoài đang chờ đó, không biết tự bao giờ. Sau khi đọc giấy giới thiệu, ông
tướng chỉ huy mặt trận chấp nhận cho chúng tôi vô thị xã mà phải theo chân một đơn vị bộ
binh dẫn đường. Ông nói : “ Để các anh đi ẩu, rủi có gì ai chịu trách nhiệm ! ”. Ông nói cũng
có lý, với lại chiến trận chỉ cách vài cây số đường chim bay. Một sĩ quan đứng gần kề tai tôi
mách nước : “ Các anh theo lính không nổi đâu. Đường núi quanh co không dễ đi, họ còn phải
lo bảo vệ các anh nữa, biết chừng nào tới nơi ! Các anh có xe sao không phóng thẳng vô ? Chỉ
sau mấy phút là tới. Nếu chúng không pháo trúng ”…
Nhìn quanh, các ngọn đồi đan chen nhau như bát úp. Ta và địch chia nhau làm chủ và
đấu pháo qua lại. Pháo địch chiếu cố đặc biệt con đường dưới chân đồi từ chỗ chúng tôi đứng
dẫn vào thị xã.
Mạo hiểm cũng có cái hấp dẫn và cũng dễ lây : “ cán bộ đường lối ” cũng đồng tình
phóng xe vô thị xã, không do dự mấy. Chúng tôi nhảy vội lên xe, vọt. Đạn pháo ùm oàng.
Địch có nhắm bắn chúng tôi không, tôi không biết. Chỉ vụt thoáng thấy hai bên đường đây đó
vài chiếc thiết giáp nằm kềnh, trâu phơi bụng, các bụi tre tang toác… Xe ngừng, nhảy xuống,
ngó lại : một xe truyền hình Thuỵ Điển bám sát chúng tôi hồi nào không ai hay. Vài phút sau,
một xe trinh sát trờ tới, đổ quân, tủa ra bố trí… Hợp tác xã thêu Lạng Sơn đổ nát. Bấm. Bệnh
viện Lạng Sơn tan hoang. Bấm. Ở một ngã tư, vài xác chết chưa kịp nhặt. Không bấm. Một
cột mốc bên lề đường khắc “ Lạng Sơn. Km : 0 ”, với hai ông Trân và Ngọc ngồi đứng kế
bên. Bấm. Một con mèo con co rúm trong một đống đổ nát, không biết đường chạy. Bấm
luôn. Ngó lại : mấy ông truyền hình Thuỵ Điển đang chỉa máy quay hình tôi ! Đạn bay như
gió bão ào ào trên đầu. Tưởng là đạn ta, tôi cứ chạy nhảy, lia máy, bấm…
Từ xa, một người ngồi sát chân một tường rào giơ tay ngoắt. Lom khom men tường tôi
đến gần. Một anh bộ đội ta vừa bị thương vào đùi. Xe chúng tôi vọt tới, lôi vội anh lên, phóng
ra khỏi trận địa. Anh thương binh nói : “ Tôi đã rút sẵn chốt lựu đạn, tụi nó tới, tui cho nổ
luôn ! ”. Ra tới đỉnh đồi lúc nãy, bộ chỉ huy quân sự đâu không thấy, xe các phóng viên chiến
trường cũng không. Một anh bộ đội giữ chốt cho biết : một đạn pháo địch vừa rơi trúng đây,
mấy chiến sĩ bị thương vừa được chuyển về tuyến sau !
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Về lại tuyến sau, buổi chiều, chúng tôi được tin ký giả Takano của báo Cờ Đỏ Nhật Bản
hy sinh. Anh vào thị xã Lạng Sơn sau chúng tôi khoảng ba tiếng đồng hồ. Và anh cũng đã đến
quãng bên này đầu cầu Kỳ Lừa, nơi chúng tôi đã mò gần đến, trước khi quân Trung Quốc giựt
sập cầu để rút lui…

Bài học không nên quên
Chuyện đang hào hứng mà đám con tôi lại òa khóc. Bắt đầu từ cô chị cả. Con gái lớn tôi
mếu máo qua nước mắt : “ Cha không thương tụi con ! Ai bắt cha vô đó ” ?!
Ai bắt ? Chẳng qua là nghề với nghiệp thôi !
Với lại, cũng cần nói thêm : suốt mấy ngàn năm lịch sử quan hệ giữa hai nước, có triều
đại nào, có chế độ nào của Trung Quốc mà không xua quân sang đánh nước ta ? Đó là điều trẻ
con nào cũng biết. Nhưng một Trung Quốc xã hội chủ nghĩa, vừa là đồng chí vừa là anh em,
lại cũng không từ cái việc “ dạy cho Việt Nam xã hội chủ nghĩa một bài học ”, sau khi Việt
Nam, cũng chẳng đặng đừng, đã đánh cho một đồng chí anh em khác chạy có cờ, là điều mới
mẻ ít ai ngờ. Việc tôi có mặt ở Lạng Sơn trong cuộc chiến ít ai ngờ đó cũng là một cơ hội bất
ngờ hi hữu mà không phải ai cũng được gặp. Và tôi không thể bỏ qua.
Cuộc chiến nầy là một bài học lịch sử vô giá đối với tôi.Nhưng không biết rồi đây tôi có
nhớ mà học cho thuộc hay không…
Nghĩ về cái sợ đến sau, cái sợ hồi tưởng, và về cái sợ cho người thân của mình, hai cái sợ
mà các con tôi hơn một lần đều lãnh đủ, tôi thấy thương các con lắm !
Đang chuyện làm báo, sao tôi nói leo vô chuyện tù và chuyện nhà ? Nhưng việc vào tù ra
khám, việc vào ra công an hay việc làm báo đối lập của tôi đôi khi tách riêng ra cũng không
dễ, và khó mà không “ văng miểng ” cho gia đình. Biết bao lần vợ con tôi đã phải ngăn tiếng
khóc, để đến bây giờ mới bật ra ?

Hai vụ cướp tù... ảo
Giá mà điện thoại di động ra đời sớm hơn ! Chớ điện thoại cố định thật là một ám ảnh
kinh hoàng thường trực đối với gia đình tôi trong nhiều năm. Cắt đi thì tôi lấy gì làm việc ?
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Mà để thì… Tới giờ tôi vẫn không thể không hận mấy thằng ác ôn giấu mặt bày trò tra tấn,
khủng bố tinh thần đàn bà, con nít ! Ngày đêm chúng luân phiên liên tục gọi đến nhà tôi :
chòng ghẹo, chửi tục, hăm dọa… Và phịa tin. Với cái mục phịa tin nầy, phải chăng chúng
muốn dùng “ gậy ông đập lưng ông ”, đánh trả lại tôi vì mục “ Tin vịt nghe qua rồi bỏ ” của
Tư Trời Biển trên Tin Sáng ? Nhưng Tư Trời Biển là bút danh tập thể của mấy người nữa chớ
đâu phải chỉ của mình tôi ! Và Tin Sáng đường hoàng nêu rõ là “ tin vịt ”, lại kêu gọi “ nghe
qua rồi bỏ ”, chớ có bắt ai tin đâu !
Một lần chúng gọi tùm lum báo tin tôi bị bắt. Chúng còn giả giọng tôi thều thào trong
ống nói, như vừa bị đập nhừ tử. Nhà tôi bán tín bán nghi, nhưng chị Kiều Mộng Thu và một
số bạn khác lại tin. Khiến anh Hồ Ngọc Cứ phải một phen tính kế cướp tù. Anh lý luận : bắt
mờ ám như vậy là bắt cóc, là có ý định thủ tiêu, không ai thừa nhận cũng không ai can thiệp
gì được. Phải dò nhanh ra chỗ giấu rồi cùng lực lượng quần chúng xông vô giải cứu mới
được !… Chúng tôi đã cười với nhau khá lâu về cái con “ vịt bầu ” này, tự coi như “ sanh
nghề tử nghiệp ”. Nhưng không biết có phải vì cái “ tài cướp tù hụt ” nầy mà anh Hồ Ngọc Cứ
đã hụt dự khán phiên tòa xử vụ án Cimexcol - Minh Hải năm 1987 hay không ? Theo yêu cầu
của tôi, vì tôi không thể lộ mặt ở Bạc Liêu trong khi toà xử mà không gây phiền phức cho
nhiều người, trong đó có những nhà chứa chấp tôi và… lực lượng công an địa phương, anh
Cứ đã cơm ghe bè bạn, cùng anh Chung Đức Mai – tiến sĩ kinh tế ở Pháp về, nguyên Thứ
trưởng Bộ thông tin chiêu hồi chế độ cũ, con rể của nhà báo lão thành, bác Nam Đình báo
Thần Chung, sau học tập cải tạo về quyết không di tản – đến Bạc Liêu một ngày trước khi tòa
xử. Nhưng chỉ ở đúng có một đêm, một đêm đủ để chứng kiến màn kiểm tra hộ khẩu chưa
từng thấy ở thị xã Bạc liêu, rồi trồi về Sàigòn, vì có tin “ bọn phản động sẽ cướp tù ” ! Ai
cũng biết đây chỉ là một “ con vịt què ”, nhưng con vịt què này không phải để thả đi cà thọt
cho vui. Không tin có bọn phản động nào cướp tù, nhưng anh Cứ và anh Mai vẫn phải trồi về
Sàigòn gấp, vì hai anh cũng đã lớn tuổi rồi, nếu cứ để bị gọi giựt dậy hết đêm nầy qua đêm
khác để kiểm tra thì cũng hơi… khó ngủ !…

Ni sư Trưởng Huỳnh Liên với cái Tết ăn đòn
Đường Sàigòn có khúc, có lúc vượt qua rồi mới thấy… thấm ! Không phải vì nó ngập
nước lưu niên như bây giờ. Cũng không vì phải băng qua ngầm như khi tôi đi Lạng Sơn hơn
20 năm về trước. Mà vì nó đầy dẫy chông gai hố hầm, không phải chỉ theo nghĩa bóng. Như
khúc đường Lê Lợi quận Nhứt, hay như khúc đường dẫn vào tịnh xá Ngọc Phương của ni sư
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trưởng Huỳnh Liên trên Xóm Gà Gò Vấp, lúc ni sư trưởng cùng các môn đồ bị cầm tù ngay
trong chính ngôi chùa của mình.
Cố ni sư trưởng Huỳnh Liên với tôi là chỗ đồng hương Tiền Giang. Về làng bà bằng
đường bộ trước đây phải qua làng tôi. Bà gốc Phú Mỹ, quận Châu Thành, tôi gốc Tân Hòa
Thành, giáp ranh. Chợ chung của hai làng, chợ Thầy Yến, nằm bên làng bà. Đến tịnh xá Ngọc
Phương của bà trên Xóm Gà, tôi thường vui như được về nhà. Ni sư Ngoạt Liên cùng các ni
cô ép ăn đủ thứ bánh trái, lại có tương chao cho mang về. Ni sư trưởng Huỳnh Liên gần như
lần nào cũng có một bài thơ mới để tặng. Đây cũng là thói quen của cha tôi hồi sanh tiền, mỗi
khi tôi về nhà. Còn thân mẫu của ni sư trưởng nữa, làm sao tôi quên được những phút giây
được ngồi bên giường nghe bà kể về mẹ tôi khi hai bà chơi thân với nhau hồi còn là con gái ?
Tịnh xá Ngọc Phương một thời bị phong tỏa. Từ cổng chùa đến Ngã năm Bình Hòa, ước
dư cây số, là nhiều nút chặn kẽm gai, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Chị Kiều Mộng Thu và tôi
lẻn vào thăm : chễm chệ ở sân chùa là một giàn hỏa thật lớn. Ni sư trưởng có định sử dụng
giàn hỏa nầy thật không ? Hay cốt để nghi binh hơn là tử thủ, bởi cảnh sát vây chùa để cô lập
chớ có tấn công đâu mà tử thủ ? Nhưng nếu có ai đó lén chích một mồi lửa để khiêu khích thì
sao ? Tánh tôi là hay nghĩ non nghĩ già như vậy…
Hôm “ mở đường máu ” từ chùa ra ngoài thật gian nan. Trẻ già dắt díu nhau vượt từng
nút chặn kẽm gai, dưới trời nắng như đổ lửa. Các ni già cũng gan lì không kém trẻ, nhưng
không thiếu ni ngất xỉu. Và không chỉ một lần. Cảm giác : khác với nơi khác, lúc khác, người
ta cố tát sạch ao để bắt cá, ở đây người ta cố giữ cá lại trong ao, bằng nhiều tầng lưới sắt, mà
cá mẹ cá con vẫn cứ tìm đường nhảy. Để về với nguồn nước…
Về lần giải vây nầy tôi chỉ nhớ có vậy. Và về nhiều trận khác cũng vậy, cũng chỉ có vài
mảnh nhỏ đọng lại trong đầu. Biết đâu sẽ có người viết tiếp. Riêng cố ni sư trưởng Huỳnh
Liên có kể lại chuyện nầy trong tập Truyền thống Mặt Trận Thành phố Hồ Chí Minh xuất
bản năm 1985, trong bài “ Cái Tết ăn đòn ” mà dưới đây là vài đoạn trích :
“ Ngày 30/2/1975 là 30 Tết Nguyên đán, đám Ni Chúng lưu vong tỵ nan hai tháng ở chùa
Ấn Quang nay tính kéo về chùa nhà – Tịnh xá Ngọc Phương – ở Gò Vấp ăn Tết. Trong hai
tháng vừa qua có nhiều lý do để có những cuộc biểu tình lớn, mà vì tịnh xá Ngọc Phương bị
bao vây chặt đường, Gò vấp lại xa Sàigòn, sợ bị chận nhiều ngõ, nên chúng tôi đánh liều ở
lại Ấn Quang làm trung tâm tranh đấu, thường có chánh khách quốc tế quốc nội vãng lai, tiện
bề hành động.
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Ở đây các đoàn thể đấu tranh thường xuyên gặp gỡ chúng tôi để bàn luận kế hoạch
chương trình… Nghe tôi sửa soạn về chùa, linh mục Phan khắc Từ nói :
– Hễ đi có kèn về phải có trống. Chuyến đi của ni sư là phá vòng vây cảnh sát, nhứt nhơn
nhứt mã, vượt thẳng hội trường Ấn Quang, mang biểu ngữ “ vượt cầm tù, đòi thi hành hiệp
định Paris ”, cướp diễn đàn, lên án Mỹ-Thiệu, kéo ra đi cầm đầu cuộc biểu tình với rừng
người và rừng biểu ngữ. Rồi cảnh sát đàn áp diễn ra cảnh đánh xáp lá cà. Các báo loan tin
rầm rộ như vậy gọi là “ có kèn ”, giờ đây chuyến về của ni sư phải “ có trống ”…
… Tưởng cũng nên nhắc lại những lý do chúng tôi phải ra đi khỏi chùa để đấu tranh
quan trọng :
Lần thứ nhứt : Sau khi tịnh xá Ngọc Phưong bị phong tỏa chặt chẽ (trước đó một năm
thì bị vây lỏng, công an cảnh sát gác cửa ngõ chùa dòm hành nghe ngóng). Chúng tôi bị cô
lập không được phép ra ngoài. Coi bộ họ muốn tấn công. Chúng tôi bèn chất một giàn hỏa to
tướng trước sân tịnh xá, trang bị một thùng xăng, với hai câu thơ :
Đợi tấn công châm ngay ngòi lửa
Cháy chùa rồi khó chữa ngôi cao
Các báo chụp hình loan tin… Lá bùa ếm đó mà linh. Cảnh sát chẳng tấn công mà vẫn
bao vây như thường lệ. Nhờ vậy nhơn ngày Quốc tế Nhân quyền 8/12/1974 một cánh biểu
tình trước cửa Hạ Viện, tám ni cô làm thành bốn cặp tự xích tay nhau đứng hai bên. Chính
giữa là một sư bà ngồi với một thùng xăng, chung quanh có nhiều ni cô chăng nhiều biểu
ngữ :
– Không có tự do tại miền Nam
– Yêu cầu thả tù yêu nước, học sinh sinh viên
– Yêu cầu giải tỏa tịnh xá Ngọc Phương …
Cánh nầy đi xe lửa từ Biên Hòa xuống, xuất kỳ bất ý các ni cô từ ga Sàigòn chạy thẳng
lại sân Hạ Viện, làm cho công an cảnh sát không kịp đề phòng.
Cánh thứ hai do tôi cầm đầu xuất phát từ tịnh xá Ngọc Phương, chạy ra gần tới Bà
Chiểu thì bi chận lại, nằm ngoẻo tại đó từ sáng tới xế chiều, dân biểu Hồ Ngọc Nhuận và dân
biểu Kiều mộng Thu đem xe đến rước tôi vào bệnh viện Sùng Chính. Rồi hai vị nầy còn mời
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các chính khách đến thăm để gây sức ép với ngụy quyền, trong đó có Đại tướng Dương Văn
Minh đến bệnh viện ân cần thăm hỏi. Báo chí phỏng vấn tôi trả lời bằng bốn câu thơ :
Bệnh nầy bệnh của chúng sanh
Có hòa bình bệnh mới lành mà thôi
Biểu tình chạy khá xa xôi
Mệt thì nằm xuống, khỏe rồi lại đi… ”
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CHƯƠNG VIII

NGHIỆP… BÁO

TIN SÁNG BỘ CŨ “ NGỦM NHƯ THẾ NÀO ”. – CÁC TỜ BÁO ĐỒNG HÀNH. –
TIN SÁNG HẢI NGOẠI. – DON LUCE VÀ CHUỒNG CỌP CÔN ĐẢO. – NHẤT CHI
MAI ĐEM THÂN LÀM ĐUỐC. – TƯỚNG DƯƠNG VĂN MINH VÀ HÒA BÌNH DÂN
TỘC. – TƯ TRỜI BIỂN VÀ CHUYỆN “ THỊ KIỀU ”. – GIA ĐÌNH NỮ SĨ NGỌC SƯƠNG
Ở TÙ. – TÒA SOẠN TIN SÁNG BỊ ĐỐT. – THƯ NGỎ NGÔ CÔNG ĐỨC GỞI TT THIỆU.
– BA HÌNH ẢNH MIỀN NAM. – TỜ BÁO KHÔNG BAO GIỜ XUẤT BẢN. – VỪA LÀM
GIÁM ĐỐC CHÁNH TRỊ VỪA LÀM GIÁM ĐỐC THÔNG TIN. –LÀM BÁO VỚI “ CLB
NHỮNG NGƯỜI KHÁNG CHIẾN CŨ ”. – ÔNG TẠ BÁ TÒNG NẰM VIỆN. – ÔNG
NGUYỄN HỘ ĐI CÂU. – NHỮNG CHIẾC MÁY CÁI KHỔNG LỒ VÀ TRẬT TỰ GIÁ
TRỊ MỚI. – VỀ NHỮNG NGƯỜI SIÊU PHÀM. – BÁM ĐÌNH. – HAI ÔNG CHỦ TỊCH
QUỐC HỘI VNCH. – TRUNG ƯƠNG MTTQVN VÀ CỰU CHỦ TỊCH TNV NGUYỄN
VĂN HUYỀN. – ÔNG HỒ HỮU TƯỜNG, ÔNG NGUYỄN MẬU VÀ CHÍNH SÁCH
NIXON. – CỤ HỒ HỮU TƯỜNG VỚI THUẬT NHỊN ĐÓI. – ÔNG LIÊN XÔ CHÂN TÍN.
– ANH NGUYỄN NGỌC LAN NGỒI NHÀ. – NHỮNG NGƯỜI CHỈ THÍCH IN MÀU. –
NHƯ QUỲNH “ CỦA TÔI ” NAY CÓ GÌ KHÁC. – CÁI CHUM VÀ CÁI BỒ. – ÔNG
TƯỚNG TÌNH BÁO KHOÁI CHỤP HÌNH. – TÔI LÀM LINH MỤC. – TÔI DẠY FULRO
VIẾT BÁO. – KHI NGƯỜI THẬT VIỆC THẬT LÊN TIẾNG. – ANH NGUYỄN NGỌC
LAN VỚI 33 KÝ. –
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Tin Sáng bộ cũ “ ngủm ” như thế nào
Về nghiệp làm báo của tôi, nếu nói, chắc phải kể đến bốn-năm hay sáu-bảy thời kỳ. Hay
cả chục cũng nên.
Riêng Tin Sáng cũng đã hết ba thời kỳ : Tin Sáng bộ cũ (trước 1973), Tin Sáng “ lậu ”
(1973-1975), Tin Sáng bộ mới (10/8/1975 - 30/6/1981). Nhưng kể đúng, kể đủ phải nói đến
thời kỳ thứ tư, với tờ Tin Sáng song hành với tờ Điện Tín tục bản lần thứ nhất. Ở cuối thời kỳ
nầy, vào đầu năm 1972 chánh quyền cũ không cho Tin Sáng nạp lưu chiểu, nên không ai dám
phát hành. Không ai phát hành chánh thức không có nghĩa là không ai tiêu thụ. Nhưng nó
phải ra bốn trang, thay vì tám trang khổ lớn như thường lệ, rồi hai trang, rồi “ ngủm ”. Nó
ngủm không phải vì chánh quyền cũ ra lệnh chánh thức đóng cửa, mà vì các nhà bỏ vốn đầu
tư cho nó, cũng đồng thời bỏ vốn đầu tư cho Điện Tín, không chịu cấp giấy in cho nó nữa, lấy
cớ nếu nó sống, nó sẽ gây họa lây cho Điện Tín. Có lúc có giấy in báo kể như in tiền. Nhất là
khi báo bán chợ đen, mà Tin Sáng thì gần như bán chợ đen thường trực. Nhưng khi chủ vốn
đầu tư cũng chê thì tôi đành chịu. Lý do tôi phải cho Tin Sáng ra bốn trang, rồi hai trang là vì
vậy. Nhưng dù với hai trang khiêm tốn nó cũng không làm ai vừa lòng, cả chánh quyền cả
người ra vốn, nên nó đành nghỉ.

Các tờ báo đồng hành
Rồi đến thời kỳ Đại Dân Tộc và Đại Dân Tộc song hành với Điện Tín. Tôi nói Tin Sáng
song hành với Điện Tín, hay Điện Tín song hành với Đại Dân Tộc là nói về các thời kỳ tôi
làm giám đốc chánh trị chung cho cả hai tờ. Rồi đến giai đoạn của các tờ báo không giấy
phép, được gọi là báo lậu, như tờ Tiếng Nói của Tổ Chức Nhân Dân Đòi Thi Hành Hiệp định
Paris về Việt Nam, hay tờ Người Việt của Phong trào Thanh Lao Công… Cả hai đều lấy địa
chỉ tòa soạn tại văn phòng tôi ở 132 Lê Lai, Sàigòn. Chưa kể tờ Tin Sáng hải ngoại của linh
mục Nguyễn Đình Thi ở Paris. Anh Thi giữ lại một số bài vở, tin tức hằng ngày trên Tin Sáng
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“ lô-can ” ở Sàigòn, thêm thắt bài vở phù hợp rồi tái bản cho kiều bào ở nước ngoài xem. Đến
nay chắc anh Thi còn giữ nhiều số báo nầy, vì anh có một thư viện khá đồ sộ tại nhà anh ở
Montreuil. Riêng tôi còn giữ được mấy số đầu.

Tin Sáng hải ngoại
Tin sáng hải ngoại số 2 có bài “ Chợ chiều ” của GS. Lý Chánh Trung, với “ Thực tại và
ước mơ ” của nhà thơ sinh viên Trần Quang Long, hy sinh ở chiến khu năm 1968, cùng với
SV Trần Triệu Luật. Số 3 với GS. Nguyễn Văn Trung trong bài “ Mỹ thua Mỹ ở Mỹ ”.
Số 4 với “ Không còn ảo tưởng ” của Dương văn Ba và “ Giã từ Việt nam khói lửa ” của
Don Luce, với lễ tưởng niệm liệt nữ Nhất Chi Mai ở chùa Từ Nghiêm ngày 2/5/1971, với bài
phát biểu của anh Nguyễn Ngọc Lan, với thư ngỏ gửi TT. Nguyễn Văn Thiệu của cụ thân sinh
Nhất Chi Mai và lệnh tịch thu Tin sáng vì bức thư ngỏ nầy. Đây là lần tịch thu thứ 129 trên
349 số báo Tin Sáng …

Don Luce và chuồng cọp Côn Đảo
“ Don Luce, cái tên ấy không còn xa lạ gì với dân chúng Việt Nam nữa, vì nhờ con người
đó mà những sự thật về Chuồng cọp Côn Đảo đã có dịp đi vào tâm tư chúng ta, không phải ở
VN mà thôi, mà cả trên khắp thế giới nữa. Sự kiện đó đã vạch trần bộ mặt của một cuộc chiến
mang nhiều danh từ cao đẹp như Tự Do Dân Chủ, Nhân Quyền, Nhân Phẩm v.v…
Sau 12 năm sống và phục vụ tại VN với tư cách một đoàn viên Sinh Viên Chí Nguyện
Quốc Tế (IVS - International Voluntary Students)* , một nhân viên của Hội Đồng Tôn Giáo
Thế Giới và một nhà báo, anh đã làm quen với rất nhiều người VN trong giới hoạt động văn
hóa xã hội và rất được mến chuộng. Nhưng bây giờ anh phải ra đi với một lệnh tống khứ của
chính quyền miền Nam.
Chúng tôi xin đăng nguyên văn bức thư từ giã của anh gửi cho các bạn hữu tại VN do
chính anh viết bằng tiếng Việt mà Hội Đồng Tôn Giáo Thế Giới ở Genève đã chuyển đến cho

*

Tên chính xác của tổ chức này là International Volontary Services (IVS, Tổ chức Chí
nguyện Quốc tế) (chú thích của biên tập).
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chúng tôi. Bức thư nầy cũng đã được đăng trong Tin Sáng quốc nội ngày 8 và 9 tháng 5 /
1971. Phần phụ đề do chúng tôi thêm vào để dễ đọc… ”

Tin Sáng hải ngoại số 4 có mấy lời giới thiệu Don Luce như trên. Và sau đây là mấy
đoạn trích từ thư giã biệt của anh :

Các bạn thân mến,
Tôi sắp phải rời Việt Nam. Khi ra đi tôi sẽ để lại đằng sau những bạn bè thân thiết nhất
của tôi và những kỷ niệm đẹp, nhưng cũng có một vài kỷ niệm buồn.
Ngày 17 tháng 4, tôi nhận được một văn thư của Bộ Nội vụ VN buộc tôi phải rời VN
trước ngày 16 tháng 5.
LÝ DO BỊ TỐNG XUẤT
Lý do được nêu ra là “ vì lý do đặc biệt ”. Tôi được biết là Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ đã
khuyến khích việc tống xuất nầy. Bức thư được gửi một ngày sau khi tôi dẫn một phụ tá của
dân biểu McCloskey đến một Trung tâm Điều Tra HK gần trường đua Phú Thọ, nơi đó tôi
nghe người ta tra tấn tù binh VN. Giám đốc Trung Tâm là Trung tá Dickson, người Mỹ đã ghi
tên tôi.
Chúng tôi không được xem gì cả tại Trung tâm, nhưng sau đó một nhân viên điều tra
người Mỹ đã giải thích cho chúng tôi về một số sự kiện tại đây như sau :
Anh ta nói : “ Có khoảng 65 xà lim, mỗi tù binh ở trong một xà lim. Xà lim bề rộng 1,5m
và dài 2,5m. Chỉ có một khe nhỏ trên nóc để ánh sáng lọt qua, và trong xà lim thì muỗi nhiều
khủng khiếp. Ở đó không cho phép giải trí hay tập luyện gì cả. Tù binh ở trong xà lim khoảng
ba tuần liền không được ra ngoài. Tù binh cảm thấy vui khi được ra ngoài để điều tra, dù sao
thì được thoát khỏi xà lim và được ngồi dưới không khí mát của quạt.
Tù binh được ăn ngày hai bữa. Thức ăn là cơm và rau. Lính VN không chịu ăn, họ cho
thức ăn đó không ngon.
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Vào bữa ăn, có một người mang nước đến. Mỗi tù nhân được uống vài ngụm từ một cái
gáo. Và nhân viên tiếp tục phát nước tại các xà lim khác cho tù binh uống một chút trong
cùng một cái gáo ” …
Anh ta nói rằng những người điều tra Việt là những “ ông ác” và những người điều tra
Mỹ là những “ ông thiện”. Anh ta giải thích : Khi tù binh được nhân viên Mỹ điều tra thì
người Mỹ rất tử tế. Họ cho tù binh hút thuốc và uống nước. Nhưng nếu tù binh không nói thì
họ sẽ dọa là đưa cho lính VN điều tra. Vì vậy các tù binh đều khai hết.
Tôi phản đối sự việc những người dân nước tôi đã tra tấn bất cứ người nào. Tôi phản đối
những hành động vô nhân đạo mà những nhân viên nước tôi đã khuyến khích và đã dùng tại
Việt Nam.
Lý do khác khiến tôi bị tống xuất, tôi nghĩ là vì cả Chính Phủ Hoa Kỳ lẫn Chính Phủ VN
đều không cho những quan sát viên có khuynh hướng phê bình thẳng thắn lưu lại đây, nhất là
trong thời gian bầu cử Tổng Thống tháng 10 sắp tới.
Khi tôi về HK tôi sẽ kể cho dân tôi nghe về CHUỒNG CỌP TẠI CÔN SƠN, về cảnh đói
khổ tại các trại định cư ổ chuột Tam Kỳ và Tuy Hòa, những cái giường chật hẹp chứa một
lượt hai ba thương binh tại khắp nơi ở Việt Nam… Tất cả được tạo ra bởi chính sách dội bom
không phân biệt quân sự với thường dân vô tội.
VÌ SAO TỚI VIỆT NAM
Thưa các bạn,
Trong một sự tình cờ tôi đến VN cách đây 12 năm. Ngày xưa khi tôi học ở Đại Học tôi ở
chung với một vài sinh viên Mã Lai. Qua những câu chuyện họ kể cho tôi nghe về đời sống
nông thôn xứ họ – mùa gặt, những chiều thả diều,những buổi coi cáo chọi và cảnh những chú
khỉ được người ta huấn luyện trèo lên những cây dừa để hái quả và ném xuống – tôi muốn
biết và tôi bắt đầu nghĩ đên việc sang Á Châu để học hỏi và để sống một nếp sống như vậy.
Dịp may đến với tôi khi tôi gia nhập Cơ Quan Chí Nguyện Quốc Tế (IVS).
Tôi có hai điều để chọn, một là sang Lào làm một chuyên viên máy móc, hai là sang VN
làm chuyên viên canh nông. Tôi chọn VN bởi vì chuyên về canh nông hơn máy móc.
CHÍNH SÁCH CAN THIỆP CỦA HOA KỲ
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Nhưng cho tới năm 1965 thì tình hình dần dần thoái hóa. Lính HK sang VN mỗi ngày
một đông và Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ bắt đầu sử dụng nhân viên IVS để cho người VN “ thấy
thanh niên HK ra sao ”. Chúng tôi được Tòa Đại Sứ khuyên không nên thâu nhận những
thanh niên thiện chí Á Châu, bởi vì như thế sẽ không thấy được “ hình ảnh Hoa Kỳ ”.
Tại miền Tây, cả một hải đảo bị khai quang bởi máy bay HK. Chúng tôi đã yêu cầu
Chính Phủ Mỹ trả cho nông dân 10.000 Mỹ kim để bồi thường cho họ về những ruộng dưa
hấu bị tàn phá. “ Cái nước rẻ mạt nầy không đáng 10.000 Mỹ kim”, một nhân viên HK trả lời
tôi như vậy.
Năm 1966, căm hận phong trào bài Mỹ của sinh viên VN, Tòa Đại sứ Hoa Kỳ không cho
phép đoàn viên IVS dạy học tại Đại Học Huế. Chính sách HK minh định rằng “ tất cả những
sự trợ giúp cho Đại Học Huế được ngưng, ngoại trừ một vài sự trợ giúp nhân đạo tại nhà
thương”. Mặc dù bị áp lực của chính phủ HK, chúng tôi vẫn tiếp tục dạy tại đó.
Tại quận La Hai, tỉnh Phú Yên, vì sự hiện diện của một thanh niên chí nguyện mà cả một
ấp bị thiêu rụi và đồng bào ở đó phải tỵ nạn. Lực Lượng Đặc Biệt HK hành quân tại ấp đó và
LLĐB Mỹ nghe có một người IVS chuyên môn lo về việc tỵ nạn ở quận La Hai nên họ đốt nhà,
và buộc dân chúng đến La Hai cho đoàn viên IVS “ nuôi ”.
THANH NIÊN THIỆN CHÍ : MỘT TAY CHÂN CỦA Ê-KÍP MỸ
Thời gian trôi qua và IVS càng ngày càng bị buộc vào trong một thế đứng một “ chân
tay của ê-kíp Mỹ ”. Lính HK tạo thêm đồng bào tỵ nạn bằng cách mở các chiến dịch “ lùng
và diệt ” địch, qua các cuộc dội bom vào các làng mạc, thôn quê, và hủy hoại thực phẩm
dưỡng sinh của đồng bào bằng cách khai quang. Tòa Đại Sứ đòi hỏi IVS phụ trách các vấn
đề định cư cho đồng bào tỵ nạn. Tình trạng bài Mỹ gia tăng theo mức độ đổ bộ gia tăng của
quân đội HK tại VN.
CHUỒNG CỌP
Sau gần hai năm nghiên cứu và tìm đường ra Côn Đảo, tôi được hai dân biểu HK cho
dịp may đó vào tháng 7/1970. Chúng tôi đã khám phá ra Chuồng cọp và những khu khác nhờ
những bản đồ mà những tù nhân được tha đã vẽ cho chúng tôi.
Khi chúng tôi đi dọc theo lối đi và nhìn xuống những tù nhân liệt bại trong chuồng cọp,
tôi cảm thấy buồn nôn, tù nhân nhìn lên, có lẽ đương thắc mắc không hiểu chúng tôi sẽ sử
dụng đòn tra tấn mới gì nữa đây.
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Nhưng họ bắt đầu nói với chúng tôi. Và tôi vẫn thấy nơi họ một sức mạnh và một sự can
đảm tạo cho tôi niềm hy vọng. Tôi tin rồi một ngày nào đó những người nầy sẽ sống lại cuộc
đời tự do và đóng góp cho VN.
Bây giờ các bạn hẳn cũng đã biết rằng nhiều xà lim mới, nhỏ hơn chuồng cọp, được HK
xây cất thêm tại Côn Đảo. Tôi phản đối việc nước tôi đi xây nhà tù để nhốt các tù nhân chính
trị dù là bất cứ nơi nào. Viện trợ HK dùng vào việc “ an ninh công cộng ” năm 1971 đã gia
tăng gấp rưởi năm 1970. HK đã dành khoản viện trợ cho lực lượng cảnh sát gấp sáu lần
khoản viện trợ cho giáo dục.
Không ai rõ con số tù nhân chính trị tại VN là bao nhiêu. Nhưng người ta biết có ít nhất
là 100.000 và có người nói là có thể tới 400.000. Tôi đã được thấy những vết bầm, những đầu
móng tay đen xám và sờ thấy chân tay bị gãy của các tù nhân bị tra tấn. Tôi đã sờ vào những
bắp thịt mềm nhão và những chân bại xụi của các tù nhân bị còng tại chuồng cọp vừa được
tha. Tháng chạp vừa qua tôi đi dự đám tang của một phụ nữ bị cảnh sát tra tấn tới chết.
Tuy nhiên, quan trọng hơn nữa, tôi đã thấy lòng can đảm của những người được trả tự
do khi họ làm việc hăng say để đòi hỏi những điều kiện tốt hơn tại lao tù và đòi hỏi trả tự do
cho tất cả tù nhân chính trị.
Không người ngoại quốc nào có thể hiểu tường tận VN. Nhưng tôi vẫn tự coi là một
người diễm phúc có được nhiều kinh nghiệm quý giá với các bạn Việt Nam của tôi.
BỊ CHỤP MŨ
Tôi cũng gặp phải một vài khó khăn tương tự như các bạn VN của tôi.
Vào Giáng Sinh năm 1969, tôi bị ba cảnh sát và một người mặc thường phục túm đánh,
tát đập tơi bời vì tôi tham dự vào nhóm người cầu nguyện cho Hòa bình. Sau chuyến viếng
thăm của tôi tại Côn Đảo, một nhân viên an ninh của Tòa Đại Sứ Mỹ tên Galuppo đã điều tra
về tôi và đã dò xem tôi có liên lạc nào không với Mặt Trận Giải Phóng. Sau đó không lâu,
một người VN mặc thường phục bắt đầu theo dõi tôi, đi theo tôi từng bước. Vào tháng chạp
năm 1970 bà chủ nhà tôi thuê yêu cầu tôi dọn nhà vì công an cứ đến hỏi bà về những người
liên lạc với tôi. Bà ấy không muốn gặp rắc rối, bà giải thích. Chính phủ VN và cơ quan Thông
Tin HK từ chối không cấp cho tôi thẻ báo chí nữa. Chính phủ HK đã cắt đứt không cho tôi
dùng hệ thống Bưu Điện Mỹ để thư từ tại VN, do đó thư từ các nước gửi cho tôi qua bưu điện
VN đã không đến tay tôi.
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Nhiều ngưòi thắc mắc không hiểu một người ngoại quốc như tôi ở VN tới 12 năm có lý
do gì bí mật không. Như một số đông các bạn bè VN của tôi, tôi đã bị chụp mũ là làm việc với
Tình Báo Trung Ương (CIA) và đôi khi bị chụp mũ là Cộng sản. Có người cho tôi là cả hai
thứ.
ĐÃ ĐẾN LÚC NGƯỜI NGOẠI QUỐC PHẢI RỜI KHỎI VIỆT NAM
Tôi thấy đã đến lúc tôi và tất cả những người ngoại quốc cần phải rời khỏi VN. Thời
gian đã điểm từ lâu. Tôi tin tưởng rằng các bạn có thể tự giải quyết những vấn đề và tôi chắc
chắn các bạn không cần những người “ cố vấn vĩ đại ”. Tôi tin tưởng là Hòa Bình sẽ chỉ có
tại Đông Dương khi nào chúng tôi, những người ngoại quốc rời khỏi hết. Tôi sẽ không trở lại
Saigon cho tới khi có Hòa Bình. Và tôi cũng sẽ không trở lại VN cho đến khi nào quốc gia
bạn thật sự độc lập. Lúc đó, chỉ lúc dó thôi, tôi sẽ đến chỉ để viếng thăm. Trong khi chờ đợi,
tôi hứa với các bạn là tôi sẽ làm bất cứ việc gì với hết khả năng của tôi để mang lại việc rút
quân tức khắc và toàn diện của lực lượng HK khỏi VN.
Ngày nào mà vẫn còn nhiều người ngoại quốc, thì cơ cấu gia đình VN sẽ tiếp tục sụp đổ.
Một chính phủ không đại diện cho dân sẽ vẫn tiếp tục được duy trì và che chở bởi quân đội
ngoại quốc, phi cơ oanh tạc ngoại quốc, và những hạm đội oanh tạc ngoại quốc. Tham nhũng
sẽ tiếp tục gia tăng và nghèo sẽ tiếp tục nghèo khổ thêm.
TƯƠNG LAI VIỆT NAM
Sự chấm dứt can thiệp vào nội bộ VN của HK sẽ làm tình trạng khó khăn không ít đối
với một số người. HK đã tạo ra tình trạng lệ thuộc vào viện trợ. Xăng cho xe Honda, đồ phụ
tùng cho TV sẽ không còn. Việc làm sẽ khan hiếm. Sẽ không còn những đôi giày to, đen để trẻ
em đánh bóng, sẽ không còn lính ngoại quốc để các phụ nữ tiếp và bán rượu, và sẽ không còn
những bộ đồ lính xanh để người VN giặt.
Nhưng tôi tin rằng người VN có thể thắt lưng buộc bụng và tiến đến một đời sống tốt đẹp
hơn. Tôi nghĩ là VN có thể tiến bộ ngay bây giờ nếu lực lượng Mỹ rút khỏi VN ngay bây giờ.
Các bạn là một dân tộc vững mạnh. Tôi hy vọng những nhà lãnh đạo nước tôi sẽ phải để các
bạn tự quyết định lấy vận mệnh của chính mình.
Tôi mong cho sớm có ngày tôi có thể đến thăm một nước Việt Nam thanh bình không có
kẽm gai giăng ngay các đường phố, không quân cảnh Mỹ rượt bắt dân VN và không có những
cái nhìn sợ sệt của mọi người chúng ta để xem công an có theo dõi không.
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Ngày đó chúng ta sẽ ăn phở tại quán Phở 79 và đi chuyến xe buýt qua Đồng Xoài và Dak
Son đến Ban Mê Thuột, ra Lạc Thiện tới Đà Lạt. Chúng ta sẽ đi một chuyến xe lửa từ từ lăn
bánh qua những núi đến Tháp Chàm, Quy Nhơn, Quảng Ngãi và Huế. Và chúng ta sẽ tiếp tục
đi tới Đồng Hới, Vinh, Thanh Hóa và ra Hà Nội. Thân mến,
27-4-1971, DON LUCE.

Nhất Chi Mai đem thân làm đuốc
Tin Sáng hải ngoại số 4 cũng đăng lại bài tường thuật lễ tưởng niệm Nhất Chi Mai, đã
được đăng trên Tin Sáng quốc nội.
Nhất Chi Mai tên mẹ đẻ là Phan Thị Mai chào đời tại xã Thái Hiệp Thành, Tây Ninh.
Thân sinh là cụ Phan Duy Mỹ, nguyên quán làng Phố Châu, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh.
1953 : Phan Thị Mai thọ lễ quy y cùng với cả gia đình tại chùa Thất Bửu với pháp danh
là Diệu Huỳnh.
1956 : Tốt nghiệp trường Quốc Gia Sư Phạm. Sau đó dạy học ở Vũng Tàu rồi được đổi
về trường tiểu học Tân Định. Trong thời gian nầy chị theo học ở Đại Học Văn Khoa và Vạn
Hạnh.
Tháng 3-1967 : Chị ký tên vào bản Tuyên Ngôn của 69 giáo sư và sinh viên đại học miền
Nam kêu gọi hòa bình và đòi chủ quyền dân tộc.
Ngày 16-5-1967 (7 giờ 20) chị lặng lẽ tổ chức một cuộc tự thiêu cầu nguyện cho Hòa
bình, tại chùa Từ Nghiêm, đường Bà Hạt, Sàigòn.
Bốn năm sau, cũng tại nơi nầy, nhựt báo Tin Sáng đã cùng các đoàn thể, tôn giáo đấu
tranh cho hòa bình tổ chức lễ tưởng niệm Nhất Chi Mai và gắn bảng đồng lưu niệm, với đầy
đủ các thành phần tham gia tổ chức được ghi dưới mấy lời di chúc của liệt nữ :
Xin đem thân làm đuốc
Xin soi sáng u minh
Xin lòng người thức tỉnh
Xin Việt Nam hòa bình …
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Tin Sáng hải ngoại số 4, ngày 20.5 – 02.6 /1971 đã đăng lại toàn văn bài tường thuật buổi
lễ trên Tin Sáng quốc nội ra ngày 02.5.1971, với phát biểu của nhiều người :
Với ni sư trưởng Huỳnh Liên và lời nhắc : “ Thừa tiếp tinh thần bất khuất của cả một
dân tộc, suốt một phần tư thế kỷ đắm chìm trong chiến tranh, CHỊ đã đứng dậy thắp sáng
ngọn đuốc tình thương soi đường cho chúng ta đi tới ”…
Với cụ Phan Duy Mỹ, thân sinh của Nhất Chi Mai và tâm tình : “ Đời của Mai, công
cũng như tư, đều gói ghém trong hai chữ tình thương, vì Mai cho rằng chỉ có tình thương mới
xóa được hận thù, chỉ có tình thương mới gây lòng tương thân tương ái giữa người với người,
chỉ có tình thương mới gợi được lòng ái chúng hợp quần. Mai sống lo gieo rắc tình thương,
đến chết cũng lại vì tình thương ” …
Với linh mục Chân Tín và xác tín về vai trò của các tôn giáo trong liên kết đấu tranh cho
hòa bình, khi linh mục nhắc lại hình ảnh Nhất Chi Mai đã gục xuống trong biển lửa trước hai
bức tượng Đức Quan Thế Âm và Đức Mẹ Maria …
Với LM Nguyễn Ngọc Lan và “ giọng nói trong và âm vang như bay lên trời cao để tất
cả quần chúng chung quanh có thể nghe được ” : Người thiếu nữ đã gục xuống trong thầm
lặng và cô đơn. Nhưng ý nguyện Hòa Bình của Nhất Chi Mai đã vươn cánh bay cao… Mặc
bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu trở ngại… ý chí hòa bình vẫn đi tới… tiến về miền quê, tiến về
đô thị, lên rừng, xuống biển, nương cánh gió, theo triều sông, đi dần đi mãi vào lòng người
VN. Không súng ống, không đạn bom, không xe tăng, không tàu bay nào ngăn cản nổi.
Bốn năm trước đây, cũng ngày nầy mồng 8 tháng 4, bạo lực đã muốn chận ngang cả
tiếng nói cuối cùng của người đã “ sống không thể nói, chết mới được ra lời ”. Ngay cả
những cáo phó cũng đã bị đục trắng trên trang tư các báo. Nhưng giờ phút nầy đây, khoảng
trắng trên báo chí trước kia được thay thế bằng một tấm bảng đồng khắc sáng di bút và tên
tuổi Nhất Chi Mai…”.
Khi LM Nguyễn ngọc Lan, với tư cách đại diện ban chủ lễ, được giới thiệu lên phát
biểu, theo tường thuật của phóng viên Tin Sáng, “ đám đông bà con đứng bên kia đường Bà
Hạt vội chen nhau bước lên nấc thang chùa Từ Nghiêm để được nhìn rõ mặt vị linh mục trẻ
mà tên tuổi thật quen thuộc ”…

Tướng Dương Văn Minh và hòa bình dân tộc
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Bài nói chuyện của Đại tướng Dương văn Minh về vấn đề Hòa Bình Dân Tộc ngày 17
tháng 6 năm 1971, trong buổi tiếp tân tại dinh Hoa Lan, số 98 đường Hồng thập Tự, Sàigòn,
đã được Tin Sáng hải ngoại số 6 trích đăng đầy đủ, với đoạn mở đầu :
“ Từ mấy tháng nay nhiều biến chuyển quốc tế đã khiến cho một số người, hoặc vì quá
nhiệt thành với Hòa Bình, hoặc vì ác ý đã mơ ước hay phỏng đoán rằng các cường quốc trên
thế giới đang sắp xếp một VÁN CỜ HÒA BÌNH QUANH CO, TRONG ĐÓ TÔI SẼ LÀ CON
CỜ CHÁNH.
Với những người có nhiệt tâm, tôi thành thật san sẻ nỗi lo âu của họ. Với những người
có ác ý, tôi xin nói thẳng : tôi chưa bao giờ và sẽ không bao giờ làm con cờ cho bất cứ ai.
Quyền lợi quốc gia, tự ái dân tộc và lương tâm tôi không bao giờ cho phép tôi làm việc đó,
bởi vì, nếu có một ván cờ hòa bình quốc tế, thì kẻ thua thiệt đầu tiên trong ván cờ đó sẽ là dân
tộc Việt Nam.
Vấn dề Việt Nam phải do người Việt Nam giải quyết lấy, và giải quyết với nhau … ”

Tư Trời Biển và chuyện “ Thị Kiều ”
Nhưng, như để “ trình làng ”, Tin Sáng hải ngoại số 1, số ra mắt, đề ngày 08 –
21.04.1971, đã đăng lại bài của hầu hết các cây viết cột trụ của Tin Sáng : Thiếu Sơn, Kiều
Mộng Thu, Dương Văn Ba, Lý Chánh Trung, Nguyễn Văn Trung, Hoàng Thái Nguyên
(Nguyễn Hữu Thái) … Tất nhiên là không thể thiếu Tư Trời Biển. Anh Nguyễn Ngọc Lan và
mấy cây viết tên tuổi quen thuộc khác của Tin Sáng không có bài trên TSHN số 1, vì TSHN
là một bán nguyệt san với khuôn khổ hạn hẹp, không thể gói hết bài trên 15 số báo hằng ngày
ở trong nước hoặc vì các anh không có bài trong 15 ngày trước đó trên Tin Sáng quốc nội.
Tư Trời Biển ngày nào cũng có mặt trong mục “ Tin Vịt, Nghe Qua Rồi Bỏ ”, với lời mở
đầu bất di bất dịch “ Thiên hạ đồn rằng… ” Nhưng Tin Sáng hải ngoại số ra mắt đã chọn đăng
chuyện “ Thị Kiều ”.
Người Sàigòn chắc còn nhớ hai cây cầu vồng do Tòa Đô Chánh, thời chuẩn tướng Đỗ
Kiến Nhiễu làm Đô trưởng, bắc qua bùng binh chợ Bến Thành để khách bộ hành leo lên rồi đi
xuống chợ mà không phải băng qua đường, nhưng không ai thèm dùng. Để rồi “ thiên hạ đồn
rằng ” :
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“ Một bữa nọ bà Đỗ đi chợ về nhà khều khều ông Đỗ (*) nói rằng ông cho làm hai cái
cầu vồng bằng sắt gần chợ Bến Thành làm chi mà không thấy ai sử dụng ? Rồi bà lại xui ông
Đỗ cho thợ ra gỡ đi cho phứt, bởi vì để hai cái cầu trơ trơ hoài, không ai đi qua đi lại, người
ta sẽ nói rằng “ mình ” mần ăn không biết tính toán, không nghiên cứu trước khi thực hiện.
Ông Đỗ nghe bà xã nói cũng phải, bèn suy nghĩ một hồi rồi xách xe đi kiếm thầy bói coi
giùm một quẻ để biết có nên dẹp hai cái cầu ế khách đó hay không.
Tới nhà ông thầy bói, ông Đỗ trình bày sự việc, và ông thầy bói giở sách ra đọc rất chăm
chỉ một hồi, sau ông lấy cặp kiếng xuống, thở dài, lắc đầu coi bộ không êm. Ông Đỗ thấy thầy
bói lộ vẻ lo lắng mới hỏi : “ Sao thầy ? Dẹp cầu được không ? ”… Thầy bói lại lắc đầu :
“ Không được đâu quan ạ ! Đổ hai cây cầu ấy thì tai họa sẽ tới với quan ”.
– Tại sao vậy ?
– Quan nghe đây nhé ! Sách chữ nho viết rằng : CẦU là KIỀU. Cầu nầy cất gần chợ.
CHỢ là THỊ. Cầu cất bên chợ chữ nho viết là THỊ KIỀU. Mà người dân mình lại ưa nói lái.
THỊ KIỀU nói lái là THIỆU KỲ. Quan thấy không ? Nếu quan cho lệnh dẹp cái THỊ KIỀU
nầy đi tức là quan thực hiện một cái điềm gở, khiến cho dân chúng có dịp bàn tán xôn xao
…Ấy tức là Quan tự mang vô mình một tai họa lớn ! Thôi thì cứ để hai cái THỊ KIỀU nguyên
chỗ đó. Nay ta không xài thì mai mốt con cháu của ta sẽ xài. Con cháu ta không xài thì tới đời
chắt ta sẽ xài. Chắt ta không xài thì rồi với thời gian, nó cũng mục cũng tiêu …
Ông Đỗ nghe nói vậy xám mặt bỏ ra về cấp tốc. Về nhà đem vợ ra xài xể một mách :
“ Bộ bà muốn hại tui sao mà xui chuyện động trời vậy hả ” ? Rồi từ đó ngày nào ông Đỗ
cũng sai thợ ra chợ Sàigòn lau chùi hai cái THỊ KIỀU, để còn triển lãm thêm được ngày nào
hay ngày ấy…”
(* Ông Đỗ : Đỗ Kiến Nhiễu, Đại tá, sau là Chuẩn tướng, Đô trưởng Sàigòn).

Gia đình Nữ sĩ Ngọc Sương ở tù
Cùng với các bài trên là :
Dương Văn Ba với “ Ý NGHIÃ CUỘC BẦU CỬ 1971 ”.
Lý Chánh Trung với “ BỌT BIỂN PHÙ DU ”.

12

Nguyễn Văn Trung “ Nhận diện ĐÍCH DANH THỦ PHẠM ”.
Kiều Mộng Thu kể chuyện “ NGƯỜI MỸ TRÊN QUÊ HƯƠNG TÔI ”.
Nhà văn THIẾU SƠN “ Nghe Phương Đài nhớ tới Ngọc Sương ” với đoạn kể : “ Tôi viết
văn mà không biết làm thơ. Không biết làm thơ mà lâu lâu cũng thích nghe thơ. Do đó mà
Chúa nhật vừa rồi (08.11.1970), tôi tới dự thính buổi nói chuyện về thơ của nữ sĩ Phương Đài
do Trung Tâm Văn Bút Việt Nam tổ chức tại Trường Quốc Gia Am Nhạc.
Nũ sĩ Phương Đài trẻ, đẹp, có tài nhưng có tật. Thơ cô có vẻ lãng mạn nhưng là một lãng
mạn cách mạng. Do đó mà cô đã ngồi tù gần hai năm. Linh mục Thanh Lãng, Chủ tịch Trung
Tâm Văn Bút đã tận tình can thiệp cho cô được trả tự do lại nói cô đăng đàn diễn thuyết. Tôi
yên chí cô sẽ nói chuyện thơ mà là thơ chiêu hồi. Nhưng không ! Nữ sĩ vẫn giữ vẹn tư cách là
một nhà thơ dân tộc, có tình thơ thắm thiết đối với đất nước, quê hương. Tôi khen Phương
Đài ở điểm đó nhưng có lẽ tôi phải khen linh mục Thanh Lãng nhiều hơn. Ông đã dùng thế
lực tinh thần mà giúp đỡ cho một văn hữu nhưng không gây một áp lực nào cho ngọn bút nhà
thơ phải xoay chiều đổi hướng.
Nhưng nghe Phưong Đài mà nhớ tới Ngọc Sương, một nữ sĩ có tài và có tuổi hiện đương
bị giam giữ. Khi Bà ra Tòa Án Mặt Trận, một tờ báo Pháp đã nhắc Bà là một nữ sĩ có tên
tuổi. Nhưng có tên tuổi vẫn có thể ở tù như tất cả mọi người. Điều thương tâm là Bà đã bị
giam cùng con gái Bà và đã bị bắt khi chồng Bà còn bị giam. Chồng Bà là ông Lạc Nhân
Nguyễn Quý Hương trong phong trào Tự Quyết. Khi ông Hương được đình chỉ án văn thì mỗi
tuần phải đi nuôi và thăm vợ con ông bị câu lưu ở Thủ Đức. Nhưng tuần rồi ông không được
thăm cũng không được nuôi. Nhân viên ở Trung Tâm Cải Huấn cho ông hay là vợ con ông đã
bị đổi đi chỗ khác nhưng không nói là đổi đi đâu. Ông đi kiếm cùng khắp mà chẳng thấy mặt
vợ con.
Chúa nhật rồi ông cũng đến nghe Phương Đài bình thơ và đã kể cho tôi nghe tình cảnh
của ông. Thành ra nghe Phương Đài mà lại nghĩ tới Ngọc Sương, lòng tôi thấy não nề cho số
phận nhũng người cầm bút ”...

Tòa soạn Tin Sáng bị đốt
Ngô Công Đức có tới hai bài trên Tin Sáng hải ngoại số 1 : MỘT THẾ ĐỨNG ĐÃ
CHỌN LỰA và THƯ NGỎ GỬI T.T. NGUYỄN VĂN THIỆU. Bên cạnh là bài tường thuật
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“ Khi Tin Sáng bị đốt phá ” với trích đoạn mở đầu : “ Như các báo đã loan tin, sáng chủ nhật
28 tháng 3 (1971), tòa soạn báo TIN SÁNG ở số 124 đường Lê Lai, Sàigòn đã bị đốt phá. Sự
việc xảy ra như sau :
“ Tờ mờ sáng ngày 28 tháng 3 có trên 3 đại đội cảnh sát dã chiến và các nhân viên an
ninh chìm đã bố trí quanh Quốc Hội. Đường Tự Do, Lê Lợi và Nguyễn Huệ đều bị chặn
ngang bằng kẽm gai với lý do nhằm ngăn chận cuộc xuống đường của các phong trào đòi
quyền sống.
Nhưng đến 9 giờ sáng họ lại thản nhiên đứng nhìn khoảng 200 người với cờ xí và biểu
ngữ chống “ ngụy hòa ”, chống “ CS nằm vùng ”, “ nhiệt liệt ủng hộ các chiến sĩ ở các mặt
trận Việt-Miên-Lào ”… kéo đến Tòa Đô Chính để dự mít-tinh. Tại đây các nghị viên Hội
Đồng Đô Thành như… đã có mặt sẵn. Cuộc mít-tinh bắt đầu. Và giữa cảnh hoan hô và đã
đảo, đột nhiên một loại truyền đơn cỡ nhỏ được tung ra với nội dung như sau :
“ Đồng bào quyết đập chết những tên cộng sản nằm vùng Ngô Công Đức và Hồ Ngọc
Nhuận ” ; “ Quần chúng rất phẫn nộ trước những hành động đâm sau lưng chiến sĩ của các
dân biểu tay sai Ngô Công Đức và Hồ Ngọc Nhuận ”.
Cùng lúc có 6 người lạ mặt đi trên 3 chiếc xe gắn máy Honda bất thần đột nhập vào tòa
báo TIN SÁNG đuổi số người có mặt ở tòa soạn ra rồi châm lửa đốt tòa báo. Trước đó bọn
người nầy đã căng trước cửa tòa báo hai biểu ngữ “ Đập chết hai tên CS nằm vùng Ngô
Công Đức và Hồ Ngọc Nhuận ” ; “ Ngô Công Đức, Hồ Ngọc Nhuận hai tên tay sai của CS
nằm vùng ”. Vào lúc Tòa Soạn bị đốt phá, hai dân biểu ĐỨC và NHUẬN không có mặt vì
hôm đó là ngày nghỉ của báo ” …
Thư ngỏ Ngô Công Đức gởi TT Thiệu
Thư ngỏ của Ngô Công Đức, đăng trên Tin Sáng Hải ngoại số 1, có đoạn viết : “ … Tôi
tin chắc rằng quân đội và nhân dân sẽ không chiến đấu chống một chế độ độc tài nầy để xây
dựng một chế độ độc tài khác, nhứt là chế độ độc tài đó còn kèm thêm mấy chữ “ tham
nhũng ” và “ thối nát ” mà Phó Tổng Thống Kỳ thường nhấn mạnh. Nói như vậy để thưa
cùng TT rằng nếu miền Nam nầy không còn tự do dân chủ, miền Nam nầy sẽ còn có những gì
để gọi là chánh nghĩa để lôi cuốn nhân dân theo ?…
Khi hoạt động chánh trị chúng tôi chỉ dùng diễn đàn Quốc Hội, mượn cơ quan ngôn luận
làm phương tiện. Nhưng khi đón nhận phản ứng của phía TT, không phải chúng tôi đón nhận
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sự trả lời của những tờ báo của Chánh Phủ hay đài phát thanh, truyền hình không thôi, mà là
sự tịch thâu báo, sự hăm dọa bằng lựu đạn, bằng đạn, bằng tổ chức mít-tinh, đốt báo, bằng
sự đón đường liệng nước sơn, đánh đập…
… Hôm nay tôi viết lá thư nầy để xin TT một điều, một ân huệ đúng hơn, không phải xin
tha chết, mà xin TT xác nhận rằng chúng tôi có quyền hoạt động chánh trị trong khung cảnh
dân chủ tự do và hợp pháp, hay miền Nam nầy không cho phép chúng tôi được làm chánh trị.
Nếu miền Nam nầy cho phép chúng tôi làm chánh trị, nếu TT còn nhớ đến lời hứa “ thực
tâm xây dựng dân chủ ” trước đây, thì xin xem hoạt động của chúng tôi như sự góp phần xây
dựng nền dân chủ đó và xin cho chúng tôi được sống trong một chế độ dân chủ thật sự. Tôi
lúc nào cũng muốn đối với người mà tôi chống, tôi còn chút kính nể. Trân trọng kính chào
TT… ”

Ba hình ảnh miền Nam
Riêng “ Chuyện TÂM TÌNH với BẠN HỮU ” của tôi, đăng trên số báo Tất Niên Tin Sáng
năm ấy, đã được Tin Sáng Hải Ngoại số 1 trương lên gần trọn trang nhứt. Phải chăng anh em
cũng xem đây là TÂM TÌNH CHUNG của cả “ nhóm ” ?
Sau khi tâm sự khá dài với một người bạn “ tưởng tượng ”, “ Chuyện tâm tình… ” đã nêu
lên ba hình ảnh miền Nam.
“… Tôi xin phác họa ra đây ba hình ảnh của một xã hội miền Nam mà mọi người có thể
hình dung để lựa chọn :
Hình ảnh thứ nhất là một miền Nam còn ít nhiều chủ quyền, dân chúng tương đối làm ăn
yên ổn, nền kinh tế phát triển chậm chạp với sự giúp đỡ của đồng đôla Mỹ… Trai trẻ lớn lên
vẫn phải ra đi tòng quân để gìn giữ biên thùy và chống lại những người nổi loạn. Người Mỹ
chỉ hiện diện với tư cách cố vấn, ít thôi. Xã hội chưa đến nỗi suy đồi quá mức… Lúa gạo vẫn
còn đủ để nuôi sống người dân và xuất cảng chút ít ra ngoài.
Đó là một miền Nam không cộng sản, hay có thể nói là chống cộng mà còn chút ít chủ
quyền. Nhưng hòa bình thịnh vượng thật xa vời.
Hình ảnh thứ hai là một miền Nam trong đó những bàn tay khoẻ mạnh đều được điều
động vào việc lảy cò. Trai trẻ lớn lên không kịp để cung ứng cho các quân trường và các mặt
15

trận. Nền kinh tế mỗi ngày mỗi suy sụp, từ miếng cơm manh áo đều do Mỹ đàì thọ. Xã hội suy
đồi tan tác với sự hiện diện của hơn nửa triệu quân lính ngoại quốc. Đồng tiền mỗi ngày một
mất giá, trong khi không tìm đâu ra việc làm, ngoài việc bám víu vào các “ kỹ nghệ ” cung
ứng dịch vụ, tiện nghi cho lính Mỹ và đồng minh. Nhập cảng thì đến 750 triệu Mỹ kim mỗi
năm, còn xuất cảng thì chưa tới 15 triệu, không đủ để mua đồ phụ tùng xe gắn máy. Tất cả
mọi việc nhỏ lớn đều do người Mỹ xếp đặt, kể cả việc xô đẩy hàng đoàn trai trẻ sang chết bên
Lào, bên Miên. Còn những người cai trị thì có khác hơn hình ảnh miền Nam thứ nhất một
chút vì có những ông nhà binh cầm quyền.
Tóm lại, đó là một miền Nam biến thành một trại lính khổng lồ, chỉ biết đi đánh giặc và
chủ quyền quốc gia là một xa xỉ không được nghĩ đến. Còn Hòa Bình thì bị rào kẽm gai, nhốt
vào khám.
Thứ ba là một miền Nam không nhứt thiết phải chống cộng hay không chống cộng. Ai
muốn chống thì chống, ai không chống cũng mặc. Mọi người có thể sống chung với nhau như
anh em, tuy ý kiến có thể khác nhau nhưng vẫn kính trọng lẫn nhau, lấy lẽ phải và tinh thần
thượng tôn luật pháp mà đối xử, không bắt buộc phải đứng trong khối nào, có thể liên lạc với
bất cứ quốc gia nào yêu chuộng Hòa Bình và tôn trọng quyền lợi của nhau. Nền kinh tế có thể
chật vật… nhưng tất cả mọi người đều chen vai sát cánh xây dựng để… tự cường, không lệ
thuộc vào ngoại bang…
Tóm lại, đó là một miền Nam thật sự độc lập, thoát khỏi sự kềm kẹp của nước ngoài.
Ba hình ảnh của một miền Nam cho một thái độ chánh trị dứt khoát. Sự lựa chọn thái độ
và phương thức hành động sẽ tùy thuộc vào sự lựa chọn một trong ba viễn tượng đó. Hai
khung cảnh đầu là hai khung cảnh mà nhân dân miền Nam đã từng sống và đang sống… Còn
khung cảnh thứ ba thì không biết đến bao giờ mới thể hiện. Điều đó còn tùy thuộc ở sự quyết
tâm xây dựng và ý chí đấu tranh của những người chọn lựa nó.
Tôi không dám thuyết phục ai lựa chọn đường hướng nào cả, nhưng nếu có ai chọn con
đường thứ ba thì xin cho tôi được làm người bạn đồng hành… ”

“ Báo viết ” thật tuyệt vời ! Nó bắt người viết phải trung thực và lương thiện, ngay cả và
bắt đầu với chính mình, dù muốn hay không muốn.
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Hình ảnh có thể nhòa, với thời gian. Hoặc thay đổi chú thích “ tùy thích ”… Lời nói thì
có thể “ chối phăng ” ngay tức khắc… Còn “ bút sa ”, lại còn in ra nữa, và còn “ lưu chiểu ”
nữa, thì có mà … “ chạy đàng Trời ”.
Cả ba khung cảnh của một miền Nam, phác họa cách đây 30 năm, dù là khung cảnh có
thật mà đã qua, như hai khung cảnh đầu, hay chỉ có trong tưởng tượng, trong ảo tưởng… của
người viết, như khung cảnh thứ ba, thì vẫn mãi mãi “ còn đó ”, trong bài viết của tác giả.
Chứng tích rành rành ra đó, “ có mà chạy đàng trời ” !

Tờ báo không bao giờ xuất bản
Tôi cũng còn giữ để làm kỷ niệm mấy số báo “ làm thử ” của một tờ báo khác, cũng
thuộc loại “ hải ngoại ”, mà định xuất bản ở Sàigòn, vào cuối những năm 1980. Định thôi, chớ
chưa xuất bản bao giờ. Đó là tờ “ Hương Việt ”. Nhiều năm sau khi Tin Sáng “ hoàn thành
nhiệm vụ ”, các ông Trần Bạch Đằng, nguyên bí thư thành ủy Sài Gòn thời kháng chiến,
Dương Đình Thảo (nguyên Trưởng ban Tuyên huấn Thành ủy Tp Hồ chí Minh, nguyên phát
ngôn viên của Chánh phủ Cách mạng Lâm thời CHMNVN), Nguyễn Ngọc Hà (Trưởng Ban
Việt Kìều TP), đứng đầu là ông Trần Bạch Đằng, đã tập hợp một số nhà văn, nhà báo cũ và
mới, có nhà văn Anh Đức, có giáo sư Hoàng Như Mai, có nhà báo Lý Quý Chung cùng nhiều
người khác, và thúc đẩy cho ra đời một tờ báo hải ngoại có tên là HƯƠNG VIỆT, với định
hướng nghiêng hẳn về các lãnh vực văn hóa, và giao tôi làm chủ bút. Sau nhiều lần từ chối
không được, tôi đành miễn cưỡng chấp nhận, và dè dặt làm thử mấy số nháp, với nhiều bài vở
về các loại hình sân khấu dân tộc, về các nghệ sĩ lão thành tài danh, như nữ nghệ sĩ Phùng Há,
về non nước gấm vóc hữu tình, đáp ứng phần nào lòng nhớ quê hương nơi người xa xứ… để
mọi người đánh giá. Tờ Hương Việt đã không đi đến đâu, vì cả người tài trợ – một anh bạn
kiều bào ở Mỹ – cả tôi đều không ưng ý. Đặc biệt là tôi, với kinh nghiệm làm báo của mình ở
cả hai chế độ, và với chút hiểu biết về kiều bào ta ở nước ngoài, qua nhiều người thân, bạn bè
và cả nhiều người chống đối…
Tôi giữ làm kỷ niệm mấy số Hương Việt “ làm thử ” mà có lúc bụng không khỏi không
phập phồng, nhất là lúc công an Bộ Nội vụ ở đường Nguyễn Trãi chẳng những mời tôi tới
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“ chơi ” vì vụ Cimexcol - Minh Hải, mà còn hứa tới “ thăm ” tôi tại nhà. Bản thảo mấy số báo
nầy có là đề tài để “ anh em hỏi thăm nhau ” dài dài hay không ? Và đôi lời ỡm ờ “ cùng bạn
đọc ” của tôi với “ ai đó ” ở hải ngoại, trên số báo ra mắt chưa bao giờ ra mắt, tuy “ ai đó ”
bên ngoài chưa chắc đánh giá là đọc được, mà “ ai đó ” bên trong không hẳn là không đọc đi
đọc lại để thấy… có vấn đề. Nó đây :
“ Cùng bạn đọc
HƯƠNG VIỆT xin ra mắt bạn đọc.
Để phục vụ các bạn và cũng để đáp ứng nhu cầu tự thân : nối nhịp cầu giữa những
người đồng hương. Và lẽ dĩ nhiên là để cùng nhau nhắc nhớ đến quê hương.
Cuộc sống hằng ngày không phải dễ cho ta những cuộc gặp, nhất là để tâm tình.
HƯƠNG VIỆT xin được làm nơi gặp gỡ tâm tình ấy.
Mười ba năm ấy biết bao tình. Giữa chúng ta với nhau. Với những người bà con đang
còn khá nhiều vất vả ở quê nhà. Với thế hệ thứ hai và kế tiếp, những con cháu chúng ta.
Để nhìn nhận nhau và để cùng nhau nhìn về một hướng : hướng xích lại gần nhau giữa
đồng loại, bắt đầu bằng xích lại gần nhau giữa đồng bào, trong cũng như ngoài nước.
Để con cháu chúng ta, bây giờ và sau nầy, khi mừng ngày Thanksgiving Day thì cũng
thấm thía như chúng ta về ngày Tết cổ truyền của dân tộc, khi ăn Birthday mừng nhau thì
cũng có thể chúc nhau bằng những tiếng Mẹ đẻ ngọt ngào.
Để, như những măng non mọc thẳng, chúng cũng hình dung và có được những dáng
đứng của cha ông…
Đành rằng bất cứ ở đâu ta cũng mang nặng Tổ Quốc trong lòng, nhưng nếu ở đâu ta bắt
gặp một bóng dừa, một hàng me, một cánh buồm no gió trên con thuyền no cá no tôm, một
cánh cò lửng xa xa trên sóng lúa vàng, một đồi cà phê nặng oằn những bông trắng tuyết, một
hương hoa cau, một giọng hò rót mật… thì ở đó ta lại là ta hơn, và như vậy ta lại đứng trên
Đất Ta, sống dưới Trời Ta, với biển rộng sông dài, với lời Mẹ Hiền ru êm.
Nhận diện quê hương tức cũng nhận diện chính mình. HƯƠNG VIỆT sẽ thường xuyên
mang đến cho các bạn những giờ phút hợp thông thiêng liêng ấy.

18

Ta xa quê hương hàng vạn dặm, nhưng trái đất không những tròn mà còn ngày càng thu
hẹp như trong làng : không ai bưng bít được gì với nhau đâu. HƯƠNG VIỆT sẽ trung trực
gửi đến các bạn những hình ảnh thân thương nhất, những tin tức xác thực nhất của quê nhà.
Tin tức tuy có vui buồn, hình ảnh tuy có tốt xấu, thôn ổ tuy có thăng trầm, nhưng có một
diệu kỳ ta tin chắc : càng có nhiều đổi thay, Quê Mẹ Việt Nam càng lại chính là mình, hiền
hòa và bất khuất.
Chúng ta hẳn gặp nhau trên căn bản niềm tin chung đó ”.
HƯƠNG VIỆT
Dù không cho ra được một tờ Tin Sáng hải ngoại trước và sau khi Tin Sáng bộ mới
“ hoàn thành nhiệm vụ ”, tôi vẫn cảm thấy không phụ lòng cách mạng khi, với yêu cầu làm
“ y chang như báo cũ ”, Tin Sáng bộ mới đã đi tiên phong và dẫn đầu các báo thành phố, ít ra
về số lượng… quảng cáo và rao vặt. Khiến không ít người đã phải động lòng tới lui đặt vấn
đề, khi chưa tiện đặt thẳng vấn đề về sự hiện diện của chính tờ Tin Sáng, trong làng báo xã
hội chủ nghĩa.

Vừa làm Giám đốc chánh trị vừa làm Giám đốc thông tin
Nghiệp báo cứ dai dẳng bám tôi hoài ! Tôi nói nghiệp mà không nói nghề, bởi tôi chỉ là
một người làm báo “ tài tử ”, “ làm chơi ” mà không hề lãnh đồng lương nào của các ông chủ
báo, trừ thời làm chủ bút tờ Tin Sáng bộ mới sau 1975. Tôi nói “ các ” ông chủ báo, không
phải vì tôi làm cho ba tờ, mà vì chủ báo còn gồm những người hùn vốn. Như tờ Tin Sáng cũ,
những người bỏ vốn để in nó khi anh Ngô Công Đức đi lưu vong ở nước ngoài vào đầu năm
1972, cũng là những người bỏ vốn cho tờ Điện Tín. Và tuy tôi đồng thời là giám đốc chánh trị
và điều khiển biên tập cả cả hai tờ, nhưng khi những người bỏ vốn chung không muốn tờ nầy
bị vạ lây vì tờ kia thì tôi đành chịu. Nói vậy chớ không phải việc gì tôi cũng đành chịu. Đặc
biệt có hai lãnh vực tôi không hề nhượng bộ. Đó là về hình thức, nội dung tờ báo, và về tiền
nhuận bút cho Ban biên tập, cả cộng tác viên. Tới giờ tôi vẫn còn giữ trong hồ sơ một “ bảng
lương Ban biên tập Điện Tín ” đề ngày 14-4-1972 do tôi ấn định để các người quản lý theo đó
mà thi hành. Sau 1975 thì ai ở Tin Sáng bộ mới cũng lãnh lương cả, cả chủ nhiệm, cả chủ bút,
vì tờ báo là của tập thể. Nhưng thời trước, chẳng những không lãnh lương, tôi còn “ lãnh
thẹo ” cho tới ngày nay vì cùng bảo lãnh nợ vay ngân hàng cho ra tờ Đại Dân Tộc của Võ
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Long Triều. Thật ra, với ba tờ báo tôi từng làm giám đốc chánh trị, cũng khó nói chuyện
lương với lậu. Bởi đó là những tờ báo hằng ngày gần như hằng ngày bị tịch thâu. Dù có nhiều
lúc báo bán chợ đen, càng bị tịch thâu chợ đen báo càng mạnh, nhưng thật vẫn khó… tính lỗ
tính lời, nhất là khi xưa nay tính tôi vốn không quen tính tiền tính bạc. Để đối phó với “ nạn
tịch thâu ” báo, một ông chủ hùn vốn – cho tờ Tin Sáng hay tờ Điện Tín tôi không nhớ, nhưng
cho tờ nào thì cũng vậy thôi – đã yêu cầu tôi thỏa thuận : mỗi tuần tôi chỉ được để cho báo bị
tịch thâu một số ngày, số ngày còn lại là để cho báo “ sống ”. Như vậy đối với ông chủ nầy,
tôi vừa là Giám đốc chánh trị của tờ báo, vừa là Giám đốc Sở Thông Tin của Nhà nước !
Nhưng, trừ những lúc anh em viết lách chúng tôi lỡ tay, hay Sở Thông Tin lỡ… “ tịch ”, nói
chung hợp đồng giữa hai bên trong tờ báo vẫn được tôn trọng và báo vẫn “ sống… được ”.

Làm báo với “ CLB những người kháng chiến cũ ”
Chuyện làm báo của tôi còn dài dài. Ở đây chỉ xin nói qua về tờ báo của “ Câu Lạc Bộ
Những Người Kháng Chiến Cũ ”. Bởi nó có dính tới việc làm của một đứa con gái của tôi.
Sau khi tờ báo “ NHỮNG NGƯỜI KHÁNG CHIẾN CŨ ” ra mắt số đầu, anh Tạ Bá
Tòng một hôm đến thăm tôi, nói ý anh Năm Hộ, tức Nguyễn Hộ, muốn nhờ tôi phụ trách. Tại
nhà anh Năm Hộ vài ngày sau, tôi xin anh hãy giữ nguyên các khâu tổ chức như cũ, và tôi chỉ
nhận phần “ ê-đít ”, tức biên tập lại bài vở. “ Ê đít ” thì nó cũng ảnh hưởng lây đến cái đầu. Vì
vậy ngoài mấy bài o bế lại chút đỉnh cho ngay ngắn, vài bài biên tập lại gần như toàn bộ, tôi
viết luôn mấy bài mới. Tất nhiên là với những bút hiệu mới toanh, mà tới giờ tôi chỉ nhớ có
bút hiệu “ Vết chân tròn ”, vì không sao tìm lại được tờ báo để xem lại.
Một bữa tôi gặp ông Mười Anh ở sân sau Mặt Trận. Ông Mười Anh là một cán bộ Dân
vận Mặt Trận đã “ ra nghỉ ” vì bất đồng chánh kiến sao đó với đường lối chung. Bà Mười
Anh, tức bác sĩ Đỗ Thị Văn cũng vậy. Ông là người, cùng với ông Hoàng Minh Chính, một
“ cán bộ lão thành cách mạng ” khá nổi tíêng, đã bị xử tù cách đây mấy năm ở Hà Nội, về tội
phát tán tài liệu gì đó. Gặp tôi ông Mười Anh cười nói : “ Tôi đã đọc bài của anh trên tờ
Kháng Chiến Cũ ”. Nhưng sao ông lại biết bài của tôi, vì tôi đâu có ký tên thiệt ? Ai nói ? Tôi
tỏ ý ngạc nhiên. Ông lại cười : “ Đọc văn là biết người mà ” ! Tôi không tin ông quen văn tôi
tới mức “ đọc văn là biết người ”. Tôi cũng không nghĩ anh Năm Hộ hay anh Tạ Bá Tòng đã
xì ra. Chắc là có ai đó trong tòa soạn bật mí.
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Đó là số báo anh Tám Cần Tạ Bá Tòng đã phải liên tiếp ôm đưa đi in tận vài tỉnh miền
Tây, vì ở Sàigòn không ai dám nhận in, và sau đó đã bị thu hồi.
Tôi có đi dự họp “ Câu Lạc Bộ những người Kháng chiến cũ ” của anh Năm Hộ đôi lần.
Có lần ở Dinh Gia Long cũ, sau nầy là Bảo Tàng Cách Mạng, có ông Dương Đình Thảo,
Trưởng ban tuyên huấn đại diện Thành Ủy đến dự. Có Thượng tướng Trần Văn Trà, cựu Tư
lệnh Quân Giải Phóng cùng dự, khi ông nầy xin hoài mà chưa được giấy phép thành lập Hội
Cựu Chiến Binh Việt Nam. Anh Năm Hộ cũng không được phép nâng “ Câu Lạc Bộ Những
Người Kháng Chiến Cũ ” lên thành Hội. Trong buổi họp ở Bảo Tàng Cách mạng hôm đó cả
hai ông Trà và Hộ đều trưng dẫn Hiến Pháp và phản đối rất dữ việc Hà Nội không cho phép
hai ông lập hội. Về sau, Hội Cựu Chiến Binh cũng được thành lập, nhưng ở Hà Nội, với
Thượng tướng Trà trong thành phần lãnh đạo… Còn Câu Lạc Bộ những người kháng chiến cũ
thì vẫn giữ nguyên là một CLB, nhưng không có hai anh Hộ, Tòng. Hai anh đều được “ cho ra
nghỉ ”…

Ông Tạ Bá Tòng “ nằm viện ”
Anh Tạ Bá Tòng, sau khi được cho ra khỏi CLB Những Người Kháng Chiến Cũ, đã được
cho đi nằm nghỉ ở Bệnh viện Cảnh sát. Trong thời gian nầy, tôi có đến thăm anh hai lần : một
lần với anh Lê Hiếu Đằng và một lần, mình ên. Khi “ được ra viện ” anh xách gậy đến tôi
chơi mấy lần. Tôi nói anh “ xách gậy ” là thật, là bắt đầu từ thời anh “ ra viện ”. Lại để râu
nữa. Một lần, và đây là lần chót, anh nhắn tôi đến chơi nhà mới của anh ở Phú Nhuận. Tôi
chưa kịp đến, anh đã bỏ đi luôn… Nhớ anh, nhớ người đã bênh vực tôi trong việc lên danh
sách xin người khỏi đi tập trung cải tạo, nhớ người đặc trách trí vận có nghĩa có tình lâu năm
ở Thành phố, nhớ người trong số ít người Saigon đầu tiên đạp đường ra Bắc vào Nam thời bị
đô hộ… tôi có viết mấy lời tiễn biệt anh. Anh Chín Quyền, tức anh Vương Văn Lễ, một cán
bộ trí vận lâu năm ở Mặt Trận Tổ Quốc Thành phố, nghĩ tôi nên bỏ bớt vài chữ, không đụng
đến thời anh Tòng nằm bệnh viện Cảnh sát để tiện cho báo đăng. Thật uổng công anh Chín :
bài tôi vẫn chỉ là một kỷ niệm nơi các con anh Tám mà thôi, dù đã tự cắt…

Ông Nguyễn Hộ đi... câu
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Tôi đến thăm anh Nguyễn Hộ nhiều lần với anh Lê Hiếu Đằng. Không phải trong hai lần
anh đi đâu đó vắng nhà. Mà vào thời anh chỉ ở nhà “ diện bích ” nghe đài, vẽ tranh. Hay đánh
banh tennis vô… tường. Không phải lúc nào cũng thăm được anh đâu. Có “ thằng cháu
ngoại ” giữ cổng thỉnh thoảng không cho vô !… Có lần anh hỏi về tình hình Liên Xô sau
1990. Tôi chưa kịp nghĩ ra câu trả lời, anh đã nói luôn : “ Dân như chiếc lò xo cứng, bị đè
quá, nó bung có trời mà biết ” ! Một công nhân chính cống có khác ! Lần khác anh hỏi tôi
“ dân chủ là cái… gì ”, sau khi anh nghe, qua đài, một ông lãnh đạo Trung Quốc tuyên bố :
“ Khi nền dân chủ phát triển tột bậc ở Trung Quốc, thì Trung Quốc, về chánh trị, cũng chỉ
có… vậy vậy ” ! Chuyện ở Trung Quốc mà anh đem hỏi tôi, thật là cắc cớ ! Có lần anh tặng
anh Đằng và tôi một tập tài liệu dài khoảng bảy mươi trang anh vừa viết gửi các nhà lãnh đạo.
Tôi nghĩ giá như trước đây anh cứ ngồi nhà mà viết, không bỏ đi “ câu cá ”, thì có thể anh ít
mệt thân hơn, mà “ thu hoạch ” có thể không ít hơn.
Vì được vét tủ, tập tài liệu được anh Năm Hộ đề tặng chung cho hai người. Tôi phải đọc
nhanh để trao lại anh Đằng. Nhờ vậy nên không giữ lâu như nhiều người, và tập tài liệu nầy
hạ hồi ra sao, khi có “ ai đó ” đến tận nhà mỗi người để hỏi, là chuyện của anh Đằng và của
nhiều người khác, tôi “ vô can ”…
Anh Nguyễn Hộ cho con anh mở một quán bán quần áo ở căn trước nhà anh. Đến thăm
anh hay đến mua hàng cũng tiện…
Một bữa, khi tiễn tôi ra về, anh cười chỉ tôi xem một “ chòi cu ” trong sân nhà đối diện,
bên kia đường. Tôi cười, nghĩ : thời buổi nhàn tản, người đi câu cá, kẻ gác cu…

Những chiếc máy cái khổng lồ và trật tự giá trị mới
Một đứa con gái của tôi có một lúc cũng suýt ra “ mở tiệm buôn bán ”. Nó học Liên Xô
về và làm việc khá đắc lực cho một công ty Nhà nước, thuộc Trung ương. Cho đến lúc anh
Nguyễn Hộ bỏ nhà đi câu. Con gái tôi được Ban Giám đốc đột ngột mời lên thưởng ba tháng
lương và… “ cám ơn ”. Có người trong công ty rỉ tai nói đó là chiến thuật phòng ngừa từ xa,
vì anh Nguyễn Hộ từng là thủ trưởng của tôi ở Ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc VN Thành phố, anh
là Chủ tịch, tôi là một trong mấy Phó chủ tịch của anh. Và tôi thì cũng có thể…đi câu. Nếu
người ta đã biết tôi từng biên tập cho tờ Kháng Chiến Cũ của anh, ắt người ta còn xác quyết
hơn. Nhưng tôi nghĩ đó cũng chỉ là những “ ngón ” thông thường ở các công ty… Nhà nước.
Có công ty quốc doanh nào mà bề mặt bề trái, bề chìm bề nổi, lúc thịnh lúc suy… của nó
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không có những đòn ngầm ? Các nhà viết sử, khi viết về giai đoạn dài nầy, chắc phải dừng lại
khá lâu ở hệ thống các công ty Nhà nước hay của các công cụ của Nhà nước. Đó là một dây
chuyền vô tận những chiếc máy cái khổng lồ đẻ ra một thời kỳ lịch sử đặc thù khá dài của đất
nước. Nó không chỉ trùm lên thời kỳ bao cấp, kế hoạch hóa, tập thể hóa, tập trung hóa, nhà
nước hóa toàn xã hội, mà còn chi phối lâu dài quá trình đổi mới theo định hướng xã hội chủ
nghĩa. Nó đã có công lớn trong việc tập trung cung cấp hầu hết các phương tiện trong chiến
tranh, có thể chỉ trừ của ngoại viện, trong đó có một phần lương thực viện trợ. Nhưng đồng
thời có bao nhiêu cái “ mới ” mà nó không đẻ ra, nhất là khi đã có hòa bình và Bắc Nam đã
thống nhất ? Từ những nhà giàu mới đến giai cấp thống trị mới ? Từ những đặc quyền đặc lợi
mới đến trật tự giá trị mới ?…

Chuyện về những người siêu phàm
Một lần, tôi đã được anh Nguyễn Hộ kể cho nghe về một chuỗi những hiện tượng lạ lùng
liên quan đến việc tìm ra hài cốt người vợ quá cố của anh, một liệt sĩ. Những hiện tượng lạ
lùng như vậy cũng có người, nhiều người từng kể, đến nỗi không sao nhớ xiết. Ông T. P., một
cán bộ cao cấp hồi hưu ở Hà Nội vừa qua cũng đã kể lại việc tìm hài cốt người em gái liệt sĩ
của ông trong một tập tài liệu dày nhiều trang. Tất cả đều nhờ một nhà ngoại cảm ở Hà Nội
hoặc Sàigòn điều khiển, chỉ dẫn từ xa bằng điện thoại di động. Ai không có điện thoại di động
thì phải thuê, phải mượn để liên lạc với “ thầy ”…
Có là ngẫu nhiên chăng khi thế giới khoa học đang nghiên cứu ảnh hưởng của điện thoại
di động lên con người ? Ảnh hưởng thế nào đến nay chưa có kết luận. Nhưng giả thử đã có thì
là tiêu cực hay tích cực ? Hay là tiêu cực đối với một số người, như có thể gây mất ngủ, nhức
đầu hay ung thư, mà tích cực với một số người khác, như với các nhà ngoại cảm, có thể nhìn
thấy thế giới bên kia lẫn bên nầy ? Hay như với một số người siêu phàm, có thể nhìn thấu hiện
tại, quá khứ, và cả tương lai hằng trăm, hằng ngàn, thậm chí muôn đời về sau ? Hay là tùy
theo xu hướng nội tâm, tùy theo cách nhìn, mà ảnh hưởng là hoàn toàn tiêu cực hay hoàn toàn
tích cực ? Đứng trên bình diện tục trần thì việc gây nhức đầu, mất ngủ hay ung thư rõ ràng là
tiêu cực, gây hại đến sức khỏe, dẫn đến chết sớm. Nhưng phải chăng là tiêu cực nếu đó là bắt
đầu của một quá trình mới, một hành trình mới đi tìm một cõi mới, một cõi khác ? Và nhức
đầu chẳng qua là một thứ động não ? Ung thư chẳng qua là một tổ hợp tế bào mới, có thể dẫn
đến một “ đời sống ” mới? Và ngáp là bước đầu của lên… đồng ?
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Lâu lâu thấy báo đăng tin một liệt sĩ, một anh hùng… xiêu mồ lạc mả mấy chục năm, có
khi cả nửa thế kỷ, được cử hành đại lễ cải táng. Tôi không sao nhớ xiết những chi tiết về việc
tìm ra hài cốt của nhiều người. Những chi tiết thật tỉ mỉ, thật ly kỳ, cả đến con sâu rơi trên
chiếc lá, con bướm đậu trên cành hoa, để chỉ đường, chỉ chỗ, nhất nhất đều được hướng dẫn
cụ thể, tường tận từng bước qua… máy điện thoại di động.
Đến nay, được biết hình như chỉ có một vụ chưa thành công. Đó là trường hợp của cụ Đề
Thám, được đăng khá chi tiết trên nhiều số báo An Ninh Thế Giới của Bộ Công an…
Anh Chín tôi mất đã hơn năm mươi năm. Thời buổi giặc giã, chôn cất tùm lum. Nay tôi
muốn đưa về nằm chung với cha mẹ, ông bà tôi. Hôm làm lễ cải táng, một thằng cháu đào
hoài không thấy vết. Nó vọt miệng : “ Ông Mười ơi ! Hay là ông Chín đã “ lên ” rồi, lên mấy
lần rồi ? Đã đi lính chết cũng mấy lần rồi và đã nằm ở chỗ khác, mà không phải một chỗ ” ?
Thằng cháu tôi nói “ lên ” là ý muốn nói “ đầu thai ”. Và “ lên mấy lần ” là đầu thai mấy kiếp.
Để … đi lính và lại chết.
Cụ Đề Thám phải chăng cũng vậy ? Cụ không thể nằm yên một chỗ trong một thời gian
dài đất nước còn đảo điên ?
Anh Lê Hiếu Đằng kể tôi nghe kỷ niệm nầy : anh đi dự một cuộc lễ có đông người ở đâu
đó. Nửa chừng bỗng có một cụ già râu tóc bạc phơ như tiên ông, tay cầm điếu thuốc, đến ngồi
bên cạnh. Cụ cười hỏi chuyện bình thường, nhưng cả người anh bỗng rởn gai ốc khi “ cụ ” rờ
lên tay anh ! Cụ là người cõi nào hay là đồng cốt ? Mà khiến cho người được rờ phải nổi da
gà ?… Có một dạo, ở nhiều nơi, khi người ta tổ chức mít-tinh hay lễ lạc gì đó, nghe đâu cũng
thường có một cụ già tương tự từ đâu không ai bíêt bỗng đến ngồi bên cạnh một ai đó trong
cử tọa, với cùng đặc điểm là chòm râu bạc dưới cằm và điếu thuốc trên tay. Nhưng người ta
quên kể xem điếu thuốc đó hiệu gì. Đây cũng là lúc ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh
người ta long trọng tổ chức trình diễn lại mấy cái trích đoạn của nhiều vở kịch cũ. Cũng là
bao nhiêu vở kịch cũ nổi tiếng ấy thôi, nhưng cái khác ở đây là được người ta trích cho diễn
lại trong cùng một đêm, và rất long trọng, với đầy đủ các cấp lãnh đạo tham dự, cả cấp lãnh
đạo cao nhất nước, với diễn từ trịnh trọng hẳn hòi. Không biết người ta tổ chức trình diễn với
nhiều lễ nghi linh đình như vậy là để tôn vinh các nhà nghệ sĩ hay tôn vinh ai ? Hay đây cũng
là một kiểu đồng bóng ?

Bám đình
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Tôi tự hỏi tại sao đợi từng tuổi nầy tôi mới nghĩ đến việc cải táng anh Chín tôi, đến nỗi
xương cốt anh rụi mất hết ? Mà nhiều người cũng như tôi, thường là tuổi đã xế bóng mới nghĩ
đến “ đời sau, đời trước ”. Để tiếp tục làm gạch nối ? Để tròn một nhiệm vụ ? Để dọn đường
cho chính mình ra đi ? Hay để có một cái gì đó gọi là truyền thống mà bắt con cháu bấu vào,
khi mình đã hết “ linh ”, không còn gì là tinh anh để lôi cuốn chúng được nữa ? Tôi nhớ hồi
báo chí Sàigòn viết ngạo “ nền văn minh đình ” của chúng tôi ở quận 8. Tôi cùng anh em
Quận 8 xây cất đình ở các quận ven, cùng Lê Tấn Trạng xây cất miễu Lê Văn Duyên ở Tiền
Giang… là dựa nhiều vào các cụ già. Các cụ bám đình, bám miễu, chúng tôi bám các cụ. Từ
đó làm bật dậy một đám trẻ “ ham vui ” và làm một mớ việc mà Phó tổng thống Mỹ H.
Humphrey đã đánh giá là “ khởi đầu một cuộc cách mạng xã hội ở miền Nam ” ! Một cuộc
cách mạng xã hội với một nền “ văn minh đình ” ! Trong các cụ ở Quận 8, tôi nhớ nhất hai cụ
Vương Kim và Dương Ngọc Chánh ở phường Hưng Phú, gần khu Chuồng bò, Lò heo, nay đã
quy tiên. Cụ Vương Kim là người từng “ chê ” tôi làm hẻm, làm khóm mà hẻm và khóm cứ
“ ướt ” hoài. Cụ muốn nói đến những “ hẻm ước ”, những “ khóm ước ” mà anh em chúng tôi
đã vận động bà con địa phương cùng nhau soạn thảo và ký kết để gìn giữ hẻm mình, khóm
mình luôn tốt đẹp… sau khi chính mình đã bỏ công sức chỉnh trang, nắn nót ngay ngắn, sắp
xếp trật tự.
Vốn có gốc từ nền “ văn minh đình, chùa, miễu ”, tôi hay đưa bạn bè nước ngoài của tôi
đi thăm các di tích cũ, trong đó có chùa gò Minh Phụng và đền Bến Dược, Củ Chi. Cặp vợ
chồng già người Đức - Ấn bạn của tôi cũng có dịp cùng tôi đến thăm Bến Dược. Hai ông bà
nầy không lạ với người dân Hà Nội. Không lạ đến nỗi báo Tuổi Trẻ của Sàigòn một dạo đã có
mấy bài nói về ông bà. Ông là người Đức, lấy bằng tiến sĩ ở Mỹ, từng làm cố vấn cho chánh
phủ Đông Đức rồi Tây Đức, chuyên về giao thông vận tải. Ông đã từng là thành viên trong
phái đoàn liên chánh phủ Đông-Tây Đức sang thăm Việt Nam vào đầu thập niên 1990, trước
khi hai nước thống nhất. Anh và bà vợ người Ấn của anh là hai trong những người bạn nước
ngoài thân nhất của tôi hồi còn cùng nhau hoạt động trong Phong trào Thanh niên Sinh viên
Công gíáo (Thanh Sinh Công, TSC) Thế giới. Anh chị ở Paris khi anh làm Tổng thơ ký TSC
quốc tế, còn tôi, Nguyễn Hữu An, Hồ Văn Minh… là thành viên sáng lập phong trào TSC đại
học Sàigòn. Khi về hưu, anh sang thành phố Hồ Chí Minh thăm tôi và tỏ ý muốn phục vụ ở
Việt Nam. Tôi đưa anh gõ cửa giới thiệu đủ cấp ở Sàigòn, có cấp cao nhất sau nầy là một cấp
cũng cao nhất đang công tác ở Trung ương. Trước tài năng uyên bác, kinh nghiệm dày dạn,
nhất là về phát triển kinh tế ở một số nước đang phát triển, với những nhận xét tinh tế về các
công trình và dự án công trình mà tôi đã đưa anh đi thăm, và đặc biệt với tâm huyết của anh
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muốn góp phần phục vụ đất nước Việt Nam của một người bạn… ai ai cũng gật gù. Nhưng
sau cùng, như người xưa có nói, “ không ai là tiên tri ở xứ mình ”, tôi cũng vậy, nên anh bạn
tôi đã bị mấy cái thủ tục ở Sàigòn hành lên hành xuống liên tục, để sau cùng được… Hà Nội
mở cửa đón nhận, liên tục trong nhiều năm liền. Mà anh có đòi hỏi gì nhiều cho cam. Ở Hà
Nộ anh chỉ nhận lương như một cán bộ VN bình thường, và đương nhiên với trợ cấp của các
công ty Đức mà anh nhận làm cố vấn. Anh đã góp phần vận động khá nhiều viện trợ nước
ngoài, đặc biệt là của nước Đức, cho Hà Nội, nhất là trong lãnh vực giao thông vận tải. Anh
cũng là người mà báo Tuổi Trẻ viết bài cho biết đã từng giúp phát triển trở lại các tuyến
đường xe buýt ở Hà Nội, và nhiều dự án có giá trị khác. Báo Tuổi Trẻ cũng cho biết anh đã
từng mời ông Đại sứ Đức ở Hà Nội cùng đi xe buýt với anh, đã từng nói “ mấy ông lãnh đạo
Việt Nam nói nhiều về xe buýt nhưng không đi xe buýt bao giờ ”. Còn vợ anh thì luôn dùng
xe buýt trong mọi di chuyển ở Hà Nội. Anh tên là Walter Molt. Vợ anh nhờ tôi đặt cho cái tên
Việt Nam, và vì chị có tên là Perpetua, nên tôi gọi chị là Vĩnh. Bạn nào có đọc báo Tuổi Trẻ
cách đây mấy năm ắt biết cặp vợ chồng Đức-Ấn nầy.
Thăm Bến Dược, bà vợ người Ấn của anh bạn tôi không kềm được nước mắt trước hàng
hàng lớp lớp bảng tên trên tường của hơn bốn mươi ngàn người con Việt đã ngã xuống trên
đất Củ Chi. Và khi gặp được “ người thật, việc thật ” tại địa đạo, trong chính con người ông
Phó chủ tịch Mặt trận Huyện đích thân hướng dẫn chúng tôi trong cuộc viếng thăm hôm đó,
chị đã tỏ ra vô cùng phấn khởi như gặp lại người nhà. Còn ông chồng Đức thì cứ hỏi, cứ
hỏi… Đền sao giống chùa ? Hai con hạc trên hai con rùa, nguồn gốc và ý nghĩa ? Cái tháp cao
nhiều tầng để Xá lợi Phật hay để gì trên đó ? Tôi càng giải thích anh càng hỏi. Sau cùng tôi
giả bộ nổi cáu, cốt là để anh không hỏi nữa. Tôi nói : “ Những câu hỏi “ dần lân như con nít ”
của… “ mầy ” tao sẽ hỏi lại kiến trúc sư đặc trách. Câu hỏi nào kiến trúc sư “ chịu ”, tao hỏi
Thành Ủy Đảng Cộng sản Việt Nam. Còn cái nào “ mầy ” nghi là có nguồn gốc rõ nét từ bên
Tàu, đi từ cái cũ cho tới cái cách mạng hay cái mới toanh thì tao nhờ mầy qua Bắc Kinh hỏi
lại giùm tại sao … ”

Hai ông Chủ tịch Quốc Hội VNCH
Về chùa gò Minh Phụng tôi có một kỷ niệm khó quên với cụ Hồ Hữu Tường.
Học giả Hồ Hữu Tường được một số báo chí xưa gọi là “ Trốt-kít ”. Là kẻ hậu sanh, tôi
không rành, cũng không muốn truy tầm nguồn gốc. Chỉ biết hồi vào Quốc Hội chế độ cũ ông
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là một dân biểu độc lập, mà thường ngả theo khối chúng tôi, đối lập. Khoảng 1972-1973 ông
“ tiên tri ” với nhiều người : “ Chỉ còn một mét nữa là tới hòa bình ”. Rồi ông tắm gội, ăn
chay, cạo đầu, mặc nâu sòng, đeo tràng hạt, đem sách thánh hiền ra ngồi đọc trước thềm Hạ
Nghị Viện suốt mấy ngày liền. Ông là nhà toán học mà gần như quên hết toán, lại nhớ chữ
nho. Khi ông đắp y, nhiều người cười hỏi : “ Mặc vô thì dễ, nhưng bác định chừng nào cởi ra
đây ? Bởi một thước chót tới hòa bình mà đi tới bao giờ mới tới ”… Nhưng trước khi nói
thêm về cụ Tường ở Quốc Hội và sau khi ở Quốc Hội, tôi xin nói qua về Quốc Hội VNCH và
về hai cụ chủ tịch của cái Quốc Hội nầy.
Cái Quốc Hội Việt Nam Cộng Hòa ngày trước nghĩ cũng vui. Nhất là ở Hạ Nghị Viện.
Hết tuyệt thực đến biểu tình, hết cạo đầu đến tụng kinh, hết đưa Việt Cộng vào quan sát đến
lật cả bàn ông chủ tịch. Thành tích lật bàn nầy phải để anh Hồ Ngọc Cứ kể lại nghe mới đã vì
thành tích nầy là của anh. Cả ông Đạo Dừa, kỹ sư Nguyễn Thành Nam, ở Cồn Phụng Tiền
Giang, thỉnh thoảng cũng đưa đệ tử đến đây rồi chống gậy đi tới đi lui ở trước tiền đình.
Nhưng tôi không nhớ ông có đem theo con mèo con chuột mà ông đã nuôi chung để biểu diễn
hay không. Cả Hành Pháp cũng góp phần, hoặc để “ dẹp loạn ” trong ngoài, hoặc để lôi đi
một dân biểu. Ở nhiều nước cũng vậy, vì vậy Hạ Nghị Viện thường đồng nghĩa với Quốc Hội.
Thượng Nghị Viện thì đạo mạo, trầm lắng hơn, thỉnh thoảng chỉ nổi sóng khi có họp khoáng
đại lưỡng viện. Mà cũng ít, có lẽ vì cơ chế, tuổi tác, con người, tinh thần, không khí mỗi nơi
mỗi khác. Còn nhớ ở một phiên họp khoáng đại lưỡng viện Quốc Hội diễn ra sau khi dân biểu
Trần Ngọc Châu bị bắt. Nhìn cụ Nguyễn Bá Lương, chủ tịch Hạ Nghị Viện, ngồi trên bàn chủ
tọa với cụ chủ tịch Thượng Nghị Viện Nguyễn Văn Huyền, tôi nóng như hơ. Nhưng khi phát
biểu, cứ mỗi lần tôi cao giọng định tấn công cụ Lương mà tôi cho là đồng lõa với Hành pháp
trong vụ bắt dân biểu Châu, thì y như rằng cụ Huyền lại mân mê chiếc búa gỗ. Thử nhiều lần
đều thấy ông cụ Huyền quyết tâm bảo vệ tới cùng ông bạn già ngồi kế bên. Ngoài ra, tôi
muốn nói gì, cụ cứ để thả cửa…
Do một tai nạn giao thông trong một chuyến đi Pháp nhiều năm trước, cụ Huyền đi lại
hơi khó khăn, có lúc lên xuống xe hay thang lầu phải có người theo đỡ. Nhưng trong con
người ốm yếu ấy, với mái tóc bạc và đôi kính dầy, là một sức mạnh đáng nể. Tập trung trong
đôi mắt và giọng nói. Người ta nói “ cái răng cái tóc ”, hay gì gì đó, là gốc con người, nhưng
cái giọng nói, để bộc lộ rõ nét tính cách, tầm vóc một con người, thì không có gì bằng.
Điều phối một Thượng Nghị Viện, với sáu mươi ông bà nghị sĩ vào loại “ có cỡ ”, cộng
thêm các phiên họp khoáng đại lưỡng viện Quốc Hội, với hơn trăm ông bà dân biểu không ít
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thuộc loại “ có mỏ có mồng ”… là không dễ. Vừa hợp tác vừa làm đối trọng với một Hành
Pháp đứng đầu là một ông Tổng Thống rất khoái “ độc diễn ” cũng không đơn giản. Nhưng
cái nhìn thẳng và giọng nói cương nghị đã giúp cụ Huyền rất nhiều xuyên suốt thời kỳ khó
khăn đó. Không biết cụ lấy đâu ra từ trong con người ốm yếu của cụ cái chất giọng trầm, sắc,
chắc, khỏe, to và cái hơi dài như vậy. Và cái nhìn nữa…
Như trên đã nói, tôi muốn nói gì cứ nói, tôi muốn đao to búa lớn với Hành Pháp thế nào
cũng được, trong vụ dân biểu Trần Ngọc Châu bị bắt và trong nhiều vụ khác, nhưng khi tôi
vừa cất giọng hướng mũi tấn công về cụ Lương, coi như đồng lõa của Hành Pháp, thì nhanh
như cắt, sắc như dao, mắt đảo tay đưa – bàn tay gầy guộc mà linh động ác – cụ Huyền chộp
lấy cái búa gỗ… Hẳn cụ chủ tịch Thượng Viện cho rằng cụ chủ tịch Hạ Viện là khách danh
dự của cụ, theo thủ tục lập pháp chỉ được ngồi kế bên chứng giám mà không được quyền
tham gia điều khiển phiên họp lưỡng viện, nên cụ càng phải bảo vệ, không để ai đụng đến.
Nhưng tôi đâu nỡ để cho cụ “ búa ”, mất sức lắm… Và cảnh “ vờn nhau ” thầm lặng mà
không kém phần quyết liệt giữa một già một trẻ như vậy tại hội trường không chỉ diễn ra môt
lần, khiến nhiều “ đồng viện ” để ý theo dõi cũng phải bật cười. Có bạn còn muốn tôi cứ tiếp
tục cái màn trình diễn ấy để cho vui.

Trung ương MTTQVN và cựu Chủ tịch TNV Nguyễn Văn Huyền
Là một người sùng đạo, cụ Huyền cũng là một người mực thước, đức độ và rất được cố
Tổng Giám Mục Nguyễn Văn Bình hết mực tin cậy. Cụ có người em gái là nữ tu Dòng kín.
Đến lúc cuối đời, cụ vẫn sống khiêm tốn, giản dị, hàn vi trong ngôi nhà nhỏ cũ ở gần góc
Hồng Thập Tự - Bùi Chu, nay là Nguyễn Thị Minh Khai - Tôn Thất Tùng ; một phần nhà mặt
tiền dành cho một người cháu hành nghề hớt tóc. Yếu nhiều, cụ nghỉ ngơi, làm việc ngay tại
phòng khách, cạnh giường luôn để sẵn cây gậy.
Sau gần hai mươi năm sống thầm lặng, cụ bỗng được mời vào Trung Ương Mặt Trận Tổ
Quốc Việt Nam. Hôm nghe mấy anh trong Mặt Trận Thành phố và Uỷ ban Đoàn kết Công
giáo báo tin, với đôi chút ngạc nhiên, tôi đến thăm cụ. Tuy yếu nhiều, cụ vẫn niềm nở và có
phần vồn vã tiếp tôi, cái vồn vã thật đáng yêu của một cụ già tinh thần tráng kiện mà người thì
ốm tong, lại đang bệnh. Thăm hỏi một hồi, tôi được cụ cho biết cụ “ rất hân hạnh được mời đi
họp ” ở Hà Nội, mà được có người nhà đi theo săn sóc nếu cần, và còn được hứa có bác sĩ bảo
vệ sức khỏe. Tôi vừa ái ngại thấy cụ phải vất vả đi xa, vừa ngạc nhiên về việc cụ “ được mời
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đi họp ” trong khi tôi được báo tin cụ được mời làm một thành viên của Mặt Trận và cụ đã
nhận lời. Để thử lại cái tin “ ông nói gà, ông nói vịt ” nầy, tôi bèn lên tiếng “ chia mừng ” với
cụ, một thành viên mới của Trung Ương Mặt Trận ! Nghe tôi “ chúc mừng ”, cụ Huyền “ tá
hỏa ” ! Thì ra vì nằm nhà lâu năm, gần như không tiếp xúc hay hoạt động gì, cụ hiểu lời mời
là mời “ đi họp ”, còn người mời, hay người được báo tin như tôi thì lại hiểu là “ mời làm
thành viên của Mặt Trận ”. Sau đó tôi được biết cụ có một lá thư, gởi bảo đảm qua đường Bưu
Điện đàng hoàng, cẩn thận “ nói lại cho rõ ” – nói theo thuật ngữ báo chí – và phía Trung
Ương Mặt Trận cũng đã tăng cường thêm người đến gặp cụ “ nói lại cho thật rõ ”. Nói cho rõ
qua lại đâu đó xong xuôi rồi thì hình như “ hai bên đã rõ ra rằng ” thì là cái sự “ có mặt ” của
cụ Huyền ở Hà Nội là không cần thiết cho bằng cái sự “ có tên ” của cụ trong Mặt Trận, nên
cụ Huyền kỳ đó không có đi họp. Kỳ đó, nếu tôi nhớ không lầm thì tờ báo của Trung Ương
Mặt Trận, tờ Đại Đoàn Kết, có một bài báo dài, đăng liên tiếp hai kỳ, ca ngợi cụ Huyền hồi cụ
còn làm luật sư bênh vực cho đồng nghiệp luật sư Nguyễn Hữu Thọ sau nầy là chủ tịch MẶT
TRẬN DÂN TỘC GIẢI PHÓNG MIỀN NAM. Toàn bài báo dài là nhắc chuyện đời xưa,
nhưng tác giả cũng không quên “ tế nhị ” nhắc khéo – chỉ nhắc khéo bằng vài chữ thôi cũng
đủ – để ai nấy… đừng quên rằng thì là mấy mươi năm về trước ông Huyền ít nhất cũng đã
không đi đúng đường với ông Thọ… Không nhắc thì ai cũng biết hai ông nầy là khác đường
với nhau rồi, nhưng không biết người ta nhắc để làm chi ?…
Tôi lại tiếp tục đến thăm cụ Huyền. Một lần, khi vừa vào khỏi cổng, tôi liếc thấy một tấm
bảng nhỏ ghi : “ Theo lệnh bác sĩ, xin không tiếp khách ”. Tôi vội quày ra, nhưng không kịp :
một người nhà nhanh nhẹn khoát tay ra hiệu tôi cứ vào. Tôi thật cảm kích, vì không bị coi là
khách…
Một thời gian sau cụ Huyền lặng lẽ ra đi. Mà không “ ai ” hay, cả ở Thành phố, cả ở
Trung Ương Mặt Trận, khi tôi hỏi.
Chị Cao Thị Quế Hương đã từng nói tôi nghe về việc cụ Huyền từng đi thăm chị trong tù,
mà không nói rõ cụ Huyền nào, cụ Nguyễn hay cụ Vũ, hay cả hai. Bởi cụ Vũ Văn Huyền chỉ
hành nghề luật sư, không tham gia chánh trị, nhưng vẫn bênh vực sinh viên tranh đấu. Hồi
1989, khi hay tin tôi qua Paris, cụ Vũ điện thoại nói chuyện với tôi hàng giờ. Thương cụ quá,
nhất là qua câu nói tới giờ tôi vẫn còn bị ám ảnh : “ Tôi già quá rồi, anh làm gì đi chớ, để
“ cho ” tôi được về chết ở quê hương ” !
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Năm 1998, đến thăm thầy Thiện Châu ở chùa Trúc Lâm bên Pháp, tôi “ gặp ” lại cụ Vũ
trong bức ảnh để ở bệ thờ chung, với vài người khác, trong đó có ông Trần Đình Lan…
Nhưng ông Trần thì còn được về Sàigòn đôi lần trước khi mất, và tôi đã có gặp lại …

Ông Hồ Hữu Tường, ông Nguyễn Mậu và chính sách Nixon
Không khí ở Hạ Viện vui hơn. Có lần, trong một phiên họp khoáng đại, cụ Hồ Hữu
Tường ngồi tít ở phía sau chuyền lên cho tôi một mảnh giấy. Mở ra xem, tôi đọc được hai câu
thơ, như vầy :
Chính sách Ních-xơn thật vững chắc
Khi cứng, khi mềm như con…
Đây là nói về chính sách “ Việt Nam hóa chiến tranh ” của tổng thống Mỹ Nixon, mà có
người gọi là chính sách “ thay màu da trên xác chết ”, rút quân Mỹ về, tuồn khí giới, viện trợ
sang miền Nam cho người Việt tiếp tục đánh người Việt …
Cụ Tường đề nghị tôi làm tiếp hai câu chót của bài thơ thất ngôn tứ tuyệt. Liếc nhìn, tôi
thấy có anh Nguyễn Mậu ngồi ở phía trước. Tôi xếp giấy lại, chuyền tiếp cho anh. Vừa xem
xong, chỉnh lại kính mắt, anh Nguyễn Mậu móc viết ngoáy liền và chuyền lại tôi… Hai “ ông
đồ già ” nầy thật “ ác liệt ” ! Từng câu từng chữ, từng ý từng lời, họ đối nhau nghe chan chát.
Bài thơ thuộc vần trắc. Với Nixon, ông Mậu đối lại là “ Thị Bình…”
Khoảng năm 1972 cụ Tường cũng có viết mấy bài trên Tin Sáng bộ cũ, mà không nhiều,
không lâu. Cụ với ông Trần Văn Ân một thời là cố vấn cho Bảy Viễn cầm đầu cánh Bình
Xuyên của Bảy Viễn, khi ông nầy nổi lên chống lại Ngô Đình Diệm, chiếm cứ một vùng từ
bên kia cầu chữ Y, cầu Khánh Hội, cho đến rừng sác Cần Giờ. Ông Trần Văn Ân sau nầy làm
cố vấn cho Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu và ông Hồ Hữu Tường đắc cử vô Hạ Viện, từ năm
1971. Không biết giữa hai ông có xích mích gì với nhau, từ hồi nào, mà trong bài báo nào ông
Tường cũng đem con “ bạch ngưu ” Trần Văn Ân ra móc lò, đá giò lái ! Cứ để một ông thuộc
loại “ tiền sử ” nghinh hoài trên báo một ông tiền sử khác, riết rồi chắc bà con độc giả sẽ tẩy
chay Tin Sáng mất, nên tôi đành lơi dần các bài của cụ Tường, sau khi nhiều lần xin cụ
chuyển đề tài mà không được. Giá mà cụ Tường cứ tiếp tục thỉnh thoảng cho một bài thơ thời
sự, không cần “ mặn ” quá như bài thơ trên đây, thì cũng đỡ…
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Cụ Hồ Hữu Tường và thuật nhịn đói
Ít lâu sau 1975, cụ Tường đến tòa soạn Tin Sáng ở Bùi Thị Xuân thăm tôi. Vào thời bà
con Sàigòn “ rủ nhau ” đi kinh tế mới, Cụ trông vẫn khỏe, thấp tròn lanh lẹ, răng chắc, tóc bạc
phơ mà không râu, giọng nói vẫn rổn rảng. Cụ khoe đã tìm ra một bí quyết sống mà không
cần ăn và nhờ tôi giúp phổ biến. Cụ nói đã vô chùa gò Minh Phụng, nhờ sư trụ trì mở khóa
học để cụ truyền lại kinh nghiệm nhịn đói cho dân theo. Nhịn đói dài ngày mà vẫn khỏe, vẫn
lao động chân tay trí óc bình thường. Sư trụ trì bằng lòng, với một điều kiện : cụ Tường phải
gặp và nhờ tôi “ chứng giám ” !
Về cái thuật nhịn đói nầy, tôi đã từng nghe. Một ông thanh tra tiểu học cao niên ở Cần
Thơ đã kể tôi nghe về kinh nghiệm bản thân ông : ở giai đoạn đầu, nhịn đói là để trị bịnh và
có sức khỏe tốt ; kế đến là xuất thần đi chơi đây đó ; sau cùng là thành tiên !… Nhưng cụ Hồ
Hữu Tường, một nhà chánh trị lọc lõi qua nhiều thời kỳ, không lẽ lại cũng muốn rủ rê bà con
Sàigòn nhịn đói để thành tiên, thay vì ăn độn khoai lang khoai mì như cả nước ? Sư trụ trì
chùa Gò chắc cũng nhận thấy không thể nuốt trôi khúc “ gân gà ” nầy nên mới đẩy qua tôi.
Tôi cười, cố thuyết phục cụ Tường bỏ ý định. Tôi nói : “ Thưa bác, ý bác có thể là tốt,
nhưng cháu có ba đầu sáu tay cũng không dám nhận. Mở lớp bình thường dạy bất cứ cái gì
bình thường bây giờ đã là một cái khó. Dạy nhịn đói có ba bốn cái khó hơn. Một là “ ý đồ,
hậu quả ” có thể bị coi là chưa rõ ràng, ít nhất về mặt khoa học. Hai là về đối tượng “ chiêu
sinh ” : người già, con nít, công nhân, trí thức, người khỏe, người bệnh hay kẻ chán đời ? Ba
là lấy chỗ tu hành làm nơi tụ tập, có thể gây khó khăn, phức tạp cho nhà chùa. Bốn là “ nhân
thân ”, tư cách của bác cháu mình : nghề dạy đã “ mất ” từ lâu, ai tin mình chỉ dạy có một
môn nhịn đói ?… Bác nên về ở yên nhà, dưỡng già cho khỏe ”.
Bác Tường đã bỏ về. Về sau nghe nói bác có giúp bác gái làm ra một loại thuốc dán hay
một loại dầu gì đó để bán. Rồi nghe nói bác đi học tập. Rồi nghe nói bác mất !… Tôi có cái tệ
là chưa đến thăm bác lần nào. Mà không phải chỉ có mình bác…

Ông Liên Xô Chân Tín
Tôi cũng có cái tệ là không đi thăm cha Chân Tín khi ông “ bị đi nghỉ mát ” ở Cần Giờ.
Chỉ đến thăm khi ông đã về lại nhà dòng Chúa Cứu Thế.
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Nhớ chuyến đi thăm Hà Nội và miền Bắc tháng 9 năm 1975. Ra đường con nít cứ bám
theo đoàn, khi có ni sư trưởng Huỳnh Liên hay cha Chân Tín. Ni sư thật không giống các ni
ngoài Bắc chút nào. Ni sư phục sức toàn vàng nghệ, theo đúng mốt phái khất sĩ, đầu cạo láng
ót. “ Đệ tử ”, nữ nghệ sĩ Kim Cương theo “ phò ” sát bên lại láng coóng theo mốt Sàigòn. Các
ni ở Hà Nội, vốn thấy không nhiều, lại vận toàn chàm hoặc nâu, đầu luôn chít khăn hay đội
mũ len, như người ta hay nguỵ trang trong tuồng, nên không biết tóc tai ra sao. Đám con nít tò
mò trên đường phố gọi cha Chân Tín là “ ông Liên Xô ” ! Có phải tại vầng trán cao hơn bình
thường và mớ tóc thưa dài xõa xuống gần chấm vai của cha hay không, tôi không biết… Cha
là ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Phó chủ tịch Mặt trận Thành
phố trong một thời gian. Nhưng rồi không được “ hiệp thương cơ cấu ” nữa. Tôi nhớ, ở lần
“ đại hội ” đó, khi ra về trên chiếc Lambretta hai bánh, cha đưa tay vẫy chào tôi, nói lớn khi
băng qua đường : “ Tôi được giải phóng rồi ! ” Nghe đâu cha đã có mấy bài giảng kêu gọi
sám hối ở nhà thờ. Và tôi tự hỏi giữa “ xét mình ” của người Công giáo, “ sám hối ” của con
nhà Phật, và “ tự phê ” của người Cộng sản có cái gì giống và cái gì khác nhau không ? Trong
thực hành cũng như trong hệ quả ? Chắc cũng không có gì khác, chung quy cũng là tự xem lại
bản thân, ăn năn hối lỗi nếu có, và chắc ai cũng có, để được bằng an sống tốt hơn thôi. Nhưng
nếu sử dụng lộn qua lộn lại giữa cái nầy với cái kia, dù chỉ là giữa các tên gọi, thì tôi sợ sẽ có
sự “ tẩu hỏa nhập ma ” như trường hợp của cha Chân Tín, chớ chắc cũng không có chuyện gì
khác.
Nhiều cựu tù nhân chánh trị của chế độ cũ, ít ra là những người thỉnh thoảng tôi có gặp
lại như hai anh bác sĩ Huỳnh Tấn Mẫm, Nguyễn Huy Diễm hay chị Võ Thị Bạch Tuyết,
nguyên Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cần Giơ – nơi cha Chân Tín đã từng được cho đi
an trí – sau là giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố, vẫn thường tới lui
thăm viếng cha Chân Tín và rủ rê người khác cùng đi. Họ không quên công khó và lòng can
đảm của cha đối với tù nhân, trong một thời gian dài cha là Chủ tịch sáng lập Ủy Ban đòi cải
thiện chế độ lao tù tại miền Nam Việt Nam.

Anh Nguyễn Ngọc Lan ngồi... nhà
Tôi thăm anh Nguyễn Ngọc Lan cũng không nhiều, trong mấy năm anh buộc phải “ ngồi
nhà ”. Đôi lần cận Tết. Mà lần nào cũng được anh tặng cho một cái gì đó, một tài liệu, một
cuốn sách của anh hay vài lời… nói ngọt. Anh người gốc Huế. Thú thật tôi rất thích giọng nữ
Huế. Tại con dâu cả của tôi là gái Huế chăng ? Nhưng giọng anh Lan với tôi chỉ có… ngọt.
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Không như một bạn khác của tôi, cùng họ, cùng xa gốc Huế lâu đời, nhưng có lẽ ảnh hưởng
từ miền núi Kontum xuống đồng bằng nên hay to tiếng và nặng giọng. Lại khoái “ đồ dỏm ”.
Một năm ảnh phải mời tôi uống bia mấy lần để được gọi tôi là “ Việt cộng dỏm ”… Đó là anh
Hồ Công Hưng, anh bạn đã cùng anh Nguyễn Phúc Khánh trang bị chíêc xe báo nói của tôi
trước năm 1975. Anh Lan là một cây viết cột trụ của Tin Sáng bộ cũ, và chỉ cho Tin Sáng
thôi, không cho Điện Tín hay Đại Dân Tộc, dù có lúc tôi cũng là giám đốc chánh trị của hai tờ
nầy, và cũng có mời anh, nhân danh hai ông chủ nhiệm. Cũng như Tin Sáng bộ cũ và bộ mới,
sau “ Đối Diện ” dưới chế độ cũ, anh cho ra đời “ Đứng Dậy ” dưới chế độ mới. Cũng như
Tin Sáng bộ mới, Đứng Dậy đã ngừng hoạt động sau một thời gian, mà sớm hơn Tin Sáng
khá lâu. Sau lần đi Hà Nội về năm 1975, anh viết mấy bài trên Đứng Dậy giới thiệu “ Hà Nội
tôi thế đó ”. “ Hà Nội tôi thế đó ” là thế nào ? Tôi nghĩ : nó cũng giống như “ tôi là thế đó ”,
có xấu và có tốt ; như “ cha mẹ tôi là thế đó ”, là bần nông mà thanh bần, như “ đất nước tôi là
thế đó ”, nghèo mà đứng thẳng… Nhưng có người lại không chịu nghe nói vậy ! Đã thắng Mỹ
thì sao lại vừa thế nầy vừa thế khác cho được ! Chỉ có “ một thế ” mà thôi, theo họ. Và cái thế
đó đã kéo dài trong hơn 10 năm, mà hậu quả cho đến bây giờ chưa hẳn đã dứt…

Những người chỉ thích bản đồ in màu
Trong nghiệp viết lách của tôi lại cũng có cái chuyện nhỏ xíu vui vui nầy : trong bài của
một bạn cộng tác viên mang đến cho Tin Sáng, có một câu nói về Hà Nội như là một “ chấm
đen ” trên bản đồ thế giới dưới mắt nhiều người thời tiền cách mạng. Tôi đề nghị, và là đề
nghị duy nhất : đổi “ một chấm đen ” thành “ một dấu chấm ”. Ông bạn cộng tác viên cười,
khen : “ Mầy giỏi ” ! Giỏi gì ! Đó chẳng qua là do tôi trực nhớ đến những người chỉ thích
những bản đồ in… màu, thế thôi ! Nếu giỏi, sao Tin Sáng cũng nghỉ… chơi, sau Đứng Dậy ?
Nói cho công bằng : có đến ba tờ báo “Công giáo ” – vì Ngô Công Đức chủ nhiệm Tin Sáng
cũng là người Công giáo nên tôi tạm gộp nó với hai tờ kia luôn, dù có hơi khiên cưỡng – là
một hiện tượng vô cùng hiếm hoi trong làng báo tư nhân cũng vô cùng hiếm hoi ở Sàigòn sau
1975. Nay Đứng Dậy và Tin Sáng không còn, nhưng Công Giáo và Dân Tộc còn đó cũng là
vừa. Anh Trương Bá Cần, linh mục đương kim tổng biên tập báo Công Giáo và Dân Tộc, đã
từng ra tòa dưới chế độ cũ vì “ tội ” phổ biến “công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền
Bắc ”, nay cần tiếp tục có mặt để làm chứng cho công cuộc xây dựng “ tập hai ”, Đổi mới
theo định hướng xã hội chủ nghĩa…
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Như Quỳnh “ của tôi ” nay có gì khác ?
Ở miền Bắc về lần đó anh Nguyễn Ngọc Lan có loạt bài “ Hà Nội tôi thế đó ” trên Đứng
Dậy, còn tôi thì có một bài nói chuyện với đông đảo bà con thân hào nhân sĩ Thành phố, tôi
nhớ hình như ở rạp Rex, do Ủy ban Mặt trận Dân tộc Giải phóng khu Sàigòn – Gia Định tổ
chức. Sau đó còn có một buổi nói chuyện nữa ở Đại học. Tôi là người nói chót hay áp chót.
Tôi nói :
“ Là người phát biểu sau cùng, tôi cảm thấy rất lúng túng. Tất cả những góc cạnh của
con người Hànội, của con người miền Bắc, tất cả những khía cạnh của nếp sống Hànội, của
nếp sống miền Bắc, các đại biểu lên trước tôi đã hầu như nói hết cả rồi ! Tất cả những tình
cảm dạt dào, những tình tự dân tộc, những tính khí hào hùng cách mạng của miền Bắc thân
yêu hầu như đã được các đại biểu báo cáo đầy đủ.
Phần tôi, tôi cũng muốn nói thật nhiều, nhưng lại sợ lặp lại những điều đã được nói, vừa
sợ không đủ khả năng nói hết được lòng mình. Vì vậy tôi chỉ còn một cách là mời quý vị và
các bạn cùng tôi đi dạo một vòng, thăm một vùng quê miền Bắc, vào một sáng chủ nhật đẹp
trời.
Ngày 14/9 (1975), lợi dụng một buổi sáng không có chương trình chánh thức, một nhóm
nhỏ chúng tôi đã tháp tùng một người bạn, bác sĩ Nguyễn Khắc Viện, Trưởng ban ngoại văn
của Viện Văn học Hànội *, đi thăm một làng quê miền Bắc.
Đây là một cuộc viếng thăm đột xuất.
Từ mấy ngày qua, khi có dịp tiếp xúc với chúng tôi ở khách sạn, anh Nguyễn Khắc Viện
thưòng bảo chúng tôi : “ Các anh phải tìm cách đi về miền quê phải ở với nông dân vài ngày,
phải ngủ lại đêm, phải hòa mình vào cuộc sống nông thôn thì mới thấy hết sự tiến bộ của
miền Bắc ngày nay và cái ưu việt của chủ nghĩa xã hội ”. Với tất cả sự háo hức trong lòng,
nhóm nhỏ anh em chúng tôi đã bắt ngay một khoảng trống trong chương trình vào sáng ngày
nói trên và nô nức lên đường.
Rất tiếc là chúng tôi chỉ có hơn một buổi thôi.

*

Nói chính xác, bác sĩ Nguyễn Khắc Viện là giám đốc Nhà xuất bản Ngoại Văn (nay trở
thành Nhà xuất bản Thế Giới). (chú thích của biên tập).
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Xã Như Quỳnh, xã mà chúng tôi đã đến viếng, nằm cách Hànội 20 cây số, trên đường đi
Hải Phòng, thuộc huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên cũ.
Xã chia thành 5 thôn, có 7000 dân và hơn 300 mẫu tây ruộng.
Vì đến quá đột ngột nên người chủ tịch xã không có nhà. Ông bạn nông dân già của
người bạn bác sĩ của chúng tôi cũng bận đi dạo xóm. Trong khi chờ bọn trẻ đi tìm, chúng tôi
xuống xe thả bộ theo đường làng.
Trên sân các nhà dọc xóm, nhà nào cũng có một cái chum thật to, đắp bằng xi măng,
trên có mái rơm che rất lạ mắt. Anh Viện đố chúng tôi thử đoán có gì bên trong. Mỗi người
thử nói một câu, nhưng không câu nào đáp đúng cả. Đó là những chum đựng lúa giống như
những bồ lúa ở trong Nam, nhưng thay vì để ở trong nhà, người ta đựng lúa ngoài sân. Dưới
mái hiên một số nhà, có những chiếc kệ tre rộng và dài, có nhiều tầng. Đến gần quan sát,
thấy đầy những khoai tây đang nẩy mầm.
Từ sân nầy sang sân khác, từ vườn nầy sang vườn khác, dưới bóng cây mát rượi của con
đường làng thẳng tắp, chúng tôi đã đến thăm ngôi nhà giữ trẻ của làng. Đúng ra thì đây chỉ
là nhà giữ trẻ của một thôn thôi. Xã nầy có 5 thôn, tức là có 5 nhà giữ trẻ. Hôm nay chủ nhật
trẻ ở nhà và mấy chị trông nom trẻ cũng ở nhà lo canh tác mảnh đất riêng của gia đình. Lối
xóm đã đi gọi và một chị ở gần đó đã vui vẻ đến mở cửa cho chúng tôi xem. Nhà nầy chỉ để
giữ trẻ từ 3 tháng đến 3 tuổi thôi. Lớn hơn thì phải gởi vào nhà mẫu giáo, cũng ở gần đó
nhưng to hơn, có sân chơi rộng lớn hơn, với nhiều món đồ giải trí, dưới những tàn cây nhãn
thật to và mát. Các bà mẹ có con nhỏ mỗi sáng đến gởi con ở đây và rước về buổi chiều, khi
xong công tác.
Cách đó không xa là một lò rèn của hợp tác xã. Ở đó bốn năm nông dân của tổ chuyên
môn đang rèn và sửa những chiếc liềm nông dân. Ông bạn nông già bây giờ đã được tìm thấy
và đã bắt kịp chúng tôi. Ông được chúng tôi yêu cầu đưa đi ra đồng xem ruộng lúa và vườn
cây ăn trái.
Thưa quý vị,
Những gì chúng tôi đã hết sức ước ao cách đây mấy ngày, khi ngồi xe vượt hàng trăm
cây số ngàn để đi Quảng Ninh hay Hải Phòng, hôm nay chúng tôi đã được toại nguyện. Đó là
được thả bộ trên những con đường làng, trên những bờ ruộng thẳng tấp, rợp mát dưới bóng
phi lao hay xa cừ, hai bên lúa mọc xanh rì.
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Xã Như Quỳnh, cũng như tất cả làng mạc miền Bắc hiện nay đều như thế cả… Nước đã
được cung cấp điều hòa bởi các đập. Điện cũng được ưu tiên cung cấp cho máy bơm để
chống úng.
Xã Như Quỳnh ngày nay làm ruộng 4 mùa : 2 mùa lúa và 2 mùa hoa mầu phụ, gồm
khoai tây, cà chua hoặc su hào.
Xã Như Quỳnh ngày nay cũng có 5 vườn cây ăn trái. Mỗi thôn một vườn từ 2 đến 30
mẫu, giao cho các bô lão trong làng chăm sóc. Mỗi vườn đều có một nhà mát, để các cụ vào
đánh tổ tôm hay chơi các trò giải trí khác và uống trà. Cây trái xã Như Quỳnh bây giờ cũng
không chỉ có nhãn, thứ nhãn nổi tiếng của tỉnh Hưng Yên, mà con có thêm cam, bưởi, táo và
hồng. Không có gì hứng thú bằng được đứng ngắm những gốc hồng cao chưa bằng đầu
người mà oằn những trái, những trái hồng to không hột được các cụ mua giống từ Lạng Sơn.
Mỗi vườn cây trái như vậy đem lại hàng vạn huê lợi cho xã mỗi năm.
Trên đường trở về nhà, cụ già nông dân đã nói cho chúng tôi nghe về kỹ thuật sử dụng
phân xanh, phân chuồng và phân hóa học. Ông cũng đề cập đến ảnh hưởng của ánh sáng mặt
trời trên lúa sạ và lúa cấy, và còn hứa sẽ có dịp tranh luận với các cán bộ nông nghiệp Huyện
về kỹ thuật chuẩn bị đất cho lúa sạ…
Cũng trên đường về nhà, ông tâm sự : “ Thú thật với các bạn, ngày xưa tôi là một trung
nông, bổ đồng mỗi người trong gia đình tôi đều có 5,6 sào ruộng. Hồi đó, vì chưa giác ngộ
cách mạng nên tôi thường thắc mắc làm sao sống với hơn 2 sào ruộng đây ! Nhưng bây giờ
thì các bạn thấy đó, với lối làm ăn hợp tác, với kỹ thuật canh tác hợp lý và với quản lý tốt, vẫn
có thể giàu to, dù với hơn 2 sào ruộng thôi, huống hồ với đồng ruộng cò bay thẳng cánh ở
miền Nam.
Mà thật vậy, tất cả các gia đình ở xã Như Quỳnh đều có tiền gởi tiết kiệm, và có nhiều
nhà đang chuẩn bị vật liệu, như gạch, cát, để xây cất nhà mới.
Bữa cơm trưa mà ông cụ nông dân hôm đó thết chúng tôi cũng là một bất ngờ lý thú.
Chủ nhà không cần bận rộn gì cả mà vẫn đãi chúng tôi bằng hai mâm cỗ rất thịnh soạn, vì
người em họ của ông ở cận nhà có giỗ và đã làm thịt một con heo khá to để đãi họ hàng.
Người con gái của ông chủ nhà, hôm đó dù rất bận rộn với công việc đãi đằng, cũng đã cho
chúng tôi biết thêm vài chi tiết về sinh hoạt xã nầy. Cô là một giáo viên ở trường cấp 2 của
xã, và ở mỗi thôn đều có một trường cấp 1. Bây giờ thì không một trẻ nào thất học và không
còn một người nào mù chữ cả.
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Đến quá trưa thì chúng tôi phải ra về. Chị chủ tịch xã đã đến kịp để hàn huyên với chúng
tôi trong chốc lát và tiễn chúng tôi lên đường. Chủ tịch xã Như Quỳnh là một phụ nữ 32 tuổi
đã được bầu đi bầu lại mấy lần trong 10 năm qua. Ban sáng chị phải bận lên Huyện tìm
giống cà chua về cho hợp tác xã nên đã không gặp chúng tôi. Người phụ tá của chị cũng đã
đến đây là một anh bộ đội vừa mới giải ngũ trong số 700 thanh niên của xã đã đi bộ đội, 1
phần 10 dân số trong làng.
Thưa quý vị và các bạn, quý vị vừa cùng chúng tôi đi nhanh môt vòng xã Như Quỳnh.
Câu chuyện về xã Như Quỳnh như vừa phác họa ở trên chắc cũng không có gì lạ lắm,
nếu chúng ta không liên hệ nó với quá khứ, với Như Quỳnh, với miền Bắc cách đây 30 năm,
dưới chế độ thực dân phong kiến. Như Quỳnh, với miền Bắc trong nhiều năm liền đã phải vừa
chống trả cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, vừa thắt lưng buộc bụng để chi viện
cho miền Nam.
Cách đây 30 năm người dân miền Bắc không năm nào là không bị đói kém. Cách đây 30
năm đã có lần nạn đói, mà một phần là do bọn phát xít Nhật gây ra, đã giết hại ngót 2 triệu
đồng bào ta ở miền Bắc. Cách đây 30 năm, ngay ở ngoại thành Hànội, bần nông có người
không có một mảnh đất nhỏ để dựng một túp lều con ; trong 100 gia đình cố nông chỉ có lối
vài ba mươi gia đình có nhà ở ; ruộng đất đã tập trung vào tay địa chủ đến mức bình quân
bần nông chỉ còn một thước đất. Sự bóc lột đối với nông dân và sự nghèo đói cùng cực đến độ
nhiều người đã phải tha phương cầu thực, bỏ xứ bỏ làng, chấp nhận làm việc với những điều
kiện khắc nghiệt và những đối xử tàn tệ trong những đồn điền của thực dân Pháp. Quả thực
chưa có bao giờ và chưa có ở đâu người dân nông thôn lại phải bị những hoàn cảnh éo le
như ở miền Bắc nước ta dưới thời thực dân phong kiến…
Nhưng ngày nay thì đã hoàn toàn khác hẳn. Đồng bào nông thôn của ta ở miền Bắc đã
thật sự được giải thoát khỏi sự áp bức bóc lột. Họ đã hoàn toàn làm chủ đời sống của họ, vận
mệnh của họ, và do đó họ đã thật sự là những người chủ của đất nưóc.
Trở lại miền Nam, ta thấy gì ? Ta thấy miền Nam đã hoàn toàn thoát khỏi đế quốc xâm
lược Mỹ… Tuy nhiên ngày nào nhân dân ta, đặc biệt là nông dân, công nhân và nhân dân lao
động hoàn toàn tự giải phóng khỏi áp bức bóc lột, tự mình làm chủ vận mệnh mình, ngày đó
mới thật sự làm chủ đất nước mình.
Chủ nghĩa xã hội là con đường tiến lên tất yếu đó… Và chúng tôi nghĩ rằng, chúng tôi tin
rằng Độc lập dân tộc và Thống nhất tổ quốc phải được gắn liền với chủ nghĩa xã hội ”.
37

Bài nói chuyện của tôi đã được báo Tin Sáng hồi đó đăng đầy đủ.
Tôi chép lại toàn văn ở đây là vì nhiều lẽ :
Bà con Như Quỳnh hồi đó có đọc bài của tôi không, tôi không biết. Nếu có, bà con có
thấy Như Quỳnh như tôi viết ? Và Như Quỳnh bây giờ, so với hồi đó, nếu đọc lại, có gì
khác ? Có gì còn, có gì mất ? Cả cảnh vật và con người, cả lý tưởng ?
Khi tôi bước khỏi bục nói lúc bấy giờ, có nhiều thính giả đến bên tôi khen ngợi, tán
thưởng… Những bà con đó bây giờ ở đâu ? Có bao nhiêu bà con đã ra đi ? Và dù ở đây hay ở
đâu, có bao nhiêu bà con vẫn còn tán thưởng, và có bà con nào nhìn đi chỗ khác ?…
Và tôi nữa, sau 25 năm, khi đọc lại chính mình, tôi tìm thấy được bao nhiêu phần trăm
của tôi hôm nay trong đó ? Trong những gì mình viết, suy nghĩ, khẳng định năm xưa ?…

Cái chum và cái bồ
Ít lâu sau bài nói chuyện, cũng là bài báo của tôi, một anh bạn gặp tình cờ, cười nói :
– Bài của anh về nông thôn miền Bắc có một điều làm tôi thấy thú vị nhất, anh có biết là
về cái gì không ?
Làm sao tôi biết, nhưng cũng đoán mò chắc là về tính tổ chức ngăn nấp, từ xã hội đến
đồng ruộng, về tình làng nghĩa xóm, nhất là về trình độ con người nhiều mặt đã được nâng lên
rất rõ…
Cười hả hả, anh bạn tôi nói tiếp :
– Tôi khoái nhất là về cái “ chum ” đựng lúa.
– Đúng! Tôi phụ họa. Đó là điều đập vô mắt tôi đầu tiên và tôi cũng khoái nhất, vì bà con
không những đủ ăn mà còn có lúa để dành…
Tiếng cười ha hả càng lớn hơn, ông bạn tôi tiếp:
– Mà khoái nhất là anh đặt cái “ chum ” bên cạnh cái “ bồ ”. Trong nầy là cái bồ, ngoài
đó là cái chum…
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Trời đất ! Tôi nào có ý so sánh cái chum với cái bồ ! Mà cốt là để nói cái bên trong. Cái
bên trong là lúa. Và cái bên trong là… tiếng reo vui trong lòng, khi thấy nông thôn ta có của
ăn của để. Và Bắc Nam đều vậy cả. Một sào ruộng ta thì đương nhiên là phải nhỏ hơn một sào
ruộng tây rồi, nhưng cốt là có lúa để dành…
Còn về cái chum, có thể là tôi đã dùng từ sai, dù đã cẩn thận nói đó là cái chum to.
Nhưng nếu là to thì đâu còn là chum nữa ? Hay đã là chum thì to hay nhỏ vẫn là chum ? Và
người đọc có quyền suy nghĩ và suy diễn theo người đọc…
Nếu không có Tin Sáng – và báo viết nói chung – thì bài nói của tôi đã bị gió cuốn đi và
thời gian xóa mất rồi ! Là người viết báo và làm báo viết, tôi thấy nó tuyệt vời, ở chỗ nó vẫn
mãi còn đó để giúp mọi người, từ người viết đến người đọc, soi rọi lại và đào sâu thêm về
mình và về mọi việc. Và nó bắt người viết phải luôn trung thực và lương thiện, cả với chính
mình.
25 năm đã qua rồi, không có gì đổi khác, kể cả con người, mới là điều lạ. Như Quỳnh
chắc cũng vậy và tôi chắc cũng vậy.
Nhưng Như Quỳnh trong tôi, Như Quỳnh như tôi đã viết, Như Quỳnh như tôi đã nghĩ,
vẫn mãi là một hình ảnh đẹp, như một tình yêu ban đầu mà ai cũng có, mà không ai có thể
quên…

Ông tướng tình báo khoái chụp hình
Có lần đến thăm anh Lan, tôi đụng đầu với một ông tướng tình báo. Ông có dẫn theo một
cậu choai choai cầm máy hình ngồi ngoài hiên. Trước khi ra về, ông kêu cậu choai choai vô
chụp hình. Tôi đã cẩn thận xích ra xa, nhưng ông vẫn cẩn thận nói với tôi : “ Ông không nên
dính vào đây ! ”. Tôi hiểu ông ta… không muốn chụp hình chung với tôi, nhưng tôi chắc cũng
vậy… Anh Lan cho tôi biết năm nào ông tướng tình báo nầy cũng đến thăm anh, mà lần nào
cũng dẫn theo người chụp hình. Chuyện khiến tôi nhớ lại những ngày xưa : trong rừng người
chụp hình tôi và nhiều anh chị em đấu tranh ở Sàigòn, liên tục trong nhiều năm, khó mà đếm
xuể bao nhiêu ký giả… giả lẫn trong các ký giả thật. So lại thì thấy cái anh chụp hình đi theo
ông khách có… hơi non, có lẽ là một người cháu nào đó của nhà ông. Nhưng ông nầy chủ
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động chụp hình những người ông ta đến thăm để làm gì ? Và ông sẽ ghi gì dưới những bức
hình đó ?
Để tránh hiểu lầm, tôi xin nói thêm một chút cho rõ : ông tướng tình báo mà tôi nhắc đến
trên đây là ông Vũ Ngọc Nhạ, nổi tiếng tình báo khá khá lâu, mà ai ai cũng biết danh biết
tiếng, biết tài. Khác với ông tướng cùng nghề báo với tôi, mà trong vài chục năm liền tôi đi lại
chơi với nhau nhưng mãi về sau nầy mới biết ông là một ông tướng, lại là một ông tướng tình
báo. Đó là nhà báo Phạm Xuân Ẩn.
Tôi lại nhớ đến mấy giòng chú thích dưới hình Huỳnh Tấn Mẫm và tôi chụp năm nào ở
tiền đình Hạ Nghị Viện Sàigòn. Một chú thích mà ký giả Lý Tiến Dũng phải buột miệng cho
là “ láu cá ” và Huỳnh Tấn Mẫm cho là “ xuyên tạc lịch sử ” khi được tôi gọi hỏi về bức ảnh.
Tôi đã viết thư hỏi giáo sư Lý Chánh Trung, tác giả sách có ảnh, ai đã chụp ảnh, ai đã chú
thích… là hỏi khó giáo sư vậy thôi. Chớ ai mà không biết chỉ có… trời mới biết ! Gần đây có
ai đó đã tuyên bố : có ai đi phân biệt gạo Việt Nam là gạo xã hội chủ nghĩa hay không xã hội
chủ nghĩa ? Thật chí lý : Gạo nào cũng là gạo. Khác nhau chỉ là ở cái nhãn, và nhãn nào mà
chả dán lên được ? Miễn là… Trong hằng kho ảnh cũ bỏ lại, có trời mà biết ảnh nào là của ai
chụp ? Huống hồ là của ký giả giả hay ký giả thiệt ? Ảnh nào cũng là ảnh. Chú thích hay dán
nhãn thế nào là tùy người… tiếp quản. Và người tiêu dùng làm sao biết mình bị gạt ? Mà dù
có biết thì cũng đã lỡ tiêu hóa mất rồi, chả thấy có gì, chả thấy có sao, chả thấy cả mình là nạn
nhân. Có khi lại còn phỡn ra nữa là khác…
Tôi làm... linh mục
Người ta không chỉ dán nhãn lên vật, lên ảnh, mà còn dán lên cả người. Sau chuyến đi
Hà Nội lần đầu năm 1975, tôi gặp lại giáo sư sử học Phạm Huy Thông ở Sàigòn. Giáo sư cho
biết có đọc một bài báo ở Hà Nội nói về tôi dưới lốt một linh mục ! Cũng chả trách : ai biểu
tôi cứ đi với mấy ông “ cố ” ! Hồi tôi làm việc cho Cimexcol ở Lào năm 1985-1986, các bạn
sĩ quan Việt Nam làm việc ở Lào cho biết có nhận được báo cáo nói về tôi, là một linh mục,
đội lốt cố vấn cho Cimexcol ! Cũng chả trách : ai biểu tôi cho phép mấy thanh niên nam nữ có
đạo trong đoàn Saigon làm việc cho Cimexcol đi nhà thờ, lại còn đích thân đến cám ơn nhà
thờ đã cho mượn cây thông về mừng lễ Noel ?!… Thật ra thì tôi cũng có đi chùa, có mang cả
lễ vật cúng Phật và ngồi nghe kinh một buổi, sau khi đã cho tu sửa một mép tường rào của
một ngôi chùa, bị một xe tải của Cimexcol lỡ ủi sập. Nhưng đó là chùa… Lào và kinh tiếng…
Lào, nên người ta coi như không có chăng ?
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Tin Sáng dạy Fulro viết báo… Hòa Bình
Trong thư viện một tỉnh ở miền Tây, tình cờ tôi bắt gặp cuốn “ Tập đoàn phản động
FULRO ” của một tác giả nào đó… Và thật bất ngờ, tôi lại gặp chính tôi trong sách, với tư
cách là một “ nhà báo dân biểu nguỵ ”, hướng dẫn một anh chàng nào đó trong “ tập đoàn
phản động ” ở… Phan Rang tập tành viết báo trên tờ…Hòa Bình ở Saigon. Lạ thật ! Ai ở
miền Nam, nhất là ở Saigon, cũng đều biết tờ báo Hòa Bình của cha Trần Du với tờ Tin Sáng
ngày xưa là như lửa với nước. Lạ nữa là tại sao tôi không hướng dẫn cho “ tên phản động ” đó
viết trên báo của mình mà lại viết trên báo của cha Trần Du ? Để hại ông cha nầy chăng ? Để
gài người vô cơ sở của “ đối thủ ” ? Hay đại loại các hoạt động mật vụ, phản động, binh vận
địch vận hay gì gì … thì đều cũng phải có những cái lố bịch như vậy ? Trong một bài viết cho
báo Tổ Quốc ở Hà Nội năm nào, theo yêu cầu của anh bác sĩ Trần Hữu Nghiệp, tôi có một
câu hỏi đặt ra về việc nầy, nhưng “ tòa soạn đã tự ý đục bỏ ” ! Tác giả cuốn “ Tập đoàn phản
động Fulro ” đã cho in ở trang đầu sách một danh sách dài, thật dài, cám ơn các cơ quan và
quan chức, hầu hết thuộc ngành công an, đã giúp đỡ tác giả hình thành “ tác phẩm ”. Đã có
ngần ấy cơ quan, nhân vật công an kê ra để “ bảo chứng ” thì ai có thể nghi ngờ tác giả và
cuốn sách nói láo ? Còn nếu như chính tác giả lại là “ người trong ngành ”, lại thuộc loại am
tường nhất, thì những tiết lộ làm sao không đáng tin hơn ?
Một chị cán bộ trẻ quen ở Bạc Liêu, một hôm gặp tôi cười nói : “ Cháu đã gặp chú trong
“ Tập đoàn phản động FULRO ” ! Gặp “ phản động ” sao cô lại cười ? Cô không tin ở sách
hay cô mừng tôi đã “ phản tỉnh ” ? Nhưng có bao nhiêu học sinh trong trắng ở các trường, hết
lớp nầy đến lớp khác, khi đọc sách nầy ở các thư viện, nhất là trong các thư viện ở các làng
xã, biết mình đã bị đầu độc ?
Giữa những năm 1980, lúc nghỉ làm Tin Sáng, thỉnh thoảng tôi có lên Tây Nguyên qua
ngã đèo Phượng Hoàng hay An Khê. Nhất là trong thời gian cùng vài anh em kiến trúc sư của
Cimexcol giúp nâng cấp các khách sạn ở Ban Mê Thuột cho kịp ngày kỷ niệm chiến thắng
Tây Nguyên. Cũng như thỉnh thoảng tôi có đi Vientiane theo đường 9 qua Savannakhet. Anh
bạn già Lâm Xuân người gốc Triều Châu lái xe cho tôi, nay ở Canada, có tật hay cúng. Trong
xe lúc nào anh cũng thủ sẵn nhang và bánh kẹo. Tôi hay đi ẩu, sắp tối cũng đi, nên cứ mỗi bận
sắp qua đèo, anh đều dừng lại để cúng. Lúc đầu tôi tưởng anh sợ tai nạn ban đêm, về sau mới
biết anh cúng là để cầu cho đừng gặp FULRO ! Anh nhắc tôi mới nhớ một toán thợ rừng khá
đông của Cimexcol Minh Hải, trong đó có người tôi quen gốc Sàigòn, đã bị Fulro bắt dẫn đi
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biệt tăm tới giờ đã gần hai mươi cái giỗ ! Nếu anh bạn tôi có đọc cuốn “ Tập Đoàn Phản
Động… ” không biết anh còn sợ và cúng nữa hay không ? Mà cúng cho ai, khi anh đã có một
tên “ đồng lõa ” với Fulro ngồi sẵn trong xe do anh lái ?…

Khi “ người thật việc thật ” lên tiếng
Không chỉ dán nhãn lên vật, lên người, có người còn cho “ người thật việc thật ” nói, để
in lên báo hay lên sách, những lời họ không hề nói, không hề nghĩ ra, cũng không hề tưởng
tượng nổi ! Mà họ hoàn toàn bất lực, không có cách nào hay phương tiện nào trong tay để
đính chánh. Ông tướng Nguyễn Hữu Hạnh, quyền tham mưu trưởng cuối cùng của quân đội
VNCH, huân chương binh vận, có lẽ là người điển hình đau khổ nhất. Năm nào mà ông không
nói về ngày 30 tháng 4 ? Về ngày tàn của chế độ miền Nam ?… Nhưng có bao nhiêu lần ông
đã phải “ kêu trời ” khi gặp lại chính ông trong bài viết ? Chẳng hạn như khi ông gọi cấp trên
của ông là “ ông tướng Dương Văn Minh ” thì đó là thói quen của ông mà người Sàigòn nào
cũng biết. Nhưng khi đọc lại “ chính lời ông ” thì thường là “ Minh nầy Minh nọ ”. Ông Hạnh
có muốn nói lại cũng… bằng thừa, vì ai cũng biết “ Minh nầy Minh nọ ” đó chính là tổng
thống cuối cùng của “ ngụy quyền Sàigòn ”, không cần phải nói đi nói lại cho tốn giấy mực !
Những điều tương tự, mà ở đây chỉ là một ví dụ nhỏ, không phải là ít gặp trên nhiều sách nói
về miền Nam, với nhiều “ người thật việc thật ” lên tiếng.
Như trên có nói, tôi đã đến thăm nhiều lần cụ Nguyễn Văn Huyền, nguyên chủ tịch
Thượng Nghị Viện Sàigòn, khi cụ còn nằm trên giường bệnh. Tôi cũng đã “ theo dõi ” từ đầu
đến cuối việc Ủy Ban Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam hai lần ba lượt cử người đến
mời cụ tham gia Mặt Trận. Nhân dịp nầy tôi cũng “ thích thú ” được đọc một bài báo dài trên
tờ Đại Đoàn Kết nhắc lại “ công lao ” của cụ cho chế độ cũ, để cụ đừng nên ngẩng mặt lên
cao quá… khi được mời vào Mặt trận đại đoàn kết Dân tộc.
Tôi đã đọc ở đâu đó, ông Lê Duẩn đã từng nói, ngay trong những ngày đầu sau 30.4.75 :
“ Giữa chúng ta không có người thắng kẻ thua, chỉ có nhân dân Việt Nam là người thắng
Mỹ ! ”. Tôi đã từng nghe, từ chính miệng hai ông Lê Đức Thọ và Xuân Thủy, nhắc nhở ngay
từ tháng 9 năm 1975 : “ Ai còn nói ngụy là bỏ dấu nặng ”… Nhưng tôi cũng từng nghe một
người có trách nhiệm tuyên bố : một cuốn tự điển bách khoa Việt Nam, xuất bản mới đây ở
Hà Nội, với mười phần trăm sai, dù sai không nhỏ, vẫn là một cuốn tự điển “ vĩ đại ”. Vậy thì
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một miền Nam, với một tỷ lệ không nhỏ đã tham gia “ ngụy quân ngụy quyền ” là miền Nam
gì, trong mắt nhiều người, cho tới gần đây, cho tới bao giờ ?…

Anh Nguyễn Ngọc Lan với 33 ký
Bẵng đi một dạo khá lâu, tôi bỗng muốn đi thăm anh Nguyễn Ngọc Lan một cách không
thể nào cưỡng lại được, trong khi tôi đã hẹn với linh mục Thiện Cẩm là sẽ đi thăm LM
Nguyễn Huy Lịch. Vậy là đành phải đi thăm linh mục Lịch ngày hôm sau, dù vừa nghe tin
linh mục đã trở vô bệnh viện. Để rồi không bao giờ được gặp mặt linh mục nữa, vì linh mục
đã ra đi trước nhạc mẫu anh Lan độ nửa giờ…
Tôi bước vô nhà anh Lan đâu chỉ vài phút sau khi nhạc mẫu anh trút hơi thở cuối cùng.
Đến nỗi chị Thanh Vân, vợ anh, phải ngạc nhiên nói : “ Cái gì khiến anh vô thăm đúng lúc
nầy ? ”. Tôi vắng đến thăm gia đình anh Lan đến mức khi tôi là người đầu tiên báo tin buồn,
trong bạn bè có người đã hỏi sao lại là tôi. Sao tôi lại là người biết tin đầu tiên ?… Thật ra, tôi
không là người đầu tiên, mà người đầu tiên là anh công an khu vực. Một anh công an khu vực
rất trẻ, đến để lấy giấy tờ đi làm thủ tục khai báo thay cho gia đình. Anh gọi anh Lan bằng chú
và xưng “ con ”. Khi anh công an đi rồi, anh Lan nói với tôi : “ Anh nầy người Nam, dễ
thương lắm ! ”. Làm như tôi không tự mình nhận thấy ! Nhưng anh Lan nói vậy, với cái giọng
Huế nặng nặng của anh, phải chăng như là để ấn thêm lên đầu cây đinh có đính mấy chữ trên
cho nó ăn sâu thêm một chút… Anh Lan cũng cho biết anh là người thứ ba vừa nhận được
giấy mời của công an tỉnh Lâm Đồng, ghi rõ ngày giờ phải đến Lâm Đồng trình diện để trả lời
một số câu hỏi, sẽ cho biết sau, “ về vụ án hình sự Hà Sĩ Phu ”. Không cần biết người được
mời ở tận đâu, đi bằng gì cho kịp ngày ấn định, tình hình sức khỏe ra sao… Và nhất là sao lại
không thông qua Công an Thành phố ?…
Anh Lan chỉ còn cân nặng đúng ba mươi ba ký lô, sau ba năm chữa sai bệnh mà không
sai toa ! Anh đã ghi vào “ giấy mời ”, trả lời : “ Không đi được ”. Và nói thêm với tôi, nhưng
chắc là không chỉ với mình tôi : “ Nếu “ được ” mời lần nữa, cũng với số cân ba mươi ba ký,
tôi sẽ trả lời như vậy, mà sẽ bỏ bớt chữ “ được ”. Với cách nói lắt léo của anh Lan thì vắn tắt
lại là : “ Không đi ” ! Nhưng anh lại nói tiếp, đại ý : “ Tuy vậy, nếu chừng nào có ai ra “ tranh
cử thật sự với mấy ổng ”, biết đâu chừng tôi sẽ lại bầu cho “ mấy ổng ” ? Với cách nói lắt léo
của anh Lan thì tôi hiểu là anh mời gọi nhà cầm quyền nên làm dân chủ thật. Và nếu họ làm
dân chủ thật thì có thể họ không là thành phần không đáng bầu.
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Không biết anh Lan, khi còn mạnh khoẻ đi lại được, có khi nào anh nghe anh Nguyễn Hộ
hỏi về nền dân chủ ở Trung Quốc hay không ? Một nền dân chủ mà đảng lãnh đạo TQ cho
rằng cũng sẽ không có gì thay đổi trong tổ chức định chế lãnh đạo độc đảng dù đã đạt đến
mức tột đỉnh ? Nếu anh có nghe thì anh có đặt ra chữ “ nếu ” như trên không ?
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HỒ NGỌC NHUẬN

ĐỜI
Hồi ký

CHƯƠNG IX

ANH EM TÔI Ở CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN QUẬN 8

KHÁT VỌNG THANH NIÊN. – KẾ HOẠCH XÂY ĐỜI MỚI. – XÁNG
VỀ. – ĐÁNH GIẶC NGHÈO. – CÁI NHÀ LÀ NHÀ CỦA TA. – THUA BÀ. –
XIN KEO. – CÁI BUỒN NHẤT CỦA VIỆC DẠY VÀ VIỆC HỌC. – ÔNG CỐ
VẤN QUẬN TRƯỞNG VÀ MẤY THẰNG NHỎ. – KHÓ CÓ NƠI NÀO
NGHÈO HƠN. – NHỮNG BÀI HỌC VÔ GIÁ. – BÁM ĐẤT BÁM DÂN. –
TÌNH NGHĨA ANH EM. – TINH THẦN NGHÈO KHÓ. – PHÁT TRIỂN
CỘNG ĐỒNG. – HẺM ƯỚT. – PHÓ TỔNG THỐNG HOA KỲ H.
HUMPHREY VÀ CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN QUẬN 8. – TT THIỆU
VÀ KẾ HOẠCH XÂY ĐỜI MỚI.
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Khát vọng thanh niên
Tướng Nguyễn Cao Kỳ với tôi không lạ gì nhau, báo Tin Sáng đã “ chiếu
cố ” ông không ít. Nhưng giữa chúng tôi cũng có chút “ nghĩa cũ ”. Năm 1965
tướng Thiệu làm chủ tịch Ủy Ban Lãnh Đạo Quốc Gia, tướng Kỳ làm chủ tịch
Ủy Ban Hành Pháp Trung Ương, tức Thủ tướng. Lúc đó tuổi Kỳ đâu khoảng
trên dưới bốn mươi. Trong một lần cao hứng, để lấy lòng thanh niên, ông tuyên
bố ai trên tuổi thanh niên đều coi như… hết xài. Đây là một thời kỳ hết sức xáo
trộn ở miền Nam, hết chỉnh lý đến đảo chánh, và quân đội làm vua. Tuyên bố
của tướng Kỳ được báo chí làm rùm beng. Lợi dụng cao hứng và “ cao trào ”
nầy, một số anh em thanh niên, với anh Võ Long Triều làm trung gian, đã xin
tướng Kỳ giao cho một quận ở ven đô để làm thí điểm phát triển kinh tế.
“ Chương Trình Phát Triển Quận 8 ” ra đời từ đó. Chức “ Quản Lý Chương
Trình ”, do anh em đặt ra, được giao cho bác sĩ Hồ Văn Minh sau nầy là Đệ nhất
phó chủ tịch Hạ Nghị Viện. Tôi làm quận trưởng hành chánh. Phó quận trưởng
và các công chức cũ vẫn được giữ nguyên, nhưng chúng tôi “ áp đặt ” thêm một
chức phụ tá quận trưởng, chỉ duy nhất có ở quận 8, và chức nầy được giao cho
anh Mai Như Mạnh, xuất thân Phó đốc sự trường Quốc Gia Hành Chánh. Cùng
lãnh đạo Chương Trình Phát Triển còn có anh Đoàn Thanh Liêm, luật sư, và các
anh Uông Đại Bằng, Võ Văn Bé, Hồ Công Hưng, Nguyễn Phúc Khánh, Dương
Văn Long, Nguyễn Ngọc Thạch, Đặng Kỳ Trân, Nguyễn Đức Tuyên… tất cả
đều là nhà giáo. Về sau có thêm hai anh gốc Quốc Gia Hành Chánh nữa là
Nguyễn Ngọc Phan, Phạm Duy Tuệ. Về sau nữa thì có thêm sự tăng cường của
các anh thuộc các đoàn thể tổ chức tình nguyện, xã hội như các anh Đào Quốc
Chính, Đặng Di Hùng, Trần Văn Ngươn… Các anh nầy nay đã trên dưới chín

2

mươi. Ngoài đông đảo lực lượng quần chúng các quận tích cực hưởng ứng, còn
có một số anh em địa phương gần như “ thoát ly ” tham gia hợp tác với các
chương trình phát triển, như anh Trần Kim Hoa, một nhà giáo ở Xóm Củi, hay
anh Trương Tấn Lộc, một doanh nhân nhỏ ở Hưng Phú. Lại có anh Nguyễn Văn
Mừng, kỹ sư canh nông từ Mỹ về giúp sức. Sau nầy, khi chúng tôi mở rộng hoạt
động phát triền qua các Quận 6 và 7, và khi anh Mai Như Mạnh sang làm Quận
trưởng Quận 6, thì nhóm có thêm anh Lê Minh Đức về thay anh Mạnh ở Quận
8. Về sau nữa, anh Phạm Duy Tuệ ra ứng cử ở đơn vị Vị Xuyên - Cần Giờ và
đắc cử dân biểu Quốc Hội nhiệm kỳ 1971-1975, và hoạt động tích cực trong
khối đa số thân chính quyền. Nhưng lực lượng nòng cốt ban đầu đáng kể nhất
của các Chương trình Phát triển chính là các nam nữ học trò cũ của chúng tôi,
tất cả bây giờ đã trở thành các ông bà nội ngoại, một số đang định cư ở nước
ngoài, một số vẫn đang ở đây …

Chương Trình Phát Triển Quận 8 đặt ở mỗi phường một đoàn thanh niên
tình nguyện thường trú mà nòng cốt là những học trò cũ của chúng tôi, đã từng
hoạt động tích cực trong các phong trào xã hội từ trước 1965. Đặc biệt là Phong
Trào Học Đường Phục Vụ Xã Hội, do một nhóm anh em nhà giáo thành lập,
chuyên đi xây cất trường lớp ở những vùng dân cư nghèo hẻo lánh, có khi tận
các tỉnh, với số tiền lạc quyên được từ các nhà công kỹ nghệ hảo tâm.

Kế hoạch XÂY ĐỜI MỚI
“ Mô hình ” Chương Trình Phát Triển Quận 8 nhân lên khá nhanh, với
Chương Trình Phát Triển Quận 6 do anh Đoàn Thanh Liêm làm quản lý, anh
Mai Như Mạnh làm quận trưởng, Chương Trình Phát Triển Quận 7 với các anh
Đặng Kỳ Trân, Đặng Di Hùng, v.v… Tất cả nằm trong một kế hoạch chung mà
chúng tôi gọi là “ Kế Hoạch Xây Đời Mới ”, với một Tổng quản lý đặc trách
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phối hợp các chương trình. Tổng quản lý đầu tiên là anh Hồ Văn Minh, tiếp đến
là anh Đoàn Thanh Liêm, rồi đến tôi là Tổng quản lý thứ ba thì buộc phải bàn
giao toàn bộ kế hoạch Xây Đời Mới cho Đô trưởng Đỗ Kiến Nhiễu, theo lệnh
Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu vào ngày 18-4-1971, sau 5 năm, 8 tháng, 8 ngày
hoạt động, từ ngày thành lập, ngày 15-8-1965. Lễ bàn giao nầy cũng “ khá vui ”,
vì tôi đã “ kéo ” được Phó Tổng Thống Nguyễn Cao Kỳ đến “ chứng đám ” để
chọc tức tướng Thiệu…
Cây “ cầu Phát Triển ” bắc ngang rạch Ụ Cây, kênh Tàu Hũ, nối liền
phường Hưng Phú cũ với chợ Xóm Củi, tồn tại một thời gian dài sau 1975, cùng
nhiều cây cầu tương tự khác, là một vết tích tự lực phát triển cộng đồng của
người dân nghèo địa phương. Chợ Xóm Củi là một ngôi chợ lâu đời nổi tiếng ở
Quận 8, nối liền với Quận 5 bên Chợ Lớn, qua cầu Chà Và, cũng lâu đời nổi
tiếng. Nhưng để đi Xóm Củi bà con nghèo ở Phường Hưng Phú Quận 8 phải qua
đò. Hưng Phú cũng từng nổi tiếng, với Lò heo Đô Thành, với khu Chuồng bò
bên cạnh, và một nghĩa trang vô chủ rộng cỡ một phường được bà con chạy giặc
từ khắp nơi chiếm dụng để định cư. Nhìn bà con trẻ già lớn nhỏ chen chúc
xuống đò với xe đạp, thùng bọng, gióng gánh, vật dụng đủ thứ đổ đi tìm kế sinh
nhai bên Chợ Lớn hay đi học… mới thấy hết cái cảnh phải luỵ đò của bà con lao
động vùng ven thành phố. Nhìn bà con hưởng ứng lời kêu gọi của Chương trình
Phát triển, trăm người như một, hăng hái hợp lực hè nhau dùng sức người cùng
“ nhún ” cho những chiếc cọc xi măng lún sâu vào lòng kênh để bắc cầu, thì mới
thấy hết khả năng vượt mức và lòng tự hào của người dân khi biết hợp quần.
Trường “ Trung học cộng đồng quận 8 ”, nay là trường phổ thông trung học
Lương Văn Can, là một vết tích khác. Khu dân cư Nam Hải ở Phường Chánh
Hưng, vốn là một họ đạo di cư từ Bắc được Tòa Đô chánh cho đến tái định cư
với sự giúp đỡ của Chương trình Phát triển Quận 8, cùng với trường Trung học
Quận 8 đã chiếm lĩnh và cải tạo hầu như toàn bộ khu đổ rác chánh thức của Đô
Thành. Khu chỉnh trang khóm 5A bên cạnh và liên khóm 14-15 Hưng Phú, nằm
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phía bên kia bờ kênh Nguyễn Duy, cũng là hai khu dân cư điển hình được
Chương trình Phát triển vận động chỉnh trang tái thiết tại chỗ với phương thức
phát triển cộng đồng.

Xáng về
Để cải tạo chỉnh trang hai khu nghĩa địa to lớn nầy, với đầy hầm hố lùm bụi,
với mồ mả nửa còn nửa bị bật tung, chen chúc với đủ kiểu nhà lều, nhà bạt, cả
người được vận động và người đi vận động đều chỉ có chung duy nhất hai bàn
tay trắng với một tấm lòng.
Vùng ven Đô thành một thời hoàn toàn không có nước máy, còn điện thì khi
không khi có, lại lu câm, các lớp học đêm chúng tôi mở ra, dạy chữ và dạy nghề,
phải dùng đèn dầu, đèn cầy là thường.
Tôi còn nhớ nhiều đêm, bên cạnh mấy ngọn đèn dầu, cùng nhau ngồi bẹp
xuống nền đất nghĩa trang còn ẩm ướt, bà con chúng tôi cùng vắt óc tìm ra
phương kế. Để làm sao không phải nhận thêm một lần nào nữa cái lệnh giải tỏa
định mệnh và định kỳ của Tòa Đô chánh qua tay “ ông quận trưởng ”. Khi người
tống đạt lệnh giải tỏa cũng đồng thời là người cùng đồng bào nỗ lực tìm cách
biến cải số mệnh thì giải pháp nào mà không được bà con hăng hái tham gia
thảo luận. Đầu tiên là đề nghị “ xin ” rác của Đô thành, dù biết phải chịu cảnh
hôi thúi một thời gian dài. Nhưng muốn đổ rác thì phải hốt cốt người quá cố,
phải đưa hài cốt vô chủ đi cải táng ở nơi khác, và nhất là phải chờ cho rác có
thời gian dẻ chặt xuống. Khu định cư Nam Hải và trường Trung học cộng đồng
Quận 8 xây cất được là nhờ nằm trên nền khu rác cũ.
Không dùng rác làm nền được thì thử đào hồ lấy đất. Hằng trăm hầm hố
chen lẫn với mồ mả vô chủ đã góp phần làm nên cái gợi ý nầy. Nhưng một cái
hồ khổng lồ đào ngay trên hằng trăm căn chòi vất vưởng nửa trên mộ nửa dưới
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ao là điều gần như không tưởng. Bởi làm sao có thể tự đào hố dưới chân mình,
khi mình không có cánh để bay, không có đất để đứng ? Cái may của chúng tôi
lúc bấy giờ là có được những người bạn tốt ở nhiều nơi, cả trong chánh quyền.
Một người bạn như vậy đang làm việc ở Bộ Công Chánh đã tìm cách xoay sở
cho chúng tôi mượn tạm một chiếc xáng. Tôi nói xoay sở là vì phương tiện xáng
là của nhà nước, với kế hoạch hoạt động dự kiến trước từ lâu. Đúng lúc nó đang
trên đường di chuyển đến một điểm công tác mới, anh bạn của chúng tôi ra lệnh
cho nó tạt qua chỗ chúng tôi vài ngày. Một công tác thuộc loại nặng và lớn lại
có tính đột xuất như vậy phải hội đủ nhiều yếu tố, như người ta thường nói, là
thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Thiên thời thì coi như chúng tôi có, bởi không gì có
thể khiến chiếc xáng chuẩn bị dời địa điểm đúng lúc chúng tôi cần, ngoài ông
Trời. Địa lợi thì coi như chúng tôi cũng có, bởi hằng ngàn bà con quá cố không
ai hương khói đang nằm đó cũng động lòng sẵn sàng nhuờng chỗ cho người
sống để quy về ở chung trong một khu mộ lớn gần đó mà chúng tôi đã dự kiến
với lệ giỗ hằng năm. Một cái địa lợi nữa là cả hai khu nghĩa trang, tuy ở hai
Phường khác nhau, nhưng đều nằm gần như đối xứng với nhau ở hai bờ kênh
Nguyễn Duy, mỗi khu chỉ cách bờ kênh một con đường và một khu dân cư
không lớn lắm. Cư dân ở đây cũng là những bà con cùng cảnh chạy giặc, nhờ
đến sớm hơn nên đã sớm chiếm lĩnh các bờ kênh, sau khi đã sống nhiều năm
trên những chiếc ghe mục nát. Cái còn lại là nhân hòa, mà nhân hòa là chính, là
cái quyết định cho hai yếu tố kể trên, thì chúng tôi có thừa.
Nhưng khi xáng về và khi bắt tay vào việc thì những cái khó thật sự mới bắt
đầu. Mỗi khu nghĩa địa là một công trường lớn, trong trường hợp bình thường ít
nhất cũng đòi hỏi vài tháng xáng thổi. Nhưng ở đây chúng tôi chỉ mượn tạm
được nó có vài ngày. Anh em công nhân xáng dù với thiện chí muốn giúp dân
đến mấy cũng không thể, với sĩ số cơ hữu có hạn, làm việc suốt ngày đêm. Mà
dù có làm việc ngày đêm cũng không thể đốt bỏ các công đoạn kỹ thuật thu
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ngắn vài tháng trong vài ngày. Cho một công trường trong tình trạng bình
thường phải mất vài tháng, nhân dân chúng tôi chỉ có vài ngày ! Làm sao ?

Đánh giặc nghèo
Tôi không biết, hay không nhớ, cảnh dân công đánh Tây, đánh Mỹ thời xưa
như thế nào, nhưng dân công tỵ nạn chiến tranh đánh giặc nghèo bằng phương
tiện xáng thổi ở hai khu nghĩa trang Quận 8 năm 1965 là có một không hai ở Đô
thành… Dưới sự hướng dẫn tận tình của anh em công nhân xáng với số lượng
có hạn nhưng lòng nhiệt thành là vô hạn, với lực lượng nòng cốt là các học sinh
“ cán bộ ” Chương Trình Phát Triển, hằng trăm dân lành già trẻ gái trai, lớp ráp
ống, lớp gác đường – vì đường ống phải băng qua đường lộ để đi vào khu xáng
thổi – lớp be bờ canh nước, canh đất, lớp cắm cờ giữ mả, kể cả canh máy cho
người thợ chánh nghỉ xả hơi, những anh chị em dân nghèo ở hai khu nghĩa trang
Quận 8 trong vài ngày đêm đã trở thành như những người công nhân xáng lành
nghề. Với đủ thứ dụng cụ gàu, xẻng, cờ xí... Dưới ánh sáng của đủ thứ đèn dầu
và rất nhiều đuốc, làm bừng sáng lên cả một vùng… Không quên cả đội hậu cần
chuyên chận bắt những “ chiến lợi phẩm ” dùng phục vụ các bữa ăn cho anh em
làm đêm thường là đói meo và mệt lả. Chiến lợi phẩm là những con cua, con ốc,
con chạch, con lươn, hay bất cứ con gì thoát ra từ đường ống xáng thổi…

Cái nhà là nhà của ta
Sau thành công vang dội có tính quyết định bước đầu là san lấp hai khu
“ hang chuột ”, việc còn lại là tổ chức, quy hoạch xây dựng tại chỗ khu dân cư
cộng đồng mới. Được chỉnh trang xây dựng tại chỗ, đối với người dân, là một
yếu tố quan trọng có tính quyết định, có lẽ còn hơn cả được giúp san lấp mặt
bằng, để bà con tuyệt đối ủng hộ kế hoạch. Mọi người như một, người nào việc
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nấy, ai biết gì làm nấy, chưa biết thì chỉ nhau, học nhau để làm. Nào dựng trại
tạm trú, nào xây dựng khu mộ tập thể đền ơn đáp nghĩa người chết, nào quy
hoạch tổng thể, nào phân lô chia nền, nào thành lập các đội thi công chuyên
môn, kể cả lao động phổ thông như xách nước, chuyền gạch, trộn hồ… những
người bà con cùng khổ chúng tôi sau một thời gian tập việc, kể các em nhỏ, đã
dần trở thành những người thợ lành nghề, từ đó phát huy làm kế sinh nhai sau
nầy…
Nhưng chúng tôi không thể không cám ơn đặc biệt các vị bô lão địa phương
đã ủng hộ Chương Trình Phát Triển hết mình. Đặc biệt những bà con cố cựu tại
chỗ cũng là những tấm gương điển hình làm đầu tàu cho cả cộng đồng đồng
tiến. Đáng kể nhất ở khu 14-15 Hưng Phú có anh Ba Lăng. Có thân hình vạm vỡ
như hộ pháp luôn luôn “ ở trần ”, anh không là người tỵ nạn, mà là một dân
nghèo cố cựu ở vùng ven thành phố, trôi dạt nhiều nơi trước khi về định cư tại
đây. Anh có lò heo tại nhà. Nhà anh không cùng loại “ nhà đá ” như chung
quanh, mà là một ngôi nhà gạch khá khang trang ở ngay đầu xóm, nhưng anh lại
là người đầu tiên hưởng ứng lời kêu gọi của Chương trình Phát triển (CTPT)
cùng vợ con vác búa tự đập nhà mình, tự nguyện theo kế hoạch tái chỉnh trang.
Sau anh, những “ căn nhà ” khác không cần phải đập, chủ nhà chỉ cần đá bỏ là
xong… Ở những khu khác cũng không thiếu những bà con đầy lòng hào hiệp,
hảo tâm như vậy. Đặc biệt ở Khóm 5A Chánh Hưng có mấy anh em mà sau nầy
tôi được biết là những cán bộ “ Việt cộng nằm vùng ”. Không biết tinh thần
cộng đồng ở Chương trình Phát triển Quận 8, hay tinh thần tập thể cách mạng,
cái nào đã ảnh hưởng lên cái nào trong các anh, nhưng cái hay ở các anh là sau
năm 1975, khi thỉnh thoảng gặp lại, các anh vẫn là các anh, vẫn giữ được tấm
lòng tương thân tương ái, xót xa vì đồng bào như ngày nào, và cho tới tận bây
giờ, sau khi cũng đã “ đổi đời ” như đa số người khác.
Cái khó nhất của người dân nghèo tỵ nạn là tìm ra nguồn vật liệu nặng để
xây dựng, ít nhất là những thứ tối cần thiết để không phải trở lại cảnh “ chòi đá ”
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như cũ, khi mà các nền nhà, các con đường, các khu phố, kể cả các công viên
cây xanh… đã được quy hoạch và cấp phép chánh thức tại chính nơi những
người chết đã nhường chỗ cho mình. Có tiền thì có gì mà không được, nhưng bà
con làm gì có tiền, ngoài tiền công lao động thiếu trước hụt sau, khi đi làm thuê
làm mướn ở khắp nơi trong thành phố ? Với sự vận động của CTPT, các nhà hảo
tâm, các tổ chức xã hội, tôn giáo trong và ngoài nước, đặc biệt là Công Giáo và
Tin Lành, đã hỗ trợ tích cực cho các công tác phát triển cộng đồng ở Quận 8. Cơ
quan viện trợ Mỹ cũng tiếp tay đắc lực. Nhứt là về ba loại vật liệu xây dựng cơ
bản là tấm lợp, xi măng và sắt. Có tổ chức Công giáo, tổ chức nghiệp đoàn ở
Đức cũng gởi tặng hằng trăm khung sườn nhà lắp ráp…
Nhưng đồng thời cũng xuất hiện trong đám trẻ các xóm mấy câu hát không
biết từ đâu ra. Các cháu nghêu ngao hát rầm trời về “ cái nhà là nhà của ta,
Usaid Usom làm ra ”. Usaid, Usom chính là cơ quan viện trợ Mỹ, là người Mỹ.
Điều nầy nhắc tôi nhớ một đặc điểm của miền Nam : thời nào cũng có những
câu vè, câu hát, với tác giả thường là vô danh, phản ảnh thời cuộc, phàn ánh dân
tình, kể cả để truyền đạo mới. Thời trẻ của tôi phổ biến nhất là những câu vè,
câu hát đánh Tây hay về mấy thứ đạo.
Dân miền Nam lúc đó ai mà không ăn gạo Mỹ, và có cái gì không là của
viện trợ Mỹ, đứng đầu là súng đạn để giết nhau ? Còn ở miền Bắc thì ăn gạo
Trung Quốc, ít ra là trong bộ đội. Số ít súng đạn tự tạo cũng không thay được
các thứ do Trung Quốc, Liên Xô thân tặng. Đồng bào tỵ nạn chiến tranh tại
Quận 8 tiếp nhận vật liệu xây dựng định cư từ nhiều nguồn cũng là sự thường.
Nhưng người dân nghèo Quận 8, khi phải ngửa tay nhận trợ giúp, trong hoàn
cảnh cùng cực, cũng quyết không để mất hết lòng tự trọng. Bằng công sức lao
động cật lực, bằng tiền của bỏ ra cho các vật liệu xây dựng phụ, bà con quyết
không để cho các của trợ giúp vượt quá mức công sức đóng góp của chính mình.
Nếu tôi nhớ không lầm thì của bà con, vừa của vừa công, ít nhất cũng phải năm
mươi phần trăm, nếu không nói là bảy tám mươi phần trăm của giá thành chung
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ngôi nhà. Và hãnh diện khi nghe bọn trẻ sau nầy tái lập lại sự thật với những câu
hát “ cái nhà là nhà của ta, công khó ông cha lập ra, cháu con phải gìn giữ
lấy… ”

Thua Bà
Công cuộc chỉnh trang các khu nhà ổ chuột các loại, từ các khu mả lạng, đến
các khu hỏa hoạn, hay các nơi bị tàn phá sau chiến cuộc Tết Mậu Thân năm
1968, như khu Cầu Tre Quận 11, Khu Bình Tiên Quận 6… đã cho chúng tôi rất
nhiều bài học về nhiều mặt, và nhiều kỷ niệm.
Một trong những kỷ niệm khó quên đối với tôi là về một ngôi chùa ở khu
nghĩa địa liên khóm 14-15 Hưng Phú, bây giờ thuộc Phường 10 Quận 8. Ngôi
chùa, nằm lọt tõm trong khu nghĩa trang hỗn tạp, không ai nhớ có từ thời nào,
được bà con tại chỗ gọi là chùa Bà. Cải tạo lại toàn bộ khu nghĩa trang thì không
thể không làm phiền đến Bà, và vì vậy phải xin phép Bà cho dời chùa Bà đến
một nơi thích hợp gần đó. Nhưng, dù với sự ủng hộ tận tình của các thân hào và
các nhà sư có uy tín, mọi vận động của chúng tôi đều thất bại.
Tôi còn nhớ, trong một cuộc họp cuối cùng có thể nói là quyết định, với đầy
đủ Ban Quản trị Chùa cùng đông đảo bà con và các vị thân hào khu xóm, mọi lý
lẽ của Ban vận động nêu lên để thuyết phục dời Chùa, kể cả lời hứa chánh thức
hỗ trợ xây cất lại chùa đàng hoàng hơn tại một địa điểm gần đó, ngay trong khu
định cư chớ không đâu xa, đều bất thành. Cái lý của bà con để giữ chùa lại chỗ
cũ là : Bà linh lắm. Địa phương nầy đã từng bị nhiều đám cháy dữ dội, nhưng
nhờ có Bà nên chùa và các nhà xung quanh không hề hấn gì. Nhiều người thay
nhau lập lại chỉ một điệp khúc : “ Bà không chịu ” ! Lòng tin của người dân quả
thật là “ dễ nể ” ! Tôi vụt hỏi : “ Làm sao biết được Bà chịu hay không chịu ” ?
Có tiếng ai đó cất lên và nhiều người tán đồng : “ Xin keo, xin keo ” ! Tôi đồng
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ý ngay. Và hứa : dù kết quả “ xin keo ” thế nào, Chương Trình Phát Triển cũng
sẽ hỗ trợ xây cất lại chùa, khang trang hơn.
Tôi giao cho Ban Quản trị chùa chọn ngày tốt để tổ chức buổi lễ “ xin keo ”
thật long trọng, với đầy đủ các lễ vật truyền thống. Gần đến ngày “ xin keo ”, tôi
tự nhủ : “ Nếu chỉ xin có một lần thì “ năm ăn năm thua ”. Hay là mình xin
nhiều lần ? Khu chỉnh trang có dành ra mấy miếng đất trống để dùng làm công
viên, tạm đánh số thứ tự trên bản đồ. Nếu lần thứ nhất, xin dời chùa đến công
viên thứ nhất “ không được Bà chấp thuận ”, thì xin Bà về công viên số 2, rồi số
3, v.v… Xác suất được Bà chấp thuận đương nhiên sẽ cao hơn là chỉ xin có một
lần ”… Rồi tôi lại nghĩ : “ Cái mẹo của tôi lâm thời có thể không bị bà con kịp
bắt bẻ, bởi trước đây đâu có ai nói rõ phải xin keo mấy lần, để dời đến bao nhiêu
chỗ. Nhưng trong thâm tâm bà con sẽ thấy mình bị gạt, và về lâu dài sẽ càng
không “ tâm phục khẩu phục ”. Vì vậy tôi thầm quyết định : chỉ xin Bà một lần
thôi, tuyệt đối không để bị cám dỗ lấy “ cứu cánh biện minh cho phương tiện ”.
Bởi cái chủ yếu là lòng người. Và việc chủ yếu là vì dân, chớ không vì ai hay vì
cái gì hết.
Xin keo
Giờ của sự thật đã đến. Dụng cụ để “ xin keo ” không là hai đồng tiền điếu
mà là một gốc tre già được chẻ đôi, nhẵn thín vì dùng nhiều. Khi được buông
xuống, nếu một nửa sấp, một nửa ngửa thì được.. Nếu hai miếng đều sấp hoặc
đều ngửa là bất thành, là bị từ chối. Sau khi thắp nhang, tôi cầm hai nửa gốc tre
đưa lên trán. Nhưng trước khi buông xuống, theo thói quen khi đi cúng đình, tôi
lớn tiếng “ khấn ” để mọi người cùng nghe, đại ý : “ Thưa Bà, chúng tôi hội tựu
về đây thành kính xin Bà cho phép dời chùa về nơi công viên đã dự kíên để xây
cất trùng tu lại khang trang hơn và tíêp tục thờ phụng Bà một cách tốt đẹp
nhất ”…
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Mọi người nín thở theo dõi khi tôi buông “ keo ”. Một sấp, một ngửa ! Như
vậy là Bà đã chấp thuận rồi. Nhưng không, còn phải chờ cho đến khi “ keo ”
nằm im thật sự thì mới tính. Một nửa gốc tre đã nằm yên, ngửa mặt lên nóc
chùa, còn nửa kia thì đang từ từ dịch về phía bệ thờ bằng xi măng, để sau cùng
nằm lật ngửa như miếng kia, sau khi va đụng vào chân bệ thờ. Những người
muốn giữ chùa lại chỗ cũ đồng loạt vỗ tay, cánh còn lại chỉ biết cười trừ. Tôi
không do dự tuyên bố : ngay ngày hôm sau sẽ cho đem vật liệu tới để đóng góp
trùng tu chùa tại chỗ, với thêm một bức tường vây quanh, tách biệt chùa với nhà
dân ở chung quanh.
Trên đường về, một vị nhân sĩ địa phương từng hợp tác mật thiết với
CTPTQ8 ngay từ những ngày đầu, sau nầy là Phường trưởng phường Hưng Phú,
là Nghị viên Hội Đồng Đô Thành, và bây giờ đang định cư ở Mỹ, anh Trương
Tấn Lộc, đi bên cạnh tôi cười nói : “ Kết quả thế nào thì ông cũng là người “
ăn ” trọn. Lòng dân 100 % đều theo ông ”. Tôi cười, đáp : “ Anh nói gì kỳ vậy !
Mọi người đều thua Bà mà ! Hay nói cách khác, ai nấy đều theo Bà ”.

Đánh mất truyền thống : cái buồn nhất của việc dạy và việc học.
Trường “ Trung Học Cộng Đồng Quận 6 ”, thoát thai từ một Hội chợ triển
lãm hàng nội hóa, cũng được xây dựng trên một bãi rác khổng lồ nằm cạnh Bến
xe Chợ Lớn. Tiếc thay, trường nầy sau 1975 không bao lâu đã bị sáp nhập vô
trường tiểu học Phạm Đình Hổ, để nhường chỗ cho một trung tâm thương mại.
Không hiểu sao tinh thần cách mạng của chế độ mới lại sớm hội nhập với tinh
thần buôn bán của mấy ông bà nghị viên của chế độ cũ như vậy. Anh Uông Đại
Bằng ở quận 8, anh Nguyễn Đức Tuyên và anh Võ Văn Bé ở quận 6, là hiệu
trưởng đầu tiên của hai trường Trung Học Cộng Đồng đầu tiên của Sàigòn. “ Mô
hình ” trường Trung Học Cộng Đồng của các Chương Trình Phát Triển, do dân
địa phương chịu trách nhiệm tài chánh, kể cả xây dựng, và Nhà Nước chịu trách
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nhiệm quản lý giáo dục, kể cả bổ nhiệm giáo chức, đã được Bộ Quốc Gia Giáo
Dục ban hành thành quy chế chánh thức khi anh Nguyễn Văn Trường làm Ủy
viên (Bộ trưởng) Giáo Dục, anh Lý Chánh Trung làm Đổng lý văn phòng, anh
Võ Long Triều làm Ủy viên Thanh Niên và tôi làm phụ tá. Tất nhiên là với đề
nghị và vận động của Chương trình Phát triển.
Số phận hai ngôi trường trung học cộng đồng ở Quận 8 và Quận 6 cũng có
cái giống mà cũng có cái khác nhau. Giống nhau là vì cả hai đều mọc lên từ bãi
rác, tuy bãi rác ở Quận 6 là bãi rác chợ, còn bãi rác ở Chánh Hưng Quận 8 là bãi
rác của toàn Thành phố. Hai trường Trung Học đều hoạt động nổi tiếng hiệu quả
nên Hiệu trưởng Uông Đại Bằng và Hiệu trưởng Võ Văn Bé đều được cử làm
thành viên của Hội Đồng Văn hóa Giáo dục Quốc gia, một định chế do Hiến
pháp quy định, nhằm hỗ trợ tham vấn chánh phủ về các chính sách văn hóa giáo
dục quốc gia. Nhưng Trường THCĐ Quận 6 lại có nhiều bước ngoặt hơn trường
Quận 8.
Để biến bãi rác thành trường học, anh em ở Chương trình Phát triển quận 6,
mà đặc biệt là anh Mai Như Mạnh, quận trưởng, đã có sáng kiến dựng lên một
khu Hội chợ triển lãm hàng nội hóa, với sự đóng góp của các nhà doanh nghiệp
địa phương. Ai cũng biết các quận thuộc vùng Chợ Lớn là nơi tập trung các xí
nghiệp sản xuất tiểu thủ công của Đô thành, và của cả Miền Nam. Ai sản xuất
được quạt máy, bàn ủi, đồ nhôm, tấm lợp, v.v. đều được mời gọi có một gian
hàng trong Hội chợ hàng nội hóa, mà phải tự làm lấy gian hàng của mình, theo
thiết kế của Chương Trình Phát Triển, và phải để lại cái vỏ, tức gian hàng triển
lãm, khi hội chợ bế mạc. Để làm trường học. Các gian hàng và toàn bộ khu triển
lãm đã được anh em thiết kế bố trí để trở thành một ngôi trường tương đối hoàn
chỉnh khi hội chợ kết thúc. Tất nhiên là cũng với sự giám sát của “ kiến trúc sư,
kỹ sư dân bầu ”, giáo sư toán Nguyễn Phúc Khánh. Đây cũng là một cách vận
dụng phương thức Phát Triển Cộng Đồng vào lãnh vực kinh doanh, cũng như
vào các lãnh vực khác mà thôi. Nhưng đó lại là bước ngoặt thứ… hai. Vì bước
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ngoặt thứ nhất là phải giành cho được đống rác. Để biến ý muốn trở thành hiện
thực, anh em đã phải giành giựt “ đống rác ” với một số nghị viên Hội đồng Đô
thành, vì họ muốn dành chỗ cho một trung tâm thương mại. Trong khi ở Hội
đồng Đô thành lúc bấy giờ chúng tôi chỉ có hai anh em nghị viên vừa mới đắc
cử là anh Lê Xuân Tảng và anh Dương Văn Long.
“ Bước ngoặt ” thứ ba là sau 1975 không bao lâu, trường Trung Học Cộng
Đồng Q6 không còn nữa. Nó lại phải nhường chỗ cho một khu thương mại mới.
Trong khi trường Trung Học Cộng Đồng Q.8, tuy đổi tên thành trường Lương
Văn Can, nhưng vẫn còn có “ Ngày Truyền Thống ”, do tập thể các cô thầy và
học sinh cũ mới lưu dấu, với ngày khai giảng niên học tháng 10/2001 là lần thứ
35.
Tuy nhiên, xét cho cùng, thì số phận trường Trung Học Cộng Đồng Q.6
cũng không “ hẩm hiu ” lắm. Bởi tuổi đời của nó chỉ có mấy năm, không là bao
để đáng được gọi là thọ, so với vài trường nổi tiếng ở Sài Gòn tính đến ngày 304-1975 là tồn tại ngót trăm năm, mà ngày truyền thống từ lâu đã không còn. Hay
nếu còn thì cũng lẻ tẻ ở đâu đó, có khi ở nước ngoài, do mấy học trò cũ vì nhớ
trường cũ quá mà quây quần lại với nhau. Sau họ thì chắc dứt… Như trường Gia
Long, như trường Petrus Ký, như trường Taberd nơi tôi đã từng theo học, những
trường nổi tiếng lâu đời ở miền Nam đã từng đóng góp không ít học sinh nam
nữ ưu tú cho hai cuộc kháng chiến. Trong việc dạy và việc học, cái buồn nhất
phải chăng là đánh mất truyền thống ?!

Ông cố vấn quận trưởng và “ mấy thằng nhỏ ”
Khi Chương trình Phát triển Quận 8 bắt đầu, và tôi về nhậm chức Quận
trưởng hành chánh thì Quận 8 là một quận nghèo nhất Đô thành.
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Quận 8 cùng với các quận khác ở Đô thành thời đó vẫn còn duy trì chế độ
quận trưởng hành chánh, thường là một vị thuộc ngạch Tri phủ hay Đốc phủ sứ,
cùng với một quận trưởng cảnh sát, thường là một sĩ quan hiến binh, đặt dưới sự
điều động của quận trưởng hành chánh. Các ông Phủ hay Đốc Phủ ngồi ghế
quận trưởng ở Đô thành Sàigòn cho tới năm 1965 là vết tích còn lại của thời
Nam Kỳ thuộc Pháp. Thời Pháp các ông thường là “ chủ quận ” ở các tỉnh, còn
“ chủ tỉnh ” là người Pháp. Đến năm 1965, trừ ở Sàigòn, tất cả các quận trên
toàn quốc đều đồng hóa với các khu quân sự, và các ông quận trưởng đều là nhà
binh, với cấp bậc thiếu tá hoặc trung tá. Các Phó Đốc sự tốt nghiệp trường Quốc
Gia Hành Chánh được bổ nhiệm làm Phó Quận trưởng, còn các Đốc sự thì làm
Phó tỉnh trưởng. Lúc bấy giờ tôi cũng là nhà binh, nhưng chỉ là thiếu úy gốc nhả
giáo bị động viên, do anh em yêu cầu tướng Kỳ bổ nhiệm giữ chức Quận trưởng
hành chánh Quận 8 cho bằng được, đề cùng thực hiện Chương trình Phát triển.
Đây là một yêu cầu có tính quyết định cho thành bại của Chương Trình. Bởi
thời nào cũng vậy chánh quyền luôn có vai trò then chốt trong mọi công cuộc
xây dựng, cải tạo. Yêu cầu của chúng tôi tuy đã được tướng Nguyễn Cao Kỳ,
chủ tịch Ủy Ban Hành Pháp Trung Ương tức Thủ tướng chấp thuận, nhưng còn
phải thông qua sự chấp hành của Đô trưởng, lúc bấy giờ là Đại tá Y sĩ Văn Văn
Của, thuộc binh chủng nhảy dù. Vì yêu cầu của anh em chúng tôi chưa có tiền
lệ, và quyết định của tướng Kỳ cũng khá mới mẻ táo bạo, nên ông Đô trưởng
đâm lo và thi hành một cách nửa vời.
Với tôi ở chức vụ Quận trưởng và anh Mai như Mạnh ở chức vụ Phụ tá –
còn chức vụ Phó Quận trưởng hành chánh thì vẫn giữ như cũ – ông Đô trưởng
còn bổ nhiệm thêm ông nguyên quận trưởng mà tôi vừa thay thế, Đốc phủ Cao
Minh Chung, làm cố vấn quận trưởng, một chức vụ cũng hoàn toàn có tính
“ cách mạng ” không kém, xưa nay chưa từng có ở bất cứ đâu trên đất nước
VNCH. Để rồi mỗi ngày, khi tôi lặn lội đến đâu thì y như rằng ngày hôm sau
ông “ cố vấn ” cũng mò tới đó để hỏi thăm đồng bào xem “ hôm qua mấy đứa
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nhỏ đã làm được gì ”. “ Mấy đứa nhỏ ” là mấy anh em chúng tôi, hầu hết chưa
đầy 30 tuổi, cùng với các em học trò của chúng tôi, phần lớn chưa đầy 20 tuổi.
Riêng ngôi nhà công vụ dành cho quận trưởng, trong khuôn viên Tòa Hành
Chánh Quận 8, thì cũng phải nhường một nửa cho ông cố vấn quận trưởng …
Tình trạng khó xử và khó chịu nầy kéo dài cũng khá lâu. Cho tới khi cả ông Đô
trưởng, cả ông cố vấn quận trưởng đều “ thấy nhột ” mà tự động thoái lui. Khi
thấy những bước tiến dài trong một thời gian ngắn của công cuộc phát triển
cộng đồng về mọi mặt. Khi thấy lòng dân, trước hết là mấy cụ già, ngày càng
ngã về “ mấy đứa nhỏ ”. Khi thấy những đoàn khách, những bạn bè trong nước,
ngoài nước, nườm nượp đến thăm, ủng hộ hay rút kinh nghiệm. Khi thấy cả Đại
sứ Hoa Kỳ ông Cabot Lodge, cả Phó Tổng thống Hoa Kỳ, ông Hubert
Humphrey… cũng được tướng Nguyễn Cao Kỳ hướng dẫn đến thăm. Riêng ông
Đô trưởng Sàigòn thì sau nhiều lần tự mình “ thử thách ”. Với tác phong một
Đại tá nhảy dù, ông Đô trưởng đã nhiều lần “ đột kích ” xuống Quận 8 vào ban
đêm, và lần nào ông cũng được “ toại nguyện ” : không hẹn nhưng đêm nào ông
cũng gặp quận trưởng quận 8 ở đâu đó giữa các khóm nghèo, không phải để
nghênh tiếp Đô trưởng, mà là để cùng người dân nghèo họp bàn giải quyết một
vấn đề nào đó tại chỗ…

Khó có nơi nào nghèo hơn
Quận 8 thời 1965 có những đặc điểm mà không nơi nào có. Những đặc điểm
đã được tôi nêu bật trong bài phát biểu nhậm chức trước đông đảo bà con địa
phương. Không giống bất cứ quận nào khác, càng không giống các quận trung
tâm, Quận 8 không có trường trung học, mà trường tiểu học thì cũng thật lèo
tèo. Và đương nhiên là không có trường Đại học. Nhưng lại có Trại Tế bần, ở
Phường Rạch Ông, nơi tập trung các trẻ lang thang bụi đời của toàn thành phố.
Bắt rồi, bắt lại, bắt nữa. Như bắt cóc bỏ dĩa. Quận 8 cũng không có nhà băng,
kho bạc, nhưng lại có bãi rác chung của Đô thành ở Phường Chánh Hưng.
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Những “ núi ” rác chồng chất nối tiếp nhau trên nhiều héc-ta, nơi tập trung sinh
sống, không biết từ thời nào của một số dân cư làm nghề rác. Các bà con nầy,
cùng gia đình, cất chòi sống ngay trên rác, phân loại khai thác rác. Những đôi
guốc vông, thời đó còn thịnh hành, hết xài vất đi, là một nguồn lợi đặc thù của
bà con làm rác, để phơi làm củi chụm. Ăn cơm hay thỉnh thoảng mời tôi lai rai
vài chén “ đế ” đều phải ngồi trong mùng. Không phải “ nằm mùng để chống
muỗi ”, mà chống ruồi : ruồi sà xuống uống rượu, ruồi nhảy vô “ nhẩm xà ”, ruồi
chui vô lổ mũi, ruồi tọt vô cuống họng… nếu ngồi đối ẩm mà không giăng
mùng. Và nước nhĩ rác nữa, những dòng suối đen ngòm, đặc quánh có chỗ ngập
tới ống chân khiến tôi thường bỏ cơm sau khi cùng bà con địa phương ngược
xuôi trên rác tìm cách chỉnh trang thích hợp để an cư và cải thiện đời sống đồng
bào.
Lò heo Đô Thành cũng nằm ở Quận 8. Có tên là Lò heo Chánh Hưng,
nhưng nó nằm ở phường Hưng Phú, dưới một dạ của cầu chữ Y. Không phải lò
giết mổ hiện đại như Vissan sau nầy, mà là một lò thủ công, bên bờ kênh
Nguyễn Duy, với tấp nập ghe thuyền chở heo từ các tình đổ về. Với một thành
phần lớp trẻ nghèo thất học hay bán thất học chuyên nghề mót dây trói heo
người ta vất bỏ đem bán.

Những bài học vô giá
Tôi học được ở bà con rất nhiều điều ở đây.
Về người dân : tất cả đều có thể làm được, không gì không thể làm được,
với lòng can đảm quyêt tâm, và sức hợp quần, nhất là sức hợp quần. Về chánh
quyền : yêu cầu tiên quyết đối với chánh quyền là trong sáng, công khai minh
bạch và công bằng. Điều đầu tiên đập vào mắt tôi ngày đầu tiên có mặt tại Quận
8 là “ đạo binh ” những người viết đơn mướn trước Tòa hành chánh quận. Và
việc làm đầu tiên của tôi với tư cách quận trưởng là niêm yết rõ các thủ tục, các
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mẫu mã đơn thư hành chánh với thời hạn ngắn nhất có thể… Không lừa dối gạt
dân, cũng không mị dân, dù chỉ một lần, dù việc lớn việc nhỏ. Luôn đi sâu đi sát
với dân, càng trực tiếp càng tốt. Tránh tối đa các loại trung gian. Ông bà ta
thường nói “ trong họ ngoài làng ”, với cái nghĩa tốt nhất là cùng bà con với
nhau, không ai đâu xa lạ, chớ không trong tinh thần gia tộc, bè phái bao che lẫn
nhau. Ông bà ta cũng nói “ quan nhất thời, dân vạn đại ”, không nên làm việc gì
để sau nầy không dám nhìn mặt ai….
Và tất nhiên là phải dân chủ. Nhưng dân chủ mà không có đảm bảo của tự
do phát biểu thì không biết đó là thứ dân chủ gì. Không có tiếng nói tự do của
người dân thì e trời cũng không biết nhà cầm quyền đang muốn gì, làm gì. Có
thể nói báo chí thời những năm 1960 là khá tự do, muốn viết gì cũng được, trừ
một số cấm kỵ thời nào cũng cấm như xúc phạm thuần phong mỹ tục, vi phạm
an ninh quốc phòng, gây chia rẽ sắc tộc, v.v. Nhất là cấm tuyên truyền cho Cộng
sản. Báo chí cần có nhiều độc giả và cần bán được nhiều báo. Vì vậy không có
báo nào, dù là báo thương mại, thân chính hay đối lập, là không có mục “ Tiếng
Dân Kêu ” và đủ thứ “ Diễn đàn ”. Các ông bà nghị viên Hội đồng Đô thành
cũng siêng nói, cũng thường xuyên đi lại với dân vì hầu như tất cả đều ứng cử
đắc cử tại địa phương mình cư ngụ. Để được liên tục bầu lại, họ phải liên tục nói
thay tiếng nói của cử tri, kết quả tới đâu thì “ hạ hồi phân giải ”. Chánh quyền
nào cũng phải dè chừng hai cái “ loa ” nầy : những người dân cử và báo chí.
Nhưng cả hai đối với tôi là không đáng ngại, bởi tôi cũng có dân, và có lẽ có dân
nhiều hơn họ. Bởi họ chỉ nói mà không có phương tiện hay điểu kiện để làm.
Còn tôi vừa nói lại vừa làm. Và làm nhiều hơn là nói… Ở đâu và ngày nào tôi
cũng phải nói, nói và nói. Về sức mạnh của người dân và về tính hợp quần.
Nhưng ở đâu và ngày nào tôi cũng phải làm, phải cùng các anh em tôi và bà con
phường khóm triển khai các dự án cụ thể phát triển cộng đồng.

Bám đất bám dân
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Tôi có cái may là có anh bạn “ đồng chí ” là anh Mai Như Mạnh, tốt nghiệp
trường Quốc gia Hành chánh, được đặc cách cử làm Phụ tá Quận trưởng, song
song với một ông Phó Quận trưởng cũ, anh Nguyễn Minh Tánh là một công
chức rất tốt, được tôi giữ lại. Lại còn có một bác thơ ký Tòa hành chánh quận là
một công chức chánh ngạch cao niên, thạo việc, tốt bụng và lương thiện. Cái
chức Thơ ký hay Tổng thơ ký ở các đơn vị hành chánh từ cấp Quận trở lên, và ở
các Bộ, Phủ ngày xưa là một điểm son về tổ chức hành chánh của chế độ cai trị
của Pháp còn để lại. Các chức vị nầy luôn thuộc về các công chức thâm niên
công vụ đã được đào tạo chánh quy chuyên môn để luôn biết đứng trên, đứng
ngoài mọi khuynh hướng chánh trị phe nhóm, đảng phái. Đây là một vai trò tối
thiết để bảo tồn một nguyên tắc cốt lõi của một nền Hành Chánh Quốc Gia đáng
tin cậy : nguyên tắc “ Liên tục Nhà nước ”. Cho dù các hình thức và nhân sự
cầm quyền có thay đổi, một cách bình thường hay sau một chính biến, thì những
cam kết của mọi chánh quyền đối với người dân, và đối với quốc tế, đều phải
được tôn trọng. Trừ phi sau một cuộc cách mạng triệt để, một cuộc cách mạng
cào bằng tất cả. Nhưng cả với trường hợp nầy, người làm cách mạng sớm muộn
cũng phải xét đến nguyên tắc “ Liên tục Nhà nước ”, vì chính quyền lợi của cách
mạng. Những ông công chức thuần túy phi chánh trị kể trên là người giữ giềng
mối cho sự liên tục nầy.
Hằng ngày, tôi giao công việc hành chánh thường lệ cho ba anh kể trên và
các phòng ban giải quyết phần lớn, kể cả phân công, phân cấp, phân quyền ký
các văn bản cần thiết…
Với một chiếc jeep, có khi chỉ với một chiếc Lambretta hai bánh, một anh
cảnh sát bảo vệ kiêm tài xế và một chiếc máy bộ đàm, tôi gần như có mặt ngày
đêm ở các khóm, các phường. Khi thì tại một “ điểm nóng ”. Khi thì theo lịch
định kỳ hẹn trước với bà con địa phương, mà thường là ban đêm, bởi ban ngày
là dành cho bà con kiếm cơm. Tôi thường nói với bà con một điều không biết
đúng hay sai, nhưng vào lúc bấy giờ là khá mạo hiểm, với cả đôi bên đang đánh
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nhau ác liệt. Đó là : “ Ở tại Quận 8 nầy bà con có thể có tới hai “ ông quận ”.
Không biết bà con nghe theo ông nào hơn, nhưng tôi quyết không hơn thì thôi
chớ không để thua ông đang nằm bên rạch ”. Các quận ven biên như quận 8
thường có nhiều kênh rạch. “ Ông đang nằm bên rạch ” là ông nào chắc bà con
cũng ngầm hiểu. Và hơn thua ở đây tôi muốn nói là về lòng dân và về những
việc làm sát thực với nguyện vọng của bà con nhân dân, để bà con có cuộc sống
ngày càng ấm no, yên vui, hạnh phúc hơn. Và không bị bất cứ ai áp bức… Tôi
nói vậy là vì khiêm tốn thôi, chớ thật ra “ ông nằm ở bên rạch ”, nếu có, thì làm
gì có điều kiện để làm gì mà hơn tôi, ngoài việc “ nằm vùng ” cho thật tốt và hứa
những ngày mai tươi sáng hơn ?
Những điều tối thiểu trên đây có thể nói là cần và đủ để xây dựng một địa
phương, một đất nước. Nếu không làm được mà còn làm bậy, làm dối, làm láo,
làm hại của dân, cả ăn của dân và ăn hiếp dân… thì sớm muộn cũng mất dân,
mất quyền và có thể dẫn đến mất nước.

Tình nghĩa anh em
Đa số anh em làm các Chương Trình Phát Triển mà tôi đã có dịp nhắc đến ở
các đoạn trên, nay vẫn sinh sống ở Sàigòn, nhưng ai là nhà giáo thì hầu hết đã
bỏ nghề. Riêng anh Uông Đại Bằng thì lại dài hơi nhứt. Làm Hiệu trưởng trường
Trung Học Quận 8 suốt từ ngày trường thành lập năm 1965 cho đến khi “ được
giải phóng ” năm 1975, nhưng cho tới nay, sau khi đã rời trường, không năm
nào anh không được các Hiệu trưởng kế tiếp và các học sinh mới, cũ mời trở lại
trường, ít nhất là vào ngày Truyền thống của trường, ngày 23 tháng chạp âm
lịch. Có học trò cũ lại mời anh làm hiệu trưởng một trường dân lập quốc tế
thuộc loại có cỡ ở Sàigòn. Một số ít anh em lần lượt ra định cư ở nước ngoài,
sau khi, kẻ ít người nhiều, kẻ một lần, người hai lần, người không lần nào, làm
“ nghĩa vụ cải tạo ”. Trong số đó người sau cùng là anh Đoàn Thanh Liêm, một
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trong ba người đứng đầu Kế Hoạch Xây Đời Mới, và là Tổng Quản lý thứ hai
của Kế Hoạch. Anh bị bắt và bị ra tòa cách đây mấy năm với tội danh là tác giả
và là người “ phát tán ” một tài liệu gì đó về dân chủ. Một đêm, khá lâu sau khi
anh bị bắt, tôi nhận được điện thoại của gia đình anh đột ngột từ giã để ra sân
bay đi Mỹ. Tôi sửng sốt hỏi dồn thì được biết anh Liêm cũng cùng đi nhưng
không phải từ nhà mà từ trại giam ra thẳng phi trường…
Người có công bước đầu tiếp xúc với tướng Nguyễn Cao Kỳ và quy tụ
nhóm anh em từ nhiều chân trời khác nhau nhưng cùng chí hướng hoài bão, để
thành lập Chương Trình Phát Triển Quận 8 là anh Võ Long Triều. Về sau anh
được tướng Kỳ, Chủ tịch Ủy ban Hành Pháp Trung ương, mời ra làm Ủy viên
(Bộ Trưởng) Thanh niên trong Nội các Chiến tranh. Năm 1971 anh ra tranh cử
và đắc cử nhiệm kỳ II Hạ nghị Viện Đệ nhị VNCH tại đơn vị Bến Tre, quê nhà
anh. Sau 1975, anh đi học tập cải tạo trước sau hai lần, tổng cộng trên dưới mười
năm. Anh mới đi Pháp hồi 1993. Sau đó định cư ở Hoa Kỳ. Tôi và anh cũng có
nhiều “ duyên số ” với nhau. Hồi còn đi học cùng trường Thầy Dòng ở Mỹ Tho ;
hồi bắt đầu CTPTQ8 như đã nói ở trên ; hồi anh nhận chức Ủy Viên Thanh Niên
cho tướng Kỳ rồi “ lội ” xuống quận 8 bắt tôi cho bằng được về Bộ làm phụ tá
cho anh ; hồi làm báo Đại Dân Tộc, ở nhiệm kỳ II Hạ nghị Viện, khi anh làm
chủ nhiệm kiêm chủ bút, tôi làm giám đốc chính trị ; và gần đây, hồi 1994 khi
tôi sang Pháp, anh đã vui lòng lái xe đưa tôi đi thăm Đại tướng Dương Văn
Minh…
Về anh em chúng tôi trong các Chương Trình Phát Triển : cái tôi học được
là tinh thần vô vị lợi tuyệt đối, và tinh thần sống nghèo khó, tiết kiệm tối đa của
cải của đồng bào, của cải chung. Sau khi giao lại các Chương Trình Phát Triển
trong Kế hoạch Xây Đời Mới cho chánh quyền Đô thành từ sau tháng 7 năm
1971, sau gần sáu năm hoạt động, chúng tôi chia tay nhau với hai bàn tay hoàn
toàn sạch và tấm lòng phơi phới, không hề hưởng bất cứ một thứ lợi gì ngoài
đồng lương công chức hoặc giáo chức. Cũng may là đồng lương “ ba cọc ba
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đồng ” của công chức giáo chức thời đó không chỉ đủ nuôi sống bản thân, mà
còn nuôi cả gia đình vợ con, cha mẹ, có khi cả anh chị em, và nếu biết “ khéo
gói, khéo mở ”, “ khéo ăn, khéo co ”, thì còn có thể để dành đi chơi đây đó hay
mua sắm thêm nầy nọ, kể cả mua vàng nếu muốn…

Tinh thần nghèo khó
Tôi không biết cuộc sống “ tam cùng ” của những người Cộng sản trong
chiến khu thế nào, nhưng nếp sống của anh em chúng tôi lúc bấy giờ là tập thể.
Các đội công tác của chúng tôi đều bám trụ ở các phường, không ăn của đồng
bào, không ở nhà đồng bào, mà ở những lán trại riêng, nhưng cùng làm việc với
đồng bào, cùng chia sẻ cuộc sống nghèo khó của đồng bào, trong sự đùm bọc và
giám sát của đồng bào. Những anh chị em làm công tác hành chánh quản trị, ai
có nhà ở địa phương thì đi đi về về, đa số còn lại cũng tổ chức sống tập thể ở
nhà công vụ của quận trưởng, được dùng làm trụ sở chính của Chương Trình,
Kế hoạch, mỗi ngưởi một chiếc ghế bố, và tôi cũng vậy, lâu lâu có được một
bữa mì tập thể hay một bữa cháo dơi bắt được trên trần nhà là quá vui, quá
mừng. Thỉnh thoảng còn được chia phần trái dưa, cái bánh của “ thầy ” Minh,
bác sĩ Quản lý Chương Trình mang về từ phòng mạch riêng ở Phường, là của
đền ơn đáp nghĩa của bà con bệnh nhân nghèo… Có một kỷ niệm nhỏ đối với tôi
là không nhỏ : Chúng tôi đã vận động được cho anh em mấy chiếc xe gắn máy
“ nghĩa địa ” dùng làm chân đi công tác. Thời đó “ xe nghĩa địa ” không là xe
Nhật mà là xe Đức. Một hôm, nhân lúc tôi được rỗi, một số em sáp lại kêu : Tụi
em chắc phải treo xe chạy bộ đi công tác thôi, chớ không muốn xin phiếu đổ
xăng với thầy Mạnh nữa, vì mỗi lần xin xăng là mỗi lần bị thầy hạch sách đủ
điều. Anh Mai Như Mạnh là người đặc trách quản trị tài chánh kế toán của
chúng tôi. Tôi đem chuyện kể lại với anh Mạnh, với phần nào ái ngại. Ngồi thừ
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một lúc, anh Mạnh thở ra đáp : “ Bộ anh tưởng tôi vui lắm sao, khi đi xét nét với
các em, khi biết các em luôn cực khổ ? Tôi cố tình làm vậy, và trường kỳ làm
vậy, là để các em luôn nhớ phải tiết kiệm tối đa của chung, cũng là của đồng bào
mình phục vụ ”… Mai Như Mạnh của chúng tôi đang định cư ở Canada, còn
một số các em, là học trò cũ của chúng tôi, nay đang ở nhiều nước. Tôi viết mầy
dòng nầy là cho các con, các cháu các em. Để các cháu thấy rằng, trong đánh
giặc nghèo, cha ông các cháu là những người mẫu mực xứng đáng, không hà

lạm của công, không phí phạm của dân.
Giờ đây khi anh em chúng tôi mỗi người mỗi ngả, có người đang ở xa, có
người đã nằm xuống, người đã làm đầy đủ các nghĩa vụ công dân, kể cả nghĩa
vụ xương máu, kể cả “ nghĩa vụ học tập cải tạo ”, có người đang vui thú tuổi già
trên tám mươi hay chín mươi tuổi, đa số đã hơn một lần làm ông làm bà, với
đông đúc đàn con cháu hậu tấn, với hơn ba mươi ngàn học sinh từ hơn 30 năm
qua tiếp nối tốt nghiệp từ trường THCĐ Lương Văn Can Quận 8, nay cũng đã
lần lượt trở thành các bậc ông bà... tôi có thể nói : hạnh phúc của chúng tôi
chính là hạnh phúc của bà con cư dân địa phương, nỗi khổ hay ray rứt của chúng
tôi cũng chính là nỗi khổ ray rứt của đồng bào. Giữa đồng bào và chúng tôi
những gì sau cùng còn đọng lại chính là tấm lòng. Đó là điều tốt đẹp nhất, là
vĩnh cữu nhất. Chớ nếu như, nếu vì “ lợi quyền sau rốt cũng về tay mình chia
nhau hưởng ”, thì rốt cuộc những gì tốt đẹp nhất cũng thành xấu xa nhất…
Một trong những kỷ niệm nhớ đời của tôi là : Một hôm, sau nhiều ngày bận
công tác ở Quốc Hội, ở nhựt báo Tin Sáng hay mải miết “ xuống đường ”, tôi
tranh thủ trở về thăm lại bà con cũ. Một bà cụ nhà ở bờ rạch Ụ Cây, gần cầu
Phát Triển, giáp với khu chỉnh trang liên khóm 14-15 Hưng Phú, nay là Phường
10, mặt hiền từ, vóc khoẻ mạnh, tóc bạc trắng mời tôi nán lại uống trà, để cho bà
có vài giây lục tìm một vật gì đó trên bệ thờ Phật. Khi bà trở lại bàn, tôi ngạc
nhiên thấy vật bà tìm được không gì khác hơn là một cuốn kinh Phật, với một
tấm hình của tôi ngăn trong đó. Hình nầy là trên một tờ truyền đơn bà cất giữ từ
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hồi tôi ra tranh cử dân biểu Quốc Hội. Bà nói : “ Tôi ngăn hình ông trong cuốn
kinh, để nhớ đọc kinh cho ông mỗi ngày ”. Có lẽ mẹ tôi ngày xưa cũng từng đọc
kinh cho tôi như bà mẹ nầy, chỉ có chút khác là mẹ tôi không biết chữ…
Riêng tôi, sau năm 1971, khi phải xa các hoạt động phát triển để dính vào
vòng tranh đấu quyết liệt cho hòa bình dân tộc, tôi vẫn còn, trong vài năm, là
hiệu trưởng một trường tiểu học nhỏ nằm dưới một dạ cầu Chữ Y, bên Hưng
Phú, gần lò heo Chánh Hưng, có tên là trường Phát Triển. Trường nầy có một
quy chế khá đặc biệt : chế độ học là miễn phí, vì học sinh toàn là con nhà nghèo,
lương giáo viên là do tôi đài thọ, chia bớt đồng lương dân biểu Quốc Hội của
tôi, còn quản trị hành chánh thì tôi nhờ “ ông Năm ”, một lão ông hảo tâm ở
xóm Ba Đình gần đó. Sau nầy tôi được biết “ ông Năm ” có một người con trai
đi tập kết miền Bắc về.

Phát triển cộng đồng
Nhưng phát triển cộng đồng, phát triển kinh tế, hay phát triển nói chung,
theo chúng tôi, không đơn thuần là phát triển cây cầu, con đường, cái nhà ;
không là làm đập, làm cống hay nạo vét kênh mương, như chúng tôi đã từng nạo
vét rạch Ông Buông, – trầm mình trong dòng kênh đen ngòm, ngập tràn đủ loại
phế phẩm ô uế, nguy hiểm, kể cả phế phẩm bằng kim loại do bà con chen chúc
sống và làm đủ thứ nghề hai bên bờ tha hồ tuôn xuống, và bằng chính đôi tay
của mình khơi thông dòng chảy cho bà con ở Quận 6 trong mùa mưa lũ –, thậm
chí cũng không là xây dựng trường học, ký nhi viện hay bệnh xá… Cũng không
là tăng trưởng lợi tức chung, lợi tức bình quân đầu người, trong khi cái hố phân
cách giàu nghèo ngày càng bị đào sâu, khoét rộng, vì nạn bất công xã hội trầm
trọng... Nhưng là phát triển đời sống cộng đồng, tính liên đới, đặt nền tảng trên
sự công bằng xã hội, trên các giá trị căn bản vừa là các quyền của con người,
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xây dựng một xã hội có tình có nghĩa, có trước có sau, mọi người hòa hợp với
nhau, với truyền thống tổ tiên ông bà, với thiên nhiên môi trường vạn vật…
Chính vì vậy mà công cuộc giáo dục công dân và công tác tổ chức các tầng
lớp nhân dân mới là trọng tâm hàng đầu của các hoạt động phát triển của chúng
tôi. Các cơ cấu xã hội đặt nền tảng trên sự tôn trọng con người, lấy con người
làm trung tâm, để đi dần đến một xã hội dân sự đích thực đối với chúng tôi là vô
cùng thiết yếu. Trong đó mọi người, mọi giới, mọi thành phần, mọi tín ngưỡng,
tôn giáo hay nghề nghiệp đều có tiếng nói xây dựng dân chủ, kiểm tra dân chủ,
chế tài dân chủ, và phát triển dân chủ … Đó cũng là nền tảng, là chỗ dựa, là lực
lượng chủ lực bền vững nhất của chúng tôi.
Tinh thần dân chủ, tinh thần cộng đồng… là kim chỉ nam, là nền tảng hoạt
động của các Chương Trình Phát Triển. Và chính bà con đồng bào là sức mạnh,
là bảo đảm, là mục đích tối hậu của chúng tôi. Trên đà phát triển, đứng trước
những công trình mới, mỗi khi gặp phải nghi ngờ vướng mắc, hay thử thách, thì
đồng bào cũng là chỗ dựa vững chắc của chúng tôi. Hơn một lần, như khi đứng
trước một khu hoả hoạn phải chỉnh trang tại chỗ, trong khi bà con nạn nhân còn
đang bàng hoàng, có người còn lo giữ con mương, khúc hẻm, lấn trước lấn sau,
hay bán đổ bán tháo chút vật liệu được trợ cấp vì nhu cầu cấp thiết trước mắt…,
ngoài việc chạy lo cứu tế cấp thời, chúng tôi thường nhờ bà con đã từng kinh
qua các gian khó chung trong công cuộc xây dựng cộng đồng ở các khu khác
đến gặp gỡ, chuyện vãn với bà con nạn nhân, hoặc đưa bà con nạn nhân đến tận
mắt tận tai tìm hiểu ở những bà con đi trước rồi về làm theo…

Hẻm ướt
Bà con khu xóm, đối với tôi, còn là nguồn động viên, gợi mở, cảm hứng.
Đặc biệt là các cụ lão thành, tiếc rằng ngày càng thưa vắng. Vì vậy, mỗi khi về
lại xóm cũ, tôi thường đến thăm các cụ trước. Trong đó có cụ Vương Kim ở khu
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Chuồng Bò, và cụ Vương Ngọc Chánh, nguyên quán ở Nam Vang, là hai cụ từ
đầu mùa và “ trên từng cây số ” đã hết mình ủng hộ các Chương Trình Phát
Triển.
Có một lần, khi vừa gặp mặt, cụ Vương Kim bỗng lên tiếng trách : “ Ông đi
lâu rồi mà sao cái hẻm của ông vẫn còn ướt ” ? Không để tôi ngạc nhiên lo lắng
quá lâu, do câu hỏi quá đột ngột của mình, cụ Kim cười xòa nói tiếp : “ Nói cho
ông vui, mấy cái hẻm ước, khóm ước ông kêu bà con làm nay vẫn được bà con
giữ nguyên ”. Tôi cũng cười xòa. Thì ra, “ ước ” hay “ ướt ”, đối với một số cụ
già đặc sệt tính Nam Bộ, cũng là một. Và cái hẻm ước hay khóm ước cụ Vương
Kim nhắc đến chính là những cam kết hết sức cụ thể bà con cùng hẻm cùng
khóm, sau khi hợp lực làm xong một công trình, tự nguyện ký kết với nhau, như
không lấn choán hẻm, không đổ rác bừa bãi, không phơi phóng hay bửa củi trên
mặt hẻm, giữ hòa khí, hợp quần giúp đỡ lẫn nhau… để các công trình tập thể
luôn được bền, để đời sống cộng đồng ngày càng chặt.

Phó Tổng Thống HK Hubert Humphrey và CTPT Q8
Các “ Hội đồng Phát triển Khóm ” đã được người dân bầu lên đều khắp. Để
bà con khóm ấp cùng nhau bàn bạc quyết định về những việc cần làm và cách
thức phải làm vì lợi ích chung. Các “ Ủy ban nhân dân ” cũng liên tiếp ra đời.
Đây không phải là các ủy ban nhân dân có tính hành chánh chánh quyền như
bây giờ, mà là những uỷ ban nhân dân thực thụ đã được bà con tín nhiệm chọn
ra giữa bà con để chịu trách nhiệm triển khai các công tác xây dựng cụ thể và
báo cáo với bà con. Các “ hẻm ước ”, “ khóm ước ” nay chắc không còn bao
nhiêu vết tích, vì hẻm đã thành đường, khóm đã thành phường. Các ngôi đình,
trạm xá, viện cô nhi, các hợp tác xã tín dụng, mua bán, chăn nuôi, đánh bắt cá,
các hội tương tế, phụ lão, các nhà tang lễ cho người nghèo ở các khu ổ chuột…
thành lập cách đây ba bốn chục năm nay chắc đã nhiều lần lột xác. Các khu nhà
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cháy Chuồng bò, Lò heo, Bình Tiên, Cầu Tre, các khu “ mả lạng ” Chánh Hưng,
Hưng Phú… do bà con cư dân tự lực hợp tác chỉnh trang tái thiết tại chỗ, nay
chắc đã có nhiều chủ mới, hay ít ra cũng đã chuyển đổi vài thế hệ làm chủ…
Phó Tổng Thống Hoa Kỳ Hubert Humphrey, trong một chuyến viếng thăm
Sàigòn, đã được tướng Nguyễn Cao Kỳ, Chủ tịch Ủy ban Hành pháp Trung
ương, đưa đến thăm quận 8. Tôi thay mặt anh em đứng ra thuyết trình tình hình
địa phương, các hoạt động, các dự án và đưa khách đi xem một số nơi trong đó
có hai khu chỉnh trang 5A ở Chánh Hưng và 14-15 ở Hưng Phú. Hai khu nầy,
khi Phó Tổng thống Hoa Kỳ đến thăm không còn là hai khu ổ chuột nữa mà đã
trở thành những đại công trường xây dựng với hằng trăm cư dân địa phương
đang hăng say lao động.
Báo chí đưa tin Phó Tổng Thống Humphrey rời Sàigòn. Đặc biệt trên nhiều
báo có kèm ảnh ông đứng ở cầu thang máy bay, với lời tuyên bố: “ Những gì tôi
thấy ở Quận 8 Sài Gòn là khởi đầu cho một cuộc Cách mạng xã hội ở miền Nam
Việt Nam ”. Nhưng bà con ở vùng ven, giáp với miệt Cần Đước, Cần Giuộc bên
Long An, thì có người cho biết đã lượm được truyền đơn của “ ai đó ” lên án tử
hình mấy người cầm đầu Chương trình Phát triển, đặc biệt nêu đích danh anh Hồ
Văn Minh, quản lý chương trình, và tôi (Tin nầy tôi đã có dịp thích thú nghe lại
khá lâu sau 1975. Trong một tiệc cưới lớn của con một cán bộ lớn ở Thành Phố,
lúc cuối tiệc, khi chỉ còn lại vài bàn giữa những thực khách gọi là thân thiết với
nhau, trong đó có tôi, và với tiệc chủ, một thực khách vui miệng nói với tôi, vừa
đưa tay chỉ hai ông ngồi cùng bàn, trong đó có một ông là chủ tiệc : “ Hồi anh
làm ở Quận 8, xém chút nữa thì hai “ ổng ” đã có lệnh… về anh rồi đó ” ! Đối
với tôi, chuyện nầy giống như là một thứ xác nhận gián tiếp về cái tin tôi nghe
được hồi năm 1965). Đây có lẽ là lần thứ nhất tôi bị lên án. Còn lần thứ hai,
nghe đâu khi tôi vô Quốc Hội và ra làm báo với Ngô Công Đức. Và lần nầy tôi
cũng không biết do đâu và từ đâu. Bởi không phải chỉ có một lần tòa soạn báo
tôi bị đặt chất nổ, bị đốt hay tôi nhận được “ đạn thư ” hâm dọa. Và cũng bởi các
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hoạt động của tôi, qua mấy thời kỳ, quả tình là khá nổi cộm và có nhiều đồng
bào hưởng ứng. Trong một bối cảnh xã hội nào đó, ngay tại những nước từng có
quá trình chánh trị dân chủ ổn định lâu đời, hoạt động nổi cộm thu hút được
nhiều người cũng là mối đe dọa cho hoạt động của nguời khác và cho chính
mình. Chính vì vậy mà có lần, khi ông Trần Văn Hương làm Thủ tướng, Bộ
trưởng Nội Vụ của ông đã đề nghị tôi chấp nhận một cận vệ, lấy từ đơn vị Bảo
vệ Yếu nhân của chế độ. Để thuyết phục tôi chấp nhận, ông nói : “ Điều chúng
tôi lo là có ai đó “ ném đá giấu tay ”, muốn giết anh, nhưng lại đổ cho chúng tôi
ra tay diệt đối lập ”. Từ chối mãi không được, tôi đành chấp nhận, với điều kiện
đó phải là một đứa cháu của tôi, đang phục vụ trong ngành cảnh sát. Vì vậy Hồ
Thanh Liêm, cháu tôi đã được cử làm bảo vệ cho tôi, sau khi đã được đặc cách
rút về Đội bảo vệ yếu nhân để được “ tập huấn ”. Không biết cháu được “ tập
huấn ” thế nào mà một hôm cháu bỗng than với tôi : “ Cháu rất khổ tâm vì được
lệnh phải thường xuyên nạp báo cáo về chú. Chú đi đâu, gặp ai… cháu đều phải
ghi lại hết ! ” Tôi cười xòa, chỉ cho cháu cách thi hành lệnh : mỗi ngày các thư
ký thường ghi lịch công tác để sẵn trên bàn làm việc của tôi. Lịch công tác nầy,
gồm các cuộc họp các loại, các cuộc gặp, cả các tiệc nhậu và các chuyến đi
chơi… không phải lúc nào cũng được tôi “ thi hành ” một cách “ triệt để ”,
nhưng tôi kêu cháu cứ tha hồ ghi lại và báo cáo cho bằng hết. Tất nhiên là cũng
phải biết không ghi những gì … “ không đáng ghi ”. Sau 1975 Liêm vẫn tiếp tục
làm việc với tôi ở Tin Sáng mới, với tư cách tài xế. Mấy năm sau thì cháu bị té
xe gắn máy và mất, ngay trước tòa soạn báo.

T.T. Thiệu với Kế Hoạch Xây Đời Mới
Ở trên tôi có nói lễ bàn giao Kế Hoạch Xây Đời Mới cho Tòa Đô Chánh
Sàigòn là “ khá vui ” vì có sự hiện diện của Phó tổng thống Nguyễn Cao Kỳ và
phu nhân “ để chứng đám và chọc tức tướng Thiệu ”. Tôi nói “ chọc tức ” tướng
Thiệu là vì, như ai cũng biết, hai tướng Thiệu, Kỳ tuy là chánh-phó của nhau
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nhưng lại “ trâu trắng trâu đen ” với nhau. Tôi ở phía đối lập với hai ông, nhưng
thường nhờ tướng Kỳ giúp đỡ chống lại Thiệu. Ông Kỳ nổi danh là người hay
“ nổi hứng ”. Và tôi cũng thường nổi hứng lợi dụng “ tật ” nầy của ông để lôi
kéo ông trong nhiều vụ. Còn nhớ có lần anh Lương Lê Đồng, Chủ tịch Hội Nhà
Giáo Yêu Nước tổ chức hội thảo về văn hóa dân tộc. Hầu hết các nhân vật sừng
sỏ chống Mỹ, chống Thiệu đều có mặt. Theo đề nghị của anh Đồng, tôi mời, ông
Kỳ dự. Phó Tổng Thống thì phải nhận phần trách nhiệm về văn hóa mà ! Dù
phải “ trân mình ” ngồi nghe thiên hạ đua nhau chống chiến tranh, chống Mỹ.
Anh Lương Lê Đồng, sau 30/4/75 là Giám Đốc đầu tiên Sở Giáo Dục Thành
Phố.
Chương trình Phát triển ở các Quận ven biên là do tướng Kỳ cho phép thành
lập. Tôi mời ông đến chứng kiến lễ bàn giao các Chương trình cho chánh quyền
theo lệnh của tướng Thiệu là muốn ông Thiệu thấy rằng “ chúng tôi ” chưa có
chịu thua ông đâu, “ hết keo nầy sẽ bày keo khác ”. Tôi nói lễ bàn giao “ khá
vui ” là vì tôi đã có dịp nói thẳng với đại diện chánh quyền, trước mặt đông đảo
bà con nhân dân địa phương, về những việc chúng tôi đã làm, và nhất là về
những việc chúng tôi sẽ làm, trong bài diễn văn chánh thức tôi đọc, với tư cách
là Tổng Quản Lý KH/XĐM, ngày 18/4/1971 mà ông đại tá Đô trưởng đại diện
tướng Thiệu phải “ trân mình ” ngồi nghe. Dưới đây là một phần bài diễn văn
trích từ nhựt báo Tin Sáng số ra ngày 19 và 20 tháng 4 năm 1971 :
Thưa quý vị,
Cách đây gần 6 năm, giữa tháng 8 năm 1965, Kế hoạch Xây Đời Mới được
ra đời trong một hoàn cảnh đặc biệt của đất nước. Lúc đó xã hội một mặt chưa
thoát cảnh xáo trộn, phân hóa sau chính biến 1/11/1963, mặt khác cuộc chiến
cũng đang bước vào giai đoạn quyết liệt. Nhưng giữa tình trạng đó đã phát sinh
ra một phong trào các thanh thiếu niên đứng lên lãnh nhận trách nhiệm của
minh đối với đất nước. Nhiều nhóm trẻ đã tổ chức những cuộc xuống đường để
chống đối, nhiều tổ chức thanh thiếu niên khác nỗ lực bắt tay góp phần xây
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dựng một xã hội tốt đẹp hơn. Có lẽ hơn bao giờ hết, giới trẻ VN đã thực sự
mong muốn một cuộc cách mạng để đổi mới xứ sở. Chính trong bối cảnh lịch sử
đó và trong phong trào chung đó mà Kế Hoạch Xây Đời Mới được hình thành
như một chương trình xây dựng cụ thể,từ những địa phương nhỏ bé nghèo nàn
của vùng ven biên Đô Thành. Chương Trình Phát Triển Quận 8 là thí điểm hoạt
động đầu tiên của Kế Hoạch nầy.
Cũng như các tổ chức thanh niên tình nguyện khác lúc bấy giờ, hoài bão
của nhóm anh em Quận 8 rất to lớn là góp phần thực hiện những cải tiến sâu
xa, táo bạo và toàn diện xã hội. Nhưng chúng tôi lại khởi sự bằng những việc
làm âm thầm, nhỏ mọn tại những khu xóm nghèo nàn, những con hẻm lầy lội
cùng với tầng lớp đồng bào khổ cực bị bỏ quên vốn là thành phần đa số của xã
hội VN hiện tại. Trong ngót 6 năm hoạt động, ý hướng căn bản của Kế Hoạch
Xây Đời Mới vẫn luôn luôn là phục vụ cho khối đa số quần chúng đó. Công
cuộc phát triển mà anh em chúng tôi chủ trương phải đem lại sự thăng tiến
chung cho cộng đồng, nhưng ưu tiên bao giờ cũng dành cho những thành phần
kém may mắn hơn hết. Đó thiết nghĩ cũng là mục tiêu chính yếu của một cuộc
cách mạng xã hội. Nhờ trung thành với ý hướng căn bản đó, chúng tôi không
bao giờ để cho Kế Hoạch Xây Đời Mới trở thành một tổ chức cứu tế từ thiện,
trước mắt quần chúng địa phương cũng như đối với mỗi người cán bộ. Vì thế
trọng tâm của chúng tôi là gây ý thức quần chúng về sự hợp tác xây dựng, bằng
cách áp dụng triệt để phương thức phát triển cộng đồng, một phương thức đặt
căn bản trên sự đóng góp của mọi người để cộng đồng đồng tiến.
Trong tinh thần đó, chúng tôi đã cộng tác với quần chúng địa phương thực
hiện được một số công tác vật chất mà chúng tôi xin phép được nêu lên ở đây
cùng quý vị, đặc biệt để trình bày với quý vị đã tận tình hỗ trợ cho Kế Hoạch
Xây Đời Mới chúng tôi về phương diện vật chất cũng như tinh thần.
1/- VỀ CÔNG TÁC CẢI TIẾN DÂN SINH.- Các đoàn cán bộ KH/XĐM đã
vận động đồng bào tu sửa (đắp đất đỏ, trải đá, lót đan, tráng xi măng) hơn
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13.900 thước đường hẻm và 3.865 thước đường lộ, đặt 8.721 thước đường cống
và mương thoát nước, bắc 18 cây cầu với chiều dài tổng cộng 525 thước, khai
thông gần 4 cây số rạch Ông Buông và Bông Súng để giải quyết nạn ngập lụt
thường niên tại Quận 6, xây 50 hồ nước công cộng để cung cấp nước sạch cho
đồng bào vùng ven…
2/- TRONG CÔNG TÁC CHỈNH TRANG TÁI THIẾT GIA CƯ.- Với sự
hướng dẫn kỹ thuật và yểm trợ một phần vật liệu của KH/XĐM các Ủy ban
Nhân dân địa phương và các Hội đồng Phát triển đã tổ chức đồng bào xây cất
748 căn nhà 4 thước x 12 thước để chỉnh trang hai khu ổ chuột tại khóm 5A
phường Chánh Hưng và Khóm 14-15 Phường Hưng Phú, Quận 8, và tái thiết
198 căn tại 6 khu hỏa hoạn trước Tết Mậu Thân. Sau Tết Mậu Thân, tại 18 khu
hoả hoạn vì chiến cuộc rải rác trong các quận 6, 7, 8 và 11, con số nóc gia được
chỉnh trang tái thiết là 1.600 căn. Tổng số trên 2.500 căn nhà chỉnh trang tái
thiết nầy đều bằng bê tông, lợp fibro xi măng hay tôn và được xây cất theo
phương thức phát triển cộng đồng. Ngoài ra còn phải kể đến hơn 4.000 căn nhà
được sắp xếp thành lô ngay ngắn, do sự vận động của các cán bộ tại 6 khu hỏa
hoạn khác mà KH/XĐM chúng tôi lúc đó không còn vật liệu để yểm trợ cho
đồng bào.
3/- VỀ CÔNG TÁC VĂN HÓA GIÁO DỤC.- Kế hoạch Xây đời mới đã xây
cất 30 phòng học cho các lớp sơ cấp và tiểu học thâu nhận được 3000 học sinh
và thiết lập hai trường Trung học Cộng đồng Quận 8 và Quận 6 gồm 52 lớp với
hơn 3000 học sinh trong niên khóa 1970-1971… Ngoài ra các Chương trình
Phát triển đã tổ chức các lớp dạy thủy động cơ, máy nổ hai thì, radio, điện
nhà… 17 khóa giáo dục căn bản phụ nữ cho chị em biết thêm nghề may cắt và
nấu ăn…
Những thành quả vật chất đó tuy đã góp phần cải thiện đời sống của đồng
bào nghèo và gây lại niềm tin nơi quần chúng, nhưng đó không phải là mục tiêu
quan trơng hơn hết. Chính qua những công tác đó, anh em cán bộ đã khơi động
31

được một phong trào quần chúng hợp tác tham gia cải tiến xã hội được chuẩn bị
bằng những buổi mạn đàm và những buổi họp nhiều khi thâu đêm để đồng bào
có cơ hội gặp nhau thảo luận về công việc có ích lợi chung.
Những hoạt động đó còn là môi trường để mỗi người cán bộ chúng tôi tự
đào luyện chính mình bằng phương thức tập thể chỉ huy cá nhân đảm trách,
bằng sự hòa mình thật sự vào đời sống quần chúng, bằng sức kiên trì vượt qua
những khó khăn thử thách, và nhất là để tìm kiếm được, nhờ kinh nghiệm hành
động và suy tư, một đường hướng và phương thức phát triển hữu hiệu phù hợp
với hoàn cảnh đặc thù của xã hội VN. Chính thực tại phức tạp của môi trường
làm việc, chính sự dấn thân trọn vẹn đã giúp chúng tôi tìm hiểu được những đòi
hỏi căn bản của quần chúng và từ đó biết áp dụng đúng đắn những biện pháp,
những kỹ thuật phát triển thích nghi với đòi hỏi. Đó là thành quả quý báu hơn
hết mà KH/XĐM đã thâu đạt được và chúng tôi tin là bước đầu trong việc thực
hiện một công cuộc phát triển lâu dài cho xứ sở….
Một lần nữa chúng tôi xin nhắc lại thành quả độc đáo đáng khích lệ cho anh
em chúng tôi chính là sự tham gia tự nguyện và phấn khởi của đông đảo quần
chúng… Trong hàng ngàn công tác phát triển cộng đồng ở khắp các quận 6, 7,
8 và 11, lúc nào sự đóng góp của đồng bào thụ hưởng cũng được mời gọi tới
mức tối đa. Có thể nói trong gần 6 năm trời hoạt động, mức độ đóng góp trung
bình của quần chúng trong các công tác xây dựng và phát triển thưòng vượt quá
60, 70 %…
Nói đến đây, chúng tôi thấy có bổn phận xác nhận lại một lần nữa lòng biết
ơn chân thành của chúng tôi đối với quý vị lãnh đạo trong chánh quyền cũng
như quý vị điều khiển các cơ quan xã hội tư nhân, ngay từ phút khởi thủy của
KH/XĐM, đã giúp đỡ và khuyến khích anh em chúng tôi về mọi phương diện…
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Chính các đoàn thể và tổ chức tư nhân nầy, trong cũng như ngoài nước,
không những đã giúp công giúp của mà còn đóng góp rất nhiều ý kiến đáng giá
cho các dự án hoạt động khắp các quận ven đô…
Tính đến ngày hôm nay (18/4/1971), KH/XĐM chúng tôi đã hoạt động được
5 năm 8 tháng 8 ngày. Trong chốc lát tiếp theo đây chúng tôi sẽ ký giấy bàn
giao các cơ sở cho Tòa Đô Chánh… Bất cứ một chương trình thí điểm nào cũng
phải có hồi kết thúc… Chúng tôi hoan hỉ với sự kết thúc nầy để rồi lại tiếp tục
con đường phụng sự quê hương dân tộc bằng một hình thức khác, trong những
điều kiện khác…
Thế hệ tuổi trẻ chúng tôi – với những 20, 30 năm còn hoạt động trước mặt –
cần phải đóng góp xương máu gian lao nhiều hơn nữa để xây dựng quê hương
thân yêu nầy…
Kể từ nay, hay thực ra kể từ nhiều năm qua, tuy sự bảo trợ hay cộng tác của
cơ quan Nhà nước không còn nữa, chúng tôi vẫn ghi ơn giới lãnh đạo chánh
quyền đã thường xuyên tạo dịp cho chúng tôi có một thế đứng riêng, thế đứng
của một tập thể thiện chí tư nhân, trong lòng quần chúng. Chúng tôi không chút
mảy may nuối tiếc một quá khứ đang đi qua hoặc bám víu vào các thành quả đã
thực hiện được để tạo cho mình một chỗ ngồi, một địa vị trong guồng máy
chánh quyền. Trái lại chúng tôi hằng tâm niệm rằng, trong quá trình biện chứng
“ suy tư - hành động ”, mỗi giai đoạn kế tiếp phải là một tổng hợp, một đúc kết,
với nhiều óc sáng tạo, những kinh nghiệm sống động đã thâu lượm được trong
thời gian trước.
Bởi thế chúng tôi vững tâm bước tới…
Trưóc khi ngừng lời, chúng tôi xin nói vài lời hết sức vắn tắt với quý vị đại
diện đồng bào địa phương các quận 6, 7, 8 và 11 có mặt hôm nay ở đây.
Thưa đồng bào,
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Trong buổi lễ bàn giao hôm nay, đại diện cho Hội Đồng Quản Trị Kế
Hoạch Xây Đời Mới chúng tôi xin xác nhận rằng KH/XĐM tuy kể từ nay không
còn hoạt động dưới hình thức cơ cấu như trước nữa, nhưng trong thực chất, tinh
thần xây dựng một xã hội tốt đẹp, ý hưóng kiến tạo một nếp sống mới vẫn tồn tại
mãi mãi. Bởi vì tinh thần đó, ý hướng đó đã ăn rễ sâu trong mỗi con người của
quý vị cũng như của chúng tôi trong thời gian cùng nhau theo đuổi hàng ngàn
công trình xây dựng, đặc biệt như những khu chỉnh trang đại quy mô khóm 14
và 15 Hưng Phú, khu nghĩa địa Chánh Hưng, khu Cầu Tre, khu Vạn Nguyên,
khu Nam Long, các trường Trung Học Cộng Đồng Quận 8, Quận 6…Ngày nay
khuôn khổ bên ngoài tuy bị gỡ bỏ đi nhưng tinh thần đã phát triển đó đã nhập
thể sâu xa trong tâm khảm, trong tiềm thức và cả trong phản ứng tự nhiên nhất
của mỗi người chúng ta.
Với niềm xác tín đó, chúng tôi dám đoan quyết rằng lý tưởng Xây Đời Mới
chính là nội dung của cuộc cách mạng toàn diện mà dân tộc ta đang theo đuổi
để tự giải phóng mình ra khỏi tình trạng nghèo đói, dốt nát, bất công và chia rẽ
hiện tại…
Sài Gòn, ngày 18/ 4 / 1971
Tổng Quản Lý KH/XĐM
Hồ Ngọc Nhuận
Nghĩ số tôi cũng “ ngộ ” ! Cả đời dính với mấy cái “ mới ”. Làm “ phát
triển ” thì có “ Kế hoạch Xây Đời Mới ”. Vô Quốc Hội thì có “ Nhóm Xã Hội
Mới ”. Rồi đến nhật báo Tin Sáng là “ Cơ quan tranh đấu cho một Xã Hội
Mới ”. Những cái “ mới ” mà tôi không nhớ những anh em đồng lao cộng khổ
với tôi, ở từng thời kỳ, đã thống nhất lựa chọn thế nào. Nhưng cái mới nào rồi
cũng suýt làm tôi mất mạng. Riêng Tin Sáng cũng đã bị đốt phá mấy lần, mỗi
lần đều được báo chí Sàigòn đưa tin đầy đủ, và riêng tôi cũng đã vài lần nhận
được “ đạn thư ” tại tòa soạn.
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ANH EM TIN SÁNG CỦA TÔI

ĐI KINH TẾ MỚI. – NHỚ ISRAEL NĂM 1967. – NHỚ NHAU KHI CHIA
LY. – BAN LIÊN LẠC TIN SÁNG. – BAN ĐỜI SỐNG TIN SÁNG. –
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BÁO. – NHÀ VĂN SƠN NAM VÀ “ DĨA CÁ KHO ” HẰNG NGÀY. – LÀNG
BÁO CŨ VÀ LUẬT BÁO CHÍ 007. – THỜI VÀNG SON CỦA BÁO CHÍ
NƯỚC NHÀ. – NGƯỜI TỔ CHỨC NGÀY KÝ GIẢ ĐI ĂN MÀY, 10/10/1974.
– BÁO VÀNG. – NHỮNG CỘNG TÁC VIÊN QUÝ GIÁ CỦA TIN SÁNG. –
MỘT BIỆT LỆ. – BA ÔNG PHỤ TÁ CHỦ BÚT. – TIN SÁNG THỂ THAO
VÀ VĂN NGHỆ. – KHÔNG DÁM NHÌN THẲNG MẮT ANH EM. –
NHỮNG CÂY VỢT MỘT THỜI LÀM RẠNG DANH ĐẤT NƯỚC. – SỐNG
Ở VIỆT NAM. – LỰC LƯƠNG THỨ BA, NGÔ CÔNG ĐỨC VÀ BÁO TIN
SÁNG. – BÁO TIN SÁNG : MỘT ĐIỀU “ QUÁI LẠ ”. – NHỮNG ĐỘC GIẢ
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CỦA TIN SÁNG. – BA MƯƠI NĂM NHÌN LẠI. – MỘT CUỘC TRẮC
NGHIỆM. – NGƯỜI DỊCH MARCEL PROUST ĐẮC NHẤT. –

Đi kinh tế mới
Anh chị em Tin Sáng của tôi nay mỗi người mỗi ngả, có người đã ra đi đến
lần thứ hai, mà lần cuối là để không bao giờ gặp lại nhau nữa !…
Người ra đi đầu tiên là một anh thợ sắp chữ còn trẻ mà đã có đến ba bốn
con. Ngày anh đưa vợ con đến chào từ giã tôi để đi vùng kinh tế mới, tôi mới
nhận ra một trong hai mắt của anh đã bị đục hơn trước nhiều. Anh nói :
– Mắt cháu ngày càng yếu hơn, không thể tiếp tục đêm đêm làm việc với
chú, cháu cũng tiếc, nhưng theo vợ con cuốc đất trồng khoai chắc sẽ tốt hơn cho
sức khỏe. Cũng tại hồi đó cháu muốn cho chắc ăn…
Thấy tôi trố mắt như muốn hỏi “ chắc ăn cái gì ”, anh cười buồn, giải thích :
– Nhỏ mủ xương rồng không phải lúc nào cũng thành công, mà khi thành
công thì mắt hư nặng lắm, lại xấu, người ta nói vậy. Lấy kim đâm là chắc ăn
nhứt, mà mắt vẫn còn nguyên. Nhưng kim phải quấn chỉ làm ni, để không đâm
vô sâu quá. Cháu chọn cách nầy.
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Ai nghe kể một chuyện như vầy chắc cũng hỏi tới coi làm cách nào, kết quả
hậu quả ra làm sao và tại làm sao… Tôi cũng vậy, nhưng lại quên hết liền sau
đó. Phần vì những chi tiết “ đáng sợ ” quá, phần vì không muốn nhớ để cứ buồn.
Nhưng lại nhớ đến một chuyện khác…
Có một buổi sáng, cả xóm cha tôi ở dưới quê bỗng huyên náo vì tiếng la thất
thanh của một thằng cháu. Nó vừa la vừa chạy thục mạng như một thằng điên.
Một người bà con chận đầu ôm ghì nó lại bị vây máu đầy mình trước khi nó bất
tỉnh. Vừa băng bó vết thương cho nó, người bà con tôi vừa thử ngửi tìm mùi
rượu nơi miệng nó mà không thấy. Ông nghĩ nó phải nốc vô cả “ xị đế ” rồi mới
dám tự chặt tay. Nào ngờ nó lại “ chặt chay ”… Thì ra, để trốn quân dịch, nó đã
gá tay trên một gốc cây so đũa trong sân nhà và tự chặt phăng cái ngón dùng để
lảy cò súng. Mà không hề nhấp một hớp rượu nào… Nhớ lại chuyện nầy, tôi hỏi
người thợ sấp chữ trẻ :
– Sao cháu không chọn cách khác mà chọn cách làm hư mắt ?
Anh thợ trẻ lại cười :
– Cách nào cũng có cái hay cái dở chú ơi ! Chặt tay thì làm sao xưa rày cháu
sắp chữ cho chú được…
Hầu hết những ai đi kinh tế mới trước sau đều quay trở lại thành phố, ngay
cả gia đình một số anh em Tin Sáng được nhà báo yểm trợ hơn mức bình
thường, như mỗi nhà một giếng nước hay một cầu vệ sinh riêng, – tiêu chuẩn
chung là bốn nhà một giếng nước –, như tiêu chuẩn gạo dự trữ gấp đôi và nhiều
tiện nghi khác… nhưng tất cả kẻ trước người sau đều quay trở lại Thành phố
hết. Có một thứ cốt yếu không thể nào bằng ý chí cung cấp cho người ta được,
huống hồ ở một vùng kinh tế mới thiếu thốn mọi thứ. Đó là nếp sống đô thị, dù
là tối thiểu như ánh sáng đèn đường, như dòng nước sạch công cộng mà có
người đã trải qua gần trọn đời người… Huống hồ cái gì cũng không có ở vùng
kinh tế mới : trường học, trạm xá, chợ búa, nhất nhất cái gì cũng không ! Chỉ có
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nắng, gió, đồng không mông quạnh, căn nhà lá tạm bợ trống trước trống sau,
mảnh đất còn đầy sỏi đá chen với gốc cây rừng được dọn sơ sịa. Và có nơi là
chằng chịt những hố bom, những hố bom mới hôm nào là lãnh địa dành riêng
cho “ các ông giải phóng ”… Mà bà con thành phố thì ngay như cái kiến thức tối
thiểu là đặt hom mì đầu ngược đầu xuôi cũng không biết, thì làm sao mà không
quay lộn về thành phố cho được.

Nhớ nước Israel năm 1967
Rồi tôi nhớ lại hồi năm 1967, khi tôi đi thăm Israel rồi nấn ná ở lại cả tháng
để tìm hiểu các nông trang tập thể của họ (những kibboutz hay kiboutzim). Đó là
sau trận chiến 6 ngày, Israel toàn thắng khối Á Rập, chiếm bán đảo Sinai của Ai
Cập và kiểm soát luôn khu Đông Jerusalem của người Palestine. Có những nông
trang ra đời từ sau Thế chiến thứ Hai, khi một số ít ỏi người Do Thái thoát khỏi
các lò hơi ngạt Đức quốc xã. Đa số còn lại lần lượt mọc lên theo đà phát triển
dân số hồi hương, theo đà bành trướng lãnh thổ chống lại người Palestine. Làng
mới làng cũ đều trù phú, trên đất khô cằn như sa mạc, nước tưới có khi phải nối
ống dẫn đi hằng trăm kilômét. Tạm bỏ qua một bên óc bành trướng quá mức của
người Do Thái chống lại người Palestine bản địa, có mấy điều không khỏi làm
tôi ngạc nhiên thán phục. Người Do Thái có vẻ khá thành công trong kế hoạch
hóa nông nghiệp, và nông thôn, với một tinh thần tổ chức tập thể rất cao : sau
mấy năm phát đạt nhờ sản xuất và xuất khẩu bông vải, tới năm tôi sang họ
chuyển hướng trồng bông tươi xuất khẩu sang châu Âu, và cũng khá thành công.
Họ cũng gặt hái nhiều kết quả khả quan trong xuất khẩu trái cây tươi quanh
năm, với những nhà trữ lạnh tôi ngồi trên xe nâng chạy hoài không giáp. Họ bảo
quản trái cây quanh năm như vậy để điều tiết và bình ổn giá cả thị trường, không
để nông dân bị thiệt, nhất là vào giữa mùa rộ trái. Ông Viện trưởng một Viện
nông nghiệp buổi sáng tiếp tôi ở Viện, mà học viên chủ yếu là những nông trang
viên trong vùng với những vấn đề cụ thể thiết thân của họ, cùng với các nghiên
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cứu sinh nước ngoài, nhưng lại mời tôi buổi chiều về nhà ông uống trà. Và điều
ngạc nhiên thú vị là nhà ông, cũng như của nhiều người khác, là ở trong làng,
trong một kibboutz, cách Viện thật xa…
Một bà thứ trưởng đặc trách giáo dục phụ nữ cũng tiếp tôi. Nhưng điều làm
tôi ngạc nhiên nhất không là về những gì bà trình bày mà là vì cái ngành của bà
không trực thuộc Bộ Giáo dục, lại thuộc Bộ Canh nông ! Trước ngạc nhiên của
tôi, bà thích thú nói : “ Không phải mình ông thắc mắc đâu. Từ ngày lập quốc
tới giờ và mãi mãi về sau nầy cái gốc của nước chúng tôi là cái làng. Nhưng ai
cũng biết cái gốc của làng là gia đình, và cái gốc của gia đình là người phụ nữ.
Vì vậy mà ngành giáo dục phụ nữ của chúng tôi nằm trong Bộ Canh Nông, là bộ
đặc trách xây dựng và phát triển các làng ”… Một kibboutz mới thường mọc lên
với khoảng hai mươi lăm cặp vợ chồng trẻ tình nguyện, trên một vùng đất đã
được san lấp sẵn, kể cả dọn sạch sỏi đá, với các kiến trúc hạ tầng cần thiết. Trả
lời câu hỏi của tôi về kinh phí đầu tư, người ta nói : khoảng hai mươi lăm ngàn
đô la cho mỗi cặp vợ chồng. Mức đầu tư nầy là vào những năm 60, còn bây giờ
thì không biết là bao nhiêu… Chính cộng đồng người Mỹ gốc Do Thái giàu có
là nguồn tài trợ chính cho các chương trình lớn của Israel, trong đó có chương
trình định cư người hồi hương. Ước gì ta có được số tiền của một gia đình trẻ ở
đó cho một làng kinh tế mới của ta, cộng với tính cần cù chịu khó của người
mình và đất đai màu mỡ của miền Nam, thì tình hình chắc đã khác… Làm kinh
tế, dù là kinh tế mới hay kinh tế cũ, thì phải có vốn đầu tư thôi, không có cách
nào khác. Và vốn đó, tôi chỉ muốn nói riêng về lòng yêu nhớ quê hương và tài
ba của anh em con cháu ta ở nước ngoài, ta cũng không thua bất cứ ai…

“ Nhớ nhau khi chia ly ”
Anh em Tin Sáng chúng tôi có một nhóm thường xuyên ở lại tòa soạn rất
khuya để cùng chỉnh sửa bài vở giờ chót trước khi đưa đi in. Để rồi sau đó cùng
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nhau ngả vài chai Lebon ở quán lề đường của chị Hai Quý, đối diện tòa soạn,
trước khi ai về nhà nấy. Anh Hai Quý, người đặc trách sửa xe gắn máy cho các
phóng viên Tin Sáng, thỉnh thoảng cũng tấp vô làm vài ly. Nhưng trước khi ai
về nhà nấy, cả nhóm đều không quên “ đồng tiễn ” tôi trở lên phòng riêng của
tôi ở tòa soạn để tôi một mình nằm “ rình ” nghe tiếng máy in… ngừng chạy.
Bởi Tin Sáng trong suốt sáu năm dài sau 1975 có một hộ khẩu tập thể ngay tại
tòa soạn mà tôi là chủ hộ. Đêm đêm tôi chỉ ngủ ngon với tiếng máy in chạy đều
và chỉ giựt mình tỉnh giấc khi máy in ngừng chạy vì một “ sự cố ” kỹ thuật bất
thường nào đó. Rượu Lebon có một đêm “ vặn cổ ” hết mấy tay bợm nhậu là
dân sửa máy đánh chữ ở đường Nguyễn An Ninh, gần chợ Bến Thành, nên sau
đó chúng tôi chuyển sang “ chơi ” rượu thuốc hay baxi đế. Thật tình tôi không
mấy tin khi nghe có người chết vì uống rượu Lebon. Cho đến khi tự mình xách
xe đi kiểm chứng và tận mắt chứng kiến một dãy phố dài cứ cách vài căn có một
quan tài và nhiều người khóc. Nghe nói còn mấy người bà con từ Bến Tre lên
chơi cũng ráp vô nhậu để rồi cũng chết khi chưa kịp về đến quê. Rồi đặc biệt
cho đến cái đêm tôi đang ngồi kiểm bài bỗng nghe tiếng nhạc đám ma chen lẫn
tân nhạc dội đến từ xóm nhà chị Hai Quý. Không phải anh Hai Quý chết mà là
em trai anh. Ông này không tin có người chết vì rượu Lebon nên nạt vợ bắt chạy
mua về uống, và… chết. Tôi thương tiếc ông ấy thật, nhưng cũng tự hỏi không
biết tại sao thời nào cũng có những cái chết lãng nhách như vậy đó. Về sau qua
báo chí mới biết rượu Lebon uống chết vì được pha chế bằng cồn công nghiệp !
Có điều báo chí không nói tại sao rượu Lebon chỉ uống chết vòng vòng quanh
chỗ nhậu của tụi tui. Có lẽ vì lúc đó cồn chế rượu cũng thiếu, mà cồn dùng cho
nhà thương cũng thiếu, không đủ chạy giáp thành phố, nên đóng khung được
người chết chỗ nầy cũng là cứu người khỏi chết chỗ khác…
Có hai bạn không lơi đêm nào là anh Phan Ba, nguyên giám đốc Đài Phát
Thanh Nam Bộ thời chống Pháp, một cột trụ tòa soạn của cả Tin Sáng bộ cũ lẫn
bộ mới, và anh Nguyễn Chức Sắc, sếp typo. Về nghề nghiệp hai anh bổ sung
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cho nhau là việc đã đành, không có anh nầy thì việc anh kia cũng không để làm
gì, nhất là ở vào thời buổi không có kỹ thuật vi tính, nhưng về tánh tình cũng
vậy luôn. Anh Phan Ba từ đầu hôm cho tới khi tàn cuộc không nói tiếng nào, chỉ
thỉnh thoảng cười nụ khi tới “ tua ”. Còn anh Sắc thì từ đầu mùa cho tới cuối
mùa vẫn luôn miệng một điệp khúc “ ta nhớ nhau khi chia ly ”… Cả hai anh đều
chọn Tin Sáng như một mái nhà thứ hai, nhưng đối với anh Phan Ba, Tin Sáng
còn hơn thế nữa, bởi anh có cuộc sống thật lặng lẽ… Cả hai anh đều lần lượt rủ
nhau vĩnh biệt anh em rất sớm, sau khi Tin Sáng “ hoàn thành nhiệm vụ ” không
bao lâu. Anh Hai Quý sau đó cũng “ bỏ đi ” luôn, không phải vì buồn thiếu bạn
nhậu mà vì bị xe đụng. Người “ bỏ ” anh em cũng khá sớm là anh Nguyễn Hữu
Hiệp, Trưởng ban tư liệu - thư viện Tin Sáng, cựu dân biểu Quốc hội lập hiến
1966, nguyên phụ tá Bộ trưởng đặc trách liên lạc với Quốc hội trong chánh phủ
Trần Văn Hương, trước khi ông nầy lên làm Phó Tổng thống cùng liên danh với
Tổng thống Thiệu. Anh đặc biệt thương anh em nên chọn “ ra đi ” đúng ngày
Trung Thu, để ai nấy dễ nhớ ngày giỗ, nếu muốn. Vài phút trước khi trút hơi thở
cuối cùng anh vẫn còn luôn miệng nói với tôi câu “ phải trả nợ rừng ”. Anh bị
sốt rét ác tính vì có thời gian đi làm nghề gỗ với anh Dương Văn Ba, sau khi Tin
Sáng ngưng hoạt động. Tôi luôn nhớ bệnh viện Chợ Rẫy, với một khoa đặc biệt
chuyên trị bệnh sốt rét, đã tận tình chạy chữa cho anh Hiệp. Tôi cũng đặc biệt
nhớ bác sĩ Trịnh Kim Ảnh, giám đốc bệnh viện lúc bấy giờ. Hầu hết nhân viên
bệnh viện thường kính mến gọi anh bằng bác Hai, ngay cả những lúc vắng mặt
anh. Có một cảnh tôi không muốn nhớ nhưng cứ lảng vảng trở lại với tôi hoài,
và cho tới tận bây giờ. Đó là cảnh anh Hiệp lắc đầu ngậm miệng từ chối ly thuốc
do chị Hiệp đổ cho, nhưng lại “ ngoan ngoãn ” nhận uống từ tay tôi, để rồi, chỉ
chừng mươi giây sau đó, duỗi thẳng hai chân trút hơi thở cuối cùng !

Ban liên lạc Tin Sáng
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Thương nhớ nhau nhiều, anh chị em Tin Sáng gắn bó với nhau như trong
một gia đình, dù có đi xa. Vì vậy từ sau khi Tin Sáng “ đứt phim ”, nói theo một
anh bạn lính của tôi hiện đang ở Mỹ, dần dần đã hình thành một Ban liên lạc Tin
Sáng “ không có môn bài ” mà người mặc nhiên bị chỉ định đứng đầu là tôi, và
người cũng được tôi mặc nhiên chỉ định làm phó ban kiêm thủ quỹ là anh
nguyên “ hạ sĩ ” trưởng ban Đời sống Đỗ Tấn Phát. Dần dần cũng hình thành
một quỹ tương trợ chủ yếu được dùng để đại diện tập thể viếng tang anh chị em
vừa nằm xuống, đăng báo chia buồn với tang quyến, và giúp đỡ anh chị em khi
hoạn nạn. Vốn ban đầu của quỹ là đóng góp của anh chị em và gia đình trong
buổi lễ tất niên hay tân niên hằng năm, cùng với “ của ít lòng nhiều ” của anh
chị em đi xa gởi về, và hỗ trợ của vài “ Mạnh thường quân ” là những anh chị
em đã ra làm ăn khá. Tất niên, tân niên Tin Sáng cũng có năm “ đực ” năm
“ cái ”, nên quỹ TS cũng có lúc “ đứt hơi ”, nhưng năm nào “ cái ” thì anh chị
em và cả gia đình dâu rể, con cháu Tin Sáng đều tựu về rất đông, rất đầy đủ.
Đúng là vui như Tết, với đôi chút ngậm ngùi buồn tủi trong những phút giây
tưởng nhớ những anh chị em đã khuất, mà danh sách ngày càng dài ra.

Ban Đời Sống Tin Sáng
Nhựt báo Tin Sáng bộ mới có nhiều ban bệ chuyên trách hơn Tin sáng cũ, từ
hành chánh quản trị đến biên tập. Nhưng tôi xin có đôi lời nói riêng về Ban Đời
Sống, bởi đó là một đặc thù không của riêng Tin Sáng, mà của thời cuộc. Theo
tôi nhớ thì không có cơ quan hành chánh sự vụ nào thời sau 1975, đương nhiên
là có các tờ báo, mà không có Ban Đời Sống (BĐS). Chỉ cái việc lo chạy gạo và
dầu lửa cho tập thể và cho từng gia đình anh chị em thôi là đủ thấy tầm quan
trọng của BĐS rồi. Huống hồ anh chị em Tin Sáng chúng tôi, đứng đầu là Ngôchủ-nhiệm, lại hay bày lắm trò : bếp ăn tập thể phải cung lo là cái gốc rồi, kế đó
là các nông trường, nhưng không phải một cái, lớp nuôi cá nuôi heo nuôi vịt, lớp
làm ruộng ở Minh Hải, lớp làm rẫy làm rừng ở Sông Bé… Rồi trại nghỉ mát ở
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Bình Quới Thanh Đa, rồi nhà nghỉ mát ở Bãi Dâu Vũng Tàu, rồi các đội bóng và
các trận ra quân giao hữu, rồi các “ ngày chủ nhật xã hội chủ nghĩa ” đắp đập,
đắp đê, xây tuyến phòng không, ụ pháo hỗ trợ bộ đội, v. v… Tất cả đương nhiên
là phải có ăn có uống, có đi lại. Và một phần là có góp sức của BSĐ, đứng đầu
là hạ sĩ Đỗ Tấn Phát, “ lính ” của trung tá Đẩu, chánh văn phòng của Đại tướng
Dương Văn Minh, có Lê Quang Hải, con trai đại tá Lê Quang Hiền, phụ tá. Đại
tá Hiền và tôi đã cùng làm ở Bộ Thanh Niên dưới thời Thủ tướng Nguyễn Cao
Kỳ, năm 1966. Anh Hiền làm Đổng lý văn phòng, tôi làm Phụ tá Thanh niên.
Sau nầy tôi mới biết anh Hiền là anh ruột liệt sĩ Lê Quang Lộc, khá nổi tiếng
trong giới thanh niên Sàigòn vô bưng kháng chiến. Đỗ Tấn Phát đã từng giúp tôi
và anh Dương Văn Ba trong in ấn tờ “ Tin Sáng lậu ” và các tài liệu tranh đấu
khác ở văn phòng Đại tướng Dương Văn Minh.
Ban Đời Sống Tin Sáng đã cùng Tin Sáng hoàn thành nhiệm vụ năm 1981,
nhưng BĐS của các cơ quan quốc doanh thì còn sống mạnh khá lâu. Hầu hết lại
“ lên đời ” thành “ Xí Nghiệp Đời Sống ”, chuyên sản xuất kinh doanh đủ loại,
cả tổng hợp, để tăng thêm thu nhập cho nhân viên cơ quan, và làm cho các thủ
trưởng, các cấp lãnh đạo hành chánh sự vụ cũng… sống được. Tất nhiên là
không được bằng các công ty, xí nghiệp sản xuất, dịch vụ, thương mãi quốc
doanh chính danh chính hãng, nên sau cùng cũng đã tém dẹp, biến thể hay lột
xác để bằng anh bằng em…

Những người làm báo “ chê đủ thứ ”
Anh Minh Đỗ, một đồng nghiệp lâu năm của chúng tôi, cũng đã sớm gãy
đổ. Anh là một cột trụ nữa của tòa soạn Tin sáng bộ mới, sau khi là một cột trụ
của Điện Tín trước 1975, cùng với một cột trụ khác là anh Trương Lộc, cùng với
cây viết ký sự ăn khách Trần Trọng Thức và nhiều cây viết tên tuổi khác, khi tôi
làm giám đốc chánh trị và Dương Văn Ba làm tổng thư ký tòa soạn Điện Tín.
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Anh Minh Đỗ vĩnh biệt anh em chúng tôi không phải vì thuốc lá và rượu, hai
thứ gần như là cái “ nghiệp ” của người làm báo cũ, mà vì anh suốt đời “ chê ”
cả hai thứ đó… Anh Dương Văn Ba, anh Trương Lộc và anh Trần Trọng Thức,
tuy cũng vất vả mỗi đêm với tôi ở Tin Sáng bộ mới, nhưng lại không nhậu với
tôi, có lẽ vì có những “ chầu ” khác… Cũng có những chầu khác là những chầu
của bộ phận kiểm tra của anh Sáu Hồ Ngọc Cứ, bộ phận “ Đời Sống ” bếp núc
của anh Đỗ Tấn Phát, bộ phận phát hành của anh Hồng Ngọc Hải. Còn các
phóng viên thì vì có nhiều tổ, nhiều ban quá nên tôi “ điểm danh ” và “ kiểm
tra ” không xiết. Mà chạy “ sô ” tham gia cũng không xuể… Tôi nhắc chữ
“ nhậu ” hơi nhiều, bởi đó là cái tật xấu và cái cách xả hơi duy nhất của nhóm
“ làm báo đêm ” chúng tôi sau một ngày dài căng thẳng, nhất là trong sáu năm
dài Tin Sáng bộ mới. Có mấy bộ phận khác đêm đêm cũng thức suốt với tôi
nhưng lại chê nhậu và chê cả thuốc lá. Đó là các anh em “ cò ”, tức cò-réc-tưa,
bộ phận sửa bản in, đứng đầu là anh bạn cũ của tôi, anh Phan Công Minh,
nguyên Hiệu trưởng trường sư phạm Vĩnh Long trước 1975, có anh bạn giáo sư
Pháp văn Đào Văn Phước phụ tá và mấy chị, trong đó có phu nhân anh Dương
Văn Ba. Nhà giáo trên nguyên tắc là kỵ nhậu rồi, còn mấy chị thì vừa chê vừa
trách. Có vài bộ phận khác nữa cũng vậy, như ở Ban Văn hóa - Nghệ thuật, tuy
gồm cả mấy anh chị nghệ sĩ họa sĩ nổi tiếng, cả nghệ sĩ trên sân cỏ, và cựu nhà
giáo như tôi, nhưng tinh thần mẫu mực, mô phạm thì hơn tôi nhiều…

Các anh bác sĩ nhà báo
Tập thể Tin Sáng hân hạnh được bốn anh bác sĩ lần lượt săn sóc sức khỏe,
nhưng cả bốn anh đều không ai qua nổi cô Sương, một mình làm y tá cho cả bốn
anh và trong suốt sáu năm. Anh Nguyễn Văn Mẫn, người bác sĩ đầu tiên của Tin
Sáng, là nguyên Thị trưởng Đà Nẵng dưới thời tướng Nguyễn Cao Kỳ thì ai
cũng biết rồi. Anh “ đi chui ” cùng gia đình sang Pháp vào cuối thập niên 70 để
rồi tôi chỉ được gặp lại anh lần cuối qua điện thoại ở Paris năm 1994. Bệnh tim,
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mà một phần vì nó anh phải tìm cách sang Pháp, đã tái phát vô phương cứu
chữa. Cùng với anh Mẫn, anh Đinh Xuân Dũng không chỉ là bác sĩ riêng của Tin
Sáng hay của bệnh viện Sùng Chính, – bây giờ là Trung tâm chấn thương &
chỉnh hình Trần Hưng Đạo –, mà còn là bác sĩ của cả gia đình tôi. Là bác sĩ của
gia đình, anh săn sóc hầu hết các con lớn nhỏ của tôi, nhưng chỉ biết tôi có hai
dòng con từ sau khi Tin Sáng hoàn thành nhiệm vụ, tức sau năm 1981, đặc biệt
khi mẹ các con lớn của tôi vừa từ dưới quê trở lên Thành phố được vài năm và
cùng tôi có mặt trong đám tang cụ thân sinh anh Dương Văn Ba. Sự ngạc nhiên
pha lẫn thích thú khiến anh phải la lớn hỏi lại tôi cho rõ, mặc dù đang ở giữa
đông người trong một đám ma và mặc dù giọng anh thường không phải là nhỏ…
Anh hiện đang ở Hoa Kỳ, và từ vài năm nay chúng tôi thường thư từ cho nhau,
nhất là trong các dịp lễ tết.
Công việc anh Mẫn, anh Dũng bỏ dở thì anh Nguyễn Hải Nam gánh thế.
Anh Nam còn gánh tiếp mấy anh em Tin Sáng khi Tin Sáng “ hoàn thành nhiệm
vụ ”, và khi anh là Giám đốc bệnh viện An Bình lại còn chiếu cố cho số anh em
nầy được hưởng chế độ nhà ở như công nhân viên Nhà nước. Lại còn gánh cả
riêng tôi mỗi khi tôi đến “ thăm ” bệnh viện của anh. Anh Nguyễn Hải Nam
cũng là người chịu khó chia sẻ bếp ăn tập thể với anh em nhiều nhất. Hơn hẳn
một vài người trong tòa soạn, luôn chê bữa ăn chung hay họa hoằn lắm mới có
mặt… Anh Nam luôn có mặt cũng là để cùng tán dóc với anh Đức, với tôi và
cũng để có đầy đủ dữ kiện về bếp ăn tập thể mà theo dõi chăm sóc sức khỏe cho
anh em. Ở vào thời buổi cái ăn, cái chữa… cái gì cũng thiếu thốn đủ thứ thì ít
nhất “ cùng ăn ” với anh em cũng là cách đi đúng hướng để phòng bệnh chữa
bệnh tốt nhất cho mọi người. “ Ông thầy thuốc Nam ” của chúng tôi hẳn là đã
nghĩ như vậy… Bếp ăn tập thể thời đó ở đâu cũng có và cũng vậy thôi, nghĩa là
cũng cơm độn bo bo, khoai lang hay nhiều nhất là mì sợi, nhưng cái đáng nói là
Đức và tôi, với sự giúp sức của anh chị Hồ Ngọc Cứ, đã đặt bếp ăn và phòng ăn
tập thể ngay tại phòng khách lớn của nhà báo : người ăn, cả chủ lẫn khách mời,
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kể cả khách mời người nước ngoài, đều có thể quan sát các chị bếp, qua các ô
kính sạch trơn, trong suốt. Tôi viết mấy dòng nầy mà đặc biệt nhớ mấy “ chị
nuôi ”, đứng đầu là chị Hai Nương, nay cũng đã ra người thiên cổ. Một sáng
kiến nữa của bếp ăn tập thể Tin Sáng là luôn có tăng cường : tăng cường thường
xuyên mỗi ngày vài món cho bạn nào thỉnh thoảng có thêm nhuận bút đặc biệt
hoặc tiền thưởng, hoặc có khách riêng ghé chơi, tăng cường cho tôi một gô cơm
riêng để tôi tự bồi dưỡng giác khuya khi báo đã lên khuôn, và tăng cường đột
xuất khi mấy cơ sở chăn nuôi gửi về con heo, con cá… Nhớ lần làm thịt con heo
đầu tiên, tôi hỏi ý kiến anh Sơn Nam nên làm món gì, anh trả lời tỉnh queo :
“ Anh cho luộc hết rồi xắt phay ăn với nước mắm cho nó đã ” ! Tôi không nhớ,
theo định mức, thời đó mỗi người được phân phối bao nhiêu lạng thịt mỗi tháng,
nhưng cứ nhớ từng gương mặt của tất cả những anh em đã từng có nhau trong
những ngày đồng cam cộng khổ, dù không thể kể ra cho hết. Và tất nhiên cũng
không thể nào quên những người đã sớm ra đi khi Tin Sáng chưa “ hoàn thành
nhiệm vụ ”, trong đó có Võ Văn Huệ, một chàng trẻ dễ thương đối với mọi
người đồng thời là con một người anh bà con của tôi, mất ở kênh An Hạ khi
cùng tập thể nhà báo đi làm ruộng để “ tăng gia cải thiện ” ở Thái Mỹ, Củ Chi.
Cùng với các anh Nguyễn Hải Nam, Hồ Văn Minh, và một số bạn khác, bác
sĩ Nguyễn Tấn Trung cũng là cựu học sinh trường các sư huynh Taberd. Nhưng
trước sau trên dưới không cùng lớp với nhau. Nguyễn Tấn Trung là bác sĩ không
thường trực của Tin Sáng. Gốc bác sĩ Thú y, nhưng anh chữa bệnh “ tâm lý ”
nhiều hơn. Sau nầy được biết anh có bút danh BS Trần Bồng Sơn, có chuyên
mục cố vấn cho “ nìn ông ” trên báo Tuổi Trẻ. Hèn chi ngày trước mỗi khi mời
anh đến gặp vì thấy yếu trong mình, tôi thường nghe anh thao thao bất tuyệt về
những cái yếu của phái mạnh. Và gần đây khi anh đột ngột ra đi khi chưa tới
tuổi “ xưa nay hiếm ”, có anh bác sĩ trẻ đã than trên báo từ đây không còn cơ hội
theo học những độc chiêu của “ thầy ”…
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Nhà văn Sơn Nam và … “ dĩa cá kho ” hằng ngày
Mỗi số báo hằng ngày là một bữa ăn tinh thần, phải có đủ món đủ chất cho
mọi người, lại còn phải hợp khẩu vị, lại còn phải đẹp mắt, hấp dẫn, lại còn phải
lâu lâu tăng cường nầy nọ để đỡ ngán. Đặc biệt phải biết chú trọng sử dụng ngôn
ngữ tranh ảnh các loại và các loại hình khối, hình thể minh họa. Và tất nhiên
phải luôn luôn là đồ tươi, nhất là đối với một tờ báo hằng ngày, và luôn canh
chừng không có sâu, không có sạn… Dù vậy cũng không thể thiếu những món
ăn “ truyền thống ”, và vì vậy mà tôi thường “ nhờ ” mấy “ cụ ” lão thành cách
mạng, cả mấy cụ tiền bối đã quá cố, hay quý vị lãnh đạo cấp cao đương nhiệm,
thủ giùm mấy mục “ kinh điển ” ở các trang trong, nhất là trong những ngày lễ
lớn. Tức nhiên không phải nhờ trực tiếp, mà là gián tiếp qua tác phẩm của các
cụ. Còn anh Sơn Nam thì tôi nhờ lo thủ giùm cái “ dĩa cá kho ” không thể thiếu
trong các bữa ăn gia đình Việt Nam, với những chuyện đi đó đi đây của anh ở
Sài Gòn, Chợ Lớn, Gia Định, hay ở miệt vườn Nam Bộ.

Làng báo cũ và luật báo chí 007
Sàigòn thời trước 1975 tính gộp có trên dưới hai mươi tờ báo hằng ngày, tùy
lúc thịnh lúc suy. Lúc thịnh nhất hình như cũng không quá ba mươi tờ. Và lúc
suy nhất còn chưa đến chục. Đó là lúc TT Thiệu cho ra đời luật báo chí 007, bắt
mỗi tờ báo phải đóng ký quỹ một số tiền khá lớn lúc bấy giờ là hai mươi triệu
đồng. Một số tờ chọn đóng cửa để phản đối chứ không hẳn vì không chạy ra
tiền. Tờ Điện Tín do anh Hồng Sơn Đông làm chủ nhiệm kiêm chủ bút, đồng
thời được coi là tiếng nói của nhóm ông Dương Văn Minh lúc bấy giờ cũng
buộc đứng trước sự “ đấu tranh ” quyết liệt giữa “ đi và ở ”. Đi là có chánh
nghĩa, là không chịu khuất phục trước luật của kẻ mạnh. Nhưng đi cũng là bỏ
sân trống cho đối phương mặc sức tung hoành, là tự tước bỏ một diễn đàn không
thể thiếu trong đấu tranh chánh trị, mà cũng là thua trí đối phương. Vả lại tờ báo
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không chỉ là vũ khí đấu tranh mà còn là “ nồi cơm ” của “ thợ thầy ” nhiều anh
em… Dương Văn Ba là người quyết liệt đấu tranh cho giải pháp ở lại, đóng tiền
ký quỹ để Điện Tín tiếp tục xuất bản. Tôi hoàn toàn ủng hộ anh… Sau đó một
thời gian thì Điện Tín cũng bị đóng cửa. Nhưng thà là bị đóng cửa… “ Ngày ký
giả đi ăn mày ”, ngày 10-10- 1974, cũng là ngày biểu trưng cho tinh thần phản
kháng cao độ của làng báo Sàigòn chống lại luật báo chí 007 của TT Thiệu…

Thời vàng son của báo chí nước nhà
Trước năm 1975 các báo định kỳ còn ít hơn báo hằng ngày nhiều. Và cũng
như các báo hằng ngày, tất cả đều là của tư nhân. So với năm, bảy trăm tờ báo
như bây giờ, và biết đâu chừng sẽ còn nâng lên đến cả ngàn tờ trong nay mai, tất
cả lại đều có cơ quan chủ quản là các đoàn thể “ chính thức ” rất mạnh hoặc các
Bộ hay các Ban ngành của Đảng và Nhà nước, thì thời nay quả là thời “ vàng
son ” của báo chí nước nhà… Ngày trước, các ông bà chủ báo tư nhân thường là
đứng tên chủ nhiệm kiêm chủ bút trên manchette – trừ trường hợp hiếm hoi duy
nhất của nhà báo Lý Thanh Cần, tức “ anh Hai ” Nguyễn Kiên Giang, thì
nhường cho “ chị Hai ” làm chủ nhiệm – và đều ở trong Hội chủ báo, mà có một
thời anh Ngô Công Đức làm Chủ tịch. Các anh chị em ký giả thì có chân trong
Nghiệp đoàn ký giả Nam Việt, hoặc Nghiệp đoàn ký giả Việt Nam, và đều tham
gia Hội Ái hữu ký giả. Đó là không kể một Câu Lạc Bộ báo chí được đặt dưới
sự điều hành chung của các nghiệp đoàn ký giả, nằm ở gần góc đường Lê Lợi Tự Do (Đồng Khởi) quận 1, nơi hiện có vài cửa hàng mỹ thuật, ngó xéo qua nhà
hàng Givral, trước Nhà hát thành phố. Câu Lạc Bộ báo chí chính là nơi xuất phát
đoàn “ ký giả đi ăn mày ”, và cũng là nơi dân biểu bác sĩ Đinh Xuân Dũng bị
“ hốt ” trong đêm ký giả bị đàn áp, sau ngày ký giả đi ăn mày, tháng 10 năm
1974. Ngoài ra còn có một tổ chức báo chí khác, do Hiến pháp quy định, giữ vai
trò trọng tài tối cao trong làng báo, trên nguyên tắc, đó là Hội Đồng Báo Chí
VN, gồm một số thành viên do Nhà nước chỉ định, một số khác do các tổ chức
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báo chí đề cử. Vì là thành viên của Nghiệp đoàn ký giả Nam Việt và của Hội Ái
hữu ký giả, lại là giám đốc chánh trị của ba tờ báo đối lập Tin Sáng, Điện Tín và
Đại Dân Tộc, tôi hân hạnh được các hội đoàn ký giả đề cử làm một đại biểu
trong Hội Đồng Báo Chí VN. Trong Hội Đồng nầy tôi chỉ còn nhớ duy nhất có
anh Huỳnh Thành Vị.

Người tổ chức “ Ngày ký giả đi ăn mày ”, 10-10-1974
Hoạt động của Hội Đồng Báo Chí VN gần như không có gì và cũng không
bao lâu. Đáng kể nhất có lẽ là cùng tổ chức “ Ngày ký giả đi ăn mày ” với các
đoàn thể báo chí khác, nhưng cũng chỉ có các đại biểu ký giả trong Hội Đồng
thực sự tham gia xuống đường mà thôi, còn các thành viên Hội Đồng do nhà
nước chỉ định thì đương nhiên là không tham gia. Tuy nhiên đứng đầu tổ chức
“ Ngày ký giả đi mày ” là tất cả các vị đứng đầu cả năm tổ chức báo chí nói trên,
cùng với tất cả các vị “ trưởng lão ” trong làng, không trừ ai, như các nhà báo
lão thành Văn Mại, Nam Đình, Trần Tấn Quốc, v. v… Nhà báo Thiên Hổ, tức
linh mục Nguyễn Quang Lãm, chủ nhiệm nhựt báo Xây Dựng, một tờ báo Công
giáo, cũng góp mặt ở hàng đầu. Tôi đặc biệt nhắc đến linh mục nhà báo “ Cọp
Trời ” Nguyễn Quang Lãm là vì tờ Xây Dựng của cha và tờ Tin Sáng của chúng
tôi thường choảng nhau như “ cơm bữa ”, trên tất cả các mục, nhất là trên mục
“ Tin Vịt Nghe Qua Rồi Bỏ ”, nhưng thỉnh thoảng linh mục cũng vui vẻ “ chén ”
rượu chát với chúng tôi, và không thể không “ đi ăn mày ” với anh em làng báo,
chống lại ông Thiệu. Tôi chỉ không nhớ có mặt nhà báo Minh Vồ của báo Con
Ong, hay cha Trần Du của báo Hòa Bình hay không mà thôi. Tất nhiên là với sự
bảo trợ che chắn hết mình của các nhà báo dân biểu, hầu hết nằm trong hàng ngũ
đối lập. Để nói lên tính đồng lòng nhất trí tuyệt đối của toàn thể làng báo Sàigòn
lúc bấy giờ chống lại luật báo chí của ông Thiệu. Tất nhiên là phải trừ đi vài tờ
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báo Nhà nước đội lốt tư nhân, hay báo tư nhân do Nhà nước bỏ tiền tài trợ để
nói theo Nhà nước.

Báo vàng
Nếu không thể hoàn toàn rập khuôn nói theo Nhà nước vì sợ quá lộ liễu có
thể khiến mất nhiều độc giả thì các báo thân chính thường chạy theo khai thác
tối đa các tin giật gân nhầm thu hút tính tò mò của người đọc. Mà tin giựt gân
thì các cơ quan cảnh sát công an không thiếu. Trên thế giới các báo chuyên đăng
tin giựt gân thời trước năm 1975 được gọi là “ báo vàng ”…
Vào một ngày cuối những năm 1980, sau khi Tin Sáng “ hoàn thành nhiệm
vụ ”, tôi có viết một bài nói về các tờ “ báo vàng ” ngày xưa trên… nước Mỹ,
theo lời mời của một tờ báo ở Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng bài chỉ được
đăng có một nửa, tôi không biết tại sao… Có phải vì cái tên báo vàng gợi nhớ
đến các “ nghiệp đoàn vàng ” ? Và các nghiệp đoàn vàng, hay còn gọi là “ công
đoàn vàng ”, với chữ “ công ” theo nghĩa là của công hay của Nhà nước, thì ai
cũng biết là công cụ của ai chăng ? Tôi không biết… Nhưng sau đó, vì thông
cảm với “ cái khó ” của Ban biên tập tờ báo nọ, và vì bài báo chỉ được đăng có
phân nửa, nên tôi đã xin không nhận một đồng nhuận bút nào. Tôi có cái tật :
nếu bài tôi bị cắt xén, hay bị “ thiến ” quá nặng tay, là tôi từ chối nhận nhuận
bút.
Báo vàng xuất hiện lần đầu tiên vào cuối thế kỷ 19, chính xác là vào năm
1895 ở thành phố New York Hoa Kỳ trên tờ Journal. Đặc biệt với hình vẽ độc
đáo một cậu bé mặc áo vàng có hàm răng sún trên bìa báo, của một họa sĩ nổi
tiếng. Để tranh ngôi vị đứng đầu làng báo hàng ngày với một tờ khác của New
York là tờ World. Tờ World phản pháo, cũng với hình vẽ một cậu bé mặc áo
vàng của một họa sĩ nổi danh khác. Và như vậy là cả hai cậu bé mặc áo vàng
trên bìa hai tờ báo kình địch nhau cùng xuất hiện đều khắp trên các bảng quảng
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cáo và các xe giao báo tràn ngập thành phố New York và vùng phụ cận. Cả hai
tờ báo Journal và World không từ bất cứ một thủ thuật báo chí nào, từ hình thức,
nội dung, đề tài, đến hình màu, hình vẽ, “ co ” chữ, v. v… để thu hút tối đa độc
giả về báo mình. Thật ra, về các hình thức kỹ thuật, nghệ thuật thì các cuộc chạy
đua là chung cho mọi tờ báo chớ không chỉ dành riêng cho các báo vàng. Như
về “ co ” chữ chẳng hạn, có một thời tất cả các báo hằng ngày ở Sàigòn cũ, kể cả
Tin Sáng, đều có cả một lô co chữ to quá khổ bằng gỗ. Vì to quá khổ, có khi đến
cả tấc chiều cao, nên các hãng đúc chì không có mẫu, các báo phải thuê người tự
chế bằng gỗ. Và vì tự chế cho nên, ôi thôi, có đủ kiểu, đủ cỡ, để dùng đặt các tít
hàng đầu trên trang nhứt… Nhưng đặc thù chung nhất của các “ báo vàng ” là
khai thác tối đa các đề tài có tính giựt gân, câu khách, chung quanh các tội
phạm, tình dục, bạo lực, kể cả dựng lên các đề tài, như về chuyện “ con ma vú
dài ở khám lớn Chí Hòa ” ngày nào. Và đương nhiên là không đụng chạm hoặc
đụng chạm càng ít càng tốt đến chánh quyền. Hoặc đụng với một kỹ thuật và
một “ nghệ thuật ” đặc biệt : chỉ đụng khúc đuôi mà không hề đụng khúc đầu
(theo nghĩa đầu lớn), hay chỉ đụng lúc đầu rồi bỏ lửng, không tiến xa hơn, sâu
hơn hay cao hơn… Xin đừng gọi những tờ báo theo kiểu đó là những tờ lá cải,
bởi thế lực của các báo đó thường rất lớn và số lượng phát hành cũng rất lớn, có
khi lên đến cả triệu số mỗi ngày vào thời đó.
Báo vàng thời nào cũng có, ở đâu cũng có. Có điều là vào thời đó nó xúc
phạm lương tâm độc giả, lương tâm công dân rất dữ khiến có những tờ báo chân
chính phải vào cuộc để chống lại và đã thành công phần nào…

Những cộng tác viên quý giá của Tin Sáng
Với ngần ấy người già trẻ gái trai trong mấy nghiệp đoàn báo chí và mấy
chục tờ báo tư nhân thời trước ở Sàigòn thì một tờ báo hằng ngày duy nhất của
tư nhân còn sót lại sau 1975, như tờ Tin Sáng bộ mới, rõ ràng là không dễ “ thu
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nạp ” hết mọi người. Và việc “ kén chọn ” gắt gao, không phải chỉ về phía tờ
báo, tức về phía anh Đức và tôi, mà là “ giữa hai bên ”, tức giữa chúng tôi và
anh em làm báo cũ, là điều dễ hiểu. Một số nhỏ các anh là cựu kháng chiến, tức
kháng chiến thời chống Pháp, thì nhập vào các tờ “ giải phóng ” – lúc bấy giờ
lần lượt có tờ Sài Gòn Giải Phóng của Thành Ủy Đảng Cộng sản VN Thành phố
Hồ chí Minh rồi tờ Giải Phóng của Ủy ban Trung ương Măt trận Dân Tộc Giải
phóng Mìền Nam VN và một số báo định kỳ của các đoàn thể – một số nhỏ anh
em khác thì đi “ học tập ”, đa số còn lại thì thử chọn nghề khác, về vườn, hoặc
lần lượt ra đi định cư ở nước ngoài.
Ưu tiên để mời về hợp tác với Tin Sáng bộ mới, đối với anh Đức và tôi lúc
bấy giờ, đương nhiên là những anh em thuộc ba tờ có dính dáng với chúng tôi
trước 1975, đặc biệt là với tôi, là Tin Sáng, Điện Tín và Đại Dân Tộc. Và ít
nhiều dính dáng với những hoạt động của chúng tôi trước 1975, như ở Quận 8
hay ở Quốc Hội.
Thật ra, để góp phần ổn định tình hình tâm lý đồng bào Sàigòn và các tỉnh
miền Nam trong những ngày đầu của chánh quyền mới, Cách Mạng còn yêu cầu
tái lập ngay Đoàn kịch nói Kim Cương và Đoàn cải lương Thanh Minh Thanh
Nga. Riêng về báo chí, ngoài anh Đức và tôi với tờ Tin Sáng, còn có tờ Thần
Chung với hai cụ Nam Đình và Thiếu Sơn. Hai cụ cũng được yêu cầu cho ra lại
tờ Thần Chung, cùng một lượt với tờ Tin Sáng. Nhưng không hiểu sao hai cụ lại
dùng dằng “ chậm chân ” quá đỗi mặc dù, cũng như chúng tôi, hai cụ đã được
thúc hối nhiều lần, để sau cùng bỏ hai anh em chúng tôi và tờ Tin Sáng lại có
một mình… Thật tình mà nói thì cả bốn chúng tôi, một cặp già một cặp trẻ, đều
“ ngó chừng nhau ” và “ chờ nhau ”. Không phải để cùng nhau ra báo một lượt
cho có đôi có bạn. Mà trong thâm tâm của cả “ bốn người ” là để “ xin
nhường ”, nếu một trong hai tờ ra mắt trước. Bởi cả bốn chúng tôi đều tự hỏi
không biết phải làm một tờ báo “ y chang như báo Sài Gòn cũ ”, theo lời các ông
lãnh đạo cách mạng, là như thế nào, dưới chế độ mới “ xã hội chủ nghĩa ”… Hai
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bác nhà báo lão thành rõ ràng là bản lãnh và chặt lòng hơn hai anh em chúng tôi
nhiều… Nếu tờ Thần Chung không “ lỗi hẹn ” và hai cụ Thiếu Sơn, Nam Đình
còn đủ sức gánh vác thêm việc báo việc người thì cũng đỡ… Nhưng cũng không
biết rồi ra thì tờ Thần Chung, nếu có mặt với Tin Sáng, có “ hoàn thành nhiệm
vụ ” như Tin Sáng hay không ?...
Tin Sáng bộ mới lại có những nhu cầu đặc thù của thời kỳ mới. Vì vậy mà
chúng tôi phải mở khóa đào tạo cấp tốc phóng viên mới mỗi năm, cho các nam
nữ thanh niên tốt nghiệp đại học trở lên, có bạn đã từng là thẩm phán, luật sư,
giáo sư trung học, kỹ sư trưởng phòng nông nghiệp hay phó quận trưởng hành
chánh… Khóa cuối cùng là vào năm 1981, đào tạo xong có mấy tháng thì tờ báo
giải thể, khiến nhiều anh em không khỏi buồn chán… Nhưng có lẽ nhờ vậy mà
một số bạn đã có cơ hội sớm chuyển ngành, để rồi sớm thành công ở nhiều lãnh
vực khác. Như diễn viên, đạo diễn điện ảnh Lê Cung Bắc, nay là nghệ sĩ ưu tú…
Đó là nói riêng về khóa cuối, chứ nói chung thì đa số, sau Tin Sáng và sau một
thời gian tự ổn định cuộc sống, đã khá thành đạt trong nhiều ngành. Như chị
Phạm Thị An, nguyên kế toán trưởng TS, bà xã của Cung Văn Nguyễn Vạn
Hồng. Như anh Trương Lộc, thơ ký tòa soạn kỳ cựu của Tin Sáng và Điện Tín,
đã khá thành đạt trong ngành kinh doanh. Như chị Ánh Nguyệt, một luật sư trẻ
của Sàigòn trước 1975 về đầu quân Tin Sáng bộ mới, một thời là Trưởng ban
Bạn đọc TS, nay tiếp tục là một nhà báo năng nổ ở Pháp. Hay như anh Hoàng
Ngọc Nguyên, từng du học ở Anh, sau Tin Sáng có lúc là thành viên ê-kíp
chuyên viên cố vấn kinh tế cho Thủ tướng Võ Văn Kiệt, cùng với anh Nguyễn
Xuân Oánh, nay đang công tác ở một trường Đại học ở Hoa Kỳ… Một số anh
chị em khác thì vẫn tiếp tục phục vụ đắc lực tại một số tờ báo ở Sàigòn, như các
anh Minh Đỗ, Võ Hàn Lam, Lý Quý Chung, Trần Trọng Thức, Võ Trường
Chinh (Võ Văn Điểm), Đặng Thanh Xuân (tức Phan Đăng Thanh)… Ngoài lực
lượng nòng cốt cơ hữu, chúng tôi cũng đã mời một số lớn các giáo sư đầu ngành
của Viện Đại Học Sàigòn và Cần Thơ, kể cả của Hải học viện Nha Trang, làm
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cộng tác viên thường trực. Vì vậy mà cho tới nay giữa chúng tôi và một số các
anh, như các anh giáo sư Phạm Hoàng Hộ, Võ Tòng Xuân, Trần Kim Thạch,
Chu Phạm Ngọc Sơn, Trần Phước Đường, Nguyễn Ngọc Thạch (Nha Trang),
Nguyễn Xuân Oánh… vẫn có những kỷ niệm sâu sắc khó quên. Riêng các anh
Nguyễn Ngọc Lan, Châu Tâm Luân, Lý Chánh Trung, Vũ Hạnh… thì đã là
những cộng tác viên nồng cốt của Tin Sáng từ trước 1975. Đặc biệt anh Nguyễn
Ngọc Lan, dù phải bận bịu với tư cách là chủ bút tờ Đối Diện trước 1975 và tờ
Đứng Dậy sau 1975, vẫn thường xuyên có bài đặc biệt cho Tin Sáng trong cả hai
thời kỳ… Tất nhiên là còn phải kể đến các bạn nhà văn, nhà thơ, nhà giáo, nhạc
sĩ, họa sĩ… ở Sàigòn và các tỉnh là các cộng tác viên không thường trực nhưng
nhiệt tình cho những chuyên đề đa dạng của tờ báo trong sáu năm ròng. Và sau
cùng còn có thêm các nhà văn, nhà báo, các nghệ sĩ miền Bắc, hoặc đi tập kết về
nhiệt tình góp mặt, đặc biệt và thường xuyên nhất là nhà văn Nguyễn Tuân.

Một biệt lệ
Trường hợp nhà báo Lý Quý Chung là một biệt lệ trong Tin Sáng.
Để bạn đọc hiểu rõ trường hợp biệt lệ nầy, tôi xin trích dẫn một đoạn trong
HỒI KÝ KHÔNG TÊN của Lý Quý Chung, xuất bản năm 2004 tại thành phố
Hồ Chí Minh. Lý Quý Chung viết :
“ Chuẩn bị ra báo Tin Sáng, anh Ngô Công Đức với cương vị chủ nhiệm đã
đến mời tôi, anh Dương Văn Ba, anh Nguyễn Hữu An, anh Nguyễn Văn Binh…
cùng thảo kế hoạch tổ chức tờ báo. Đầu tháng 9-1975, tức chỉ 4 tháng sau ngày
giải phóng, nhật báo Tin sáng tái bản. Sự hiện diện trở lại của một tờ báo quen
thuộc với người Sàigòn trước năm 1975 rõ ràng đã có ảnh hường tích cực trong
bối cảnh mới có nhiều điều rất mới mẻ và xa lạ đối với người dân Thành phố
Sàigòn nay được mang tên Thành phố Hồ Chí Minh.
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Tôi được mời đảm trách vai trò phó tổng biên tập cùng với Dương Văn Ba.
Anh Đức làm chủ nhiệm, anh Hồ Ngọc Nhuận làm Tổng biên tập. Tôi phụ trách
luôn nhiệm vụ tổng thư ký tòa soạn lúc ban đầu (sau công việc tòa soạn được
chia với anh Dương Văn Ba). Rất tiếc sự chung sức của anh em tại báo Tin
Sáng, gắn bó với nhau từ thời cũ lại không suôn sẻ đến cùng. Sau năm năm
tồn tại như một hiên tượng độc đáo, Tin Sáng được tuyên bố hoàn thành nhiệm
vụ. ” (HKKT, tr. 429).
Trong trích đoạn trên, tôi xin đặc biệt nhấn mạnh câu “ Rất tiếc sự chung sức
của anh em tại báo Tin Sáng, gắn bó với nhau từ thời cũ, lại không suôn sẻ đến
cùng”. “ Không suôn sẻ đến cùng ” là đúng, vì Tin Sáng đã đột ngột “ hoàn
thành nhiệm vụ ” nửa chừng vào cuối tháng 6-1981. Nhưng “ anh em tại Tin
Sáng, gắn bó với nhau từ thời cũ ” là vừa đúng lại vừa không đúng. Đúng là vì
anh em Tin Sáng ở cả hai thời kỳ, từ Tin Sáng dưới chế độ cũ, qua Tin Sáng
dưới chế độ mới, là luôn gắn bó với nhau, và cho tới tận bây giờ. Nhưng không
đúng là vì ở Tin Sáng cũ không có ký giả Lý Quý Chung.
Dưới chế độ cũ, khi Ngô Công Đức và tôi chủ trương tờ Tin Sáng bộ cũ hồi
năm 1968, với sự góp sức hết mình của các anh Chi Lăng, Phan Ba, Nguyễn
Hữu An và một số anh em chí cốt khác, thì Lý Quý Chung luôn có một tờ báo
khác. Độc giả các báo cũ ở miền Nam hẳn còn nhớ, khi Tin Sáng bộ cũ quyết
liệt đấu tranh chống Mỹ, chống Thiệu, chống chiến tranh, đòi hòa bình dân tộc,
thì Lý Quý Chung đã nổi tiếng trên các báo của mình là “ người Việt cô đơn ”,
“ người Việt đứng giữa ”. Làng báo cũ ở Sàigòn cũng thường gọi một số người
làm báo chúng tôi là những “ cặp bài trùng ”. Thường được nhăc đến khá nhiều
là “ cặp bài trùng ” Ngô Công Đức – Hồ Ngọc Nhuận với tờ Tin Sáng, và “ cặp
bài trùng” Lý Quý Chung – Nguyễn Hữu Chung với tờ Tiếng Nói Dân Tộc và
vài tờ khác nữa của Lý Quý Chung mà tôi không nhớ tên.
Về quan điểm lập trường của hai tờ báo của hai “ cặp bài trùng”, tôi còn nhớ
có lần tại nhà Võ Long Triều, giáo sư Lý Chánh Trung đã nói với tôi trước mặt
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nhiều người : “ Tao thấy tờ báo của “ hai thằng Chung ” – ý muốn nói Chung Lý
và Chung Nguyễn – là có quan điểm lập trường rõ ràng. Ít ra tụi nó cũng nói rõ
rằng tụi nó là “ người Việt đứng giữa ”, là “ người Việt cô đơn ”. Còn “ hai đứa
tụi bây ” với Tin Sáng – ý muốn nói Ngô Công Đức và tôi – “ là không rõ
ràng ”. Tôi đáp : “ Không lẽ những gì tụi tui viết, nói, công bố hằng ngày, kể cả
đưa lựng chịu đòn… là không rõ ràng ” ? Và tôi cười tiếp : “ Nhưng nếu tụi tui
không rõ ràng thì tại sao anh lại chỉ viết cho Tin Sáng mà không viết cho báo
khác ? Không lẽ vì Tin Sáng có đông độc giả và trả nhuận bút cũng kha khá ? ”
Để đáp lại Giáo sư chỉ cười. Nhưng sau nầy giáo sư đã hùng hồn minh chứng
cho lời nói của tôi, bằng cách chỉ soạn in lại thành sách những bài giáo sư đã
viết trên Tin Sáng, (và về sau là trên Điện Tín của anh Hồng Sơn Đông và tôi),
chớ không có bài từ một tờ báo nào khác…
Ở Quốc Hội Việt Nam Cộng Hòa, Lý Quý Chung cũng có những hoạt động
khác, và nằm trong khối khác với chúng tôi. Trong khi Đức và tôi cùng Hồ Văn
Minh ở trong Nhóm Xã Hội Mới, rồi Khối Xã Hội đối lập, thì có lúc Lý Quý
Chung tuyên bố tẩy chay Quốc Hội, không đi họp.
Chỉ có hai thời kỳ, trước năm 1975, Chung và tôi có làm việc chung với
nhau. Thời kỳ thứ nhất là vào năm 1966, khi tôi rời Quận 8 để về Bộ Thanh
Niên làm Phụ tá cho Bộ trưởng Võ Long Triều. Lúc đó Chung làm Giám đốc
Nha Tác động Tâm lý, nhưng không lâu sau tôi lại giới thiệu Chung về Quận 8
ứng cử dân biểu Quốc Hội Lập hiến, rồi QH Lập pháp.
Để độc giả tiện nắm bắt trở lại một phần tình hình thời sự chánh trị Miền
Nam sau ngày ông Ngô Đình Diệm bị lật đổ, cuối năm 1963, kéo theo sự sụp đổ
của nền Đệ Nhất VNCH, ra đời sau Hiệp Định Genève 1954, sau khi Hoàng Đế
Bảo Đại bị ông Diệm truất phế, với sự hiện diện hỗ trợ của người Mỹ, thay chân
người Pháp, tôi xin vắn tắt có mấy dòng : Sau nhiều biến cố dồn dập, hết đảo
chánh rồi lại chỉnh lý, tất cả đều do các sĩ quan cao cấp thuộc hạ cũ của ông
Diệm tiến hành, với hai ông Quốc trưởng, tướng Dương Văn Minh và ông Phan
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Khắc Sửu, thay nhau ngồi ở Dinh Gia Long (bây giờ là Bảo tàng Cách Mạng),
hai tướng Thiệu, Kỳ được người Mỹ và cánh nhà binh đưa lên chia nhau nắm
giữ quyền hành. Tướng Thiệu làm Chủ tịch Ủy ban Lãnh Đạo Quốc Gia, tạm
quyền Lập pháp. Tướng Kỳ giữ chức Chủ Tịch Ủy ban Hành Pháp Trung Ương,
tức Chánh Phủ. Các Bộ trưởng trong Chánh Phủ, tức trong Ủy ban Hành Pháp
Trung Ương, được gọi là Ủy Viên. Chánh phủ nầy còn được gọi là “ Nội Các
Chiến Tranh ”, trong khi chờ đợi một Hiến Pháp mới, do một Quốc Hội Lập
Hiến soạn thảo, và một Chánh phủ mới, dân cử, hợp pháp, hợp hiến ra đời. Cuộc
bầu cử năm 1966 chính là cuộc bầu cử Quốc Hội lập hiến thứ hai ở Miền Nam.
Để cho ra đời nền Đệ nhị Cộng Hòa Việt Nam.
Cuộc bầu cử Quốc Hội lập hiến chuẩn bị diễn ra khi anh Võ Long Triều đang
làm Uỷ viên Thanh Niên, và tôi đang ngồi ghế Phụ tá Ủy Viên. Dưới quyền trực
tiếp của tôi có nhiều Nha, Sở, mà Nha Tác Động Tâm Lý là một, và Lý Quý
Chung là Giám đốc. Một bạn học cũ của tôi, kiến trúc sư Nguyễn Hữu An, làm
Giám đốc Nha Thanh niên, và một bạn khác nữa của tôi, dược sĩ Hoàng Ngọc
Tuệ, làm Giám đốc Nha Kế hoạch. Chung về làm ở Bộ Thanh Niên là do đại tá
Lê Quang Hiền, Đổng lý văn phòng, giới thiệu với Triều và tôi. Do tác động
thời cuộc lúc bấy giờ, có nhiều người trẻ nhảy vào chánh trường. Lý Quý
Chung, cùng với nhiều người khác, được một cánh trẻ Miền Nam, đứng đầu là
anh Võ Long Triều, đưa ra ứng cử Dân biểu Quốc Hội Lập Hiến. Trong khi
nhiều anh em ra ứng cử ở nhiều đơn vị khác, ở các tỉnh mà họ có thế mạnh, tôi
“ lãnh ” đưa Lý Quý Chung về Quận 8 là địa bàn hoạt động gốc của tôi. Ở đó
đang có nhiều anh em đồng chí hướng của tôi, cùng với những người học trò cũ,
mới, những thân hào nhân sĩ, những đồng bào nghèo lam lũ đang ngày đêm dấn
thân cùng nhau tự lực cải tạo cuộc sống, cải tạo xã hội, cải tạo môi trường…
trong “ Chương Trình Phát Triển Quận 8 ”, một chương trình phát triển cộng
đồng được nhiều người công nhận là thành công khá lớn thời bấy giờ. Chương
trình Phát Triển Q8, cùng với Chương trình Phát triển các Quận 6, 7 và 11, trong
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“ Kế Hoạch Xây Đời Mới ” sau nầy, chính là cái nôi, là căn cứ địa, là bệ phóng
ban đầu cho các hoạt động đấu tranh của tôi sau nầy…
Phải thú thật rằng việc đưa Lý Quý Chung ra ứng cử ở Quận 8 có dáng dấp
như một “ áp đặt…vui vẻ ”. “ Áp đặt ” bởi, tới lúc đó, ở Quận 8 không ai biết Lý
Quý Chung là ai, từ lãnh đạo Chương Trình, với anh bác sĩ Hồ Văn Minh làm
Quản lý, anh Đoàn Thanh Liêm làm phó, anh Mai Như Mạnh làm Quận trưởng
(thay tôi, khi tôi nhận việc ở Bộ Thanh Niên) đến cán bộ, đến người dân và đến
cả những người được chúng tôi yêu cầu cùng đứng chung Liên danh ứng cử với
Lý Quý Chung cũng không biết anh, hay chỉ mới biết anh qua tôi. “ Vui vẻ ”, bởi
mọi người đều chấp nhận sự tiến cử của tôi. Tôi nói “ áp đặt ” một phần cũng vì
cuộc bầu cử đó được tổ chức với thể thức liên danh tỷ lệ, nhưng tôi lại đặt Lý
Quý Chung đứng đầu liên danh, trên mấy vị thân hào có uy tín ở địa phương là
những người sát cánh với chúng tôi trong các Chương trình Phát triển. Ai cũng
biết, với thể thức liên danh tỷ lệ, trên lý thuyết thì liên danh nào có nhiều phiếu
nhất sẽ có nhiều khả năng có nhiều người trong liên danh được vào Quốc Hội.
Nhưng trên thực tế, tổng số phiếu do các liên danh giành được thường xê xích
nhau không bao nhiêu, và người đắc cử cũng chỉ là người đứng đầu liên danh
mà thôi. Muốn có được người thứ hai đắc cử thì số phiếu Liên danh gom được
phải ăn trùm các liên danh khác, một điều không phải dễ, nếu không nói là
không thể có. Vì vậy, những người khác trong liên danh, từ người ứng cử hàng
thứ hai trở đi, thật sự chỉ là những người lót đường… Nhưng các vị cộng tác
viên ở địa phương của chúng tôi đã vui vẻ chấp nhận, chấp nhận làm nền cho
ứng cử viên do chúng tôi tiến cử. Và Lý Quý Chung đã vui vẻ đắc cử vào Quốc
Hội Lập Hiến… Đến kỳ bầu cử Quốc Hội Lập Pháp nhiệm kỳ I anh vẫn ở lại
ứng cử và đắc cử ở Quận 8 thuộc Đơn vị III Sàigòn, cùng với bác sĩ Hồ Văn
Minh và tôi. Nhưng tới nhiệm kỳ II, Chung đã chuyển sang ứng cử ở đơn vị
khác. Còn Hồ Văn Minh và tôi thì vẫn bám rễ ở địa bàn cũ, cùng với những
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người bạn cũ và những người bà con cũ của chúng tôi ở các quận ngoại ô, và
vẫn được bà con tín nhiệm ở lại Quốc Hội…
Lần thứ hai tôi có dịp hợp tác với Lý Quý Chung, trước năm 1975, là trong
nhóm ông Dương Văn Minh. Nhưng trong “ nhóm ông Minh ”, ai cũng biết, và
bác sĩ Hồ Văn Minh – người bạn từ thời trung học với tôi, với Nguyễn Hữu An
– người đứng cùng liên danh ứng cử tổng thống với Đại tướng Dương văn
Minh ; cũng như anh Hồng Sơn Đông, chủ nhiệm kiêm chủ bút nhật báo Điện
Tín, càng biết hơn ai hết là tôi thường ở ngoài đường hơn là ở trong phòng họp.
Tại đây, khi Tin Sáng bộ cũ ngưng hoạt động và khi Dương Văn Ba giúp tôi làm
tờ Tin Sáng lậu, có lúc Lý Quý Chung đã đề nghị tôi thêm bốn chữ “ Tiếng Nói
Dân Tộc ” là tên một tờ báo trước đây của anh, vào sau tên Tin Sáng. Vì làm
báo lậu, có phải xin phép xin tắc gì của ai đâu, nên tôi đã chấp thuận cho tờ
“ Tin Sáng bươm bướm ” của tôi có thêm cái đuôi. Để cả “ nhóm ông Dương
Văn Minh ” được vui vẻ, dù tờ Tin Sáng và tờ Tiếng Nói Dân Tộc không hề “ ăn
nhập ” gì với nhau cả. Như vậy, câu “ anh em tại báo Tin Sáng, gắn bó với nhau
từ thời cũ ”, như Chung viết là đúng, nhưng trong anh em Tin Sáng “ thời cũ ”
đó không có Lý Quý Chung.
Còn về tờ Tin Sáng bộ mới sau năm 1975 thì “ anh em tại báo Tin Sáng ” có
Lý Quý Chung, nhưng không biết Lý Quý Chung “ gắn bó ” với Tin Sáng và
anh em Tin Sáng đến mức nào mà chỉ trong một đoạn ngắn Chung viết về Tin
Sáng lại có quá nhiều cái sai.
Chung viết : “ Đầu tháng 9-1975, tức chỉ sau 4 tháng ngày giải phóng, nhật
báo Tin sáng tái bản ”, trong khi Tin Sáng bộ mới ra mắt bạn đọc trước đó 20
ngày, vào ngày 10-8-1975.
Chung viết : “ Sau năm năm tồn tại như một hiện tượng độc đáo, Tin Sáng
được tuyên bố hoàn thành nhiệm vụ ”, trong khi Tin Sáng hoạt động thật sự ngót
sáu năm.
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Chung viết : “ Chuẩn bị ra báo Tin Sáng, anh Ngô Công Đức với cương vị
chủ nhiệm đã đến mời tôi, anh Dương Văn Ba, anh Nguyễn Hữu An, anh
Nguyễn Văn Binh… cùng thảo kế hoạch tổ chức tờ báo. Tôi được mời đảm trách
vai trò phó tổng biên tập cùng với Dương Văn Ba. Anh Đức làm chủ nhiệm, anh
Hồ Ngọc Nhuận làm tổng biên tập. Tôi phụ trách luôn nhiệm vụ tổng thư ký tòa
soạn lúc ban đầu (sau công việc tòa soạn được chia với anh Dương Văn Ba) ”.
Với đoạn văn nầy, người đọc phải thấy vai trò của Lý Quý Chung cho sự ra
đời của tờ Tin Sáng bộ mới là rất quan trọng, bởi “ Ngô Công Đức với cương vị
chủ nhiệm đã đến mời ” Chung, “ anh Dương Văn Ba, anh Nguyễn Hữu An, anh
Nguyễn Văn Binh… cùng thảo kế hoạch tổ chức tờ báo ”. Nhưng không biết
Chung đã “ cùng thảo kế hoạch tổ chức tờ báo ” với chủ nhiệm Ngô Công Đức
và ba người trên thế nào mà lại đặt tôi làm “ tổng biên tập ” Tin Sáng hồi nào tôi
không hay. Bởi, như trên tôi có nói, khi mấy ông lãnh đạo cách mạng kêu Ngô
Công Đức và tôi cho ra lại tờ Tin Sáng, là yêu cầu chúng tôi “ làm một tờ báo y
như cũ ”, như hai bác Nam Đình, Thiếu Sơn cũng được yêu cầu cho ra lại tờ
Thần Chung “ y như cũ ”. Cùng với hai đoàn văn nghệ nổi tiếng ở Sàigòn cũ là
đoàn kịch nói Kim Cương và đoàn cải lương Thanh Minh Thanh Nga. Lý do là
để góp phần ổn định dân tình miền Nam trong những ngày đầu sau chiến thắng
của cách mạng… Vì phải “ làm một tờ báo y như cũ ” cho nên trên manchette tờ
Tin Sáng bộ mới số 01, đề ngày 10-8-1975, chúng tôi đã cho “ trình làng ” cả ba
tên Chủ nhiệm : Ngô Công Đức, Chủ bút : Hồ ngọc Nhuận và Quản lý : Nguyễn
Văn Binh, y như dưới chế độ báo chí cũ. Tuy từ số báo thứ 2 trở đi, để tránh
tiếng dị nghị là làm báo dưới chế độ mới mà “ không giống ai ”, và tránh bị
“ dòm ngó ”, chúng tôi chỉ còn giữ tên Chủ nhiệm Ngô Công Đức trên
manchette, nhưng tất cả anh chị em Tin Sáng, và cả những cán bộ đảng, nhà
nước quản lý báo chí, trước sau vẫn gọi Đức là chủ nhiệm, và tôi là “ chủ bút ”,
cho tới tận bây giờ. Chỉ trong mấy năm sau cùng của Tin Sáng, vì nhu cầu ngạch
trật hóa nhân viên, để tiện xét tăng lương hay phụ cấp, nhà báo mới quy chế hóa
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dựa theo thang bậc của nhà nước, và Đức với tôi đều cùng ăn lương Tổng biên
tập. Ăn lương ngạch tổng biên tập, nhưng chức vụ chánh thức vẫn là chủ nhiệm,
chủ bút. Người có trách nhiệm soạn thảo quy chế nầy không ai khác hơn là
chính tôi và Ban chấp hành các đoàn thể trong tờ báo…

Ba ông phụ tá chủ bút
Không có chức tổng biên tập – vì được yêu cầu “ làm một tờ báo y như cũ ”
thì làm gì có chức tổng biên tập mà chỉ có chủ bút thôi – nên cũng không có
chức “ phó tổng biên tập ”, tức không như Chung đã viết “ Tôi được mời đảm
trách vai trò phó tổng biên tập cùng với Dương Văn Ba ”.
Thật ra, việc Đức nửa chừng “ nổi hứng ” kéo Lý Quý Chung vô làm ở Tin
Sáng bộ mới đối với tôi là một bất ngờ. Bất ngờ, bởi ngay từ đầu, mọi chuyện
nhỏ, lớn để cho ra lại tờ báo, hai anh em chúng tôi đều cùng bàn bạc để cùng
làm, mọi việc chuẩn bị cũng đã xong : nhà cửa, tòa soạn, căn-tin, bếp núc đã
xong, bảng hiệu đã xong, ban bệ chuyên môn, phân công phân nhiệm cũng
xong, chỉ còn chờ làm thử vài số để lấy trớn. Với nhà in Nguyễn Bá Tòng ở số
63 Bùi Thị Xuân được Nhà nước giao và được chúng tôi sửa lại cho thích hợp
với một tòa báo. Với hai chữ Tin Sáng bằng đồng gắn trên nóc nhà, do Đức và
tôi đích thân đi đặt làm ở một cửa hiệu trên đường Bùi Chu, gần đó. Với vốn
ban đầu do Đức và tôi gom góp tiền nhà, mượn của bạn bè, trong đó có của chị
Nguyễn Thị Oanh, nhà nghiên cứu về phát triển cộng đồng có một dạo viết khá
thường xuyên trên báo Tuổi Trẻ, và đi vay, với sự giúp sức của anh Mười Thanh
- Nguyễn Ngọc Thanh, Phó chủ tịch Ủy ban Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng khu
Sàigòn - Gia Định… Bỗng một hôm Đức xách xe đi chơi đâu đó rồi về báo lại
với tôi là đã rủ Chung vô làm ở Tin Sáng, mà không hề thảo luận trước với tôi.
Việc thỉnh thoảng Đức nổi hứng không là lạ đối với tôi, qua suốt nhiều đoạn đời
vui khổ có nhau, từ thời còn chơi “ banh giành ” – ballon militaire – Đức chạy
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ôm cột sân chơi bị thẹo ở mặt tới già chưa lặn, hay tạt banh trên bụi cỏ sân
trường ở Mỹ Tho suýt đứt tiện ngón chân cái khiến tôi phải ôm Đức đi trạm xá
để vá, hoặc cùng nhau đá dế. Nhưng ở đây, về lần nổi hứng nầy, đối với tôi là
“ nặng nhất ” ! Chắc là Đức đã nghĩ đến việc Chung và tôi đã từng ở cùng
“ nhóm Dương Văn Minh ” với nhau, và chắc Đức cũng đã nhớ lại việc tôi đã
từng rủ Chung và mấy bạn khác cùng viết thư cho Đức khi Đức còn lưu vong ở
nước ngoài. (Một phần các thư từ bút tích nầy, sau khi lưu vong về khá lâu, Đức
đã gom góp tặng lại tôi, và tôi đã tập họp in thành một tập sách mỏng có tựa là
“ Tình Bạn ”, để riêng tặng bạn bè). Tôi đành đặt ra một chức Phụ tá chủ bút thứ
ba, và giao cho Lý Quý Chung. Bởi trong dự kiến ban đầu của tôi và Đức thì Tin
Sáng bộ mới chỉ có hai Phụ tá chủ bút : phụ tá thứ nhứt đương nhiên phải là
Nguyễn Hữu An, nguyên là tổng thơ ký tòa soạn Tin Sáng bộ cũ cùng với anh
Phan Ba, đồng thời là bạn học cũ của Đức và tôi ; phụ tá thứ hai cũng đương
nhiên phải là Dương Văn Ba, nguyên tổng thơ ký tòa soạn Điện Tín và “ Tin
Sáng lậu ”.
Việc phân công, phân nhiệm ở Tin Sáng, khi có thêm Chung là phụ tá chủ
bút thứ ba, cũng không như Chung viết, là anh “ phụ trách luôn nhiệm vụ tổng
thư ký tòa soạn lúc ban đầu (sau công việc tòa soạn được chia với anh Dương
Văn Ba) ”, mà là như sau : Nguyễn Hữu An đặc trách tin tức bài vở quốc tế –
đây cũng là lãnh vực An chịu trách nhiệm ở Tin Sáng bộ cũ, trong khi anh Phan
Ba “ bao sân” tin quốc nội – ; Dương Văn Ba đặc trách lãnh vực kinh tế - chánh
trị - xã hội, như đã từng giúp tôi dưới thời Điện Tín. Lý Quý Chung đặc trách
lãnh vực thể thao - văn nghệ, vì Chung vốn xuất thân là ký giả thể thao. Nhưng
ở đây cũng có vài sự việc “ cần làm rõ ”: vì lãnh vực văn hóa văn nghệ có anh
Hoàng Ngọc Biên làm Trưởng ban quá giỏi, có sự hợp tác của những cây viết
cũng quá vững, như họa sĩ Đinh Cường, nhà giáo - nhạc sĩ Cao Thanh Tùng, họa
sĩ Nguyễn Đồng và Nguyễn Thị Hợp ; các nhà văn, nhà thơ Sơn Nam, Kiên
Giang Hà Huy Hà, Diễm Châu, Nguyễn Xuân Hoàng, Võ Trường Chinh (Võ
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Ngàn Sông)… và nhiều bạn khác nữa, trong cũng như ngoài tòa soạn, trong đó
có một số bạn trẻ sau nầy rất nổi danh… và Ban Thể thao cũng có những cây
viết gạo cội nổi tiếng từ thời cũ, như Tuấn Linh, nguyên bình luận viên bóng đá
nổi tiếng Đài phát thanh Sàigòn, Tấn Huỳnh, nguyên chủ bút tờ Thao Trường, v.
v… nên Lý Quý Chung cũng không đến nỗi vất vả và đã trở nên khá nổi tiếng
với các bài viết về bóng đá, có khi còn nổi tiếng hơn dưới chế độ cũ.
Về công việc tòa soạn thì ba anh An, Ba và Chung được tôi phân công luân
phiên nhau trực, với sự giúp sức đắc lực của các anh Phan Ba, Minh Đỗ, Trương
Lộc, Trần Trọng Thức, và các trưởng ban, trưởng tổ chuyên môn. Nói là luân
phiên nhau, nhưng người cực khổ năng nổ và được tôi giao nhiều việc nhất là
Dương Văn Ba, như dưới thời Điện Tín. Và về sau, khi An được cử đi làm giám
đốc xưởng Sơn mài Lam Sơn của nhà báo, thì việc luân phiên chỉ còn lại giữa
Ba và Chung, chớ không như Chung nói ! Phần tôi là chủ trì phiên họp tòa soạn
bắt buộc mỗi buổi sáng, và “ hậu kiểm ” tất cả các trang báo mỗi đêm, cho tới
khuya…
Đến nay, khi Tin Sáng họp mặt hằng năm, anh chị em chúng tôi thường tựu
hội về gần như đông đủ, luôn đi cùng vợ chồng, con cháu, để chúc mừng nhau
và cũng để cùng nhau ôn lại những kỷ niệm vui buồn xưa, không sót một
chuyện nhỏ nhặt nào. Nhưng cũng thật khó có bạn nào nhớ được, và hiểu được,
mấy việc tuy nhỏ mà không nhỏ đã được Lý Quý Chung kể lại trong hồi ký của
anh như trên. Vào những dịp nầy tôi cũng thường kêu gọi anh chị em để một
phút đặc biệt tưởng nhớ những bạn đã khuất. Danh sách những bạn nầy ngày
càng dài ra, tính nhẩm đến nay đã trên dưới ba mươi. Nhưng tất cả, dù đã ra đi
hay còn ở lại, hiện ở trong nước hay đang ở nước ngoài, đều “ rất tiếc sự chung
sức của anh em tại báo Tin Sáng… lại không suôn sẻ đến cùng ” như Lý Quý
Chung đã viết. Tại sao ? Hơn ai hết, Lý Quý Chung hẳn biết rõ cái lý do xa lẫn
gần của cái sự “ không suôn sẻ đến cùng nầy ”. Như Ngô Công Đức đã từng viết
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trong thư gởi cho một số người trước đây, và tôi sẽ có dịp trình bày trong những
trang sau, đặc biệt khi nói về việc “ Tin Sáng hoàn thành nhiệm vụ ”…

Tin Sáng thể thao và văn nghệ
Một trong những vốn quý nữa của Tin Sáng là nhóm anh chị em thể thao và
văn nghệ. Một vài “ cây ca hát ” khá nổi tiếng của Thành phố Hồ Chí Minh
trong những thập niên 80, 90 và cho tới tận bây giờ, đã có những bước đi đầu
tiên từ Ban văn nghệ Tin Sáng. Một vài nhà văn, nhà thơ trẻ Thành phố cũng
khởi đầu với trang Thiếu nhi và trang Văn nghệ Tin Sáng.
Đội bóng đá TS cũng khá nổi tiếng một thời, không phải vì dám sánh với
đội bóng Cảng Sàigòn hay đội Cục Đường sắt, mà là vì chơi bóng đá theo kiểu
nhà báo, chuyên đi giao lưu với các đội bóng địa phương, xí nghiệp và nghệ sĩ,
đặc biệt với đội bóng nghệ sĩ của đoàn Thanh Minh Thanh Nga. Kết hợp trình
diễn văn nghệ với đá banh ở sân vận động có lẽ cũng là một sáng kiến mới của
Tin Sáng, và cũng bắt đầu với Đoàn Thanh Nga. Ngô chủ nhiệm thỉnh thoảng
cũng ra sân để ít nhất là “ chạy giáp sân ” cho hết một “ tăng ” đầu. Tôi cũng
được anh em cấp cho một bộ đồ, mang số 14, kể cả giày, kể cả đồ ngủ có thêu
tên TS phòng khi có dịp đi các tỉnh xa, nhưng thường là chỉ đứng cho ký giả thể
thao kiêm cầu thủ bóng đá Hồ Nguyễn chụp hình. Hay làm “ nhà dìu dắt ”…Với
số 14, hình như tôi có cái “ huông ”: khi còn đi học nội trú ở Taberd thì có số
quần áo là 14, khi bị động viên đi học làm sĩ quan trừ bị ở Thủ Đức thì là khóa
14, rồi “ làm cầu thủ ” để chỉ ra sân chụp hình làm cảnh cũng lại là số 14…

“ Không dám nhìn thẳng mắt anh em ”
Nhớ nhất là lần tôi đưa anh em cầu thủ Tin Sáng đi đá giao hữu ở Cần Giờ.
Nhớ, không vì hồi đó không có đường bộ phải đi tàu thủy vất vả cả ngày mới
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tới, cũng không vì phải đá banh trên bãi cát pha bùn, mà vì phải trốn, không dám
nhìn thẳng mặt mấy anh em. Lý do : nhà báo, nhất là nhà báo xã hội chủ nghĩa,
cũng phải là “ nhà giáo dục ” và phải làm gương. Trận nầy Tin Sáng thắng đậm
nhưng có một số cầu thủ Tin Sáng để tóc “ coi không được ”. Nhiều địa phương
lúc bấy giờ đang có phong trào chống đàn ông để tóc dài và phụ nữ mặc quần
loe. Không biết có phải vì dị ứng với phong trào hippy (hay hippie), ra đời ở San
Francisco bên Hoa Kỳ, rồi lan sang châu Âu trong những năm 1960 và đầu
những năm 1970, được coi là một phong trào có tinh thần tự do quá trớn hay
không ? Nhưng thật tình mà nói thì tóc tai anh em Tin Sáng nào có dài gì cho
cam, ngay cả khi so với tóc của một số đồng bào ở vài tỉnh miền Tây Nam Bộ
vào những năm 30-40, hay với bà con theo đạo Hòa Hảo, và sau nầy với môn đệ
ông Đạo Dừa chẳng hạn. Nhưng nhà báo thì phải luôn làm gương tốt : đã đá
banh “ ăn ” đậm người ta mà có cầu thủ lại còn nghễu nghến đội tóc dài đi dạo
xóm và nhìn con gái đẹp của người ta thì làm sao không làm xốn mắt “ người
ta ” cho được ? … Mặc dù chỉ có vài anh em cầu thủ Tin Sáng đi lẻ “ được
mời ” vô tiệm hớt tóc, nhưng khi lên tàu về lại Thành phố thì ai nấy đều buồn
hiu, nhất là cô Dương Thị Nhung, em gái anh Dương Văn Ba, người trận nào
cũng đi theo tận tụy lo nước nôi săn sóc cho anh em cầu thủ, và “ nhà dìu dắt◊”
thì lại càng không dám nhìn thẳng mắt ai !

Những cây vợt một thời làm rạng danh đất nước
Hùng hậu nhất có lẽ là đội bóng bàn Tin Sáng. Chỉ xin kể lướt qua như sau
cũng đủ thấy đội bóng bàn Tin Sáng mạnh như thế nào : số 1 ở Tin Sáng lúc bấy
giờ là cây vợt trẻ đang lên Vương Chính Học, từ Sóc Trăng lên định cư ở Thành
Phố, vô địch toàn quốc (nghĩa là toàn miền Nam) liên tiếp ba năm 1972, 1973,
1974, cùng vợ là Mạc Như Thuận, hạng nhì bóng bàn nữ Thành phố, cả gia đình
hiện đang định cư ở Đức. Kế đến là một loạt các tuyển thủ nổi tiếng khác, như :
Kim Ngôn, cựu vô địch nữ miền Nam 9 năm liền ; Huỳnh Văn Ngọc, vô địch
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nam 1960-1965, 1967-1971, tổng cộng 7 năm ; Trần Thanh Dương, vô địch
“ toàn quốc ” các năm 1966, 1968, 1970 (Dương là con của lão tướng A Di Trần
Liên Lợi, cựu vô địch Đông Dương) ; Phạm Văn Ngọc Trân, cựu vô địch các
đội hạng nhì toàn miền Nam, cựu vô địch bóng bàn quân đội (VNCH) và Mai
Văn Minh, một cây vợt trẻ với nhiều hứa hẹn về từ Campuchia. Trong số các
cây vợt Tin Sáng nêu trên chỉ có Mai Văn Minh là chưa có thành tích, nhưng
còn rất trẻ lại là một “ con nhà nòi ” chính cống, là cháu ruột của Mai Văn Chất,
cựu vô địch lão tướng thế giới, hiện đang định cư tại Úc, và của Mai Văn Hòa,
vô địch miền Nam Việt Nam năm 1958, hạng 3 đồng đội thế giới năm 1959.
Đồng đội với Mai Văn Hòa trong giải nầy là Trần Cảnh Được, anh ruột của Trần
Cảnh Đến huy chương vàng SEA Games lần thứ nhứt tại Bangkok năm 1959, và
Lê Văn Tiết, anh ruột của Lê Văn Inh. Nhân nói về Lê Văn Tiết và Lê Văn Inh,
xin nói thêm : Lê Văn Tiết là vô địch miền Nam năm 1957, hạng ba đồng đội
thế giới năm 1959 cùng với Mai Văn Hòa và Trần Cảnh Được, hạng 6 đơn nam
thế giới, thi đấu tại Đức, và là vô địch giải quốc tế tại Pháp, cùng năm 1959 ;
còn Lê Văn Inh là vô địch Đông Nam Á năm 1967 (SEA Games)… Những cây
vợt tên tuổi không thuộc Tin Sáng vừa nhắc đến ở trên, tôi đều biết, có bạn thì
học cùng trường ở những lớp trên dưới khác nhau, nhưng nhớ lại thành tích của
từng người và tất cả thì phải có anh Tấn Huỳnh, nguyên chủ bút báo Thao
Trường thời trước nhắc nhớ. Anh chị em vận động viên Tin Sáng thật sự đã
đóng góp ít nhiều cho phong trào thể thao chung của đất nước, nhất là vào cái
thời còn khó khăn nhiều mặt sau 1975, khi đất nước vừa mới thống nhất. Tất
nhiên là chỉ nói về lực và về tấm lòng mà thôi, chứ còn về “ thế ” thì cái thế của
Tin Sáng lúc bấy giờ là không bằng ai… Đến năm 1978, tại giải bóng bàn toàn
quốc thống nhất lần đầu tiên tổ chức tại Quy Nhơn, Vương Chính Học được xếp
hạng nhì. Nhiều năm sau, vào năm 1994, tôi có dịp gặp lại Học và vợ là Mạc
Như Thuận ở CHLB Đức. Chính Học dạy bóng bàn ở cả Đức và Pháp, Như
Thuận lo thủ một quán ăn khá nổi tiếng tại thành phố Frankfurt bên bờ sông
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Main, nơi tôi đã từng được anh chị chủ quán mời đến thưởng thức các món ăn
và khung cảnh Á Đông, cùng với vợ chồng người cháu gái của tôi ở Đức.
Làng thể thao Tin Sáng được xôm tụ, xôm trò như trên cũng là nhờ Ngô chủ
nhiệm rất khoái thể thao, kế thừa xuất sắc truyền thống của trường dòng các sư
huynh Lasan Taberd. Nhưng cũng là nhờ có một Ban Thể Dục - Thể Thao khá
hùng hậu. Ban nầy gồm có : Tấn Huỳnh, tức Huỳnh Thành Tấn nguyên chủ
nhiệm tạp chí Bóng Tròn Việt Nam, nguyên chủ bút tờ Thao Trường của nhà
báo kiêm nhà bình luận thể thao nổi tiếng Thiệu Võ ; Tuấn Linh, nguyên Tổng
thư ký Tòa soạn báo Thao Trường, nguyên bình luận viên bóng đá nổi tiếng Đài
phát thanh Sàigòn ; Hồ Nguyễn, một cây viết thể thao đang lên, hiện nay là
trưởng ban biên tập TDTT báo Sài Gòn Giải Phóng. Trưởng ban là anh Nguyễn
Văn Tiết, “ dân ” Quốc gia hành chánh, nguyên dân biểu Quốc Hội VNCH
thuộc đơn vị tỉnh Long An, hiện định cư ở Canada. Ngoài ra cũng nhờ tập thể
nhà báo Tin Sáng yêu mến thể thao ủng hộ cổ động hết mình, không phân biệt
ban bệ chuyên môn, già trẻ, gái trai. Mỗi lần đội Tin Sáng ra quân, không kể
bóng đá hay bóng bàn, thì coi như cả tập thể nhà báo lên đường. Một số cây viết
chuyên mục khác như kinh tế, nông nghiệp, hay anh em xếp chữ, phát hành,
“ đời sống ”… còn ủng hộ cả bằng tin tức bài vở thể thao và cả bằng tham gia
thi đấu. Nếu cần nói thêm thì có thể nói một bộ phận nguyên lãnh đạo khá quan
trọng của Bộ Thanh Niên dưới thời Thủ Tướng Nguyễn Cao Kỳ, gồm An,
Chung, và tôi… đã về với Tin Sáng, nhưng không thể thiếu Dương Văn Ba là
nguyên Đặc Ủy viên Thanh niên Vùng IV Chiến thuật, tức vùng Đồng bằng
sông Cửu Long. Còn các anh em từ Chương trình Phát triển Quận 8 cùng về Tin
Sáng với tôi, trong đó có các anh Dương Văn Long, Huỳnh Văn Nguơn và
Nguyễn Ngọc Thạch, thì chỉ có anh Thạch – cũng “ dân Taberd ”, đặc trách giúp
đỡ các anh chị em phóng viên mới vào nghề, là “ thủ môn số 1 ” của đội bóng
Tin Sáng, trong khi chờ đợi vui vẻ “ rớt xuống số 2 ” khi thủ môn Nguyễn Văn
Kế vào đầu quân sắp chữ cho Tin Sáng. Phong trào TDTT Tin Sáng nổi đình nổi
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đám như vậy, nhưng tôi thì lúc nào cũng như lúc nào, lúc ở Bộ Thanh Niên cũng
như lúc ở Tin Sáng, đều vẫn bị Nguyễn Hữu An “ đóng đinh ” làm “ điển hình
của thanh niên thời đại ”, theo nguyên văn lời nói của anh, với thân hình vừa ốm
vừa ròm, không hơn cây sậy là mấy …

Sống ở Việt Nam
“ Việt Nam… Không biết bao nhiêu lần, trên khắp các nẻo đường của tất cả
các thành phố trên thế giới, chúng tôi đã hô to tên Người ! Việt Nam, đối với
chúng tôi, có nghĩa là : tự do, nhân phẩm. Việt Nam đã được hô lớn, với sự giận
dữ ; nhưng cũng được gọi thầm trìu mến, với hãnh diện. Vâng, Việt Nam đã cho
phép chúng tôi gìn giữ niềm kiêu hãnh làm người.”
“ Ở tuổi mười bảy, tôi tham dự cuộc “ xuống đường ” đầu tiên của tôi bởi
vì, không, cái thế giới già nua của chiến tranh, của nô dịch, của chối từ phẩm
giá các dân tộc, không thể tồn tại thêm nữa được. Ở Paris, tôi đã cùng hằng
ngàn người khác hòa chung tiếng nói để hô to “ Hòa bình ở Việt Nam ! ”. Cùng
ngày đó, hoặc cùng tuần đó, tôi biết rằng có những con người tôi không hề quen
biết, hoặc sẽ không bao giờ quen biết, cũng hô to bằng những ngôn ngữ khác lời
chối từ tương tự về cùng một tội ác ”…
“ Hơn cả ngàn cuốn sách hay lớp học chính trị, các cuộc dội bom của Mỹ
đã cho chúng tôi biết thế nào là đế quốc, sự chống trả đã dạy cho chúng tôi thế
nào là tình liên đới quốc tế. Hơn tất cả các bài diễn văn, cuộc đấu tranh của
Việt Nam đã cho chúng tôi niềm xác tín về sự cần thiết phải thống nhất tất cả
những lực lượng tiến bộ chống lại đế quốc.
“ Chúng tôi đã hiểu, mặc dù đối với một số người là chưa rõ ràng lắm, rằng
ở đó đang diễn ra một cuộc chiến đấu vượt xa sự đối đầu đơn thuần giữa Hoa
Kỳ và Việt Nam ”…
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Trên đây là vài lời mở đầu cuốn Sống ở Việt Nam (Vivre au Viet Nam) của
Alain Ruscio (1), nguyên phóng viên thường trú tại Hà Nội của báo Nhân Đạo
(L' Humanité) của đảng cộng sản Pháp, xuất bản tại Paris năm 1981.

Lực lượng thứ ba, Ngô Công Đức và báo Tin Sáng
“ Qua nhiều chuyến đi tại miền Nam tôi đã có nhiều dịp gặp gỡ nhiều người
tranh đấu trước kia không ở trong hàng ngũ cách mạng, nhưng là những người
kiên quyết đối lập với Thiệu. Họ là những người mà người ta đã gọi là “ lực
lượng thứ ba ”. Họ ở đâu rồi, những người tranh đấu đó ?
“ Anh đã đấu tranh chống lại Thiệu và quan thầy Mỹ của ông ta. Nhưng,
khi họ đã bại trận, anh có nghĩ sẽ sống trong một đất nước do người Cộng sản
lãnh đạo hay không ? Hiện nay anh có bị một sự gò bó áp đặt nào không ? Anh
có phải là một người chạy theo hay không ? ” Những câu hỏi tương tự, Ngô
Công Đức, hiện là chủ nhiệm nhựt báo Tin Sáng, đã nhiều lần được nghe. Đó là
vì, cả kinh nghiệm của tờ Tin Sáng, cả bản thân ông chủ nhiệm của tờ báo,
không thể không làm người ta chú ý. Kinh nghiệm đó là : sự hiện hữu của một tờ
báo hằng ngày không cộng sản trong một đất nước do một Đảng cộng sản lãnh
đạo, một điều “ quái lạ ” thật sự đối với ai nghĩ rằng Việt Nam rập khuôn một
mô hình chủ nghĩa xã hội ngoại lai. Nhân vật Ngô Công Đức cũng vậy : sự
nghiệp chính trị của ông đã đưa ông từ chống Cộng đến sự hợp tác chân thành
và thẳng thắn với những người cách mạng…”

Báo Tin Sáng : một điều “ quái lạ ”
“ Từ lâu tôi đã nghe tiếng tờ báo nầy. Tên tuổi của những nhà biên tập
chính của tờ báo tôi đã biết từ thời chiến tranh chống Mỹ. Vì vậy khi các nhà
báo nầy đề nghị tôi đến tham dự trọn một ngày làm việc tại tòa soạn, từ phiên
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họp Ban biên tập hằng ngày vào sáng sớm cho tới khi ấn bản đầu tiên ra lò, vào
khoảng 23 giờ, tôi đã phấn khởi nhận lời ”…
Đó là ngày 22 tháng 8 năm 1979. Và đó là vài lời mở đầu chương viết về
Tin Sáng trong cuốn Sống ở Việt Nam (Vivre au Viet Nam) của Alain Ruscio.
… “ Đặc biệt về quy chế, Tin Sáng còn đặc biệt về nội dung. Giọng văn Tin
Sáng là duy nhất trong báo giới Việt Nam. Tin Sáng vận dụng lối văn châm
biếm, ẩn ngữ, dễ dàng hơn các báo khác trong nước, đặc biệt là Nhân Dân, khô
khan, chính thống hơn. Phóng sự sống chiếm một chỗ quan trọng trên Tin Sáng.
Biếm họa chính trị, thường khi rất bạo, luôn có chất lượng cao…” (sđd, trang
176).

Những độc giả của Tin Sáng
… “ Một trong những diễn đàn công chúng ưa thích nhất trên Tin Sáng là
“ Ban Công tác bạn đọc ”, do Dương Văn Long, cựu nghị viên Sài Gòn đối lập
với Thiệu điều hành. Mỗi ngày, Long nói với tôi, có hằng chục khiếu nại, phản
ảnh đủ loại. Thư từ, điện thoại. Nhưng cũng có nhiều người đến tận tòa soạn.
(Tổng kết tháng 7/1975 - tháng 7/1979 : 39673 thư, 27000 cú điện thoại, 11912
khách bạn đọc)… Tin Sáng tự cho mình bổn phận phải trả lời mọi thắc mắc. Tin
Sáng đăng ý kiến độc giả mỗi ngày. Nhưng đồng thời cũng chuyển cho chính
quyền mọi khiếu nại, mọi ý kiến… “ Vấn đề là có một số đông trường hợp không
ai biết đến. Người dân im lặng chịu đựng, nhưng không quên… Nếu họ tin
chúng tôi, họ nói. Nhiều trường hợp bất công nhờ vậy được làm rõ, nhiều lạm
quyền có thể bị trừng phạt ”, Nguyễn Hữu Hiệp, một biên tập viên cựu dân biểu
đối lập phát biểu ”…(sđd, trang 177).
“ Mặc cho mọi loại áp lực, mặc cho những lúc ngã lòng, tờ Tin Sáng vẫn
sống. Và sống mạnh. Bốn năm đã trôi qua. Tờ báo đã không bị đình bản...
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Không bài báo nào bị kiểm duyệt. Từ 1975 đến 1977 còn có thêm một ấn bản
đặc biệt ngày chủ nhật. Nó bị ngưng một thời gian vì khan hiếm giấy. Nhưng từ
ngày 6 tháng 8 năm 1979, Tin Sáng chủ nhật ra lại với một công thức mới: mỗi
tuần trình bày một chủ đề đặc biệt về chính trị và xã hội. Như hôm nay, khoảng
mười nhà giáo đang tham dự một bàn tròn để chuẩn bị số đầu tiên của công
thức mới, với chủ đề giáo dục. . ".
Tin Sáng chủ nhật ( bộ mới ) do anh Trương Lộc, một thư ký tòa soạn năng
nổ của Tin Sáng cả hai thời kỳ và của Điện Tín, phụ trách…

Ba mươi năm nhìn lại…
“ Ê- kíp của chúng tôi, Hiệp nói, có hai đặc điểm: tuổi trẻ và sự ăn ý với
nhau. Mặc dù kinh qua một thời gian dài tranh đấu, đối với một số anh em
chúng tôi, ít có biên tập viên nào trên 45 tuổi. Chúng tôi đã từng luôn làm việc
chung với nhau. "Không hề có, trong Ban biên tập nầy, một cán bộ cách mạng
nào, hay một đảng viên cộng sản VN nào. "Tất cả các biên tập viên đã từng
tham gia hoạt động chính trị trước năm 1975, tất cả, không trừ ai, Hiệp nói tiếp,
đều đấu tranh trong lực lượng thứ ba. "
“ Người ta có thể liên kết tờ báo của các bạn với loại hiện tượng nào? Tôi
hỏi các thành viên Ban biên tập. Phép lạ? Bảo chứng chính trị?"
“ Hồ Ngọc Nhuận nói : “ Có người thỉnh thoảng nói về ba khuynh hướng
bên trong Đảng cộng sản VN: 1) để cho chúng tôi làm, nhưng sẽ cắt cỏ dưới
chân ngay khi chúng tôi phạm phải sai lầm đầu tiên ; 2) sử dụng chúng tôi, chỉ
như là một thứ bảo chứng, cho tới khi còn có ích cho Đảng, rồi vất bỏ như một
trái chanh đã vắt hết nước ; 3) thiết lập các mối quan hệ dựa trên sự tin cậy lẫn
nhau. Chắc chắn cả ba giải pháp đều có người ngả theo. Con người là vậy thôi.
Nhưng Đảng là không vậy. Đảng là một đường lối chính trị : là sự lựa chọn thứ
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ba. Tôi tin điều đó không vì một cá cược, không vì mê tín, mà do kinh nghiệm.”
Thật ra, trong thời gian đầu, Tin Sáng cũng có những khó khăn. Trong một số
khu vực cũng đã có những chiến dịch thật sự được tổ chức. “ Đừng mua tờ báo
đó, đó là báo của những người Sàigòn cũ, những tên phản động.” Những chiến
dịch nầy đã thật sự chấm dứt chưa? Sẽ là “ mạo hiểm” nếu khẳng định như vậy.
Nhuận nói tiếp : “ Người ta thường nói, với một sự hãnh diện nào đó : Tin Sáng
là tờ báo duy nhất không cộng sản trong một xã hội cộng sản. Nhưng đối với
một số cán bộ, đó không là một lời ca ngợi. Chúng tôi đúng là một tai họa (cho
họ) !”… Mặt khác, ở đầu ngược lại, cũng không thiếu những lung lạc dễ đưa
đến thoái chí ngã lòng. Có người kết án người của Tin Sáng là cộng sản trá
hình. Hoặc đầu hàng trước một quyền lực, ăn mày một chút tự do báo chí,
nhưng lại hy sinh mọi tư tưởng độc lập. “ Chính tôi, Nhuận nói, tôi cũng gặp
những bạn bè, hoặc cả những người thân, đã hỏi tôi, một cách thành thật, tại
sao tôi viết những điều, mà tôi không hề nghĩ, về chủ nghĩa xã hội…”
… “ Nhuận nói thêm : “ Khi có bất đồng ý kiến giữa chúng tôi, về nội dung
bài nầy bài nọ, chúng tôi trao đổi với nhau, thẳng thắn, dân chủ. Điều chủ yếu
là tìm ra một cơ sở chung, không là để đối đầu nhau. Chót hết, như ở mọi tờ
báo, tôi là người quyết định, với tư cách chủ bút… Tất cả những biên tập viên
của chúng tôi đã từng nhiều lần chứng tỏ không sợ bị đàn áp. Không, điều
hướng dẫn chúng tôi chính là tinh thần trách nhiệm. Chúng tôi đã từng biết lựa
chọn giữa chết và sống, giữa thất bại và thành công, giữa giậm chân tại chỗ và
tiến bộ. Chúng tôi phải cân nhắc từng luận điểm dựa trên lựa chọn căn bản đó.
Chúng tôi phải tự nói với mình: cái gì có thể làm cho tiến tới, cái gì có thể giúp
làm giàu tư tưởng mọi người, và từ đó cho chủ nghĩa xã hội…” (sđd, trang 175).
… “ Nhìn chung, người ta có thể nói rằng đa số những người đã từng đấu
tranh trong “ lực lượng ba” ngày trước, những người đã chấp nhận sự biến
thiên của năm 1975, những người đã mong muốn được góp phần vào việc tái
thiết đất nước, ngày nay là những người trách nhiệm về nước Việt Nam xã hội
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chủ nghĩa. Tất cả, khi họ tính sổ lại năm năm qua, đều tỏ vẻ chung là bằng lòng.
“ Những gì chúng tôi đã sống từ 1975 làm cho chúng tôi lạc quan về sự phát
triển tương lai của cách mạng Việt Nam”, Lý Chánh Trung, lãnh đạo người
công giáo của Lực Lượng Ba, phát biểu. “ Từ lâu tôi đã mơ về một cuộc cách
mạng khoan dung… khiêm tốn và khoan dung… Chủ nghĩa xã hội Việt Nam đã
đáp ứng mong mỏi của tôi. Chúng tôi đã làm tất cả để cho sự khai sanh xã hội
mới diễn ra với ít đau đớn nhất. Ảnh hưởng của ông Hồ Chí Minh, về phương
diện nầy, là quyết định….”, Lý Chánh Trung nói tiếp.
… “ Hồ Ngọc Nhuận, chủ bút báo Tin Sáng, cũng có nhận xét tương tự :
“ Thí nghiệm của chúng tôi có là một thành công chăng ? Tôi trả lời là có. Việc
nầy sẽ còn kéo dài được bao lâu ? Tôi không biết. Nhưng, tôi tin chắc rằng
chúng tôi là hữu ích. Nếu không thì tại sao, theo bạn, tất cả chúng tôi lại đem
hết sức mình ra cống hiến, ở đây, cả ngày lẫn đêm ? Chìa khóa của thành công
nằm trong sự tin cậy lẫn nhau. Chúng tôi là bằng chứng của sự gặp nhau giữa
hai trào lưu : đường lối chính trị hòa giải dân tộc do Đảng cộng sản vạch ra và
sự dấn thân đông đảo, tích cực, hăng hái của những người yêu nước chấp nhận
nhập cuộc. Hồ chủ tịch đã bắt đầu là người yêu nước. Về sau, ông trở thành
cộng sản. Đối với những ai cùng có chung lòng yêu nước thì không có gì là khó
khăn cả…” (sđd, trang 182).

Một cuộc trắc nghiệm
“ … Mười tuần lễ sau giải phóng miền Nam, Jean Lacouture viết : “ Ngô
Công Đức không là một người dễ an phận. Ông ấy lại bắt tay vào việc. Người ta
sẽ thấy trong cái biên độ tự do phát biểu dành cho ông một trắc nghiệm có tính
quyết định về tinh thần dân chủ của chế độ mới”. Năm năm đã trôi qua. Báo Tin
Sáng của Ngô Công Đức và các bạn ông vẫn ra đều. Trắc nghiệm như vậy là có
tích cực không ? Cũng trong bài viết nêu trên, Jean Lacouture đã có nhiều nhận
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xét khác và hình như đã cho rằng “ một hình thức đa nguyên tương đối về chính
trị và văn hóa”, theo chính ngôn ngữ của tác giả, đã hình thành tại miền Nam.
Người ta có thể, từ đó, kết luận rằng “ một chế độ đa nguyên chính trị và văn
hóa tương đối” vẫn còn là một thực tế của Việt Nam năm 1980 hay không ?”…
(sđd, trang 178),
Alain Ruscio xuất bản quyển Vivre au Viet Nam vào đầu quý I năm 1981
(Nhà xuất bản Editions sociales - notre temps/monde). Đến cuối quý II năm
1981, Tin Sáng “ hoàn thành nhiệm vụ ”, chính xác là vào ngày 29 tháng 6 năm
1981. Không đầy hai tháng nữa nó sẽ được 6 tuổi… Và rõ ràng là nó đã vượt
qua cái gíới hạn năm 1980, giới hạn của “ một trắc nghiệm có tính quyết định về
tinh thần dân chủ của chế độ mới ” do nhà báo Pháp Jean Lacouture đặt ra trên
đây. Và đối với câu hỏi “ người ta có thể, từ đó, kết luận rằng “ một chế độ đa
nguyên chính trị và văn hóa tương đối ” vẫn còn là một thực tế của Việt Nam
năm 1980 hay không ? ” cũng của Jean Lacouture, thì câu trả lời là có. Bởi đến
năm 1980, khi Jean Lacouture đặt câu hỏi, thì Tin Sáng vẫn còn. Nó chỉ không
còn từ giữa năm 1981 mà thôi… Nhưng tại sao ?
Đời là có những ngày vui và những ngày buồn. Được có những ngày cộng
tác với tuyệt đại đa số những người như ở Tin Sáng, đối với tôi, đó là những
ngày vui. Nhưng cái ngày 29-6-1981 đối với tôi lại là một ngày “ không vui
cũng không buồn ”. Tôi sẽ kể ra ở một đoạn sau cái ngày đầy ắp công việc
“ không vui không buồn ” đó của tôi, khi Tin Sáng bất ngờ được cho “ hoàn
thành nhiệm vụ ”. Còn về việc tại sao nó được cho “ hoàn thành nhiệm vụ ”, thì
đó là cả một chuyện dài mà những gì tôi kể ở đây chỉ là “ tóm tắt tập một ”.

Người dịch Marcel Proust đắc nhất
… “ Thật là một cảnh tượng đáng ngạc nhiên khi nhìn cái ê-kíp biên tập
nầy làm việc ! Chung quanh bàn là… Nguyễn Hữu Hiệp, dân biểu trẻ tuổi nhất
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của Quốc Hội Lập hiến năm 1966. Tổng kiểm tra của tờ báo, Hồ Ngọc Cứ, cũng
là một cựu dân biểu. Quản lý tờ báo, Nguyễn Văn Binh, từng là đại tá trong
quân đội chế độ cũ, trước khi gia nhập hàng ngũ lực lượng ba chủ hòa. Trưởng
ban biên tập chính trị là Trương Lộc, từng là một cây viết phục vụ hòa bình
dưới thời Thiệu. Phan Ba, đồng nghiệp của Lộc, từ 30 năm qua đã viết hằng
ngàn bài báo chống Diệm, chống Thiệu, nhưng vẫn sống ở Sàigòn. Hoàng Ngọc
Biên là trưởng ban biên tập văn hóa, nghệ thuật của Tin Sáng. Là một trong
những nhà trí thức sáng chói nhất của thành phố Hồ Chí Minh, anh được biết
đến như là người dịch Marcel Proust đắc nhất…” (Sống ở Việt Nam / Vivre au
Viêt Nam, A. Ruscio, trang 174).
So với Tin Sáng thời trước 1975 thì Tin Sáng bộ mới về nhiều mặt có đa
dạng hơn, nhưng đề tài và “ khẩu khí, chất giọng ” thì có… khác hơn. Đó là do,
như Ngô Công Đức đã từng nói, “ hồi trước chúng tôi làm thợ rừng, chỉ có chặt
và đốn ; bây giờ chúng tôi làm thợ mộc, phải bào, phải chuốt…”. Vì là người êđít bài vở, và chịu trách nhiệm sau cùng về bài vở, tôi thật sự rất “ thấm ” câu
nói nầy của Đức. Nhưng thật sự công việc của tôi sẽ nặng hơn nhiều nếu không
có tay nghề, lòng tận tụy và sự đồng lòng nhất trí của tuyệt đại đa số anh chị em
nhà báo. Đặc biệt đáng kể ở đây là lãnh vực văn hóa nghệ thuật, vì rõ ràng là
khởi sắc hơn thời Tin Sáng cũ, vốn mạnh nhất về đấu tranh chính trị. Được vậy
là nhờ một đội ngũ những người làm văn hóa nghệ thuật xưa nay hiếm thấy tập
trung trong một tờ báo hằng ngày chuyên về chính trị, như đã lược kể ở trên.
Nhờ một ê-kíp đầy tài năng và nhiệt tình như vậy nên Tin Sáng đã tự hào có
được sự góp mặt quý báu của nhiều cộng tác viên nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ, họa
sĩ… nổi danh. Một sự góp mặt không chỉ bằng sáng tác mà còn bằng những buổi
nói chuyện, thảo luận chuyên đề giúp làm phong phú thêm các trang báo và làm
giàu kiến thức cho tập thể nhà báo. Có nhiều anh chị em trẻ mới vào nghề văn,
nghề thơ, nghề báo ở Tin Sáng và qua Tin Sáng… cũng phần nào nhờ ê-kíp đó
và sự đóng góp nầy mà phát huy thêm ngòi bút của mình… Riêng tôi thì không
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thể nào quên những ngày có hân hạnh cộng tác với những con người tuyệt vời
như vậy.
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Tin Sáng … chui
Về nghiệp vụ báo chí, Tin Sáng bộ mới cũng có nhiều cái mới. Thời trước,
Tin Sáng không tự in cũng không tự phát hành. Không tự in từ khi nhà in riêng
của Tin Sáng ở Bến Chương Dương bị “ kẻ lạ ” đốt. Không tự in cũng có cái hay,
vì có thể in chui, khi báo bị tịch thâu. Chui là nói theo miền Bắc, như lủi. Rượu
“ quốc lủi ” là nghịch với rượu quốc doanh, còn ở trong Nam rượu nghịch với
rượu công ty, hay công xi, của nhà nước Pháp thì gọi là rượu lậu hay rượu đế. In
chui trong Nam gọi là in lậu. Sàigòn và nhất là Chợ Lớn ngày xưa đầy dẫy những
nhà in tư nhân nhỏ lẻ, nhất là của mấy bà con người Hoa. Cảnh sát phong tỏa cái
nầy, thậm chí nhiều cái nầy, thì Tin Sáng chạy in chui ở một cái khác, miễn là
còn giữ được bản chì, bản kẽm. Chỉ sau nầy, khi TT Thiệu cho ra đời luật báo chí
007, tịch thâu luôn các bản chì, bản kẽm, tịch thâu luôn các phương tiện chở báo,
kể cả chiếc xe đạp của mấy em nhỏ bán báo dạo thì Tin Sáng mới “ hết đường ”.
Hết đường vì Tin Sáng đã “ truyền hết đường ”, hết miếng, cho Bộ Thông Tin, và
cho cảnh sát, bằng đủ cách “ chui ” của mình trước khi có luật 007 và để cho các
chuyên viên luật pháp của TTT đưa vào luật mới ráo trọi, không sót một một
“ mánh ” nhỏ nào. Các nhà in thời trước thường là in “ typo ”, nên cần các bản
kẽm bản chì. Với luật 007, cảnh sát khi tịch thâu báo còn tịch luôn cả các bản
kẽm bản chì, vì hễ còn các bản nầy thì Tin Sáng còn có khả năng đóng cửa in
tiếp, in lén khi cảnh sát đã rút lui. Luật 007 tịch thâu cả xe đạp của mấy nhỏ bán
báo dạo, bởi hễ còn xe thì các nhỏ còn mạo hiểm đi bán chợ đen các báo Tin
Sáng lậu… Các màn “ đi đêm ” của nhân viên phát hành Tin Sáng với nhân viên
công lực cầm máy bộ đàm đứng gác trước tòa soạn, qua các tờ báo biếu có
“ trọng lượng ” bất thường, các “ mánh ” khác như trộn lẫn báo bị tich thâu với
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rác báo để đem đi “ đổ rác ” trước mũi cảnh sát… cũng bị 007 ngăn chận cho
bằng hết…

Tin Sáng… chợ đen
Thời trước, việc kinh doanh phát hành báo nằm trong tay một vài nhà phát
hành tư nhân có tổ chức lực lượng nhân sự hùng hậu, đứng đầu là anh Hai Chí,
mà tôi thỉnh thoảng có đi nhậu chung, còn người thường xuyên gặp gỡ là Ngô
Công Đức. Nhưng việc nầy cũng không thể ngăn Tin Sáng tự phát hành chui,
mỗi khi báo bị tịch thâu. Nhưng phát hành chui hay không chui, nghĩa là có bị
tịch thâu hay không, thì Tin Sáng vẫn bán chợ đen, tạo niềm vui bổ sung thu
nhập cho các trẻ bán báo và các sạp báo… Chớ không lợi lộc gì cho nhà báo và
người làm báo. Sau khi được tái bản năm 1975, Tin Sáng không bị tịch thâu,
không phải in lậu bán chui nữa, nhưng thỉnh thoảng cũng có người mua phải Tin
Sáng giá chợ đen. Như có lần tôi nằm dưỡng bệnh ở bệnh viện Sùng Chính
đường Trần Hưng Đạo. Có mấy độc giả cùng nằm viện biết được rủ nhau đến
thăm. Vì hảo ý thương tưởng đã đành, nhưng cũng nhân dịp hỏi tôi tại sao báo
bán mắc hơn giá đề trên bìa báo. Thật là “ nỗi oan ông Địa ”. Báo bán chợ đen là
do các người bán lẻ làm giá để kiếm thêm chút lời, nhưng lại làm cho nhà báo
mang tiếng. Mỗi khi có một biến cố nào đó đặc biệt là y như rằng có người than
phiền Tin Sáng bán chợ đen, mặc dầu có lúc, để phòng nạn chợ đen vì hút báo
đột xuất, chúng tôi đã cho tăng số lượng phát hành. Như vào dịp nữ nghệ sĩ
Thanh Nga bị bắn chết thảm thương năm 1978. Nhà nữ nghệ sĩ ở đường Ngô
Tùng Châu cũ, nay là Lê Thị Riêng, gần tòa soạn Tin Sáng. Cũng như nữ nghệ sĩ
Kim Cương, Thanh Nga và một số anh em Tin Sáng cũng không là chỗ lạ với
nhau, nên tấn thảm kịch của gia đình Thanh Nga, cũng như thân thế sự nghiệp
của cô đuợc thể hiện trên Tin Sáng cũng có phần khác với các tờ báo khác. Và vì
vậy mà Tin Sáng lại “ bị tăng giá ” ! Nhưng không chỉ có một dịp như vậy…
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So với Tin Sáng bộ cũ, Tin Sáng bộ mới có ngon lành hơn, có nhà in riêng,
lại in offset bốn màu, và có bộ phận phát hành riêng. Cảnh họp chợ báo trước toà
soạn mỗi sáng sớm, tấp nập, huyên náo, với hằng trăm xe đạp, xe gắn máy làm
rộn lên cả một góc phố ở ngã tư đường Bùi Thị Xuân – Bùi Chu, nay là Tôn Thất
Tùng, làm tôi quên hết cái mệt của công việc làm báo mỗi đêm, và hăng say bắt
đầu một ngày làm báo mới, tuy hằng ngày vẫn vậy, nhưng không hẳn vậy, không
ngày nào giống ngày nào… Cảnh các tổ phát hành từ khắp nơi, từ miền Tây,
miền Đông, miền Trung, định kỳ tựu hội về chật nứt cả hội trường nhà báo, hùng
hậu, đa dạng, xông xáo, già trẻ gái trai có đủ, cũng làm nức lòng anh em viết báo.
Các tổ phát hành Tin Sáng cũng là chỗ dựa đáng tin cậy của một số tờ báo bạn,
như Giác Ngộ, Khoa Học Phổ Thông, Phụ Nữ… Đức và tôi, khi tham dự các
cuộc họp phát hành thường nhắc nhở anh chị em nên cố gắng để các báo bạn, vì
là báo định kỳ, và thường là có số lượng phát hành khiêm tốn, đi kèm với Tin
Sáng cho “ có chị có em ”. Hệ thống phát hành hùng hậu của Tin Sáng là do công
lao tổ chức của Ngô Công Đức và Hồng Ngọc Hải. Hải là con trai anh Hồng Sơn
Đông, cựu nghị sĩ, cựu chủ nhiệm kiêm chủ bút báo Điện Tín.

Tin Sáng chuyên đề và Tin Sáng chủ nhật
Tin Sáng cũng thường xuyên tổ chức các cuộc toạ đàm về các vấn đề thời
sự hay về các chuyên đề khác nhau. Chính nhờ đó mà anh chị em làm báo được
dịp làm quen với nhiều giới chuyên gia kinh tế, giáo dục, khoa học, văn hóa văn
nghệ khác nhau. Như các nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý, Phan Nhân, Hoàng Hiệp,
Phạm trọng Cầu hay như họa sĩ Diệp Minh Châu... Định kỳ và bất thường, Tin
Sáng cũng cho ra mắt những số báo đặc biệt, vào những dịp quan trọng hay đặc
biệt trong năm. Nhờ đó mà Tin Sáng có được một tập báo đặc biệt gồm những
số báo về Hội Nghị Hiệp Thương Chánh Trị Thống Nhất Tổ Quốc về mặt Nhà
nước diễn ra từ ngày 15-11 đến ngày 21-11-1975, tại Sàigòn. Những tin tức, bài
vở, hình ảnh… tập trung trong các số báo đặc biệt nầy có thể giúp hình thành
4

một cuốn sách khá dày và khá lý thú về công cuộc thống nhất Tổ Quốc của dân
tộc ta, sau hơn một trăm năm lần lượt bị các thứ ngoại bang xâm chíếm, đô hộ,
chia cắt.
Hơn Tin Sáng bộ cũ, Tin Sáng bộ mới đã cho ra đời một tờ Tin Sáng Chủ
nhật, với nhiều trang hơn số báo hằng ngày, với một bộ phận biên tập riêng,
đứng đầu là nhà báo Trương Lộc, một cây viết kỳ cựu của Điện Tín và Tin Sáng
bộ cũ. Nhưng thua Tin Sáng bộ cũ, chúng tôi chưa kịp cho ra mắt tờ Tin Sáng
Hải ngoại, thì bất ngờ đã phải đột ngột “ hoàn hành nhiệm vụ ”. Tôi nói “ chưa
kịp ” và “ bất ngờ, đột ngột ” vì cả ông Võ Văn Kiệt cũng không ngờ : trước
ngày “ hoàn thành nhiệm vụ ” không lâu lắm, ông đã từng mời một nhóm nhỏ
anh em chúng tôi đến họp bàn về một tờ Tin Sáng hải ngoại mà chúng tôi được
ông kêu gọi phải sớm thực hiện, y như dưới thời Tin Sáng chế độ cũ. Thời Tin
Sáng cũ, chúng tôi cũng có một tờ Tin Sáng hải ngoại phát hành ở Paris, với sự
cộng tác của linh mục Nguyễn Đình Thi, người bạn chung của các linh mục
Huỳnh Công Minh, Trương Bá Cần, của Đức và tôi, đồng thời là người sáng lập
tờ Công Giáo và Dân Tộc tới nay vẫn còn hoạt động.
Có người biết chuyện lúc bấy giờ cho rằng thật đáng tiếc. Riêng tôi tự hỏi
không biết có đáng tiếc thật hay không, khi mà tuổi đời Tin Sáng ngày càng cao
thì càng thấy chồng thêm tội…

Một phôi báo mới
Vậy mà nhiều năm sau khi Tin Sáng “ hoàn thành nhiệm vụ ”, khi tôi đã thật
yên phận với nghiệp làm báo mà không được phép có báo – hay cả viết báo, nếu
không là viết vuốt đuôi theo chánh quyền – bỗng một hôm Ngô Công Đức xách
xe đến đón tôi về nhà anh. Đến nơi thì đã có mặt mấy anh chị em trẻ nguyên là
phóng viên của Tin Sáng “ đang làm việc ”. Hỏi ra thì mới biết mấy bạn nầy đã
bắt đầu làm việc từ mấy hôm rồi, để “ chuẩn bị cho một tờ báo mới ” ! Hỏi ra
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nữa thì được biết Đức làm như vậy là vì quá “ chắc mẻm ”, và vì Đức muốn đặt
tôi trước sự đã rồi, không thể thối lui được. Rồi Đức cho biết : có hai ông lãnh
đạo cao cấp gốc Thành phố hồi hưu “ chắc mẻm ” rằng hai ông thế nào cũng xin
cho hai anh em chúng tôi ra được một tờ báo, đặc biệt dành cho đồng bào ta ở
nước ngoài.
Nhớ lại một tờ báo khác trước đây, cũng do mấy ông cựu lãnh đạo “ đốc
xúi ” mà chưa bao giờ được ra mắt ai hết, tờ “ Hương Việt ”, tôi phân tích mọi
mặt trước sau, và sau nữa, của tình hình “ trong nhà ngoài phố ”, cả ở Hà Nội,
cộng với kinh nghiệm trước sau của “ hai đứa ” chúng tôi, rồi kết luận : chỉ làm,
khi nào hai ông “ Dám… Đốc ” giúp xin được giấy phép, nhưng tôi tin sẽ không
có khi nào hết, nên tốt nhất là không nên làm gì hết. Bà xã anh Đức mấy hôm
qua rất rầu, nay nghe tôi nói vậy như trút được một gánh nặng, luôn miệng ủng
hộ tôi và mừng lắm. Tới chừng ngồi xe rủ nhau đi ăn cơm, tôi lại suy nghĩ tiếp
và nói : “ Nếu có giấy phép thì làm, dù chỉ một ngày cũng… đủ. Đủ để vui vẻ
mà nghỉ. Hoặc đủ để lấy trớn nhảy qua một đoạn mới ”. Bà xã anh Đức lại la
lớn : “ Sao hồi nãy anh Mười nói khác, bây giờ anh nói khác ” ! Tôi cười : “ Nếu
hái sao trên trời mà được thì cái “ nếu xin được giấy phép ” ở đây cũng vậy,
Thím cứ yên tâm ! ”. Vậy là Đức với tôi lại có thêm một “ phôi báo ” nữa,
nhưng lần nầy thì chưa kịp đặt tên…

Tin Sáng với đổi tiền
Có thể nói không có cuộc vận động hay phong trào nào dưới chế độ mới mà
không có Tin Sáng tham gia, có khi còn ở hàng “ tiền đạo ” nữa. Nhưng ít nhất
đã có hai cuộc vận động mà Tin Sáng hoàn toàn đứng ngoài : một là về đổi tiền,
vì hoàn toàn bí mật, hai là về việc đánh tư sản.
Trước sau có tất cả ba đợt đổi tiền, nhưng đến đợt cuối thì Tin Sáng đã “ đứt
phim ”, nói theo lời một anh bạn lính cũ của tôi, hiện đang ở Mỹ. Trong đợt đổi
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tiền đầu tiên, tôi bị mắc kẹt ở Hà Nội. Dự lễ Quốc Khánh 2-9 hòa bình thống
nhất đầu tiên. Và đi chơi. Đang chuẩn bị trở lại Sàigòn thì giờ chót bị ách lại mà
không biết lý do. Chỉ biết khi ngày đổi tiền đầu tiên đã qua, và được xả cảng cho
về Sàigòn. Để nhìn thấy trước toà soạn một dãy dài xe gắn máy của toàn thể anh
chị em Tin Sáng : báo tạm nghỉ, nhưng anh chị em làm báo không chịu nghỉ ở
nhà. Năm trăm đồng tiền Sàigòn ăn một đồng tiền Hà Nội. Mỗi người được đổi
tối đa 200 đồng mới, số còn lại được “ kêu gọi ” gởi tíêt kiệm. Còn quỹ tập thể
cơ quan giải quyết thế nào tôi không nhớ. Nhưng Tin Sáng phài tạm nghỉ mấy
ngày, để làm quen với vật giá mới và chi phí mới. Một chiếc Honda tương đối
tốt lúc đó giá chỉ vài trăm đồng mới. Xem lại báo cũ tôi thấy Tin Sáng số đề
ngày 20-9-1975, trước đổi tiền, giá bán là 60 đồng (tiền Sàigòn). Đến số ra ngày
24-9-1975, giá bán đề là 10 xu (tiền mới). Như vậy Tin Sáng đã phải tạm ngưng
hết ba số báo.
Đến đợt thứ hai, cũng bí mật cho tới giờ chót, thì tôi đang… ngủ ! Ở toà
soạn. Vì phải kiểm bài ban đêm, và vì là chủ hộ tập thể. Vậy là phải tập họp cả ê
kíp làm đêm, thợ in, bảo vệ, nhân viên trực… để lên danh sách đổi tiền theo quy
định. Còn quỹ cơ quan thì phải chờ chị An, cô Gấm, kế toán và thủ quỹ, cùng
anh Đức chủ nhiệm và anh Binh quản lý hôm sau đến để giải quyết. Nói là bí
mật chớ kỳ thật đợt đổi tiền kỳ hai nầy không được giữ bí mật hoàn toàn như kỳ
đầu. Đã có những tin “ tiền phong ” râm ran từ nhiều ngày trước, và bí mật chỉ
bí mật thật sự với dân Sàigòn chính gốc, ít nhiều còn lớ ngớ, chưa “ thích nghi ”
hoàn toàn với xã hội mới. Chớ dân đã “ nhuần nhuyễn ” qua nhiều thời kỳ, như
dân Hà Nội, thì rất nhạy bén và luôn sẵn sàng… Đợt nầy thì 10 đồng mới của
đợt đổi tiền đầu tiên được cho ăn một đồng mới nữa. Nghĩa là nếu so với tiền
Sàigòn cũ thì một đồng tiền “ mới nữa ” ăn tới 5.000 đồng tiền Sàigòn cũ.
Nhưng so sánh nầy cũng chỉ để chơi thôi… vì tiền Sàigòn cũ, dù trị giá bao
nhiêu cũng là… hết xài.
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Tới đợt đổi tiền thứ ba thì Tin Sáng đang trong thời kỳ thanh lý dài hạn. Và
trưởng ban thanh lý Tin Sáng thì đang cùng anh Dương Văn Ba trên đường sang
Lào. Tôi về hợp tác với Ba trong công ty Cimexcol Minh Hải, làm ăn với công
ty BPKP của Bộ Quốc phòng Lào. Ba đang đem tiền sang trả lương công nhân ở
Lạc Sao, Trung Lào, qua ngã Vinh. Chúng tôi dừng chân ở Quy Nhơn. Khi đang
ăn sáng thì các loa ở các góc đường oang oang tin đổi tiền… Mấy ngày qua
cũng có tin râm ran, nhưng Dương Văn Ba không tin, vì tiền tệ nước nhà đang
trong tình trạng lạm phát phi mã. Không tin nhưng có thật, khiến chúng tôi phải
tẽ đường lên Pleiku, nơi anh Ba đang có một tổ kinh doanh gỗ với địa phương.
Để nhờ ông Giám đốc Sở Lâm nghiệp giúp đổi tiền mang đi Lào. Ở Lào lúc bấy
giờ có nhiều loại tiền song song lưu hành. Các loại thông dụng mà tôi biết là tiền
Kíp của Lào, đồng Bath của Thái, và đô la của Mỹ. Còn tiền đồng VN tuy cũng
xài nhưng không thông dụng bằng mấy thứ kia. Nếu không có đủ một thứ tiền
thì có thể thanh toán bằng hai ba thứ, kể cả ở quán ăn. Khi tôi mới qua khảo sát
để làm Hội chợ ở Vientiane, năm 1985, thì một đồng VN, đương nhiên là đồng
tiền mới, ăn mười đồng Kíp. Không lâu sau, một ăn ba, rồi một ăn một, rồi đồng
Kíp cứ tăng giá nhanh dần, cho tới bây giờ thì bao nhiêu ăn bao nhiêu tôi chạy
theo không kịp nên không biết.

Đánh… tư sản
Làm sao Tin Sáng có thể đánh tư sản ? Khi tờ báo chỉ gồm toàn người cũ ?
Không là “ ngụy ” thì cũng là tiểu tư sản thành thị, hoặc có ai đó trong bà con
thân nhân là tư sản ? Làm sao mình “ đánh ” mình cho được, dù có “ giác ngộ
cách mạng ” đến mấy ? Muốn đánh cũng không ai dám để cho đánh… Chỉ tuyên
truyền vận động không thôi, bởi báo chí xã hội chủ nghĩa là vậy mà. Nhưng vận
động cũng “ không nên thân nên hình ” gì ráo, bởi tự bản thân cũng khá mơ hồ
về tư sản và về đánh tư sản. Và bởi món đó là khỏi vận động, là độc quyền của
chánh quyền chuyên chính vô sản.
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Cải tạo tư sản, và “ đánh tư sản mại bản ” đối với tôi lúc bấy giờ là một cụm
từ mới và là một việc mới mà ai cũng phải học. Nhưng bây giờ thì không nghe
thấy ai nói tới nữa. Bây giờ được nhắc phổ biến và được tuyên dương là các đại
doanh nhân, các đại tập đoàn của nhà nước liên doanh với nước ngoài, là các đại
gia thường tháp tùng các lãnh đạo Đảng và Nhà nước ra làm ăn với nước ngoài.
Cải tạo tư sản sau 1975 là một chủ trương lớn, hay lớn nhất, là chiến lược, là
đường lối của chủ nghĩa xã hội. Bởi không thể xây dựng chủ nghĩa xã hội mà
không có cải tạo xã hội chủ nghĩa : cải tạo tư sản, cải tạo nông thôn, cải tạo tư
tưởng, văn hóa, cải tạo con người… Bởi không cải tạo tư sản – nhẹ nhàng nhất
là kêu gọi hiến tài sản và cho chủ cũ vào công tư hợp doanh, nghĩa là nhà máy
hay doanh nghiệp của tư nhân vẫn giữ nguyên, nhà nước cử vài cán bộ đến, để
người thì làm giám đốc, người thì làm bí thư, người thì làm kế toán thủ quỹ,
người thì làm bảo vệ, còn ông bà chủ cũ thì được cho làm phó giám đốc – và
không đánh tư sản mại bản thì không thể nào diệt bóc lột, theo như các bài giảng
ở các lớp học được mở ra cho mọi tầng lớp dưới chế độ cũ, kể cả những người
tu hành trong các tôn giáo. Bởi tôn giáo cũng có tài sản và cũng phải hiến tài
sản. Các lớp học cải tạo nầy, ngắn hay dài hạn là tùy từng “ đối tượng ”, khi thì
tình nguyện, khi thì “ đương nhiên ”. Để mỗi người và mọi người được giáo dục
trở thành “ con người mới xã hội chủ nghĩa ”, vì chỉ có con người xã hội chủ
nghĩa mới xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội. Và vì con người xã hội chủ
nghĩa không có, chậm có, hay cứ “ ạch đụi ”nên chủ nghĩa xã hội cũng cứ …
“ ạch đụi ” hoài.

Tin Sáng với ông Đỗ Mười
Có một kỷ niệm khá đặc biệt cứ trở lại với tôi hoài, khi nhớ tới công cuộc
cải tạo tư sản ở miền Nam. Ông Đỗ Mười, sau nầy là Tổng bí thư đảng, là người
đặc trách chỉ đạo tối cao phong trào nầy. Một cuộc họp quy mô lớn nhất nhì
Thành phố lúc bấy giờ được Ủy ban Mặt trận Dân tộc Giải phóng thành phố Sài
9

Gòn, trước khi sáp nhập với Mặt Trận Tổ Quốc sau nầy, tổ chức tại rạp REX để
nghe ông nói chuyện. Tất cả thân hào nhân sĩ, những ai có máu mặt, các chức
sắc các tôn giáo, những người tu hành, đều dự đủ. Các báo đài trong ngoài nước,
trung ương và địa phương đương nhiên không thể thiếu. Tất nhiên là tôi đi dự,
cùng với một phóng viên Tin Sáng là anh Nguyễn Ninh Quang tức Anh Tử. Anh
Tử nguyên là phóng viên Việt Nam Thông Tấn Xã, Sàigòn, trước 1975, là cộng
tác viên báo Điện Tín và Tin Sáng cũ. Vợ anh là phát thanh viên Đài Truyền
hình Thành phố sau 1975. Gia đình anh hiện đang định cư ở Anh quốc, và con
gái anh đang nối nghiệp cha ở Reuters…
Về lại tòa soạn, sau cuộc họp “ lịch sử ”, với dư âm bài phát biểu, như còn
vang động dai dẳng trong tai, dữ dội, đanh thép, dài hằng vài tiếng đồng hồ của
diễn giả, đánh dấu bằng những cú đấm, những nhát chém tay thật mạnh vào
không khí, Anh Tử viết bài tường thuật, tôi duyệt để đăng báo. Và tôi duyệt thế
nào mà cái câu cả hai anh em chúng tôi đều “ chíp ” để bụng – còn diễn giả thì
chỉ thích nói, không thích cho đăng báo – lại được tôi để “ nguyên con ” cho ra
mắt độc giả trên số báo ngày hôm sau. Đó là một trong những câu mà ai cũng
cho là “ đắc ” nhất của diễn giả khi ông say sưa nói về công cuộc cải tạo xã hội
chủ nghĩa mà tới giờ, không cần xem lại báo cũ, tôi vẫn nhớ : “ Mọi người phải
lao động. Phải lao động mới có ăn. Không lao động thì bắt lao động rồi cho
ăn ”. Đương nhiên là chủ bút phải lãnh đủ những búa rìu của những cú điện
thoại tới tấp của lãnh đạo Thành phố và Trung ương, và của trợ lý của ông Đỗ
Mười. Người ta trách tôi sao không dừng lại ở hai vế đầu “ mọi người phải lao
động, có lao động mới có ăn ”, là đúng với lời dạy của tổ tiên ông bà là phải biết
lo “ làm ăn ”, lại đi nhắc đến vế thứ ba và thứ tư, làm ai cũng thấy “ vừa mệt vừa
ớn ”, mặc dù có thể là đúng đường lối nhất ! Nhiều năm sau nầy, chính ông
“ trùm cải tạo ” nầy cũng có một câu nói khác mà mọi người đều còn nhớ, khi
chủ nghĩa xã hội đã được “ cải tạo ” sang một khúc quẹo mới, để kết nghĩa với
kinh tế thị trường, kết hôn với tư bản chủ nghĩa, khi vào một dịp Tết ông “ chúc
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mọi người phát tài ”.Và lần nầy, rút kinh nghiệm từ lần cũ, ông đã biết dừng lại
ở một câu duy nhất, “ chúc mọi người phát tài ”, mà không nói thêm một câu
nào khác, như phát tài mà bóc lột hay không bóc lột, như phát tài mà tham
nhũng hay không tham nhũng, ăn cắp hay không ăn cắp, v.v… khiến những
người theo ông sau nầy ai nấy đều tha hồ phát lên thả cửa…

Xâm mình, hay tôi đi “ thăm chốt ”
Với chiến dịch đánh tư sản, tôi còn có một kỷ niệm cá nhân khá đặc biệt
nữa, mà những người trong cuộc ít ai muốn nhớ.
Một buổi chiều, tôi đang dự họp với Ban Tuyên huấn Thành ủy, ở đường Lý
Chính Thắng. Cuộc họp chỉ có ba người : ông Nguyễn Sơn, Phó Ban Tuyên
huấn, ông Sáu Nhân Nguyễn Trọng Xuất, và tôi. Điện thoại trên bàn reo. Anh
Nguyễn Sơn cầm máy nghe và chuyền cho tôi. Ở đầu giây bên kia là giọng nói
của Lý Quý Chung, từ toà soạn Tin Sáng. Chung cho biết nhà ông cụ thân sinh
anh đã bị đóng chốt. Và nói thêm : “ Anh mà không chịu khó chạy vô trấn an,
tôi e ông già tôi sẽ suy sụp mà có hành động đáng tiếc…” Tôi nói “ hành động
đáng tiếc” là nói theo tôi, chớ Chung chỉ dùng có hai chữ thôi, mà đáng sợ lắm.
Hai chữ để chỉ một cái việc mà người ta có thể làm khi tuyệt vọng, quẫn trí. Sau
cuộc họp, và sau khi trao đổi vài câu bên lề về công cuộc cải tạo tư sản đang
diễn ra với hai anh ở Tuyên huấn, tôi chạy vội về tòa soạn. Để gặp Chung,
Dương Văn Ba và vài người có trách nhiệm khác đang kết thúc loạt bài báo cuối
cùng trong ngày. Chung hối : “ Anh làm ơn chạy ngay vô nhà ông già giùm tôi.
Mọi chuyện ở đây để tôi lo, tôi chịu trách nhiệm ”. Chung nói vậy, mặc dầu đã
có Dương Văn Ba.
Tôi cũng lo. Tôi đâu có biết “ đánh tư sản ” là ra làm sao ! Chỉ biết đánh ở
đây chắc không phải như đánh bài hay đánh banh. Đánh ở đây có thể còn hơn cả
đánh giặc, vì tư sản là kẻ thù nguy hiểm nhất của giai cấp vô sản đang cầm
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quyền mà. Rồi hai chữ “ đóng chốt ” nữa. Sau nầy, mặc dầu đã quen nghe, quen
biết, nhưng hai chữ nầy trước sau vẫn có nghĩa là “ nội bất xuất, ngoại bất
nhập ”, ai lạng quạng đến gần có thể bị coi là đồng lõa, đồng bọn, bị “ hỏi thăm
sức khỏe ” như chơi… Sau nầy, sau vụ của thân phụ anh Lý Quý Chung, tôi nhớ
chỉ có hai lần hiếm hoi khác, khi nghe hai tiếng đóng chốt là tôi xách xe chạy lại
ngay, không phải vì có ai thúc hối, mà vì đó là nhà của hai người bạn của tôi
vượt biên. Tôi không vượt biên cũng không xúi ai vượt biên nên không sợ.
Chẳng những không sợ, tôi còn can thiệp xin cho hai nhà nầy và vài nhà tương
tự khác được “ gỡ chốt ”. Tất nhiên là có khi được có khi không. Không phải vì
ông Năm Xuân Mai Chí Thọ không chiếu cố khi tôi xin, mà vì lãnh đạo tập thể,
hay tập thể lãnh đạo cũng có khi vầy khi khác, cũng có lúc khó lúc dễ…
Tôi cũng có quen biết ông cụ thân sinh anh Lý Quý Chung, cụ Lý Quý Phát,
khi cụ còn làm Phó Đô trưởng Sàigòn. Và cũng có đôi lần gặp cụ, đặc biệt ở Hội
Liên Truờng, khi tôi được mời nói chuyện về cuộc chiến Việt Nam, về sự hiện
diện của quân đội Mỹ ở miền Nam, mà tôi ví như là cái xương sống của chế độ
Thiệu. Rút cái xương sống đó đi thì chế độ sẽ sụp, chỉ còn lại là một đống gì đó
mà thôi. Còn nhớ lần đó, khi tôi nói tới đó, tới sự hiện diện của người Mỹ như
cái xương sống của chế độ, thì cụ Phát và anh Hai Kiên Giang Lý Thanh Cần áp
sát diễn đàn ra dấu cho tôi “ tốp ”, nhưng tôi cứ lờ… Lần khác là khi cụ đến gặp
tôi ở Bộ Thanh niên, có Lý Quý Chung cùng đi. Để cám ơn tôi đã giới thiệu Lý
Quý Chung ra ứng cử dân biểu Quốc hội Lập hiến ở Quận 8, là địa bàn hoạt
động quen thuộc của tôi, và đi vận động cho Chung trong đồng bào cử tri địa
phương. Nhân gặp tôi ở Bộ Thanh niên, cụ cởi mở cho biết có hai người con của
cụ được đặt tên là Thủy và Chung, bởi cụ lấy “ chung thủy ” làm phương châm
ở đời. Và cụ nhấn mạnh : việc tôi giới thiệu Chung ra ứng cử và đắc cử ở Quận
8 để vào Quốc Hội lập hiến năm 1966-1967 là một việc “ thủy chung không thể
nào quên ” đối với cụ…
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Xe tôi đậu sịch trước nhà cụ Phát ở đường Bà Hạt thì trời cũng nhá nhem.
Hoàng hôn hôm đó vô tình như làm tăng thêm đôi chút không khí “ lành lạnh ”
và hồi hộp. Đánh chưa ? Đánh như thế nào ? Không phải một hai, mà nhiều câu
hỏi lẫn lộn, dồn dập xô đến trong lòng tôi. Nhưng đã đến và đã bước xuống xe
rồi thì không thể không bước vô nhà. Mấy người đang ngồi im bất động vừa
nhóm đít khỏi ghế là tôi khoác tay : “ Các “ đồng chí ” cứ làm bổn phận. Tôi chỉ
đến thăm chủ nhà ”. Hai tiếng “ đồng chí ” tôi lạm dụng buông ra lúc nầy sao
mà dễ dàng quá, đến tôi cũng không ngờ. Hai tiếng gọi như nhận nhau là
“ người nhà ” có tác dụng gì với mấy người đóng chốt hay không tôi không biết.
Nhưng nó cũng giúp tôi tự trấn an nhiều lắm. Mọi người lại ngồi im, và nhìn.
Không ai hỏi gì. Tôi hơi ngạc nhiên, vì đã thủ sẵn mấy thứ giấy tùy thân, trong
đó “ đáng gíá ” nhất có lẽ là tấm thẻ chức vụ Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Dân
tộc Giải phóng khu Sài Gòn Gia Định (khi chưa sáp nhập với Mặt Trận Tổ Quốc
ở Hà Nội, và Liên Minh các Lực lượng Dân tộc Dân chủ và Hòa bình, của luật
sư Trịnh Đình Thảo, ở miền Nam, để cả ba hợp nhất trở thành Mặt trận Tổ quốc
VN bây giờ). Tôi đã thủ sẵn hết mà ! Sao không ai hỏi gì hết ? Sự xuất hiện của
tôi là quá bất ngờ ? Hay thỉnh thoảng cũng có lãnh đạo nầy lãnh đạo khác ghé
thăm ?... Hay ở chốt có người biết tôi ? Hay chiếc Volkswagen màu trắng của
tôi đậu trước nhà như có tác dụng của một thứ bùa ? Lúc bấy giờ, nguời đi xe du
lịch, thường được gọi là ôtô con, là rất hiếm thấy trong dân dã, có thể đếm trên
đầu ngón tay cho cả Thành phố. Tôi còn nhớ, thỉnh thoảng tôi lái xe cùng mấy
phóng viên đi công tác đâu đó ra ngoại thành. Phóng viên Ngô Vĩnh Hải, nếu có
mặt, thường giành chạy đi trình giấy ở các trạm kiểm soát. Và xe tôi luôn được
khoác tay cho qua rất nhanh. Không phải Hải biết cách lót tay như bây giờ ai
cũng thành thạo đâu. Anh thường cười nói : “ Người ta hỏi xe gì, mình nói xe ô
tô con, đừng nói xe du lịch. Nói xe du lịch là phải ở lại trình giấy lâu lắc lắm.
Còn ô tô con là cứ được “ vô tư ” khoác tay cho qua nhanh ”… Ô tô con… khác
xe du lịch thế nào ? Chỉ khác nhau ở nơi gọi và cách gọi mà thôi. Nhưng chắc
cũng có cái khiến người nghe thấy giống như nghe “ đại táo, tiểu táo ”, nồi lớn
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nồi nhỏ. Nồi nhỏ là dành cho cán bộ cấp cao, và “ ôtô con ” cũng vậy… Nồi lớn,
hay “ đại táo ”, hay trong Nam gọi là “ chảo đụng ”, thứ chảo đường kính cả
thước, là dùng nấu cơm cho đông người lao động. Sống lâu và muốn sống lâu
thì phải thuộc lòng mấy thứ đó và mấy cái mẹo như anh Hải vậy đó… Tôi lại
nhớ, hồi Tin Sáng chưa “ hoàn thành nhiệm vụ ”, chị nuôi Hai Nương mỗi tối
thường cho tôi một “ gô ” cơm nhỏ, không độn, để tôi bỏ bụng vào khoảng giữa
đêm khi tôi buông viết. Tuy là gô nhỏ nhưng tôi “ mần ” cũng chỉ được một góc,
đa phần còn lại là phải nhờ “ trợ lý ” Lý Quý Hùng, con lớn anh Lý Quý Chung,
giúp chạy việc trong tờ báo.
Cái sự êm re của “ chốt ”, không ai hỏi gì trước sự xuất hiện của tôi, cũng
không ai cản trở, đối với tôi tới giờ vẫn còn là một vấn nạn.
Tôi gặp song thân anh Chung ở trên lầu… Cũng là để trấn an tinh thần hai
cụ, như anh Chung đã yêu cầu, vậy thôi. Chớ tôi đâu làm được gì…
Rồi mọi chuyện cũng qua. Tôi không nghe anh Chung nhắc đến sau nầy,
cũng không gặp lại cụ thân sinh anh, nên không biết chuyện thế nào. Nhưng
thỉnh thoảng cũng có vài người trong cán bộ hay trong lãnh đạo kể lại chuyện
nầy chuyện khác trong vụ “ đóng chốt ” và “ xả chốt ” tại nhà cụ thân sinh anh
Chung cho tôi nghe, với khá nhiều chi tiết. Và nhờ đó tôi mới biết việc tôi
“ đường đột ” đến thăm nhà cụ Phát đã nhanh chóng đến tai mấy ông lãnh đạo
Thành phố. Và họ đã nhanh chóng giải quyết. Thế nào thì chỉ hai bên biết với
nhau mà thôi… Nhưng sau đó, vài bạn tôi và vài người thân của tôi “ trong cách
mạng ” cho rằng tôi phải “ xăm mình ” mới tự dấn vào những chỗ “ lạnh người ”
như vậy.
Xăm mình, theo tập quán của nhiều dân tộc trên thế giới ngày xưa là để đối
đầu với thú dữ khi lên rừng, xuống biển. Dần dà, vào thời hiện đại, nó trở thành
một cách thể hiện cá tính hay một phong thái sống. Ở trong Nam, một miền đất
mới với nhiều thử thách, tục xăm mình chắc cũng có những tác dụng tương tự…
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Nhưng lại có thêm một ý nghĩa phụ : nói ai “ xăm mình ” khi làm việc gì, thì đó
là để nói về một người “ liều mạng ”, kiểu “ điếc không sợ súng ”.
Sau nầy, nhờ đọc HỒI KÝ KHÔNG TÊN mới biết được một số “ sự kiện ”
qua lời kể của tác giả, mà tôi xin trích lại vài đoạn dưới đây :
“…Trở lại cuộc sống của riêng tôi và gia đình tôi sau tháng 4-1975 phải nói là
may mắn hơn nhiều người nhưng không phải đều thuận lợi và dễ dàng. Thậm
chí còn có những bi kịch.
…Tôi không thể quên được lúc nhà của cha mẹ tôi bị bộ đội ở phường “ đóng
chốt ” và được lệnh giao cho chính quyền phường vì bị quy vào diện tư sản chỉ
vì mẹ tôi có một tiệm tạp hóa ở chung cư Nguyễn Văn Thoại. Còn cha tôi bị bắt
về phường ở một đêm vì chính quyền phường tưởng lầm cha tôi là một sĩ quan
ngụy cao cấp do có thông tin cha tôi từng là phó đô trưởng Sàigòn (thật ra phải
là phó đô trưởng nội an mới mang lon trung tá hoặc đại tá ; cha tôi là phó đô
trưởng hành chính thuộc ngạch công chức hành chính, hơn nữa đã bị cách chức
hai năm trước ngày 30-4-75 vì có hoạt động chống Nguyễn Văn Thiệu ! ). Tôi
hay tin nhà cha mẹ tôi bị “ đóng chốt ” và bị kiểm kê vào một buổi sáng khi vừa
ra khỏi nhà đi làm (lúc này tôi làm phó tổng biên tập nhật báo Tin Sáng). Tiếng
loa từ phường bên nhà cha tôi vang sang tận nhà tôi (cách khoảng 400 mét
đường chim bay). Tôi nghe rõ mồn một : Mời bà con vào tham quan cung điện
của Lý Qúy Phát…”. Căn nhà ba tầng khá cũ kỹ của cha mẹ tôi nằm trong khu
chợ Nguyễn Tri Phương được giới thiệu với người dân ở phường là một… cung
điện ! Dĩ nhiên không có ai trong phường đến tham quan, vì cha mẹ tôi đã ở đó
hàng chục năm, mọi người đều biết cha tôi không phải là một tư sản hay viên
chức ác ôn, còn căn nhà của cha mẹ tôi so với rất nhiều căn nhà khác ở đất
Sàigòn này cũng không có gì đặc biệt.
Những sự kiện căng thẳng dồn dập xảy đến khiến cha tôi bị lên huyết áp và
đột quỵ tưởng đâu không qua khỏi. Ông bị liệt nửa thân mình, méo miệng,
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không nói được. Bác sĩ quen ở bệnh viện Triều Châu (sau đổi thành An Bình),
anh Nguyễn Văn Mẫn, đã từng là thị trưởng tự phong ở Đà Nẵng trong thời kỳ
Phật giáo miền Trung nổi lên chống chính phủ Thiệu-Kỳ, đã giúp cha nói lại
được nhưng phải di chuyển bằng xe lăn. Một trong những câu nói đầu tiên sau
thời gian ông bị bặt tiếng nói là nói với tôi – khi tôi đứng bên giường chăm sóc
ông. Giọng ông giận dữ : “ Tao không muốn gặp mày nữa. Gia đình mày đã ra
thế này, cha mày từ mày ”. Chưa bao giờ cha đối với tôi giận dữ và dùng những
lời lẽ như thế. Những chuyện xảy ra cho gia đình tôi đã biến cha tôi từ một
người hồ hởi đón chào Cách mạng, nô nức chờ bạn bè đi kháng chiến trở về,
biến thành một người ác cảm với cộng sản và từ luôn con trai của mình. Tôi
đứng lặng thinh vì biết rằng mọi lời giải thích lúc này đều vô ích.
Tại tòa báo vào thời điểm đó tôi tuyên truyền cho các cuộc cải tạo tư sản
mại bản, công thương nghiệp tư bản tư doanh v.v… thế mà ở nhà chính cha mẹ
tôi lại là nạn nhận của sự lệch lạc trong sự vận dụng các chủ trương này. Tôi
rất đau buồn, không dám nói gì với cha, tôi cố gắng giải thích với mẹ và các em
tôi chuyện xảy ra với gia đình mình (và một số khá đông hộ trong phường) là
những sai phạm của chính quyền địa phương trước sau gì cũng sẽ có sự điều
chỉnh. Mẹ tôi chẳng nói gì, bà quá sợ hãi. Còn các em tôi thì không tin người
anh trai của mình nữa. Chỉ làm thinh để âm thầm chuẩn bị vượt biên. Tình cờ
tôi biết được chuyện này. Tôi vô cùng đau khổ. Trong đầu tôi chưa bao giờ nghĩ
rằng sẽ có ngày anh em tôi ly tán. Sau khi tình cờ biết được dự định của các em
tôi, tôi đã nhờ một người trong báo Tin Sáng có quan hệ với công an cấp cao
tìm cách… dọa em rể tôi, chồng đứa em gái kế, là người tổ chức cuộc vượt biên
để nó từ bỏ dự định. Nhưng lời đe dọa của viên sĩ quan công an phụ trách bảo
vệ trong cơ quan tại nơi em rể tôi đang làm việc chẳng có hiệu lực gì. Các em
tôi tách ra ở một địa chỉ khác để tránh bị theo dõi rồi một ngày kéo nhau ra đi
hơn phân nửa. Tôi có tất cả sáu em gái (lúc đó có ba đã lấy chồng) và một em út
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là trai. Như vậy cùng một lúc tôi “ mất ” bảy đứa em ! Vào lúc này, người vượt
biên coi như không có hy vọng gặp lại người ở lại.
Người thường xuyên đến nhà tôi động viên vào lúc này là anh Huỳnh Bá
Thành. Ngay sau tháng 4-1975, Thành có đến thăm tôi và yêu cầu tôi viết một
bài cho báo Sài Gòn Gỉai Phóng. Tôi có viết nhưng bài báo không được đăng.
Lần này đến thăm tôi anh dặn dò nói lại với ba mẹ tôi hãy yên tâm, không đến
nỗi phải giao nhà và đi vùng kinh tế mới đâu – dù phường mỗi ngày cứ ép thúc
cha mẹ tôi giao nhà. Một hôm em gái tôi vẫn còn đi dạy, qua nhà tôi báo cho tôi
biết anh bí thư thanh niên phường đã đề nghị… bí mật với mẹ tôi tháo giấy niêm
phong tủ sắt để lấy tư trang của mẹ tôi ra và đánh tráo đồ giả vào. Số vàng và
hột xoàn lấy ra sẽ chia đôi. Anh ta hứa sẽ cho dán lại giấy niêm phong khác !
Em tôi nói : “ Mẹ có vẻ xiêu lòng trước đề nghị này ”. Tôi dứt khoát phản đối và
cam đoan với mẹ và em gái rằng số tư trang ấy sẽ không bao giờ bị tịch thu”...
(trích lại HKKT từ trang 420 đến 423).

Tin Sáng với một ông khen, một ông chửi
Anh Hồ Ngọc Cứ và tôi thường coi nhau như anh em. Anh Hồ Ngọc Chiếu,
anh Ba Chiếu, người tìm đến gặp tôi đầu tiên khi tôi ra thăm Hà Nội lần đầu
năm 1975 là anh thứ ba của anh Cứ, cũng coi tôi như em ruột. Người anh em
“ con cô con cậu ” với hai anh, ông Ung Văn Khiêm, nguyên Bộ trưởng ngoại
giao của cụ Hồ, cũng coi tôi như vậy. Về lại miền Nam không bao lâu, anh Ba
Khiêm xách gậy lại tòa soạn Tin Sáng thăm tôi. Anh ân cần hỏi thăm đủ chuyện,
và tôi “ hồ hởi báo cáo ” anh đủ điều, từ việc làm báo đến việc “ cải thiện tăng
gia ”. Nào làm sơn mài, nào nuôi cá, lớp trồng lúa, lớp nuôi heo, lớp… Chưa kịp
khoe hết… của, một tiếng chát đập mạnh xuống bàn, kèm theo hai tiếng “ đồ
ngu ”, làm tôi giựt mình cụt hứng. Anh Ba Khiêm giận thật tình nên mới chửi
thật tình : “ Đồ ngu ! Làm báo không lo làm báo, lo đi nuôi heo, trồng lúa. Chú
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biết trồng lúa nuôi heo thế nào mà giành làm với nông dân, không để họ làm cho
chú ăn, chú viết ? ”. Rồi hình như cái bản mặt thộn ra của tôi càng chọc anh
thêm tức, anh xẵng giọng tiếp : “ Tao chửi hoài mà sao vẫn chưa hết những
thằng ngu như mầy ! Bác sĩ phẫu thuật có bàn tay vàng, mầy không để yên cho
người ta mổ, bắt đi trồng mì. Tay chai cứng họ mổ chết người, mầy là tòng
phạm, mầy là đầu xỏ. Tao cấm mầy ! Mầy tưởng làm báo dễ lắm sao, bỏ đi làm
tầm bậy ?…”. Đang anh anh chú chú, phải giận lắm anh Ba Khiêm mới chuyển
giọng mầy tao như vậy. Và phải thương tôi lắm, anh mới giận lắm như vậy. Anh
còn đến thăm tôi mấy lần nữa, lần nào cũng lưu ý tôi đủ điều, như vừa mừng,
vừa sợ tôi “ sống ” không lâu… Nếu anh biết được các báo cáo ngày càng nhiều
càng dài về Đức, về tôi, và về việc làm ruộng nuôi heo của hai đứa tụi tui sau
nầy, chắc anh còn phải sợ nhiều hơn nữa…

Ông Ung văn Khiêm làm tôi nhớ ông Trần văn Giàu
Năm 1975, khi tôi ra Hà Nội lần đầu, tôi háo hức muốn được gặp ông Trần
Văn Giàu, người nổi tiếng hùng biện ở Sàigòn từ trước năm 45 mà tôi chưa biết
mặt. Và tôi đã được gặp. Ở Viện Sử học. Không phải để nghe ông nói, theo yêu
cầu của mấy anh em Sàigòn chúng tôi. Mà để nghe người khác nói. Trong khi
ông đang ngồi đó, cười cười… Và tôi đoán bíết : hình như trong tiếp xúc ở đây,
kể cả tiếp xúc gọi là thân mật, cũng có “ tiêu chuẩn nói ” và “ tiêu chuẩn không
nói ”. Tôi còn nhớ Viện Sử học đã tặng tôi tấm bản đồ nước Việt Nam toàn
phần, tấm duy nhất đang treo trên tường, khi tôi than đi khắp các hiệu sách ở Hà
Nội không tìm đâu ra, để làm tài liệu cho Tin Sáng. Ở miền Nam lúc đó chỉ có
bản đồ Việt Nam… đứt khúc ! Còn ở miền Bắc thì… chưa kịp tái bản.
Giáo sư Trần Văn Giàu đã đến thăm Tin Sáng vài lần, khi về lại miền Nam.
Lần đầu ông nói : “ Các anh làm báo cộng sản như… cộng sản ”. Lần sau :
“ Các anh làm báo cộng sản hơn… cộng sản ! ”.
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Tôi tin sự thành thật của hai ông Giàu và Khiêm, dù ông khen ông chửi. Ý
chửi thì rõ rồi, chỉ có ý khen là chưa rõ lắm, định bụng có ngày đến thỉnh giáo.
Nhưng từ khi Tin Sáng “ hoàn thành nhiệm vụ ”, ngày rộng tháng dài, có gặp lại
giáo sư mấy lần mà vẫn quên hỏi. Hỏi cụ thể giáo sư muốn nói gì qua chữ
“ như ” và chữ “ hơn ”. Bởi hai chữ đó dùng để khen hay để chê đều được cả.
Với lại Tin Sáng chỉ sống có sáu năm… Như vậy thì “ như ” và “ hơn ” là…
khen hay chê ?

Các chiến dịch của Tin Sáng cũ
Nhớ thời chế độ cũ, các “ chiến dịch ”, tức các cuộc vận động của Tin Sáng
thường là, hay toàn là khác hoặc chống lại chánh quyền. Bởi Tin Sáng là đối lập
mà. Tin Sáng hợp tác kỷ niệm Nhất Chi Mai tự thiêu cho hòa bình. Tin Sáng tổ
chức cứu đói ngay giữa Sài Gòn, vừa giúp đồng bào nghèo, vừa cố tình bêu riếu
chế độ phồn vinh của viện trợ Mỹ, trong đó có viện trợ gạo ăn hằng ngày, gạo
Mỹ… Tin Sáng in đậm trong nhiều số liền hình ảnh các quái thai do ảnh hưởng
chất độc khai quang, nhờ phát hiện chủ yếu của giáo sư Phạm Hoàng Hộ, nhà
thực vật học nổi tiếng miền Nam. Cả con cá cháy vùng Đại Ngãi nổi tiếng thơm
ngon nhất nhì miền Nam, theo anh Phạm Hoàng Hộ, cũng bị tiệt giống do chất
độc khai quang người Mỹ trải thảm lên các khu rừng sác. Tin Sáng phối hợp tổ
chức liên tôn cầu nguyện cho hòa bình ở các chùa, nhà thờ, thánh thất. Tin Sáng
tổ chức cứu trợ nạn nhân chiến tranh, thăm viếng tù chánh trị, tổ chức hội họp
hà rầm, hằng đêm tại Văn Phòng Giám đốc chánh trị của tờ báo tại số 132 Lê
Lai, Quận 1, để phối hợp hành động chống chiến tranh. Tin Sáng phát động các
cuộc thi “ Viết Trên Quê Hương Điêu Tàn ”, mà một trong những tác giả nhận
giải đầu tiên là nhà văn Chu Thao, nhà văn nhà báo đã bị công an bắt hụt trong
đợt công an Sàigòn truy bắt 18 ký giả năm 1974, với tác phẩm nồi “ cháo xịt ”
(cháo thịt )… Tin Sáng chống tham nhũng, chống lạm quyền, lộng quyền, hết
mình ủng hộ “ ông già Bến Tranh ”. Và khi ông nầy bị tham nhũng sát hại, đã
19

cùng đồng bào địa phương phối hợp dựng miếu tôn vinh ông tại quê nhà. Ngày
khánh thành miếu thờ “ ông già Bến Tranh ” cũng là một ngày biểu dương lực
lượng đấu tranh hiếm thấy tại miền Nam, với nhiều thành phần chống đối chánh
quyền từ Sàigòn và các tỉnh về dự. Tin Sáng binh vực người nghèo, người cô
thế, người bị áp bức bóc lột… Tin Sáng tổ chức làm báo nói lưu động, bằng xe
hơi của giám đốc chánh trị khi báo viết bị đóng cửa… Nói tóm, Tin Sáng là cái
gai trong mắt chánh quyền trên tất cả các mặt, không kể trên các trang báo hằng
ngày…
Nhưng dưới chế độ mới thì Tin sáng không như vậy nữa. Bởi làm gì có đối
lập dưới chế độ mới ! Dù Tin Sáng lúc đầu đã được kêu gọi “ làm y chang” như
Tin Sáng cũ. Báo Thần Chung cũng được mời gọi như vậy. Nhưng làm gì có y
chang như cũ ? Ai cũng biết vậy, và hai cụ Nam Đình, Thiếu Sơn càng biết vậy
hơn ai hết, nên đã tiếp tục lặng im với tờ Thần Chung, để cho Tin Sáng có một
mình…

Những vận động của Tin Sáng mới
Những cuộc vận động của Tin Sáng mới, dưới chế độ mới, cũng hết sức
phong phú đa dạng, theo đà phát động và phát triển chung. Hằng tuần, hằng
tháng thường có những cuộc lên đường lao động xã hội chủ nghĩa thật hào hứng,
khí thế. Người lớn, đàn ông đàn bà ở Tin Sáng đều có những kế hoạch riêng. Trẻ
con các gia đình Tin Sáng thì có kế hoạch nhỏ : gom giấy vụn để đóng góp tái
chế làm giấy học. Mà cuộc vận động nào của Tin Sáng cũng có dấu ấn riêng,
thường là vượt trội hơn những nơi khác, trong chấm điểm thi đua cấp Quận hay
Thành phố. Trong vận động đồng bào đi kinh tế mới, nếu có đợt nhắm vào gia
đình các công nhân viên Tin Sáng thì tập thể nầy được chọn ở một khu riêng,
với một kế hoạch yểm trợ riêng, với nhiều trợ cấp đặc biệt, như về giếng nước
riêng, về hệ thống vệ sinh riêng, về cấp số lương thực phụ trội, với một chương
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trình thăm viếng định kỳ của tập thể. Lại có xe đưa rước định kỳ về chơi Thành
phố cho đỡ nhớ… Có thể nói kế hoạch vận động đi kinh tế mới của Tin Sáng là
có “ bài bản ” nhất, nhưng cũng không tránh khỏi, sau nầy ngó lại, cảnh vườn
không nhà trống, khi người người đều dội ngược trở lại đời sống quen cũ. Các
cuộc tham gia xây dựng thủy lợi, đặc biệt ở xã Thái Mỹ Củ Chi – Thái Mỹ, một
cái tên vừa quen thuộc vừa thân thương của tôi vì đó cũng là tên của đứa cháu
ngoại đầu tiên của tôi, đứng đầu tất cả các cháu… – hay lập tuyến phòng thủ ở
ngoại thành, đặc biệt ở Nhà Bè, cũng hết sức hồ hởi.
Nhưng đáng kể nhất là phong trào “ tăng gia ”. Vì đáng kể nhất nên tôi đã
động lòng kể lể dài dòng nhiều lần khiến ông anh Ung Văn Khiêm của tôi cũng
đã có lần động lòng đập bàn… chửi tôi là “ đồ ngu ”. Nhưng thành thật mà nói,
cái sơn mài Lam Sơn của Tin Sáng là cái đã thành công. Và sau nầy khi nó đã
đổi chủ, qua đổi mới, nghe đâu nó cũng một thời thành công. Còn làm ruộng hay
chăn nuôi, đến bốn mươi héc-ta ở Vĩnh Châu Minh Hải (Bạc Liêu), và mấy mẫu
ở kinh An Hạ, tuy lúa “ không có ăn ”, nhưng cũng có được con cá, con heo, hay
con vịt để tăng cường bếp ăn tập thể. Riêng heo cá ở khu Bình Quới Thanh Đa,
sau nầy được Tin Sáng giao cho Công ty Du lịch thành phố, thì thường xuyên
được bếp ăn tập thể hồ hởi hoan nghênh. Và các gia đình Tin Sáng thì rất hoan
nghênh nơi nghỉ dưỡng rộng rãi thoáng mát nằm sát khu trung tâm Thành phố…
Riêng về phong trào trồng khoai lang trên lề đường thì Tin Sáng ngầm hưởng
ứng giáo sư Phạm Hoàng Hộ : không tham gia. Anh Hộ nói : trồng khoai ở lề
đường sẽ không có củ, vì thiếu nhiều yếu tố cần thiết, lại khiến bộ hành phải
xuống lòng đường để đi, nguy hiểm, lại gây trở ngại nhiều thứ cho người làm ăn
hai bên phố và làm thành phố thiếu đẹp.

Về một nông trường có vấn đề
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Đặc biệt có một khu “ tăng gia ” của Tin Sáng buộc tôi phải nói nhiều về nó
một chút, vì nó “ có vấn đề ”… Đó là khu nông trường ở Vĩnh Châu, huyện
Vĩnh Lợi, Minh Hải… Tại sao Tin Sáng lại có một nông trường ở xa Thành phố
như vậy ? Ở tận đất mũi Bạc Liêu - Cà Mau, hai tỉnh cũ gộp chung thành tỉnh
Minh Hải ?
Đó là vì, qua Dương Văn Ba, và qua các bạn đã từng tranh đấu chung chống
Thiệu, chống Mỹ trong những ngày cũ ở Bạc Liêu, Ngô Công Đức và tôi đã sớm
quen thân với mấy anh lãnh đạo tỉnh Minh Hải, như các anh Bảy Nông, Ba
Hùng (Phạm Văn Hoài), Năm Hạnh Lê Văn Bình, Đoàn Thành Vị, v.v… Ba anh
đầu lần lượt là chủ tịch tỉnh Minh Hải, còn người thứ tư là Bí thư tỉnh ủy. Ba
anh có tên sau cùng là những “ thủ phạm ” chính trong “ vụ án Cimexcol Minh
Hải ”. Đặc biệt các anh nầy lại từng là đồng chí thân thiết với ông Sáu Dân Võ
Văn Kiệt và ông Tư Ánh Trần Bạch Đằng. Thân đến nỗi, có lần về chơi Minh
Hải, nhìn thấy cảnh bà con làm nhà vệ sinh ven các sông rạch, ông Trần Bạch
Đằng bỗng tức cảnh làm tặng ông Bảy Nông, chủ tịch tỉnh Minh Hải thời kỳ đầu
sau 1975, hai câu thơ khiến ông Bảy cứ phải “ khóc ròng ” ! Thơ viết : “ Hoan
hô đồng chí Bảy Nông / Toàn dân đi i…chổng mông ra ngoài ”. Tôi còn nhớ, dù
đang ở một vùng đất tận cùng của đất nước, các anh Minh Hải thường ghé thăm
chúng tôi ở Tin Sáng mỗi khi có dịp đi Sàigòn hay Hà Nội. Và ngược lại chúng
tôi cũng thường đưa nhiều đoàn kiều bào ở các nước, đặc biệt là ở Pháp, về thăm
quê hương, đi chơi Đất Mũi. Tôi cũng còn nhớ gạo ăn của Sàigòn, gạo ăn của
các tỉnh miền Đông, miền Trung, miền Bắc và cả Hà Nội, một phận lớn là từ
miền Tây, là từ Minh Hải…
Quen thân với nhau như vậy cho nên khi Tin Sáng hưởng ứng phong trào
tăng gia, nói nôm na là làm ruộng, là nuôi cá, nuôi heo, nuôi vịt… thì các anh
Minh Hải sốt sắng cấp cho ngay 40 ha ruộng để kíêm ăn… Nói thật, Tin Sáng
cũng đã được Thành Phố cấp cho mấy ha ao rạch ở Thanh Đa, và được tỉnh
Sông Bé cấp cho mấy ha rừng ở Cây Trường 2 (Sông Bé), gần khu kinh tế mới
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của các gia đình Tin Sáng. Nhưng khu Thanh Đa là để đi chơi hay nghỉ mát và
nuôi cá nuôi heo là chính. Còn khu Cây Trường 2, nơi mà cô em gái Út của tôi
từng làm đầu bếp trong nhiều tháng liền, bây giờ cô là giáo viên Anh Văn, cô
Hồ Thị Xuân Hương, thì chủ yếu là để trồng bắp, trồng mía và các thứ rau củ
khác cho bếp ăn tập thể Tin Sáng. Anh Nguyễn Văn Tiết, cựu Phó đốc sự tốt
nghiệp Học viện quốc gia hành chánh, cựu dân biểu Quốc Hội, nguyên Trưởng
ban biên tập Thể Thao Tin Sáng, hiện định cư ở Canada, cũng có thời là Trưởng
nông trường Cây Trường 2. Nhưng để làm lúa thì Đức và tôi đặt kỳ vọng nhiều
vào đám ruộng ở Minh Hải. Kỳ vọng nhiều, nhưng gặt hái không là bao nhiêu,
bởi đây là vùng ruộng muối cũ, tuy đã được ngọt hóa khá lâu, nhưng lúa vẫn
chưa mọc nổi, trừ phi là do các lão nông tại chỗ dày công chăm sóc… Song
song với làm lúa, chúng tôi cho nuôi vịt, như nhiều bà con ở địa phương thường
làm. Nhưng bị “ tổ trác ”, có năm cả đàn vịt bị toi chết hết ; vịt của bà con nông
dân địa phương cũng thế, không trừ ai…
Thỉnh thoảng Đức và tôi luân phiên về thăm nông trường, cũng là để thay
đổi không khí và tới lui thăm viếng các anh lãnh đạo địa phương. Có khi là để
“ ngoại giao ” mua lương thực thực phẩm, con cá con heo về chia cho anh chị
em và cho bếp ăn tập thể. Nhưng thường là vào dịp cuối tuần, không thể ở lâu
hơn môt ngày một đêm. Điều dễ hiểu là vì không thể bỏ tờ báo hay toà soạn để
đi chơi lâu ngày, và nhất là không có gì nhiều để ở chơi lâu, ngoài lội bùn và bị
muỗi chích.
Đất Cà Mau, Bạc Liêu nổi tiếng “ muỗi kêu như sáo thổi ” là chuyện thường
nghe, đặc biệt muỗi càng dày đặc khi ở giữa đồng. Mỗi khi tôi đến, nhất là vào
buổi chiều, tôi luôn phải ăn cơm trong mùng. Nếu muốn thử mạo hiểm chui ra
đứng chơi bên ngoài với anh em ở nông trường, một lát sau chỉ cần đưa tay vuốt
chân một cái thì bàn tay đã đầy máu… Còn nói gì đi ra ruộng để “ đi đồng ” vào
giác chiều tối thì không ai dám mạo hiểm lần thứ hai : vừa ngồi xuống là chỉ kịp
xách quần bỏ chạy trối chết, vì không khác gì ngồi ngay trên một ổ kiến lửa tổ
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bố. Nhiều anh chị em Tin Sáng cũng luân phiên nhau đi chơi nông trường Cây
Trường 2 và Minh Hải, để cho biết anh em Tin Sáng làm nghề nông như thế
nào. Trừ một số thật ít nào đó mà về sau tôi mới nhận thấy là ít khi, nếu không
nói là không bao giờ lui tới các nông trường của tờ báo. Không hề tới, nhưng lại
“ viết ” rất gỉỏi, rất hăng. Không phải viết báo, mà là viết những tờ “ báo… có
đuôi ”, theo tôi được biết sau nầy. Cho tới một ngày…

Những báo cáo chết người
Cho tới một ngày, Đức, rồi tôi, bỗng thấy có ai đó ở “ bên ngoài ” cũng
muốn đi chơi Minh Hải với mình. Nhưng không chịu đi chung hay đi một lượt,
mà cứ đeo bám xa xa ở đàng sau. Có một lần Đức đã đi đến Vĩnh Long, nhưng
rồi bực mình quay ngược trở về Sàigòn, sau khi thử nhiều lần vẫn thấy “ cái
đuôi ” nó lòi ra. Bực quá nên khi được ông Võ Văn Kiệt mời ăn cơm ở An Phú –
ông Kiệt có thói quen thỉnh thoảng mời hai anh em chúng tôi ăn cơm ở nhà
riêng, có khi chỉ có hai chúng tôi với chủ nhà, có khi với vài bạn nào đó – Đức
bèn đem chuyện bị theo dõi ra kể. Tôi không nhớ ông Kiệt nói gì, hay phản ứng
ra sao. Nhưng lại nhớ phần tôi nói, vì tôi cũng từng bị theo dõi. Tôi nói, đại ý :
Tôi không bực mình làm gì cho mệt, lại thấy có lợi là đàng khác. Có lợi là vì có
người theo dõi để báo cáo giùm mình thì mình khỏi phải tự viết báo cáo, và vì
biết được theo dõi nên không đi ngang về dọc, cứ thẳng một đường mà đi, lại
được bảo vệ an toàn.
Tôi còn vui miệng kể lại, để không khí buổi gặp thân mật bớt căng, những
màn “ cút bắt ” giữa tôi và công an chìm chế độ cũ mà tôi luôn cho “ leo cây ”
bằng nhiều cách, không phải trong một hai năm, mà trong suốt hai nhiệm kỳ tôi
ở Quốc Hội cũ. Nhưng tôi rất thương anh em chế độ cũ, bởi tôi thấy họ theo dõi
tôi là bất đắc dĩ làm theo lệnh, chớ không hồ hởi như bây giờ. Sau nầy ngẫm lại
mới thấy mấy điều tôi nói đều trật lất. Chẳng hạn như tôi nói “ người ta làm báo
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cáo thì mình khỏi phải tự báo cáo ”, nhưng người ta có báo cáo theo như mắt
thấy tai nghe đâu, mà theo những gì người ta nghe người khác nói lại và theo
những gì họ suy diễn trong đầu. Mà đã là suy diễn thì làm gì đúng thực tế và
đúng sự thật. Như có lần, và đó là lần “ sinh tử ” nhất, khi tôi đã phải tranh cãi
“ tới bến ”, để biện hộ cho Đức và cho Tin Sáng tới cùng trước mặt ông Kiệt, có
Dương Văn Ba và Nguyễn Văn Binh chứng kiến và hỗ trợ, để đáp lại những đòn
tấn công tới tấp, dựa vào những báo cáo ngầm dữ dội sau cùng đã được công
khai hóa, của một người phụ tá của tôi trong Tin Sáng nhắm vào Đức trong mấy
phiên họp liên tiếp, trước khi Tin Sáng được cho “ hoàn thành nhiệm vụ ”. Và
như vậy thì cái sự được “ an toàn bảo vệ ” khi có người theo dõi, như tôi nghĩ,
đã bị thực tế phũ phàng cải chánh…
Về việc Đức và tôi luôn bị theo dõi như kể trên, thoạt đầu tôi nghĩ đơn giản
là do cái nông trường Minh Hải của chúng tôi nó nằm sát bờ biển nên có thể dễ
dàng bị ai đó lợi dụng để tổ chức vượt biên và vì vậy mà người ta phải theo
dõi… Nhưng càng về sau, qua những câu chuyện nói bóng nói gió, nói xa nói
gần của “ ai đó ”, hoặc qua vài lần được vài người quen còn biết thương anh
thương em “ bật mí ”, tôi mới “ tá hỏa ” ra là chuyện của tôi và của Đức, nhất là
của Đức, có nguồn gốc sâu xa, trầm trọng hơn nhiều. Theo óc tưởng tượng của
những người làm báo cáo thì nó bắt nguồn từ hồi Đức vượt biên qua ngã
Cambốt rồi Thái Lan năm 1971, để lưu vong mấy năm sau đó ở nứơc ngoài. Xa
hơn nữa, từ hồi Đức hoạt động ở Trà Vinh, trước khi đắc cử vô Quốc Hội
VNCH, từ hồi Đức mới bắt đầu vào nghề báo với tờ Trắng Đen của Việt Định
Phương, một tờ báo sau nầy đã tái xuất bản ở Hoa Kỳ, từ hồi Đức còn qua lại xã
giao với GS Nguyễn Ngọc Huy và đảng Cấp Tiến của ông nầy, trong đó có một
số đảng viên trẻ đã từng là bạn bè và thành viên của Nhóm Xã Hội Mới, rồi
Khối Xã Hội Hạ nghị viện VNCH, do tôi làm Trưởng Nhóm rồi Phó trưởng
Khối… Nhưng sâu xa trầm trọng nhất là nó bắt nguồn từ cái đầu óc tưởng tượng
thêu vẽ vì lòng ganh tỵ đầy tham vọng lợi quyền của người làm báo cáo. Nào là
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những âm mưu nầy nọ của Đức với những sư sãi “ gốc Miên ”, qua cựu dân biểu
Thạch Phen là bạn cũ của Đức và tôi ; nào là những móc nối với tổ chức Khmer
Sơrai của Sơn Ngọc Thành và CIA khi Đức vượt biên qua Thái Lan, v.v… Tới
nỗi một thằng cháu của tôi từng chạy nạn “ cáp duồn ” ở Cambốt về Sàigòn, đã
từng theo bảo vệ tôi và anh Hồ Ngọc Cứ từ đầu những năm 1970, mà tôi có kể
chuyện trong đọan nói về “ Hậu ký giả đi ăn mày ”, cũng bị cho vô sổ bìa đen.
Cháu tôi tên Hồ Văn Tư, nói tiếng Khmer rặt giọng Nam Vang, có nhiều nghề
mọn nên được Đức và tôi đưa về làm trưởng nông trường Minh Hải. Vậy mà
cuối cùng nó đã trở thành “ cốt cán của Đức và được tổ chức của Đức cắm chốt
ở Minh Hải ”. Tệ hơn nữa, nó có hai anh em thằng bạn giỏi nghề xe hơi, từng có
garage lớn ở Phnom Penh, sau khi chạy nạn về Việt Nam, được Đức cho làm tổ
trưởng công xa, chuyên sửa chữa xe hơi cho Tin Sáng ở Sàigòn, nhưng cũng bị
đưa vô tổ chức “ đồng lõa với Ngô Công Đức và Hồ Văn Tư ” ! Một nhân viên
Ban Đời sống Tin Sáng được đưa về làm việc ở nông trường bỗng đem lòng yêu
một cô gái người Khmer địa phương. Đương nhiên là Tin Sáng thật lấy làm vui
được tổ chức đám cưới cho hai bạn trẻ, như Tin Sáng đã từng làm cho nhiều
nhân viên khác của mình trước đây, nhưng không phải ở toà báo mà tại nông
trường. Vậy là lại có chuyện. Có chuyện để người ta thêu dệt báo cáo về một
đám cưới trá hình trong đường dây tổ chức của Đức với Khmer Sơrai của Sơn
Ngọc Thành !...

Làm báo bây giờ chú nghe theo ai ?
“ Ông anh 30 ” của tôi ít khi xía vô chuyện chuyên môn viết lách. Là thầy
thuốc, ông lo cứu người nhiều hơn. Kể cả với “ bệnh tư sản ”, như ông đã từng
cứu một ông anh khác của tôi là chủ một nhà thuốc tây gốc Sàigòn bị “ đánh tư
sản ” ở Long Xuyên. Mỗi lần ghé thăm tôi ở tòa soạn, ông thường ngồi chơi rất
lâu, im lặng theo dõi tôi làm việc. Có lần ông nói : “ Làm báo ở Sàigòn ngày xưa
chú nghe theo ai ? Trên báo của chú tràn ngập tiếng nói của dân, đủ hạng người
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dân nên hang cùng ngõ cụt ở đâu người ta cũng tìm đọc. Bây giờ chắc chú theo
sách báo, tư liệu và… lãnh đạo nhiều hơn ? Mà chú có nghe nông dân không ?
Đại đa số dân mình là nông dân. Cha mẹ mình cũng là nông dân. Những người
biết nghe nông dân ngày càng ít nên đa số dân mình còn khổ nhiều… ”

“ Hoàn thành nhiệm vụ ”
Càng ngày tôi càng nghiệm ra rằng “ ông anh 30 ” của tôi nói không sai. Và
nông dân chẳng những ngày càng được nghe rất ít mà còn bị làm ngược rất
nhiều. Đến nỗi đời sống, cả vật chất lẫn tinh thần, và đương nhiên là về đường
học vấn của con cái, ngày càng trở nên tồi tệ, chật vật, điêu đứng… ở nhiều nơi.
Cho đến bây giờ và không biết cho đến tận bao giờ ! Đặc biệt vùng Đồng bằng
Sông Cửu Long, nơi nổi tiếng là vựa lúa của cả nước trong mọi thời kỳ, lại có
nền giáo dục có năm được xếp vào loại thấp nhất nước, so cả với miền núi. Sau
toàn thắng và “ giải phóng ”, “ bao nhiêu lợi quyền ” không những không “ vô
tay mình ”, tức liên minh công nông nền tảng, mà bao nhiều đất đai ruộng vườn
của ông cha ngày càng vô tay người khác…
Nhưng tôi chưa kịp nghe theo và làm theo “ ông anh 30 ” của tôi bao nhiêu
thì lại nghe đâu đó, ngay trong tờ báo của chúng tôi, có người cho rằng Tin Sáng
muốn bắt chước Nam Tư, rồi sau đó là Lech Walesa ở Ba Lan ! Mặc dầu cả
Đức, cả tôi, cả tuyệt đại đa số anh chị em Tin Sáng không hề biết mặt mũi
những ông Nam Tư hay Ba Lan ấy ra làm sao. Cho đến một ngày… ban biên tập
được làm việc với ông Võ Văn Kiệt, bí thư Thành ủy, trong đợt ông tuần tự tiếp
xúc kiểm điểm các cơ quan báo đài và văn hóa văn nghệ của thành phố. Các
buổi làm việc của ông Kiệt với Tin Sáng cũng diễn ra bình thường như với các
cơ quan văn hóa khác, nhưng không ở tòa báo, mà ở văn phòng Thành ủy. Lúc
đầu là có sự tham dự của đại diện các đoàn thể trong tờ báo, như Thanh niên,
Phụ nữ, Công đoàn… Họp xong là được Bí thư Thành ủy chiêu đãi. Trong mấy
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ngày kế tiếp thì chỉ thu hẹp trong một số người chủ chốt, gồm Ngô Công Đức,
Nguyễn Văn Binh, Dương Văn Ba, Lý Quý Chung và tôi, dưới sự chủ trì của
ông Võ Văn Kiệt. Có bữa làm việc cả ban đêm. Mặc dầu cũng là một Phụ tá Chủ
bút ngay từ ngày đầu nhưng Nguyễn Hữu An, vì đang làm Giám đốc cơ sở sơn
mài Lam Sơn của Tin Sáng, không dự họp. Và Hồ Ngọc Cứ cũng không dự họp,
vì là Tổng kiểm tra tờ báo, không dính dáng trực tiếp đến công tác biên tập. Tuy
chủ đề làm việc là xoay quanh việc quản lý mọi mặt tờ báo, nhưng với một
thành phần Tin Sáng gồm rặt những người đã từng làm chính trị dưới chế độ cũ,
lại toàn là cựu dân biểu Quốc Hội, thì những ý kiến và xung đột ý kiến không
thể không là chính trị. Sau cùng là tập trung xoay quanh những tố cáo của Lý
Quý Chung đối với chủ nhiệm Ngô Công Đức, bị coi là đã xử sự như một ông
chủ báo dưới chế độ cũ.
Đặc biệt, sau báo cáo của chủ bút Tin Sáng về tình hình tờ báo nói chung,
lại xuất hiện trong báo cáo của đại diện ban tuyên huấn một “ giới thiệu ” khá
chi tiết về bản thảo một bài báo của chủ nhiệm Ngô Công Đức, trong đó anh
Đức báo động khá mạnh mẽ về những dấu hiệu của một nạn “ hồng vệ binh
mới ” – nhóm từ của chính tác giả – tại Thành phố, hay ít ra là tại tòa báo. Về
bản thảo bài báo nầy, như mọi khi và như mọi người, Đức đã chuyển cho tôi
xem, với tư cách là chủ bút. Và tôi đã chọn “ tạm xếp ”, không vội đăng. Và cẩn
thận cho vào hộc tủ, để xem lại. Thế nhưng đã có người “ báo cáo ” với “ cấp
trên ”. Và bây giờ nó lại được công khai đem ra báo cáo lại với ông Kiệt, giữa
cuộc họp.
Ắt có người hỏi : một bản thảo bài báo chưa được báo đăng thì làm sao có
người biết, ngoài chính tác giả và vài người có trách nhiệm ở tòa soạn ? Đó là
vì, tôi còn nhớ rất rõ, Đức cho người mang bài cho tôi vào sát lúc “ khóa sổ ”
nạp bài. Thời gian điều chỉnh giờ chót trước lúc báo lên khuôn là rất hẹp, thường
chỉ dành cho những tin bài đặc biệt quan trọng. Bài viết của Chủ nhiệm là quan
trọng rồi, nhưng điều quan trọng nữa là có khi cần phải trao đổi lại giữa chủ bút
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và tác giả. Anh Đức lại không có mặt ở toà soạn, và việc trao đổi bằng điện
thoại giữa Đức và tôi trong giờ khắc eo hẹp đó đã có người chứng kiến. Và
người chứng kiến đó lại cũng muốn “ tham gia ý kiến ”, cho rằng tôi phải “ hoàn
toàn chịu trách nhiệm nếu bài báo được ra mắt độc giả ”, mặc dầu “ người tham
gia ý kiến ” đã biết rằng, với tư cách là chủ bút, tôi đã có quyết định tạm gác lại
ngay từ đầu, vì không đủ thì giờ để trao đổi thêm cho kỹ…
Để có thể hiểu rõ tại sao có dự thảo bài báo nầy của chủ nhiệm Ngô Công
Đức, tưởng cũng cần nói thêm đôi điều về bối cảnh ra đời của nó, tức là về tổ
chức và tình hình Tin Sáng lúc bấy giờ.
Như trên đã nói, vì Đức và tôi được yêu cầu làm một tờ báo “ y như cũ ” nên
ngay từ số đầu trên măng-sết tờ báo chúng tôi đã cho in tên cả ba người chịu
trách nhiệm chính, y như dưới chế độ báo chí trước 1975 ở Sài Gòn, đó là Chủ
nhiệm, Chủ bút và Quản lý. Nhưng chúng tôi chỉ in cái “ măng-sết ” nầy một lần
duy nhất trên tờ Tin Sáng bộ mới số 1, đề ngày 10 tháng 8 năm 1975. Từ số 2
trở đi, chúng tôi chỉ để tên Chủ nhiệm. Lý do là vì chúng tôi không muốn Tin
Sáng có một bộ mặt quá khác với các tờ báo khác. Trên các báo khác chỉ có tên
Tổng Biên Tập trên bìa báo thì trên Tin Sáng cũng chỉ nên có tên Chủ Nhiệm.
Dù vậy, trên thực tế tổ chức, Ngô Công Đức vẫn làm việc của chủ nhiệm, tức
đặc trách chủ yếu việc kinh doanh, phát hành, quảng cáo, đầu tư phát triển mở
rộng, v.v… Tôi vẫn làm việc của chủ bút, tức vẫn lo việc làm báo viết báo,
chăm lo đào tạo bồi dưỡng người viết báo, chăm sóc cộng tác viên, đặc trách chế
độ nhuận bút, v.v… Và anh Nguyễn Văn Binh vẫn lo việc quản lý hành chánh,
kế toán, tài chánh. Việc sinh hoạt nội bộ tập thể Tin Sáng trước sau vẫn diễn ra
với sự chủ trì của ba người có tên trên măng-sết số đầu tiên, nhưng chủ yếu là
với anh Đức và tôi. Tờ báo không có tổ chức Đảng. Nhưng các đoàn thể khác
đều dần dần hình thành, như Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Công
Đoàn, Ban Nữ công, v.v… Ban chấp hành các đoàn thể cũng gồm toàn những
phóng viên hay nhân viên cơ hữu của Tin Sáng, nghĩa là những người cũ của Sài
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Gòn cũ do chúng tôi mời hợp tác hoặc tuyển dụng đào tạo, với sự “ chi viện ”
giúp đỡ ban đầu của một số cán bộ đoàn thể cấp Quận hay cấp Thành phố, hoặc
do Tin Sáng gởi người đi học tập rồi về tổ chức lại ở cơ quan… Thật tình mà nói
thì Ban Chấp hành các đoàn thể nầy, cũng như các cán bộ “ chi viện” lúc ban
đầu, thường hội họp, trao đổi hay đặt mọi vấn đề – và không thể không có
những vấn đề về các mặt điều hành tờ báo – với tôi nhiều hơn là với chủ nhiệm.
Bởi, ngoài trách nhiệm chủ bút, tôi còn quán xuyến mọi công việc đối nội, trong
khi anh Đức thường lo công tác đối ngoại. Nhưng chủ nhiệm vẫn là chủ nhiệm,
và đã đến lúc Ngô chủ nhiệm thấy cần phải lên tiếng về manh nha của một “ nạn
hồng vệ binh mới ” tại Tin Sáng…
Các cuộc họp kiểm điểm của ông Võ Văn Kiệt như vậy là bắt đầu nổi sóng
với báo cáo về bản thảo một bài báo đã bị tôi xếp, không đăng, để rồi xoay
quanh những phê phán ngày càng gay gắt của một thành viên Tin Sáng dự họp
đối với cái gọi là lề lối điều hành như là một “ ông chủ báo tư nhân ” của Chủ
nhiệm Ngô Công Đức …
Cho đến cái ngày vào sáng sớm, ông Kiệt cho mời Đức, tôi và Ba lên gặp.
Chỉ có Đức và Ba đi gặp, bởi hai anh biết tôi phải thức khuya để lo cho tờ báo,
thường lên khuôn vào lúc nửa đêm và phát hành vào bốn năm giờ sáng, nên để
cho tôi ngủ. Nguyễn Văn Binh và Lý Quý Chung cũng không đi. Anh Binh thì
có lẽ vì chỉ chuyên lo về hành chánh quản trị, còn Lý Quý Chung thì không biết
tại sao. Phải chăng vì ông Kiệt không gọi ? Hay vì Đức không kêu ? Hay vì
Chung đã biết trước lý do ? Tôi không biết… Chỉ biết từ đó Chung không hề
tham dự các cuộc họp nội bộ có tính quyết định về các việc có liên quan đến
“ ngày cuối cùng ” của Tin Sáng, cũng không lui tới những dịp gặp gỡ lớn nhỏ
có tính “ kỷ niệm ” của anh em trong vòng mấy năm sau khi Tin Sáng đình
bản…
Đi gặp ông Kiệt về, Đức và Ba kêu tôi dậy để “ truyền đạt ” lại ý kiến ông
Kiệt, tóm tắt : “ Các anh ở Hà nội có ý là Tin Sáng nên ngưng. Nhưng ngưng
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ngay hay kéo dài thêm một tháng để chuẩn bị dư luận thì các anh Tin Sáng nên
cho ý kiến.” Đức và Ba đề nghị ngưng ngay, bởi càng để thời gian “ chuẩn bị ”
thì càng có nhiều dư luận bàn tán ngược xuôi, và càng rối. Đương nhiên là tôi
tán thành. Bởi, như tôi đã nói với Đức và Ba : “ Với tôi, sáu năm như vậy là
cũng đủ mệt lắm rồi, trong khi trước đây tôi cứ nghĩ là chỉ làm vài năm thôi ”.
Phản ứng tức thời của tôi là như vậy, nhưng khi mọi việc tức thời đã qua thì nỗi
buồn khó tả khó nguôi về một mất mát lớn lại chiếm lấy tôi không biết cho đến
bao giờ : Tin Sáng chính là núm ruột của tôi, hơn cả một tờ báo nào khác mà tôi
đã hợp tác cho ra đời…

Ngày dài nhất
Và như vậy là bắt đầu cái “ ngày dài nhất của tôi ” ở Tin Sáng. Cũng là của
Ngô Công Đức, Dương Văn Ba và của nhiều anh em có trách nhiệm khác.
Nhưng đặc biệt là đối với tôi, vì cùng một ngày bị buộc phải thủ quá nhiều vai
trò. Với một tâm trạng chưa từng có nên cũng không thể nào tả hết được. Với
việc tiến hành cùng lúc và hoàn thành trong một ngày ba công việc quan trọng
cuối cùng của Tin Sáng : một là gấp rút cho ra lò và phát hành số báo cuối cùng,
số báo “ hoàn thành nhiệm vụ ”, đề ngày 29-6-1981, đương nhiên là với lời từ
biệt “ coi cho được ” ; hai là tổ chức cùng ngày tại tòa soạn buổi lễ “ hoàn thành
nhiệm vụ ”, có sự chứng kiến của đại diện Đảng và chánh quyền, với diễn văn
của “ ba bên bốn phía ” ; ba là thành lập và cho ra mắt một Ban Thanh Lý đặc
trách giải quyết những tồn tại của tờ báo sau ngày “ hoàn thành nhiệm vụ ” khá
đột ngột, như về giải quyết việc lương tiền, tài sản, về bố trí công ăn việc làm
cũng như về đời sống các mặt của anh chị em… Tôi lại “ đương nhiên ” trở
thành Trưởng Ban thanh lý Tin Sáng, mà không hề thấy ai đứng ra tranh chấp.
Vì tôi là chủ bút đã đành, và một phần cũng vì tôi là chủ hộ tập thể Tin Sáng
trong ngót sáu năm, nhưng có lẽ chủ yếu là vì số tôi là như vậy, là phải đứng ra
gánh vác những công việc tương tự, ngay cả khi Tin Sáng còn hoạt động. Nhà
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riêng của tôi sau ngày 29-6-1981 nghiễm nhiên trở thành văn phòng Ban thanh
lý, với vỏn vẹn một người tình nguyện làm thư ký trong những ngày đầu là anh
Trương Vĩnh Tài, một cựu thẩm phán và là một phóng viên mới ra lò trong khóa
đào tạo cuối cùng của Tin Sáng. Công việc thanh lý kéo dài tôi không nhớ mấy
năm, cho tới khi tất cả anh chị em đều được bố trí việc làm, hoặc tự bố trí việc
làm, và cho tới khi không còn ai cần tới Trưởng Ban thanh lý để xin giấy giới
thiệu mua dầu lửa hay mua gạo theo chế độ phân phối nữa. Không phải vì chế
độ phân phối theo tem phiếu đã chấm dứt, nhưng vì chạy tới chạy lui để xin giấy
riết rồi số ít anh chị em còn lại cũng nản. Và cuối cùng tôi cũng đã được phép
nạp lại con dấu chánh thức của Tin Sáng cho Sở Thông tin Văn hóa Thành phố.

“ Như một ông chủ báo trước 1975 ”
Tới đây lại cần nói thêm đôi điều về chế độ sở hữu của Tin Sáng bộ mới, để
tránh hiểu lầm hay ngộ nhận, vô tình hay hữu ý về sau. Cơ sở Tin Sáng tại 63
Bùi Thị Xuân, gồm tòa soạn và nhà in là của nhà in Nguyễn Bá Tòng cũ, do Nhà
nước giao. Vốn ban đầu để cải tạo mặt bằng và tổ chức hoạt động mọi mặt là
gom góp từ của anh Ngô Công Đức và của tôi, mà phần lớn là của anh Đức, sau
khi anh ở nước ngoài về, một phần là do hai chúng tôi đi mượn của bạn bè và đi
vay của Ngân hàng Nhà nước. Nhưng chút vốn nhỏ của tôi, vì trước năm 1975
tôi cùng Võ Long Triều đã bảo lãnh cho tờ Đại Dân Tộc vay ngân hàng để ra
báo, nay Ban thanh lý các ngân hàng tư nhân cũ đòi gắt quá, nên tôi phải sớm
rút chút vốn nhỏ ở Tin Sáng ra để trả dần nợ lãi cho nhà nước, mà vẫn không trả
nổi nợ vốn… Người chịu trách nhiệm về tài chánh, kinh doanh ở Tin Sáng vẫn
là anh Đức. Đây là sự phân công mặc nhiên giữa hai anh em chúng tôi, như dưới
thời Tin Sáng bộ cũ, nhưng hoàn toàn khác với Tin Sáng bộ cũ. Với Tin Sáng bộ
cũ, Đức là chủ báo, là chủ nhiệm kiêm chủ bút, không ăn lương, lời ăn lỗ chịu
khi kinh doanh tờ báo ; tôi là giám đốc chánh trị trọn quyền về biên tập, không
ăn lương, vì đã có lương dân biểu Quốc Hội. Với Tin Sáng bộ mới, Đức và tôi
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đều ăn lương của tập thể, với quy chế nội bộ hẳn hòi. Đó là vì, sau khi Tin Sáng
bộ mới hoạt động được một năm, Đức bàn với tôi để anh rút vốn ra, và từ năm
thứ hai trở đi, Tin Sáng là một tờ báo của tập thể, tự trị về tài chánh. Một quy
chế và nhiều quy định nội bộ khác, như về chế độ tiền lương, chế độ nhuận bút,
chế độ khen thưởng, chế độ đầu tư phát triển, chế độ đào tạo, v.v… lần lượt ra
đời. Với sự tham gia bắt buộc và sự hợp tác chặt chẽ của tập thể phóng viên,
công nhân viên, đặc biệt của các đoàn thể trong tờ báo là Công Đoàn và Đoàn
Thanh Niên Cộng Sản Hồ chí Minh, cùng ba người có trách nhiệm chính là Đức,
tôi và anh Binh, từ việc soạn thảo tới việc biểu quyết thông qua và áp dụng thi
hành. Nhưng khâu soạn thảo là do tôi chủ trì, cùng với đại diện các đoàn thể.
Người kế toán trưởng được toàn thể tập thể tín nhiệm trong suốt sáu năm
của Tin Sáng bộ mới là chị Phạm Thị An, bà xã của nhà thơ Cung Văn Nguyễn
Vạn Hồng. Khi Tin Sáng “ hoàn thành nhiệm vụ ” chị sang làm cho báo Tuổi
Trẻ một thời gian, rồi ra nghỉ để làm ăn. Không có một quyết định lớn nhỏ nào ở
Tin Sáng, từ khâu quản lý hành chánh tài chánh kinh doanh, đến khâu quản lý
nghiệp vụ báo chí… mà không theo đúng những quy chế, quy định nội bộ do tập
thể đã bàn bạc thông qua, với sự tham gia trực tiếp và tích cực của Ban chấp
hành các đoàn thể. Những quy chế, quy định đó tới nay tôi vẫn còn giữ. Những
anh chị nồng cốt trong Ban chấp hành các đoàn thể ở Tin Sáng ngày nào nay
vẫn còn đây, đâu đó trong các tờ báo hiện hành hay trong các xí nghiệp tư nhân,
và luôn vui vẻ quây quần trong các ngày họp mặt kỷ niệm Tin Sáng từ ngày tờ
báo “ hoàn thành nhiệm vụ ” cho tới nay. Có vài người đang định cư ở nước
ngoài.
Sau ngày Tin Sáng ngưng hoạt động, ngoài các việc phải thanh lý dài dài
trong mấy năm liền như “ thanh lý ” việc làm, tức tìm việc làm cho những anh
chị em chưa được bố trí công tác mới – ngoài số anh chị em đã được các báo,
tạp chí khác hay các cơ quan khác xét tiếp nhận ngay từ ngày Tin Sáng rã gánh,
như Sài Gòn Giải Phóng, Tuổi Trẻ, Phụ Nữ, Giác Ngộ, Công nhân Giải phóng
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(sau này là Người Lao Động), Khoa học phổ thông, Điểm Phim..., hay Bệnh
viện An Bình, Nhà in Tổng hợp v.v. – và “ thanh lý ” các sổ gạo, sổ dầu… cho
số anh chị em chưa “ thanh lý Ò” được việc làm như đã nói ở trên, còn có một
số cơ sở lớn cần phải giải quyết ngay trong thời gian đầu. Như tòa soạn 63 Bùi
Thị Xuân thì giao cho Nhà in Tổng hợp của Thành phố, sau nầy là Công ty In
Liksin và bây giờ là Bệnh viện Phụ sản Quốc tế. Như khu trại nghỉ ngơi bồi
dưỡng sáng tác và nuôi cá nuôi heo để tăng cường bếp ăn tập thể ở Thanh Đa thì
giao cho Công ty Du lịch Thành phố, nay là khu Du lịch Bình Quới. Như nhà
nghỉ mát ở Bãi Dâu Vũng Tàu thì giao cho Hội Nhà báo Thành phố. Như thư
viện Tin Sáng, một thư viện khá đồ sộ trong đó có một phần thư viện riêng của
tôi, với những sách báo tư liệu, hình ảnh cũ tôi góp nhặt trong mấy năm làm
giám đốc chánh trị ba tờ Tin Sáng bộ cũ, Điện Tín và Đại Dân Tộc, thì cũng
tặng cho Hội Nhà báo Thành phố.
Riêng cơ sở sơn mài Lam Sơn của Tin Sáng thì giải quyết như sau : tính
công điểm của từng người, dựa vào một số tiêu chí được đại diện các đoàn thể
và tập thể bàn bạc thông qua, như thâm niên công tác, chức vụ, trách nhiệm,
v.v… và với sự đồng ý của cơ quan quản lý Nhà nước là Sở Thông tin Văn hóa,
rồi chia ra cho anh chị em theo công điểm của từng người. Mỗi người có thể
nhận phần công điểm của mình bằng tiền hoặc bằng sản phẩm sơn mài. Nếu
nhận bằng sản phẩm thì tính theo giá gốc, không theo giá bán. Nếu nhận bằng
tiền thì anh Đức là người bỏ tiền ra trả cho anh chị em, coi như mua lại cơ sở
sơn mài Lam Sơn của tập thể. Sau đó với tư cách là người chủ mới của Lam
Sơn, anh Đức hợp tác làm ăn một thời gian với Quận Phú Nhuận rồi cũng giao
lại cho Quận…

Phòng xa
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Như vậy nếu có ai tố cáo chủ nhiệm Tin Sáng bộ mới Ngô Công Đức xử sự
“ như một ông chủ doanh nghiệp tư nhân ”, mà cũng có người tin theo để cho
Tin Sáng “ hoàn thành nhiệm vụ ”, thì cũng hơi lạ! Bởi, nhớ lại thời đó, thời
trước đó ở ngoài Bắc, và cả sau đó một thời gian dài ở Sài Gòn và miền Nam,
một ông chủ doanh nghiệp tư nhân, nhất là một ông chủ báo tư nhân, làm sao có
thể “ sống ” nổi trong khi người ta quyết liệt cải tạo tư sản một cách quyết liệt
nhất ! Hay là nhân cơ hội có người tố cáo, quyết định để cho Tin Sáng “ hoàn
thành nhiệm vụ ” cũng là “ nhứt cử lưỡng tiện ”, một viên đá cho hai con chim,
vừa đối với cá nhân chủ nhiệm Ngô Công Đức, vừa đối với tập thể một tờ báo
“ không giống ai ” ? Hay là, với những trái mìn nổ chậm là những tố cáo chết
người theo kiểu “ có người muốn theo Tito hay Walesa ”, hay gần hơn là “ móc
nối với các sư sãi gốc Miên và với Khmer Sơrai của Sơn Ngọc Thành ”, ở một
tập thể gồm toàn những người của chế độ cũ, lại ở ngoài đảng, thì sớm muộn,
cách nầy hay cách khác, Tin Sáng cũng sẽ nổ. Và khi nó nổ thì không chỉ tập thể
đó tan xác, mà những ai xa gần hỗ trợ hay dung dưỡng nó cũng không tránh
khỏi vạ lây, nên tốt nhất là cho nó “ hoàn thành nhiệm vụ ” khi chưa quá muộn ?
Như có một tác giả sau nầy đã viết : “ Rất tiếc sự chung sức của anh em tại
báo Tin Sáng, gắn bó với nhau từ thời cũ lại không suôn sẻ đến cùng. Cách lãnh
đạo và quản lý về một số mặt của anh chủ nhiệm Ngô Công Đức đã gây phản
ứng ở một số anh em, trong đó có tôi. Sau năm năm tồn tại như một hiện tượng
độc đáo, Tin Sáng được tuyên bố “ hoàn thành nhiệm vụ ”.
“ Nếu không có mâu thuẫn nội bộ, liệu Tin Sáng có kéo dài được sự tồn
tại ? Một tờ báo gồm các trí thức cũ Sài Gòn, hoạt động như một doanh nghiệp
tư nhân, anh Đức nắm tờ báo như một ông chủ báo trước 1975, lại rơi vào thời
điểm Đông Âu bắt đầu chứng kiến những biến động (Công đoàn Đoàn kết của
Walesa đã phát động lật đổ chế độ cộng sản ở Ba Lan), vậy nếu báo Tin Sáng
tiếp tục tồn tại thì sẽ ở vị trí nào trong bối cảnh chính trị đó ? ” (trích HỒI KÝ
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KHÔNG TÊN của tác giả Lý Quý Chung, trang 430, ấn bản I, Nhà xuất bản Trẻ,
xuất bản tháng 12 năm 2004).
Tôi viết lại vắn tắt chuyện nầy cốt là để trả lại sự công bằng cho công lao và
tâm huyết trong sáu năm liền của tuyệt đại đa số anh chị em Tin Sáng, những
người mà nguyện vọng khiêm tốn chỉ là cống hiến hết sức mình cho sự nghiệp
đi lên của Thành phố, của đất nước, trong giai đoạn mới, chớ không vì một
quyền lợi hay một tham vọng cá nhân nào hết. Trong khi chờ đợi một ngày nào
đó sẽ có dịp, cùng nhiều anh chị em Tin Sáng còn đây hay đang ở nước ngoài,
kể lại toàn bộ sự thật có liên quan, sự thật mà những người có ăn cơm Tin Sáng
ai cũng biết.
Và tôi nghĩ, ông Võ Văn Kiệt có lẽ càng biết rõ hơn ai hết, vì là người lãnh
đạo, chỉ đạo cao nhất và sâu sát nhất Thành phố lúc bấy giờ. Chính ông đã đích
thân chủ trì các cuộc họp giữa Lý Quý Chung với Đức, Ba, Binh và tôi trong
nhiều buổi liền. Và cũng chính ông đã chủ động “ tìm hiểu thêm nguyên nhân
của cuộc khủng hoảng nội bộ tại tòa báo Tin Sáng ” qua tiết lộ sau đây của nhà
báo Lý Quý Chung : “ Tôi có hai lần gặp ông Kiệt vì công việc. Lần đầu trong
khoảng thời gian 1979-1980 liên quan đến cuộc đấu tranh nội bộ ở báo Tin
Sáng. Ông mời tôi ăn tối tại một biệt thự ở An Phú (TP.HCM), lúc đó ông là Bí
thư Thành ủy, ông muốn tìm hiểu thêm nguyên nhân của cuộc khủng hoảng nội
bộ tại tòa báo Tin Sáng ” (Trích HỒI KÝ KHÔNG TÊN của nhà báo Lý Quý
Chung, ấn bản I và II, trang 440-441, Nhà XBTrẻ xuất bản tháng 12 năm 2004
tại TP, Hồ chí Minh).
Nhưng nhớ lại vụ án Cimexcol sáu năm sau, vào năm 1987, khi Dương Văn
Ba, tôi và cả Hồ Văn Minh… bị cáo là “ nằm trong kế hoạch hậu chiến của
Mỹ ”, khiến Ba bị kết án chung thân, ngồi tù 7 năm 2 tháng, cả chục người khác,
kể cả cán bộ đảng viên, bí thư, chủ tịch tỉnh bị các mức án nặng nhẹ khác nhau,
hay mất chức, và tôi bị vô ra công an cả tháng trời, còn ông Võ Văn Kiệt, lúc
bấy giờ đã là Phó Thủ tướng rồi Thủ tướng, nhưng tới nay vẫn chưa thành công
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trong cố gắng giải oan cho những người vô tội, tôi thấy hành động phòng xa
trong vụ Tin Sáng của lãnh đạo Thành phố lúc bấy giờ là “ sáng suốt ”…

Nhà thờ dòng họ Hồ và ông Cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ
Có một việc mấy ông “ bạn dân ” trong vụ án Cimexcol sau nầy chắc phải
mừng, nếu mấy ông sớm biết.
Giám đốc Ford Foundation ở Sàigòn một bữa gọi điện báo tôi biết ông sẽ
đưa mấy ông khách về nhà thờ dòng họ Hồ thăm cha tôi. Mà khách nào ?! –
McGeorge Bundy ! nguyên Cố vấn An Ninh Quốc gia của cố Tổng thống
Kennedy và mấy người tùy tùng ! Có việc nào bất ngờ hơn !…
Nhớ một lần tôi đến dự lễ Quốc khánh Hoa Kỳ ở Saigon. Một nhân viên sứ
quán đến bắt tay tôi cười : “ Ông Nhuận mà cũng đến dự lễ của chúng tôi
sao ? ”… Một lần khác, sau nhiều lần từ chối, tôi gồng mình nhận lời đến ăn
cơm với trùm CIA ở Sàigòn và bộ hạ, để nghe họ “ xa luân chiến ” cật vấn tại
sao tôi chống Mỹ hăng như vậy mà không tự nhận mình theo Cộng sản…
Tại sao hả ? Tôi hỏi lại họ. Thì mấy anh cứ đi hỏi mấy ni cô, mấy nhà sư
xem tại sao họ xuống đường phản đối mấy anh đông như vậy ? Họ có phải là
Cộng sản không ? Rồi mấy ông linh mục nữa, họ càng ngày càng chống Mỹ
hăng hơn, đông hơn. Không lẽ họ là Cộng sản ? Các anh thử lên xe buýt coi hay
ra bến xe đò xem, có mấy thanh niên bán vé xe còn đủ mười ngón tay ? Họ tự
chặt đó. Mà như vậy vẫn còn nhẹ ! Đám tân binh đóng đồn, có đứa ngồi gác
đêm cho súng cướp cò bay mất ngón tay để được giải ngũ. Đi ruồng, có đứa tháo
kíp lựu đạn nhét vô giày cho nổ, mà không phải một đứa. Ở nhà in báo tôi có
đứa còn nhỏ mủ xương rồng hay châm cả kim vào mắt… Các anh có biết tại sao
các chùa bây giờ chật nứt thanh niên đi tu hay không ? Họ chống chiến tranh phi
nghĩa của người Mỹ… Các anh thử vô khám coi : ở đâu cũng đầy nhóc những
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chiếc áo nâu. Tại sao ? Vì lương tâm, họ thà ngồi tù hơn là chấp nhận đánh đấm
cho các anh, giết hại đồng bào mình…
Ngoài những lần hiếm hoi như kể trên, tôi ít khi giao du với người Mỹ. Trừ
phi, họa hoằn, ở nhà một vài người bạn. Cha tôi lại càng không dây mơ rễ má gì
với người Mỹ. Vậy tại sao có chuyến thăm nầy ? Giám đốc Ford Foundation cho
biết ông đã có lần ghé thăm và nói chuyện với cha tôi, nhân dịp đi ngang nhà.
Nhưng sao lần này ông lại báo cho tôi biết là sẽ đưa khách về thăm cha tôi ? Tôi
không rõ, nhưng vẫn phải chạy về quê, giúp cha tiếp khách. Và vì họ là khách
của cha nên trong bữa ăn nhẹ cha tôi thết, tôi chỉ im lặng ngồi ăn ở một góc bàn.
Lần duy nhất tôi lên tiếng chen vô là khi cha tôi đoan chắc : “ Chủ tịch Hồ Chí
Minh không là Cộng sản ! ”. Tôi chen vô vì thấy không hẹn mà mấy người
khách ai nấy đều kín đáo mỉm cười. Tôi cũng cười, và tự giải : Cha tôi không là
người miền Nam duy nhất nghĩ như vậy. Đó là “ nhờ thành công ” của chánh
quyền thường bẻ quẹo hay cường điệu những thông tin từ miền Bắc. Đó là “ nhờ
thành công của các anh ”, nhờ sự hiện diện và cuộc chiến của người Mỹ trên đất
Việt. Cha tôi và một số người nghĩ về Chủ tịch Hồ Chí Minh như vậy là vì họ
muốn nghĩ vậy, họ mong như vậy và coi ước mong của mình là sự thật ! Mỗi
người một cách. Người thì quả quyết “ ông Hồ Chí Minh không là Cộng sản ”,
người thì “ chỉ tiếc ông Hồ Chí Minh là Cộng sản ”. Người thì “ triết ” : “ Đạo
Chúa, đạo Phật đều do người ngoại quốc đem vô, còn “ đạo Cộng sản ” là do
ông Hồ, một người Việt Nam đem về, ắt phải khác với những nơi khác, ắt phải
đượm màu nhân ái Việt Nam hơn ” …Người thì : “ nếu cụ Hồ còn sống…”,
“ nếu cụ Hồ có mặt ở miền Nam ”, v.v… Khi người ta sống khổ và muốn được
sống đỡ khổ hơn thì có cái gì mà người ta không ước ? Khổ nhất là cái khổ vì
chiến tranh triền miên qua nhiều thế hệ trên quê hương mình… Có người thì ước
vừa phải, có người thì ước đại lên gấp nhiều lần, hoặc khác hẳn đi, bởi chỉ là
ước thôi mà, chứ có gì là thực đâu…
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Tôi chỉ thiếu không nhắc đến dân biểu Nguyễn Văn Dậu, một thầy cũ của tôi
ở lớp tư trường làng. Có lần, khi thấy tôi chống Mỹ hăng quá, thầy tôi nói :
“ Con đừng nghĩ hai bên đánh nhau thật. Họ đánh nhau để một bên lấy vũ khí
của Nga, Tàu, còn một bên lấy đô la của Mỹ…”.
Nếu thầy tôi còn sống đến bây giờ, chắc thầy phải gọi tôi đến nói : “ Con
thấy không, cả miền Bắc Triều Tiên bây giờ cũng quay sang cùng miền Nam lấy
đô la của Mỹ…”.
Trong “ Chuyện một vụ án ” hay “ Hồ sơ về vụ án Cimexcol-Minh Hải ” tôi
vỉết năm 1997, tôi có nêu một báo cáo… tố tôi là một trong những người “ nằm
trong kế hoạch hậu chiến của Hoa Kỳ ”. Cha tôi, người đã tiếp nguyên Cố Vấn
An Ninh Quốc Gia Mỹ, và đang nằm yên trong khu mộ ông bà dòng họ Hồ ở xã
Tân Hòa Thành, Tiền Giang, có nằm trong một “ kế hoạch ” nào đó của ai đó
hay không, theo báo cáo của mấy ông lãnh đạo nào đó ?…

Tin Sáng là báo gì ?
Nhiều năm sau 1975, tình cờ tôi gặp lại một anh bạn nhà giáo. Anh cười
trách tôi : “ Tại anh mà tôi phải đi học tập cải tạo mút mùa, gần đây mới được
về ! ”.
– Tại tôi ? Mà tại sao ?
Thì ra, hồi trước 1975, khi thấy tôi xẹt tới xẹt lui ở nhiều tổ chức, cả ở chùa
chiền, thánh thất hay nhà thờ, nhiều anh em trẻ “ ham vui ” cũng nhào vô một tổ
chức chống đối nào đó. Để rồi, “ sau giải phóng ”, mới té ngửa ra là mình phải
vô trại cải tạo để được “ giải phóng ” khỏi cái lầm tai hại là đã tham gia những
tổ chức chống đối linh tinh, không do Cách mạng tổ chức !
Trách tôi, tôi xin chịu. Dù tôi không hề xúi biểu rủ rê ai. Dù ngay như tờ Tin
Sáng, một thời nổi tiếng chống Mỹ, cũng có người, và là người thuộc loại “ có
39

cỡ ” trong chế độ mới, mấy năm sau khi nó tái xuất hiện dưới chế độ mới, cho
rằng phải xét lại xem “ hồi đó nó có chống Mỹ hay không ” ! Đó là trong một
lần Tin Sáng tổ chức “ ngày truyền thống ”, kỷ niệm ngày 10 tháng 8, ngày báo
ra mắt sau 1975. Lần đó Tin Sáng cho ra một tập gấp, như một loại bướm nhỏ
có in vài hình ảnh của Tin Sáng bộ cũ và bộ mới, để tặng khách khứa bạn bè,
kèm với số báo kỷ niệm. Hình ảnh trên Tin Sáng bộ cũ thì đương nhiên là hình
ảnh chống Mỹ rồi. Nhưng có người có thẩm quyền về Tuyên huấn Báo chí lúc
bấy giờ đã lưu ý : “ Tập gấp là một ấn bản đặc biệt nhưng Tin Sáng lại không
xin phép xuất bản, trong đó lại nói về Tin Sáng bộ cũ như là một tờ báo chống
Mỹ, điều đó tới nay vẫn còn trong quá trình xem xét ”… Trong khi nó là “ báo
viết ”, giấy trắng mực đen còn đó, chớ không phải “ báo nói ” mà gió có thể
cuốn bay đi. Trong khi một Tổng Bí thư Đảng, nguyên Khu ủy, nguyên Đặc khu
ủy khu Sàigòn - Gia Định, ông Nguyễn Văn Linh, khi còn là Bí thư Thành ủy
thành phố Hồ Chí Minh, trong diễn văn truyền hình ngày 02.02.80 kỷ niệm 50
năm Ngày thành lập Đảng thì lại khẳng định “ …mặt trận chống Mỹ-Thiệu
không ngừng mở rộng… nổi bật là số anh chị em trong nhóm Tin Sáng…”. Tất
nhiên là chúng tôi cũng đã kịp thời thu hồi các tờ gấp, không để sót một tờ nào.
Đặc biệt hơn nữa là sau gần sáu năm góp mặt dưới chế độ mới, từ 1975 đến
1981, tờ Tin Sáng vẫn coi như không có mặt trong làng báo Sài Gòn, ít ra là
trong Báo cáo “ 10 năm Hoạt động Báo chí của Hội Nhà Báo thành phố Hồ Chí
Minh ”, năm 1985. Việc nầy là do anh Ngô Công Đức nói lại với tôi. Báo Tin
Sáng ngưng hoạt động vào đầu tháng 7 năm 1981, nhưng cho đến năm 1985
Ngô Công Đức, với tư cách là nguyên chủ nhiệm báo Tin Sáng, vẫn còn là ủy
viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Thành phố, vì Ban Chấp hành chưa được cơ
cấu lại, và anh được cho xem trước “ Báo cáo 10 năm hoạt động của làng báo
Thành Phố ”, sau ngày “ toàn thắng ”.Trong báo cáo không có một chữ nào về
Tin Sáng ! Trong khi nó hoạt động chính thức công khai ròng rã và khá nổi đình
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nổi đám suốt gần sáu năm. Trong một thời kỳ mà gạo hay thịt heo đều bị bắt,
nếu bán chui…
Như vậy, tuy ai cũng biết Tin Sáng chống Mỹ, và chống Mỹ khá hăng,
nhưng đối với không ít người, vì nó nằm ngoài “ tổ chức ” nên “ không biết nó
có chống Mỹ hay không ”. Và trong 10 năm dưới chế độ mới, từ 1975 đến 1985,
tuy nó có mặt hơn phân nửa thời gian, nhưng nó không ở trong “ tổ chức ” nên
coi như không có nó. Và “ được coi như không có ” vẫn còn là có phước !… Bởi
nhớ lại tình hình nước nhà từ cuối thế kỷ thứ 19 trở lại đây, trong văn học cũng
như trong kháng chiến chống thực dân, “ lịch sử ” đã trở thành một nơi ngưng
đọng và thanh lọc không khoan nhượng, và “ được coi như có mặt ” không hẳn
là để được hãnh diện, tính công, hay đơn thuần là được ghi danh, mà có khi còn
để tính tội và chuốc họa vào thân …

“ Anh có phước ! ”
Tuy nhiên, nếu bị trách, trách rằng “ tại vì tôi ” mà một số người phải đi học
tập cải tạo, thì tôi vẫn xin chịu. Bởi so với nhiều người do tôi trực tiếp hay gián
tiếp rủ xuống đường hay bỏ ngũ đi “ làm loạn ” dưới chế độ cũ, tôi rõ ràng là có
phước hơn nhiều.
“ Có phước ” ! Đó cũng là điều một số bạn bè ngày trước thường đổ cho tôi.
Nhà thờ Tân Sa Châu một đêm trước 1975 tổ chức mít tinh chống tham
nhũng. Tôi ra về nửa chừng vì có việc bận. Từ sân nhà thờ cho đến một đoạn dài
đường Trương Minh Giảng, nay là Lê Văn Sĩ đen nghẹt người và cảnh sát. Trên
chiếc Toyota của chị Kiều Mộng Thu có các anh dân biểu Phan Thiệp, Trần
Ngọc Giao và Nguyễn Công Hoan cùng đi. Tôi vất vả lách xe hướng về trung
tâm thành phố, với sau đuôi một chiếc jeep cảnh sát dã chiến đuổi nà. Một tiếng
“ chát ” vang lên. Xe quây kiếng bít bùng mà ai nấy đều phản xạ cúi rạp đầu, cả
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người lái cũng vậy. Chiếc jeep vọt qua mặt chạy mất. Tôi quẹo qua Kỳ Đồng.
Gần đến nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế, một anh ngồi phía sau nằng nặc đòi
xuống. Hai anh còn lại cũng xuống theo… Hôm sau, trong sân trụ sở các Ủy ban
Hạ nghị viện, nay là địa điểm của nhà hàng LION, tiếp giáp với khách sạn
Caravelle, trước các bạn đồng viện đang vây quanh xem xét vết đạn xớt trên
kiếng sau chiếc Toyota, tôi cười nói với mấy anh ngồi cùng xe đêm qua : “ Nó
bắn tôi chớ có bắn mấy anh đâu mà mấy anh nỡ bỏ tôi một mình ” ! Anh
Nguyễn Công Hoan cũng cười, cãi lại : “ Ai không biết nó bắn anh ! Nhưng anh
có phước, biết đâu đạn nó né anh lại trúng chúng tôi ” !
Anh Nguyễn Công Hoan là dân biểu ở hai chế độ. Là dân biểu Quốc Hội
Sàigòn (Hạ Nghị Viện), nghe đâu anh là “ dân ” Thành Đoàn, Đoàn thanh niên
cộng sản Hồ Chí Minh. Sau 1975 anh đắc cử đại biểu Quốc Hội thống nhất khóa
đầu tiên, đơn vị Phú Yên. Không đợi hết khóa, anh bỏ sang sinh sống bên Hoa
Kỳ, cùng với hai bạn đồng viện và đồng khối Xã Hội của chúng tôi ở Quốc Hội
VNCH là anh Trần Văn Sơn và Trần Văn Thung.
Thời trước, có bao nhiêu người bị vạ lây, vô tù hay bị “ lạc đạn ” vì tôi, tôi
không biết ! Cùng đi biểu tình, cùng “ ăn ” roi mây hay lựu đạn cay của cảnh sát
mà nào ai biết được, biết hết ai là ai, ai có mưu tính kế hoạch gì trong đầu. Càng
không thể biết về những ai chuyên theo dõi từ xa xa bên kia đường… từ nhiều
phía.
Ở cổng một tòa báo, một thanh niên một hôm trông thấy tôi bỗng lễ phép cúi
đầu chào. Tôi ngạc nhiên, anh vui vẻ : “ Chú không nhận ra cháu ? Cháu là một
trong mấy đứa học sinh được chú xớt lên xe chạy về tòa báo để khỏi bị bắt trong
lần biểu tình ở…”. Tôi mừng rỡ nhận ra người đối diện là một anh bạn dược sĩ
đẹp trai thỉnh thoảng thấy… lên truyền hình trình bày thật rành rẽ về việc sử
dụng thuốc. Nhưng về các bạn trẻ trong các đám biểu tình thì không thể nhớ…
Càng không thể nhớ tôi đã “ xớt ” anh bạn trẻ nầy ở đâu, hồi nào…
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Trước năm 1975 tôi có viết mấy cuốn sách để đấu tranh. Ngoài cuốn
“ TIẾNG NÓI TRONG KẼM GAI ”, về báo chí, viết với sự cộng tác của nhà
văn Chu Thao, và cuốn “ TRẦN QUỐC BỬU, ÔNG VUA LAO ĐỘNG ”,
“ cùng viết ” với linh mục Trương Bá Cần, Tuyên úy Phong Trào Thanh Lao
Công Việt Nam, còn có ba cuốn về tù, viết với sự cộng tác của anh Nguyễn
Ngọc Thạch, nhà báo, và anh Võ Văn Điểm (Võ Trường Chinh) một cuốn với
tựa đề “ TÙ NHÂN CHÁNH TRỊ TẠI MIỀN NAM VIỆT NAM – Nguyễn Văn
Thiệu nói : Không ! Nhân dân miền Nam nói : Có ! ”, hai cuốn có tựa đề “ TÙ
CỦA ĐẾ QUỐC ”, cuốn I và cuốn II.
Linh mục Trương Bá Cần, khi đọc hai cuốn “ Tù của đế quốc ”, có nhận
xét : cái tựa không được chỉnh.
Tựa của cuốn sách đang nằm trong tay các bạn đây cũng vậy chăng ? Bởi tôi
có bắt nhốt ai đâu để gọi đó là “ chuyện về những người tù của tôi ” !
Nhưng nếu nói về những người tù trong đời tôi, những người tù xa gần, ít
nhiều tác động đến tình cảm, chí hướng, hoạt động của tôi… thì cha tôi là một,
và là người đầu tiên. Kế đến là cậu Tư tôi. Rồi dài dài là những người tù khác, ở
mấy chế độ khác nhau. Rồi đến tôi, suýt là một người tù của chế độ mới…
Cuốn sách này chủ yếu nói về những người tù như vậy.
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Thành viên thứ hai mươi ba
Trong số nhiều vị lãnh đạo cách mạng lần lượt đến thăm đoàn đại biểu
Sàigòn ở khách sạn Thắng Lợi nhân lễ Quốc Khánh năm 1975 ở Hà Nội có bà
Nguyễn Thị Bình. Bà đến một mình nhưng lại ở chơi lâu nhất và cùng dùng cơm
với đoàn Sàigòn. Tôi không hân hạnh được gặp bà hồi bà ở Paris năm 1968
nhưng các anh trong đoàn của bà thì có đặc biệt ở nhà linh mục Nguyễn Đình
Thi. Các cuộc gặp gỡ nầy cộng với các hoạt động của tôi ở Sàigòn khiến bà đối
với tôi tuy chưa gặp mà vẫn như quen… Đại tướng Võ Nguyên Giáp ai cũng
mong muốn gặp mà không thấy đến chỉ gặp nhau sau lễ trong buổi đại tiệc Bắc
Nam sum hợp một nhà ở trường Nguyễn Ái Quốc. Còn luật sư Nguyễn Hữu Thọ
Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền
Nam Việt Nam Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Chánh phủ Cách mạng Lâm thời
Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam thì tôi không nhớ có đến hay không và không
hiểu sao nhiều người cũng không nhớ như tôi. Sau nầy mới trực nhớ ra đây là ở
miền Bắc ở nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và ông luật sư Chủ tịch phải ở
lại miền Nam để chủ trì lễ Quốc Khánh 2 tháng 9 ở Sài Gòn… Lại nhớ Chủ tịch
thường xuất hiện rất ít hay gần như không xuất hiện sau 1975 ngay tại Sàigòn và
Miền Nam.
Cho đến cái ngày có hội nghị gọi là “ Hiệp thương chánh trị thống nhất Tổ
quốc về mặt Nhà nước ” vào giữa tháng 11 năm 1975 tại dinh Độc Lập Sài Gòn
bây giờ là dinh Thống Nhất. Giữa đoàn đại biểu miền Bắc với ông Trường
Chinh làm trưởng đoàn có ông Hoàng Văn Hoan Đại tướng Văn Tiến Dũng ông
Trần Hữu Dực làm phó đoàn và đoàn đại biểu miền Nam với ông Phạm Hùng
làm trưởng đoàn với luật sư Nguyễn Hữu Thọ kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát và
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luật sư Trịnh Đình Thảo làm phó đoàn. Mỗi đoàn có đúng hai mươi lăm thành
viên và tôi hân hạnh được làm thành viên thứ hai mươi ba của đoàn đại biểu
miền Nam.

Tại sao phải hiệp thương thống nhất tổ quốc
Để trả lời câu hỏi trên xin hãy đọc nguyên văn bản tin giờ chót từ Hà Nội
gọi về Sàigòn lúc 21 giờ đêm 11-9 đăng trên Tin Sáng bộ mới số 31 đề ngày
12/9/1975 như sau :
“ Hà Nội 11-9 (TS).- Theo điện gọi về từ Hà Nội của anh Hồ Ngọc Nhuận
và của LM Nguyễn Ngọc Lan thì chiều nay vào lúc 6 giờ tất cả các đại biểu các
Khu các Miền các Tỉnh ở Miền Nam đã tụ tập đông đủ tại trường Nguyễn Ái
Quốc để gặp gỡ Thủ tướng Phạm Văn Đồng và Chủ Tịch Ủy ban Thường Vụ
Quốc Hội Trường Chinh. Trong dịp nầy Thủ tướng Phạm Văn Đồng và Chủ tịch
đã khoản đãi tất cả mọi người. Ở đầu buổi tiệc Thủ tướng Phạm Văn Đồng chỉ
nói vài lời chào mừng đồng bào rồi xin cáo biệt ra về trước vì bận công việc.
Sau đó ông Trường Chinh đã nói chuyện trong khoảng 15 phút về vấn đề thống
nhất đất nước và sau đây là nguyên văn đoạn chính yếu trong bài nói chuyện
của Chủ tịch Trường Chinh :
“ Ngày nay chúng ta đã giải phóng hoàn toàn đất nước chúng ta. Độc lập
hoàn toàn đã có vì nó bao gồm cả thống nhất tổ quốc. Đương nhiên thống nhất
đất nước là đúng lý. Cũng không nên nói rằng cuộc giải phóng hoàn toàn nước
nhà cuộc thắng lợi mùa Xuân năm 1975 vừa rồi mở đường cho chúng ta tiến tới
thống nhất. Nói như thế là lạc lõng lạc hậu đối với sự thật. Và cũng không nên
hỏi rằng nước nhà bao giờ thống nhất… Thống nhất rồi thống nhất một nước…
Đấy bằng cớ là có một giới tuyến nào đâu một giới tuyến nào ngăn cản các
đồng chí ra đây đâu. Vĩ tuyến 17 và sông Bến Hải không phải là một đường
ngăn cách nữa xóa sạch từ lâu rồi và trước cả chiến dịch mùa Xuân năm nay.
3

Nhưng mà cũng đừng nên nói thống nhất hoàn toàn… Là vì sao ? Vì chúng ta
không quên rằng nước nhà chúng ta hiện nay có hai Nhà nước đó là Nhà nước
Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ở miền Bắc và nhà nước Cộng Hòa Miền Nam."
Đọc mẩu tin trên mà tôi ghi lại nguyên văn từ máy ghi âm của tôi người đọc
thấy gì ?
Thấy rằng : “… Ngày nay chúng ta đã giải phóng hoàn toàn đất nước chúng
ta… Không nên hỏi rằng nước nhà bao giờ thống nhất… Thống nhất rồi thống
nhất một nước…. Vĩ tuyến 17 và sông Bến Hải không phải là một đường ngăn
cách nữa xóa sạch từ lâu rồi và trước cả chiến dịch mùa Xuân năm nay ”…
Nhưng… “ Cũng không nên nói rằng cuộc giải phóng hoàn toàn nước
nhà cuộc thắng lợi mùa Xuân năm 1975 vừa rồi mở đường cho chúng ta tiến
tới thống nhất. Nói như thế là lạc lõng lạc hậu đối với sự thật ”....
Bởi “ Vì chúng ta không quên rằng nước nhà chúng ta hiện nay có hai Nhà
nước đó là Nhà nước Việt nam Dân Chủ Cộng Hòa ở miền Bắc và Nhà nước
Cộng Hòa Miền Nam.”
Đúng vậy ở miền Nam Việt Nam sau 30-4-1975 đã có một Nhà Nước của
một nước Cộng Hòa dù là lâm thời và lâm thời là vì có chiến tranh có tranh
chấp. Và Nhà Nước đó tuy lâm thời cũng đã hợp sức cùng Nhà Nước VNDCCH
ở miền Bắc đưa đến thắng lợi làm nên lịch sử…

Một kỷ niệm nhỏ
Đọc lại những dòng trên đây tôi lại nhớ đến một kỷ niệm nhỏ của tôi ở báo
Tin Sáng. Một kỷ niệm nhỏ mà không nhỏ nếu…
Một hôm giữa không khí hằng ngày không lấy gì làm rộn ràng cho lắm tôi
bỗng nhận được một bài gọi là góp ý của một cộng tác viên “ ruột ” của Tin
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Sáng nhiệt liệt ủng hộ thống nhất nước nhà về mặt Nhà Nước càng sớm càng tốt.
Nhưng trước khi nhiệt liệt ủng hộ tác giả lại phê bình ý kiến của một số người
mà tác giả cho là lẻ tẻ nào đó về việc hợp lúc hay không hợp lúc và về nhiều thứ
“ hợp ” khác nữa của việc thống nhất Tổ quốc chỉ sau hơn nửa năm đại thắng…
Góp ý về một vấn đề trọng đại như vậy là rất đáng được hoan nghênh thôi.
Vì vậy mà các nhà lãnh đạo ở đây cũng đang ráo riết tổ chức những cuộc họp trù
bị để thăm dò ý kiến các giới và Ngô Công Đức với tôi cũng đã được vài lần
mời dự. Cả trong hàng ngũ cán bộ cao cấp cách mạng cũng có bàn bạc. Và
đương nhiên là cũng có những ý kiến lẻ tẻ nầy nọ… Nhưng những ý kiến lẻ tẻ
đó là của ai ? Sao tác giả không nêu ra và tại sao tác giả không ký tên mình dưới
bài mà lại đề Tin Sáng ? Tôi bốc máy gọi tác giả “ nói và hỏi lại cho rõ ” để
nghe tác giả cười xòa xin lỗi và xin bỏ. Thật tình nếu tác giả không xin bỏ thì
Tin Sáng cũng bỏ. Bởi “ thinh không ” sao Tin Sáng lại làm nổ sấm giữa trời ?
Để có thể cùng nổ theo luôn ?...

Thành phần phái đoàn miền Bắc
Hai tháng sau tuyên bố của ông Trường Chinh ngày 9/11/1975 Ủy ban
Thường Vụ Quốc Hội nước Việt nam Dân chủ Cộng Hòa đã ra thông cáo
…“ quyết định thành lập một đoàn đại biểu miền Bắc để hiệp thương với đoàn
đại biểu miền Nam nhằm tiến tới thực hiện tổng tuyển cử trong cả nước bầu ra
Quốc Hội và các cơ quan lãnh đạo Nhà nước chung của nước Việt Nam thống
nhất ”.
Theo báo Tin Sáng bộ mới số 79 ra ngày thứ hai 10-11-1975 thì thành phần
phái đoàn miền Bắc tham dự Hội Nghị Hiệp Thương Chính Trị Thống Nhất Tổ
Quốc (diễn ra tại Sàigòn từ ngày 15-11 đến ngày 21-11-1975) là như sau :
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1. TRƯỜNG CHINH Ủy viên Bộ Chính trị TƯ Đảng Lao động VN, Chủ
tịch Ủy ban thường vụ Quốc Hội nước VNDCCH, Trưởng Đoàn ; 2. HOÀNG
VĂN HOAN, UV Bộ Chính trị Đảng Lao động VN, Phó Chủ tịch Ủy ban
thường vụ Quốc hội nước VNDCCH, Phó trưởng Đoàn ; 3. Đại tướng VĂN
TIẾN DŨNG, Ủy viên Bộ Chính Trị Đảng Lao động VN, Tổng tham mưu
trưởng Quân Đội Nhân Dân VN, Phó trưởng Đoàn ; 4. TRẦN HỮU DỰC, Phó
thủ tướng Chính phủ nước VNDCCH, Phó trưởng đoàn ; 5. NGHIÊM XUÂN
YÊM, Tổng thư ký Đảng Dân chủ VN, Bộ trưởng Phó chủ nhiệm Ủy ban nông
nghiệp TƯ của Chính phủ nước VNDCCH ; 6. NGUYỄN XIỂN, Tổng thư ký
Đảng Xã hội VN, Phó chủ tịch Ủy ban thường vụ Quốc Hội nước VNCDCH ;
7. XUÂN THỦY, Bí thư TƯ Đảng Lao động VN, Ủy viên Đoàn Chủ tịch
UBTƯ MẶT TRẬN TỔ QUÔC VN ; 8. HOÀNG QUỐC VIỆT, Ủy viên Đoàn
chủ tịch UBTƯ MTTQ VN, Chủ tịch Tổng công đoàn VN ; 9. Thượng tướng
CHU VĂN TẤN, Phó chủ tịch Ủy ban thường vụ QH nước VNDCCH, Chủ
nhiệm Ủy ban Dân tộc của QH ; 10. Thượng tướng SONG HÀO, Chủ nhiệm
Tổng cục chính trị Quân dội Nhân dân VN ; 11. TRẦN QUANG HUY, Bộ
trưởng chuyên trách Văn Giáo của chính phủ nước VNDCCH ; 12. PHẠM VĂN
BẠCH, Phó Hội trưởng Hội luật gia VN ; 13. LÊ THÀNH, Trưởng ban nông
nghiệp TƯ Đảng Lao động VN ; 14. NGUYỄN THỊ LỰU, Chủ nhiệm Ủy ban
Thống nhất của QH ; Pháp sư THÍCH TRÍ ĐỘ, Hội trưởng Hội Phật giáo thống
nhất VN ; 16. Linh Mục VÕ THÀNH TRINH, Ủy viên thường trực Ủy ban toàn
quốc những người Công giáo VN yêu Tổ quốc yêu hòa bình ; 17. Y WANG,
Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc của Chính phủ nước VNDCCH ; 18. TRẦN
DUY HƯNG, Ủy viên Ủy ban Thống nhất của Quốc Hội, Chủ tịch Ủy ban Hành
chánh thành phố Hà Nội ; 19. NGUYỄN THI MINH NHÃ, Phó chủ tịch Hội
Liên Hiệp phụ nữ VN ; 20. NGUYỄN THI HẰNG, Ủy viên Ủy ban đối ngoại
của QH, Bí thư Trung ương Đoàn thanh niên Lao động Hồ Chí Minh ; 21. LÊ
THANH ĐẠO, Anh hùng Quân đội, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Lao
động Hồ Chí Minh ; 22. TRẦN THỊ ÂN, tiến sĩ dược khoa, Chủ nhiệm bộ môn
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trường Đại học Y khoa Hà Nội, Đại biểu QH Hà Nội ; 23. VŨ TẤT BAN, anh
hùng lao động, Phó chủ nhiệm công ty xây dựng 75.808 Hà Nội ; 24. TRƯƠNG
TẤN PHÁT, Luật sư Thư ký Ủy ban thường vụ QH thư ký của Đoàn ;
25. TRẦN ĐÌNH TRI, Ủy viên kiêm Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban thường vụ
QH, thư ký của Đoàn.

Phái đoàn miền Nam
Cùng ngày 09-11-1975 một thông cáo của Hội Nghị Liên Tịch (mở rộng)
giữa Ủy ban Trung Ương Mặt Trân Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam Việt Nam
Ủy ban Liên Minh các Lực Lượng Dân Tộc Dân Chủ Hòa Bình Việt Nam,
Chánh Phủ Cách Mạng lâm Thời Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam, Hội Đồng Cố
Vấn Chánh Phủ và Đại biểu Nhân Sĩ Trí Thức họp ngày 5 và 6-11-1975 cũng
được công bố … “ tán thành báo cáo và đề nghị của Chủ Tịch Nguyễn Hữu Thọ
quyết định cử đoàn đại biểu miền Nam Việt Nam để hiệp thương với đoàn đại
biểu miền Bắc nhằm tiến tới thực hiện Tổng tuyển cử trong cả nước bầu Quốc
Hội và các cơ quan lãnh đạo Nhà nước chung của nước Việt Nam thống nhất ”.
Cũng theo báo Tin Sáng bộ mới số 79 ra ngày thứ hai 10-11-1975 thì thành
phần của phái đoàn miền Nam Việt Nam tham dự Hội Nghị Hiệp Thương Chính
Trị Thống Nhất Tổ Quốc là như sau :
1. Ông PHẠM HÙNG, Ủy viên Bộ chính trị Ban chấp hành đảng Lao
động VN, Bí thư Đảng bộ miền Nam đại diện Đảng trong Mặt trận Dân Tộc
Giải Phóng miền nam VN, Trưởng đoàn ; 2. Luật sư NGUYỄN HỮU THỌ, Chủ
tịch Đoàn chủ tịch Ủy ban TƯ Mặt trận Dân Tộc Giải Phóng miền nam VN,
Chủ tịch Hội đồng cố vấn Chánh phủ cách mạng lâm thời Cộng Hòa miền Nam
VN, Phó Trưởng đoàn ; 3. Kiến trúc sư HUỲNH TẤN PHÁT, Chủ tịch Chánh
phủ cách mạng lâm thời Cộng Hòa miền nam VN, Phó Chủ tịch Đoàn chủ tịch
kiêm Tổng thư Ký Ủy ban TU MT DTGP miền Nam VN, Phó Trưởng Đoàn ;
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4. Luật sư TRỊNH ĐÌNH THẢO, Chủ tịch Ủy ban Liên Minh các Lực lượng
Dân tộc Dân chủ và Hòa bình VN, Phó trưởng đoàn ; Ông VÕ CHÍ CÔNG, Ủy
viên Ban chấp hành Đảng Lao Động VN, Bí thư Đảng bộ khu 5, Phó chủ tịch
Đoàn chủ tịch Ủy ban TƯ MTDTGP miền Nam VN ; 6. Ông TRẦN NAM
TRUNG, Ủy viên TƯ Ban chấp hành Đảng Lao động VN, Phó chủ tịch Đoàn
chủ tịch UBTƯ MTDTGP miền nam VN, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Chánh phủ
Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam VN ; 7. Ông Y-BI-ALÊÔ, Phó chủ
tịch Đoàn chủ tịch UBTƯMTDTGP miền nam VN, Ủy viên Hội Đồng cố vấn
Chánh phủ cách mạng lâm thời Công hòa miền Nam VN, đại diện các dân tộc
Tây nguyên ; 8. Ông NGUYỄN HỮU THẾ, Chủ tịch Hội Nông dân Giải phóng
miền Nam VN, Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯMTDTGP miền Nam VN ; 9. Bà
NGUYỄN THỊ ĐỊNH, Hội trưởng Hội liên Hiệp Phụ nữ Giải phóng miền Nam
VN, Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯMTDTGP miền nam VN ; 10. Bà NGUYỄN
THỊ BÌNH, Bộ trưởng ngoại giao Chánh phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa
miền Nam VN, Ủy viên UBTƯMTDTGP miền Nam VN ; 11. Hòa thượng
THÍCH THIỆN HÀO, Ủy viên đoàn chủ tịch UBTƯMTDTGP miền Nam VN,
đại diện những người Phật giáo yêu nước trong MTDTGP miền nam VN ;
12. Hoà thượng THÍCH ĐÔN HẬU, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Liên
minh các lực lượng Dân tộc Dân chủ và Hòa bình VN, Ủy viên Hội Đồng cố
vấn Chánh phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam VN ; 13. Ông
NGUYỄN VĂN NGỢI, Ủy viên đoàn chủ tịch UBTƯMTDTGP miền Nam VN,
Ngọc Đầu Sư đạo Cao Đài phái Tiên Thiên ; 14. Ông NGUYỄN HỘ, Phó chủ
tịch Liên Hiệp Công Đoàn Giải phóng miền Nam VN ; 15. Ông HUỲNH VĂN
TRÍ, Ủy viên Hội Đồng cố vấn chánh phủ cách mạng lâm thời Cộng Hòa miền
Nam VN, Sư thúc Phật Giáo Hòa Hảo ; Ông HUỲNH CƯƠNG, Ủy viên
UBTƯMTDTGP miền Nam VN, Ủy viên Hội đồng cố vấn Chánh phủ cách
mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam VN, đại diện dân tộc Khơ-me ở miền Nam
VN ; Ông Jôdép-Mari HỒ HUỆ BÁ, Ủy viên UBTƯMTDTGP miền Nam VN,
đại diện những người Công giáo kính Chúa yêu nước trong MTDTGP miền
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Nam VN ; 18. Ông PHAN MINH TÁNH, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên
nhân dân cách mạng Hồ Chí Minh, Tổng thư ký Hội Liên Hiệp Thanh niên Giải
Phóng miền Nam VN ; 19. Bà NGÔ BÀ THÀNH, nguyên chủ tịch Phong trào
Phụ nữ Đòi quyền sống, Hội viên Hội luật gia dân chủ quốc tế ; 20. Ni Sư
HUỲNH LIÊN, Ni trưởng Giáo hội Ni giới Khất sĩ, Phó chủ tịch đoàn chủ tịch
Uỷ ban MTDTGP thành phố Hồ Chí Minh ; 21. Linh Mục CHÂN TÍN, nguyên
Chủ tịch Ủy ban đòi Cải thiện chế độ lao tù ; 22. Ông HUỲNH TẤN MẪM,
nguyên Chủ tịch Tổng Hội sinh viên Sàigòn, Phó chủ tịch Đoàn chủ tịch
UBMTDTGP thành phố Hồ Chí Minh ; 23. Ông HỒ NGỌC NHUẬN, cựu Dân
biểu đối lập, nguyên Giám đốc chánh trị báo Tin Sáng, Phó chủ tịch Đoàn chủ
tịch UBMTDTGP thành phố Hồ Chí Minh ; 24. Luật sư TRẦN NGỌC LIỂNG,
nguyên Chủ tịch Mặt trận nhân dân tranh thủ hòa bình, Ủy viên Đoàn chủ tịch
UBMTDTGP thành phố Hồ Chí Minh ; 25. Ông PHAN VĂN MỸ, đại diện giới
công thương kỹ nghệ gia thành phố Hồ Chí Minh, ủy viên UBMTDTGP thành
phố Hồ Chí Minh.

Thông cáo của Hội nghị Hiệp thương
Khi bế mạc Hội nghị Hiệp thương đã ra hai thông cáo :
1/ Thông cáo về phiên họp bế mạc có đoạn viết : “ Hồi 11 giờ 45 phút sáng
ngày 21-11-1975 Hội nghị Hiệp thương chánh trị thống nhất Tổ quốc đã họp
phiên bế mạc trọng thể với sự có mặt của toàn thể đoàn viên hai Đoàn đại biểu
Nam Bắc. Mở đầu phiên họp Trưởng đoàn đại biểu miền Bắc Trường Chinh và
trưởng đoàn đại biểu miến Nam Phạm Hùng đã ký hai văn kiện chánh thức của
Hội nghị :
– Thông cáo của Hội nghị Hiệp thương chánh trị thống nhứt Tổ quốc.
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– Những vấn đề đã được hai Đoàn đại biểu nhứt trí thông qua trong Hội
nghị Hiệp thương chánh trị thống nhứt Tổ quốc ”.
2/ Thông cáo của Hội nghị Hiệp thương có đoạn viết : “ …Hội nghị nhất trí
khẳng định rằng cần tồ chức sớm cuộc tổng tuyển cử trên toàn bộ lãnh thổ Việt
Nam để bầu ra Quốc hội chung cho cả nước… Cuộc tổng tuyển cử sẽ tiến hành
trong nửa đầu năm 1976 theo đúng nguyên tắc dân chủ : phổ thông bình đẳng
trực tiếp và bỏ phiếu kín. Số đại biểu Quốc hội sẽ tính theo số dân. Khoảng
100.000 dân được bầu một đại diện…” (Tin Sáng bộ mới số 91 Thứ Bảy 22-111975).

Ông Trường Chinh và báo Tin Sáng
Hồi tháng 9 năm 1975 tôi không hân hạnh gặp trực tiếp ông Trường Chinh
khi lần đầu tham dự lễ quốc khánh ở Hà Nội nhưng ở Hội Nghị Hiệp Thương
này thì hân hạnh đó lại đến với tôi những hai lần. Lần thứ nhất là khi ông cùng
ông Phạm Hùng từ bàn chủ tọa đến bắt tay tôi khi tôi đọc xong bài tham luận.
Và lần thứ hai là trong một dịp “ ra chơi ”.
Trong khi mọi người đang xả hơi giữa hai giờ họp có người đến báo “ cụ
Trường Chinh ” muốn gặp riêng tôi. Khi gặp trước hết cụ cảm ơn tôi thỉnh
thoảng đã trích đăng trên Tin Sáng sách của cụ. Cụ nói “ thỉnh thoảng ” chớ tình
thật tôi thường xuyên trích đăng cụ và nhiều cụ khác nữa vì nhiều lý do… nghề
nghiệp. Tờ báo hằng ngày có nhiều ngàn chữ phải viết phải đọc phải kiểm tra và
trên hết là phải… đủ. Nhưng đủ thế nào cho đừng lãnh… đủ ! Những ngày lễ
lớn những dịp quan trọng hay bất thường trong tháng trong nămvà một phần
quan trọng ở các trang trong là tôi dành… riêng cho các cụ “ thủ ” giùm. Cụ
Trường Chinh tỏ ra cẩn thận “ xin ” tôi nhớ trích đăng những sách mới tái bản
của cụ. Bởi như cụ ân cần giải thích “ sách mới tái bản là sách tôi có sửa chữa
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bổ sung ”. Rồi cụ thân mật lưu ý tôi về một bức biếm họa trên Tin Sáng số mới
ra lò ngày hôm đó…

Chôn nền Dân chủ
Hội nghị “ Hiệp Thương Chánh Trị Thống Nhất Tổ Quốc về mặt Nhà
Nước ” diễn ra vào lúc có bầu cử bên Úc. Mấy tiếng “ hiệp thương ” và “ hiệp
thương dân chủ ” thay vì bầu cử hay trưng cầu ý dân như ở những nơi khác là tôi
học được lần đầu ở đây. Mấy tiếng đó nói lên một thực tế na ná như “ tình trong
như đã mặt ngoài còn e…” vậy. Chỉ cần một cái… rụp là xong không phải màu
mè rườm rà gì cả. Bầu cử bên Úc lần đó đảng Lao Động cầm quyền bị thua đậm
mất ghế Thủ Tướng. Bên này Tin Sáng lại cho đăng một hình vẽ mấy ông đạo tỳ
khiêng một cỗ quan tài đi chôn trên quan tài có đề hai chữ “ Dân chủ ”. Cụ
Trường Chinh nhắc tôi về điều mà cụ gọi là những “ symboles équivoques ”
(những biểu tượng hai mặt). Và cụ nói : “ Ta đang bàn về thống nhất Tổ quốc
mà báo nói chôn nền dân chủ thì… nguy quá ! ”. Ông nhắc tôi mới nhớ hồi chế
độ cũ đám viết lách hay làm văn nghệ chúng tôi thường đem các tên bạo chúa
hay các nền độc tài ở tận đâu đâu hoặc từ đời kiếp nào ra mà “ rủa ” trong tác
phẩm của mình. Nhưng nói thật tình ở đây trong lúc nầy tôi đâu có nhớ “ chuyện
đời xưa ” mà làm như vậy ! Chỉ nhớ toàn những chuyện vui vẻ hồ hởi không
thôi. Như chuyện về “ các cụ ” đại biểu trong đoàn hiệp thương lần này và “ các
cụ ” trong lần ra thăm Hà Nội trước đó vài tháng hồi tháng 9/1975. Hồi tháng
9/1975 đoàn đại biểu Sàigòn chúng tôi ai cũng lấy làm vui mỗi khi được xướng
danh với chữ “ cụ ” đi kèm kể cả hai “ cụ ” Huỳnh Tấn Mẫm và Lê Văn Nuôi
đại diện cho sinh viên học sinh Sàigòn. Làm đại biểu nhất là đại biểu cho một
thành phố lớn như Sàigòn thì đương nhiên phải là các cụ thôi. Ngày nay do chủ
trương trẻ hóa cơ cấu đội ngũ các “ cụ ” đã được bớt đi nhiều hay còn rất ít. Như
ở Quốc hội hay các Hội đồng chẳng hạn. Nhưng nếu còn thì cũng chỉ còn trong
các cụ đại biểu Phật giáo hay Công giáo mà thôi. Vì “ cơ cấu ” các cụ… vào các
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định chế hiến định hay pháp định nầy là để các cụ “ vững vàng ” đứng ra lo việc
nước việc dân còn người trẻ thì nên lo tu hành trước đã….
Gặp cụ Trường Chinh lần nầy là dịp rút kinh nghiệm trực tiếp đầu tiên của
tôi. Còn anh Ngô Công Đức thì lại có một dịp khác khi đi dự một cuộc họp báo
ở Hà Nội do cụ Trường Chinh trực tiếp điều khiển. Sau lần Tin Sáng đăng một
bản đồ Việt Nam có nhiều màu mà lại đem “ tặng ” đảo Phú Quốc cho
Campuchia do phân bố lộn màu in. Trong lúc “ hai nước anh em ” đang găng
nhau về biên giới. Mặc dù Tin Sáng vì lý do kỹ thuật đã xin lỗi bạn đọc đã tuyên
bố hủy bỏ bản sai và in ngay ngày hôm sau mấy chục ngàn bản thay thế người
có trách nhiệm vẫn “ đáng tội đi tù ” ! Nghe câu nói nầy Đức đang ngồi trong cử
tọa cũng thấy hơi …nhột. Nói vậy chớ từ ngày đó cho đến ngày Tin Sáng “ hoàn
thành nhiệm vụ ” dù việc “ lên xuống ” rút kinh nghiệm là rất thường xuyên hai
anh em chúng tôi không đứa nào phải “ đi đâu ” cả.

Báo viết và báo hình
Chuyện về cụ Trường Chinh và bức biếm họa trên Tin Sáng độ nọ cho thấy
sức hấp dẫn của báo hình. Chính vì vậy mà các báo viết ngày xưa rất coi trọng
các hình vẽ và thường dành chỗ trang trọng cho hình vẽ… Các tờ báo tôi cộng
tác và điều hành hân hạnh có được mấy bạn họa sĩ biếm họa tài năng. Các họa sĩ
thường vẽ theo ý mình bởi các bạn ấy đích thực là những người rất tự do. Nhưng
các bạn cũng nắm vững tôn chỉ mục đích của tờ báo và tình hình báo chí nước
nhà. Và cũng rất ăn ý với những người chủ trương tờ báo. Trong những năm đầu
Tin Sáng (bộ cũ) hân hạnh có được sự hợp tác của anh Diệp Đình. Với tình hình
kiểm duyệt báo chí ngày càng gắt gao anh Diệp Đình phải kêu gọi đến sự “ hợp
tác ” của anh Đức và của tôi nghĩa là chúng tôi thì gợi ý còn Diệp Đình thì vẽ…
Bức vẽ hai chiếc giày đinh to tổ bố thay cho hai tấm hình của hai ông Nguyễn
12

Văn Thiệu và Trần Văn Hương nằm hai bên tấm bản đồ miền Nam in trên một
số báo Tin Sáng năm 1971 là nhại lại tấm bích chương ứng cử Tổng thống của
liên danh Thiệu – Hương mà hồi đó người ta gọi là “ ứng cử độc diễn ” là một
“ công trình hợp tác ” giữa Diệp Đình và tôi… Và không chỉ có duy nhất một
bức họa nầy. Do vậy mà anh Diệp Đình không biết phải ký tên nào trên hình vẽ
cho phải lẽ. Nhưng nếu phải ký tên một mình trên các hình vẽ đó thì chắc anh
cũng thấy “ ớn ” nên thà bỏ trống tên tác giả…
Họa sĩ Ớt (Huỳnh Bá Thành) có mặt trên Tin Sáng ít hơn Diệp Đình nhưng
ngược lại thì có mặt thường xuyên trên Điện Tín và Đại Dân Tộc. Tôi không
nhớ họa sĩ Chóe (Nguyễn Hải Chí) có mặt trên Tin Sáng bộ cũ lúc nào nhưng đã
đóng góp rất nhiều cho Tin Sáng bộ mới sau năm 1975 cùng với họa sĩ Nguyễn
Tài. Cho tới một ngày…

Chóe và Tin Sáng
Họa sĩ Chóe tái xuất hiện trên Tin Sáng bộ mới rất sung sức trong rất nhiều
số báo với cái tên “ TA/75”. Cho tới cái ngày anh bỗng “ bỏ ngang ” để “ đi đâu
đó ” mà tôi không biết tại sao cũng không tài nào cản ngăn được. Tôi không biết
tại sao Chóe “ bỏ đi ” và đi đâu nhưng tôi nghĩ một vài đồng nghiệp nhất là đồng
nghiệp cũ của anh trong làng vẽ thì chắc biết… Như Họa sĩ Ớt chẳng hạn. Và tôi
không tài nào cản ngăn được như tôi đã thật sự bất lực trước việc anh cựu dân
biểu Thạch Phen … “ lặn ” mất một thời gian dài sau khi tôi để cho anh về thăm
vợ bị bệnh nặng ở Sóc Trăng ngày nào ! Khi họa sĩ Chóe bỗng nhiên “ đi vắng ”
có nhiều anh em rất ngạc nhiên và rất buồn nhưng tôi vẫn cảm thấy mình đáng
buồn hơn bởi dù sao tôi vẫn là một người có trách nhiệm về người ở Tin Sáng.
Có trách nhiệm nhưng lại không nên tích sự gì… May mà sau đó một thời gian
tôi không nhớ là bao lâu Chóe đã trở lại vẫn sung sức và lạc quan yêu đời như
ngày nào chứng tỏ không hề có gì “ buồn vui ” với tôi. Đặc biệt Tin Sáng bộ
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mới còn giữ kỷ niệm ít ra là về hai bức họa chân dung mà Chóe là tác giả nhưng
không ký tên Chóe hay TA/75 mà ký với tên cúng cơm Nguyễn Hải Chí : một
bức vẽ liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi và một bức vẽ cụ Phan Bội Châu…
Sau khi Tin Sáng bộ mới tan đàn tôi ít có dịp gặp lại Chóe nhưng khi họa
hoằn gặp lại thì anh Chóe trẻ trung ngày nào có hàm răng thật trắng và nụ cười
thật xinh đã có thêm chòm râu bạc trắng. Chòm râu bạc trắng thật xinh với nụ
cười cũng vẫn thật xinh… Vào cuối đời rất mừng được biết anh cũng đã làm
được một số cuộc triển lãm thành công ở một số nơi xứng đáng trước khi thanh
thản ra đi…

“ Tình trong như đã ”…
Bẵng đi khá lâu chắc cũng bằng thời gian mấy năm bản thảo quyển sách
nầy chờ tìm được nhà xuất bản có người đọc qua mấy chữ “ tình trong như đã
mặt ngoài còn e…” của tôi trên đây… đã lộ ý trách tôi cho rằng tôi muốn nói
“ hiệp thương chánh trị thống nhất Tổ quốc ” chỉ là hình thức. Người ấy viết :
“…Ngay sau tháng 4-1975 tôi đã có sự mãn nguyện khi được tham gia Hội
nghị Hiệp thương Thống nhất Tổ quốc trong thành phần đoàn đại biểu miền
Nam. Hình như đến bây giờ rất ít có ai nhắc lại Hội nghị nầy. Và khi Hội nghị
diễn ra ở Dinh Thống Nhất cũng có không ít người coi đó là một hội nghị cho có
hình thức nhằm mang lại một căn bản pháp lý tượng trưng cho nước Việt Nam
thống nhất thế thôi. Có hội nghị đó hay không thì nước Việt Nam cũng đã thống
nhất rồi. Nhưng với riêng tôi sự kiện đó có một ý nghĩa lớn với đời mình : Sau
bao nhiên năm đấu tranh cho độc lập và mơ ước sự hợp nhất của hai miền
Nam-Bắc thì giờ đây tôi là người được đưa tay lên biểu quyết sự thống nhất của
Tổ quốc. Còn gì vinh hạnh và hạnh phúc hơn ! Dù cho trong giây phút ấy tôi
không thể quên cũng tại nơi đây trước đó không lâu tôi cũng đã đưa tay lên
nhưng để … đầu hàng ! ”
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Tôi biết có một người cũng coi việc mình tham dự Hội nghị Hiệp thương
Thống nhất Tổ quốc như một sự kiện không thể quên của đời mình : Bà luật sư
Ngô Bá Thành. Trong phần tiểu sử của bà được đọc lên tại buổi lễ tưởng niệm
bà do Ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc TP.HCM và Hội Liên Hiệp Phụ Nữ tổ chức tại
Bảo tàng Phụ nữ TP.HCM ngày 15-3-2004 (sau 42 ngày mất của bà) tôi có
nghe nhắc lại chi tiết bà là thành viên phái đoàn miền Nam tại Hội nghị Hiệp
thương Thống nhất Tổ quốc. Đối với những người trí thức Sài Gòn đến cuối con
đường đấu tranh của mình như chúng tôi có mặt trong một hội nghị như thế là
một sự thỏa mãn tinh thần cực kỳ lớn.” (Trích HỒI KÝ KHÔNG TÊN ấn bản I
của tác giả Lý Quý Chung trang 418).
Trên đây là tôi trích theo HKKT ấn bản I có chữ ký của tác giả đã bị chánh
quyền rút lại. Còn trong ấn bản II ra đời để thay thế ấn bản I và bạn đọc có thể
có trong tay thì tác giả đã cắt bỏ đoạn “ …Hình như đến bây giờ rất ít có ai nhắc
lại Hội nghị nầy. Và khi Hội nghị diễn ra ở Dinh Thống Nhất cũng có không ít
người coi đó là một hội nghị cho có hình thức nhằm mang lại một căn bản pháp
lý tượng trưng cho nước Việt Nam thống nhất thế thôi. Có hội nghị đó hay
không thì nước Việt Nam cũng đã thống nhất rồi”. Kỳ dư vẫn giữ nguyên theo
ấn bản I không thay đổi.
Tôi có gặp tác giả nêu trên trong “ Hội Nghị Hiệp Thương Chánh Trị Thống
Nhất Tổ Quốc ” diễn ra trong những ngày từ 15-11 đến 21-11-1975 tại dinh Độc
Lập hay không tôi không nhớ. Mà trong danh sách phái đoàn đăng báo cũng
không thấy tên ông. Còn bà Ngô Bá Thành thì có thấy nhưng không phải chờ
đến lễ tưởng niệm bà mới thấy bởi bà có số 19 trên bảng xếp thứ tự danh sách
Phái đoàn miền Nam trên ni sư trưởng Huỳnh Liên một bậc và trên tôi mấy bậc.
Bà cũng đọc tham luận trước hai chúng tôi và mấy người nữa vì mọi đại biểu
của hai phái đoàn theo thứ tự đều phải đọc tham luận có chụp hình đăng báo và
đưa lên TV. Tôi cũng không nhớ có gặp tác giả chung quanh Hội nghị ở Dinh
Độc Lập hay không. Còn Dương văn Ba và các phóng viên Tin Sáng thì có để
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dự họp báo và lấy tin. Chủ nhiệm Ngô Công Đức cũng có. Để dự chiêu đãi kết
thúc Hội nghị “ thành công tốt đẹp” cùng với nhiều nhà báo lão thành khác…
Thật sự về Hội Nghị Hiệp Thương Chánh Trị Thống Nhất Tổ Quốc tôi
không hề nói “ hình thức” mà là nói “ tình trong như đã ”. Như đã viết : “ …Mấy
tiếng “ hiệp thương ” và “ hiệp thương dân chủ ” thay vì bầu cử hay trưng cầu ý
dân như ở những nơi khác là tôi học được lần đầu ở đây. Mấy tiếng đó nói lên
một thực tế na ná như “ tình trong như đã mặt ngoài còn e…” vậy. Chỉ cần một
cái… rụp là xong không phải màu mè rườm rà gì cả…”.
Tôi không nói hình thức mặc dù hình thức có khi cũng quan trọng không
thua nội dung có khi làm tăng giá trị tác dụng của nội dung có khi làm hỏng cả
nội dung có khi còn phủ định cả nội dung. Tôi chỉ nói “ tình trong như đã ”… là
một sự thật. Và sự thật đó nằm một phần trong chính lời tuyên bố của ông
Trường Chinh với các đoàn miền Nam hồi tháng 9/1975 như Tin Sáng đã ghi lại
ở trên và một phần khác lớn hơn trong chính thành phần của hai phái đoàn hiệp
thương.
Tôi nói “ tình trong như đã ” là vì nhiều tình tiết lý do khác …

Môn đăng hộ đối
Nhắc việc “ hiệp thương thống nhất Tổ quốc ” tôi không sao không nhớ lại
từng thành viên của cả hai đoàn Bắc Nam nay một số khá đông đã không còn
nữa. (Hay chỉ còn trên bảng tên một số đường phố đó đây trên cả nước). Hai
đoàn thật là môn đăng hộ đối… Không chỉ vì số lượng mỗi đoàn là hai mươi
lăm thành viên bằng nhau mà còn vì nhiều yếu tố khác nữa. Đoàn miền Bắc
đương nhiên là do Ủy ban Thường vụ Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng
Hòa cử ra. Còn đoàn miền Nam thì do kết quả chỉ định hay còn được gọi là cơ
cấu sau một hội nghị liên tịch mở rộng …
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Tuy hai đoàn có số thành viên ngang nhau nhưng tôi thấy đoàn miền Nam
tức là đoàn “ của tôi ” có cái gì đó như “ lấn lướt ” hơn. “ Cái gì đó ” phải chăng
là do có mấy vị đại biểu miền Bắc lại là người miền Nam tập kết ra Bắc như bà
Nguyễn Thị Lựu, ông Phạm Văn Bạch hay linh mục Võ Thành Trinh ? “ Cái gì
đó ” phải chăng là do có vị đại biểu trong phái đoàn miền Nam lại là người đã
từng và luôn cấm rễ rất chắc ở Hà Nội như bà Nguyễn Thị Bình Bộ trưởng Bộ
Ngoại giao Chánh phủ Cách mạng lâm thời Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam ?
Đặc biệt hơn nữa “ cái gì đó ” phải chăng còn là do có khá nhiều người ngoài
Đảng – có tới chín mười người – trong đoàn đại biểu miền Nam.
Ngược lại như để cân bằng số Ủy viên Bộ chính trị và Ủy viên Ban Chấp
Hành Trung ương Đảng Lao Động Việt Nam tức Đảng Cộng sản trước đây và
bây giờ trong cả hai Đoàn Bắc Nam là không xê xích nhau bao nhiêu. Nếu đoàn
miền Bắc có tới ba ủy viên Bộ Chính Trị là các ông Trường Chinh, Hoàng Văn
Hoan, Văn Tiến Dũng còn đoàn miền Nam chỉ có một ông ủy viên Bộ Chính trị
Phạm Hùng thì ngược lại đoàn miền Nam có tới hai ủy viên Trung ương Đảng là
hai ông Võ Chí Công và Trần Nam Trung trong khi đoàn miền Bắc chỉ có ông
Xuân Thủy là Bí thư Trung ương Đảng mà thôi…
Tôi nói “ tình trong như đã ” là vì vậy. Là vì tất cả những cái ấy cộng lại…
Là vì những tình cảm đã có sẵn trong lòng chúng tôi những thành viên của cả
hai đoàn Nam Bắc cũng như trong lòng những người Việt Nam không trừ ai …

Ý Đảng lòng Dân
Tôi nói “ Môn đăng hộ đối ” là nói về thành phần đảng viên kể cả ủy viên
Bộ Chánh Trị và Ban Chấp Hành trung ương Đảng trong hai phái đoàn miền
Bắc và miền Nam. Thành phần nầy là tuyệt đại đa số trong cả hai phái đoàn và
có thể nói là một trăm phần trăm trong phái đoàn miền Bắc.
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Còn nói về gốc gác địa phương của hai phái đoàn thì người gốc miền Nam
có vẻ lấn lướt. Bởi ngoài gần như toàn bộ thành viên là người miền Nam phái
đoàn miền Nam còn có thêm ít nhất là bốn người miền Nam trong phái đoàn
miền Bắc.
Nhưng về người ngoài Đảng thì sao ? Về phái đoàn miền Bắc như đã nói ở
trên, tôi không nghĩ có một thành viên nào là người ngoài Đảng dù là đại diện
cho nhiều giới. Về phái đoàn miền Nam tôi thấy có thể đếm được 14 thành viên
là đại diện cho nhiều giới nhiều tôn giáo nhiều dân tộc. Nhưng trong số đó ai là
đảng viên ai không thì tôi không chắc bởi có vị đã theo kháng chiến từ rất lâu.
Tôi chỉ biết chắc có bảy thành viên không là đảng viên gồm : Hòa thượng Thích
Đôn Hậu, Ni Sư Trưởng Huỳnh Liên, Linh mục Chân Tín, chị Ngô bá Thành,
luật sư Trần ngọc Liễng, anh Phan văn Mỹ và tôi.
Nếu tính chắc bảy người đại diện dân không đảng trên tổng số 25 thành viên
thì “ dân ” là thiểu số. Nếu gộp chung cả mười bốn đại diện các giới so với tổng
số thành viên đảng viên chánh thức thì “ dân” là đa số. Nếu đem các thành phần
nầy trưng cầu ý dân thì sao ? Tôi tin chắc ý dân hồi đó là tán thành vì lòng dân
hồi đó rất hồ hởi. Còn bây giờ ? Bây giờ theo tôi nghĩ ý dân “ cũng tán thành ”.
Bởi “ ý đảng lòng dân ” lúc nào “ cũng là một ”…
Nhưng những người ngoài đảng những người đại diện dân ai chọn ? Đương
nhiên là Đảng chọn bởi “ Đảng cũng là đại diện cho quyền lợi của dân ” ! Theo
những tiêu chuẩn nào ? Tôi không biết ! Tôi chỉ thấy có đại diên dân khá đông
với đại diện Đảng thì cũng có nghĩa là “ có đông đảo nhân dân ” rồi… Nếu
không “ Hội Nghị Hiệp Thương ” mà “ Trưng Cầu Dân Ý ” thì tôi nghĩ kết quả
cũng là vậy. Mà mất thời gian và tốn kém chắc chắn nhiều hơn trong khi đất
nước còn ngổn ngang nhiều việc… Trên đây tôi nói “ một cái rụp ” cũng là
trong ý nầy…
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Liên tịch và mở rộng
Để chuẩn bị cho Hiệp Thương và thành lập phái đoàn miền Nam tham dự
Hội Nghị Hiệp Thương một hội nghị liên tịch mở rộng đã diễn ra ở số 7 Thống
Nhất bây giờ là đường Lê Duẩn thành phố Hồ Chí Minh trụ sở của Chánh phủ
Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam trong hai ngày 5 và 6-111975.
“ Liên tịch ” và “ mở rộng ” cũng là hai từ mới mà hồi đó tôi được học lần
đầu. Liên tịch ở đây là họp mặt giữa bốn tổ chức cách mạng gồm : Mặt trận Dân
tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, Chánh phủ Cách mạng Lâm thời Cộng
Hòa miền Nam Việt Nam, Hội đồng Cố vấn Chính phủ và Liên minh các Lực
lượng Dân tộc dân chủ và Hòa bình. Và “ mở rộng ” là có mời thêm một số
người trong giới trí thức văn nghệ sĩ và tôn giáo. Tôi còn nhớ trong dịp “ liên
tịch mở rộng ” nầy, ông Phạm Hùng và anh Nguyễn Ngọc Lan đã từng đối đáp
với nhau bằng mấy câu Kiều nhưng đó là những câu nào thì chắc tôi phải hỏi lại
anh Lan… Tôi cũng nhớ nữ nghệ sĩ Phùng Há là một trong những thành phần
được … hiệp thương mở rộng. Còn mấy người khác nữa trong đó có linh mục
Chân Tín và anh Ngô Công Đức. Nhưng khi “ bảng hổ đề danh ” được xướng
tên để đi làm đại biểu hiệp thương chánh thức thì trong hai cặp Tín-Lan ĐứcNhuận chỉ còn lại linh mục Chân Tín và tôi. Như vậy có lẽ cũng là vừa nên hai
anh Lan-Đức đã tỏ ra hết sức hồ hởi chỉ có mặt ở vòng ngoài để dự liên hoan và
làm nhiệm vụ báo chí…

Cho một Thủ đô kinh tế…
Nhưng trước khi có “ Hội nghị liên tịch mở rộng ” để thành lập đoàn đại
biểu tham dự Hội nghị hiệp thương chánh trị thống nhất Tổ quốc Ngô Công Đức
và tôi đã được mời tham dự những cuộc họp theo từng nhóm nhỏ để sơ bộ trao

19

đổi ý kiến về vấn đề thống nhất đất nước. Nghĩ lại mới thấy những cuộc vận
động thăm dò nầy thật là… chu đáo.
Xưa nay vốn quen nghĩ sao nói vậy tất nhiên là cũng phải tập “ thử giọng ”
vài lần trước khi nói tôi còn nhớ cái hình ảnh một nước Việt Nam dài thoòng
anh Đức vẽ ra trong một cuộc họp thăm dò như vậy cùng với kinh nghiệm thành
công ở một số nước phát triển khi anh đề nghị để cho nước nhà một khi thống
nhất thử “ dời đô ” về Sàigòn hoặc – có lẽ nhận thấy cái “ thử ” đó của mình có
“ hơi bạo ” anh bèn nói tiếp – hoặc “ có hai kinh đô một chánh trị và một kinh tế
mà kinh đô kinh tế là Sàigòn ”. Về cái “ Thủ Đô kinh tế ” nầy tôi được biết anh
Châu Tâm Luân cũng có cùng một suy nghĩ và một đề nghị “ na ná ” như vậy.
Riêng tôi chỉ xin lưu ý về hai đặc thù vốn không thể thiếu như là vũ khí đấu
tranh và phát triển căn bản của người miền Nam trong những năm dài lệ thuộc
ngoại bang đó là luật pháp và tinh thần dân chủ hai đặc thù vốn dĩ chỉ là một.
Đây cũng là điều mà tôi đã lặp lại trong bản tham luận đọc tại Hội Nghị Hiệp
Thương Nam Bắc. Để liền sau đó hai ông Trường Chinh và Phạm Hùng từ bàn
chủ tọa bước đến bắt tay tôi. Để trong giờ nghỉ giải lao sau đó được một “ đàn
anh ” trong làng báo xã hội chủ nghĩa có mặt theo dõi hội nghị ưu ái lưu ý tôi
rằng có một nền dân chủ “ dân chủ cả triệu lần hơn ” cái dân chủ mà tôi đề
nghị… Cho tới giờ tôi vẫn còn nhớ hình ảnh ông đàn anh nhà báo nầy vì ông có
thói quen hay rơi lệ khi nói. Nhưng cho tới giờ tôi vẫn nghĩ : như những ánh
dương đỏ rực chiếu sáng buổi ban mai những ý nghĩ ban đầu hừng hực nung nấu
tâm hồn tuổi trẻ – về cái Sài Gòn thủ đô kinh tế kia hay về cái tinh thần dân chủ
và luật pháp nọ đã cắm rễ từ lâu đời trong lòng người dân miền Nam – cho tới
giờ vẫn giữ luôn giá trị.

20

HỒ NGỌC NHUẬN

ĐỜI
Hồi ký

CHƯƠNG XIII

NHÓM ÔNG MINH
TẠM TRÚ Ở NHÀ ĐT DƯƠNG VĂN MINH. – VỀ NGÀY 1 THÁNG 11
NĂM 1963. – LẠI XIN RA TÒA. – MỘT NHỨC NHỐI KHÓ QUÊN. – HỢP
TÁC LẦN I VỚI ÔNG MINH : XUỐNG NÚI. – MỘT RÁP NỐI KHẬP
KHIỄNG. – NGUYỄN KHÁNH RA TAY, NGUYỄN BẢO TRỊ CỨU BỒ. –
VỀ NGƯỜI TÙ LUẬT SƯ ĐOÀN THANH LIÊM. – XA MÀ GẦN. – TỔ PHỤ
CON CĂNG-GU-RU LÀ CON GÌ. – MỘT TẤN BI KỊCH. – CHÉN ĐẮNG. –
CHIẾM ĐÀI PHÁT THANH. – 6000 QUẢ PHÁO. – HOA HẢI ĐƯỜNG. –
ÔNG TƯỚNG NHÀ BÁO. – ÔNG MINH, ÔNG MẪU, VỚI MỘT YÊU CẦU
LỊCH SỬ. – GS CHÂU TÂM LUÂN CHAI ĐÒN. – VĂN PHÒNG BÁO CHÍ
CẠNH Đ.T. MINH. – NHÓM ÔNG MINH. – VỀ MỘT NỀN KINH TẾ HẬU
CHIẾN. – ÔNG PHÓ THỦ TƯỚNG VỚI MẤY TẤN VÀNG. – CHÓE, ỚT,
DIỆP ĐÌNH … MÓ “ DẾ ” NGỰA. – HUỲNH BÁ THÀNH BỊ NGHI OAN. –
MƯA RƠI, BOM NỔ VÀ MỘT CÁI QUÊN ĐÁNG TRÁCH. – NHÓM THEO
MINH. – CÁI LỖI CỦA TÔI. – MỘT GIẢI PHÁP CHƯA KỊP TƯỢNG HÌNH.
– THẢ TÙ CHÁNH TRỊ Ở SÀI GÒN. – TÒA ĐÔ CHÁNH SÀI GÒN
“ TRỐNG TÒA ”. – CHÁNH PHỦ BA NGƯỜI. – QUA TRANG MỚI

1

Tạm trú ở nhà ĐT Dương Văn Minh
Nhớ lại thời gian ông Đại tướng Dương Văn Minh ở dinh Độc Lập, sau
ngày 30.4.1975, trước khi về lại dinh Hoa Lan, tôi cũng định có mấy dòng.
Nhưng ổng ở trong dinh Độc Lập mà tôi lại kể chuyện ở trong tù, thì cũng hơi
“ bắt quàng ”. Vả lại hình như cũng có nhiều nhân chứng viết rồi. Có chăng là
tôi sẽ chỉ kể lại ở đây về những ngày tôi trốn ở nhà ông, cùng một số người
khác. Còn việc ông ở trong dinh Độc Lập, việc ông rút lui không ứng cử tiếp
chức Tổng thống VNCH năm 1971, việc ông chấp nhận đầu hàng vô điều kiện
ngày 30-4-1975, hay việc tôi làm báo, làm báo Tin Sáng cũ, làm báo Tin Sáng
mới, nó “ mở ”, nó “ đóng ” ra làm sao, hay việc tôi làm ở Quốc Hội Sàigòn
chẳng hạn, thì năm rộng tháng dài chắc sẽ có dịp trở lại…
Vào những tháng cuối của chế độ cũ, sau nhiều “ diễn biến phức tạp ” đối
với bản thân – bị bắt rồi được tạm tha, bị bắn hụt, v.v… tôi được đại tướng
Dương Văn Minh cho tạm trú ở nhà ông.
Với đại tướng Minh, tôi có hai thời kỳ hợp tác : hồi 1963, sau khi lật đổ Ngô
Đình Diệm, và hồi đầu thập niên 70, chống Nguyễn Văn Thiệu độc diễn.
Ở cả hai thời kỳ, ông và tôi đều có lúc bị đày, có lúc không ở tù mà như bị
tù. Tôi nói một phần về hai thời kỳ đó của tôi, và một phần về ông, là với tư
cách đó và với nội dung đó, chớ không nói về toàn bộ hai thời kỳ, cũng không
hề có ý muốn làm một chứng nhân hay tác nhân lịch sử…

Về ngày 1 tháng 11 năm 1963
Ông Võ Long Triều và tôi đã có những lúc “ buồn vui nhau ”, nhưng lúc
buồn vui đặc biệt mà tôi nhớ ở đây là về cái tên gọi của ngày 1 tháng 11 năm
1963, ngày các tướng lãnh miền Nam, đứng đầu là tướng Dương Văn Minh, lật
đổ Tổng Thống Ngô Đình Diệm và gia đình. Một cuộc đảo chánh được gọi
chánh thức trong một thời gian dài là một cuộc cách mạng. Cho tới một ngày,
trên tờ Đại Dân Tộc, ông chủ nhiệm Võ Long Triều bỗng đặt lại vấn đề về tính
chính danh của nó.
Ông Triều không là người duy nhất hay đầu tiên làm cuộc “ chỉnh lý ” ngôn
từ này. Nhưng đối với một số người, đây là công khai “ khiêu khích ” nhóm của
ông Minh. Riêng đối với tôi, đó còn là một điều khó hiểu cho nhiều người, bởi
ai cũng biết tôi là Giám đốc chánh trị vừa của tờ Đại Dân Tộc vừa của tờ Điện
Tín, cùng một thời kỳ có tên hẳn hòi trên cả hai manchettes. Và ai cũng biết tờ
Điện Tín đã dần dần trở thành tiếng nói của nhóm ông Minh, nhất là từ sau khi
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anh Hồng Sơn Đông, chủ nhiệm kiêm chủ bút Điện Tín, là ứng cử viên thứ hai
chức Phó Tổng Thống, cùng liên danh với ông Dương Văn Minh. Ứng cử viên
thứ nhứt chức phó tổng thống là bác sĩ Hồ Văn Minh.
Nhưng tại sao tôi lại đứng tên làm “ Giám đốc chánh trị ” trên cả hai tờ báo
như vậy ? Và nếu tính luôn Tin Sáng, thì trên cả ba tờ ?
Tất cả là vì tờ Tin Sáng mà ra. Tất cả là vì chủ nhiệm Tin Sáng Ngô Công
Đức và tôi từ nhỏ đã từng học chung trường Saint Joseph ở Mỹ Tho. Võ Long
Triều cũng học ở đó. Sau đó cả ba cùng lên học ở Taberd Sàigòn. Sau đó nữa thì
Triều đi Pháp, Đức ra đi làm ăn sớm sau khi thân phụ hy sinh. Sau đó nữa thì tôi
về dạy học ở Trà Vinh, trú ở nhà thân mẫu Đức, cũng là nghĩa mẫu của tôi. Năm
1958 tôi trở lên Sài Gòn, dạy học ở trường Taberd. Năm 1961 tôi bị động viên đi
lính cho tới ngày 01/11/1963 thì được Đại tướng Dương Văn Minh, Chủ tịch
Hội đồng Quân nhân Cách mạng gọi về Sàigòn… Khoảng thời gian đó thì Triều
cũng đã trở về nước. Và, với tư cách là bạn học cũ từ nhỏ, đương nhiên là “ ba
đứa ” đã liên lạc lại với nhau… Đức và tôi chủ trương tờ Tin Sáng từ năm 1968,
sau khi hai anh em chúng tôi đắc cử năm 1967 vào Quốc Hội VNCH nhiệm kỳ I.
Đầu năm 1972 tờ Tin Sáng không được Bộ Thông Tin cho nộp lưu chiểu và phải
tự ngưng hoạt động, khi Ngô Công Đức đã đi lưu vong ở nước ngoài. Nhưng
trước khi vượt biên lưu vong, Đức và tôi đã chuẩn bị mọi thứ để cho Tin Sáng
“ trụ ” được càng lâu càng tốt, và nhất là đã hợp tác với anh Hồng Sơn Đông để
cho ra mắt tờ Điện Tín. Tờ Điện Tín đã ra mắt trong khi tờ Tin Sáng vẫn đang
hoạt động và với tôi là Giám đốc chánh trị trên cả hai tờ. Như vậy Điện Tín là kế
thừa đương nhiên của Tin Sáng. Và độc giả Điện Tín cũng đương nhiên là độc
giả của Tin Sáng. Để có thể đọc tiếp những bài phản đối của tôi về việc Tin
Sáng bị bóp mũi. Cho tới hồi Võ Long Triều đắc cử vào Hạ Nghị Viện nhiệm kỳ
II và cho ra đời tờ Đại Dân Tộc. Thật ra Triều không là người “ sáng chế ” ra tờ
ĐDT. Nó vốn là một tờ tuần báo của anh Dương Văn Ba. Ba và Đức đều bị gian
lận nên thất cử vào Quốc Hội nhiệm kỳ II, năm 1971. Đức phải lưu vong ra
nước ngoài, còn Ba thì phải trốn trong nhà ĐT Dương Văn Minh. Khi xin cải
biên cho tờ Đại Dân Tộc hằng tuần ra hằng ngày, Triều đề nghị tôi làm giám đốc
chánh trị. Vì đã có tiền lệ với Tin Sáng và Điện Tín, và vì tình bè bạn, tôi đã
nhận lời. Cùng với tôi là nhiều người khác nữa, những người đã và đang hợp tác
với tôi ở Tin Sáng, Điện Tín và vài lãnh vực khác, như chị Kiều Mộng Thu, như
My Sơn Nguyễn Ngọc Thạch, như nghị viên Dương Văn Long, như nhà văn
Chu Thao, như nhà thơ Kiên Giang Hà Huy Hà, như nhà văn Sơn Nam, như họa
sĩ Ớt, v.v…Chỉ trừ anh Nguyễn Ngọc Lan là không viết cho ĐDT một chữ nào,
mặc dù Võ chủ nhiệm đã đôi lần ba lượt nhờ tôi mời. Có lần Triều đã giáp mặt
trực tiếp mời anh Lan tại văn phòng tôi, nhưng anh Lan vẫn một mực cười cười
từ chối, không biết tại sao. Không biết có phải vì hai người đã từng du học ở
Pháp, gần như vào cùng thời kỳ, và anh Lan đã biết quá rõ về Triều hay không,
tôi cũng không biết.
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Lại xin ra tòa
Đây là một thời kỳ hết sức khó khăn trong quan hệ bạn bè giữa tôi và Võ
Long Triều. Dù tôi và anh em toà soạn đã cố gắng liên tục “ xuống thang ”, tờ
Đại Dân Tộc vẫn bị tịch thu liên miên – cũng như tờ Điện Tín – càng làm cho
không khí thêm căng thẳng. Rồi Mỹ ném bom Hà Nội. Rồi bài của tôi trên tờ
Đại Dân Tộc, dưới dạng một lá thư gửi bà Susini, khi ông Susini, Tổng Đại diện
Pháp tại Hà Nội, bị phỏng nặng và chết trong trận ném bom này. Lá thư ngỏ viết
cho vợ một nạn nhân người Pháp, đại diện chánh thức một nước đồng minh với
Mỹ, chỉ là cái cớ để tôi trút giận lên đầu Mỹ đã ném bom Hà Nội. Chớ không lẽ
đưa đầu cho chánh quyền Sàigòn đập, và để cho tờ báo bị đóng cửa vì công khai
bênh vực Cộng sản ! Bài báo bị kiểm duyệt đục trắng đến nỗi không ai biết nó
nói gì mà báo vẫn bị tịch thâu và truy tố.
Theo quy định của luật pháp thì những người có trách nhiệm liên quan phải
ra tòa, nhưng thông thường thì chỉ người quản lý tờ báo bị truy tố, chớ ít khi là
tác giả hay chủ nhiệm, chủ bút hoặc giám đốc chánh trị, nhất là khi những người
nầy lại là các nhà lập pháp, được hưởng quyền bất khả xâm phạm.
Như trên đã nói, đây là thời kỳ hết sức khó khăn cho những anh em viết lách
chúng tôi ở hai tờ ĐẠI DÂN TỘC và ĐIỆN TÍN vì nạn tịch thâu báo, nhưng tôi,
với tư cách là người chịu trách nhiệm chánh trị cho cả hai tờ, chẳng những
không giúp làm dịu tình hình, lại còn như muốn “ đổ thêm dầu vào lửa ” với bức
thư ngỏ của mình. Vì vậy tôi viết thư cho ông Thủ tướng kiêm Tổng trưởng Bộ
nội Vụ lúc bấy giờ, xin được ra hầu tòa.
Trong thư đề ngày 24/10/1972 tôi viết : “ Nhựt báo ĐẠI DÂN TỘC, số 98 đề
ngày 23/10/1972 đã bị tịch thâu vì một bài nhận định của tôi, đăng nơi trang
nhứt,dưới tựa đề Chết cho chiến tranh hay chết cho hòa bình, viết về cái chết
của ông SUSINI, Tổng Đại diện Pháp quốc tại Hànội.
Chiếu điều 19 sắc luật 007-TT/SLU ngày 4/8/1972 và điều 50 luật 19/69 ấn
định quy chế báo chí, nhựt báo ĐẠI DÂN TỘC sẽ bị truy tố ra tòa.
Tuy nhiên với tư cách là tác giả của bài báo nêu trên, và vì tinh thần trách
nhiệm, tôi kính yêu cầu Thủ tướng Chánh phủ áp dụng điều 51 luật 19/69 ấn
định quy chế báo chí liên quan đến tội tòng phạm, và truy tố tôi ra trước tòa án
có thẩm quyền để trả lời về bài báo của tôi và để tôi nhận chịu những hình phạt
dự liệu cho chánh phạm, nếu có.
Tôi tự ý khước từ quyền đặc miễn tài phán của tôi, với tư cách là dân biểu,
trong vụ án nầy… ”
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Để cho “ chắc ăn ”, tôi thông báo quyết định trên cho ông Chủ tịch Hạ Nghị
Viện để yêu cầu ông không can thiệp. Tôi viết :
“ Trân trọng thông báo cùng đồng viện Chủ tịch, bởi văn thư đề ngày
24/10/1972, tôi đã quyết định yêu cầu Chánh phủ áp dụng điều 51 luật ấn định
quy chế báo chí và truy tố tôi ra Tòa án có thẩm quyền với tư cách là tác giả
một bài báo bị tịch thâu có tựa đề Chết cho chiến tranh hay chết cho hòa bình,
đăng trên nhựt báo ĐAI DÂN TỘC số 98 đề ngày 23/10/1972.
Trong văn thư gởi Thủ tướng Chánh phủ về việc trên tôi cũng đã nêu lên sự
tự ý khước từ quyền đặc miễn tài phán của tôi, với tư cách là dân biểu trong vụ
án nầy.
Tôi ước mong đồng viện Chủ tịch sẽ hoan hỷ ghi nhận sự khước từ nầy, vì
đó là một khước từ quyền hạn để nhận lãnh trách nhiệm, và vì Hiến pháp cũng
như Luật pháp không cấm đoán…”
Bản sao hai văn thư trên tôi đều có gởi cho anh Võ Long Triều, chủ nhiệm
kiêm chủ bút, và anh Bùi Chánh Thời, luật sư nhiệm cách ĐẠI DÂN TỘC.
Về “ Chuyện một vụ án hay hồ sơ về vụ án Cimexcol-Minh Hải ”, tập hợp
những đơn từ khiếu nại của nhiều người gởi cho lãnh đạo Đảng và Nhà mước
“ để tiện đọc ”, hồi năm 1997, tôi cũng đã “ xin ra hầu tòa ” nếu bị coi là có tội
xuất bản sách và phát tán tài liệu bất hợp pháp. Nhưng nói về thứ tự thời gian thì
đó là lần thứ hai, vì đã có “ tiền lệ ”, với vụ “ xin ra hầu tòa ” lần thứ nhất nêu
trên. Hai lần cách nhau đúng 25 năm…

Một nhức nhối khó quên
Để không còn phải bực nhau, và để khỏi phải nghe ai nói ra nói vào, nhắc
tới nhắc lui bài báo của Võ Long Triều về ngày 1 tháng 11, tôi quyết định rút tên
khỏi tờ Đại Dân Tộc. Một thời gian sau, để chứng tỏ tôi không hề muốn không
còn là bạn bè với Triều, sau mấy lần anh đến tận nhà, và đặc biệt sau khi anh về
tận Mỹ Tho gặp cha tôi để thuyết phục tôi trở lại Đại Dân Tộc, tôi quyết định rút
tên luôn trên manchette tờ Điện Tín. Rút tên chánh thức trên Điện Tín không có
nghĩa tôi không còn là của Điện Tín, tờ báo mà tôi đã góp phần gầy dựng, chăm
sóc và có nhiều anh em chí cốt đã từng hợp lực với tôi trong một thời gian dài
đầy cam go thử thách. Chính những anh em nầy, và những anh chị em của tờ
Tin Sáng cũ đã cùng Ngô Công Đức và tôi gầy dựng tờ Tin Sáng mới sau tháng
4-1975.
Sau 1975, ông Năm Xuân Mai Chí Thọ từng nhận xét tôi là một người tình
cảm. Ông cũng từng lưu ý tôi phải coi chừng khi đặt tình cảm vô chánh trị. Ông
có lý. Nhưng ngày trước tôi rút tên ra khỏi Điện Tín, một phần vì muốn giữ tình
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nghĩa với Đại Dân Tộc, nhưng phần lớn là vì muốn độc lập với cả hai. Hay đúng
hơn là muốn giữ độc lập với cả Võ Long Triều và cả với nhóm của đại tướng
Dương Văn Minh.
Tôi làm Giám đốc chánh trị tờ Điện Tín song song với tờ Tin Sáng, rồi làm
Đại Dân Tộc song song với tờ Điện Tín, khi tờ Tin Sáng bị “ bức tử ”. Cả ba tờ
đều có chung số phận, lần lượt không sống nổi qua cuộc chiến. Nhưng, với tôi,
tờ Tin Sáng bị đình bản, đến hai lần, cả trước và sau khi hòa bình được lập lại, là
một nhức nhối khó quên. Về việc Tin Sáng và Điện Tín bị đóng cửa trước năm
1975, giáo sư Lý Chánh Trung, trong “ Lời Nói Đầu ” cuốn Đối diện với chiến
tranh, tuyển chọn các bài viết của mình trên cả hai tờ báo, có nói đến. Nhưng
không được chính xác lắm. Tôi có viết thư cho giáo sư và tin rằng thế nào rồi
giáo sư cũng có dịp nói lại. Để cho lịch sử, ít ra là lịch sử của hai tờ báo, được
có lại sự ngay ngắn. Và sự ngay ngắn đó là : Tờ Điện Tín ra đời khi tờ Tin Sáng
còn hoạt động, mặc dầu chủ nhiệm Ngô Công Đức của Tin Sáng đã lưu vong, và
tôi đã là giám đốc chánh trị của cả hai tờ TS và ĐT cho tới khi TS ngừng hoạt
động hẳn vào đầu năm 1972, như tôi đã nói ở trên. Chớ không như GS Lý chánh
Trung viết “ Tin Sáng bị đóng cửa cuối năm 1971, khi Ngô Công Đức lưu vong,
và toàn Ban biên tập Tin Sáng kéo qua đầu quân Điện Tín ”…

Hợp tác lần một : “ xuống núi ”
Ngày 1 tháng 11 năm 1963 diễn ra khi tôi đang ở Trung Tâm Huấn Luyện
Vùng IV Chiến Thuật, nằm dưới chân núi Cấm, trong dãy Thất Sơn. Tôi đang là
huấn luyện viên vũ khí ở Trung tâm này, sau khi bị động viên vào trường bộ
binh Thủ Đức và tốt nghiệp với cấp bậc chuẩn úy trừ bị, khóa 14.
Ngày 2 tháng 11-1963, tôi “ dù ” về Saigon. Những tin tức dồn dập về cuộc
chính biến ngày hôm trước làm tôi không ngồi yên được. Sau này khi trở lại đơn
vị để hoàn trả quân trang và bàn giao công việc, tôi được biết anh em cùng đơn
vị đã phải trải qua một phen điêu đứng… Ngay trong ngày 2 tháng 11, sau khi
tôi đã “ nhảy dù ” về Sàigòn, một công điện khẩn từ Hội Đồng Quân Nhân Cách
Mạng ở Sàigòn đã được chuyển đến Trung tâm, lệnh cho Chỉ huy trưởng phải để
tôi khẩn cấp đến trình diện Hội Đồng. Công điện lại có thêm câu thòng : nếu cần
sẽ cho trực thăng đến đón !… Cả Trung tâm nháo nhào : một sĩ quan của Trung
tâm được lệnh trình diện Hội Đồng Cách Mạng, nhưng lại “ biến mất ” ! Anh
em sĩ quan cùng đơn vị, cùng phòng đều biết tôi đã “ nhảy dù ” về Saigon, vì đã
cùng góp tiền cho tôi bỏ túi, đi xe, nhưng làm sao dám nói ! Đành giả bộ túa ra
đi tìm. Lớp chạy ra Châu Đốc, lớp đi Long Xuyên, bởi từ núi Cấm, núi Voi, Xà
Tón đâu biết tôi đi ngã nào ? Nhiều giả thiết được đặt ra về cái công điện khẩn,
để sau cùng được tóm gọn : hoặc tôi thuộc phe ông Diệm, bị gọi về để nhốt,
hoặc tôi có dự phần gì đó với nhóm “ làm cách mạng ”, được gọi về để cho…
“ làm lớn ”. Nghĩ lại mà thương những người bạn cũ một thời ở Trung tâm huấn
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luyện : tôi không bị nhốt, cũng không làm lớn, nhưng anh em thì phải một phen
lên ruột vì đã đùm bọc, bao che… Thêm một kỷ niệm nhỏ nữa trong chuyến về
lại Thất Sơn, sau khi đã trình diện Hội Đồng Quân Nhân Cách Mạng : ông Chỉ
huy trưởng Trung tâm huấn luyện ân cần mời tôi dùng cơm. Không trong phòng
ăn chung với các sĩ quan như thường lệ, mà trong phòng riêng. Đối diện nhau
dưới ánh đèn, ông thật thà thố lộ về tư cách đảng viên “ Cần Lao ” của mình và
phân trần về cái tính “ thời thế thế, thế thời phải thế ”… của nó. Tôi đã cố sức
trấn an ông, và có lẽ sau cùng ông cũng đã yên tâm, không phải nhờ có tôi, mà
do tình hình không có vẻ gì là sắt máu, là “ cách mạng ” lúc bấy giờ…

Trước ngày chỉnh lý : một ráp nối khập khiễng
Anh Nguyễn Hữu An và tôi, cả hai cùng được gọi đến trình diện Hội Đồng
Quân Nhân Cách Mạng ở Bộ Tổng Tham Mưu. Chúng tôi chỉ được đưa đến
chào trình diện ông tướng Chủ Tịch. Nhưng người tiếp chúng tôi là tướng Lê
Văn Kim. Trong “ bộ ba Minh - Đôn – Kim ”, chóp bu HĐQNCM, nghe nói ông
Kim là “ lý thuyết gia ”. Ông “ thuyết ” chúng tôi khá lâu về nhiệm vụ của thanh
niên trong giai đoạn mới, thời đại mới. Và ông nhấn mạnh : “ thanh niên phải
yêu quân đội ”. Tại sao ? Và làm sao những người lính mới toanh như chúng tôi,
lại bị động viên, có thể yêu quân đội và động viên thanh niên yêu quân đội ?
Phải chăng vì đây là đất nước, là thời đại quân đội cầm quyền ? Và phải chăng
“ quân đội cầm quyền cũng là một chủ nghĩa ” nên phải yêu quân đội, như “ yêu
một chủ nghĩa ” ? Tôi không biết !…
Chúng tôi được phái đến giúp việc cho Bộ Thanh Niên, một bộ mới toanh,
vì thời ông Diệm không có Bộ Thanh Niên, chỉ có Tổng Nha TN. Ông tân Bộ
trưởng là một kiến trúc sư đã lớn tuổi, từng là bạn tennis với ông Minh.
Một ráp nối có vẻ “ khập khiễng ”, giữa ông tân Bộ trưởng và hai anh em
chúng tôi, không chỉ về tuổi tác, về thế hệ, mà còn về nhiều yếu tố khác. Không
đàng nào biết đàng nào, không đàng nào “ ăn ý ” với đàng nào. Với ông Bộ
trưởng, sự hiện diện của chúng tôi rõ ràng là một áp đặt từ trên xuống, từ Hội
Đồng QNCM. Trong khi gần như toàn bộ ê kíp của ông tân Bộ Trưởng đều
tương đối trọng tuổi và cùng là bạn tennis với nhau. Nhưng tại sao có sự ráp nối
này ? Tại sao ông thầy cũ người Pháp dạy triết của chúng tôi, cha Bernard
Pineau, cùng nhà dòng Đa Minh với cha Nguyễn Huy Lịch, cha Thiện Cẩm…
lại được ông tướng Dương Văn Minh yêu cầu giới thiệu chúng tôi về làm việc
với ông, ngay trong ngày đầu cách mạng ? Vì một nhu cầu quân bình nào đó với
màu sắc có vẻ quá đậm nét Phật giáo của cuộc chính biến ? Vì các cao trào
thanh niên tranh đấu đang cuồn cuộn dâng lên ở Sàigòn, và anh em sinh viên
Công giáo, mà An và tôi là thành phần trong phong trào Thanh Sinh Công
(TSC) Đại học Sài gòn, cũng là một lực lượng tích cực ? Hay vì lòng tin cậy lẫn
nhau giữa mấy người bạn là hai ông tướng làm đảo chánh Minh - Kim và linh
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mục Pineau ? Tôi chưa bao giờ hỏi lại ông Minh hay cha Pineau về việc này, dù
đã hơn một lần gặp lại. Riêng cha Pineau thì lần nào sang Pháp từ sau 1975, tôi
đều có viếng thăm, ít nhất qua điện thoại, có khi ở ngủ qua đêm ở Nhà Dòng của
cha. Tưởng cũng nên nói thêm : cha Pineau cũng đồng thời là tuyên úy Phong
trào Thanh niên Sinh viên Công giáo Đại học Sàigòn mà An và tôi, và cả bác sĩ
Hồ Văn Minh, và một số bạn khác hiện đang ở Mỹ, đều là sáng lập viên. Cùng
được cha Pineau giới thiệu về làm việc ở Bộ Thanh niên năm 1963 với An và tôi
còn có anh Hoàng Ngọc Tuệ, một dược sĩ, cùng là sáng lập viên TSC Đại học,
hiện đang định cư ở Mỹ. Cũng xin nói thêm một chút nữa : trong tất cả những
anh chị em sáng lập viên Phong trào TSC Đại học Sài gòn đầu những năm 1960
chỉ duy nhất một mình tôi là không có đạo. Nhưng chút nói thêm nhỏ nầy có góp
phần đánh tan hiểu lầm hay gây thêm hiểu lầm về tôi – một người không có đạo,
không có đảng, mà hay “ xạo xự ” vào trong việc đảng việc đạo – hay không thì
tôi không biết…
Chúng tôi làm việc ở Bộ Thanh niên thì ít, bởi cũng không biết làm gì, mà ở
ngoài đường thì nhiều. Không khí đường phố dự báo nhiều “ bão táp ” thế mà ở
Bộ Thanh niên người ta đang bổ sung ngân sách mua sắm nhiều thứ… Đến ngày
“ Chỉnh lý ”, chỉ vài tháng sau ngày 1 tháng 11-1963, và cho đến sau ngày đại
tướng Dương Văn Minh về làm Quốc trưởng ở dinh Gia Long, An và tôi vẫn ở
ngoài đường, tiếp tục cùng thanh niên Sàigòn chống tướng Nguyễn Khánh,
chống “ Hiến Chương Vũng Tàu ”.
Nhưng rồi cũng phải “ về dinh ”, mặc lại quân phục. Tôi quen đại tá Đỗ
Kiến Nhiễu, đại tá Vũ Quang Chiêm, trung tá Trương Minh Đẩu… là vào thời
kỳ này. Hai ông đại tá Nhiễu và Chiêm về sau đều về làm cho ông Thiệu. Tôi
làm ở phòng báo chí phủ Quốc trưởng một thời gian, rồi sang làm phòng nhì.
Cho tới ngày ông Phan Khắc Sửu được các tướng lãnh cử làm Quốc trưởng thay
ông Minh, còn ông Minh thì bị đẩy đi Thái Lan.

Nguyễn Khánh ra tay, Nguyễn Bảo Trị cứu bồ
Và tướng Nguyễn Khánh tiếp tục “ trả thù ”. Tất cả các sĩ quan được cho là
thân cận với tướng Dương Văn Minh đều được lệnh đi Pleiku. Một số đã lên
đường. Nguyễn Hữu An và tôi bỏ trốn. Thời gian bỏ trốn không lâu mà cũng
lắm chuyện dở khóc dở cười, nhất là khi chúng tôi đến nhà đại tá Chiêm ở Quân
vụ Thị trấn hỏi thăm tin tức tình hình. Tôi nói dở khóc dở cười là vì chúng tôi
phải ngụy trang, phải nhờ anh bạn bác sĩ Hồ Văn Minh lái xe đưa đi đón về,
nhưng cái quan trọng là chúng tôi cứ do dự vì sợ Đại tá Chiêm bắt chúng tôi
giao cho phe tướng Khánh. Trong khi đại tá luôn một lòng đối xử tốt với chúng
tôi. Chính ông Đại tá Chiêm nầy cũng là người ở lại dinh Độc Lập cho tới cuối
tháng 4-1975 để tiếp ông Dương Văn Minh, trong khi ông Thiệu đã bỏ chạy…
An và tôi tiếp tục “ trốn ” cho tới ngày tướng Nguyễn Bảo Trị tư lệnh Sư đoàn 7
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cho người cầm giấy xin với Quốc trưởng Phan Khắc Sửu cho tôi về Sư đoàn của
ông ở Mỹ Tho. Ở Sư đoàn 7 không bao lâu, chuyên viết truyền đơn tâm lý chiến
cho máy bay rải sâu trong các vùng kháng chiến, tôi lại được điều về Bộ Tổng
Tham Mưu lần thứ hai, dưới thời tướng Kỳ. Tướng Nguyễn Bảo Trị là bạn của
một anh bạn của tôi là luật sư Đoàn Thanh Liêm. Chính Liêm đã nhờ Trị rút tôi
về Sư đoàn 7.

Về người tù luật sư Đoàn Thanh Liêm
Anh luật sư Đoàn Thanh Liêm, trong nhóm Quận 8 chúng tôi sau này, cũng
là một “ lý thuyết gia ”. Khi các chương trình của chúng tôi ở các quận ven đô
phát triển lên thành Kế hoạch Xây Đời Mới thì anh là Tổng Quản lý thứ hai, sau
anh Hồ Văn Minh và trước tôi. Anh không hành nghề luật sư. Lâu lâu anh cho ra
một sáng kiến mới. Sáng kiến gần đây nhất của anh là từ Hoa Kỳ. Anh viết thư
gửi về, nói chúng tôi chủ trương xây trường Trung Học Cộng Đồng ở Quận 8,
Quận 6… cách đây hơn 30 năm là tốt, nhưng nay đã lỗi thời. Thời nay phải xây
Đại Học Cộng Đồng và phải xây ở miền Trung. Chắc anh nghĩ việc xây dựng
trường học ngày nay là điều dễ làm. Và anh chỉ còn thiếu, không kêu chúng tôi
tái lập các Chương Trình Phát Triển hay Kế Hoạch Xây Đời Mới trong cả nước
nữa thôi ! Ai bảo những người “ lé đé ” tuổi bảy mươi không còn biết mơ
mộng ? Hay những người từng ở dưới gầm trời xã hội chủ nghĩa, thậm chí đã
ngồi tù, không thể tự do… mơ mộng ?
Là bạn từng cộng sự lâu năm với nhau, nhưng tôi không hề được đọc những
gì – nghe đâu là về dân chủ – khiến anh bị buộc phải ở tù một thời gian trước
khi được cho đi Mỹ. Hỏi lại những bạn cũ, họ cũng không biết gì hơn tôi… Vừa
qua Liêm và kỹ sư Nguyễn Văn Mừng cùng ký tên chung trên một bưu thiếp gởi
thăm tôi. Anh Mừng đã từng ở Mỹ về từ trước 1975 rồi lại đi Mỹ. Hồi ở Quận 8
anh kỹ sư Mừng đặc trách chương trình thú y chăn nuôi, và chuyên đi “ hù dọa ”
hoặc “ dụ khị ” con nít vùng ven để chúng chịu cho anh chích ngừa bệnh cho
heo. Hồi đó, chích ngừa cho heo không là một điều phổ biến lắm. Con nít sợ heo
bị chích chết nên cứ la khóc cản trở, có khi còn dùng cả gậy gộc, mà không biết
để đuổi ai… Còn bây giờ con nít, người lớn ai ai cũng biết “ dân chủ xã hội chủ
nghĩa là dân chủ cả triệu lần hơn dân chủ tư sản ” nên nói dân chủ khơi khơi dễ
bị nhốt lắm…

Xa mà gần
Trong hai lần cộng tác với ông tướng Dương Văn Minh, tôi có hai thân phận
và hai vị trí vừa giống nhau vừa khá khác nhau. Nhưng cả hai lần đều có chung
một đặc điểm : gần mà cũng thật xa, xa mà cũng thật gần, và thường là ở ngoài
đường hơn là trong phòng họp. Đến nỗi có một lần một cộng sự viên trọng tuổi
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thân cận nhất nhì của ông Minh đã nổi cáu với tôi về một kiến nghị của các
phong trào quần chúng gởi ông Minh. Đó là khi chế độ Thiệu đã vô phương cứu
vãn và ông Hương cứ cố bám lấy quyền hành. “ Ông bạn ấy ” nổi cáu vì trong
giai đoạn dầu sôi lửa bỏng đó mà “ tụi bây ” còn bày đặt kiến nghị này nọ. “ Tụi
bây ” tất nhiên là chỉ nhiều người, nhiều phong trào tranh đấu cho hòa bình ở
Sàigòn, chớ không chỉ mình tôi. Nhưng vì tôi vừa ở trong các phong trào, vừa ở
trong “ nhóm ông Minh ” với “ ông bạn ấy ”, lại “ xớ rớ ” đứng gần nên phải
“ lãnh đủ ” ! Những vị trí, đặc điểm đó đã bổ sung nhau để cho tôi ít nhiều kinh
nghiệm về người khác, quân sự cũng như dân sự, đặc biệt là quanh ông Minh, và
đã giúp tôi biết người, biết mình hơn…
Có thể tôi đã ở Pleiku hay một nơi nào đó… xa lắm, nếu không có đại tá
Chiêm hay tướng Trị giúp đỡ, mặc dù ông Chiêm có một thời về làm với tướng
Thiệu, và tướng Trị là người Công giáo gốc Bắc kỳ, không dính dáng gì với đại
tướng Minh gốc Nam kỳ Phật giáo.
Tướng Đỗ Kiến Nhiễu, Đô trưởng Sàigòn, với tôi cũng đã chọi nhau đôi lần.
Ít ra là lần tôi bàn giao Kế Hoạch Xây Đời Mới cho ông theo lệnh tướng Thiệu.
Và lần tôi gọi dây nói cho ông, lúc nửa đêm, khi cảnh sát bao vây văn phòng tôi
ở số 132 - Lê Lai, Quận 1. Qua giọng nói, tôi biết ông ức tôi lắm, cho rằng tôi
là… hoặc ít ra cũng là… người tiếp tay cho các phần tử thân Cộng và Cộng sản,
nhưng vẫn ra lệnh cho cảnh sát rút ra xa ở hai đầu đường để canh cho chúng
tôi… ngủ. Phải chăng ông vẫn nhớ cái thời 1963, khi ông còn là Đổng lý Văn
phòng của tướng Minh, và tôi là nhân viên dưới quyền ông ?

Tổ phụ con Căng-gu-ru… là con gì
Một anh bạn trung tá cảnh sát cũ cách đây mấy năm từ Hoa Kỳ về thăm lại
Sàigòn, nhân lễ mừng thọ người anh. Tôi theo anh cựu nghị viên Lê Xuân Tảng,
cùng nhóm Quận 8 cũ, đến dự. Gặp lại nhau mừng lắm, mà mừng nhất là, như
ảnh nói, “ hồi đó ảnh chuyên phát lương cho cảnh sát nên “ rất tiếc ” là không có
dịp cho tôi ăn dùi cui hay lựu đạn cay ”… Bỗng ảnh ra cho tôi một câu đố, hỏi
tôi : “ Tổ phụ của con đại thử căng-gu-ru bên Australia vốn là con gì ” ? Tôi
cũng “ một bụng tiếu lâm ” và không phải không biết nói láy, nhưng chưa kịp
đáp, ảnh đã nhanh miệng nói ngay : “ Con căng-gu-ru thì tổ phụ của nó phải
cùng họ “ căng ”. Đó là con “ căng cọt ” chớ con gì bây giờ ! Nhưng thật ra, với
con gì thì tổ phụ của nó cũng là “ con… đó ” thôi ! “ Con nhà chánh trị ” cũng
vậy, cũng cùng con… tổ phụ đó mà ra ”. Và anh cựu sĩ quan cảnh sát, bạn tôi,
lại tiếp : “ Tôi là quân nhân thuần tuý, lại chuyên việc quân lương, chớ nếu dính
vô chánh trị thì chắc cũng phải… “ đớp ” anh thôi. Có chăng là với ít nhiều nể
nang, châm chước. Ai làm chánh trị mà không “ đớp ” cả bạn bè ”…
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Một tấn bi kịch
Tôi thấy tôi luôn được nể nang, châm chước khá nhiều, đặc biệt là từ cánh
nhà binh. Phải chăng một phần là nhờ ảnh hưởng của hai thời kỳ cùng làm việc
với một ông tướng nổi tiếng “ quá hiền ” và làm chánh trị bất đắc dĩ ?
Tướng Dương Văn Minh, theo thiển nghĩ của tôi, ít nhiều là một tấn bi kịch,
một tư thế luôn chẳng đặng đừng, một đưa đẩy lựa chọn gần như không lúc nào
là không miễn cưỡng…
Được bổ nhiệm làm cố vấn quân sự giờ chót cho Tổng thống Ngô Đình
Diệm, phải chăng đây không là một vị thế miễn cưỡng, khi ông Diệm nhận ra
người dân đã hết chịu nổi ông bà cố vấn chánh trị tối cao Ngô Đình Nhu và “ cụ
cố ” Ngô Đình Cẩn ? Lật đổ Ngô Đình Diệm phải chăng không là một hành
động chẳng đặng đừng, khi có quá nhiều tham vọng chánh trị trái ngược chung
quanh ông, kể cả tham vọng của nước ngoài ? Nhìn bức hình ông trên báo, chụp
ở chùa Xá Lợi, song song đứng xá Phật với tướng Nguyễn Khánh, nhưng không
song song nhìn về một phía, sau cú chỉnh lý đầu năm 1964, làm sao không nghĩ
chức Quốc trưởng và chuyến đi Thái Lan dài ngày sau đó của ông không là
miễn cưỡng ? Ông ra ứng cử chức Tổng Thống năm 1971 với vừa đủ 40 nghị sĩ
dân biểu quốc hội ký tên giới thiệu, số chữ ký tối thiểu do luật bầu cử ấn định,
trong khi tướng Thiệu “ úp bộ ” hầu hết các chữ ký của Dân biểu Nghị sĩ Quốc
Hội và Nghị viên Hội Đồng tỉnh, và tướng Kỳ phải cuốn cờ, phải chăng không
là miễn cưỡng ? Để rồi cuối cùng phải rút lui, trong một hoàn cảnh chẳng đặng
đừng, miễn cưỡng không kém ? Có điều là ông cũng đã chọn đúng thời điểm rút
lui, để tướng Thiệu phải “ lộ nguyên hình ”, một mình một chợ… Cả chiếc sao
thứ tư trên vai áo ông, chiếc sao đại tướng, cũng là một chiếc “ sao xẹt ”, do
tướng Nguyễn Khánh và phe nhóm làm chỉnh lý phong tặng khi đẩy ông lên làm
Quốc trưởng. Những người thân cận ông giữ thói quen gọi ông là trung tướng là
vì vậy. Còn chức Tổng thống cuối cùng không đầy 3 ngày tròn của chế độ cũ ?
Rồi hai phái đoàn do ông liên tiếp gởi vô Trại Davis ngày 29-4-1975, một đoàn
với các anh Nguyễn Đình Đầu, Nguyễn Văn Diệp, Tô Văn Cang, Nguyễn Văn
Hạnh, và một đoàn với luật sư Trần Ngọc Liễng, linh mục Chân Tín và anh
Châu Tâm Luân, chỉ một ngày sau khi nhậm chức và một ngày trước khi tuyên
bố đầu hàng, khi quân cách mạng đã có mặt ở tất cả các cửa ra vào và ngay cả
trong lòng Sàigòn, để mong có được một thỏa thuận giao quyền trong êm thấm,
không đổ máu… phải chăng cũng là chẳng đằng đừng, không thể làm gi khác ?
Và sau cùng là ngày 30-4-75 với “ lệnh đầu hàng lịch sử ” ?

Chén đắng
Một ngày, trong những ngày như dài vô tận ông Trần Văn Hương quyết “ tử
thủ ”, không chịu trao quyền, dù Sàigòn có phải “ tắm máu ” – ông Hương đã
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từng được tướng Thiệu phong là “ hạ sĩ danh dự ” của quân đội VNCH mà – tôi
có dịp ngồi một mình với ông Dương Văn Minh. Bỗng ông nói : “ Toi ” làm thế
nào đó thì làm ! Nếu ông Hương cứ kéo dài hoài thì “ moi ” không nhận
đâu ” !…
Tôi hiểu “ toi ” ở đây là tôi và nhóm anh em dân biểu, nghị sĩ đối lập đang
“ quậy ” ở Quốc hội để buộc ông Hương từ chức. Và “ moi không nhận đâu ” là
ông không nhận chiếc ghế Tổng thống mà ai cũng thấy không còn cái chân nào
ra cái chân nào cả…
Như vậy phải chăng – tôi lại xin mượn một “ kinh điển ” của đạo Công giáo
– ông đã từng muốn xua đi “ chén đắng ” để cuối cùng vẫn chấp nhận “ uống
chén đắng cho tới cặn ” ! Với quyết định nhận bàn giao chức vụ Tổng thống
ngày 28-4-1975 từ tay ông Hương, rồi chỉ sau đó một ngày với quyết định tuyên
bố đầu hàng ngày 30-4-1975 !

Chiếm đài phát thanh
Nhưng ở đời làm sao tránh hết những miễn cưỡng ? Có khi miễn cưỡng
trước mà vui vẻ sau, có khi vừa miễn cưỡng vừa vui vẻ cũng nên, không ít người
nghĩ vậy. Tôi cũng không cãi. Nhưng phải chăng mọi người, trong mọi việc, đều
có thể khác nhau ở tấm lòng ?
Đêm 29-4-1975, tôi đang ở nhà thiếu tá Hoa Hải Đường. Bỗng anh Đường,
đã vận quân phục tác chiến gọn gàng hồi nào tôi không biết, từ nhà ông Minh đi
ra, nói : “ Ông tướng kêu anh cùng đi vô dinh Độc lập ” ! 29 là ngày hôm sau
ông Minh nhậm chức Tổng thống.
Đêm hôm trước, đêm 28-4, cũng chính thiếu tá Đường đột ngột chuyển lệnh
ông Minh “ điều ” tôi đi khỏi số 3 - Trần Quý Cáp, để gặp ông Minh đã di
chuyển trước đến một địa điểm ở đường Phùng Khắc Khoan. Hỏi để làm gì,
Đường nói nhỏ : “ Có thể anh phải chiếm Đài Phát Thanh ” ! Đây là sau cuộc
tập kích của Nguyễn Thành Trung vào sân bay Tân Sơn Nhứt mà có người
tưởng là tướng Kỳ làm đảo chánh. Và trong đảo chánh, đài phát thanh là một
trong những mục tiêu giành giựt nhau gay go nhất giữa lực lượng đảo chánh và
chống đảo chánh… Cái gọi là “ mật lệnh có thể chiếm đài phát thanh ” nầy vô
tình đã khiến có một sự hiểu lầm và buồn vui “ chút ít ” giữa chị Kiều Mộng
Thu và tôi. Đêm 28-4, với cuộc dội bom ban chiều, có thể nói là đã gây thêm
hoang mang cho nhiều người. Chị Thu lái xe đến gặp tôi đúng vào lúc tôi vừa
nhận được cái gọi là “ mật lệnh ” nêu trên và phải đi ngay với anh Đường. Làm
sao tôi có thể cho chị Thu biết là tôi có thể sắp đi vô… “ chỗ chết ” để chị càng
thêm lo ! Vậy là đành lặng lẽ giục chị sớm đi tìm chỗ tạm lánh, và đành nhận
lãnh tiếng oan là nỡ bỏ bạn bè trong lúc hoạn nạn. May mà sau nầy, khi mọi sự
đã qua, anh Đường đã góp phần nói rõ sự thật và giải oan giùm tôi… Tôi đi theo
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anh Đường mà lòng bán tín bán nghi. Nhưng nghi nhiều hơn tín : Ai cũng nói về
tướng Kỳ, hay tướng Kỳ thường làm cho người ta nói về ông, nhưng liệu có ai
thật sự hiểu ông không ? Kể cả ông ? Riêng tôi cũng không dám chắc, chỉ thỉnh
thoảng nghĩ về ông như về một người khá hào phóng, thẳng thắn, có những cung
cách, phát biểu khá độc đáo, “ ngoạn mục ”, và có bộ tướng đóng phim thật
hoàn hảo… Chớ còn đơn độc ở cái giờ thứ hai mươi lăm nầy mà làm đảo chánh
thì liệu ông có dám gánh và gánh nổi không ?... Tôi cũng không kịp hỏi lại tại
sao người đi chiếm lại đài phát thanh, nếu có đảo chánh, phải là tôi chớ không
phải là một người khác, như là ông tân Tổng trưởng Thông tin vừa mới được bổ
nhiệm ? …

6.000 quả pháo
Lần này,tức đêm 29-4, khi được anh Đường truyền lệnh “ ông tướng ” kêu
đi “ vô Dinh ”, tôi cũng hỏi “ để làm gì ” và Đường đáp : “ Bà con đến tỵ nạn
đông quá, phải vô dinh mới có chỗ an toàn cho đàn bà, trẻ em núp ”… Nhìn ra
ngõ Trần Quý Cáp, bây giờ là Võ Văn Tần, từ trong ngõ đến ngoài đường là
những hàng dài đủ các loại xe của các gia đình kéo đến nhà ông Minh xin trú
đạn… Trong những ngày này, đạn pháo cứ ùng oàng đâu đó trong Thành phố.
Và sau này, khi được đọc Chung một bóng cờ (Về Mặt Trận Dân Tộc Giải
Phóng Miền Nam), với đoạn họa sĩ Ớt, tức Huỳnh Bá Thành, một thời là Tổng
biên tập báo Công An Thành Phố Hồ Chí Minh, kể về những hoạt động của anh
ở Sàigòn cũ, tôi càng thông cảm hơn với bà con lúc bấy giờ, và càng thấy quyết
định “ di tản ” vô dinh của ông Minh đêm 29- 4-1975 là… chẳng đặng đừng.
Huỳnh Bá Thành kể : “ Ngày 27-4-1975, chúng tôi tìm mọi cách liên lạc với các
đoàn thể chính trị tiến bộ, sinh viên, liên quận… yêu cầu không ủng hộ giải
pháp Dương Văn Minh nữa vì cách mạng không chấp nhận. Tôi gặp một đồng
chí ở đơn vị cũ. Anh cho biết là giải phóng Sàigòn bằng bất cứ giá nào. Có thể
đạn pháo sẽ bắn vào Thành phố khoảng 6.000 quả ! ” (CMBC, trang 833).
6.000 quả pháo ! Với mật độ đông ken và tâm lý hoang mang tột độ của
hằng triệu người dân Sài gòn !…
Có thể trước sau gì ông Minh cũng vào dinh. Nhưng vào dinh đêm đó là
hoàn toàn không phải vì ông và gia đình. Tôi đành nghe theo thiếu tá Đường,
“ khoá đuôi” đoàn người dài nhằng đổ bộ vô dinh Độc lập, qua ngã Hồng Thập
Tự- Nguyễn thị Minh Khai, và Công Lý - Nam Kỳ Khởi Nghĩa.
Tấm lòng ông Dương Văn Minh với đồng bào là như vậy đó. Còn với thân
nhân, gia đình, phải chăng ông Minh đã không cưu mang, với tất cả tấm lòng,
hai người con gái của người em trai đi kháng chiến để trao lại cho ông này khi
họ đã trưởng thành, sau ngày hoà bình ? Đứa con đầu lòng của anh Dương Văn
Ba bị tai nạn mất trong thời gian anh trốn ở văn phòng ông Minh. Cháu được
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đưa về nhà riêng của Ba. Nhưng làm sao Ba ra mặt để nhìn mặt con lần cuối ?
Mà không bị lộ ? Tất nhiên là nhóm anh em chúng tôi và các sĩ quan của ông
Minh đã cùng lo liệu các việc, nhưng nhìn thái độ ông Minh ai cũng thấy chẳng
những ông coi con Ba như con cháu mình, mà còn như sẵn sàng đứng chắn cho
Ba trước mọi bất trắc… Con anh Ba được đưa về an táng nơi đất nhà ông tướng
Mai Hữu Xuân trên Thủ Đức cũng là trong tinh thần, tình cảm đó …

Hoa Hải Đường
Có nhiều người cùng trốn ở nhà ông Minh, kẻ lâu người mau, trong những
thời kỳ khác nhau. Huỳnh Tấn Mẫm cũng đôi lần trốn ở đây, mà trước tôi. Cái
lần ra khỏi Hạ nghị viện, với cuốn Hiến Pháp trên tay, rồi về Đại học xá Minh
Mạng, hình như sau đó Mẫm đã đến nhà ông Minh. Mẫm thường nhắc đến thiếu
tá Trịnh Bá Lộc. Anh Lộc với thiếu tá Hoa Hải Đường là hai sĩ quan tùy viên lâu
năm thân cận nhất của ông tướng Dương Văn Minh. Cùng với trung tá Trương
Minh Đẩu là chánh văn phòng, cũng rất lâu năm.
Thời gian tôi trốn, nói là ở nhà ônh Minh, nhưng kỳ thật tôi ở nhà anh
Đường nhiều hơn. Ông Minh thường tỏ ý lo : tuy hai nhà cách nhau chỉ mấy
bước, nhưng nếu tôi cứ ở nhà anh Đường rồi bất ngờ bị tấn công thì làm sao ông
đỡ cho kịp. Ông thường lo và nói như vậy. Còn tôi thì cứ chứng nào tật nấy, trốn
thì trốn nhưng vẫn cứ muốn thoải mái tự do. Mẫm và một số người khác chắc
cũng vậy, nên có thể Mẫm đã ở nhà anh Trịnh Bá Lộc, sát ngõ sau nhà ông
Minh.
Số anh thiếu tá Hoa Hải Đường nghĩ thật không giống ai mà cũng thật giống
với nhiều người.
Hoa Hải Đường, cái tên thật đẹp ! Ông cụ đã khéo đặt tên anh, mà anh cũng
đẹp người, đẹp cả tấm lòng.
Anh là nhà binh, nhưng nếu so thời gian anh thật sự cầm súng với những
năm tháng bị tù đày thì không biết khoảng đời nào dài hơn khoảng đời nào. Đi
theo ông Minh, anh cùng đi đày ở Thái Lan. Đi theo ông Minh, có lẽ anh là
người gần gũi ông Minh đi học tập cải tạo lâu nhất, bởi thiếu tá Lộc đã di tản,
còn trung tá Đẩu thì đi cải tạo về trước năm 1981, để còn kịp làm việc ở báo Tin
Sáng một thời gian trước khi tờ báo “ hoàn thành nhiệm vụ ”.

“ Ông tướng nhà báo ” với hai người bạn từ hồi để chỏm
Anh trung tá Trương Minh Đẩu làm việc ở Tin Sáng bộ mới với tôi, sau khi
đi học tập cải tạo về, rồi mất, mấy năm sau khi Tin Sáng ngưng hoạt động. Hôm
đến viếng Đẩu lần cuối, tôi bất ngờ gặp lại hai người bạn sau này của tôi nhưng
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lại là bạn cũ của Đẩu từ hồi… để chỏm : anh Nguyễn Văn Trường và anh Phạm
Xuân Ẩn. Anh Trường là nguyên bộ trưởng Bộ Giáo dục thời thủ tướng Kỳ, sau
1975 dạy ở đại học sư phạm một thời gian dài rồi ra định cư ở nước ngoài. Anh
Ẩn là một nhà báo, mà là một nhà báo “ đặc biệt ”. Anh là nhà báo “ đặc biệt ”,
vì không làm cho các báo Việt Nam, mà cho mấy tờ báo Mỹ. Anh “ đặc biệt ”,
vì làm báo mà “ sợ ” rượu, chỉ hút toàn thuốc lá Mỹ vì, theo anh, ai bỏ thuốc lá
là bị… ung thư liền. Anh đặc biệt, vì dù làm báo Mỹ, sau 1975 anh vẫn không đi
Mỹ, và vợ con đã sang Mỹ anh vẫn kéo trở về. Còn tại sao anh lại làm như vậy
thì tôi không biết, cũng không muốn đoán mò… Nghe hai người bạn cũ kể
chuyện về người đang nằm đó, đặc biệt qua lời kể… tỉnh queo, dẻo kẹo như hít
dính người nghe của “ ông… tướng ” nhà báo Phạm Xuân Ẩn, tôi mới biết ĐẩuTrường-Ẩn là một “ bộ ba ” vốn vui tính từ ghế nhà trường và, qua chuyện kể
của hai người bạn từ thời thơ ấu, Đẩu không hề “ oan ức ” khi thỉnh thoảng bị
ông tướng Minh dí dỏm lấy mất chữ “ Đ ” trước tên mình… Đường đời có
những đưa đẩy không ai lường, nhưng làm sao cuối đời khi gặp lại còn giữ được
với nhau sắt son một chút lòng, như “ thời con đỏ ”, thì thật là tuyệt…
Hoa Hải Đường và tôi, rất tiếc, lại không có duyên cộng tác lại với nhau sau
1975, như anh Đẩu. Anh và gia đình đã sang Mỹ, sau khi anh phải đi cải tạo khá
lâu.
Nhớ lại những ngày cuối tháng 4 năm 1975, thỉnh thoảng tôi bắt gặp anh
bình thản ngước nhìn những chiếc trực thăng di tản vần vũ trên đầu. Cạnh anh
đã có vợ con, bạn bè cùng ở lại với anh…

Ông Minh, ông Mẫu, với một yêu cầu lịch sử
Trong mấy ngày này, cũng có vài lúc hiếm hoi nhà ông Minh thật trống
vắng. Trong một buổi chiều như vậy, choàng vai tôi đi bách bộ trong sân nhà –
ông vốn cao to hơn tôi nhiều – ngước nhìn những chiếc trực thăng quá tải là là
trên ngọn cây, ông Minh trầm ngâm nói : “ Tôi thương số bà con đó quá, mà
cũng cảm thông cho người Mỹ. Họ phải hoàn thành nhiệm vụ ”… Nhiệm vụ ở
đây, theo tôi hiểu, là rút hết nhân viên dân sự và quân sự ra khỏi miền Nam, theo
yêu cầu chánh thức của ông Minh.
Nhưng có cần đến cái yêu cầu này của ông Minh hay không, như có người
hỏi ? Hay là bị đuổi đến bên đít, Mỹ không có con đường nào khác là bỏ chạy
hay bị cầm tù ? Và yêu cầu của ông Minh đã giúp rửa mặt cho họ, cho họ cái cớ
hợp pháp để “ rút ” chớ không phải “ chạy ” ? Người Mỹ đã rút chạy như thế
nào và vì cái gì thì ai cũng biết rồi. Nhưng giữa “ đánh đuổi về ” và “ mời về ”
là… một cân nhắc ngôn từ không phải là không xảy ra đôi lần, có khi không
phải dễ dàng gì, trong lịch sử thăng trầm của dân tộc. “ Mời về ” có khi lại có
ích cho việc “ mời trở lại ”, như tự bao giờ… Yêu cầu của ông Minh, trong góc
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độ đó, không thể không gọi là lịch sử, dù là lịch sử của một cuộc cờ tàn. “ Đánh
cho Mỹ cút, nguỵ nhào ” thì đã rõ rồi ! Nhưng nếu người Mỹ muốn nói họ đã rút
theo yêu cầu của miền Nam, để “ vui vẻ ” trở lại làm ăn với Việt Nam mà không
cần “ lấy mo che mặt ” thì liệu có cần cãi lại không ?...
Sau ngày 30-4-1975, khi đến thăm anh Đường tại nhà, tôi cũng bắt gặp anh
Đường bình thản ngồi sắp xếp chu đáo từ cái bidon đựng nước, cái túi đeo lưng,
tới cái mùng dã chiến màu cứt ngựa… và tất nhiên là số gạo cần thiết, sẵn sàng
chờ đi “ trình diện học tập mấy ngày ” theo lệnh gọi của Cách mạng. Mấy thứ đó
vợ anh phải ra chợ trời lùng mua, bởi từ lâu anh đã “ giã từ vũ khí ”… Nhớ anh,
tôi thật buồn đã không làm sao đưa được anh vào danh sách những người được
miễn học tập cải tạo tập trung, chỉ biết làm đơn xin cho anh được về sớm, như
anh Huỳnh Tấn Mẫm, như chị Kiều Mộng Thu và một số người khác đã làm…
Mà nào anh có được về sớm hơn bao nhiêu người khác đâu !

GS Châu Tâm Luân chai đòn
Anh Châu Tâm Luân cũng có lui tới nhà ông Minh, nhất là sau khi anh ra tù.
Được biết anh đã bị đòn nhiều, hồi còn trong khám. Vốn không chịu nổi cả cạo
gió, tôi thường tự nhủ và thầm mong “ thà bị bắn một phát ngọt, còn hơn là đánh
mất khí tiết khi không chịu nổi đòn bọng, tra tấn ”. Tôi thầm phục anh Luân và
hỏi anh cách chịu đòn. Anh bảo : “ Anh đừng quá lo. Ban đầu tôi cũng sợ như
anh, nhưng bị đánh riết cũng chai ”… Đúng là anh Luân đã chai đòn thật ! Bởi
nghe đâu anh lại bị “ đòn hội chợ ” hay tra khảo gì đó, khi anh “ qua đảo ” hay
đã đến được Thái Lan, vài năm sau 1975... Nhớ lúc trước khi “ đi đảo ”, anh
thường đến tâm sự với tôi ở toà soạn Tin Sáng. Và lần nào cũng độc về một
chuyện : là một tiến sĩ tốt nghiệp ở Hoa Kỳ, chuyên về kinh tế nông nghiệp, anh
nói anh đã đọc lại hết các sách kinh điển “ của ta ”. Đọc khá kỹ vì có khá nhiều
thì giờ “ nhàn rỗi ”. Rồi đọ với thực tế, và ngày càng thấy rõ… Nhưng anh
không nói rõ là anh sắp ra đi, khiến tôi như không tin ở tai mình khi nghe anh đi
vắng, phải tở mở chạy tìm…
Tại nhà ông Minh, tôi có dịp ở chung đầu tiên với anh Nguyễn Văn Cướt,
nhưng không lâu. Lớn hơn tôi ít nhất cũng khoảng mươi tuổi, tóc cắt ngắn,
giọng rổn rảng, anh người vạm vỡ, rắn chắc, rõ ràng có gốc thợ, mà ăn chay. Lại
ở trong mát lâu ngày nên nước da có hơi xanh. Nghe nói anh từng làm ở Sở Hỏa
xa. Anh từ đâu đến, đã làm gì, tại sao trốn, đã bao lâu, v.v… tôi không nghe nói
cũng không hỏi. Chỉ biết khi tôi đến trốn ở nhà ông Minh thì anh đã ở đó lâu rồi.
Nghe đâu anh được luật sư Trần Ngọc Liễng gởi gấm. Và tôi phục anh thật :
quanh năm suốt tháng cứ quanh quẩn trong phòng họp, thường là một mình khi
không có họp, rồi lên sân thượng, rồi xuống họp… Không như tôi, quanh năm
suốt tháng ở ngoài đường, hoặc ở chùa hay nhà thờ, thánh thất, hoặc ở Quốc Hội
hay một điểm hẹn nào đó ngay trong thời gian đi trốn. Cũng không như anh
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Dương Văn Ba, không gian trốn có rộng hơn vì phải thường xuyên lui tới từ văn
phòng báo chí cạnh ông Minh đến phòng họp, và ngược lại, để lo xào nấu các tài
liệu hay báo chí.

Văn phòng báo chí cạnh Đại tướng Dương Văn Minh
Những tài liệu in ấn trong thời gian từ 1971 đến 1975 ở văn phòng ông
Minh là khá nhiều, nhiều lắm… Các binh sĩ trong văn phòng trung tá Đẩu và
một vài chúng tôi phải làm việc khá vất vả để thực hiện cho đủ, cho kịp yêu cầu.
Lại còn tờ Điện Tín, rồi tờ Tin Sáng lậu nữa. Cực nhất vẫn là Dương Văn Ba.
Nhưng tôi phải phục họa sĩ Ớt, tức Huỳnh Bá Thành, nhất là về cái trí nhớ
của anh nầy. Ớt viết : “ Chúng tôi cùng ở chung trong văn phòng báo chí cạnh
đại tướng Dương Văn Minh, cùng bàn nhau thảo ngay một bản tuyên cáo của
Dương Văn Minh chống chính phủ Thiệu không có Thiệu, tức là lật đổ Hương.
Bản tuyên cáo chấn động đó được dịch ra tiếng Anh, Pháp, cho in ronéo rồi báo
tin cho tất cả thông tấn, báo chí nước ngoài đến nhận tại văn phòng báo chí của
đại tướng Minh. Sau khi tuyên bố bản tuyên cáo đó, Dương Văn Minh trở thành
chỗ dựa rất tốt cho các lực lượng thứ ba và lực lượng cách mạng ở nội thành.
Sau đó, đã có 48 bản tuyên cáo nữa chống “ chính phủ Thiệu không có
Thiệu ”….
Cuộc đấu tranh nhì nhằng như thế kéo dài. Có một số cuộc họp bí mật giữa
Minh với những Đại sứ Pháp, Mỹ ở Đường Sơn Quán, nhưng vẫn chưa ngã ngũ.
Đến 26/04/1975, có một phiên họp lưỡng viện ở trụ sở Thượng Nghị Viện để
quyết định giao quyền cho ai. Hương tính lợi dụng hội nghị đó để làm lễ tấn
phong cho mình, nhưng thất bại.
Một mặt do ý đồ của Pháp, Mỹ, mặt khác có hoạt động tích cực của nhóm
Minh để loại Hương trong buổi họp đó. Chúng tôi đã mang tất cả 48 bản tuyên
cáo tràn vào Hội trường cướp diễn đàn… Cuối cùng, cuộc họp biểu quyết
Hương phải trao quyền cho Minh với số phiếu 147/151…” (CHUNG MỘT
BÓNG CỜ, tr. 825-826)
Có nhiều “ tiết lộ ” rất đáng chú ý để “ nghiên cứu ” trong đoạn văn kể trên,
như là về “ một số cuộc họp bí mật giữa Minh và những đại sứ Pháp, Mỹ ở
Đường Sơn Quán ” – mà tôi không hề biết, mặc dầu Đường Sơn Quán là lãnh
địa của ông tướng Mai Hữu Xuân, một người mà tôi gặp gần như hằng tuần khi
hội họp với “ nhóm ông Minh ” – như là về “ một bản tuyên cáo chấn động ” đã
làm cho “ Dương Văn Minh trở thành chỗ dựa rất tốt cho các lực lượng thứ ba
và lực luợng cách mạng ở nội thành ”, chỉ vỏn vẹn có mấy ngày trước 30/4/1975
– mà tôi và mấy người cốt cán nữa trong “ nhóm ông Minh ” cũng không thể
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nào nhớ nổi cái “ tuyên cáo chấn động ” đó là tuyên cáo nào – như là về “ chúng
tôi đã tràn vào Hội trường cướp diễn đàn ”… Nhưng cái đáng “ ghi ” nhất là
con số “ chính xác ” 48 bản tuyên cáo mà Ớt nói “ chúng tôi đã mang theo khi
tràn vào cướp diễn đàn Quốc hội ”. Đáng ghi nhất là vì tôi tin chắc trong “ nhóm
ông Minh ” hay cánh ông Minh, kể cả những người thân cận nhất, kể cả những
người đã từng góp phần soạn thảo, trong nhiều năm liền, cả khối tài liệu do
“ nhóm ông Minh ” phát hành… không ai nhớ nổi con số 48, chớ không là 49
hay 50, bản tuyên cáo của ông Minh, trong đó có một bản “ chấn động ”, như
họa sĩ Ớt đã kể.
Còn về việc nhóm “ chúng tôi... tràn vào Hội trường cướp diễn đàn ” thì tôi
cũng thật tình không biết, không nhớ đó là nhóm nào, gồm có ai, vì gần 30 năm
đã trôi qua. Nếu có nhóm nào tràn vô cướp diễn đàn Quốc Hội vào ngày họa sĩ
Ớt kể, thì chắc là không có tôi. Đơn giản là vì tôi đã ở bên trong Quốc Hội, với
tư cách là một dân biểu, nên khỏi phải tràn vô... Là một người “ quen đánh
trận ”, ở ngoài đường, trong quốc hội, trên báo chí… như các báo Sàigòn thường
đăng tải trong nhiều năm trước 1975, tôi rất tiếc đã không có mặt, cũng không
hề biết về cái trận “ tràn vô hội trường cướp diễn đàn ” của họa sĩ Ớt !
Tôi còn nhớ khá rõ không khí phiên họp khoáng đại lưỡng viện Quốc Hội
ngày 26/4/1975 là khá buồn và diễn tiến cũng khá nhanh. Phe đa số thân chính
hầu như không còn bấu víu vào một phép mầu nào nữa. Tuy không tin tưởng
bao nhiêu vào giải pháp Dương Văn Minh, nhưng vì áp lực tình hình quá mạnh,
quá nhanh nên phe nầy đã miễn cưỡng đi họp, và chỉ lên tiếng chiếu lệ ở diễn
đàn. Một số thì đang chân trong chân ngoài chuẩn bị khăn gói “ lên đường ”, có
mặt ở hội trường thì ít, mà dồn bước ở các hành lang hay bận rộn ở các phòng
ban chung quanh thì nhiều. Cánh đối lập thì đã cầm chắc “ phần thắng ”, bởi
Tổng thống tạm quyền, ông Trần Văn Hương đã hết hồi cưỡng lại nổi với sức ép
của thời cuộc, trong đó có phần nào sức ép của một bộ phận không nhỏ phe thân
chính. Biểu quyết trao quyền cho ông Minh với số phiếu gần như tuyệt đối 147/
151, do chính Ớt nêu, là do khuynh hướng tình hình và cán cân lực lượng lúc
bấy giờ, chớ không do ai “ tràn vào Hội trường để cướp diễn đàn ” mà làm nên
cái sự gì hết. Đa số các nhà lập pháp thân chính còn nấn ná ở lại để biểu quyết,
và biểu quyết khá nhanh, có lẽ là vì muốn “ rửa tay ” lần chót, buông trôi thế
cuộc cho cánh đối lập và nhóm ông Minh, nghe ngóng thêm chút ít động tĩnh từ
các phía, hoàn tất một số thu xếp gấp gáp cuối cùng trước khi rút… Nếu thật sự
đã có ai đó từ ngoài đường tràn vô cướp diễn đàn Quốc Hội, một quốc hội đã
thật sự “ thoi thóp ”, thì đó là “ luật của …đường phố ”, của đám đông, của quần
chúng, của nổi dậy… Cứ thế mà thừa thắng xông lên, đâu cần ai biểu quyết
nữa… Và có thể cũng không còn ai để biểu quyết nữa, khi cuộc “ tràn vô…
cướp diễn đàn ” và làm náo loạn Quốc hội của họa sĩ Ớt đã làm tràn cái ly đã
sẵn náo loạn của tình hình Sàigòn lúc bấy giờ…
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Nhóm ông Minh
Về anh Nguyễn Văn Cướt, tôi không biết nhiều về anh, như trên đã nói.
Nhưng tôi không nghĩ ông tướng Minh biết hơn tôi. Mà có biết hơn chắc cũng
không nhiều lắm. Trừ luật sư Trần Ngọc Liễng hay biện lý Triệu Quốc Mạnh, có
thể, vì hình như các anh cùng ở trong Lực Lượng Quốc Gia Tiến Bộ ? Nhưng xa
hơn anh Cướt, ông Minh đã biết gì hơn, đã biết gì nhiều về những người chung
quanh, về những người cộng sự, và về tôi chẳng hạn ?…
Không ai hỏi lý lịch, làm lý lịch hay bắt làm lý lịch để cộng tác với nhau ở
Sàigòn hồi đó. Cả để làm “ quốc sự ”, nghĩa là có thể cùng “ vào sanh ra tử ”. Cả
ban tham mưu của ông Minh cũng vậy.
Về cái “ ban tham mưu ” này, những người thường xuyên có mặt mà tôi nhớ
cũng không nhiều. Từ sau cuộc chính biến năm 1963, ít nhất có hai thời kỳ có
nhiều người thường lui tới nhà ông Minh. Thời kỳ thứ nhất là lúc ông chuẩn bị
ra tranh cử tổng thống năm 1971 và thứ hai là trong những ngày cuối tháng 41975.
Nhưng ở cả hai thời kỳ này và các thời kỳ khác, không phải những ai lui tới
văn phòng ông Minh đều thuộc “ nhóm ” ông Minh, hay có thể coi người của
nhóm ông Minh là người của mình.
Anh Huỳnh Tấn Mẫm và nhiều người từng là “ khách ” dài ngày của ông
Minh chắc cũng nghĩ vậy. Tôi nhắc Mẫm vì Mẫm là người đã từng trốn một thời
gian ở nhà ông Minh, và đã được ông Minh yêu cầu thả ngay trước khi nhậm
chức Tổng thống, nhưng Mẫm không hề nghĩ mình thuộc nhóm ông Minh, và
chính ông Minh cũng vậy.
Anh Châu Tâm Luân, linh mục Chân Tín và các bạn khác đã từng tham gia
hai phái đoàn đại diện ông Minh vào trại Davis ngày 29-4-1975 chắc cũng
không nghĩ khác. Luân được thả theo lệnh ông Minh, nhưng không hề họp với
nhóm ông Minh ngày nào, trước khi bị bắt cũng như sau lúc được thả. Linh mục
Chân Tín cũng không hề thuộc nhóm ông Minh mặc dù cùng anh Luân tham gia
phái đoàn ông Liễng đại diện ông Minh đi gặp đại diện Mặt trận Giải phóng. Cả
phái đoàn thứ nhất đại diện ông Minh, với các anh Nguyễn Đình Đầu, Nguyễn
Văn Diệp, Tô Văn Cang, Nguyễn Văn Hạnh, tuy thỉnh thoảng có thể có gặp
riêng rẽ ông Minh, nhưng không hề thuộc nhóm ông Minh hay cùng họp với
“ nhóm ông Minh ” ngày nào.
Riêng luật sư Trần Ngọc Liễng thì cho biết : “ Trước khi thành lập chính
phủ mới, tướng Minh có đặt vấn đề với tôi tham gia chính phủ, nhưng tôi trả lời
là sẽ ở phía đối lập, ở ngoài để coi mấy anh làm có trúng không thì nói lại. Thật
ra, tôi và Minh có sự gắn bó sâu sắc, tôi đã góp phần kéo anh từ người chống
Cộng sang chấp nhận sống chung với Cộng sản…” (CHUNG MỘT BÓNG CỜ,
trang 836)
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Như vậy, với một người như luật sư Trần ngọc Liễng, mà ai cũng biết đã
từng “…có sự gắn bó sâu sắc ” với ông Minh, và từng thú nhận đã “ …đã góp
phần kéo anh từ người chống Cộng sang chấp nhận sống chung với Cộng
sản…” mà còn muốn “ ở phía đối lập ” với ông Minh, thì thật khó mà biết, hay
nói, người của nhóm nào vào nhóm nào !
Khi tôi được mời, và mời nhiều lần, tham gia “ nhóm Dương Văn Minh ”,
vào khỏang năm 1970-1971 – không kể năm 1963 là tôi được lệnh, với tư cách
một thiếu úy trừ bị, chớ không phải được mời – thì nhóm đã có mặt, theo trí nhớ
của tôi, các anh Trần Ngọc Liễng, Lý Quý Chung, Nguyễn Hữu Chung, Hồng
Sơn Đông, Tôn Thất Thiện, Dương Văn Ba, Hồ Văn Minh, Nguyễn Văn Cướt…
Về phía nhà binh, tôi nhớ có tướng Mai Hữu Xuân và tướng Lê Văn Nghiêm.
Sau một một thời gian là giáo sư Lý Chánh Trung, là cụ Vũ Văn Mẫu. Sau một
thời gian nữa là anh Nguyễn Văn Binh. Tôi còn nhớ chị Ngô Bá Thành cũng
được mời, và người được cử đi mời là tôi, nhưng vào thời gian nào thì tôi không
nhớ. Chị Thành chỉ nhận thỉnh thoảng đến dùng cơm, hay trao đổi việc gì đó,
chớ không tham gia vào “ nhóm ”. Tôi nhớ, về sau, thỉnh thoảng cũng có gặp
anh Triệu Quốc Mạnh trong vài bữa cơm ở nhà ông Minh. “ Nhóm ông Minh ”
mà tôi nói ở đây là nhóm nòng cốt thường trực với những người tôi đã kể ở trên.
Còn các thân hữu thuộc nhiều cánh, như cánh đối lập ở Quốc Hội – gồm 40 dân
biểu và ngị sĩ đã ký tên theo đơn ứng cử của ông Minh năm 1971 –, cánh các tôn
giáo, cánh các phong trào tranh đấu, hay cánh báo chí, v.v… thỉnh thoảng đến
dự các cuộc họp chuyên đề mở rộng, các cuộc họp báo hay các buổi chiêu đãi
mà nếu kể là thuộc “ nhóm ông Minh ” thì có phần khiên cưỡng…
Ngoài nhóm nòng cốt kể trên, chủ yếu chuyên về chánh trị, đặc biệt về cuộc
bầu cử Tổng thống năm 1971 và về việc tìm kiếm các giải pháp hòa bình, tôi
được biết còn có một nhóm chuyên về kinh tế, đứng đầu là ông Nguyễn Ngọc
Thơ, nguyên Phó Tổng Thống của ông Diệm. Nhóm nầy tôi chỉ được nghe nói
đến mà không biết có ai, vì chưa cùng dự họp bao giờ…
Rất có thể vì tôi vốn là “ lính đánh trận ” hơn là “ lính triều đình ” nên
không nắm vững tình hình “ triều chính ” cho lắm. Nhưng không thể nói rằng
những ai từng cộng tác với tôi trong các cuộc xuống đường tranh đấu, như ni sư
Huỳnh Liên, hay như anh Nguyễn Ngọc Lan… đều thuộc nhóm ông Minh.
Cũng không thể nói rằng những ai từng vô ra văn phòng Trung tá Đẩu đều là
người của nhóm ông Minh.
Nói về “ lính đánh trận ”, tôi nhớ hồi ông Minh chuẩn bị ứng cử tổng thống,
năm 1971. Thấy ông cầm chắc thua cuộc nếu tướng Kỳ rớt đài ngay từ vòng
loại, tôi bàn với bác sĩ Hồ Văn Minh để tôi tách ra đi vận động chữ ký các nghị
viên hội đồng tỉnh cho ông Kỳ, vì chữ ký của các dân biểu nghị sĩ đối lập là vừa
đủ theo luật định để giới ông Minh. Phải có ông Kỳ ra tranh cử để đối đầu và
hứng chịu những đòn phép của ông Thiệu thì may ra… Bác sĩ Minh khuyên tôi
cứ lẳng lặng mà làm, không bàn, không nói, để tránh hiểu lầm trong nhóm, bởi
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chánh trị là muôn mặt, và cũng là đa nghi… Có lúc tôi ngồi trực thăng của
tướng Kỳ đi vòng vòng các tỉnh là vì vậy. Nhưng rồi cũng không đi đến đâu, hay
chỉ vận động được một số nghị viên đưa mặt đến với tướng Kỳ mà không có chữ
ký, vì họ đã “ lỡ ký ” cho tướng Thiệu hết rồi !… Lại nhớ, vì mấy cái kiến nghị
các phong trào đấu tranh cho hòa bình ở Sàigòn gởi cho ông Minh trong mấy
ngày chót của tháng 4-1975, mà tôi bị một người trong nhóm “ mắng ” là hay
“ bày đặt ”… Lại nhớ những lần xuống đường, những lần quậy phá ở Quốc
Hội… Tôi nói tôi là “ lính đánh trận ”, không là “ lính triều đình ” là vì vậy. Và
chắc cũng có được vài “ anh lính triều đình ” nhớ lại cái sở trường của tôi ngày
trước…
Vì ngày càng có nhiều người, nhiều cánh đã “ tự phong ” là người của
“ nhóm ông Minh ”, hoặc phong ông Minh và nhóm của ông là người của mình,
hay của phe nầy phe khác, hoặc để kể công, lập công, hoặc để đổ hết tội lỗi cho
việc đánh mất miền Nam, nên tôi xin tạm có vài lời về “ nhóm ông Minh ” như
trên. Trong khi chờ đợi có dịp sẽ nói nhiều hơn, rõ hơn về ông Dương Văn Minh
và nhóm của ông, mà tôi được biết.

Về một nền kinh tế hậu chiến
Cũng có người giờ chót có mặt cạnh ông Minh ở dinh Độc Lập để cùng giơ
tay đầu hàng mà không hề thuộc nhóm ông Minh.
Sau 30-4-1975, có một người luôn ăn mặc tươm tất, đầu đội nón nỉ, tay cầm
gậy láng bóng, thỉnh thoảng đến thăm tôi ở tòa soạn báo Tin Sáng. Anh vẫn
tươm tất bảnh bao như vậy mỗi khi đi dự họp với Cách Mạng, và nghe đâu anh
thường được mời đi họp. Đó là anh tiến sĩ Nguyễn Văn Hảo. Anh là Phó Thủ
Tướng cuối cùng dưới chế độ Thiệu, nhưng khi Thủ tướng Nguyễn Bá Cẩn di
tản có chỉ định anh làm Quyền Thủ tướng hay không thì tôi không nhớ. Trước
1975, có lần anh Võ Long Triều và một số anh em, tôi không nhớ hết có ai,
nhưng nhớ chắc chắn có anh Phan Xuân Huy, chúng tôi tổ chức hội thảo ở Cần
Thơ về… “ kế hoạch kinh tế hậu chiến ” và về viễn tượng “ năm… 2000 ” ! Đó
là lúc anh Phạm Hoàng Hộ làm Viện trưởng Viện Đại học Cần Thơ. Tại hội
thảo, anh Hảo là một diễn giả chính… Nếu có ai còn giữ một tài liệu nào về
cuộc hội thảo, để đọ lại với thực tế sau này, thì cũng vui : “ Hai mươi năm nội
chiến từng ngày ” là câu hát hồi đó chúng tôi ai cũng ngao ngán nghêu ngao gần
như hằng ngày mà còn cãi nhau “ như bầm bầu ” về nội dung, ý nghĩa – ngươi
thì nói nội chiến, người thì nói chiến tranh ý thức hệ, người thì nói chiến tranh
đế quốc – huống hồ cái “ bản mặt ” thời hậu chiến nó ra làm sao, nó hiền khô
hay “ có nanh ”, làm sao biết trước ?!
Còn về cái năm 2000 nữa ! Cũng may là thời đó chúng tôi rất lạc quan, nên
không tiên đoán trật lắm : năm 2000 đã qua lâu rồi đó, mà có tận thế đâu ! Còn
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về những điểm khác thì tôi nghĩ chắc chúng tôi cũng không trật xa lắm, mặc dù
cũng có một khoảng cách không đo được bằng cây số mà bằng vài chục năm…
Vài chục năm “ vật đổi sao dời ”, vài chục năm những còn những mất…

Ông Phó Thủ tướng với mấy tấn vàng
Một trong những ngày cuối tháng 4-1975, tôi được báo có người gọi. Ở đầu
dây bên kia là anh Hảo. Anh yêu cầu tôi đến gặp anh gấp. Tôi không biết ai đã
cho anh số điện thoại khi tôi trốn ở nhà ông Minh. Tôi nói giỡn : “ Ông là phó
thủ tướng đương chức, tôi là phó thường dân đương trốn, ló ra để bị bắt sao ” ?
Hảo cười, kêu tôi đừng làm khó mà nên chịu khó đến nghe anh nói một chuyện
quan trọng.
Đường phố một ngày cuối tháng 4 đổ lửa mà… lạnh ngắt. Chiếc Jeep của
văn phòng ông Minh “ một mình một chợ ” phóng nhanh trong bóng chiều chập
choạng đưa tôi đến nhà Hảo ở góc đường Phùng Khắc Khoan - Phan Thanh
Giản, nay là Điện Biên Phủ. Hảo bỏ dở bữa cơm chiều, đưa tôi lên phòng làm
việc trên lầu. Không màu mè, anh nói : “ Tôi có việc muốn nhờ ông chuyển đạt
đến Cách Mạng. Một là về mấy tấn vàng. Người ta nói Nguyễn Văn Thiệu đã
mang đi, nhưng sự thật là tôi đã giữ lại được. Hai là về nạn “ thất thoát chất
xám ”. Ông phải làm sao để anh em trí thức chuyên viên đừng bỏ đi. Tôi đã
thuyết phục được một số ít ở lại, nhưng không xuể. Cách Mạng phải làm, phải
nói cái gì đó, càng sớm, càng nhanh càng tốt. Để anh em yên lòng ”…
Tất nhiên là tôi có nói với ai đó, mà chắc là sau 30 tháng 4. Chớ trước 30-4
tôi biết Cách Mạng ở đâu mà nói ! Nhưng tôi tin anh Hảo không chỉ nói với
mình tôi. Và ý nghĩ đó đã phần nào an ủi tôi…
Hảo đã có mặt ở số 7 Thống Nhất, tức ở Văn phòng chánh phủ, rồi ở Dinh
Độc Lập, ngày 30-4-1975, cạnh đại tướng Dương Văn Minh, dù không cùng êkíp.

Chóe, Ớt, Diệp Đình... mó “ dế ” ngựa
Huỳnh Bá Thành, tức họa sĩ Ớt, cũng có lánh mặt một thời gian ở văn phòng
trung tá Đẩu, mà không lâu. Ớt là bút danh mà nhà thơ Cung Văn Nguyễn Vạn
Hồng nói là anh đã đề nghị Thành chọn.
Ớt đã từng vẽ biếm họa cho các tờ báo của các anh Ngô Công Đức (TS), Võ
Long Triều (ĐDT), Hồng Sơn Đông (ĐT), cùng với hai anh họa sĩ Chóe và Diệp
Đình, và vài họa sĩ khác. Riêng Diệp Đình chỉ vẽ cho Tin Sáng, và từ trước Ớt
và Chóe rất lâu, từ đầu.
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Biếm họa cùng với phiếm luận – mà người làm báo chúng tôi thường gọi là
bài “ phim ” – là hai mục quan trọng các báo ngày xưa thường dùng để nói lên
những gì các bài chính luận, còn được chúng tôi gọi là bài “ phông hay fond ”,
không nói được. Báo đối lập dùng bài “ phim ” và hí họa để “ giỡn mặt ” chính
quyền. Còn báo thân chính thì để “ khều ” hay “ nựng nhẹ ” đối lập. Nó luôn
chiếm vị trí trang trọng trên mặt báo, khi ở trang nhất, khi đối diện với bài chính
luận.
Bức biếm họa có hình vẽ hai chiếc “ giày nhảy dù ” của lính Mỹ, nằm hai
bên tấm bản đồ miền Nam Việt Nam, trên một số báo Tin Sáng ngày nào, là
nhại lại tấm bích chương tranh cử tổng thống của liên danh độc diễn Thiệu Hương. Hai chiếc giày đinh thay chỗ cho hai bức hình của hai ông này. Bức
biếm họa là của Diệp Đình mà không có ký tên, không phải vì tôi có dự phần
gợi ý, mà vì thà báo bị tịch thu còn hơn là cả hai đứa chúng tôi đều bị “ đứt
đầu ”. Càng về sau, tranh của Ớt, tranh của Chóe… càng nhiều hơn của Diệp
Đình.
Có những bài “ phim ” cũng thật “ độc ”. Ngoài những bài cà rỡn của Tư
Trời Biển trên Tin Sáng, trong mục “ Tin vịt nghe qua rồi bỏ ”, phải kể đến
những bài thơ thật cay của Cung Văn. Người chịu trách nhiệm trên pháp lý là
chủ nhiệm chủ bút, trên thực tế là giám đốc chánh trị, nhưng cạy miệng cũng
không ai cho biết tác giả là ai. Như có lần cụ Chủ tịch Hạ Nghị Viện Nguyễn Bá
Lương cứ theo “ òn ĩ ” hỏi tôi về tác giả của một bài thơ của Cung Văn trên tờ
Điện Tín mà cụ cho là quá “ ác ” đối với cụ… Mà tác giả bài thơ “ ở ác ” thật !
Ai đời tên cụ là Lương mà tác giả lại đánh mất chữ “ g ”, lại vạch trần “ nguyên
quán ” ở một cái “ khe ” nào đó ở Phước Long thì ai mà không… hận ? Nhưng
không chỉ có mình tác giả bài thơ là ở ác… Và bây giờ nghĩ lại, công bằng mà
nói, nếu cuộc sống… riêng dành cho tôi vài cái thua thiệt hay mấy lúc lận đận
thì cũng dễ hiểu, thì “ cũng tốt thôi ” hay “ cũng phải thôi ”, vì ít nhất đôi lần tôi
cũng ăn ở “ không hiền ” với ai đó… Trong vụ bài thơ “ con lươn ” và nhiều vụ
khác nữa, tác giả viết ác mà tôi cũng ở ác vì cho đăng. Nói chung về nhiều vụ,
về tất cả, nếu tôi không trực tiếp chịu trách nhiệm thì cũng gián tiếp. Như trong
vụ giáo sư Nguyễn Văn Bông, Viện trưởng Học viện Quốc gia Hành chánh bị
ám sát. Trong lúc tôi bận xuống đường hay can thiệp gì đó ở Quốc Hội, anh em
ở nhà báo không kiểm tra kỹ, để cho một cộng tác viên phá lệ viết bài nói giỡn
về người chết, cho rằng người chết đi gặp nguyên tổng thống VNCH. Một bài
nói chơi không phải chỗ, và căn bản là “ không phải ”. Bởi tờ báo luôn có mấy
quy định khá rõ, như là phải tôn trọng người vừa nằm xuống, phụ nữ hay một
tập thể, và tuyệt đối không khiêu dâm… Tức nhiên là tôi phải tức khắc viết mấy
hàng công khai lên tiếng xin lỗi trên Điện Tín, vừa với hương hồn giáo sư và gia
đình, vừa với các tập thể của giáo sư. Dù vậy tôi cũng bị “ lực lượng thanh
niên…” của đảng Cấp Tiến của giáo sư công khai lên án tử hình trên chính tờ
báo của đảng nầy.
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Báo chí ngày nay ít dành chỗ cho biếm họa, biếm luận. Mà nếu có cũng ít
khi thấy “ đã ” ! Có lẽ là vì báo chí bây giờ “ ngay ngắn, đứng đắn ” hơn chăng ?

Họa sĩ Ớt bị nghi oan
Một hôm tôi nghe tin họa sĩ Ớt bị cảnh sát bao vây ở trước rạp Olympic
đường Hồng Thập Tự, nay là Nguyễn Thị Minh Khai, khi Ớt lái chiếc LaDalat
của dân biểu Nguyễn Hữu Chung. Cảnh sát bao vây khá lâu nhưng không bắt,
tôi không biết tại sao…
Sau đó, tôi không nhớ bao lâu, tôi lại gặp Ớt đến tá túc ở văn phòng trung tá
Đẩu, “ chỗ ở thường trú ” của Dương Văn Ba.
Không được mấy ngày, nại cớ nhớ nhà, Ớt nằng nặc đòi về quê thăm vợ
con, can mấy cũng không nghe. Khi trở lại, Ớt không chịu ở yên mà cứ lui lui
tới tới như không có gì… Tôi đã kể chuyện tôi nằm ở bệnh viện Sùng Chính sau
cuộc biểu tình cùng gia đình 18 ký giả bị bắt ở chợ Cầu Muối : cũng tại phóng
viên nhiếp ảnh Kỳ Nhân không chịu ở yên, cứ vô ra liên tục, mà tôi phải sớm di
tản khỏi bệnh viện để về nhà ông Dương Văn Minh… Nhưng nhà ông Minh và
văn phòng báo chí của ông là “ cứ điểm ” cuối cùng, biết di tản đi đâu nếu bị
“ động ổ ”, nếu họa sĩ Ớt cứ tới tới lui lui như Kỳ Nhân lúc trước ? Tôi đành nói
với anh Dương Văn Ba, anh trung tá Đẩu và mấy anh lính văn phòng là nên
cảnh giác, không nói, không bàn việc gì quan trọng, khi có Ớt sáp lại gần ! Mặc
dù nơi ở của Dương Văn Ba hay văn phòng của trung tá Đẩu cũng chỉ là nơi làm
việc, in ấn tài liệu, hay tiếp khách thường ở cổng sau nhà ông Minh, không là
nơi họp thường kỳ của “ nhóm ông Minh ”. Nơi họp thường kỳ của “ nhóm ông
Minh ” là trong nhà ông Minh, trong một phòng kín trên lầu, ăn thông với một
sân thượng… Trong ban tham mưu của ông Minh cũng không phải ai cũng có
thói quen “ nấn ná ” lại nơi làm việc của hai anh Đẩu và Ba, trừ vài người vốn
có quan hệ đặc biệt với nghề báo. Riêng tôi thì thường xuyên, vì phải cùng anh
Ba lo cho tờ Điện Tín và tờ Tin Sáng lậu, vừa phải phụ lo sản xuất các tài liệu,
và tiếp khách hằng ngày của mình, đặc biệt là các khách tranh đấu, như cánh
sinh viên hay gia đình 18 ký giả bị bắt để chuẩn bị cho “ trận biểu tình ở chợ
Cầu Muối ”. Bởi tôi không thể ngày nào cũng “ rần rần ” kéo đủ thứ khách của
tôi vô nhà riêng ông Minh hay nhà anh Đường. Nghĩ cũng tức cười : sau 30-41975, và nhất là sau những gì họa sĩ Ớt viết, và kể, ai cũng biết Ớt là một cán bộ
“ chỉ huy điệp vụ cách mạng ”, mà tôi lại nghi anh ta là công an chế độ cũ ! Và
khi Ớt nói anh ta đi về quê thì chắc là để đi đến một nơi bí mật nào đó mà tôi cứ
theo cản…

Mưa rơi, bom nổ và một cái quên... đáng trách
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Bối cảnh lịch sử xã hội, chánh trị, bối cảnh tâm lý có một thời “ lộn xộn ” là
vậy, nên có một số việc tôi thấy không rõ mà cho tới bây giờ vẫn không biết hỏi
ai ! Chẳng hạn như …
Họa sĩ Ớt kể : “ Chiều 28-4-1975, sau vụ ném bom của Nguyễn Thành
Trung, chúng tôi thấy nhóm ông Minh bị cô lập, tôi liền thực hiện ý định. Tôi
gặp anh Hồ Ngọc Nhuận và tự xưng là điệp báo của Mặt Trận, truyền đạt lời
yêu cầu của cách mạng đến ông Minh, rằng ông nên giao chính quyền lại cho
cách mạng…” ? (CHUNG MỘT BÓNG CỜ, trang 833 - 834).
Chiều 28-4-1975, tức là chiều ngày bàn giao chức vụ Tổng Thống giữa hai
ông Hương và Minh tại dinh Độc Lập. Trời bỗng đổ mưa. Một cơn mưa đột ngột
giữa một ngày tháng nắng. Có người nói đó là… “ điềm lành ”.
Cũng chiều ngày đó, bom bỗng nổ. Bom nổ ở sân bay Tân Sơn Nhứt mà
tưởng như sát bên tai. Có người nghĩ nó nổ ở dinh Độc Lập. Tôi đang ở nhà anh
Hoa Hải Đường với gia đình anh Đường và nhà báo người Mỹ Paul Quinn
Judge. Còn trong nhà ông Minh và bên văn phòng báo chí, đối diện nhà Đường,
có ai tôi không biết, mà không thể không có trung tá Đẩu, không thể không có
Dương Văn Ba và vợ con. Mọi người tháo chạy tìm chỗ núp. Khi hoàn hồn mới
thấy ai nấy đều núp dưới cầu thang.
Từ mấy ngày nay anh P.Quinn Judge và tôi thường tiếp xúc với nhau, anh
Paul thì để biết tin tức tình hình từ phía ông Minh, tôi thì để biết tin từ phía Ủy
Ban Quốc Tế Kiểm Sát Thi Hành Hiệp định Paris về Việt Nam, vì Paul thường
liên lạc với nơi này. Nhưng cũng không ai biết gì hơn ai ! Sau 30-4-1975 tôi còn
thấy P. Quinn Judge ở lại Sàigòn một thời gian…
Và như tôi đã nói, chiều 28-4-1975, buổi chiều một ngày mưa rơi và bom
nổ, tôi đã được “ điều ” đi để nếu cần thì tái chiếm đài phát thanh, mà không có
chiếm vì không có đảo chánh. Đêm đã quá khuya khi tôi trở lại nhà anh Đường
từ đường Phùng Khắc Khoan…
Ngày 28-4-1975 của tôi – và nhiều ngày khác trước đó nữa – như vậy là
khá dài và cũng khá đầy : nào dự lễ bàn giao chức vụ Tổng Thống, nào trốn
bom, nào “ đi chiếm đài phát thanh ”… Không biết có phải vì có quá nhiều công
việc bận rộn và dồn dập như vậy mà tôi đã “ quên mất ” một sự kiện trọng đại
vào bậc nhất là… “ cuộc gặp ” với “ điệp báo của Mặt Trận ” là họa sĩ Ớt hay
không ? Và chắc là do cái “ quên ” tai hại này của tôi, quên “ truyền đạt lời yêu
cầu của cách mạng đến ông Minh ”, qua “ điệp báo của Mặt Trận ” là họa sĩ Ớt,
“ rằng ông nên giao chính quyền lại cho cách mạng ”, mà ngày hôm sau, chỉ
ngày hôm sau thôi, ngày 29-4-1975, đã phải có đến hai phái đoàn đại diện ông
Minh vào trại Davis để tìm hiểu “ yêu cầu của cách mạng ” : một đoàn là của
anh Nguyễn Đình Đầu cùng các anh Nguyễn Văn Diệp, Tô Văn Cang, Nguyễn
Văn Hạnh, và một đoàn là của linh mục Chân Tín cùng các anh Trần Ngọc
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Liễng, Châu Tâm Luân. Một cái “ quên ” thật không đáng quên, và thật đáng
trách…

Nhóm ông Minh và nhóm theo Minh
Ở một đoạn khác, họa sĩ Ớt kể : “ Từ 1971-1975, tôi hoạt động cùng anh em
trong nhóm Dương Văn Minh, được tín nhiệm… Trong tổ chức chúng tôi lúc đó,
có người muốn trực tiếp gặp Dương Văn Minh để kêu hàng, có người muốn nằm
yên chờ sự chỉ đạo của Ban An Ninh Khu Sài Gòn - Gia Định. Cuối cùng chúng
tôi chia hai nhóm : một nhóm tiếp tục “ theo Minh ”, nếu Minh phân cho nhiệm
vụ gì thì cứ nhận. Nhóm khác tác động với Minh theo hai khả năng : Khả năng
tốt nhất là Minh giao quyền cho cách mạng ; bằng không được thì chiếm Hạ
Viện để tổ chức lực lượng thứ ba. Tôi thuộc nhóm này…
Ngày 28-4-1975 áp lực quân sự càng nặng chung quanh Sài Gòn. Chúng tôi
cho tái bản tờ Điện Tín, sau hơn hai tháng bị Thiệu đóng cửa. Nội dung tờ báo
ngày 28-4 kêu gọi nhân dân các thành thị nổi dậy làm chủ chính quyền, gọi
hàng, làm rã hàng ngũ địch…” (CHUNG MỘT BÓNG CỜ, trang 833).
Như vậy rõ ràng là “ người của họa sĩ Ớt ” có một “ nhóm theo Minh ”, nếu
không nói “ cả nhóm theo Minh là nhóm của Ớt ”, bởi anh ta nói “ chúng tôi cho
tái bản tờ Điện Tín ”, mà ai cũng biết tờ Điện Tín là tờ báo của ai !… Và ai cũng
biết Chánh Phủ của ông Minh, với giáo sư Vũ Văn Mẫu làm Thủ Tướng, vào
giờ chót có những ai, với chức vụ gì. Nhưng có ai thì những người đó có phải là
thuộc “ nhóm theo Minh ” của Ớt, để “ nếu Minh phân cho nhiệm vụ gì thì cứ
nhận ” hay không ? Và nếu có, thì tại sao Ớt không chọn họ để truyền đạt lời
yêu cầu của cách mạng đến ông Minh ? Lại chọn tôi ? Để anh phải mất công
“ tự xưng là điệp báo của Mặt Trận ” ?… Nói rõ hơn, sau khi nhận chức vụ
Tổng thống chiều ngày 28-4-1975, ông Minh chỉ kịp “ phân nhiệm vụ ” cho bốn
người : ông Vũ Văn Mẫu với chức vụ Thủ tướng chánh phủ, ông Lý Quý Chung
làm Tổng trưởng Thông Tin với ông Dương Văn Ba làm Thứ Trưởng, và ông
Triệu Quốc Mạnh làm Giám đốc Nha Cảnh sát Đô Thành. Ớt nói : “ Cuối cùng
chúng tôi chia hai nhóm : một nhóm tiếp tục “ theo Minh ”, nếu Minh phân cho
nhiệm vụ gì thì cứ nhận ”. Vậy trong bốn người vừa kể có ai thuộc “ nhóm tiếp
tục theo Minh ” của Ớt. Và nếu có thì tại sao Ớt không yều cầu “ truyền đạt ”…
mà lại gặp tôi ?
Chánh trường quả tình nhiều lúc có những lắt léo mà ngay như người trong
cuộc cũng không thể ngờ !
Ớt cũng viết : “ Trong tổ chức chúng tôi lúc đó, có người muốn trực tiếp gặp
Dương Văn Minh để kêu hàng…”, nhưng lại không cho biết người muốn “ kêu
hàng ” đó ở cấp bậc nào trong quân đội, với lực lượng bao nhiêu quân, hay với
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chức vụ gì của Chánh Phủ cách mạng… Để Tổng thống Dương Văn Minh chịu
đầu hàng…
Điều khó hiểu nữa là khi Ớt nói : “ Nhóm khác tác động với Minh theo hai
khả năng : Khả năng tốt nhất là Minh giao quyền cho cách mạng ; bằng không
được thì chiếm Hạ Viện để tổ chức lực lượng thứ ba. Tôi thuộc nhóm này ”…
Khó hiểu là vì khi đã “ chiếm Hạ Viện ”, tức Quốc Hội, thì coi như đã nắm
chánh quyền trong tay rồi, còn “ tổ chức lực lượng thứ ba ”, thứ tư làm gì nữa !
Là “ điệp báo của Mặt Trận ”, đã biết trước kế hoạch sẽ “ giải phóng Sài Gòn
bằng bất cứ giá nào. Có thể đạn pháo sẽ bắn vào thành phố khoảng 6.000
quả ” ! Lại biết rõ quân đội cách mạng đã ở ngay cửa ngõ Sàigòn và “ nhóm
Minh đã bị cô lập ”, sắp bị “ gọi hàng ” mà còn có ý định “ tổ chức lực lượng
thứ ba ” để hình thành cái gọi là “ chánh phủ ba thành phần ” chưa bao giờ thấy,
giữa lực luợng hùng mạnh của mình đang cầm chắc chiến thắng trong tay và
một lực lượng đang tan rã, thì thật là hơn cả khó hiểu…

Cái lỗi của tôi
Dù sao thì, trong bối cảnh khá rối rắm lúc bấy giờ, hình như sau cùng tôi là
người “ có lỗi ”. Ít nhất là với hai người : một là với anh tiến sĩ Nguyễn Văn
Hảo, vì đã không biết cách chuyển đạt kịp thời ý kiến của anh, người mà tôi đã
trực tiếp gặp, đến Cách Mạng ; hai là với hoạ sĩ Ớt Huỳnh Bá Thành, vì đã
không biết, hoặc đã “ quên ”, nên đã không truyền đạt lời yêu cầu của Cách
Mạng đến ông Minh !…
Hồi nghĩ lại những ngày tháng đầy ắp những biến cố chính trị quân sự dồn
dập trước 30-4-1975, không phải là không có lúc ông Minh và ban tham mưu
của ông đã không thử đưa ra những giả thuyết hay giải pháp để bàn thảo, cân
nhắc, kể cả trường hợp “ Việt Cộng nắm quyền ”, kể cả giải pháp cho một quân
đội – quân đội VNCH – trong một tương lai hoà giải, hoà hợp dân tộc… Trong
những lần như vậy, những ai đã từng sát cánh với ông Minh đều không thể
không ghi nhận thái độ không thể rõ ràng hơn của ông : ông không hề có ý cản
trở tiến trình hoà bình, cũng không hề đố kỵ bất cứ người Việt nào có khả năng
làm lợi cho dân, cho nước. Trong tình hình như vậy, việc họa sĩ Ớt, ngày 28-41975,muốn “ thực hiện ý định ”, và việc Ớt muốn giao cho ai đó thừa hành ý
định, yêu cầu ông Minh giao lại chánh quyền cho cách mạng – và trên thực tế,
hai ngày sau, ông Minh đã tuyên bố chờ cách mạng đến để “ bàn giao chánh
quyền ”, trước khi ra lệnh đầu hàng – không là việc khó lắm…

Một giải pháp chưa kịp tượng hình
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Nhưng riêng tôi lại có một ý định khác, từ trước, mà không ít người trong
ban tham mưu ông Minh đều biết. Tôi muốn ông Minh không phải giao quyền,
mà không nhận quyền. Từ tay ông Hương. Tôi muốn ông để vai trò đó cho ông
Huyền, ông Mẫu, hai người đã có sẵn “ vai vế ”, chức vụ trong chế độ, một ông
là nghị sĩ đương nhiệm, từng là Chủ tịch Thượng Nghị Viện trong một nhiệm
kỳ, trên nguyên tắc hiến định, nếu đương nhiệm, là nhân vật thứ ba có quyền lên
thay chức vụ Tổng thống, nếu Tổng thống và Phó Tổng thống bị ngăn trở, còn
một ông là Nghị sĩ trưởng một khối lớn ở Quốc Hội.
Đã gần 30 năm trôi qua, nên có thể có người nhớ, người không, nhưng
Dương Văn Ba hẳn không thể không nhớ, vì đã từng lên sân thượng nhà ông
Minh trao đổi thêm với tôi suốt “ một buổi chiều buồn ”, sau phiên họp khá gay
cấn về đề nghị trên của tôi… Tôi còn nhớ khá rõ cái tâm trạng, cái nội dung, cái
không khí… trao đổi giữa Ba và tôi về cái giải pháp mà tôi đã thất bại, không
thuyết phục được ai trong phiên họp. Và tôi tin chắc Ba cũng phải nhớ, vì đã
vừa theo lên sân thượng an ủi tôi, vừa muốn biết thêm ý tôi về cái đề nghị bất
thành. Tôi nói “ một buổi chiều buồn ” là vì vậy, là vì cái thất bại của một giải
pháp chưa kịp tượng hình, chớ thật sự không buồn ai, cũng không buồn cho ai
cả…
Nhưng nếu tôi thành công thì sao ? Thay vào chỗ ông Minh là ai ? Là ông
Huyền chăng ? Hay là một “ khoảng trống chánh trị ” đáng sợ ? Nghĩ đến những
quả pháo đã rót vào Sàigòn, và thêm 6000 quả nữa theo “ tiết lộ ” của điệp báo
họa sĩ Ớt, hay cảnh có ai đó làm liều, giành giựt từng căn nhà, chiếc cầu, góc
phố – trong một thành phố có mật độ dân số đông nhất nước – dù trong khoảnh
khắc, dù trong tuyệt vọng…, tôi thấy ông Minh chấp nhận vai trò định mệnh của
mình là can đảm. Và tôi nghĩ : hẳn phải có một thứ “ uy ” đưa đến chiến thắng
và hẳn phải có một thứ “ uy ” đưa đến đầu hàng, mà không đổ máu, hay rất ít,
thật ít. Một ông tướng VNCH ở miền Tây đã không nguyên vẹn giao hết binh
quyền, lực lượng rồi tự nổ súng vào đầu là vì vậy hay sao ? Tôi muốn nói đến
Thiếu tướng Nguyễn Khoa Nam, Tư lệnh vùng IV chiến thuật. Và cả tướng Lê
Văn Hưng, vị Phó Tư lệnh của ông nữa, người đã “ ra đi ” trước ông không lâu.
Sự can đảm chấp nhận định mệnh dành riêng cho mình của ông Minh đã bắt gặp
sự can đảm của hai ông nầy, chấp hành mệnh lệnh để chọn cái chết của người
lính, thay cho cái chết của muôn ngàn người khác dưới quyền và của thường
dân.
Thất bại trong thuyết phục ông Minh, tôi thường vắng mặt trong các cuộc
họp, từ đó. Dù có mấy người thuyết phục, mà người chịu khó nhất là anh
Nguyễn Văn Binh. Và đương nhiên là cũng không dự họp để nhận phân chia các
chức vụ. Không họp, nhưng tôi không thể không làm tròn nhiệm vụ, như ở các
cuộc họp khoáng đại lưỡng viện Quốc Hội, và đương nhiên là không thể không
có mặt trong lễ bàn giao chức Tổng Thống. Ông Minh cũng biết là tôi không bỏ
ông : đêm 28-4-1975 ông đã kêu Thiếu tá Đường gọi tôi “ đi chiếm đài phát
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thanh ”, thay vì gọi một người khác chính danh hơn, tức là ông tân Tổng trưởng
Thông tin vừa mới được ông bổ nhiệm, và đêm 29-4-1975 ông đã gọi tôi cùng
vô dinh Độc Lập với ông, để tìm chỗ trú đạn cho các gia đình đến nhà ông xin tỵ
nạn…

Thả tù chánh trị ở Sài Gòn
Trong cuốn CHUNG MỘT BÓNG CỜ (Về Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng
Miền Nam) anh Triệu Quốc Mạnh kể : “ Khi biết chắc đã nắm quyền, ông Minh
nói với luật sư Liễng đưa tôi đến trình diện. Lúc tôi đến, ông Minh đưa tôi một
tờ giấy trong đó có ghi : Tổng nha Cảnh sát Sàigòn - Gia Định, Đô Trưởng và
đánh dấu hỏi …” (Sđd, trang 838)….
Anh Mạnh kể tiếp : “ … Tôi báo cho bên Phạm Văn Huy (phó của Nguyễn
Khắc Bình) là tôi được lệnh Tổng thống thả hết tù chính trị để phục vụ cho
thương thuyết và bảo anh ta làm theo, không tin thì cứ hỏi Tổng thống.” (SĐD,
trang 830). Đây là một nhiệm vụ chủ yếu do ông Dương Văn Minh giao cho tân
Giám đốc Cảnh sát Đô Thành, ngoài nhiệm vụ “ trấn an ” lực lượng cảnh sát.
Nhưng theo tôi biết thì ngay trong những ngày ông Trần Văn Hương lên thay
quyền Tổng thống và cứ bám quyền, ông Dương Văn Minh, với uy tín riêng của
mình, đã cho người đến trực tiếp yêu cầu ông Nguyễn Khắc Bình, Tổng Giám
Đốc cảnh sát, thả ngay một số người, trong đó tôi nhớ có giáo sư Châu Tâm
Luân và sinh viên Huỳnh Tấn Mẫm. Do vậy mà tôi đã có dịp sớm gặp lại anh
Luân ở số 3 Trần Quý Cáp, tức trước ngày 29-4-1975, để hỏi anh về kinh
nghiệm anh bị đòn, và ngày 29-4-1975 anh mới có mặt trong đoàn đi “ thương
thuyết ” ở trại Davis cùng với Linh mục Chân Tín và luật sư Trần Ngọc Liễng.
Như vậy, theo tôi được biết, thì Châu Tâm Luân được trả tự do trước khi Triệu
Quốc Mạnh lên làm Giám đốc Nha cảnh sát Đô thành. Còn Huỳnh Tấn Mẫm thì
không biết bị “ thất lạc ở đâu ” cho nên mãi đến sáng ngày 29-4-1975, cũng với
lệnh trực tiếp một lần nữa của TT Dương Văn Minh, – nếu tôi nhớ không lầm
thì người cầm lệnh đến gặp trực tiếp Bộ chỉ huy Tổng nha CS là anh Thiếu tá
Trịnh Bá Lộc, sĩ quan tùy viên của ĐT Minh. thì Mẫm mới được một nhân vật
có thẩm quyền cao nhất từ Tổng nha Cảnh sát “ giao ” tận số 3 Trần Quý Cáp.
Nơi đây, trong một thời gian dài cũng là địa chỉ thường trực của tôi, ít nhất cũng
là sau ngày 30-4-1975 và những ngày đầu tháng 5-1975.

Tòa Đô Chánh Sài Gòn… “ trống tòa ”
Như vậy là, sau cùng, biện lý Triệu Quốc Mạnh đã phải chọn giữa hai chức
Đô Trưởng Sàigòn và Giám đốc Cảnh sát Đô Thành, và anh đã chọn chức giám
đốc Nha cảnh sát Đô Thành, theo tiết lộ của chính anh …
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Như vậy là Tòa Đô chánh Sài Gòn vẫn tiếp tục “ trống tòa ”. “ Trống tòa ” là
một từ trong giáo hội Công giáo dùng để chỉ một tòa giám mục bị khuyết chức
giám mục. Tôi mượn dùng ở đây để chỉ Tòa Đô chánh Sàigòn trong mấy ngày
cuối tháng 4-1975 không có Đô trưởng. Mấy ngày ? Ít ra là từ ngày ông Dương
Văn Minh lên làm tổng thống cho đến bây giờ, vì từ đó Sàigòn đã trải qua chế
độ quân quản, rồi Ủy ban Nhân dân cho đến bây giờ. Còn trước đó thì ông Đô
trưởng Đỗ Kiến Nhiễu di tản hồi nào tôi không biết.
Và như vậy mà, không hiểu tại sao, ông Tạ Bá Tòng, một người đặc trách trí
vận của khu Sài Gòn Gia Định, nguyên Phó chủ tịch Mặt Trận Dân tộc Giải
phóng Sài Gòn, sau ngày 30-4-1975, đã nói với tôi,và với một số người khác,
“ cho đến những ngày chót, anh vẫn sốt ruột ngồi chờ tin Hồ Ngọc Nhuận nhận
chức Đô trưởng Sàigòn ” ! Ông ngồi ở đâu, tôi không biết ! Và tại sao ông lại
ngồi chờ tin tôi nhận chức Đô trưởng ? Trong những ngày sôi bỏng của tháng
Tư năm 1975, các tổ chức đấu tranh cho hòa bình, các tổ chức chánh trị ở Sài
Gòn đã hội họp nhau gần như không ngừng nghỉ. Tôi còn nhớ trong một buổi
họp như vậy ở nhà luật sư Trần Ngọc Liễng, chủ tịch Lực lượng Quốc gia Tiến
bộ, chủ tịch Tổ chức Nhân dân đòi thi hành Hiệp định Paris, với đủ các thành
phần, mà chủ yếu là “ cánh tả ” và những người chủ trương hòa bình, hòa giải
hòa hợp dân tộc, vấn đề tham gia hay không tham gia nội các của ông Dương
Văn Minh cũng đã được đưa ra bàn… Để rồi có người, rồi nhiều người, trong đó
tôi nhớ có anh Thế Nguyên, nhà văn, và anh Nguyễn Ngọc Lan, đã “ đi đến kết
luận ” là tôi nên nhận chức Đô trưởng Sàigòn nếu được mời, bởi tôi đã từng là
Quận trưởng hành chánh quận 8, chớ không nên nhận một ghế Bộ trưởng nào,
kể cả chiếc ghế Bộ trưởng thông tin báo chí, mà ai cũng chắc mẻm là ông Minh
sẽ giao phó cho tôi. Còn anh Triệu Quốc Mạnh, Biện lý Tòa án Gia Định, một
chức vụ thường xuyên ra lệnh cho cảnh sát, cũng theo “ bàn thảo của hội nghị ”,
thì nên nhận chức Giám đốc Cảnh sát Đô thành, nếu được mời. “ Lý lẽ ”, cũng
theo anh em các tổ chức đấu tranh ở Sàigòn, là : miền Nam trong tình hình lúc
bấy giờ là Sàigòn, và Sàigòn là miền Nam. Ai nắm được Sàigòn là nắm tất cả,
có thể ảnh hưởng quyết định cho toàn cục và giúp đỡ nhiều cho một giải pháp có
lợi cho hòa bình trong tương lai… Và để có thể “ nắm Sài Gòn ” thì hai chức vụ
Đô Trưởng và Giám đốc Nha cảnh sát Đô thành là cực kỳ quan trọng… Những
lý lẽ nầy là hết sức chủ quan, nhưng có âm hưởng gì từ trong “ khu ” hay cho tới
trong “ khu ” hay không thì tôi không biết. Nhưng đối với ông Dương Văn Minh
thì tiếng vang là có, bởi vì ai cũng biết ông Trần Ngọc Liễng là người rất thân
cận với ông Minh.
Và có lẽ do vậy mà khá lâu sau 1975, vẫn có người gọi tôi là “ ông Đô
trưởng ”. Gọi trêu như vậy cũng có phần “ ác ”, bởi những bàn luận chung
quanh bàn vuông bàn tròn ở nhà ông Liễng, ở nhà ông Minh hay ở đâu đó, về
chiếc ghế Đô trưởng và về người ngồi lên chiếc ghế đó phải là tôi, sau cùng
cũng chẳng đi đến đâu, vì trước sau tôi vẫn dứt khoát không nhận bất cứ một
chức vụ gì. Và Tòa Đô Chánh cho tới giờ chót vẫn “ trống tòa ”…
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Còn ông Mai Chí Thọ, trong lớp học đầu tiên tổ chức riêng cho một số
người, thuộc nhóm thứ nhứt được miễn đi cải tạo tập trung, trong đó có tôi, tại
số nhà 260 Điện Biên Phủ, một trong những cơ quan trực thuộc Ban Tổ chức
Thành ủy thành phố Hồ chí Minh, nay là trụ sở Hội Nghiên cứu Dịch thuật, lại
nói : “ Tôi đã nhắn ra với một số người, cho biết “ cái nhà ” đã sắp sập rồi, đừng
có nhảy vô ” ! Ông Mai Chí Thọ đã nhắn ra với ai, tôi không biết, và tôi cũng đã
hỏi ông, ngay trong lớp học… nhưng hình như ông không muốn trả lời rõ lắm,
hoặc tôi không nghe rõ lắm câu trả lời của ông ! Có lúc tôi cũng muốn hỏi lại
một số việc với một số người cùng học chung nhóm thứ nhứt với tôi, như các
anh Phan Xuân Huy, Huỳnh Ngọc Diêu, Nguyễn Văn Hàm, đặc biệt là Nguyễn
Văn Hàm, vì anh có vẻ thông thạo nhiều việc của cách mạng, và sau nầy được
biết anh có tới hai huân chương kháng chiến chống Pháp rồi chống Mỹ, nhưng
rồi tôi cứ quên. Nhưng nếu có hỏi chắc gì các anh ấy nhớ. Còn chị Kiều Mộng
Thu thì lại học với nhóm thứ hai, trong đó có Lý Quý Chung, một thời gian sau
nhóm thứ nhứt, ở đường Phùng Khắc Khoan. Ông Mai Chí Thọ có nói với nhóm
nầy về chuyện “ có nhắn ra ” là “ không nên nhảy vô cái nhà đã sắp sập ” hay
không, tôi không biết.
Nhưng còn bao nhiêu điều nữa tôi không biết, không rõ ? Trong cái bối cảnh
cực kỳ căng thẳng, sục sôi, phức tạp lúc bấy giờ ?

Chánh phủ ba người
Cũng trong “ CHUNG MỘT BÓNG CỜ ”, trang 830, cựu dân biểu nhà báo
Lý Quý Chung kể : “ Tối 27-4-1975, Minh họp nội bộ của “ nhóm ” để phân
chia các ghế bộ trưởng. Lúc đầu có ý kiến để anh Hồ Ngọc Nhuận làm Bộ
trưởng thông tin, nhưng sau anh Lan (?), anh Ba bàn và đề nghị chuyển lại cho
tôi,…” Anh Ba, và cả anh Lan (?), đã “ bàn ra ” có lẽ là vì biết rõ người “ bàn
ra ” trước hết là tôi, vì tôi… vắng mặt. Tôi vắng mặt nhưng thật sự chỉ ở cách
nơi họp có mấy bước : ai cũng biết tôi đang ở nhà anh Đường. Tôi đã đánh dấu
hỏi sau tên “ anh Lan ” khi trích lại lời Lý Quý Chung, bởi tôi không biết đây là
anh Lan nào. Và cũng bởi trong “ nhóm ông Minh ”, mà tôi biết, không hề có
anh Lan nào. Còn nếu đó là anh Nguyễn Ngọc Lan, chủ bút báo Đối Diện và
Đứng Dậy, một trong những người bạn thân nhất của tôi, thì không hề ở trong
“ nhóm ông Minh ”, và vì vậy mà không thể bàn ra hay bàn vô được. Có chăng
là chỉ có thể ảnh hưởng gián tiếp qua ai đó mà thôi, và một trong ai đó có thể là
tôi… Cũng có thể là các cuộc họp của các phong trào tranh đấu cho hòa bình,
trong đó có những cuộc diễn ra ở nhà ông Trần Ngọc Liễng như kể trên, đã có
tiếng vang đến “ nhóm ông Minh ”, khiến Lý Quý Chung liên hệ mà nói vậy
chăng ? Nhưng nếu cho rằng anh Nguyễn Ngọc Lan đã trực tiếp họp bàn với
“ nhóm ông Minh ” là hoàn toàn không thể có…
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Có một điều ai cũng biết là cái Chánh phủ cuối cùng của chế độ cũ, hay gọi
một cách gượng ép một chút là Chánh phủ “ chuyển tiếp ” giữa chế độ cũ và chế
độ mới, là một “ Chánh phủ ba người ”, gồm một ông Thủ tướng, một ông Tổng
trưởng và một ông Thứ trưởng Bộ Thông tin. Thay vì là một “ Chánh phủ ba
thành phần ” trước sau trong một thời gian dài chỉ có trong hỏa mù của các cuộc
đàm phán về hòa bình Việt Nam giữa ba phe Việt Nam với nhau và với Mỹ. Dù
sao thì “ nó ”, cái “ Chánh phủ ba thành phần ” đó, cũng đã sống được vài năm
trong ảo tưởng, trong hy vọng của một số người. Còn một số người thì cho rằng
có nhiều khả năng nó sẽ không “ thọ ”, nếu may mắn “ nó ” được cho ra đời.
Hiển nhiên là không có một giải pháp nào gọi là giao thời mà lại sống lâu. Cái
Chánh phủ ba thành phần nầy, nếu có, cũng là một thứ giao thời như vậy.
Nhưng ở đây còn có một yếu tố hiển nhiên khác, đó là hai thành phần đang
choảng nhau, trong đó có một thành phần quá mạnh, sớm muộn gì, và chắc là sẽ
rất sớm, cũng biến “ nó ” thành “ một ” mà thôi.
Nói về những người, vì thương lo cho tôi và cho việc chung, mà “ nhắn ra
hay nhắn về ”, trong những ngày vô cùng căng thẳng đó, tôi không thể không kể
thêm anh Ngô Công Đức, từ Paris, qua anh Nguyễn Văn Binh, và linh mục
Nguyễn Đình Thi, cũng từ Paris, qua nhóm anh Trương Bá Cần. Còn ở Sàigòn
thì có bác Nam Đình, chủ báo Thần Chung ngày trước. Bác cũng là người, cùng
với chị Kiều Mộng Thu, thường đặt cho tôi những câu hỏi, khi xa khi gần, khi
trực tiếp khi gián tiếp, mà thật “ hóc búa ”, về thời cuộc, về những diễn biến dồn
dập của tháng Tư lịch sử, và về thái độ, hành động, chọn lựa… mỗi người cần
phải có. Tôi thương bác Nam Đình và nhớ chuyến cùng đi Hạ Long với bác,
tháng 9-1975, trong đoàn đại biểu Sàigòn. Bác là nhà báo Saigon có một thư
viện riêng đồ sộ nhất nhì Sàigòn, tất nhiên là đồ sộ gấp mấy lần cái thư viện của
tôi, mà không biết có còn hay không ? Cái của tôi thì không còn !…

Qua trang mới
… Đêm 29-4-1975, nghe theo lời anh Hoa Hải Đường, truyền đạt yêu cầu
của Đại tướng Minh, tôi đã lái chiếc Toyota của chị Kiều Mộng Thu, cùng chị
và anh Trần Ngọc Báu “ khóa đuôi ” đoàn người tỵ nạn dài nhằng từ cổng trước
dinh Hoa Lan, đường Hồng Thập Tự, di tản vô dinh Độc Lập.
Dừng lại trên thềm dinh Độc Lập, từ cánh ngó ra đường Nguyễn Du, trong
khi mọi người đang ổn định chỗ trú bên trong, tôi tiếp tục những suy nghĩ đã có
trong đầu từ nhiều ngày qua, và nói với chị Kiều Mộng Thu và anh Trần Ngọc
Báu (hiện ở Thụy Sỹ) : “ Còn một ngày nữa là đến ngày 1-5, ngày Quốc Tế Lao
Động. Đây có thể là một ngày lễ đặc biệt chưa từng thấy ở Sàigòn, và tôi không
thấy có lý do gì phải ở lại đây để chờ…” Chị Thu, anh Báu đều đồng ý với tôi là
nên quay trở ra, mà đi đâu ? Chúng tôi không thiếu chỗ trốn, nhưng sau cùng đã
quyết định trở lại dinh Hoa Lan, nhà anh Hoa Hải Đường. Nghĩa là tôi vẫn muốn
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ở gần ông Minh, dù không ở trong dinh Độc Lập. Do vậy mà khi anh Đường từ
dinh Độc Lập gọi về, sau khi anh được lệnh ông Minh đi tìm tôi khắp dinh, tôi
đã sẵn sàng “ ứng chiến ” bên đầu dây nói.
Tôi nói “ ứng chiến ” là không quá lời, vì cạnh tôi đêm đó là một “ nhúm ”
lính văn phòng, mà chung quanh, từ cổng rào sau nhà ông Minh đổ ra, từ đường
Trần Quý Cáp cho đến các khối nhà và các đường chung quanh, đặc biệt là các
cư xá Mỹ, toàn lính là lính. Tất cả các xe cộ của những gia đình để lại bên ngoài
nhà ông Minh khi di tản vô dinh Độc Lập đều bị bẻ khóa “ trưng dụng ” để làm
xe… tải hàng, đặc biệt là “ hàng ” từ các cao ốc do Mỹ bỏ lại. Chiếc Land-Rover
của anh Báu, tôi kịp nhớ kêu anh lái vô sân sau nhà ông Minh, cùng với chiếc
Toyota của chị Thu nên không bị mất.
Sáng 30-4-1975 ông Minh lại trở về dinh Hoa Lan. Người vô ra vẫn tấp
nập. Từ văn phòng anh Đẩu ngó ra, tôi thấy có mấy ông tướng. Tôi cũng thấy
anh Nguyễn Hữu Chung lái xe ra khỏi nhà ông Minh, cổng Trần Quý Cáp. Sau
đó được biết anh ra khơi trên chiếc tàu của Việt Nam Thương Tín. Rồi ông
Minh sang số 7 Thống Nhất. Rồi ông trở lại dinh Độc Lập. Rồi… đến cái màn
chót của một chế độ Sàigòn mà bây giờ và mãi mãi sẽ còn có rất nhiều người,
trong cuộc ngoài cuộc, sẽ kể đi kể lại với nhiều dạng khác nhau…
Tôi vẫn bám nhà anh Đường và văn phòng anh Đẩu, trong thời gian ông
Minh ở dinh Độc Lập. Ông bạn luật sư trẻ đã từng “ mua ủng hộ ” cuốn “ Tiếng
Nói Trong Kẽm Gai ” của tôi bỗng đến thăm. Tôi cám ơn ông và nói : “ Bao lâu
ông Tướng Minh còn ở trong dinh Độc Lập là tôi còn không yên tâm. Vì nhà
ông là ở đây. Và người dân Sàigòn sẽ không hiểu tại sao…” Ông bạn luật sư trẻ
tỏ vẻ thông cảm và nói sẽ phản ảnh… Ông phản ảnh thế nào tôi không rõ, và do
ông phản ảnh phần nào hay do chủ trương sẵn có của Cách mạng tôi cũng không
biết, nhưng sau đó thì ông Minh về lại “ dinh Hoa Lan ”. Và tôi lại được dịp vui
mừng cùng ăn cơm với ông, như ngày nào, nhưng lại không… giống như ngày
nào… Đây là dịp tôi được gặp tướng Nguyễn Hữu Hạnh lần đầu, khi anh đột
xuất đến thăm ông Minh, sau những ngày sục sôi nhiều biến cố đầy kịch tính
nhứt Sàigòn ngày ấy. Ông luật sư trẻ đó chính là ông luật sư Đỗ Hữu Cảnh,
người đồng hương Nha Trang với ông bạn đồng viện Trần Văn Thung của tôi
hiện ở Hoa Kỳ. Về tất cả những thạnh tình nầy, tôi xin cám ơn ông.
Sau đó thì, như ai cũng biết, đời ai cũng qua một trang mới. Và trang mới
đời tôi thì cũng lại không thiếu chuyện về những người tù, như đã kể.
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Nửa đường đứt gánh
Cha tôi rất hay làm thơ Đường. Cứ cách vài ngày là ông lại có một bài, chép
vào sổ cẩn thận. Tôi không thuộc bài nào, nhưng đám cháu nội ngoại của tôi có
đứa lại thuộc lòng cả bài.
Có lần, hồi khoảng mười lăm mười sáu tuổi, tôi theo cha đi Đồng Tháp, vô
tận Thiên Hộ Dương, leo lên Tháp Mười. Tháp này tôi nhớ là tân tạo trên nền
cũ. Chỉ có hai hàng cây sao ngoài sân, như hai hàng quân xếp thẳng tắp, với hai
cây chỉ huy đứng nhô ra, là có từ lâu đời. Đứng trên đỉnh tháp, với bốn bề gió
lộng, tức cảnh sanh tình, tôi bắt chước cha làm một bài thơ Đường đầu tay. Rồi
tự họa lại. Sáng hôm sau, ở nhà, sau một tuần trà, cha gọi tôi lại và buồn buồn
chậm rãi nói : “ Thơ con làm không có… hậu. Lại là thơ khai bút đầu đời ! Bỏ
đi ” ! Tôi vâng lệnh cha đốt bỏ. Nay chỉ nhớ lõm bõm vài câu, đặc biệt là hai câu
cuối của bài xướng :
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“ Cho đến bao giờ xong ý nguyện,
Trở về đây nhậu với thiên tiên ”
và hai câu cuối của bài họa :
“ Có biết bao giờ xong ý nguyện,
Mà hòng trở lại nhậu cùng tiên ? ”
Chính hai câu cuối này đã khiến cha tôi kêu đốt bỏ bài thơ. Nhưng điềm gở
phải chăng đã được báo trước, và những năm mươi năm về trước ?
Hồi nghĩ lại những việc mình làm, trong suốt năm mươi năm, tất nhiên là
với nhiều người nòng cốt khác, tôi thấy hầu như việc nào đối với tôi cũng gần
như… “ nửa đường đứt gánh ”. Càng hào hứng, khổ cực, sống chết bao nhiêu thì
càng tức tưởi bấy nhiêu. Chương Trình Phát Triển Quận 8 và Kế Hoạch Xây
Đời Mới ở các quận vùng ven “ Đô thành ” đã phải nửa chừng bàn giao lại cho
chánh quyền, theo lệnh tổng thống Thiệu, khi tôi làm Tổng Quản Lý sau cùng.
Nhật báo Tin Sáng bộ cũ, khi tôi làm giám đốc chánh trị, đã phải ngưng ngang
mà không kịp có lời từ giã bạn đọc. Tin Sáng bộ mới, khi tôi làm chủ bút, đã đột
ngột “ hoàn thành nhiệm vụ ”, khi ông… Lech Walesa với Công Đoàn Đoàn Kết
vừa mới bắt đầu sự nghiệp ở Ba Lan. Các chương trình ở Lào, mà tôi là “ trưởng
ban quản lý ”, trong khuôn khổ Cimexcol-BPKP, đã suýt đưa tôi vô tù, sau
nhiều ngày ra vô Công an Bộ Nội vụ. Và đó chỉ là một số ví dụ…

Làm kiểm điểm về “ chuyện một vụ án ”
Về vụ án Cimexcol-Minh Hải, từ cả “ giỏ cần xé ” tài liệu đơn thư khiếu nại
tố cáo trong suốt mười năm của những người bị hàm oan, năm 1997 tôi đã chọn
lọc sắp xếp thành một hồ sơ dầy gần 400 trang, với tựa đề “ Chuyện một vụ án ”
hay “ Hồ sơ về vụ án Cimexcol-Minh Hải ”, để một lần nữa gởi các nhà lãnh đạo
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cao cấp nhất. Kết quả : anh Lê Khắc Bình, lúc bấy giờ là chủ tịch Ủy ban Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, mời tôi đến để truyền đạt ý
kiến của lãnh đạo Thành phố, yêu cầu tôi làm… kiểm điểm về việc “ vi phạm
luật xuất bản báo chí và về việc phát tán tài liệu không hợp pháp ”. Nhưng tôi
có viết và xuất bản sách báo gì đâu ! Mà cũng không hề phát tán một tài liệu nào
gọi là bất hợp pháp. Tôi nói với anh Hai Bình, đại ý : “ Không lẽ tập hợp, sắp
xếp những đơn từ khiếu nại, tố cáo chánh thức, của nhiều người, trong nhiều
năm, trong đó có cả đơn từ của chính tôi, cẩn thận gởi riêng cho các nhà lãnh
đạo để “ tiện đọc ”, lại là có tội ? Chẳng những không tội, tôi nghĩ tôi còn có
công. Mà nếu có tội, tôi xin được ra hầu tòa ”.
Rồi tôi thắc mắc không biết anh Lê Khắc Bình có đọc tập hồ sơ tôi cũng đã
gởi cho anh và có nhận xét gì về chương “ Bình nào cũng là Bình ” trong tập hồ
sơ hay không ? Đây là chương nhắc lại một công văn bình thường nói về một
công vụ bình thường ở Thành phố Hồ Chí Minh do ông Lê Khắc Bình, tức Mai
Tấn Ngà, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố ký tên đóng dấu, lại biến
thành một văn thư bao che tội phạm và đem gán cho ông Lê Văn Bình, tức Năm
Hạnh, chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Minh Hải, chánh thức nằm trong cáo trạng
và bản án xử vụ Cimexcol. Đối với một vụ án được một số người lúc bấy giờ gọi
là… “ lớn nhất lịch sử ”, nhưng lại đem râu ông Bình ở Sàigòn cắm vào cằm
ông Bình ở Bạc Liêu, biến Dương Văn Ba thành anh ruột một Dương Văn Tư
nào đó trong “ nhóm phản động Hoàng Cơ Minh ”, tặng không cho người ngoài
hai chiếc tàu viễn dương do Cimexcol mua chánh thức, bằng cách giấu nhẹm
các giấy tờ thanh toán, để buộc tội Cimexcol làm thất thoát tài sản, và nguỵ tạo,
dàn dựng nhiều tội trạng tày trời khác để kết án nặng nề hằng chục người… thì
việc lôi tôi ra tòa vì tập hồ sơ là như trở bàn tay. Tôi ngạc nhiên sao “ người ta ”
không làm, lại bắt tôi làm kiểm điểm ? Tôi còn nhắc lại với anh Hai Bình thời
tỉnh Minh Hải liên doanh với Thành phố Hồ Chí Minh trong Cimexcol, vào năm
1985, là lúc chính anh Lê Khắc Bình làm Phó Chủ tịch UBND thành phố, đặc
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trách tài mậu. Anh Hai Bình để yên cho tôi nói một thôi một hồi rồi mỉm cười
trả lời : “ Thì anh cứ viết lại đại ý những gì nãy giờ anh nói… ”. Tôi đã làm theo
và cho tới nay không ai nhắc tới nữa, cũng không ai lôi tôi ra tòa. Tôi biết như
vậy là lãnh đạo thành phố cũng… không nỡ “ bắt tội ” tôi.
Vậy mà hơn mười năm về trước, hồi 1987, cứ mỗi lần vụ án Cimexcol được
dời ngày xử là tôi lại hồi hộp, tự hỏi sao người ta chưa đến bắt mình. Cho tới cái
ngày, tưởng đã thoát, tôi lại được mời vào chính cái nơi mà vài chục năm về
trước, nhân một đêm quá chén với bạn bè, tôi đã lái xe tấp đại vào tìm chỗ ngủ
thay vì về nhà : Tổng nha cảnh sát chế độ cũ, nay là Công an Bộ Nội vụ ở đường
Nguyễn Trãi !

Cimexcol liên doanh
Ngược trở lại năm 1985.
Cách mạng Lào chiến thắng đã được mười năm. Đảng và chánh phủ Lào
quyết định mở một hội chợ quốc tế “ chưa từng thấy ” tại Vientiane. Để kỷ niệm
mười năm chiến thắng mà cũng để nêu bật thành tích xây dựng, phát triển kinh
tế của quân đội cách mạng Lào. Mà nòng cốt là Công ty “ Phát Triển Miền Rừng
Núi Lào ”, Borisat Phatthana Khet Phoudoi, gọi tắt là BPKP, một công ty mới
được thành lập với sự cố vấn của các sĩ quan cao cấp Việt Nam tại Lào, đặt dưới
sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tướng Khăm Tầy Xiphanđoong, Thủ Tướng kiêm
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào, nay là Tổng Bí Thư Đảng, Chủ Tịch Nước.
BPKP lại liên doanh với một công ty cũng mới toanh của Việt Nam. Và công ty
Việt Nam nầy cũng là một công ty Nhà nước liên doanh giữa Thành phố Hồ Chí
Minh và tỉnh Minh Hải, gọi là “ Cimexcol liên doanh ”. Về sau Thành phố
không liên doanh nữa và Cimexcol trở thành Cimexcol - Minh Hải.
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Thành Phố cử hai cán bộ, một làm giám đốc công ty là anh Huỳnh Kim Báu,
nguyên Tổng thơ ký Hội Trí Thức Yêu Nước, và một làm phó là anh Lê Công
Giàu, sau nầy là giám đốc Savimex. Minh Hải cử hai người làm Phó giám đốc :
anh Trương Công Miên, một cán bộ binh vận của Bạc Liêu và anh Dương Văn
Ba.
Dương Văn Ba, gốc Bạc Liêu, nguyên phó chủ bút nhật báo Tin Sáng, đã có
kinh nghiệm làm gỗ từ năm 1981, sau khi Tin Sáng “ hoàn thành nhiệm vụ ”.
Anh đã từng được giao nhiệm vụ làm phó giám đốc Công Ty Gỗ Minh Hải,
trước khi Minh Hải liên doanh với Thành phố Hồ Chí Minh và với Lào.
Ngay trong chuyến ra quân thử lửa đầu tiên, Cimexcol đã thành công vang
dội : đưa hằng trăm khối gỗ thông Lào vượt Trường Sơn, qua đường 8B cheo
leo quanh năm sình lầy và thường xuyên sạt lở, vượt đèo Keo Nưa vô cùng hiểm
trở, xuất khẩu lần đầu tiên sang Nhật, qua cảng Cửa Lò, thành phố Vinh. Chánh
phủ Lào đã có công văn khen ngợi, gọi thành tích nầy là một “ chiến dịch thần
tốc ”. Nó đã chứng minh mong muốn mở ngõ sang hướng Đông của lãnh đạo
Lào là hiện thực. Nó đã nhen nhóm hy vọng thôi không lệ thuộc vào ngã Thái
Lan, qua sông Mékong, thôi không còn chảy máu ngoại tệ qua việc xuất khẩu gỗ
lậu nữa… Cũng khá dễ hiểu : thành công vang dội nầy là nhờ những chàng trai
mưu trí gan lì của Sàigòn, Minh Hải và Dương Văn Ba, Trương Công Miên đã
bỏ ăn Tết, đưa hàng đoàn xe cơ giới máy móc hiện đại đủ loại, từ Sàigòn vượt
hàng ngàn cây số qua ngã Vinh lên bám trụ ở Trường Sơn, vào cái thời người ta
còn dùng voi để kéo gỗ, và các xe cộ hiếm hoi của bộ đội mạo hiểm qua lại trên
đường 8B và đèo Keo Nưa thường mắc lầy ngay… trên núi.

Lạc Sao
Nhờ thành công có tính đột phá nầy, một thị trấn “ hậu cứ chiến lược ” đã
được chánh phủ Lào quy hoạch tại Lạc Sao, Trung Lào, cách đèo Keo Nưa trên
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đỉnh Trường Sơn, “ mái nhà chung của hai dân tộc ”, hai mươi kilômét. Lạc Sao,
“ thị trấn hậu cứ chiến lược của cách mạng Lào ”, thật ra chỉ là một cột mốc mất
hút giữa rừng già. Lạc Sao, theo tiếng Lào, là “ cây số 20 ”, tính từ biên giới
Việt Lào. Lạc Sao là công trình tổng hợp đầu tay được giao cho Cimexcol xây
dựng, hợp tác với BPKP, song song với việc khai thác xuất khẩu gỗ Lào qua
biển Đông. Và “ mở ngõ qua biển Đông ” cũng chỉ mới bắt đầu “ đi vào cuộc
sống ”, sau nhiều năm nằm trong nghị quyết Đại hội Đảng Lào, với chuyến xuất
gỗ đầu tiên trên đường 8B.

Hội chợ quốc tế Vientiane
Gian hàng Cimexcol-BPKP trong hội chợ Vientiane năm 1985 cũng là một
công trình hỗn hợp đầu tay của hai công ty vừa mới thành lập. Đảng và Chánh
phủ Lào lại muốn nó là “ cây đinh ” trong một hội chợ thật độc đáo và có tầm cỡ
quốc tế, nên phá lệ, không tổ chức tại khu vực Thatluang như hằng năm.
Thatluang chính là nơi đặt tượng đài độc lập, một công trình kiến trúc độc đáo
mà Hoàng thân lãnh tụ cách mạng Lào Souphanouvong chính là tác giả. Ngoài
các đơn vị kinh tế, các Bộ và các tỉnh Lào, hội chợ Vientiane còn dành khu
trung tâm cho bốn thành phố lớn : Vientiane, Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và
Matxcơva. Riêng Cimexcol-BPKP, là cây đinh, nên nghe nói được dành trọn
một khu đặc biệt.
Bộ ba Huỳnh Kim Báu, Lê Công Giàu, Dương Văn Ba, một giám đốc và hai
phó giám đốc Cimexcol, bất thần kéo đến thăm và thuyết phục tôi nhận đứng ra
tổ chức gian hàng hội chợ cho BPKP. Tôi làm hội chợ hồi nào mà dám nhận !
Hội chợ lại ở tận bên Lào, chớ có phải ở Sàigòn đâu ! Trước yêu cầu “ như bắt
đền ” của ba anh, tôi đành miễn cưỡng nhận… “ để thử xem ”. Nhưng “ để thử
xem ” đối với các anh là tôi đã nhảy xuống sông rồi…
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Tướng Chẹng Xâynhavông, Phó Tổng Giám Đốc BPKP sang Sàigòn trình
bày mục đích, yêu cầu, nội dung, quy mô… của hội chợ và của gian hàng
BPKP. Ông cho biết, vì tính cách đặc biệt, gian hàng BPKP được giao trọn một
hecta diện tích ! Một hecta là mười ngàn thước vuông ! Một hecta là diện tích
của cả một hội chợ ! Làm gì để choán hết không gian nầy ? Và trong suốt cả một
tháng ? Tôi không thể nghe lầm vì còn có cả Ban giám đốc Cimexcol cùng nghe.
Còn có cả ông tướng Hoàng Sơn, cả anh Đại tá Quách Bá Đạt, hai sĩ quan cao
cấp Việt Nam cùng đi với ông tướng Chẹng và cùng nghe. Anh Quách Bá Đạt là
người gốc Bình Định nhưng có ba mươi tám năm phục vụ bên Lào. Anh là
người có công lớn trong chiến thắng của cách mạng Lào năm 1975, được Chánh
phủ Lào phong tướng, nhưng là tướng Lào, và là cố vấn cho BPKP ngay từ đầu.
Hiện anh đang nghỉ hưu ở Quảng Ninh, quê vợ… Tôi nghĩ đất Lào rộng nên bạn
định cho hội chợ và mỗi gian hàng sử dụng diện tích tối đa để mọi người
được… thoải mái !
Ông Chẹng chưa về nước, tôi đã bắt đầu “ vẽ ” ! Tôi làm đề cương “ cho ”
xe lửa mini chạy vòng vòng để khách đi chơi hội chợ đỡ mỏi cẳng. Tôi cho
dựng… sở thú mini, với hồ cá sấu, với voi Vạn Tượng, với chim cò Minh Hải
để… dụ khị con nít. BPKP là công ty phát triển miền rừng núi Lào, và Minh Hải
nổi tiếng có nhiều vườn chim mà ! Tôi cho mở quán giải khát, quán ăn với
“ vỏ ”… Lào, “ ruột ”… Việt, đầu bếp Sàigòn. Thừa lúc Sàigòn sản xuất trở lại
bia 33, loại bia nổi tiếng từ thời Đông Dương còn thuộc Pháp, tôi cho bia
“ chảy ” ngập hội chợ. Hàng hóa chủ yếu là đặc sản của hai nước. Đặc sản Việt
Nam là từ biển, biển Minh Hải và biển Đông, và hàng tiêu dùng, kể cả một ít
máy móc thiết bị nhỏ. Đặc sản Lào là từ rừng : đồ gia dụng, đồ trang trí, đồ kỷ
niệm… Và từ tán rừng : dược liệu, dược phẩm… Cả kiến trúc gian hàng cũng
được quan niệm như một nhà mẫu để… xuất khẩu. Nhạc sĩ Thanh Trúc, người
gốc Minh Hải, bạn của nhạc sĩ Chánh Trực, cũng gốc Minh Hải, của Dương văn
Ba và tôi, được mời đưa một đoàn văn nghệ trẻ của Thành phố lên Vientiane
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biểu diễn suốt thời gian mở hội chợ. Một bộ phận của đài truyền hình Thành
Phố, với anh Hồ Tây và ca-mê-ra-man Quốc, cũng được mời dàn dựng một cuộn
phim để kỷ niệm và quảng cáo. Một logo vừa cho gian hàng hội chợ vừa cho hai
công ty liên doanh là tối cần thiết : để trương lên nóc nhà, để đúc huy hiệu, để in
trên bao bì, trên tiêu đề, trên danh thiếp, trên áo pull, trên nón, vân vân… Một
cuộc thi vẽ cấp tốc được mở. Mẫu phù hiệu được chọn là một cây thông Lào với
bộ rễ đước Minh Hải, cách điệu dưới hai lá cờ Lào-Việt hợp thành dãy Trường
Sơn, mái nhà chung của hai dân tộc. Lãng mạn thật !
Cả hai Ban giám đốc Lào-Việt đều “ ô-kê ” đề cương hội chợ của tôi, gần
như không bác bỏ điều nào. Thời gian không còn nhiều, quyết định đưa ra vào
khoảng sau giữa năm mà hội chợ khai mạc vào tháng 12. Tôi lại chưa đi Lào lần
nào. Phải chạy nước rút, vừa chạy vừa sắp hàng : sắp khung tổ chức, sắp khung
hậu cần, chạy người, chạy hàng hóa, chạy đủ thứ !… Trạm trung chuyển duy
nhất bắt buộc cho người và hàng hóa là Lạc Sao, qua ngã Vinh. Lạc Sao đèo heo
hút gió giữa rừng Lào, với lưa thưa vài lán trại của hai công ty vừa mới thành
lập. Lạc Sao không cầu, không đường, với phương tiện đi lại là xe cẩu chữ A
hay xe ủi đất, với ngầm Napé nước chảy xiết và lạnh như cắt vào mùa đông, với
đèo Keo Nưa bên nắng bên mưa, xe qua lại luôn mắc sình, và người qua lại luôn
mắc… thủ tục giấy tờ nằm chờ cả tuần lễ. Lạc Sao, nơi cách Sàigòn cả ngàn cây
số đường bộ qua ngã Vinh, và cách Vientiane cả mấy tiếng đồng hồ bằng trực
thăng bộ đội. Cả đoàn quân… hội chợ chúng tôi đều phải qua con đường 8B có
từ thời… vua Khải Định và bị máy bay Mỹ đánh phá ác liệt trong chiến tranh.
Tôi và nhóm kiến trúc sư đi khảo sát địa điểm hội chợ ở Vientiane lần đầu cũng
được cho nếm mùi con đường nầy, thay vì đường 9, qua ngã Đông Hà - Lao
Bảo, tương đối dễ đi hơn. Vậy mà tôi không hề nghĩ đến việc rút lui, thế mới
kỳ ! Hay là vì tôi đã bị đẩy tới chỗ chỉ có tới, không thể lùi ?

Tà Lạt Nát
9

Tại Vientiane, đoàn khảo sát chúng tôi được dẫn đến địa điểm dành làm hội
chợ : khu “ Tà Lạt nát ”. Đâu rồi cả hecta đất dành riêng cho gian hàng BPKP ?
“ Tà Lạt nát ” có nghĩa là chợ chiều.Và toàn khu hội chợ chỉ vỏn vẹn là một khu
chợ chiều ở Vientane, cách xa khu trung tâm, như khu chợ Bến Thành ở Sàigòn,
được gọi là “ Tà Lạt xậu ”, chợ sáng ! Bộ quốc Phòng Lào, Bộ chủ quản của
BPKP, cũng đã có một ô chia sẵn trong khu chợ chiều, đâu chừng mấy chục mét
vuông, cạnh các Bộ khác. Vậy mười ngàn mét vuông đất của BPKP nằm ở đâu ?
Và làm sao “ cho xe lửa chạy vòng vòng, dựng sở thú, mở quán ăn ” ?… Trước
vẻ thất vọng của chúng tôi, các bạn Lào chỉ một góc trống chừng vài trăm mét
vuông trong khu “ Tà Lạt nát ”, nói sẽ trình Bộ Chánh trị quyết định nếu chúng
tôi đồng ý chọn chỗ đó, thay vì “ ở chung ” gian hàng với Bộ Quốc Phòng Lào,
trong vỏn vẹn mấy chục mét vuông.
Quyết đi trước một bước, không chờ đến sau phiên họp của lãnh đạo nước
bạn Lào để được biết chúng tôi có được cấp cho miếng đất đó hay không, tôi
chia anh em kiến trúc sư trẻ do anh kiến trúc sư Nguyễn Hữu Thái giới thiệu, ra
làm ba nhóm, phác thảo ba đề án khác nhau, trên chính miếng đất vừa được chỉ,
để lãnh đạo Lào lựa chọn. Và lãnh đạo Lào đã lựa chọn thật : đồ án được chọn là
một quần thể gồm hai ngôi nhà sàn bằng gỗ kiến trúc theo kiểu Lào, với mái
ngói cũng bằng ngói gỗ. “ Sở thú ” được thay bằng một vườn cảnh mini ; xe lửa
mini được thay bằng một cây cầu vồng bắc ngang bên trên vườn cảnh, nối hai
ngôi nhà sàn với nhau. Quán giải khát là cả miếng sân rộng trước gian hàng vào
buổi tối. Còn quán ăn thì BPKP mướn cho một căn phố ở ngay cổng vào hội
chợ.
Gian hàng giờ đây chỉ có vài trăm mét vuông, thay vì một hecta, nhưng cũng
đủ cho anh em chúng tôi chạy bở hơi tai trong vòng có vài tháng chuẩn bị. Bởi
tất cả đều xuất phát từ Sàigòn hay Minh Hải, và gỗ xây dựng phải chở từ Lạc
Sao đến Vientiane bằng trực thăng. Đoàn văn công, đội làm bếp, tổ làm phim
vẫn giữ nguyên. Về hàng hóa, chúng tôi quyết không để thiếu một thứ gì, từ
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hàng sơn mài, mỹ nghệ, vải sợi, gốm sứ, hải sản, dược phẩm cho đến lọ mắm
tôm, chai nước mắm, lon bia. Bởi chúng tôi biết, từ lâu, người dân Vientiane, từ
cây tăm, cuộn giấy đến hũ mắm ruốc… đều quen dùng của Thái Lan. Qua bắc
Thà-Đừa, hàng tiêu dùng Thái Lan tràn qua Vientiane dễ, nhanh và nhiều gấp
nhiều lần hơn hàng từ Quận I Sàigòn qua Thủ Thiêm. Còn nhà vua, hoàng hậu,
công chúa hay hoàng tử Thái Lan thì đêm đêm đều… có mặt tại mỗi nhà người
Lào, qua màn ảnh nhỏ, vì người Thái, người Lào đều có chung một ngôn ngữ.
Vidéo ở Vientiane có trước và nhiều hơn ở Sàigòn.

Những cái “ cũ mà mới ” trên đất Lào
Chánh phủ cách mạng Lào, từ sau chiến thắng năm 1975 vẫn tiếp tục cho tư
nhân hoạt động kinh doanh trong nhiều lãnh vực, kể cả giao thông vận tải. Các
tiệm vàng bạc không ngừng rộn rịp. Đồng kíp Lào, đồng bạt Thái, đồng đô la
Mỹ song song lưu hành. Tại quán ăn hay gian hàng Cimexcol-BPKP khách
thanh toán hóa đơn bằng cả ba thứ tiền là thường. Còn tiền Việt thì phải đổi. Hồi
tôi đi khảo sát lần đầu ở Vientiane, một đồng kíp ăn một đồng Việt Nam, giá
chánh thức. Vài tháng sau một kíp ăn hai ba đồng, rồi lên mười đồng, rồi lên dần
cho tới bây giờ là bao nhiêu tôi không biết. Nhiều người Lào học Âu, học Mỹ
vẫn tiếp tục được lưu dụng hay mời về giữ các chức vụ từ giám đốc, tổng giám
đốc đến thứ trưởng. Còn ông Tổng bí thư Đảng cầm quyền thì giữ luôn chức
Chủ tịch Nước cho danh chánh ngôn thuận…

Những con người trung thực bất khuất. – Nhớ nhạc sĩ Thanh Trúc.
Thanh Trúc lên kế hoạch, chương trình biểu diễn tại hội chợ để tôi trình hai
Ban giám đốc Lào-Việt thông qua, nhưng khi anh có mặt tại Vientiane sau nhiều
ngày kẹt lại ở Vinh vì thủ tục xuất cảnh, đoàn anh chỉ biểu diễn tại gian hàng
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BPKP có một buổi, mà cũng chỉ để quay phim tài liệu, rồi biến mất cả tháng
trời ! Lý do : đoàn anh bị Bộ quốc phòng Lào “ bắt cóc ” đi biểu diễn trên cả
nước phục vụ các đơn vị bộ đội Lào. Và tôi chỉ gặp lại anh trong buổi chiêu đãi
trước khi anh lên đường về lại Việt Nam. Tôi vắn tắt nói lại chuyện nầy mà
không biết nên khóc hay nên cười. Bởi đoàn văn nghệ Thanh Trúc với tiếng là
đoàn đi dự hội chợ, nhưng có là của riêng hội chợ ngày nào đâu ! Nhưng thú thật
là tôi cũng không thể “ mếu ”, vì chưa từng thấy các bạn Lào mê văn nghệ ta
như vậy, nhất là các bộ đội Lào, qua từng nam nữ nghệ sĩ của đoàn Thanh Trúc.
Khá lâu sau hội chợ, một đêm, các anh Dương Văn Ba, Chánh Trực, Thanh
Trúc kéo đến nhà tôi ở Sàigòn thăm tôi bệnh. Sau khi đi thăm anh Huỳnh Kim
Báu cũng bệnh. Thấy tôi dùng thuốc trụ sinh nhiều, Thanh Trúc khuyên : “ Khi
hết bệnh anh phải uống thuốc bắc để bồi bổ ”. Rồi anh đứng dậy, ưỡn ngực
khoe : “ Anh xem đây, tôi cũng vừa khỏi bệnh mà khỏe vậy đó, nhờ thuốc
bắc ”… Hôm sau, anh Năm Quân, nguyên chủ tịch huyện Giá Rai ghé thăm tôi,
trên đường về lại Minh Hải. Anh vụt hỏi : “ Chú có hay tin Thanh Trúc mất
không ? Mất khuya đêm qua ” ! Tôi như chết sững : đêm qua là đêm Thanh Trúc
đến thăm tôi !
Bây giờ, mỗi khi nghe ai hát bài “ Người lính già vui vẻ ” hay câu “ Như
hoa phong lan chờ đợi ” là tôi nhớ Thanh Trúc, nhớ từng điệu bộ, giọng hát của
anh, người nghệ sĩ gốc Giá Rai Bạc Liêu có cuộc đời và những tác phẩm thật
lãng mạn. Quê hương anh có chất đất cứ kéo dài Đất Nước ra lấn biển mỗi
ngày ; có công tử thời Tây mướn Tây làm mướn, để bảo vệ, lái máy bay hay làm
“ cặp rằn ”, làm quản lý ; có cánh đồng Nọc Nạn vang tiếng gia đình bần nông
già trẻ gái trai thề chết chống Tây và chống tham quan ô lại ; có bác Ba Phi lấy
chuyện thế gian làm chuyện tếu ; có những con người trung thực, bất khuất…
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Nhớ những người thợ Sàigòn, thợ Việt Nam…
Gian hàng BPKP chỉ mới xong cái sườn. Còn lại, từ đồ trang trí, hàng họ
đến nhân viên phục vụ đều ở phía sau, tận Sàigòn, ở Vinh hay trên đèo Keo
Nưa. Xung quanh, trong toàn khu hội chợ, ai nấy đều khẩn trương. Bốn thành
phố lớn chia nhau khu trung tâm, mỗi thành phố một ô bề thế. Hà Nội đã cơ bản
hoàn thành gian hàng. Kiểu nhà tiền chế, chờ giờ trang trí bên trong và trưng
bày hàng hóa. Nom vẻ ung dung rõ đã chuẩn bị từ lâu và đầy đủ phương tiện, kể
cả đi lại bằng máy bay. Thành phố chủ nhà Vientiane đang tiếp tục đưa tới nhiều
món đồ lạ mắt, nhưng chắc không để bán. Matxcơva đã bắt đầu khui những
chiếc thùng đầu tiên, không hối hả, hé… cho thấy cái vỏ gian hàng sẽ lắp ráp
toàn nhôm và cái ruột sẽ toàn máy móc hiện đại, không cồng kềnh… Lạ nhất là
gian hàng Thành phố Hồ Chí Minh : một ô đất trống trơn khó hiểu, giữa chung
quanh bộn bề, huyên náo, tấp nập người và việc. Được biết Sàigòn - Thành phố
Hồ Chí Minh giao cho Công ty Savimex làm đại diện. Savimex là SaigonVientiane import-export. Cũng được biết Savimex đi đường 9 Nam Lào, gần
hơn và dễ đi hơn đường 8B nhiều. Nhưng đã cận ngày khai mạc hội chợ, sao
vẫn chưa thấy tăm hơi, động tĩnh của Sài Gòn ? Tôi cũng đang trông từng ngày,
từng giờ người và hàng hóa của tôi, nhưng là người Sàigòn tôi không thể không
sốt ruột cho gian hàng Sàigòn… Sau cùng, khi biết ra thì thật ra cũng không có
gì là bí mật : tôi đem thợ xây dựng trang trí từ Sàigòn, còn “ Saigon ” thì định
dùng nhân lực tại Vientiane. Sử dụng nhân công tại chỗ có nhiều cái hay, nhưng
không phải là không có cái bất tiện, như về phong cách, nhịp độ làm việc. Nhè
lúc khẩn trương mà cà rề mới khổ. Chính tôi cũng trải qua một kinh nghiệm
nhỏ : các cô gái Lào-Việt, trong trang phục truyền thống của hai dân tộc, đã làm
cho các quầy hàng và quán ăn BPKP thêm nổi bật tại hội chợ. Nhưng lần đầu
tiên làm việc chung dưới một mái nhà, thời gian huấn luyện tập tành không là
bao, nên việc phối hợp là không dễ, và thường khi hay tối thiểu là… phải chờ
đợi nhau… Nhưng rồi, may thay, ai cũng phải kịp ngày khai mạc, sau mấy đêm
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thức trắng. Sau khi một kíp thợ Cimexcol giờ chót được tôi tách ra tăng cường
cho Savimex, để cứu bồ. Nhờ ở những người thợ Việt Nam nầy mà gian hàng
Sàigòn đã không bị lỡ hẹn…

Nhớ những cựu sĩ quan quân đội Sàigòn xây dựng và chiến đấu
Chính những người thợ Sàigòn nầy, về sau, đã theo tôi đi xây dựng nhiều
công trình khác. Ngoài thị trấn Lạc Sao, họ còn cùng tôi giúp Lào xây dựng
huyện Phathoong, một huyện vùng sâu thuộc Trung Lào. Một huyện trên đường
vận chuyển buôn lậu thuốc phiện của thổ phỉ Vàng Pao, và thường bị tấn công
đến nỗi bạn Lào đã trang bị vũ khí hùng hậu cho anh em công nhân Cimexcol để
cùng bộ đội địa phương hợp lực tự vệ và đánh trả. Người chỉ huy anh em
Cimexcol bám trụ để xây dựng Phathoong là một cựu sĩ quan quân đội Sàigòn
đã qua học tập cải tạo. Anh tên là Phan Thành Đông, mà có lúc tôi gọi đùa là kỹ
sư… Đông, bởi anh rất đắc lực lại rất lạc quan yêu đời.
Nhớ cái đêm đoàn tôi có người bị say cần sa ở giữa rừng, trên đường đến
tăng cường Phathoong. Xe chúng tôi qua ngầm bị hư. Một cái ngầm ác liệt : gối
đầu lên một cái dốc cong. Xe lên khỏi ngầm ướt ngoi mà phải vừa leo dốc vừa
quẹo cua. Bánh xe ngày càng trơn, đường ngày càng ướt, dù chúng tôi đã ra sức
phủ đầy nhánh cây, cát đá… Năm lần bảy lượt xe mất trớn tuôn lui xuống ngầm
như trời giáng. Anh bạn lái xe Kamaz của chúng tôi thật là gan lì. May mà xe
không lật. Lên được khỏi ngầm thì trời tối và xe hư. Đành ngủ ngồi trên xe
chống mưa, chống muỗi cả đêm. Hôm sau bỏ lại xe cộ, vật tư bên ngầm, chúng
tôi lội bộ băng rừng, chỉ dừng lại nghỉ đêm ở một bản làng. Quanh bản thả đầy
gà heo, như heo rừng. Mà không bán, chỉ đòi đổi gạo. Nhưng mì gói, cá khô và
nhất là gạo mang theo là “ thực phẩm chiến lược ”, chính chúng tôi cũng dè xẻn,
làm sao dám đổi ? Quanh bản cũng đầy…. cần sa. Có anh em trẻ thử nhồi vào
điếu cày và lăn quay cả đêm như chết, bỏ cả cơm. Một lần đủ tởn tới già !
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Cùng các kỹ sư trẻ, anh em công nhân nầy cũng từng đi xây dựng các nông
trường thí điểm cho bạn Lào. Lúa nước, cà phê, tiêu, nhiều cây lương thực thực
phẩm khác. Và cả những vườn ươm để tái tạo rừng. Quanh nông trường là cây
thuốc phiện, còn được gọi là cây anh túc, của bà con các bộ tộc miền núi. Trái
nó giống như hột sen tươi còn cả vỏ xanh, mà to hơn, ngất ngưởng trên một
cọng cuống dài, cao lêu nghêu. Người trồng mỗi sáng lấy vật nhọn gạch mấy
đường trên vỏ trái và chờ giờ lấy nhựa. Có lần tôi ngửi thử : chỉ là mùi nhựa cây,
na ná như mùi nhựa đu đủ. Bông nó trông xa rất đẹp, phất phơ trong gió đủ màu
như bông sao nhái, nhiều nhất là màu trắng. Một hôm đến thăm một nông
trường thí điểm, tôi mừng thấy các loại rau đậu chen giữa các hàng cây công
nghiệp. Chợt thấy mấy cây “ tần ô ” non mướt nằm sát lối đi, dưới chân rào, tôi
khen anh em khéo trồng ! Lầm to : tôi biết đủ thứ về cây á phiện, cả hoa, cả trái,
cả nhựa. Trừ lá non của nó, mà tôi trông lầm là rau tần ô hay cải cúc. “ Lá nó
nấu canh ăn cũng ngon như cải cúc ”, ông Võ Văn Kiệt có lần đã cho tôi biết
như vậy, khi tôi “ khoe ” với ông về cái dốt của mình… “ Cải cúc ” mấp mé
chân rào ở đây không do ta trồng, mà của bạn Lào, ở phía bên kia vườn…

Nhớ kiều bào ta ở Vientiane
Nhớ các kiều bào ta ở Vientiane. Vườn cảnh mini và cả gian hàng BPKP sẽ
ra sao nếu thiếu cây cảnh ? Cây kiểng ở Vientiane năm 1985 không phải dễ tìm
như ở Sàigòn… bây giờ. Ngay như hồi ông Tổng bí thư Cayxỏn Phomvihản qua
đời, chỉ gần đây thôi, mà thằng cháu tôi lập nghiệp ở Lào đã “ trúng lớn ” nhờ
nhanh trí tập hợp cả gia đình, bạn bè sản xuất cấp tốc hàng loạt tràng hoa tươi để
bán, nhất là cho các ngoại giao đoàn, trong dịp lễ tang. Một hội chợ lớn tại một
thành phố không lớn lắm thì không dễ gì có đủ cây cảnh để trang trí. Vậy mà
các quầy hàng, quán ăn BPKP, trên lầu, dưới đất, ngoài vườn, đâu đâu cũng đầy
hoa cảnh. Do bà con kiều bào gom góp cho mượn. Sau một tháng trời “ làm
cảnh ”, cây không chết nhưng cũng tiêu điều. Vậy mà bà con ai nấy đều vui, vì
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đã góp phần làm nên thành công của gian hàng Lào-Việt duy nhất tại hội chợ.
Rồi còn bao nhiêu tiệc tùng, bao nhiêu vận động hỗ trợ khác nữa…

Nhớ những người … “ lính mới ”
Nhớ buổi cơm gia đình ông tướng Buôn Niên, Tổng giám đốc BPKP đãi
mừng thành công hội chợ. Chỉ có bốn người : ông chủ nhà, ông tướng Chẹng,
Phó tổng giám đốc, anh Dương Văn Ba và tôi. Mà đủ các món ăn dân tộc Lào :
lạp, món thịt trâu nửa sống nửa chín ăn với nước mắm chấm hòa với mật đắng
của con vật, gà lôi… luộc, và đặc biệt là mắm… con hươu săn được trong rừng,
ăn với cơm nếp. Và lời nói của ông tướng Chẹng, một lời nói ngắn làm tôi quên
hết bao khổ cực, quên cả cái lạnh ít thấy ở Lào mùa đông năm đó, quên lần tôi bị
lật xe suýt chết cóng ở ngầm Napé, và cả lần xe tôi lao xuống vực ở đường 9…
Ông Chẹng nói : “ Không chờ đến ngày hội chợ bế mạc, khi lính của anh có mặt
là coi như ta thành công rồi ” ! Xin hiểu : “ lính ” ở đây không là người mà là
hàng hóa. Thế mới biết các bạn Lào hồi đó trông chờ ở hàng hóa Việt Nam như
thế nào ! Trong khi cả nước Lào, cả Vientiane tràn ngập hàng hóa Thái Lan,
không thiếu thứ gì. Ông tướng TGĐ Buôn Niên tặng Dương Văn Ba và tôi mỗi
người một chiếc cặp. Mở ra xem, bên trong có… một đôi dép Lào. Dép Lào thời
đó ở Việt Nam có người buôn chợ đen. Chiếc cặp, tôi cho một con gái tôi đi dạy
học, còn đôi dép tôi xài mấy năm chưa đứt… Bữa tiệc làm tôi nhớ lại bữa cơm
đầu tiên của tôi trên đất Lào, trong rừng Lào, do bà con dân tộc thết ông tướng
Chẹng và tôi : dế cơm nguyên con… nướng, nhái bầu nguyên con… nấu, và
lạp… chim, tức thứ thịt nửa sống nửa chín của mấy con chim vừa săn được, thay
cho thứ lạp quen dùng là lạp trâu, trong khi chờ bà con đi đuổi vịt thả nuôi trong
rừng. Sau nầy tôi được biết món nướng và món lạp, ngoài cơm nếp, là hai món
ăn truyền thống của bà con Lào. Con gì cũng nướng được, cả cào cào châu chấu,
và thịt gì cũng làm lạp được, cả chim, cá và thịt heo. Nhưng thứ lạp tôi thường
được thết là lạp trâu. Có hai thứ lạp : sống và chín. Nhưng chín cũng là nửa sống
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nửa chín… Ăn với rau rừng và mật đắng con vật hòa trong nước chấm. Mật
đắng là chất giúp tiêu hóa thức ăn, mà ăn riết cũng bắt… ghiền. Còn hơn là ngồi
nhai mì khô tợp nước lã trong rừng vì trời mưa dầm không nấu nướng được…
Lại nhớ ông Khăm Tầy, nhân buổi chiêu đãi một đoàn lãnh đạo Minh Hải.
Bị Dương Văn Ba ép dự, tôi đành ngồi nép ở cuối phòng. Tới hồi nâng ly chúc
mừng, bất ngờ ông Khăm Tầy đi thẳng xuống cuối phòng mời tôi cụng ly, còn
trước cả nhiều người ! Chắc là ổng nhớ cái bản mặt của tôi, khi tôi cởi trần cùng
anh em hùng hục “ chạy nước rút ” mỗi khi ổng tới thăm công trường hội chợ.
Và ổng là người tôi nhớ đã đến thăm anh em chúng tôi nhiều lần nhất. Tác
phong nầy thật là khó quên…
Nhớ cái ngày hội chợ và gian hàng BPKP mừng tiếp Tổng bí thư Lê Duẩn.
Từ gian hàng Vientiane ông đi thẳng qua BPKP. Tôi hân hoan đón ông từ nửa
đường. Ông chiếu cố đi khắp nơi hỏi han việc kinh doanh và giá cả từng mặt
hàng, từ món hàng thiết dụng nhất cho đến giá của căn nhà dùng làm gian hàng.
Trò chuyện với các tiếp viên trẻ Việt-Lào, ông vui vẻ hỏi đố mọi người chung
quanh : làm sao phân biệt được ai Việt với ai Lào. Mọi người đều vui lây, có
tiếp viên mời ông ăn bánh, có tiếp viên gắn tặng ông chiếc phù hiệu CimexcolBPKP, như với mọi khách quý.
Hội chợ sắp bế mạc. Ban tổ chức đề nghị Ban giám đốc các gian hàng mời
nhau giao lưu trao đổi kinh nghiệm. Chị Hồng, giám đốc gian hàng SàigònSavimex, phu nhân anh Lê Hiếu Đằng, không ngớt ngợi khen đầu bếp BPKP và
những chiếc bánh ngọt. Ông giám đốc gian hàng Matxcơva đánh giá “ BPKP là
gian hàng đẹp nhất và thành công nhất hội chợ ”. Tôi khiêm tốn : thành công
nầy là nhờ thành quả của hợp tác. “ Ông Liên Xô ” nhấn mạnh : “ Hợp tác cũng
có ba bảy đường… ”. Và đường lối hợp tác giữa Minh Hải với Lào đã bộc lộ thế
mạnh độc đáo, qua thành công của gian hàng BPKP, từ hình thức đến nội dung :
Cimexcol đâu không thấy, chỉ thấy BPKP, và thành công của BPKP là thành
công của tất cả mọi người…
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Tham vọng
Tỉnh Minh Hải, gồm hai tỉnh cũ Bạc Liêu và Cà Mau gộp lại, giàu lúa gạo
và thủy sản. Trong mười năm đầu sau 1975, nguồn cung cấp lương thực chủ yếu
cho Sàigòn và cả nước là miền Tây và Minh Hải. Nhưng về gỗ, Minh Hải chỉ có
gỗ rừng ngập mặn. Nhu cầu về tàu xuồng là vô tận. Minh Hải lại có tham vọng
ngói hóa nông thôn và luôn đói… gỗ xây dựng.
Cimexcol phát triển nhanh và mạnh. Nhờ Dương Văn Ba, có Hai Miên phụ
tá, có kinh nghiệm nhiều năm làm gỗ, tập hợp được một đội ngũ nhân sự chuyên
môn giỏi và cơ giới hùng hậu. Bằng phương pháp kinh doanh tổng hợp, trong
một thời gian tương đối ngắn, Cimexcol có mặt hợp tác làm ăn hầu như ở khắp
nơi. Từ miền Đông Nam Bộ đến Cao Nguyên. Từ Campuchia sang Lào. Tổng
hành dinh không đặt ở Minh Hải mà đặt ở Sàigòn.
Với Lào, Minh Hải chủ trương hợp tác phát triển toàn diện. Chủ trương
được ghi vào Nghị quyết Đại hội toàn quốc đảng Lào và nghị quyết Đại hội
đảng bộ Minh Hải. Hai bên đã ký kết nhiều văn kiện : phía Lào cam kết đáp ứng
một phần nhu cầu gỗ của Minh Hải ; Minh Hải cam kết giúp Lào xuất khẩu gỗ
và xây dựng, phát triển kinh tế toàn diện, thông qua Cimexcol-BPKP.
Lãnh đạo Minh Hải cử một ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, giám đốc Sở Tài
chánh, ông Nguyễn Quang Sang, làm giám đốc Cimexcol. Đảng ủy, chi ủy, chi
đoàn, công đoàn… được tăng cường, củng cố, quyết làm ăn lâu dài và ngày càng
có nề nếp.
Để thực hiện hợp đồng giúp Lào phát triển toàn diện, Cimexcol cho ra đời
một loạt chương trình, bao gồm nhiều lãnh vực, và Ban giám đốc Cimexcol,
thống nhất với lãnh đạo Minh Hải, mời tôi giữ chức trưởng ban quản lý các
chương trình.
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Anh Năm Hạnh, tức Lê Văn Bình, nguyên phó chủ tịch rồi Chủ tịch Ủy ban
Nhân dân tỉnh Minh Hải, là người đầu tiên có kinh nghiệm “ sâu sắc ” về rừng
Lào. Cùng các anh Huỳnh Kim Báu, Dương Văn Ba, Trương Công Miên, anh là
người đầu tiên đặt chân lên Lạc Sao, lúc bấy giờ chỉ nghe tiếng vượn hú. Anh
thường nhắc : “ Tôi cứ nằm trong chăn nói vọng ra, không chui ra nổi ! Nếu
không có quyết tâm của ba anh Báu, Ba và Miên thì tôi đã bỏ cuộc rồi. Nó lạnh
muốn chết mà làm ăn gì nổi ” ! Ai chết vì lạnh thì tôi chưa thấy, chớ đưa đi cấp
cứu thì tôi đã thấy rồi ! Một anh thợ rừng ngồi hơ lửa, lửa bắt qua chiếc áo gió
của anh hồi nào anh không hay. Chừng anh hay thì lưng đã phỏng nặng, phải
đưa đi cấp cứu ! Chuyện khó tin như “ chuyện vụ án Cimexcol ”, nhưng nhân
chứng vật chứng thì nhiều đến nỗi nhiều người chỉ muốn cho nó chìm xuồng.

Các chương trình phát triển tại Lào
Khi Minh Hải mời tôi giữ chức trưởng ban quản lý các chương trình
Cimexcol thì tình hình cũng na ná như hồi tôi giúp tổ chức hội chợ ở Vientiane,
vừa chạy vừa xếp hàng. Chỉ khác ở cái quy mô : cái gì không là gỗ, không là
kinh doanh hàng hóa thì là “ chương trình ” tất. Từ làm đường, đến bệnh viện,
trường học. Từ đào tạo học sinh Lào ở Sàigòn, đến xây dựng huyện Phathoong.
Từ trồng rừng đến trồng lúa nước và cây công nghiệp. Từ xí nghiệp nhựa thông
đến xí nghiệp dược… Chưa kể các chương trình đang nghiên cứu để đưa vào kế
hoạch ký kết tiếp giữa đôi bên : xây dựng thủy điện nhỏ, sản xuất đá xây dựng,
làm sở thú, khai thác du lịch, v.v…
Chưa kể một chương trình riêng, táo bạo và quy mô chưa từng thấy, đang
bắt đầu hình thành ở Nam Lào, không do tôi “ quản lý ” mà được giao cho anh
Lê Quân, nguyên chủ tịch huyện Giá Rai, Minh Hải, điều hành : đó là chương
trình vận tải trên sông Mékong nối liền ba nước Lào, Campuchia và Việt Nam.
Tôi nói “ táo bạo ” là vì tàn dư thổ phỉ và Khmer Đỏ hồi đó còn khá mạnh, là vì
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dòng sông biên giới có nhiều thác ghềnh, đặc biệt ở đoạn Lào. Tôi nói “ chưa
từng thấy ”, là vì từ đầu hai cuộc chiến, và từ sau hai cuộc chiến ba mươi năm,
đến nay mới thấy có người nghĩ đến nối liền ba nước Đông Dương bằng đường
nước. Người đó là “ Cimexcol Minh Hải - BPKP ”. Gần như cùng lúc với các
Chương Trình ở Trung Lào, đoàn xà lan Cimexcol đã thành công chuyến mở
ngõ đầu tiên đưa muối và gạo lên Lào và gỗ Lào về đến Cần Thơ. Đương nhiên
là với nhiều thử thách…
Đang là dân ở thành phố, tôi làm sao dám nhận một nhiệm vụ chánh thức
của Minh Hải, là Trưởng ban quản lý các chương trình của Cimexcol ! Hồi tôi
giúp làm hội chợ ở Vientiane, dù ngắn hạn, tôi cũng đã xin phép cấp lãnh đạo
Thành phố đàng hoàng. Khi đi, khi về, khi hoàn thành công việc tôi đều trình
báo hẳn hoi, vì tôi muốn tránh hiểu lầm và không muốn gặp rắc rối. Về cương vị
công tác mới nầy, dĩ nhiên là tôi viết thư đặt vấn đề với Ban giám đốc Cimexcol
và lãnh đạo Minh Hải, nhưng vẫn không làm sao chạy khỏi công việc thực tế
đang thúc bách. Có chương trình hai bên đã ký từ năm ngoái nay không thể trì
hoãn. Có chương trình đang chờ phất cờ ra quân… Và nhất là lòng kỳ vọng của
nhiều người, từ anh em công nhân đến các chuyên viên trí thức muốn đóng góp,
từ lãnh đạo Cimexcol-BPKP đến lãnh đạo Lào và Minh Hải.
Trong mấy tuần liền, ngày cũng như đêm, một quãng dài đường Đinh Bộ
Lĩnh, quận Bình Thạnh, nơi đặt trụ sở Cimexcol, tấp nập người, xe cộ, máy móc,
vật tư, lương thực… Từng “ Chương Trình ” lần lượt xuất quân, khí thế hừng
hực.
Khi đội quân sau chót đã lên đường, tôi cũng khăn gói lên bám trụ ở Lạc
Sao. Ông Hai Phú, bí thư mới của Cimexcol sau đó cũng đi. Ông Nguyễn Quang
Sang, giám đốc, cũng lên theo. Có người nói vui : Phú với Nhuận, một trùng
hợp lạ lùng, vậy là sẽ… phất ! Lại còn có… Sang nữa !
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Những thước đường tráng nhựa đầu tiên tại thị trấn Lạc Sao, giữa rừng già,
với công nhân và phương tiện cơ giới từ Sàigòn, với kỹ sư Tống Phước Hằng,
từng có kinh nghiệm làm đường với RMK của Hoa Kỳ tại miền Nam, làm quản
đốc chương trình, đã được thực hiện trong thời gian nầy. Bệnh viện, trường học
Lạc Sao đầu tiên của kiến trúc sư Trương Hồng Yên cũng hình thành cùng lúc.
Rồi vườn ươm, nông trường, xí nghiệp dược, xí nghiệp nhựa thông… của các
chuyên viên trẻ như kỹ sư Sơn, kỹ sư Lâm, dược sư Thủy, kỹ sư Oành… cũng
lần lượt ra đời.

Cảnh giác
Ngoài việc phối hợp các Chương Trình, tôi còn là một thứ đặc phái viên tại
chỗ, đại diện đột xuất của Ban giám đốc Cimexcol, đặc biệt là Dương Văn Ba,
mỗi khi có vấn đề nóng bỏng nổi cộm trong quan hệ giữa hai bên Việt-Lào mà
Ban giám đốc chưa kịp giải quyết hay giải thích, cả trong khai thác, vận chuyển,
xuất khẩu gỗ hay trong tiếp tế gạo cho Lào. Ở đây, việc có đối tác thứ ba, nhất là
đối tác nước ngoài, chen vào thọc gậy hay tìm cách tiêu lòn phá giá là thường
trực. Và tâm lý nước nhỏ, tâm lý nước lớn, cả hai đang núp sẵn trong mỗi người,
từ cấp nhỏ đến cấp lớn, ở cả hai phía, đều đáng cảnh giác như nhau…
Tôi lại còn phải thường trực cảnh giác về một việc khác nữa có liên quan
đến cá nhân tôi. Đó là liên tục nhắc nhở Ban giám đốc, nhất là ông Giám đốc
Nguyễn Quang Sang, rằng tôi không chánh thức nhận chức quản lý các chương
trình. Phải chăng nhờ các thư từ qua lại giữa tôi và Ban giám đốc mà sau nầy
công an chỉ “ mời ” tôi vào giờ chót ?

Dương Văn Ba với cung cách làm ăn mới
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Những dự án của Cimexcol-BPKP là khá lớn lao và đáng khâm phục. Tất cả
đều nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển thiết yếu của bạn Lào và xây dựng nông
thôn Minh Hải. Tất cả đều khả thi và đã bước đầu chứng minh tính hiện thực.
Đó là nhờ cách làm ăn có trước có sau, không chạy theo cái lợi trước mắt,
biết coi cái lợi của bạn cũng là của mình, luôn luôn giữ chữ tín. Đó là nhờ óc
kinh doanh nhạy bén, sáng tạo, có thể nói là táo bạo, của đội ngũ Ban giám đốc
và cán bộ Cimexcol, đứng đầu là Dương Văn Ba. Đó là nhờ lòng tin cậy và
quyết tâm của lãnh đạo Minh Hải, đặc biệt là của các anh Đoàn Thành Vị, tức
Ba Vị, Bí thư Tỉnh ủy, Phạm Văn Hùng tức Ba Hùng, Chủ tịch tỉnh và Lê Văn
Bình tức Năm Hạnh Phó chủ tịch rồi Chủ tịch tỉnh Minh Hải. Đó là nhờ toàn thể
đội ngũ Cimexcol trên dưới một lòng vì sự nghiệp, từ anh cán bộ đến anh thanh
niên xung phong, từ anh công nhân đến anh trí thức Sàigòn. Hình ảnh cả một gia
đình bám đường, bám bãi, bám rừng, chồng lái xe ủi đất kéo gỗ, vợ chăm sóc
cơm nước, con theo trợ tá… là không hiếm. Hình ảnh một kiến trúc sư, một kỹ
sư, một dược sĩ… sau những ngày quần quật ở công trường, lại lặn lội xem xét
từng dòng chảy, từng phiến đá, từng củ rễ dây leo dưới tán rừng để tìm phương
sách làm bật dậy một vùng hoang vu đầy tiềm năng, là thường thấy hằng ngày.
Rồi từng gia đình người bộ tộc Lào lần lượt kéo đến. Ban đầu là để tận mắt thấy
một ngọn đèn điện, một nhà máy chế biến gỗ hay để cung cấp dây vàng đằng
cho xí nghiệp dược ; về sau là để xin đất định cư, lập nghiệp ngày càng đông.
Bạn Lào đã nói thẳng : mười năm hợp tác đã qua không bằng một năm bây
giờ. Tướng Chẹng Xâynhavông, Phó Tổng giám đốc BPKP, đã nói : “ Trong
hầu hềt các dự án hợp tác trước đây chúng tôi phải ứng trước sản phẩm hay trả
nợ trước. Bây giờ, với Minh Hải, chúng tôi trả nợ sau, hưởng lợi trước ”. Trong
nhiều văn bản chính thức, Bộ quốc phòng Lào rồi Bộ chánh trị Trung ương
Đảng Lào không tiếc lời ngợi khen Cimexcol và cám ơn Minh Hải. Không phải
ngẫu nhiên mà Đoàn văn công Bộ quốc phòng Lào, cũng là của Trung ương
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Đảng và Chánh phủ Lào, đã được đặc biệt cử sang Sàigòn bằng chuyên cơ để đi
biểu diễn mấy đêm liền ở Minh Hải, nhân một đại hội tổng kết Cimexcol.

Ông Mai Chí Thọ lo lắng
Nhưng lại bắt đầu có những tiếng than, của các tập đoàn, các đơn vị bộ đội
đã từng làm ăn từ lâu với Lào : Minh Hải làm ăn kiểu nầy chắc chúng tôi phải
rút ! Ai rút đâu không thấy, chỉ thấy không lâu sau Cimexcol-Minh Hải phải te
tua vì một bản án oan nghiệt…
Nhân một chuyến đi Lạc Sao, tôi đến Vinh một buổi chiều. Nổi hứng, tôi
không ghé Vinh lại vọt thẳng ra Hà Nội. Tìm đến được nhà ông Năm Xuân Mai
Chí Thọ, Ủy viên Bộ Chánh trị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, thì đã tối thui. Nỗi lo lắng
hiện rõ trên mặt, bởi thật bất ngờ, ông hỏi dồn : “ Có việc gì không ? Sao đến
giờ nầy ” ? Tôi cười, trấn an : “ Không việc gì cả. Anh ra Hà Nội nhậm chức
cũng khá lâu. Tiện đường sang Lào, tôi ghé thăm anh ”. Ông lại hỏi dồn : “ Tại
sao đi Lào ? Đi Lào làm gì ” ? Tôi hào hứng kể ông nghe về Cimexcol, về
BPKP, về các chương trình của Minh Hải tại Lào…
Ông lại hỏi :
– Như vậy là có hằng trăm người sang bên đó ? Mà đa số là người Sàigòn ?
– Đúng vậy – tôi đáp – Chuyên viên kỹ thuật, thợ chuyên môn các loại phần
lớn đều ở Sàigòn. Minh Hải chỉ cấp cán bộ khung cho Cimexcol và anh em
thanh niên xung phong đi khai thác nhựa thông.
– Ai kiểm tra, xác minh lý lịch ?
– Công an Minh Hải.
– Công an Minh Hải làm sao biết dân Sàigòn ?
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– Người ở đâu thì Minh Hải nhờ công an ở đó kiểm tra, xác minh, nhưng
công an Minh Hải vẫn là người chủ động và chịu trách nhiệm chính. Giám đốc
công an Minh Hải cũng từng đi Lào, từng qua Lạc Sao để nắm tình hình tại chỗ.
– Nếu có người trốn qua Campuchia, Thái Lan thì sao ?
– Tới giờ, nếu có người trốn, thì chưa có ai là người của Cimexcol.
– Rồi buôn lậu ? Nhất là ma túy ?
– Dân Cimexcol “ ngoan ” và “ nhát ” lắm. Buôn lậu, nhất là buôn lậu ma
túy, phải là dân thứ dữ kia. Dép Lào thì chắc có, nhưng chắc cũng vài đôi theo
quần áo, không đáng mặt cò con, không “ ăn ” nổi các con buôn bình thường.
Nội bộ kiểm tra gắt, cửa khẩu cũng không dễ…
Chuyển sang hướng khác, ông Năm Xuân hỏi tiếp :
– Các anh biết gì về người Lào ? Làm ăn với Lào không phải dễ ! Không
khéo lại…
Tôi lại hào hứng :
– Lào chân thành, mình chân thành. Đó là điều kiện cơ bản để hợp tác. Với
lại ai cũng thấy lợi ích chánh trị, lợi ích chiến lược gắn kết hai nước là trên hết.
– Còn Dương Văn Ba, sao không làm với Sàigòn, lại đi làm với Minh Hải ?
Minh Hải làm sao “ quản ” nổi dân Sàigòn ?
– Trước đây Sàigòn có liên doanh với Minh Hải, sau mới thôi. Minh Hải sử
dụng Dương Văn Ba sau khi đã hỏi ý Sàigòn và báo cáo với Trung ương.
– Nhưng Minh Hải là một tỉnh…

Những cọng rơm bay lên trong gió
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Nhận xét bỏ lửng và vẫn không hết lo lắng của ông Năm Xuân khiến tôi hơi
giựt mình. Đây không là lần đầu tôi nghe nhận xét nầy. Có người xa gần đã nói
khá rõ : “ Minh Hải là một tỉnh lẻ lại đi làm ăn ngang hàng với một nước ” ! Hay
là ông Mai Chí Thọ cũng đã nghe ai đó nói ra nói vào ? Nhưng tỉnh Minh Hải
đâu có làm ăn với nước Lào ! Cimexcol - Minh Hải chỉ làm ăn với BPKP,
nhưng BPKP lại là tất cả kỳ vọng của Bộ quốc phòng, của Chánh phủ và của Bộ
chánh trị Lào !
Với hy vọng làm cho ông Năm Xuân bớt lo, tôi kết luận :
– Vậy là tôi sẽ nói với Dương Văn Ba chỉ nên làm ở Sàigòn thôi, phải không
anh ?
– Cả anh nữa ! – Ông Năm Xuân nhanh nhẩu trả lời.
Khi đưa tôi ra cổng, ông chăm chú nhìn tôi hồi lâu, hỏi tuổi tôi, rồi nói :
“ Anh cũng đã trọng tuổi rồi, nên bám Sàigòn mà sống. Khi tôi về hưu, tôi cũng
sẽ về lại Sàigòn… ”.
Tôi ra phố, cùng anh tài xế tìm làm tô phở khuya rồi tót vô Vinh để sang
Lào. Biết làm sao ! Không lẽ lại không đi tiếp, không lẽ lại bỏ dở nửa chừng bao
công việc, bao con người ?
Trong câu chuyện với ông Năm Xuân, tôi nhớ ông có nói với tôi câu nầy :
“ Giữa tôi với anh, tôi chỉ nói “ à demi-mot ” thôi, anh cũng phải hiểu ”. Khi kể
lại cho Ban giám đốc Cimexcol và lãnh đạo Minh Hải, tôi cũng bắt chước ông,
không phải “ nói nửa chữ, nửa lời ”, hay nửa câu, mà là bỏ hẳn một câu. Đó là
câu : “ Minh Hải làm sao quản nổi dân Sàigòn ”. Tôi bỏ, không phải vì sợ Minh
Hải sợ, mà vì sợ Minh Hải bị chạm tự ái…
Như vậy, tôi nghĩ, là đã bắt đầu “ có vài cọng rơm bay lên trong gió ”, nói
theo kiểu của ông Harriman, trưởng đoàn thương thuyết Hoa Kỳ, khi tôi gặp ông
ở Paris hồi năm 1968. Chỉ có cái khác : hồi năm 1968 rơm bay lên là để báo
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hiệu hòa bình, còn bây giờ là để báo tin bão tố. Một cái khác nữa : hồi năm 1968
là giữa ta và địch, còn bây giờ là giữa ai đây ?

Tội thi vị hóa
Một lần nữa, ngày lễ Quốc khánh Lào lại đến. Thấm thoát mà đã hai năm kể
từ ngày tôi giúp Cimexcol tổ chức gian hàng hội chợ tại Vientiane. Sàigòn hằng
năm đều có tổ chức lễ mừng Quốc khánh Lào. Được biết tôi có một ít kinh
nghiệm hợp tác với Lào, Hội hữu nghị Việt Nam - Lào của Thành phố Hồ Chí
Minh mời tôi phát biểu trong cuộc mít tinh ngày 01.12.87 tại Nhà hữu nghị
Thành phố, cùng với giáo sư Phan Gia Bền, Tổng thơ ký Liên hiệp các Hội
Khoa học và Kỹ thuật Thành phố.
Anh Bền nói trước, về lịch sử, về truyền thống hợp tác lâu đời giữa hai
nước. Tôi nói về những kỷ niệm riêng của tôi. Về câu chuyện : “ Người đàn bà
hát ”, tên một ngọn núi nhỏ ở Lạc Sao. Người đàn bà đó hát rằng : “ Lạc Sao,
dựa lưng vào dãy Trường Sơn, được dãy Trường Sơn mái nhà chung của hai dân
tộc Lào-Việt che chở, phải là căn cứ chiến lược vĩnh cửu của Nhà nước Cách
mạng Lào ”.
Những đêm trăng sáng, ngồi tựa lưng vào lán trại giữa rừng nhìn lên ngọn
núi “ Người đàn bà hát ”, các bạn Lào đã kể tôi nghe về ý nghĩa câu hát của
“ người đàn bà núi ”. Lời hát này có thật hay không, tôi không biết. Ý định
thành lập thị trấn chiến lược Lạc Sao có trước hay sau lời hát nầy, tôi không
biết…
Sau đây là bài nói chuyện của tôi.

Từ hội chợ Vientiane đến hội chợ Hà Nội
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“ Vào khoảng cuối năm 1985, Công ty liên doanh giữa thành phố Hồ Chí
Minh và tỉnh Minh Hải hợp tác kinh tế với Lào nhờ tôi giúp tổ chức một gian
hàng hội chợ hỗn hợp giữa Công ty liên doanh và Công ty chấn hưng miền núi
Lào, thuộc Bộ Quốc phòng Lào, tại hội chợ quốc tế Vientiane, mừng ngày Quốc
khánh 2 tháng 12 và kỷ niệm 10 năm giải phóng đất nước Lào. Tôi đã nhận lời
và đã thực hiện thành công tổ chức này. Có thể nói đây là lần đầu tiên hàng hóa
của Thành phố Hồ Chí Minh và Minh Hải tràn ngập Vientiane, cạnh tranh trực
diện và có hiệu quả với hàng hóa của Thái Lan, Trung Quốc. Một đồng chí cán
bộ cao cấp Lào đã vui vẻ nói với tôi : “ Lính của các anh có mặt ở đây là ta đã
thắng lợi rồi ”. “ Lính của các anh ” là hàng hóa của Việt Nam. Có thể nói đây
là lần đầu tiên những thành quả bước đầu của sự hợp tác giữa hai công ty đã
thu hút được sự chú ý và suy nghĩ của mọi người, từ món đồ chơi trẻ em bằng gỗ
đến các trang bị nội thất, từ chính kiến trúc gian hàng làm bằng gỗ Lào và công
thợ Việt Nam đến căn nhà tiền chế mà hai công ty có tham vọng sản xuất hàng
loạt để xuất khẩu. Đây là lần đầu tiên những món ăn Việt Nam thu hút đông đảo
người dân xứ Lào, Việt kiều và du khách vào quán ăn của gian hàng hợp tác.
Đây cũng là lần đầu tiên mà dàn nhạc nhẹ của thành phố Hồ Chí Minh, do cố
nhạc sĩ Thanh Trúc làm trưởng đoàn, đã lưu lại ấn tượng khó phai mờ trong
lòng lãnh đạo, nhân dân và bộ đội Lào và trong lòng những người con Việt Nam
sống xa Tổ quốc. Đặc biệt nhất, đây là lần đầu tiên, những thanh niên nam nữ
Lào-Việt cùng sống và cùng làm việc thật sự dưới một mái nhà, cùng quản lý
gian hàng hội chợ. Gian hàng đã hân hạnh được đón tiếp đồng chí Tổng Bí thư
Lê Duẩn, và tôi còn nhớ mãi một trong những lời nói của đồng chí khi tiếp xúc
với các nhân viên Việt-Lào tại gian hàng. Đồng chí nói : “ Đâu có ai phân biệt
được ai là Việt, ai là Lào, nếu không nghe tiếng nói ”. Tóm lại, đây là dịp tôi
không thể nào quên vì thấy được một phần khả năng đóng góp của chính mình,
tiềm năng của hai đất nước, triển vọng to lớn của công cuộc hợp tác chân
thành, bình đẳng, cùng tôn trọng lẫn nhau và cùng có lợi, coi quyền lợi của Bạn
như của chính mình.
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Chia lửa
Từ đó tôi đã giúp thêm Minh Hải tham gia triển lãm tại hội chợ truyền
thống Thát Luông cuối năm 1986 và góp phần tổ chức gian hàng Minh Hải tại
hội chợ triển lãm khoa học kỹ thuật Hà Nội mừng Đại hội toàn quốc lần thứ 6
của Đảng. Tại đây ba sản phẩm đầu tay của chương trình hợp tác với Lào của
Minh Hải đã được tặng thưởng 3 huy chương, hai vàng và một bạc.
Từ đó tôi đã cộng tác tích cực hơn với Công ty Cimexcol Minh Hải với tư
cách chuyên viên cố vấn về các chương trình hợp tác đầu tư dài hạn và toàn
diện của Minh Hải tại Lào, đặc biệt là tại vùng Lạc Sao Trung Lào, về công
nông lâm nghiệp và xây dựng các công trình phúc lợi công cộng.
Sở dĩ tôi đã ngày càng gắn bó hơn là vì càng đóng góp, tôi càng thấy yêu
thương con người ở đây : những con người không ngại gian khổ đã dám đem
thân lót đường, mở ra một lối đi mới đầy sáng tạo và triển vọng cho đất nước,
những con người từ nhiều giới khác nhau, với những ngành nghề trình độ khác
nhau, đã lăn mình vào nhiều lĩnh vực của công cuộc hợp tác với một niềm tin
mới mẻ và mạnh mẽ như những chiến sĩ ngoài mặt trận. Đó cũng là những
người bạn Lào một mực thủy chung với sự nghiệp hợp tác Lào-Việt. Tôi yêu tất
cả những con người đó và những công trình tim óc của họ, và thường sung
sướng nghĩ rằng đây là một công cuộc xứng đáng để tôi dốc hết sức lực của
những năm còn lại của đời mình. Càng đi sâu vào công việc của họ tôi càng
nghiệm thấy hết ý nghĩa của công việc họ đang làm : củng cố cái chân của cái
kiềng 3 nước Đông Dương anh em. Cùng với họ lao động, lo toan, suy nghĩ, tôi
luôn cảm thấy dâng lên trong tôi những niềm xúc động thiêng liêng. Tôi cứ
nghĩ : “ Ta đang góp phần xây dựng mảnh đất tiền đồn. Ta đang góp phần nhỏ
mọn vào mối quan hệ mật thiết răng môi ”.
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Quá trình thâm nhập thực tế này còn đọng lại trong tôi kỷ niệm về hai lần bị
lật xe trên đất Lào, một lần ở đường 8 và một lần ở đường 9. Về hai tai nạn này
tôi chỉ tiếc có một điều, một điều tiếc rẻ cứ cho là lãng mạn mà thành thật : đó
là tôi chỉ bị xây xát xoàng thôi, xoàng đến nỗi đến nay không còn một dấu vết
nào trên người, trong khi trước và sau tôi đã có nhiều người nằm xuống, vĩnh
viễn hoặc mang thương tật suốt đời. Tôi tiếc và ước gì tôi bị nặng hơn một chút,
nặng hơn một chút thôi chớ không quá nặng, để có được trên người một dấu vết
gì đó của cống hiến, để gọi là “ chia lửa ” với anh em. Còn về sốt rét rừng thì tôi
thật sự không dám ước mơ. Nhìn thấy những anh em lên cơn hoặc hấp hối vì sốt
rét, tôi sợ quá !
Những thành quả bước đầu của hai công ty đã để lại trong tôi những kỷ
niệm không bao giờ quên, đã trang bị cho tôi những bài học vô giá và cho phép
tôi đi đến một số khẳng định.
Những tiếng như “ hướng về biển Đông ”, “ mở ngõ ra phía Đông ” v.v… là
những tiếng đầu tiên tôi nghe khi đặt chân lên đất Lào. Những tiếng đó tôi nghe,
ôi nó cảm động biết bao, khi nghĩ rằng đó là “ hướng về Việt Nam ”, dứt khoát
quay lưng với Thái Lan, với con sông Mêkong “ hẹp té ” nằm dọc biên giới Thái
- Lào. Những tiếng đầy âm hưởng sâu xa đó không những được thốt ra từ miệng
các đồng chí lãnh đạo và cán bộ Lào các cấp mà còn nằm trong Nghị quyết của
Đại hội, của Bộ Chánh trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.
Tôi cũng chứng kiến với bao xúc động quyết tâm của các đồng chí lãnh đạo
và cán bộ Lào “ xây dựng vùng hậu phương chiến lược ” tại vùng Lạc Sao
Trung Lào, dựa lưng vào dãy Trường Sơn, mái nhà chung của hai dân tộc, cách
biên giới nước ta trong gang tấc, cách thành phố Vinh của ta không đầy 100 km
đường chim bay.

29

Tôi cũng chia sẻ ước mơ hàng đầu của những người bạn Lào mở lại đường
nước sông Mêkông, bế tắc từ trong chiến tranh, để giao lưu hàng hóa giữa Nam
Lào, Campuchia, miền Nam nước ta và ngược lại.
Tất cả những điều đó thật là hấp dẫn, nhưng cũng phải thành thật nói rằng,
cho tới trước đầu năm 1985, nó chỉ nằm trong nghị quyết.
Mãi đến đầu năm 1985, ở cả hai phía Lào-Việt, hai công ty song song ra
đời. Để cùng một lúc tiến quân ra phía trước, ngay giữa lúc đồng bào ta nô nức
đón mừng Xuân, chuẩn bị ăn Tết.
Bộ Quốc phòng Lào cho ra đời Công ty CHẤN HƯNG MIỀN NÚI LÀO,
Borisat Phatthanna Khet Phoudoi, gọi tắt là BPKP, đưa những người lính đầu
tiên đi làm kinh tế.
Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Minh Hải liên doanh cho ra đời LIÊN
HIỆP CÔNG TY HỢP TÁC KINH TẾ VỚI LÀO, gọi tắt là CIMEXCOL, nay là
CIMEXCOL MINH HẢI.
Từ đó những ước mơ và những điều ghi trong nghị quyết trên đây đã lần
lượt trở thành hiện thực.
Quá trình hoạt động của hai công ty trong vòng chưa đầy 3 năm qua tuy
ngắn nhưng khó có thể tóm lược được trong vòng vài trang giấy. Tuy nhiên từ
đó cũng có thể rút ra mấy khẳng định.
Khẳng định thứ nhất : hoàn thành sứ mạng mở ngõ ra biển Đông.
Con đường vượt Trường Sơn xuất gỗ qua Vinh là một khẳng định. Sau ba
tháng đầu hoạt động, hai công ty, mà chủ yếu là Cimexcol Minh Hải, đã đưa
hơn 7.000 m3 gỗ thông ra Vinh xuất khẩu, đem về cho hai phía hàng triệu đô la.
Sau khi mở ngõ con đường 8 là con đường gian nan hiểm trở nhất, thì tiến qua
đường 12 và đường 9 sau này coi như việc trở bàn tay. Sau gỗ xuất khẩu là
những sản phẩm từ gỗ, từ rừng và các loại hàng hóa sản phẩm khác. Và tới nay,
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tôi có thể khẳng định rằng sứ mạng mở ngõ ra biển Đông đã hoàn thành, con
đường ra phía Đông là không thể đảo ngược được. Con số gỗ xuất qua Thái Lan
bằng ngã sông Mêkong ngay từ đầu mùa xuân năm 1985 đã sụt đến con số thảm
hại, việc thất thoát tài nguyên rừng và thất thu tài chính của Nhà nước Lào ngày
càng được chận đứng có hiệu quả. Các mối quan hệ làm ăn với hai phe, mà chủ
yếu là phe xã hội chủ nghĩa, ngày càng phát triển bằng ngả biển Đông, qua ngả
Việt Nam. Ngày nay ai qua đèo Keo Nưa trên đường 8 đều có thể sờ mó tính
không đảo ngược và ngày càng vững chắc của con đường gỗ Lào-Việt. Nó đã
được trải nhựa và ít ai có thể ngờ rằng chỉ vào thời kỳ này của năm 1985, nó
từng là nơi nằm lại vĩnh viễn của hàng chục lái xe, phụ lái dũng cảm, gan lì, hết
mình vì sự nghiệp hợp tác. Con đường 8 có từ thời Pháp thuộc và hư hại nặng
trong chiến tranh chống Mỹ ác liệt, đã thật sự định hình, hằng ngày, hằng tuần
thay da đổi thịt và là nhân chứng hùng hồn của một công trình hợp tác có hiệu
quả, mà một trong những hiệu quả tuy phụ mà không phụ là hằng ngàn lao động
các địa phương lân cận, nhất là ở Nghệ Tĩnh, có việc làm, từ việc trực tiếp làm
đường đến việc khai thác các dịch vụ. Còn về hiệu quả chiến lược lâu dài thì hai
con tàu viễn dương do 2 Công ty cùng hùn vốn làm ăn, tuy không là gì so với
hoạt động và tiềm năng trên biển của nước ta, nhưng đối với một nước nằm sâu
trong đất liền như nước bạn thì đó là một biểu tượng sinh động của một con cá
kình ra biển, là viễn tượng của một tiền đề làm ăn xán lạn với năm châu.
Khẳng định thứ hai : hình thành vùng hậu phương chiến lược của Lào.
Việc hình thành “ vùng hậu phương chiến lược ” Lạc Sao cũng là một khẳng
định và là một hiện thực phong phú và hào hùng khác.
Từ một địa danh vô nghĩa trong rừng già, hay với cái nghĩa đơn thuần là
“ cây số 20 ” dịch ra tiếng Việt, một cái mốc trắc địa trên đường 8 mà ngay cả
một trụ số để đánh dấu cũng không có, có chăng là những hố bom chằng chịt và
những quả bom bi còn ẩn náu để lén lút trả thù cho cái thua cay đắng của giặc
Mỹ, Lạc Sao nay đã là một thị trấn. Mà là một thị trấn như thế nào ? Thật cảm
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động biết bao khi chứng kiến cảnh người dân các bộ tộc Lào sống tại đây lần
đầu tiên nhìn thấy đèn điện, và cảnh họ đã kéo cả gia đình lội bộ hằng chục cây
số đường rừng để đến xem một nhà máy cưa xẻ gỗ. Ở những nơi mà cách đây 2
năm thôi, anh em Việt-Lào còn phải lội bộ chúc Tết nhau, len lỏi giữa cây rừng,
sình lầy lên đến gối, hoặc đi lại bằng những con “ bò vàng ” là những chiếc xe
chuyên dùng để chở gỗ hay bằng xe ủi đất, thì ngày nay là nơi lưu thông của xe
gắn máy, xe hơi, xe đạp. Trừ những người đặt chân đến đây lần đầu tiên, không
ai có thể ngờ rằng ở vào vị trí của các nhà máy, xí nghiệp đã và đang mọc lên
san sát hiện nay từng là hang ổ của thú rừng và thổ phỉ. Vài ngôi nhà sàn lác
đác của người dân địa phương chuyên lấy mật ong rừng hay trồng chui cây thẩu
đã nhường chỗ cho những khu dân cư đông đúc. Người Mèo, người Hmông đã
lần lượt từ giã núi cao, rừng sâu để quy tụ về đây lập nghiệp. Lần đầu tiên
những người dân chuyên sống du canh, du cư đã biết làm lúa nước. Họ đã
không đốt rừng làm rẫy nữa mà đã biết bảo vệ rừng và sống nhờ rừng. Dưới tán
rừng họ biết cây nào nên chặt, cây nào nên trồng mới để đến mùa thu hoạch cả
gia đình gùi ra bán cho Xí nghiệp dược phẩm Lạc Sao.
Đồng chí KHĂM TẦY XIPHĂNGĐON, Bộ trưởng Quốc phòng Lào, trong
một lần đến thăm, đã nói với cán bộ ta : “ Đây là quê hương của tôi và đây là
lần đầu tiên trong đời tôi thấy những cây cà phê mọc lên ở đây… ”.
Thay cho tiếng gà rừng tao tác ban mai là tiếng ê a học bài của những trẻ
em lần đầu đi học, là những tiếng cười vang trên sân bóng, là những tiếng trống
kèn của các đội thanh thiếu niên ở Nhà văn hóa. Thay cho những chuyên viên
người Việt lúc đầu khai phá là những nam nữ thanh niên Lào ưu tú từ các lớp
đào tạo ở Thành phố Hồ Chí Minh - Minh Hải trở về quản lý mọi mặt hoạt
động, từ khâu chặt hạ đến khâu xuất gỗ… Tôi đã từng nghe và biết về một số
“ thành phố nấm ” mọc lên như thổi ở một số nơi trên thế giới, thì đây cũng là
một thành phố nấm mọc lên như thổi, nhưng không phải là do một loại lợi
nhuận nhất thời thu hút, một loại cơ cấu giống như một người khổng lồ có đôi
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chân bằng đất sét hay què quặt bệnh hoạn về cơ bản, mà là một thị trấn có cơ
cấu tổ chức toàn diện, một thành phố có ý hướng chiến lược lâu dài…
Thật là kỳ diệu và kỳ diệu này là con đẻ của một mô thức hợp tác đầy sáng
tạo của hai phía Lào Việt, là kết quả của lao động và tài nguyên của hai phía,
kết hợp với khoa học, với kỹ thuật, với lãng mạn cách mạng, với dấn thân vì lợi
ích ngàn đời của hai dân tộc.
Khẳng định thứ ba : mở lại đường nước sông Mêkông.
Vùng hậu phương chiến lược như vậy là đã được hình thành, ngày càng
vững mạnh. Con đường ra phía Đông như vậy là đã thênh thang mở rộng.
Nhưng những nhà lãnh đạo còn muốn đi xa hơn nữa. Họ muốn mở ngõ sông
Mêkông đi về hướng Cần Thơ, Thành phố Hồ Chí Minh, Minh Hải. Hai thử
thách thành công trên đây khiến họ càng xác tín hơn vào hiệu quả của hợp tác.
Và quả tình họ đã không thất vọng. Vào những tháng cuối năm 1986 đầu năm
1987 một đoàn tàu xà lan của Minh Hải, lần đầu sau hằng chục năm, đã từ Cần
Thơ ngược sông Mêkong với nhiều ghềnh thác và giặc phỉ, qua Kratié và StungTreng trên đất Campuchia, qua Vươn Kham trên đất Lào để đưa muối, gạo và
hàng hóa Việt Nam đến Nam Lào và từ đó đưa gỗ Lào về miền Nam nước ta.
Mở được con đường sông sinh tử này cũng là một kỳ công sinh tử của anh em.
Nó chứng tỏ rằng việc đó làm được, tức không khó khăn nào không thể vượt qua
với tấm lòng xuân phơi phới của ba dân tộc. Nó lật ra cho 3 nước một trang sử
mới trong công cuộc hợp tác làm ăn, đem lại hạnh phúc ấm no và phồn vinh cho
3 nước. Dòng sông Mêkong hùng vĩ và vô cùng phong phú, đã từng ngăn cách 3
nước Đông Dương trong chiến tranh nay đã lại nối liền 3 nước anh em, như một
mạch máu trong một thân thể. Để cho tiếng hát của ai, từ nay xuôi ngược trên
sông càng thêm đậm đà tình nghĩa. Để cho hai câu : “ Việt-Lào hai nước chúng
ta. Tình sâu như nước Hồng Hà Cửu Long ” không chỉ đẹp trên hình tượng bóng
bẩy, mà còn có cả chiều sâu vật chất của dòng sông huyết mạch, được nối lại
bằng máu của chính những người con hai nước đi làm hợp tác.
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Đó là khẳng định thứ 3.
Ba khẳng định trên đây khá đủ để tiêu biểu điển hình cho một đường hướng,
một phương thức, một lề lối, một não trạng và tính toán làm ăn hợp tác đúng
đắn. Nó là một “ cửa đột phá ” để qua đó hàng loạt công trình hợp tác, hàng
loạt công cuộc làm ăn ùa theo, vượt lên phía trước chiếm lĩnh hàng loạt mục
tiêu lớn nhỏ, trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Một cửa đột phá cơ bản như vậy,
trong quân sự, trong chánh trị, trong khoa học kỹ thuật và trong làm ăn kinh tế
không dễ xảy ra hằng năm, thậm chí hằng chục năm. Nó đòi hỏi nhiều tích lũy
công phu, nhiều giá phải trả, cộng với những cơ may không phải lúc nào cũng
dễ nắm bắt. Sau đó, thì cứ tha hồ mà ứng dụng…
Khẳng định cơ bản : một cống hiến không nhỏ của cách mạng Việt Nam.
Từ những khẳng định trên đây tôi có thể đi đến một khẳng định cơ bản hơn,
khái quát hơn : tôi thành thật nghĩ đó là một cống hiến không nhỏ của cách
mạng Việt Nam, sau những cống hiến vĩ đại của thời kỳ chiến tranh giải phóng.
Nó củng cố lòng tin của người bạn Lào vào chính bản thân họ và vào khả
năng của người anh em Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới.
Nó chận đứng những khuynh hướng cơ hội trong nội bộ hàng ngũ bạn…
Nó đánh bật những luận điệu xuyên tạc và những thủ đoạn xảo trá lừa
phỉnh của kẻ địch.
Nó nâng giá và treo cao giá tiềm năng của nước bạn trên thị trường các loại
của thế giới.
Và trên hết, nó nêu cao chính nghĩa của cách mạng Lào-Việt, xiết chặt hàng
ngũ nhân dân hai nước hết lòng tin Đảng, đi theo Đảng, cùng với Đảng vượt
qua những chặng đường cách mạng mới.
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Không phải ngẫu nhiên mà người dân vùng Lạc Sao trung Lào mới đây đã
thết anh em ta uống rượu cần và nhận xét : “ Vài năm làm kinh tế có hiệu quả
cũng đủ bù vào những năm lận đận ”.
Không phải là khoa trương khi trong những lời phát biểu chính thức, các
đồng chí lãnh đạo Lào đã gọi là “ thần tốc ”, là “ có ý nghĩa lịch sử ”, chiến
dịch xuất chuyến gỗ đầu tiên ra biển Đông mùa xuân 1985.
Đồng chí Thiếu tướng CHẸNG XÂYNHAVÔNG, Tổng giám đốc BPKP đã
có lần tâm sự với tôi : “ Hữu nghị, hợp tác không chỉ là những lời tuyên bố hay
nghị quyết. Các đồng chí Việt Nam đã chứng minh điều đó bằng việc làm có kết
quả của mình ”.
Và thật là có ý nghĩa và khích lệ biết bao khi nghe những lời nói sau đây từ
chính miệng đồng chí Tổng bí thư Cay Xỏn Phomvihản : “ Các đồng chí qua đây
là đi làm cách mạng ”.
Đánh giá này đã làm nức lòng những ai đã từng góp phần nhỏ mọn của
mình vào công cuộc hợp tác. Nó khẳng định truyền thống vẻ vang của Cách
mạng Việt Nam, không ngừng sáng tạo, không ngừng có những tác động đúng
đắn vào hướng đi của lịch sử, không ngừng un đúc, bồi dưỡng lớp lớp những
chiến sĩ ưu tú đóng góp cho sự nghiệp cách mạng ở mỗi nước và chung cho ba
nước Đông Dương anh em.

Nhiều mơ ước
Khẳng định này và những hiện thực sinh động, những “ chiến tích ” rực rỡ
trên đây là những điểm tựa cho phép tôi tin tưởng lạc quan nhìn về phía trước
và có nhiều mơ ước. Tôi mơ tới một ngày có những vòng đua trên bộ, trên sông
gắn liền những nhà thể thao 3 nước. Tôi mơ có những điệu múa dân gian như
điệu múa lâm vông chẳng hạn, sẽ là những điệu múa chung cho ba dân tộc. Tôi
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mơ thấy ngày nhân dân ba nước giao dịch với nhau không qua phiên dịch,
người nước này nói được tiếng của người nước kia, học sinh nước này có giờ
học tiếng của người nước kia.
Nhìn lại đồng bạc Đông Dương xưa trên đó có tiếng Lào, tiếng Campuchia,
tiếng Việt, tôi lên án chế độ thực dân Pháp, nhưng nhìn công cuộc làm ăn trên
thế giới hiện nay, tôi mơ tới một thị trường chung cho ba nước sẽ có ngày mở
hội…
Những mơ ước trên đây phải chăng là quá táo bạo và không có cơ sở ? Tôi
thành thật không nghĩ như vậy ” …
Sở dĩ tôi nhắc đến bài nói chuyện trên đây là vì, có một lúc, sau nầy, nó đã
bị kết tội là “ thi vị hóa ” những hành động tội phạm, khi tôi được gọi vô công
an… Còn Cimexcol thì bị một đoàn kiểm tra kết tội… “ lừa bịp ”, “ mua tàu
bằng nước bọt ”, mắc nợ khiến “ nhân dân Minh Hải kéo cày nhiều đời không
trả nổi ”… Và lãnh đạo Minh Hải lúc bấy giờ thì bị kết án là đã “ đề xuất chủ
trương hợp tác với Lào ”.

Người đề xuất chủ trương hợp tác với Lào
Nhưng ai là người đề xuất chủ trương hợp tác với Lào ?
Từ hằng chục năm trước khi Cimexcol Minh Hải ra đời, nhiều văn kiện nghị
quyết của Trung ương Đảng hai nước đã từng là nền tảng chánh trị và pháp lý
cho công cuộc liên kết kinh tế giữa Việt Nam và Lào, đặc biệt là các ngành, các
đơn vị ở Trung ương và các tỉnh từ Huế đổ ra. Nhưng sự hình thành và hoạt
động của Cimexcol và BPKP lại trùng hợp khá lý thú với việc ban hành một
nghị quyết, có liên quan, của chánh phủ Việt Nam. Đó là nghị quyết số 138 HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng “ về tổ chức, phân công nhằm thực hiện các
nhiệm vụ về liên kết, hợp tác kinh tế giữa nước ta và nước Cộng hòa Dân chủ
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Nhân dân Lào trong những năm trước mắt ” do Chủ tịch Phạm Văn Đồng ký
ngày 20 tháng 5 năm 1985, mà sau đây là một đoạn trích dẫn :
“ Trong mấy năm qua, các ngành các địa phương của ta đã có nhiều cố
gắng trong việc thực hiện các nhiệm vụ hợp tác kinh tế, văn hóa với nước Cộng
hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Quan hệ kết nghĩa giữa các địa phương được mở
rộng. Nội dung hợp tác được tập trung vào những mục tiêu quan trọng như….
Các hình thức hợp tác... được mở rộng. Nguyên tắc hai bên cùng có lợi, có ưu
tiên, ưu đãi cho nhau đã được chú ý vận dụng. Việc hợp tác kinh tế, văn hóa
ngày càng phát triển và đem lại hiệu quả, đã góp phần củng cố tình đoàn kết và
sự tin cậy lẫn nhau. Tuy nhiên, trong một thời gian ngắn và do khả năng của ta
có hạn, nhiều yêu cầu của bạn chưa được đáp ứng tốt, chất lượng công việc
chưa phù hợp. Tình hình đó đã ảnh hưởng đến việc mở rộng hợp tác giữa ta với
bạn…
YÊU CẦU VÀ NỘI DUNG TRONG HỢP TÁC KINH TẾ VÀ VĂN HÓA VỚI
BẠN TRONG NHỮNG NĂM TỚI VÀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM :
Nội dung hợp tác :
“ Hợp tác sản xuất lương thực, thực phẩm, mở rộng việc trao đổi hàng tiêu
dùng ; khai thác tài nguyên, trước mắt là gỗ, xây dựng đường giao thông, chú
trọng các tuyến đường ra biển Việt Nam, tìm kiếm thăm dò tài nguyên ; giúp
bạn đẩy mạnh xuất nhập khẩu hàng hóa qua phía Đông ; cung cấp chuyên gia
và đào tạo cán bộ cho bạn. Phải rất coi trọng việc liên kết, hợp tác toàn diện
giữa các địa phương… ”.
Xem lại những gì Cimexcol - Minh Hải đã thực hiện và bắt đầu thực hiện,
trong vỏn vẹn có hai năm, từ 1985 đến 1987, tôi thấy không có việc nào là
không đáp ứng, và không đáp ứng xuất sắc, những yêu cầu nội dung của nghị
quyết nêu trên đây. Vậy mà các ông Ba Vị, Ba Hùng, Năm Hạnh lại bị kết tội
“ đề xuất hợp tác với Lào ” ! Phải chăng vì Minh Hải là một miền quê tận cùng
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của đất nước, không một tấc đất dính với Lào, mà dám kéo đi hợp tác với Lào,
lại còn kéo theo một lô những người thuộc chế độ cũ, “ không đủ tin cậy về
chính trị ” như đoàn kiểm tra đã báo cáo, nên Minh Hải và Cimexcol phải có
tội ?

Khơi mào vụ án Cimexcol : Ngô Vĩnh Hải bị bắt
Sau bài nói chuyện của tôi, không những có thêm “ mấy cọng rơm bay lên
trong gió ” mà cả một cây rơm. Nhưng tôi vẫn ngây thơ, không chút nghi ngờ.
Tôi nói chuyện ở Nhà hữu nghị Thành Phố ngày 01 tháng 12 năm 1987 thì ngày
04 tháng 12, Ngô Vĩnh Hải bị bắt…
Ngô Vĩnh Hải là một phóng viên của báo Điện Tín trước 1975 và của Tin
Sáng sau 1975. Khi Cimexcol ra đời, Hải và cô em gái Ngô Thái Anh có đi làm
hội chợ với tôi ở Vientiane. Về sau Hải làm tổ trưởng tổ kiều hối cho Cimexcol
một thời gian rồi nghỉ. Hải có người anh là giáo sư Ngô Vĩnh Long, dạy ở
trường đại học bang Maine, Hoa Kỳ.
Cimexcol được tỉnh Minh Hải cho phép nhập “ xe Honda nghĩa địa ” về tiêu
thụ trong nước. Tỉnh còn ra lệnh cho Cimexcol bán rẻ xe cho cán bộ để làm
phương tiện đi lại công tác. Còn nhớ hồi cuối những năm 1980, ai mua được
một xe Honda “ nghĩa địa ” là mừng như bắt được vàng. Cimexcol bán rẻ nhưng
vẫn có lời, bởi giá nhập thường từ 180 đến 200 đô la một chiếc, mà bán ra là từ
400 đến 600 đô la cao hơn. Nhưng theo cáo trạng trong phiên tòa tối cao tháng 4
năm 1989 xử “ Vụ Dương Văn Ba và các can phạm khác… ” thì bán rẻ xe cho
cán bộ, dù có lời, dù có lệnh của tỉnh, vẫn có tội : tội phá giá thị trường. Thì ra,
từ cuối những năm 1980, những cơ quan chuyên chính bảo vệ pháp luật xã hội
chủ nghĩa ở nước ta đã hăng hái bảo vệ “ thị trường ” như thế đó !
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Ngô Vĩnh Hải có quen với Việt kiều Martin Claude. Hải vận động M.
Claude chuyển đô la hợp pháp cho Ngân hàng kiều hối Minh Hải để mua Honda
của Cimexcol cho thân nhân trong nước. Hải mua lại xe của các thân nhân nầy,
nếu có ai bán. Cùng mua xe với Hải có Nguyễn Ngọc, người cùng xóm. Hải và
Ngọc bị bắt. Việc mua xe của hai người nầy rõ ràng không có gì là phi pháp, lại
có mấy cái lợi hợp pháp : lợi cho Nhà nước vì gom được ngoại tệ qua ngân hàng
kiều hối, lợi cho Cimexcol vì kinh doanh xe honda có lãi, lợi cho thân nhân Việt
kiều được mua xe vì có xe để đi hoặc nếu không dùng xe, đem bán lại thì có
được tiền đồng. Còn người mua xe lại như Hải và Ngọc, nếu có lợi thì lợi đó
cũng không có gì là phi pháp.
Tôi đem chuyện thưa với ông Sáu Ngọc, cũng lại ông Sáu Ngọc, Giám đốc
Công an Thành Phố. Ông Sáu Ngọc cho tôi cảm thấy rằng nếu mọi việc đúng
như tôi trình bày thì vụ của Hải chắc cũng không khó giải quyết và chắc sẽ sớm
được giải quyết. Thế nhưng Hải đã bị giữ 16 tháng, mà hết 10 tháng là trong
phòng tối. Còn Nguyễn Ngọc thì một năm sau được tạm tha để rồi bị bắt lại vài
tháng trước khi ra tòa. Sau nầy ai cũng biết : bắt Hải là để mở màn cho vụ án
Cimexcol, và người bắt Hải không là Công an Thành Phố Hồ chí Minh mà là An
ninh Bộ Nội vụ. Không đầy một tháng sau khi Hải bị bắt, vào ngày Noel 1987
Dương Văn Ba cũng bị bắt và liền sau đó là toàn bộ những người chủ chốt của
Cimexcol.
Toàn bộ hồ sơ về vụ án Cimexcol - Minh Hải tôi đã trình bày khá đầy đủ
trong “ Chuyện Một Vụ Án ” gởi lãnh đạo Đảng và Nhà Nước hồi tháng 7 năm
1997. Tập hồ sơ dày 384 trang (sau nầy tôi có bổ sung nên thành 432 trang).

Cựu tù Nguyễn Quang Sang khiếu nại : án chánh trị hay án kinh tế
Ở đây, để cho cốt chuyện được liền lạc, tôi chỉ xin trích lại vài đoạn ngắn
trong đơn khiếu nại tái thẩm đề ngày 1/12/1996 của ông Nguyễn Quang Sang,
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nguyên giám đốc Cimexcol-Minh Hải, và trong thư của ông Nguyễn Quốc Sử,
nguyên Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Minh Hải, nghỉ hưu, gởi ông
Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao đề ngày 1/1/1987.
Ông Nguyễn Quang Sang khiếu nại :
“… Thứ nhất là : Sai nguyên tắc cơ bản luật pháp.
Công ty Cimexcol do tôi làm giám đốc đang hoạt đông kinh doanh, đang
thực hiện chương trình hợp tác đầu tư với nước bạn Lào trên đà phát triển
thuận lợi, tài sản của công ty chúng tôi đang có trên hàng chục triệu đô la ở
thời điểm 1987. Đùng một cái ban Giám đốc và các trưởng phòng ban của công
ty Cimexcol bị cơ quan điều tra bắt giam hết, hồ sơ sổ sách chứng từ của công
ty bị thu giữ, nhưng không quyết toán kiểm kê tài sản, không bàn giao. Luật
pháp nào cho phép cơ quan thừa hành làm như vậy đối với một công ty kinh
doanh ? Chúng tôi đang làm ăn tốt, có lãi, có uy tín trên thương trường, đặc biệt
là giúp bạn Lào mở cửa kinh tế về hướng Việt Nam. Kết quả đó được Chính phủ
ta và bạn Lào chấp nhận.
Trong hoạt động của công ty, chúng tôi thường xuyên được các cơ quan
chức năng giám sát theo dõi các mặt, nhất là khâu tài chánh.
Năm 1986 Sở Tài chính Tỉnh kiểm tra, kết quả báo cáo về UB, bản báo cáo
ngày 15 thánh 10 năm 1986, công ty Cimexcol lãi 1,6 triệu đô la nói con số
tròn.
Năm 1987 bản báo cáo tổng kết sau 2 năm hoạt động của công ty Cimexcol
gửi về UB tỉnh (bản báo cáo ngày 30 tháng 9 năm 1987) thực lãi 1,414 triệu đô
la.
Và đặc biệt là đoàn Thanh tra Trung ương, do ông Trần Kiên làm trưởng
đoàn đã báo cáo về Ban Bí Thư, Cimexcol lãi 2,235 triệu đô la (bản báo cáo tối
mật ngày 2 tháng 12 năm 1987 ông Trần Kiên ký).
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Tất cả những chứng cứ pháp lý đó đã thể hiện tình hình thực chất công ty
Cimexcol kinh doanh có hiệu quả. Vậy thì tại sao chúng tôi có tội ? Tội gì ?
Thứ hai là : bắt chúng tôi điều tra về tội kinh tế hay tội chính trị ?
Cơ quan điều tra đột ngột bắt chúng tôi giam cầm, cách ly điều tra hơn 1
năm, khai thác hỏi cung chỉ xoay quanh chuyện chính trị… Điều tra hỏi cung tôi
là… Ông… hỏi : anh có biết Dương Văn Ba làm chính trị không ? Tập đoàn bè
lũ của Dương Văn Ba hoạt động như thế nào ở công ty Cimexcol không ? Anh
có biết Dương Văn Ba sử dụng người của ngụy đưa vào nội bộ Cimexcol gồm
đủ thành phần binh chủng ngành nghề, đủ lập một quốc gia riêng, lấy Cimexcol
làm chỗ dựa hợp pháp để thừa cơ lật đổ chính quyền Cách mạng, anh hiểu
không ? Anh có biết Hồ Văn Minh, Hồ Ngọc Nhuận đang đóng vai trò trợ lý cho
Dương Văn Ba là những cấp trên của y chỉ đạo bộ máy phản động không ? Anh
phải trả lời sự thật những gì anh biết. Chúng tôi đã có hồ sơ, biết cả Dương Văn
Ba và bè lũ tập đoàn của chúng đang hoạt đông chính trị nằm trong nội bộ
Cimexcol bao gồm ở Minh Hải, ở Tây Nguyên, ở đất Lào, Dương Văn Ba đã
quan hệ được với bọn Hoàng Cơ Minh, kỳ nầy quăng một mẻ chài bắt gọn.
Anh là giám đốc mà anh để Dương Văn Ba lợi dụng anh. Chúng tôi biết
anh là người vô tội, nhưng anh áp dụng cơ chế mềm để hoạt động Cimexcol, vì
vậy Dương Văn Ba tự tung tự tác thao túng phá rối thị trường gây khó khăn cho
nhiều nơi làm lũng đoạn kinh tế Nhà Nước. Anh phải nhận khai báo sự thật cho
chúng tôi, anh đổ hết việc làm đó cho Dương Văn Ba và đồng bọn của nó. Anh
nên nhớ, chúng tôi biết bắt anh thì chúng tôi cũng biết trả anh về trong danh dự,
anh không mất gì cả đâu ”…

Cựu Viện trưởng Viện KSND Minh Hải “ công khai ý kiến ”
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Ông Nguyễn Quốc Sử, nguyên Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh
Minh Hải “ quyết dịnh công khai ý kiến của mình mà lâu nay chưa ai biết ”. Ông
viết :
“… Trưóc hết tôi mở đầu từ việc thai nghén đến sinh ra vụ án mà tên gọi
trước đó là vụ án chính trị tại Cimexcol. Tôi dám nói rõ như vậy là vì tôi là một
thành viên được tham gia vào đoàn kiểm tra 13 và được giao nhiệm vụ kiểm tra
việc sử dụng người được gọi là bừa bãi của công ty Cimexcol mà đối tượng là
những người có quan hệ chế độ cũ, cộng với sự kiện trùng hợp vụ án Hoàng Cơ
Minh nhập biên vào Hạ Lào lại có tên Dương Văn Tư, theo cơ quan an ninh, là
em của Dương Văn Ba. Do đó Ban Chuyên án ra đời để đi sâu vào vụ án chính
trị. Tôi tham gia một lúc thì được chuyển qua bộ phận kiểm tra việc tranh chấp
và giải quyết tranh chấp đất đai.
“ Sức mạnh trên pháp luật ”.
Đi từ vụ án chính trị, tôi chỉ biết làm việc của tôi, còn các việc của người
khác tôi không hiểu, nhưng chưa được kết thúc thì đột nhiên chuyển thành vụ án
kinh tế, nên Đoàn thanh tra 54 ra đời để đúng chức năng thanh tra cũng bắt đầu
bắt bớ xảy ra, một số người bị bắt để điều tra trước khi khởi tố vụ án. Luật quy
định có vụ án mới có bị can, nhưng ở đây có bị can trước khi có vụ án. Vì công
tác thanh tra chưa kết thúc thì lấy đâu ra gọi là căn cứ pháp lý để khởi tố vụ
án ? Không thể có một nhà biện luận pháp lý nào cho đó là việc làm đúng pháp
luật cả, việc làm trái luật đó chính những người đang thừa hành là người hiểu
luật hơn ai hết, tại sao cố tình ? Trong quá trình thanh tra là quá trình bắt bớ
điều tra để phục vụ thanh tra. Vậy những người đang làm nhiệm vụ của Đoàn
54 có biết rằng người làm như vậy là phạm luật không ? Chắc rằng họ biết quá
chứ, nhưng tại sao làm như vậy ? Phải chăng là sự cố ý làm bừa hay do “ Sức
mạnh ” của Đoàn thanh tra là trên pháp luật ?
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Từ việc làm không tuân theo pháp luật trên đây đã dẫn đến một hậu quả
nghiêm trọng khác, là quá trình thanh tra không được giải trình, đối chất, mà đó
là một nguyên tắc thanh tra không thể thiếu, và nếu không có đối chất, đối
chiếu, giải trình thì hồ sơ thanh tra từ đầu đến cuối là của Thanh tra, nếu không
nói là loại hồ sơ đơn phương. Bởi những người có trách nhiệm quản lý và nhân
viên phục vụ đã bị bắt trước khi kết thúc thanh tra nên toàn bộ tài sản đồ sộ của
công ty không còn được quản lý chặt chẽ, đó là chưa nói việc mất, còn ra sao.
Cũng tương tự như vậy, toàn bộ quá trình kinh doanh lỗ, lời, toàn bộ tài sản –
nợ phải thu, phải trả – tất nhiên có bộ máy quản lý mới nhận lãnh, nhưng thật
kỳ lạ không có người bàn giao, chỉ kiểm kê cho có. Như vậy việc làm đó đã tạo
được một kẽ hở khổng lồ. Tôi cho rằng kẽ hở đó là do cố ý chứ không thể là
khách quan. Chính việc tạo kẽ hở đó là mục tiêu để có điều kiện kết luận rằn :
“ Lỗ nặng, mất cân đối lớn, bị BPKP chiếm đoạt 1,8 triệu đô la quy ra vàng,
GTVT Bình Trị Thiên chiếm đoạt trị giá hàng trăm lượng vàng v.v… ”. Kết luận
BPKP chiếm đoạt của Cimexcol sao không đắn đo thận trọng, vì BPKP có giựt
bao giờ đâu. Tôi có đủ căn cứ kết luận BPKP hoàn toàn nhận nợ và cam kết
thanh toán, và chỉ còn thống nhất việc cân đối giá nhiên liệu của BPKP cung
cấp cho Cimexcol tại Lạc Sao, bởi bữa cân đối nọ có mặt tôi trong cuộc họp tại
Lạc Sao.
“ Án kinh tế mang tính chất chính trị ”
Tôi cũng muốn nói thêm rằng : bắt đầu từ vụ án không phải là kinh tế được
chuyển thành vụ án kinh tế, đã được ấn định trước là hậu quả đặc biệt nghiêm
trọng, vụ án lớn nhất từ trước tới nay, lẽ dĩ nhiên những hậu quả tổn thất phải
được đề cập bằng từ “ tương ứng ”, không phải nói a-b gì nữa, và còn phải cộng
thêm “ vụ án kinh tế mang tính chất chính trị ”, để tăng lên về chất của vụ án mà
thực chất là tình tiết tăng nặng khi kết án của Tòa. Cũng vì như vậy, trong việc
bắt người điều tra cả những người không dấu hiệu phạm tội như Hương Trang,
Thu Đông, Vĩnh Hải, mà những người đó có liên quan đến việc đối chiếu tài
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chính và kiểm kê tài sản một phần, và một điều mà những ngưởi thừa hành công
việc thanh tra, điều tra biết rất rõ, là bởi quá trình làm án không tuân theo pháp
luật, nên hồ sơ không khép kín được, hoặc nói cách khác là thiếu tính chắc
chắn. Tôi xin chứng minh.
“ Đặc san Bộ Nội vụ làm thay phiên tòa ”
“… Dấu hiệu vi phạm pháp luật còn nghiêm trọng hơn nữa là tờ Đặc san
của Bộ nội vụ, trước khi phiên tòa mở thì họ đã chở bằng xe xuống tận mũi đất
cuối cùng nầy để tuyên truyền vụ án, nhưng không phải tuyên truyền vụ án đơn
thuần theo cách làm của báo chí, mà họ sẵn sàng vượt qua giới hạn theo điều
10 của Luật tố tụng, họ làm thay một phiên tòa sơ thẩm đồng thời chung thẩm,
họ công khai buộc tội, kết án và nêu mức hình phạt của một số bị cáo. Việc làm
đó đâu thể nào đổ lỗi cho trình độ nhận thức, mà quá rõ ràng có ý tứ xem
thường pháp luật, xem thường Đảng bộ và nhân dân Minh Hải.
Việc sử dụng Dương Văn Ba cũng như xử lý đoàn xe của Dương Văn Ba thì
không phải là Năm Hạnh, nhưng tại sao Năm Hạnh phải lãnh đủ ? Không thể có
sự nhầm lẫn nào như vậy được, vì không phải là việc hoàn toàn bí ẩn hay bị kẻ
xấu nào đó bịt kín đầu mối, mà có sự toan tính quá rõ ràng, bởi không thể nào
không biết đó là trách nhiệm của ai và ai chịu trách nhiệm. Thật vô lý, khi sử
dụng Dương Văn Ba thì Năm Hạnh là Trưởng ban Tuyên huấn rồi đi học ở Liên
Xô. Thời điểm giải quyết đoàn xe Dương Văn Ba thì Năm Hạnh là Bí thư Huyện
ủy Vĩnh Lợi rồi Bí thư Huyện ủy Giá Rai. Sự thật là như vậy thì có phải vô lý khi
buộc tội người không trực tiếp vào vụ việc không ?…
“ Dư luận xã hội ”
… Tôi nghĩ rằng mọi dư luận của xã hội nói chung hoặc trong phạm vi vụ
án nầy ta chú ý lắng nghe là điều cần thiết, giúp cho ta kiểm nghiệm về chủ
trương, đường lối cũng như thực thi pháp luật…
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… Sự phản ứng, cả phê phán và góp ý rất đa dạng chung quanh vụ án,
không chỉ trong phạm vi của Minh Hải mà nhiều tỉnh đồng bằng sông Cửu Long
và thành phố, như : một số ngành ở tỉnh Cửu Long tổ chức một cuộc thăm dò ý
kiến ở Sở, Ban, Ngành, thì có 97 phần trăm chống phiên tòa xét xử vụ án, 96
phần trăm bỏ phiếu phản đối việc đưa Năm Hạnh ra Tòa. Vậy ở Minh Hải hay
người nào ở công ty Cimexcol lên đó vận động không ? Hoặc anh T.T.T. cán bộ
Mặt trận tỉnh An Giang là người xa lạ đối với Minh Hải, với Cimexcol, có ai
sách động hay tự anh thấy cần thiết phải làm theo lương tâm, bằng một bức thư
dài phản ứng vụ án, cho rằng cơ chế cũ xử cơ chế mới ? Hay một chị nông dân
ở Giá Rai viết một bức thư đầy xúc động gởi lên phiên tòa xin được ở tù thay
cho Năm Hạnh, thế thì có ai xúi giục chị hay lòng dân ? ”…
Cuối thư, ông Nguyễn Quốc Sử đã minh thị “ xác nhận : đây là bản chính
của tôi, tôi đồng ý cho sao lại ”.
Tôi không sao lại toàn văn lá thư dài hơn 10 trang của ông Sử, chỉ xin trích
lại vài đoạn ngắn.
Và từ “ Chuyện Một Vụ Án ”, một hồ sơ dài 384 trang, tôi cũng chỉ xin trích
lại vài trang thôi, như trên đây. Để cho câu chuyện “ có đầu có đuôi ”. Hay đúng
hơn là để cho khúc đầu và khúc đuôi câu chuyện vào ra công an của tôi có một
khúc giữa. Mà cũng chỉ là một khúc giữa thật ngắn, như là một dấu nối mà thôi.
Hy vọng tôi sẽ không bị cho là cố tình làm chuyện “ hai trong một ”, đem
“ Chuyện Một Vụ Án ” lồng vô “ Chuyện ĐỜI ”, hay bắt chước người xưa, dùng
“ Chuyện ĐỜI ” để nhét “ Chuyện Một Vụ Án ” vô trong …

Kết quả buổi làm việc của Ban Bí Thư ngày 9/3/1994
Vì Ban bí thư nhiệm kỳ VII, với Tổng bí thư Đỗ Mười, “ chủ trương không
xử lại vụ án Cimexcol, nhưng ra lệnh xem xét giải quyết từng trường hợp cụ
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thể ” nên không bao lâu sau Dương Văn Ba đã được thả. Tất nhiên là phải qua
một số thủ tục đàng hoàng ! Một phần thủ tục đó là : phải có một số giấy tờ bảo
lãnh, trong đó có giấy bảo lãnh của… tôi, một người đã từng bị công an Bộ nội
vụ điều tra cả tháng trời ! Một giấy bảo lãnh mà chính anh Dương Văn Ba, và
ông cựu chủ ngục của anh đã cho là “ rất có ý nghĩa ”. Nhưng là ý nghĩa gì thì
chắc là tôi sẽ không bao giờ hiểu nổi ! Ba chỉ phải ở tù 7 năm 2 tháng, tính từ
khi bị bắt, thay vì chung thân, theo bản án. Các bị can khác đều lần lượt hết hạn
tù. Trước hoặc sau một “ buổi làm việc ” đặc biệt của Ban bí thư nhiệm kỳ VII
tại thành phố Hồ Chí Minh, ngày 9/3/1994, cùng với các ban ngành chuyên
trách của Trung ương, và Minh Hải, với 3 anh Ba Vị, Ba Hùng, Năm Hạnh.
Riêng hai anh Thạch Phen và Trương Công Miên thì đã chết… Và các anh Ba
Vị, Ba Hùng, Năm Hạnh thì tiếp tục khiếu nại…

Chánh trị muôn mặt hay sự lo lắng của ông Trần Bạch Đằng
Khi Dương Văn Ba bị bắt, cuối năm 1987, tôi vội viết ngay một lá thư, để
cùng ký tên với Ngô Công Đức, gởi các ông Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh, Thủ
tướng Phạm Hùng, Phó Thủ tướng Võ Văn Kiệt và Bộ trưởng Bộ nội vụ Mai
Chí Thọ, những người lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước, đồng thời cũng
là những người đã từng lãnh đạo Sàigòn và miền Nam trước đây, để bảo lãnh
cho Dương Văn Ba. Tôi chạy gặp ông Tư Ánh Trần Bạch Đằng, từng là Bí thư
Sàigòn - Gia Định thời chống Mỹ, để nhờ chuyển cho ông Mai Chí Thọ một lá
thư khác của tôi, xin bảo lãnh cho Dương Văn Ba…
Quá sốt ruột, tôi lại xin gặp ông Tư Ánh một lần nữa, và nghe ông nói, đại
ý : “ Bảo lãnh cái gì cũng được, nhưng cậu định bảo lãnh cả về chánh trị nữa
sao ” ? Ông hỏi thật đúng. Nhưng xét cho cùng, tất cả những trường hợp tôi đã
bảo lãnh, từ chế độ cũ qua chế độ mới, từ người theo cách mạng đến người
không theo cách mạng, không có trường hợp nào là không xa gần, không gián
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tiếp hay trực tiếp dính đến chánh trị. Huỳnh Tấn Mẫm hay Lê Tấn Trạng đều là
những người làm chánh trị. Nhưng tôi vẫn bảo lãnh cho họ và ông Năm Xuân
Mai Chí Thọ vẫn giúp tôi và cùng tôi bảo lãnh cho Trạng. Dương Văn Ba đã
từng là phụ tá của tôi trong nhiều thời kỳ, tôi đã từng phụ lực cho anh ở Lào và
tôi biết rõ những thứ như “ điện đài, tàu gián điệp, đồng lõa phản động với
Hoàng Cơ Minh, kế hoạch hậu chiến của Mỹ hay tội sát hại T. T. K. ”, v.v… chỉ
là để dựng lên vụ án Cimexcol…, thì tại sao tôi không bảo lãnh cho Ba ? Riêng
ông Trần Bạch Đằng, với tờ Tin Sáng bộ mới, với vài trăm con người mà một
phần đáng kể là cựu dân biểu, là cựu sĩ quan, là nhà báo nhà văn, là trí thức
Sàigòn cũ …, không cần ông “ nói ra ”, chỉ cần ông không nói gì hết, thì liệu
“ nó ” có mặt được không, sau 1975 ? Rồi nếu không có ông dự phần “ nói ra
nói vô ” thì liệu nó có trụ được 6 năm, cho tới ngày 30/6/1981 hay không ? Và
biết đâu chừng, ở một khúc quanh khúc quẹo lắc léo nào đó, thì dù ông có “ nói
vô ”, hay vì ông “ nói vô ”, mà biết đâu chừng “ nó ” phải dang ra còn sớm hơn
là cái ngày định mệnh phải đến ? Mà ông không chỉ “ đỡ đầu ” cho một mình tờ
Tin Sáng. Hai tờ Đứng Dậy và Công giáo & Dân tộc cũng không thể có mặt nếu
không có ông… Vì vậy, tôi nghĩ câu ông hỏi tôi là hết sức chân tình, là xuất phát
từ tấm lòng ông thật sự lo lắng cho tôi, bởi chánh trị là muôn mặt, là không thể
không thay đổi…

“ Để xử bọn kia ” . . .
Khi vụ án mới bắt đầu, với lệnh bắt Dương Văn Ba của Cục An ninh Bộ Nội
vụ, thay vì công an kinh tế, mặc dù nội dung lệnh bắt là vì lý do kinh tế, không
ai nghĩ đây là một vụ án kinh tế, hay ít ra là một vụ án bình thường.
Một bà mẹ Việt Nam anh hùng ở Thành phố, người vừa quen thân ông Võ
Văn Kiệt vừa quen thân với đại tướng Dương Văn Minh, lại quen biết Dương
Văn Ba, có lần trấn an tôi : “ Tôi nghe vụ án đã được giao cho một người ở
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Thành phố. Ông nầy là người tốt, rất đáng tin cậy ”. Về sau tôi được biết người
đó là ông Ba Hương, ông Lâm Văn Thê, Thứ trưởng Bộ Nội vụ kiêm Giám đốc
Công an thành phố Hồ Chí Minh, không phải ông Mười Hương, Bí thư Trung
ương Đảng, đặc trách tình báo. Ông Ba Hương cũng chính là người mà ông Tám
Khanh, Thường vụ Tỉnh ủy Minh Hải, thành viên ban chuyên án Cimexcol, tiết
lộ trong cuộc họp của Ban Bí thư ngày 9.3.94 tại thành phố Hồ chí Minh, đã
nhắn Năm Hạnh “ khi ra tòa đừng nói gì, chỉ nói thiếu trách nhiệm, để xử bọn
kia ”. Và “ bọn kia ” tức là “ bọn nằm trong kế hoạch hậu chiến của Mỹ, trong
đó có Hồ Ngọc Nhuận ”.

Ông GĐ CA với NSƯT Chánh Trực : mừng đi !
Tiếp cận ông Ba Hương Lâm Văn Thê, Giám đốc CA thành phố Hồ Chí
Minh không phải là chuyện dễ. Người “ nhận ” làm việc nầy là nghệ sĩ ưu tú
Chánh Trực, người quê Minh Hải. Anh và chị Lê Thiện, vợ anh, cũng đều sốt
ruột vì Dương Văn Ba và vì các anh ở Minh Hải. Sau khi gặp được ông Ba
Hương, Chánh Trực như được cởi khỏi một gánh đá. Anh hí hửng kể tôi nghe
“ thành tích ” tiếp cận của anh. Và câu đầu tiên ông Giám đốc CA nói với anh
là : “ Mừng đi ! Không phải chánh trị ” !
Mừng đi ! Nhưng ai mừng ? Chỉ riêng Chánh Trực chăng ? Hay cả bạn bè
Dương Văn Ba và Minh Hải ? Hay cả chính ông Ba Hương, Giám đốc CA cũng
mừng ? Hay cả những ai mà vụ án, nếu là chánh trị, sẽ lôi vào và lôi xuống,
những ai đã từng hỗ trợ, bênh vực hay sử dụng Dương Văn Ba và “ đồng bọn ”,
trong đó đáng kể nhất là một người đương chức ở Trung ương đã từng sâu sát
lãnh đạo miền Nam và Sàigòn ?

48

Để đi đến chỗ “ mừng đi, không phải chánh trị ”, người ta đã bỏ ra cả năm
trời ém nhẹm những hồ sơ bút tích gốc, dàn dựng những hoạt động… ngụy tạo
những chứng cứ… Rồi thêm mấy tháng nữa để “ xào nấu ” một hồ sơ “ hổ lốn ”
về… kinh tế.
Ngô Vĩnh Hải phải bị biệt giam 16 tháng trước khi đưa ra xét xử, vì tội…
mua hụt mấy chiếc xe Honda nghĩa địa !

Viết ít, tù nhiều
Huỳnh Văn Ngươn đã phải qua 16 tháng ở một Trung tâm đặc biệt… Ngươn
tốt nghiệp đại học Vạn Hạnh, là Trưởng ban Tổng hợp của Cimexcol, nhưng đã
từng cộng tác với tôi trong một thời gian dài trước đây : trong Phong trào Học
đường Phục vụ Xã hội trước 1965, trong Chương Trình Phát Triển Quận 8 từ
1965, ở nhật báo Tin Sáng từ 1975 đến 1981. Trong thời gian “ giam cứu ”,
Ngươn ít nhất đã phải hai lần viết “ báo cáo ” : lần thứ nhất 17 trang, khổ 21x
33 ; lần thứ hai 87 trang… Ngươn đã bị kết án 10 năm tù.

Viết nhiều, tù ít
Thạch Phen phải viết nhiều hơn nên được xử án nhẹ hơn. Anh chơi thân với
Dương Văn Ba từ thời làm dân biểu vì cùng quê Bạc Liêu, và qua Ba, là với
Ngô Công Đức và với tôi. Đặc biệt anh Phen đã giúp tổ chức cho Ngô Công
Đức vượt biên qua Cambốt và Thái Lan hồi năm 1971. Sau 1975 anh vô làm ở
Tin Sáng và sau Tin Sáng là với Cimexcol. Anh cho biết – tức nhiên là trước khi
chết – hồi ở trong tù anh đã “ tiêu thụ ” hết 42 ram giấy khổ 31 x 33 và 21 cây
viết bic của Nhà nước để viết báo cáo. Không biết anh có “ biết gì ” và viết gì về
quận 8 hay không, bởi hồi tôi làm ở Quận 8 không có anh… Anh đã bị xử 5 năm
tù, bằng một nửa mức án của Ngươn.
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Có mấy mạng người ?
Trên đây tôi nói, trong vụ án, sau khi đã “ bỏ qua giai đoạn chánh trị để đi
thẳng lên giai đoạn kinh tế ” người ta đã xào nấu một “ hồ sơ hổ lốn ” về kinh tế
bởi vì, ngoài những chứng từ gian lận trong vụ án mà các anh Ba Vị, Ba Hùng,
Năm Hạnh đã liên tục tố cáo trong hơn 10 năm qua, ngoài những gian lận “ hậu
Cimexcol ” để… “ ém nhẹm ” hằng triệu đô la sau vụ án, như báo chí Minh Hải
và Sàigòn đã từng tố cáo, còn có mấy cái xác chết kèm theo, để thêm phần ly kỳ
rùng rợn và để có thêm cớ để kết án thẳng tay các nạn nhân !
Mấy cái xác ? Theo bản án thì là hai, nhưng theo một thông báo sau bản án,
thì là ba :
“ Trong thời gian xét xử tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã nhận một số đơn
khiếu nại của nhân dân về việc anh T. T. K. tự sát và anh Lê Văn Sử chết đuối ở
Laksao, yêu cầu các cơ quan pháp luật làm sáng tỏ. Việc nầy tòa kiến nghị các
cơ quan điều tra cần làm rõ xem xét tiếp để tiếp tục xử lý ”. Trên đây là trích
nguyên văn bản án số 01/HS/SCT ngày 14-15-16-17-18-19-20-21-22.4.1989 của
tòa hình sự Tòa án nhân dân tối cao xử vụ Cimexcol tại Bạc Liêu. Như vậy,
ngoài ông TTK, còn có một xác chết thứ hai có tên là Lê Văn Sử, theo án tòa.
Còn sau đây là trích nguyên văn thông báo số 142-TB/TW của Ban bí thư
Trung ương Đảng đề ngày 30.5.1989 :
“ … a/ Các cơ quan pháp luật cần làm thêm một số việc : – Làm rõ việc
đồng chí T.T.K. (ở Minh Hải) tự sát do nguyên nhân gì ? Ai trực tiếp hay gián
tiếp gây ra ? Làm rõ nguyên nhân cái chết của anh Lâm Thành Sự… ”.
Vậy thì, qua hai trích dẫn trên đây, trong vụ án Cimexcol có tới ba xác
chết ? Ngoài ông T.T.K. và ông Lê Văn Sử theo bản án, còn có ông Lâm
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Thành Sự theo Thông báo số 142-TB/TW của Ban bí thư Trung ương Đảng đề
ngày 30.5.1989 ?
Hay người ta đã lầm ? Vì ông Sử và ông Sự chỉ là một ? Vì ông họ Lê và
ông họ Lâm chỉ là một ? Và ông Lê Văn Sử trong bản án và ông Lâm Thành Sự
trong Thông báo chỉ là một ? Hay là Thông báo của Đảng gián tiếp đính chánh
thay cho bản án của tòa ? Hay là bản án đúng, còn Thông báo thì sai ? Nhưng ai
đúng ai sai thì là Sử hay là Sự ? Là một xác chết hay hai xác chết, trong một vụ
án hình sự không phải loại xe cán chó ?
Cả bản án , cả thông báo đều yêu cầu “ làm rõ ” về cái chết của một ông
“ Sờ ”. Nhưng tới nay vẫn chưa thấy ai làm rõ, bởi cái cần làm rõ trước tiên là
“ sờ Sử ” hay “ sờ Sự ”.

Khi có quá nhiều cái lầm
Ai mà không thể lầm ! Mặc dù : “ Các ngành pháp luật ở trung ương và địa
phương đã phối hợp điều tra công phu, chuẩn bị kỹ chứng cứ, hồ sơ… Kết quả
phiên tòa… đã xử đúng tội, đúng người, đúng pháp luật… ”. (Thông báo số 142TB/TW của Ban bí thư Trung ương Đảng đề ngày 30.5.1989).
Ai mà không thể lầm ! Như người ta đã lầm giữa ông Lê Khắc Bình ở thành
phố Hồ Chí Minh và ông Lê Văn Bình ở Minh Hải, vì cả hai ông đều là Bình,
đều từng là phó chủ tịch tỉnh thành, đều từng là đại biểu Quốc hội, đều là đảng
viên thâm niên công lao hãn mã. Như ông Nguyễn Quốc Sử, nguyên viện trưởng
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Minh Hải, nguyên thành viên Ban chuyên án
Cimexcol đã phát hiện trong văn thư gởi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ngày
01.3.1997 …
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Ai mà không thể lầm ! Như người ta đã lầm khi coi Dương Văn Tư trong
nhóm Hoàng Cơ Minh là em ruột Dương Văn Ba. Như ông Nguyễn Quốc Sử đã
tiết lộ, cũng trong văn thư chính thức nêu trên.
Ai mà không thể lầm ! Như người ta đã lầm hai chiếc tàu “ Gành Hào”,
“ Duyên Hải ” mà Cimexcol đã mua bằng đô la và bằng đồng yen, đã giao cho
Bộ Giao thông Vận tải VN chuyên chở hàng hóa đi Nhật trong một thời gian dài
có lãi… với hai chiếc “ tàu gián điệp ”, rồi với hai chiếc “ tàu ma ”, không ai
mua, không ai thấy…, như những văn thư chính thức sau nầy của tỉnh Minh Hải
cho thấy.
Ai mà không thể lầm ! Giữa số dư đô la Cimexcol đã gởi ngân hàng khi Ban
giám đốc chưa bị bắt, với số nợ mà ngân hàng đã phải trả thay cho Cimexcol khi
Cimexcol không còn hoạt động nữa ? Ai mà không thể lầm giữa tài sản kếch xù
Cimexcol để lại, với kho bãi trống trơn khi người ta thanh lý, như báo chí trung
ương và địa phương phanh phui độ nọ ?
Ai mà không thể lầm, dù ở bất cứ cương vị nào.
Nhưng khi có quá nhiều cái lầm, và không phải là nhỏ, và từ cái lớn đến cái
nhỏ, trong một vụ án chết người, thì cái lầm hàng loạt đó có thể nào nên xếp vào
loại bình thường ?

Về một đồng chí tự sát
Riêng về cái chết của “ đồng chí T.T.K. ” thì không ai lầm. Bản án thì “ kiến
nghị các cơ quan điều tra cần làm rõ, xem xét tiếp để tiếp tục xử lý ”. Còn
Thông báo của BBT Trung ương Đảng … thì đã yêu cầu “ làm rõ việc đồng chí
T.T.K. (ở Minh Hải) tự sát do nguyên nhân gì ? Ai trực tiếp hay gián tiếp gây
ra ? ”.
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Ai “ trực tiếp gây ra ” cái chết của đồng chí T.T.K. thì ai cũng đã rõ : không
ai khác hơn là chính đồng chí ấy, bởi ai cũng đều khẳng định đồng chí ấy đã tự
sát.
Còn “ ai gián tiếp gây ra ” thì chính Tòa án, để buộc tội lãnh đạo Minh Hải
lúc bấy giờ, trong bản án ngày 14-22.4.1989, đã khẳng định : “ Anh T.T.K. giám
đốc Công ty gỗ tự sát lần thứ nhất để phản ứng chính sách cán bộ trong đó có
việc tin dùng Dương Văn Ba, gây thiệt hại cho địa phương, nhưng Tỉnh ủy vẫn
làm ngơ, anh K. lại tự sát lần thứ hai, lấy cái chết đau thương thảm khốc của
mình để cảnh tỉnh những người lãnh đạo nhưng vẫn không đưa lại kết quả ”…
Với hai khẳng định nêu trên, và không chỉ có hai, trong cùng một bản án,
nguyên nhân trực tiếp và gián tiếp của vụ tự sát là không thể nào rõ ràng hơn.
Vậy mà, sau khi xử và kết tội xong, người ta vẫn tiếp tục yêu cầu “ làm rõ ” !
Về việc tiếp tục làm rõ nầy, “ Chuyện Một Vụ Án ” đã có ghi lại đầy đủ, đặc
biệt với những lời than của ông Út Mười, nguyên giám đốc Sở Thương nghiệp
Minh Hải, thủ trưởng trực tiếp của người đã tự sát, khi ông đã phải khai đi khai
lại nhiều lần trước cơ quan điều tra, sau vụ án…
Nhớ lại chuyến đi Phnom Penh hồi đầu năm 1979, khi thành phố nầy còn
nặc mùi tử khí sau khi tàn quân Pôn Pôt đã tháo chạy. Bạc giấy Sihanouk chúng
ra lệnh loại bỏ chất đầy kho bạc, bay tung tóe trên đường. Máy móc dụng cụ, tài
sản chúng tịch thu của dân chất đầy nhiều dãy phố… Trước khi trở về nước,
đoàn chúng tôi phải làm tờ khai, như một loại tờ khai thuế quan, mà gắt gao hơn
nhiều, dù là một đoàn khách chánh thức thứ hai, sau đoàn của Thủ tướng Phạm
Văn Đồng. Bởi ta muốn thực hành đầy đủ các loại thủ tục ngay từ đầu, và không
muốn mang tiếng với nước bạn vừa được ta giúp giải phóng. Cái gì cũng phải
khai, ngay cả vật dụng mang đi từ nhà. Một anh trong đoàn bỗng phát hiện một
chiếc bu-gi cũ nằm trong túi xách của mình, có lẽ là do vợ con anh đã để sót khi
xếp đồ cho anh đi. Vốn thật thà, vì anh là đại diện cho Hiệp hội Nông dân Thành
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phố, chỉ một chiếc bu-gi cũng đủ làm anh thắc mắc cả buổi : khai hay không
khai ? Đã vậy, anh em trong đoàn còn cố tình trêu chọc, người kêu khỏi khai thì
ít, người bắt phải khai thì nhiều : ai biểu anh “ bất thường ”, một mình có tới
“ hai cái bu-gi ” làm chi…
Nhưng ở đây không là chuyện chơi… Với một cái “ bu-gi ”… Mà là một
trọng án : có người, trong lúc điều tra, đã từng nghiêm khắc kêu ông Út Mười
nguyên Giám đốc Sở Thương nghiệp Minh Hải, thủ trưởng của ông TTK, nếu
“ có uống cà phê với ai và của ai thì cũng phải khai ”…
Tại sao ?
Bởi vì xưa nay có ai thấy một đảng viên cộng sản nào tự sát vì hàm oan, vì
bất bình, vì áp bức bất công, vì tra tấn tù đày, thậm chí trước họng súng kẻ thù ?
Một đảng viên cộng sản thường được biết đến như là một người luôn ngoan
cường tranh đấu cho tới cùng, ngay tại pháp trường, ngay trên đoạn đầu đài.
Chỉ duy ở Minh Hải mới có một đảng viên “ dám ” tự sát, lấy “ cái chết đau
thương thảm khốc của mình để cảnh tỉnh những người lãnh đạo ”. Trước một kỳ
công hạn hữu vô giá, xưa nay chưa từng thấy như vậy mà lãnh đạo Minh Hải,
“ trong đó có Lê Văn Bình ”, đã “ làm ngơ không quan tâm nghiên cứu… để gây
nên những hậu quả đặc biệt nghiêm trọng như ngày nay ” !
Như vậy, trong vụ án Cimexcol, đã có sự dự phần chủ yếu và xuyên suốt từ
đầu đến cuối, và cả sau vụ án, của một người đã tự sát.
Vậy người đó là ai ?
Trong đơn ngày 6.12.1996 của các ông Ba Vị, Ba Hùng và Năm Hạnh có
đoạn viết :
“ Ông T.T.K. là giám đốc Công ty gỗ, trực thuộc Sở Thương nghiệp Minh
Hải. Khi Sở Thương nghiệp kiểm tra tài chánh thấy có dấu hiệu tham ô nên đề
nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh ra quyết định đình chỉ công tác của ông K. để thanh
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tra. Nhưng chưa thanh tra, ông xin đi trị bệnh ở Bệnh viện Thống Nhất và chết
tại đây. Một sự việc đáng lưu ý : vào buổi chiều hôm đó có tên L. V. làm nghề
hớt tóc ở Bạc Liêu (V. có tham gia kháng chiến chống Pháp, đến chống Mỹ ra
thành sống nghề hớt tóc, lý lịch không rõ ràng) vào bệnh viện thăm K. Đêm đó
K. “ tự sát ” bằng dao cạo râu (loại dao cạo của thợ hớt tóc). Sáng hôm sau,
tên V. trở vào bệnh viện, cùng đi có vợ ông K. (vợ ông K. đã lên Sàigòn từ hôm
trước, ở chỗ của V…, nhưng hôm sau mới vào thăm ông…). Có một hiện tượng
không bình thường là chính tên V. này đã kích động rằng ông K. chết là do bị
Dương Văn Ba ám hại. Lúc nầy có mặt Ba Vị, Ba Hùng, Năm Bang trong Tỉnh
ủy Minh Hải, và ông Bảy Hà là cán bộ bảo vệ Đảng đang nằm điều trị tại Bệnh
viện Thống Nhất, đều nghe và nghi ngờ tên V. có liên can đến cái chết của ông
K. Khi công an vào lập biên bản lại không có mặt các người kể trên và cũng
không thấy có thư gì cả. Mãi tới chiều tối mới nghe nói có thư ông K. để lại,
nhưng cũng không ai biết nội dung. Điều đáng lưu ý là khi khởi tố vụ án
Cimexcol, tên V. lại là người điều tra về “ hoạt động chánh trị ” của những
người Cimexcol ”…

Để không sót người sót tội
Vụ án Cimexcol được thông báo chánh thức đưa ra xét xử vào ngày
27.2.1989. Giấy triệu tập đã được gởi đi các nơi.
Riêng tôi, trừ lần được Đoàn kiểm tra Trung ương mời đến hỏi chuyện và
kêu viết báo cáo về các Chương trình Cimexcol ở Lào, hồi tháng 10 năm 1987,
tôi vẫn được “ để yên ”.
Đột ngột phiên tòa dự kiến khai mạc vào ngày 27-2-1989 được lệnh đình lại,
khi gần đến ngày xử. Lý do ?
Mẩu phỏng vấn Lê Văn Bình sau đây trên báo “ Tuần Tin Tức ” cho biết :
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– Hỏi : Thưa ông (Lê Văn Bình), có phải trong năm 1989 Tòa án nhân dân
tối cao mở phiên tòa xét xử vụ án Cimexcol sơ chung thẩm, tuyên phạt ông về
tội “ vô trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng ” 12 tháng tù, cho hưởng án treo
thì lúc đó ông vẫn còn là đại biểu Quốc hội khóa 8 chưa được bãi miễn, có phải
vậy không ?
– Đáp : Khi khởi tố, cơ quan điều tra xét hỏi của Bộ nội vụ mời tôi thẩm vấn
vào cuối năm 1988. Sau đó đến đầu tháng 2 năm 1989 tôi nhận được bản cáo
trạng và giấy triệu tập của Tòa án nhân dân tối cao để đưa ra tòa xử ngày
27.2.1989. Lúc bấy giờ tôi vẫn là đại biểu Hội đồng Nhân dân và đại biểu Quốc
Hội tỉnh Minh Hải. Trong thời gian nầy tôi chỉ nhận được quyết định của Ban Bí
thư và của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng đình chỉ công tác của tôi về mặt Đảng
và chính quyền. Nhưng gần đến ngày xử thì phiên tòa đột ngột đình lại. Đến
cuối tháng 3 năm 1989 chủ tịch nước Võ Chí Công ký quyết định đình chỉ hoạt
động đại biểu Quốc Hội của tôi. Và sau khi phiên tòa kết thúc hơn một tháng,
tôi được thông báo của Văn phòng Hội đồng Nhà nước do Nguyễn Việt Dũng ký
ngày 06.6.1989 là tôi không còn là đại biểu Quốc Hội nữa…
Nhưng phiên tòa đã bị đình lại có phải chỉ vì “ trục trặc kỹ thuật ” trong
trường hợp của đại biểu Quốc Hội Lê Văn Bình ? Hay còn vì muốn vét thêm
người ra tòa, không bỏ “ sót người, sót tội ” ?
Trong thư riêng gởi ông Năm Xuân Mai Chí Thọ, nhờ ông Trần Bạch Đằng
chuyển giúp, hồi Dương Văn Ba vừa mới bị bắt, tôi đã “ lỡ dại ” viết, đại ý : nếu
không xét cho trường hợp oan ức của Dương Văn Ba, vì phục vụ hết mình cho
chương trình hợp tác với Lào mà bị bắt, thì “ kể từ bây giờ tôi cũng tự coi như
đã bị bắt ” !
Dương Văn Ba là người duy nhất mà, đến hai lần, tôi đã xin được “ đi tù
chung ”. Lần thứ nhất là hồi tập trung cải tạo, sau tháng 4 năm 1975. Và lần nầy
với vụ Cimexcol. Dương Văn Ba đã từng nói với tôi nhiều lần : “ Anh là người
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sướng nhất, vì thanh bần ”. Vậy Dương Văn Ba không thể là người cho tôi tiền.
Cũng có người thuộc loại lão thành cách mạng nói với tôi : “ Bộ muốn làm hiền
triết hoài sao, không bắt chước bạn bè đi làm ăn ” ? Tôi không là hiền triết, tôi
chỉ là người bình thường. Làm sao có thể không tiếp cứu một người đang bị chết
oan, dù phải nhảy xuống sông, dù có thể cùng chết chìm ? Huống hồ người đó
đã từng cộng tác đắc lực với mình, mà mình biết rõ những cống hiến, trong
nhiều hoạt động ? Có thể là “ dại ” thật, nhưng biết làm sao ?

Đối chất
Tôi đã được “ toại nguyện ”, theo yêu cầu trong thư tôi viết cho ông Mai Chí
Thọ, và đã được Công an Bộ nội vụ “ mời ” đến làm việc, trong mấy tuần lễ
liền, đúng vào thời gian phiên tòa được lệnh dời lại, trong những ngày tháng 3
năm 1989.
Bác sĩ Hồ Văn Minh cũng được mời, mà trước tôi khá lâu, với tư cách là
trưởng phòng y tế của Cimexcol. Hồ Văn Minh là nguyên đệ nhất Phó chủ tịch
Hạ Nghị Viện Sài Gòn, và chúng tôi đã từng cộng tác với nhau trong chương
trình Phát triển Quận 8. Cho tới nay tôi vẫn chưa có dịp hỏi lại xem Minh đã
phải “ làm việc ” gì ở… công an và trong bao lâu. Minh là bác sĩ, chắc là phải
“ mào đầu ” bằng việc kê toa và phát thuốc ở Cimexcol. Nhưng đích đến của
việc mời chắc không phải là về việc chữa bệnh cho nhân viên hay cả việc mua
thuốc cho công ty, cũng không về kinh tế, nhưng là về một việc khác nặng nề
hơn…
Đến lượt tôi, cái cớ ban đầu là : “ Về việc có người khai đã giao cho Hồ
Ngọc Nhuận một hồ sơ quan trọng của Cimexcol, mà vì thiếu hồ sơ đó nên
phiên tòa đã phải đình lại ” !
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Phiên tòa “ lịch sử ” đã phải đình lại, sau 16 tháng “ điều tra công phu ”, chỉ
vì một “ hồ sơ ” tôi đang giữ ! Ly kỳ thật !
Tôi phủ nhận, người ta cật vấn. Cật vấn đã, người ta kêu tôi về nhà viết.
Không quên nhắc : chớ có dại tiêu hủy hay tẩu tán hồ sơ.
Tôi viết xong trở lại. Người ta cật vấn tiếp. Tôi xin đối chất, người ta chấp
thuận tổ chức cho đối chất.
Buổi đối chất tương đối thoải mái : kỹ sư Lâm Văn Trọng, một chuyên viên
của Cimexcol nói : “ Có hồ sơ gì đâu, chỉ là một bảng danh sách liệt kê các
Chương Trình của Cimexcol ở Lào, khi anh Mười (tức Hồ Ngọc Nhuận) mới về
Cimexcol. Hồ sơ Chương Trình nào thì từng Chương Trình đó giữ ”. Tôi nói :
“ Nếu là bảng liệt kê thì ai làm không được, ai giữ không được, và không chỉ
một bản, sao gọi là hồ sơ, và là hồ sơ quan trọng ” ? Công an : “ Chắc anh đã
trọng tuổi, nên có thể quên ” ! Một biên bản được viết ngay tại chỗ, đại ý như
Trọng, đại ý như tôi nói, và mọi người vui vẻ ký vào, đương nhiên là cả ông
công an lập biên bản cũng ký.

Làm việc dài ngày với công an
Kỹ sư Lâm Văn Trọng được cho về. Tôi cũng được cho về, nhưng với lời
mời hôm sau trở lại : cái “ hồ sơ quan trọng có người khai tôi giữ ” chỉ là cái cớ
để tôi được “ làm việc ” dài ngày với Công an Bộ nội vụ mà thôi.
Lần nào cũng vậy, cũng có hai người, một người ra tận cổng đón tôi vào.
Người hay ra cổng đón tôi cũng là người hay đi vòng vòng, ít ngồi một chỗ,
cũng ít hỏi han. Cũng chính người nầy đã “ đỡ ” tôi bằng câu “ Tôi biết anh đã
từng không nhận đô la của Nguyễn Cao Thăng ”…
Lần nào cũng vậy, cũng có trà ngon và thuốc lá thơm Du Lịch để sẵn
nguyên gói trên bàn. Đủ để nói chuyện mưa chuyện nắng, để tôi được hỏi thăm
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“ thân mật ” đủ điều, vì hình như không có điều gì về tôi mà người ta không
biết. Trước khi “ chuyển bộ ” và “ chuyển giọng ” đột ngột : “ Ta làm việc
nhé ” ! Và “ làm việc nhé ” là làm việc cật lực, gay gắt suốt mấy tiếng đồng
hồ…
Lần nào cũng vậy, cũng cách nhau hai ba ngày. Tôi lại còn được chọn ngày
để trở lại nữa ! Lý do : để tôi có thì giờ viết. Bởi, lần nào cũng vậy, nói mỏi
miệng cả buổi chưa đủ, tôi phải về nhà suy nghĩ viết lại và viết thêm, viết hết…
Thì cũng chung quanh chuyện các Chương Trình ở Lào như tôi đã báo cáo
với Đoàn kiểm tra hồi tháng 10 năm 1987. Nhưng hồi tháng 10 năm 1987 tôi chỉ
viết có một lần, còn bây giờ tôi phải viết tới một tháng !
Việc các Chương Trình ở Lào thì “ người ta ” đã nắm cả hồ sơ, như người ta
đã “ nắm ” cả hồ sơ Cimexcol, có gì phải hỏi, phải viết cả tháng ! Có hỏi, có
viết, chẳng qua là để… như lúc đầu tôi bị tra hỏi về cái “ hồ sơ quan trọng…
làm đình trệ cả vụ án ”. Việc các Chương Trình ở Lào cũng chỉ là một cái cớ.

Ở Champassak
Một lần, người ta hỏi tôi về tỉnh Champassak của Lào và cứ đổ riệt là tôi đã
từng ở Champassak. Cũng may là tôi đã hụt mấy lần đi Champassak ở Hạ Lào.
Tôi đang giúp trồng thử cà phê ở trung Lào, nghe nói ở Champassak có nhiều
đồn điền cà phê rất tốt, rất ngon nên cũng muốn đi xem. Anh Hai Miên cũng
từng rủ tôi đến đó mấy lần, mà lần nào tôi cũng bận việc giờ chót nên bỏ ngang.
Mà tôi có đến, có ở Champassak hay không, như tôi đã từng hai lần đi ngang
Savannakhét, thì đâu có thiếu chứng từ, chứng cứ, kể cả nhân chứng ! Bởi tôi đi
Lào hay ở Lào là đi công tác chớ đâu phải đi chơi, mà không có hồ sơ, giấy tờ,
chứng minh gì hết !
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Sau nầy tôi mới biết Champassak là ngả xâm nhập của Hoàng Cơ Minh và
“ nhóm phản động ” của ông ta vào Hạ Lào ! Thảo nào người ta cứ hỏi tôi miết,
và cứ đổ riệt cho tôi “ phải ở đó ” !
Ở trên, tôi nói “ cũng may là tôi đã hụt mấy lần đi Champassak ”. Tôi nói
“ cũng may ”, là vì tôi nhớ hồi Nguyễn Ngọc Loan, Tổng Giám đốc Cảnh sát
chế độ cũ, vu tôi hội họp với Phòng nhì Pháp. Trong báo cáo của Loan gởi
tướng Nguyễn Cao Kỳ có cả “ địa điểm hội họp ” được mô tả tỉ mỉ. Sau khi
được anh bạn Nguyễn Văn Minh, Đổng lý văn phòng của tướng Kỳ bật mí cho
xem báo cáo, nhiều lần tôi định xách xe chạy đến “ điểm họp ” để xem nó là cái
gì, ra làm sao, nhưng lại thôi. Tôi nghĩ bụng : xem rồi có thể “ in trí ”, in trí rồi
có thể “ tuôn ra ”, nếu lỡ bị bắt, bị “ dần ” thì… oan mạng !
Nếu tôi thật đã ở Champassak thì chắc là tôi đã phải viết nhiều hơn, lâu hơn.
Ít ra là để tả cảnh, tả người dài dài… chớ tôi có biết gì về Hoàng Cơ Minh mà
viết, kể cả khi còn ở chế độ cũ !

Được giáo dục ở Phường
Một lần người ta nói với tôi : “ thằng ” Báu cũng đã ở đây và cũng từng nói
cứng lắm ”. Anh Huỳnh Kim Báu nguyên là Tổng thơ ký Hội Trí thức yêu nước
thành phố Hồ Chí Minh, nguyên giám đốc Cimexcol liên doanh giữa thành phố
Hồ Chí Minh và Minh Hải. Việc nhổ râu ông Bình (Lê Khắc) ở Sàigòn đem cắm
cằm ông Bình (Lê Văn) ở Bạc Liêu, trong bản án Cimexcol là diễn ra trong thời
kỳ nầy. Anh Báu bị xử 2 năm tù treo, hai năm thử thách, “ giao cho Ủy ban
Nhân dân phường 13, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh theo dõi giáo dục ”, về
“ tội cố ý làm trái những nguyên tắc, chính sách, chế độ quản lý kinh tế của Nhà
nước gây hậu quả nghiêm trọng ”…
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“ Thằng Báu cũng đã ở đây và cũng từng nói cứng lắm ” ! Người ta nhắc
Báu với tôi để làm gì ? Để “ trấn an ” tôi rằng ở đây tôi cũng “ có bạn ” ? Và
cùng “ nói cứng ” thì cùng có chung một hậu quả ?
Một lần, từ “ phòng làm việc ” nhìn ra, tôi thấy ông Bộ trưởng Bộ nội vụ
xuống xe ở ngoài sân, với mấy người ra tiếp đón. Ông làm sao biết được tôi
đang ở đây. Không như hồi Lê Tấn Trạng bị bắt, tôi chưa hay mà ông đã biết
rồi, hồi ông còn ở Thành phố, và đã viết giấy cho tôi cầm đi bảo lãnh, vì tôi là
người thân của Trạng… Bây giờ, tuy ông xuống xe cách tôi có mấy chục bước,
nhưng ông đã ở Hà Nội, ở Trung ương mất rồi… Tôi nói vậy là vì chợt nghĩ đến
hai cái khoảng cách, hai cái không gian vật chất giữa ông và tôi lúc bấy giờ mà
thôi, chớ còn có rất nhiều người cũng ở quanh đây, cùng một không gian thành
phố Sàigòn với nhau, mà có biết gì đâu…

Viết tiểu thuyết
Một lần, người ta nói với tôi : “ Anh cứ nói kiểu nầy thì thằng Ba ở trong
khám nó sẽ rủa anh. Anh là ‘cấp trên’ của nó mà nói ‘báo cáo cái gì’ ” ? Ngộ
thật ! Tự dưng tôi được phong là cấp trên của Dương Văn Ba ở Cimexcol mà
không cần có một thứ giấy tờ gì cả ! Hay là những cương vị cũ của tôi, ở những
thời khác, nơi khác … là đủ để tôi là “ cấp trên ” của Ba suốt đời ? Tôi không có
cái “ thói ” đó ! Ở Cimexcol, hơn một lần, tôi đã không ngại gì mà không làm
“ báo cáo ” gởi Ban giám đốc, khi tôi có điều gì phải giải trình hay thông báo
bằng văn bản.
Cả tháng trời phải viết, viết và viết. Như một đứa học trò phải chép bài phạt.
Lần nào cũng như lần nào, người ta chỉ liếc sơ qua rồi nói : “ Anh chưa viết đủ,
chưa viết hết, về viết lại ” !
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Viết, viết và viết ! Không như người ta viết tiểu thuyết hiện thực, viễn tưởng
hay siêu thực. Cũng không như người ta viết tiểu thuyết trinh thám. Mà là một
thứ văn “ không đề ”, hay là đề tài chính yếu lại được giấu trong đầu người hỏi.
Cả tháng trời phải thức trắng để viết một thứ tiểu thuyết của công an hay
công an làm tiểu thuyết, thì đầu óc nào mà không căng !

Năn nỉ xin phòng
Một lần tôi năn nỉ : “ Ở đây tôi biết có sẵn phòng, các anh cho tôi một chỗ,
tôi ở viết tới chừng nào cũng được, chừng nào viết xong tôi xin về. Tới lui mãi
làm khổ lây gia đình ”.
Tôi “ xin ” như vậy là vì nhớ lại có lần được người ta nói như ban ơn :
“ Chúng tôi để anh về nhà viết, chớ người khác thì chúng tôi có sẵn phòng ”…
Có lẽ do thời gian “ làm việc ” kéo dài, người ta đã quên lời dọa cũ trên đây,
nên khi nghe tôi xin phòng “ để ở lại viết cho tới khi nào xong mới về ”, người
ta đã lẹ miệng giả lả : “ Anh nên về nhà nghỉ ngơi, tắm rửa cho khỏe để thoải
mái viết ”…
Thế là tôi biết các “ chặng đường thập giá ” mà tôi phải trải qua – nói hơi
khập khiễng một chút, xin lỗi các bạn Công giáo – sắp kết thúc.
Chặng chót : là về các báo cáo viết tay trước đây của tôi với Ban giám đốc
Cimexcol mà đây là lần đầu tôi thấy người ta giở ra trước mặt. Tôi có cái tật,
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trong việc làm, là hay viết ra giấy, yêu cầu hay báo cáo gì cũng vậy. Cốt là để có
bằng chứng, tránh cãi qua cãi lại, nói tới nói lui.

Không thấy pháp luật đâu cả
Về chặng hỏi cung chót : cũng không có gì nhiều, và toàn về những việc vụn
vặt. Một báo cáo về mấy chiếc máy cày cho chương trình nông nghiệp, một báo
cáo về mấy cán bộ một công ty bạn nhờ tôi giới thiệu xin mua xe Honda nghĩa
địa, một báo cáo tóm tắt tiến trình thi công một công trình, v.v… Còn hồ sơ các
Chương Trình, mà mỗi Chương Trình là một luận án dầy cộm, như Chương
Trình làm đường 8B chẳng hạn, có các bản khảo sát, thiết kế, dự toán, chiết tính
hay duyệt phê… của ba bên bốn phía, của cả phía Lào, đều không thấy đâu cả.
Trong vài chặng hỏi cung trước, tôi có kể rằng người ta đã hằn học ra mặt với
tôi vì tôi đã dùng hai tiếng “ báo cáo ” và vì tôi ngoan cố không chịu làm “ cấp
trên ” của Dương Văn Ba ở Cimexcol như người ta cố ý phong tặng. Ở chặng
nầy, cứ mỗi lần người ta liếc nhìn mấy tờ “ báo cáo ” cụ thể của tôi trong hồ sơ,
để tìm thêm câu hỏi, là tôi chú ý nhìn người ta : thật là phi lý nếu người ta vẫn
tiếp tục hằn học đối với tôi, khi hai chữ “ báo cáo ” trên mỗi tờ hồ sơ rành rành
đập vào mắt ; nhưng cũng thật là khó mà lột tả hết thái độ của “ người ta ” trong
vài phút giây tế nhị nầy, khi mà tôi cứ chầm chầm “ ái ngại ” chĩa thẳng mắt vào
người ta…
Đã tới hồi kết thúc, và kết thúc cũng khá nhanh gọn, khi người ta nói : “ Anh
về nhà. Pháp luật sẽ làm việc với anh ”.
Nhưng cho tới ngày tòa xử, và trong những ngày tòa xử, và cho tới tận bây
giờ, “ tôi không thấy pháp luật đâu cả ” !

Để chứng minh việc làm của họ là đúng
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Hồi đầu thế kỷ 20, chính xác là vào năm 1911, người ta biết tin bức chân
dung “ La Joconde ” nổi tiếng thế giới bị đánh cắp. Trước đó cũng đã xảy ra
nhiều vụ mất cắp khác ở Viện bảo tàng “ Louvre ” của Pháp, nơi có trách nhiệm
bảo giữ bức tranh “ La Joconde ”. Có hai đầu tượng cổ nhỏ, thuộc loại đổ đống
trong quên lãng ở Viện bảo tàng, cũng bị mất cắp. Và vụ mất cấp nầy có liên can
đến một người thơ ký cũ của nhà thơ Apollinaire, bạn thân của họa sĩ Picasso,
thời trẻ. Apollinaire bị công an “ mời ” để điều tra về người thơ ký cũ của mình.
Báo chí Paris thời đó đã làm rùm beng đến nỗi, năm 1945, tức hơn 30 năm
sau, một nhà văn Pháp đã viết :
“ Guillaume Apollinaire đột nhiên nổi tiếng khắp thế giới : người ta nghĩ
ông là người đã trộm bức La Joconde. Cho đến tận bây giờ vài người dân Paris
vẫn còn tin như vậy và cảm thấy thất vọng khi biết Apollinaire không dính dáng
gì đến vụ trộm nầy ”…
Chuyện cũng khá dài, ở đây chỉ xin trích lại nhận xét của nhà thơ
Apollinaire trong bài ông viết trên tờ Paris-Journal kể lại những ngày ông ở
trong khám :
“…Mọi người đều biết đời sống trong khám là như thế nào : một lò luyện tội
buồn thảm, ở đó người ta vừa cô đơn vừa luôn luôn bị rình rập.”
“ …Ông dự thẩm thấy rõ tôi đã không làm gì nên tội nhưng công an đã
muốn trừng phạt tôi bởi vì tôi không chịu chỉ điểm người thư ký cũ của tôi đang
trốn… ”.
Và Apollinaire kết luận :
“ …Đấy, chuyện của tôi là như vậy, không thể tin được, bi thảm và buồn
cười, mà hậu quả là : tôi là người duy nhất ở nước Pháp bị bắt vì tội đã ăn cắp
bức chân dung La Joconde ! Công an đã làm tất cả những gì có thể làm để
chứng minh việc làm của họ là đúng… Bây giờ tôi mới hiểu người nào đó đã

64

nói : Nếu ông ta bị tố cáo đã đánh cắp tháp chuông nhà thờ Đức Bà thì ông ta
sẽ đào tẩu ngay… ”.
“ Mọi người đều biết đời sống trong khám là như thế nào ”…
Apollinaire nói vậy, chớ mọi người làm sao biết ? Ngay như Picasso, người
bạn chí thân của ông, người đã mua lại hai đầu tượng cổ của người thư ký đang
trốn – để nghiên cứu – cũng khai “ có biết gì đâu ”, khi được mời đến công an…
Như Apollinaire đã kể : “ Công an tra hỏi tôi và đe dọa khám tung chỗ ở
bạn bè thân quyến tôi. Có lúc tình hình khủng khiếp đến mức không sao chịu
nổi. Sau cùng để tránh vạ lây cho bạn gái của tôi, cho mẹ và anh trai tôi, tôi bắt
buộc phải khai X : tôi không nói rõ vai trò của anh trong nội vụ, mà chỉ nói
rằng anh là người bị lừa và anh không hề biết rằng hai đầu tượng cổ mà anh
mua có xuất xứ từ Louvre. Hôm sau, đối chất với X, và X khai “ không hề biết
gì ”. Tôi tưởng tôi đã tiêu rồi ! Nhưng ông dự thẩm thấy rõ là tôi không làm gì
nên tội… ”
X chính là Picasso, và Apollinaire có thói quen gọi Picasso là X trong các
bài viết của mình…

Người chết sống lại cũng không biết
Trong vụ án Cimexcol, anh Năm Hạnh Lê Văn Bình cho tới giờ nầy vẫn nói
với tôi : “ Chính Tổng bí thư NVL cũng không biết. Ông không biết mình bị
gạt ”. Tôi tin anh Năm Hạnh, tôi tin người chết nếu sống lại cũng sẽ nói : tôi
không biết…
Như về hai chiếc tàu ngầm nguyên tử của hai siêu cường quốc thế giới : có
ai biết vì sao một chiếc đang chìm sâu dưới biển Bắc và một chiếc lại trồi lên
đâm chết người ở biển Đông ?
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Một cỗ máy khổng lồ chìm, có nhiều người không biết. Có nhiều cái
“ không biết ” cộng lại… trong một cỗ máy khổng lồ chìm. Như giàn khoan dầu
lớn nhất thế giới Pétrobras gần đây đã chìm. Như nhiều guồng máy khổng lồ
khác đã chìm…
Nhưng Apollinaire nói cũng không sai : “ Mọi người đều biết đời sống trong
khám là như thế nào… ”.
Đời tôi đã “ diện kiến ” công an hai lần, vì chính bản thân.
Lần thứ nhất, mọi người đều biết, là dưới chế độ cũ, là kéo dài một ngày,
sau vụ 18 ký giả bị bắt, sau trận Cầu Muối. Tại Tòa án Sàigòn đã có một rừng
người biết, cộng hai anh dân biểu Trần Văn Tuyên và Nguyễn Văn Binh trong
phòng ông Biện lý. Rồi ở bệnh viện Sùng Chính…
Và lần nầy là dài ngày hơn, và tôi tin mọi người cũng đều biết…
Riêng anh Lê Hiếu Đằng là người biết rõ nhất. Anh đã tới lui nhà tôi nhiều
lần, trong thời gian tôi tới lui công an.
Anh Tám Dân Nguyễn Văn Hanh, nguyên chủ tịch Mặt trận Thành phố, đã
gặp tôi một lần. Ánh mắt, nét mặt, thái độ của anh đều nói lên niềm thông cảm.
Anh Bảy Dự Nguyễn Võ Danh, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, đã gặp tôi một
lần, có lẽ do anh Lê Hiếu Đằng yêu cầu. Câu anh nói với tôi “ anh cứ thành thật
có gì nói nấy ” tỏ rõ anh Bảy Dự cũng biết… Anh là sếp cũ Công an Thành phố.
Chỉ có mấy ông giám mục Hoa Kỳ là không biết…
Mặt trận Tổ quốc Thành phố có buổi tiếp khách và mời tôi dự. Khách là
đoàn đại biểu chánh thức các giám mục Hoa Kỳ lần đầu sang thăm Việt Nam và
Sàigòn, có nữ tu Tô Thị Ánh, chị Nguyễn Thị Oanh và mấy linh mục Việt Nam
tháp tùng. Ngay đầu buổi tiếp, chị Oanh đưa mắt ngó tôi, ngầm đề nghị tôi
“ phát pháo ” để “ lấy trớn ” cho cuộc gặp. Tôi nói : “ Tôi không là người Công
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giáo, nhưng hoan nghênh phái đoàn giám mục Hoa Kỳ đến thăm Sàigòn, và xin
các Đức Cha cầu nguyện cho hòa bình, cho tình hữu nghị giữa các dân tộc, giữa
nhân dân Việt Nam và Mỹ, cho người Công giáo cũng như không Công giáo ”.
Cuối buổi gặp, khi ra về, một trong các giám mục đã dừng lại bắt tay tôi khá lâu,
như muốn ngầm chia sẻ với tôi rất nhiều… Tôi nhắc lại chuyện nầy là để sau
nầy nhớ lại đây là lúc tôi ra vô công an Bộ nội vụ hằng tuần… và lần đầu phái
đoàn giám mục Hoa Kỳ sang thăm thành phồ Hồ Chí Minh là vào đầu năm
1989.
“ Thương người như thể thương thân ” là bài học đầu đời, thời thơ ấu của
tôi. “ Có thương thân mới biết thương người ” là bài học bổ sung ở trường đời,
trường đạo.
Chỉ mới ở ngưỡng cửa khám đường mà tôi đã cảm thấy “ thương thân ” lắm,
nên cũng thật thương ai đó đã vào hẳn bên trong.
Như vậy, hai chữ “ của tôi ” trong “ Chuyện những người tù của tôi ” lại có
thêm một chiều kích nữa : “ của tôi ” không chỉ là của đời tôi, mà phần nào còn
là của thân phận tôi nữa, để phần nào cảm thông thật sự với người khác.
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Lại về dân biểu nhà báo Võ Long Triều
Trong bản thảo quyển “ ĐỜI… ” đầu tay, năm 2000-2001, tôi có viết một
chương nói về “ NHỮNG NGƯỜI TÙ CŨ, TÙ MỚI ” của tôi, trong đó có nhắc
đến cựu dân biểu nhà báo Võ Long Triều, với cuộc gặp lại giữa chúng tôi ở
Paris năm 1994, với lời Triều đề nghị tôi đọc lại tất cả các bài Triều và mấy
người bạn chung đã viết trên tờ “ Tiếng Gọi Dân Tộc ” của anh ở Paris để có ý
kiến nhận xét, và với đoạn kết :
“ Làm sao tôi có thể đọc, trong một đêm, hết bài của các anh, viết trong
ngần ấy thời gian thao thức và xa cách ! Tôi chọn giải pháp “ làm đêm không
ngủ ” với anh Triều. Trong đêm không ngủ đó, tôi có cảm giác chúng tôi đã
đồng ý với nhau về rất nhiều điều, về hầu hết mọi điều, về đường hướng xây
dựng, phát triển đất nước, nhất là về hòa giải hòa hợp dân tộc. Nhưng cũng sau
đêm không ngủ đó, tôi lại có cảm giác chúng tôi đã không đồng ý với nhau về
cái gì hết !… Làm sao thay đổi hai cây đã già ? ! Chỉ nghĩ về nhau và tôn trọng
lẫn nhau là quý, dù ở đâu và trong hoàn cảnh nào. Tôi hy vọng vậy. Và hy vọng
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gặp lại nhau, không ở đâu khác, mà trên đất nước mình. Như Triều đã hứa với
tôi trước khi đi, là sẽ trở về sau một năm…
Nhân gặp nhau ở Paris, tôi đã nhờ Triều đưa tôi đi gặp ông tướng Dương
Văn Minh. Anh đã tế nhị lái xe ra rừng nằm đọc sách, để hai chúng tôi lại với
nhau đến xế trưa mới trở lại đón. Cũng không có gì riêng tư đặc biệt đâu. Chỉ vì
sau lâu ngày gặp lại, thời gian hàn huyên chia đôi hẳn phải dài hơn chia ba. Tôi
nghĩ vậy, và nghĩ rằng Triều cũng nghĩ vậy nên thầm cám ơn anh…”
Về ông cựu dân biểu nhà báo Võ Long Triều, tôi cứ nghĩ viết bấy nhiêu như
trên là tạm đủ để tóm lược mối quan hệ bạn bè, cùng một vài hoạt động chung
giữa ông và tôi trong nhiều năm. Đặc biệt để nói về hai lượt ông ở tù, sau tháng
4-1975, vì ông cũng là “ một trong những người tù của tôi ”. Cộng với vài đoạn
khác, nói về vài lúc căng thẳng giữa ông và tôi. Như khi tôi chấp nhận làm giám
đốc chánh trị nhựt báo Đại Dân Tộc của ông, song song với nhựt báo Điện Tín
của nghị sĩ Hồng Sơn Đông và nhóm ông Dương Văn Minh. Như khi tôi viết bài
trên Đại Dân Tộc gởi bà Susini, phu nhân Tổng đại diện Pháp ở Hà Nội bị Mỹ
dội bom chết cuối năm 1972, khiến tờ ĐDT bị tịch thu lỗ lã nặng. Hay như về
vai trò trung gian của Võ Long Triều giữa một nhóm thanh niên hoạt động xã
hội ở Sàigòn, trong đó có tôi, với tướng Nguyễn Cao Kỳ để được tướng Kỳ chấp
nhận cho ra đời Chương trình Phát triển Quận 8 hồi năm 1965… Còn nhiều giai
đoạn khác thì tôi không kể. Như thời Triều và tôi, kể cả Ngô Công Đức, từng
cùng học ở trường Thầy dòng Mỹ Tho. Như hồi Triều rất thành công trong nuôi
heo và nuôi cút, sau khi du học ở Pháp về, thời mà Đức và tôi đã nhảy vô làng
báo. Hay như hồi tôi đi về Bến Tre, với tư cách dân biểu đương nhiệm khóa I, và
là giám đốc chánh trị nhựt báo Tin Sáng, vận động cho Triều khi Triều ứng cử
vào Quốc hội VNCH khóa II, với nhiều giai thoại mà tôi phải kể với bà con Bến
Tre về anh Tư Trời Biển của nhựt báo Tin Sáng. Bởi bà con Bến Tre rất mê đọc
báo Tin Sáng và Tư Trời Biển, trong khi Võ Long Triều chưa bước vô làng báo.
Tất nhiên là tôi không hề tiết lộ Tư Trời Biển là Ngô Công Đức và tôi, hay là
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My Sơn Nguyễn Ngọc Thạch… Tôi cũng không viết gì về việc tôi đã hợp lực
cùng ông Trí Việt, một người cậu của Triều là cán bộ cách mạng ở Bến Tre,
cũng như với Dương Văn Long, một cựu nghị viên, một nhà giáo đã từng làm
việc với tôi ở Quận 8, và là một cây viết cột trụ của tờ ĐDT của Võ Long Triều,
để cùng vận động xin cho Triều được cải tạo về sớm…
Về cuộc gặp lại giữa ông và tôi ở Paris năm 1994, với “ một đêm không
ngủ ” và với việc ông giúp lái xe đưa tôi đi thăm ông tướng Dương Văn Minh,
tôi cũng nghĩ có thể tóm tắt, bằng tất cả tấm lòng, với hai đoạn ngắn ở trên.
Nào hay, ở bên Mỹ, Võ Long Triều lại viết cái gì đó về tôi trên báo “ Người
Việt ” ở California, lại cho rằng tôi đã… qua Mỹ để nghe kể chuyện ông chửi
tôi !
Và một lần nữa tôi có “ cái may ” là bản thảo quyển “ ĐỜI, hay chuyện về
những người tù của tôi ” lại “ tiếp tục không tìm được nhà xuât bản ”. Nhờ vậy,
sau lần bổ sung năm 2006, bản thảo quyển “ ĐỜI… ” lại hân hạnh có được phần
bổ sung nầy. Để nói về việc tôi gặp bàn với ông Dương Văn Minh ở Paris năm
1994 về việc ông về nước… Và về việc “ tôi… qua Mỹ để nghe kể về việc Võ
Long Triều chửi tôi ” như thế nào…

“ Hồi ký Võ Long Triều ”
Sau khi tôi ở Paris về Sàigòn, năm 1994, Võ Long Triều có vài lần liên lạc
với tôi. Đặc biệt là để nhờ tôi gặp bà luật sư Nguyễn Phước Đại, đòi lại giấy tờ
nhà của ông ở đường Hoàng Diệu, Sàigòn, mà ông đã nhờ bà thụ lý giúp trong
chuyến bà sang Paris trước tôi. Nhưng việc cứ cù cưa…
Bẵng đi một thời gian khá lâu, cho tới khoảng năm 2006, Triều bỗng gọi
điện xin tôi một bản sao bài diễn văn tôi đọc trong lễ bàn giao Kế hoạch Xây
Đời Mới cho Tòa Đô Chánh Sàigòn hồi tháng 11-1971. Triều cho biết anh Hồ
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Công Hưng đã gởi bài nầy cho nhiều người ở Mỹ mà Triều không có. Triều
cũng cho biết ý định sẽ viết về Quận 8 và nói sẽ gởi cho tôi đọc. Tôi đã chìu ý
anh, và đã gởi bài diễn văn cũ của tôi để anh tùy nghi sử dụng.
“ Hồi ký VLT ” ra mấy số liền trên báo Người Việt, Hoa Kỳ, mà tôi không
biết. Cho tới một hôm, có mấy bạn ở Mỹ rồi ở Pháp, người ngạc nhiên, người
nổi giận đùng đùng báo tin cho tôi biết. Các bạn ngạc nhiên hay nổi giận là vì,
theo các bạn, Võ Long Triều xài xể tôi và mấy người khác, trong đó có Ngô
Công Đức, ông Dương Văn Minh và ông Nguyễn Cao Kỳ, nặng nề quá mà sao
không thấy tôi lên tiếng. Và các bạn liên tục gởi tôi các số báo NV có liên quan.
Tôi thành thật cám ơn các bạn, và xin đừng gởi “ Hồi ký VLT ” trên báo NV
cho tôi nữa. Bởi chung quy cũng là về tài “ lãnh đạo từ xa ” của Võ Long Triều
đối với Chương trình phát triển Quận 8, đối với cá nhân tôi, như nào là “ tôi vừa
ngồi trên nóc nhà để lợp nhà cho dân vừa ký các giấy tờ với tư cách quận
trưởng ”, nào là “ ông đã từng cài đặt tôi ” vô làm giám đốc chánh trị nhựt báo
Tin Sáng để… “ kiểm sát Ngô Công Đức ”, v.v… Hay là về tài làm “ quân sư ”
của Triều cho các nhân vật lãnh đạo miền Nam trước đây, cùng với việc đề cao
cá nhân và mạt sát thậm tệ người nầy người khác trong những người đã từng là
bạn bè hay cộng tác với ông trước đây. Ngoài những đoạn tôi đọc rời rạc kể trên,
tôi không hề đọc tiếp, đọc hết “ HKVLT ”, và cũng không thấy cần phải lên
tiếng về những gì Triều đã viết về tôi.
Nhưng sự im lặng của tôi đã không có được sự đồng tình của nhiều bạn hữu,
trong đó có bạn đã bị Võ Long Triều trực tiếp hoặc gián tiếp mạ lỵ, vu khống,
do tính tự cao tự đại quá đáng của ông. Chẳng đặng đừng, sau cùng tôi đành
phải lên tiếng… Để “ đặt dấu chấm trên đầu chữ ‘I’ ” . Để hy vọng độc giả báo
Người Việt biết được phần nào sự thật. Để một số các bạn tôi đỡ ấm ức.

Bé cái lầm
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Nhưng để có thể đặt đúng dấu chấm trên đầu chữ ‘I’, tôi xin phép đuợc trở
lại câu chuyện về cái “ đêm không ngủ ” của tôi ở nhà Võ Long Triều và việc
Triều giúp đưa tôi đi thăm ông Dương Văn Minh hồi tháng 6 năm1994 ở Paris.
Tôi sang Pháp lần nào cũng cốt yếu là thăm gia đình. Không để làm chánh
trị hay nói chánh trị. Nhưng nếu có bạn cũ nào muốn gặp, để thăm hay để trao
đổi về tình hình đất nước, hoặc trực tiếp giáp mặt hoặc qua điện thoại, thì tôi
luôn cám ơn và sẵn lòng. Như cụ luật sư Vũ Văn Huyền, như anh cựu dân biểu
Nguyễn Hữu Chung từ Canada, như anh Đỗ Quý Toàn, chủ bút tạp chí Thế kỷ
21 và báo Người Việt… Anh Toàn còn có lần từ Canada bay sang ở chơi vài
hôm tại nhà tôi ở Bordeaux. Riêng anh Nguyễn Bá Nhẫn, nguyên giám đốc khởi
thủy Xi măng Hà Tiên, nguyên tổng giám đốc Trung tâm Dân Tiếp Vụ thời
tướng Kỳ làm Thủ tướng, người đã từng bảo bọc ông “ Việt cộng nằm vùng ”
Tư Ngọ Dương Quang Trung, nguyên Giám đốc Sở Y Tế Thành phố HCM
trong nhà hồi trước 1975, thì lần nào tôi sang Bordeaux anh Nhẫn cũng lái xe
đưa tôi đi đó đi đây, dù anh vẫn không thể bỏ gậy…
Lần tôi sang Bordeaux năm 1994, không biết do đâu mà ông Dương Văn
Minh, rồi Võ Long Triều đều biết và liên tiếp gọi điện ngỏ ý muốn gặp tôi ở
Paris. Tôi ngỏ ý muốn mời ông Dương Văn Minh đến nhà tôi ở Bordeaux chơi.
Nhưng ông cho biết không đi được và đề nghị tôi viết cho ông biết tình tình bên
nhà, nếu tôi không thể đi Paris. Với Triều tôi cũng mời đến Bordeaux, với lý do
tôi không có phương tiện đi Paris. Nhưng Triều cứ nằng nặc đòi tôi đi Paris, mà
điều đáng ngạc nhiên là cũng với lý do như tôi. Tôi nói thẳng sự ngạc nhiên của
tôi với Triều là anh đã có công ăn việc làm ở Pháp, sao lại không có phương tiện
như người mới sang để thăm gia đình như tôi ! Sau cùng tôi quyết định xin tiền
nhà để đi Paris, gặp và thăm cả hai người, vì tôi nghĩ : “ Giấy ngắn tình dài ”,
biết viết thế nào về tình hình bên nhà “ cho đầy cho đủ ”, theo yêu cầu của ông
Minh.
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Thật tình mà nói, cho đến khi tôi gặp ông Minh và Triều ở Paris, và cả khi
về lại Bordeaux, tôi cứ đinh ninh là hai người không thường qua lại với nhau và
trao đổi với nhau nhiều, ngay cả trước và sau khi gặp tôi. Tại sao : lý do gần là
vì trên đường lái xe đưa tôi đến gặp ông Minh, cùng đi có bạn gái của Triều là
chị Yến, người có nhà cho Triều ở và làm tờ “ Tiếng gọi Dân tộc ”, trên chính
chiếc xe Honda Civic có số tự động của chị, Triều đã đi lạc mấy lần và khá lâu.
Và như tôi đã viết ở một đoạn trên, “ anh đã tế nhị lái xe ra rừng nằm đọc sách,
để hai chúng tôi lại với nhau đến xế trưa mới trở lại đón (…) ”. Còn lý do xa thì
vì, trước 1975, tôi vừa là người của “ nhóm ông Minh ” mà ai cũng biết, vừa là
giám đốc chánh trị của tờ Đại Dân Tộc của Triều, nên từng biết rõ ông Minh
không hề có ý định để Võ Long Triều xáp lại gần, trong khi Võ Long Triều
không phải là không có ý muốn ráp vô với ông Minh. Mà không được ! Vì vậy
mới có bài Triều đặt vấn đề về ngày 01-11-1963, “ Cách mạng hay Đảo chánh ”,
trên tờ Đại Dân Tộc.
Những diễn biến về sau, khi Triều liên tiếp gọi lại tôi khi tôi về lại
Bordeaux, rồi viết thư cho tôi, và nhất là khi Triều viết hồi ký, tả lại tỉ mỉ trên
báo NV các toan tính của Triều về ông Minh, và về việc ông Minh về nước…
thì tôi mới biết cái “ đinh ninh ” của tôi về việc Triều ít lui tới với ông Minh khi
ở Pháp, cũng không hề gặp ông Minh sau khi ông Minh gặp tôi là… “ bé cái
lầm ”.

Về cuộc gặp với ông Dương văn Minh
Buổi chuyện vãn giữa ông Dương Văn Minh và tôi vào thượng tuần tháng 6
năm 1994, ở nhà anh Dương Minh Tâm, con trai thứ của ông, không hẹn mà lại
chủ yếu xoay quanh vấn đề “ về hay ở ” của ông Minh, và về để làm gì.
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Tôi nói không hẹn là vì trước khi đến gặp ông Minh tôi không hề có dự kiến
đề cập đến việc ông về nước. Và khi tôi bỗng đột xuất đề nghị việc nầy với ông
thì ông cũng không hề cương quyết phản bác, như tôi đã từng biết trước đây.
Trước đây tôi được biết ông Võ Văn Kiệt, với tư cách là Thủ tướng nước
Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, trong một chuyến đi thăm chánh thức
Algérie ghé ngang Paris trên đường về nước, đã yêu cầu Tòa Đại sứ Việt Nam
tại Pháp tìm địa chỉ hai người để ông đến thăm. Người thứ nhất là ông Phạm
Ngọc Thuần, mà người quen thân thường gọi là anh Năm Thuần, từng là đại sứ
Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tại Cộng Hòa Dân Chủ Đức. Anh Thuần là anh
ruột của đại tá Phạm Ngọc Thảo dưới thời Tổng thống Ngô Đình Diệm, và Thảo
là nhân vật chính trong bộ phim “ Ván bài lật ngửa ” dựa theo tiểu thuyết cùng
tên của ông Trần Bạch Đằng. Khá lâu sau khi về lại miền Nam, sau năm 1975,
anh Năm Thuần xin đi trị bịnh ở Pháp rồi ở lại luôn. Lần nào sang Pháp tôi cũng
có dịp đến thăm và đi chơi với anh, chỉ có Tòa Đại sứ Việt Nam tại Pháp là
không tìm ra địa chỉ của anh, nên ông Kiệt không đến thăm anh được. Còn Ông
Minh thì đã rất cám ơn thạnh tình của ông Kiệt, nhưng lại từ chối lời mời về
nước, vì các con ông không “ thống nhất ” được với ông, và với nhau, về việc
nầy, theo lời ông Kiệt kể lại với một số anh em chúng tôi khi về nước.
Sau đây là tóm tắt những nét chính, nhưng cũng khá đầy đủ, của câu chuyện,
rất bộc trực thẳng thắn, giữa ông Dương Văn Minh (DVM) và tôi ( HNN), mà trí
nhớ của tôi nhiều năm còn ghi giữ :
HNN : – Lúc nào tôi cũng nghĩ là Trung tướng (những người từng làm việc
lâu năm với ông DVM thường gọi ông là Trung tướng) nên về. Trung tướng đã
lớn tuổi, không nên chờ ngày nằm lại ở xứ người, như nhiều người khác. Những
người yêu nước xưa nay trước sau đều không muốn gởi xương lại xứ người, đặc
biệt những người đã bị lưu đày.
DVM : – Muốn về cũng không dễ, cũng có nhiều vấn đề…
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HNN : – Đương nhiên là có nhiều vấn đề phải giải quyết. Nhưng trước tiên
là phải cương quyết. Tôi rất muốn Trung tướng cùng tôi đánh tan sự hiểu lầm
xưa nay của một số người về Trung tướng, đó là về sự do dự. Trung tướng
không hề do dự trước những trách nhiệm lớn vì đất nước, nhất là vì nhân dân.
DVM : – Về để “ họ ” bắt ra làm việc gì đó với họ thì làm sao ?
HNN : – Bắt làm là việc của họ, không làm là việc của mình. Như tôi chẳng
hạn, tuy tôi có quen biết với họ lâu năm, nhưng không phải việc gì tôi cũng nhận
làm. Nếu có nhận thì cũng không phải là làm cho họ, vì họ, mà làm cho dân. Và
nhận hay không thì cũng không ai làm gì tôi. Tôi sẽ ở bên cạnh Trung tướng và
sẽ chứng minh không có việc gì phải lo. Nhưng nếu việc họ kêu làm là việc tốt,
nên làm, với các điều kiện cần và đủ, thì tại sao không làm ?
DVM : – Thí dụ ?
HNN : – Không biết là đúng hay sai, nhưng tôi lúc nào cũng nghĩ về Trung
tướng, nói về Trung tướng như về một người của hòa bình, hoà giải. Vì trong
quá khứ cũng có vài việc chứng minh được điều đó. Có người chỉ nói hòa giải
nhưng không làm, hoặc làm giả, không làm thật. Có người cũng cố gắng làm
nhưng không thật sự độc lập, có thể không do thiếu thiện chí mà do thói quen
luôn đứng về một phía, nói cùng một sách. Có người không làm hoà giải mà làm
trọng tài, hay làm quan tòa. Buộc tội bên nầy rồi bên kia. Có khi buộc tội cả hai
bên, tự cho mình là nắm chân lý. Trọng tài tự phong. Quan tòa tự xướng. Không
ai công nhận nên cũng không ai nghe theo mà còn lên án. Rốt cuộc không chỉ có
hai phe lên án nhau, mà là ba, là bốn, và nhiều hơn nữa.
Bây giờ Trung tướng sẽ làm và làm thật .
DVM : – Ai để cho làm thật ?
HNN : – Không ai để cho làm, nhưng ngoài “ ai đó ” còn có thời thế, lòng
dân, lòng Trời, và chính lòng mình. Có những giai đoạn, những khúc quanh lịch
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sử, với những yêu cầu đặc thù bắt buộc. Vận mệnh đất nước, tương lai dân tộc
luôn có những đòi hỏi đoàn kết, hòa giải, hòa hợp. Các phe kình chống nhau,
đến lúc nào đó, cũng thấy cách nào đó cần phải nhìn nhận nhau, nhưng không có
người thích hợp sẵn sàng làm cầu nối. Tình hình đất nước thời gian qua cho tôi
thấy nhiều cơ hội như vậy đã bị nhiều phía bỏ qua, vì sự thiếu vắng những con
người thích hợp vượt trội…
DVM : – Làm cho được chuyện nầy không phải dễ…
HNN : – Tôi không nói dễ. Nhưng phải làm và phải kiên trì. Đây cũng
không hẳn chỉ là làm. Mà còn là thái độ, tư tưởng, lời nói, đối xử... Lời nói phải,
riết rồi cũng có người nghe, trước nghe ít sau nghe nhiều. Nhất là với cách nói,
lời nói tương đối dễ nghe, hay ít nhất là không phải lúc nào cũng khó nghe. Hoà
giải, hòa hợp theo tôi là phải vượt lên trên thường tình, không sa lầy vào những
cãi vã, lên án nhau. Cũng không né tránh sự thật, mà còn phải nhìn thẳng sự
thật. Theo tôi, đó phải như là một thứ đạo. Và ai theo nó phải có một đạo hạnh
thật ôn hòa, khiêm tốn, quyết tâm nhưng không hề có thái độ hiềm khích gây
hấn.
Tôi thiết nghĩ, để hòa giải, không nhất thiết phải làm gì. Có khi “ làm gì ”
còn có thể gây thêm bất hòa hay đổ vỡ. Có khi “ xê dịch ” nhiều quá, hay “ đi tới
đi lui ” đâu đó nhiều quá cũng có thể gieo rắc hiểu lầm, mâu thuẫn, đưa đến
những hậu quả không ngờ.
Với tuổi tác Trung tướng bây giờ, ngồi một chỗ mà kiên trì ôn hòa nói lên
“ điều phải ”, với mọi người, mọi phía, cũng là giúp ích cho đất nước rất nhiều
rồi, và đó không hẳn là một việc dễ…
DVM : – Dù sao cũng còn một vài vướng mắc cần giải quyết, về cá nhân,
gia đình cũng như về cộng đồng…

10

HNN : – Tôi biết. Cái gì cũng phải có thời gian. Về sức khỏe, mặc dù tình
hình y tế trong nước đã có một số cải tiến đáng kể, nhưng việc gì ta giải quyết
được ở Pháp thì ta cứ làm trước, như việc chữa mắt của Trung tướng chẳng hạn.
Còn một số vấn đề khác, như là về các thành phần gia đình hay về các khuynh
hướng cộng đồng khác nhau ở hải ngoại… thì ta phải đành lòng với sự tương
đối mà thôi. Bá nhơn bá bụng, không thể nào làm vừa lòng hết mọi người. Tuyệt
đối theo một bề là điều không thể có được, cả với các cộng đồng trong nước.
Chính vì còn nhiếu vướng mắc về nhiều thứ mà việc Trung tướng về nước
phải được giữ kín cho tới phút chót. Hơn cả đối với một người bình thường rất
nhiều. Để tránh bị lợi dụng hay có người thọc gậy bánh xe. Không có gì phải
công bố rùm beng, không để bất cứ ai, bên nào khai thác. Bất cứ một tiết lộ nào
trước cũng là bất lợi và có thể đưa đến thất bại cho việc về nước của Trung
tướng. Chỉ cần một tiết lộ của ai đó cũng đủ làm rộ lên hằng trăm tiếng nói khác,
đủ để làm hỏng, làm sai cả dự kiến từ trong trứng.
Ngoài ra tôi thấy đã đến lúc Trung tướng phải trả vài món nợ.
DVM : – Nợ gì ?
HNN : – Nợ lịch sử… Có quá nhiều người, nhiều phía đã viết quá nhiều và
nhiều điều không đúng về Trung tướng, kể cả vài người từng làm việc với Trung
tướng trong một giai đoạn nào đó trước đây. Đã đến lúc Trung tướng phải trả sự
thật lại cho sự thật, phải viết.
DVM : – Nhưng “ moi ” đã lớn tuổi, lại chỉ có một mình !...
HNN : – Chính vì vậy nên Trung tướng càng phải về sớm. Nếu Trung tướng
về, tôi sẽ tiếp tay Trung tướng để viết… Trong khi chờ đợi, nếu muốn, Trung
tướng cũng có thể nói vô băng gởi về, tôi sẽ chấp bút, rồi gởi trở qua, v.v…
Cuộc trao đổi không người chứng như trên đây đã được tôi giữ kín rất lâu,
trước và cả sau khi gặp người có trách nhiệm trong nước, và bây giờ mới viết ra.
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Tôi giữ kín là để mong “ giải pháp ” được thực hiện trôi chảy. Tôi viết ra là vừa
để cho thấy có nhiều người luôn muốn khai thác mọi tình hình “ để làm lịch
sử ”, vừa để cho thấy, đối với bất cứ ai, “ làm lịch sử không dễ như làm trò
chơi ”, kể cà trò chơi chánh trị. Và cũng để cho thấy câu “ cờ đến tay ai, người
đó phất ” không hẳn lúc nào cũng đúng, mà người ta còn có thể “ cuốn cờ bỏ
túi ”…

Gặp ông Võ Văn Kiệt
Vì đã biết qua việc ông Minh đã từng từ chối lời mời về nước của ông Võ
Văn Kiệt, do chính ông Kiệt kể lại, tôi đã xin gặp ông Kiệt.
Trước sự phức tạp của tình hình mọi mặt, trước phản ứng có thể đến từ các
phía, trong cũng như ngoài nước, với ít nhiều hiểu biết về ông Dương Văn Minh
và các con ông, với ý thức rất rõ về những cái thuận lợi và không thuận lợi trong
việc ông Dương Văn Minh về nước, nhận thấy mọi toan tính cá nhân hay tiết lộ
đều có thể đưa đến thất bại, ngay từ trong giai đoạn chuẩn bị, nên khi về lại
Sàigòn tôi đã giữ kín việc gặp ông Minh ở Paris, cho đến ngày được gặp ông
Kiệt, nhân một dịp ông vô Sàigòn.
Tóm lược cuộc gặp giữa ông Võ Văn Kiệt và tôi là :
Sau khi lướt qua về cuộc gặp giữa ông Dương Văn Minh và tôi ở Paris, và
điểm qua một số mặt tình hình, tôi cho rằng việc ông Dương Văn Minh về nước
là có lợi cho cá nhân ông và cho cuộc diện đất nước. Và có mấy đề nghị : Một là
phải hết sức thận trọng trong mọi bước đi. Mọi chuẩn bị đều phải hết sức kín
đáo. Cái nhà của ông Minh ở 98 Nguyễn Thị Minh Khai cũng không nhất thiết
phải tu sửa, nếu cần phải dọn dẹp sạch sẽ thì cũng chỉ cần làm “ như bình
thường ”, với “ người làm bình thường ”, tránh gây chú ý và tin đồn đãi. Hai là,
theo tôi – và tôi xin nhấn mạnh – ông Kiệt phải một mình và đích thân điều
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khiển việc nầy. Tuyệt đối không để bất cứ ai, kể cả các ông lãnh đạo cấp cao
khác dự vô, và người thừa hành cũng phải được chọn kỹ để biết giữ kín đáo mọi
chuyện. Tuyệt đối không dự trù bất cứ một chức vụ gì, hay một công việc gì
trước cho ông Minh để ép ông phải nhận. Nên coi ông và để ông ở cương vị một
thường dân là tốt nhất. Ba : ông Kiệt nên chánh thức nhưng kín đáo lên tiếng với
ông Minh và, tôi lại nhấn mạnh, chỉ một mình ông Kiệt thôi, vì ông Minh tin
ông. Và tôi cũng xin nhấn mạnh : chỉ một mình ông Kiệt biết việc nầy thôi, cho
tới khi ông Dương Văn Minh đã đặt chân đến Sàigòn.
Tại sao tôi lại “ nhấn mạnh ” nhiều lần và về nhiều thứ như vậy ? Bởi vì tôi
chủ quan nghĩ rằng ông Kiệt là người lãnh đạo cách mạng hiểu rõ miền Nam và
các nhân vật miền Nam hơn rất nhiều người khác… Và ông Dương Văn Minh
luôn là mục tiêu tấn công, khai thác, lợi dụng, đặt điều thêu dệt… của nhiều
người, nhiều phía, không biết cho đến bao giờ.

Ý kiến ông Võ Văn Kiệt
Trước hết ông Kiệt cho rằng việc về nước hay không về nước là hoàn toàn
tùy quyết định của ông Minh, và ông luôn tôn trọng quyết định đó, như trước
đây ông đã từng tôn trọng.
Nhưng ông cũng tán đồng các ý kiến và đề nghị của tôi. Ông còn cho biết có
người ở Trung ương đã có dự kiến mời ông Dương Văn Minh vô Ủy ban Trung
ương Mặt Trận Tổ Quốc VN, như họ đã từng mời ông luật sư Nguyễn Văn
Huyền (mà tôi đã có dịp nói qua), điều mà ông Kiệt và tôi đều cho là “ tuyệt đối
không nên ”. Sau cùng, với ý thức rất rõ là tôn trọng quyết định của ông Minh,
và để cho ông Minh thoải mái lựa chọn, ông Kiệt thử dự kiến với tôi về phác
thảo một lá thư ông sẽ gởi cho ông Minh, trong tinh thần như chúng tôi đã trao
đổi. Sau nầy, trong một email gởi cho tôi từ Canada, anh Nguyễn Hữu Chung,
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người đã đọc điếu văn trong đám tang ông Minh ở Mỹ, cho biết : ông Minh có
cho anh đọc một bức thư của ông Kiệt, mà anh nói là “ rất dễ thương ”.

Những sứ giả
Song song với việc gởi thư, tôi cũng đề nghị ông Kiệt cân nhắc cử người
sang Pháp chánh thức gặp ông Minh. Tôi nói “ cân nhắc ” là vì, theo tôi, người
được cử đi phải hết sức kín đáo, và giữ kín mọi việc giữa hai ông Kiệt và Minh
mà thôi. Người đó chẳng những phải được hai bên tin cậy, biết rõ hai bên muốn
gì, mà còn phải nắm vững tình hình mọi phía, trong, ngoài. “ Trong ” mà tôi
muốn nói ở đây không chỉ là “ trong các cộng đồng ” trong nước, vốn cũng khá
phức tạp như “ trong các cộng đồng ” ở ngoài, mà còn là “ trong nhà ”, trong gia
đình, giữa các con ông Dương Văn Minh. Ông Kiệt đã “ cân nhắc ” cử người đi
gặp ông Minh ở Pháp. Nhưng ông có cân nhắc hết mọi khía cạnh, và người được
cử đi, cũng như người được cử về, có hội đủ các yêu cầu như tôi mong muốn
hay không thì tôi không biết…
Một thời gian sau có người đọc báo Tuổi Trẻ thấy có tin nhà riêng ông Minh
ở Sàigòn được sửa ! Tôi không biết ai cho sửa, và ai để lộ tin nầy… Rồi tin ông
Kiệt cử người – một người nghe nói rất thân vừa với ông Kiệt vừa với ông
Minh, vừa gọi ông Minh bằng anh Hai, vừa gọi ông Kiệt bằng anh Sáu – đi gặp
ông Minh ở Paris cũng được tiết lộ ! Rồi việc người con trai lớn của ông Minh
về nước.
Người con trai nầy, khi về nước, đã yêu cầu được gặp tôi và cho biết, ngoài
việc xin gặp ông Kiệt, anh sẽ xin gặp ông Tổng bí thư Đỗ Mười và ông Chủ tịch
nước Lê Đức Anh… Tôi nghe anh nói mà “ hỡi ơi ” thầm trong bụng ! Tôi “ hỡi
ơi ” là vì điều nầy ngược hẳn với những gì cả ông Minh, cả ông Kiệt đã thỏa
thuận với tôi trước đây, nghĩa là không để ai chen vô vấn đề ông Minh ngoài
ông Kiệt. Hồi nhớ lại lúc tôi gặp ông Minh ở nhà con trai thứ của ông thì cả nhà
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người con trai nầy đều đi vắng. Còn người con trai lớn, người về Sàigòn, thì tôi
không hề gặp ở Paris. Như vậy là đã có người khác chen vô, cùng với người con
trai lớn ông Minh, và người chen vô là ai thì không khó đoán, và khi có người
khác chen vô thì “ hư bột hư đường ” là cái chắc !
Tôi không biết con trai lớn ông Minh có thực hiện ý định đi gặp mấy người
ở Hà Nội như đã nói hay không, vì tôi chỉ nghe anh mà không nói, không hỏi gì.
Và từ đó cũng không gặp lại anh, dù anh có gọi điện mấy lần.
Rồi tin cuối cùng mà tôi biết là : thay vì về Sàigòn, thay vì ở Pháp với hai
người con trai, ông Dương Văn Minh đã qua Mỹ ở với trưởng nữ cho đến khi
qua đời, vào tháng 8 năm 2001.
Sau lần gặp người con trai trưởng ông Minh với tin anh dự kiến đi gặp hai
ông lãnh đạo tối cao Đảng và Nhà nước ở Hà Nội, tôi không gặp lại anh ấy nữa,
hay có chăng là chỉ trong lần giỗ đầu của ông Minh tại Sàigòn, mà không
chuyện vãn gì nhiều, vì tôi không ở lại lâu… Và như vậy, cái đề nghị của tôi để
ông Dương Văn Minh âm thầm về nước, như một người thường dân, đã không
thành, có lẽ vì có sự dự phần của quá nhiều tính toán của nhiều phía, kể cả phía
mà tôi đã tin tưởng trông đợi nhất…

Dựng cờ
Trở lại chuyện giữa tôi và Triều, ở Paris và Bordeaux.
Khi tôi từ Paris về Bordeaux thì Triều tới tấp gọi lại tôi. Với đề nghị là khi
về lại Việt Nam tôi sẽ hợp tác làm “ tay trong ” cho anh để anh dựng ngọn cờ
Dương Văn Minh mà làm...“ hòa giải ” !
Sau buổi đầu khá bất ngờ về đề nghị của Triều, tôi đã dần hiểu ra lý do. Đó
là vì trong “ đêm không ngủ ” với Triều mà tôi đã nói ở trên, tôi đã nói với Triều
khá nhiều và khá kỹ về nhận xét của tôi liên quan đến thái độ gọi là hòa giải mà
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anh chủ trương trên tờ báo phát không của anh ở Paris, tờ “ Tiếng Gọi Dân
Tộc ”. Đặc biệt là về một bài mới nhất của anh mà tôi vừa đọc. Trong bài nầy
anh vừa lên án Cộng sản Việt Nam rất nặng, vừa lên án cũng rất nặng một ai đó
trong Ban Chấp hành “ Hội Y sĩ của Thế Giới ” (Médecins du Monde) khi người
nầy chủ trương không nên tiếp giúp những thương binh của quân lực VNCH, vì
đó là trách nhiệm của “ Cộng sản ác ôn ”… Tôi cho rằng thái độ lên án nặng nề
cả hai bên của Triều, lại tự cho mình là duy nhất có chân lý, chỉ “ chọc ” cho hai
bên thêm giận lẫn nhau, thêm giận cả người chọc giận, chớ không hòa giải được
ai hết.
Tôi cũng dần hiểu ra, sau nhiều lần Triều gọi điện thúc giục, là anh đã có
liên lạc với ông Dương Văn Minh, đã được ông Minh cho biết về việc tôi đề
nghị ông về nước, và việc Triều bỏ ra rừng đọc sách khi tôi đang ở nhà ông
Minh là một sự giả vờ, một thứ hỏa mù.
Tôi cũng trực nhớ ra Triều là người, từ năm 1965, vừa tính chuyện hợp tác
với Nguyễn Cao Kỳ vừa luôn tính chuyện “ đá bàn ” – theo chính lời Triều –.
Tôi cũng nhớ lại, trong “ đêm không ngủ ” ở nhà Triều, hay đúng hơn là ở nhà
chị Yến, bạn gái của Triều, anh đã từng cho tôi biết sẽ “ làm đại hội ” những cựu
lãnh tụ quốc gia ở hải ngoại, trong đó tất nhiên là có cả ông Thiệu, cả ông Kỳ –
buộc tôi “ chẳng đặng đừng ” phải thử hỏi Triều về lực lượng, hậu thuẫn, nhất là
về tuổi tác… của từng người lúc bấy giờ, và về mối quan hệ của Triều với các
ông nầy. Nhưng vì bận hỏi để được biết thêm cho kỹ về các cựu lãnh tụ quốc gia
nầy, nên tôi quên hỏi Triều, hay không hỏi kỹ, về mục đích của “ đại hội ” là để
làm việc gì, để chống Cộng phục quốc hay để làm hòa giài… Và tôi cũng nhớ
lại Triều đã từng hô hào, trên đài, trên báo … sẽ quy tụ và cam đoan sẽ “ quy tụ
tất cả những người Công giáo trong nước đứng sau lưng ”… Một người lúc nào
cũng bận rộn với những toan tính lớn như vậy thì việc chớp lấy cơ hội để tiếp
tục dựng cờ… là không có gì lạ.
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Tất nhiên là tôi không thể nào chấp nhận cái đề nghị làm “ nội ứng ” như
vậy cho Triều. Và tất nhiên là Triều không thể nào nuốt trôi sự từ chối của tôi…

Kết án
Vì bị tôi từ chối hợp tác dựng cờ, Võ Long Triều gởi cho tôi một bức “ tâm
thư ”, khi tôi còn ở Bordeaux, nói về một lời thề nào đó ngày xưa, “ theo kiểu
kiếm hiệp Kim Dung ”, “ có trời đất chứng giám… không đồng sanh nhưng xin
cho được đồng tử ”, để “ phục vụ cùng một lý tưởng ” mà Triều đã vạch ra, đó là
“ un certain Socialisme Humaniste Technique ”, tạm dịch là “ một thứ chủ nghĩa
xã hội nhân bản kỹ thuật ” mà Triều “ không définir nổi hồi đó ”, (có nghĩa là
“ không định nghĩa nổi hồi đó ”) và về việc tôi (HNN) “ đã đoạn giao với con
đường ” do ông ta “ lãnh đạo ngày nào ” để “ chọn tiếp tay giúp cho Cộng sản
chiếm lấy miền Nam ”… Chắc là Triều đã phải thất vọng lắm, và cũng giận tôi
lắm, bởi tôi nhớ, vào cuối buổi gặp mặt với ông Minh ở Paris, lúc Triều bấm
chuông gọi cổng để vào đón tôi đi, ông Minh bỗng hỏi lửng tôi một câu : “ Triều
nói “ toi ” là đàn em của anh ta phải không ? ”. Tôi chỉ cười, nhớ rằng Triều xưa
nay ít khi nào bỏ lỡ cơ hội tự vỗ ngực mình là đàn anh, là thầy, là quân sư của
bất cứ ai có dịp “ được ” hợp tác với anh ta. Tất nhiên là khi vắng mặt những
người đó. Với tôi thì dù sao anh ta cũng tuổi Tuất, trên tôi một tuổi. Với ông
Minh thì anh ta không thể tự phong là “ đàn anh ”, mà chỉ có thể tự coi là quân
sư hay cố vấn thôi. Còn đối với ông Đỗ Ngọc Yến, cố chủ nhiệm báo Người
Việt, thì tôi đã đọc ở đâu đó mấy dòng của Triều, viết rằng Yến đã từng coi ông
ta là thầy trước khi Yến qua đời.
Lá thư đó của Triều còn lên án tôi về một chữ “ chọn ” mà Triều đã hỏi tôi
trong đêm tôi với Triều ở nhà bạn gái Triều, và tôi đã trả lời. Nhưng Triều lại
gắn thêm cho nó một cái đuôi thật dài, khi viết : “ Cho nên tôi lập lại câu hỏi :
“ Khi ông chọn tiếp tay giúp cho Cộng sản chiếm lấy miền Nam, như ông đã
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làm, và hậu quả dẫn đến những tai hại ngày nay, trước lương tri của mình ông
thấy đúng hay sai ? ”
Tôi xin sao chép lại nguyên văn bức “ tâm thư ” với “ chữ chọn có đuôi ” đó
như dưới đây, để dễ đọc :

Chữ “ chọn có đuôi ” hay thư VLT gởi HNN
Paris, le 12 Juin 1994,
Nhuận thân,
Tụi mình đã nói với nhau gần như tất cả những gì mình muốn nói và cần nói.
Có một điều dù đã đề cập qua nhưng tôi thấy tụi mình chưa minh định rõ ràng
để hiểu nhau tường tận hơn, để xác nhận lập trường cho thật đúng trước khi tụi
mình quyết định trở lại tiếp tục cùng đi với nhau một đường như trong quá khứ
hay lại một thằng một ngã mà không ai trách ai, cũng không ai hại ai ! Dù tụi
mình đã có thề “ Có trời đất chứng giám… không đồng sanh nhưng xin cho
được đồng tử ”. Thực tế trong một khoản thời gian dài mấy chục năm qua, một
số trong những anh em mình có kẻ đã quên, có kẻ nhớ, có người còn hành động
ngược với lời thề trên. Nhưng đó là quá khứ, đó không phải là việc giữa ông và
tôi.
Điều tôi muốn ông xác nhận một cách thành thật và ngay tình, không phải để
chứng minh ai đúng ai sai, ai khôn ai dại, mà là để cho hai đứa mình biết rõ coi
tụi mình còn có thể nắm tay lại với nhau để phục vụ cùng một lý tưởng hay
không ? Lý tưởng đó không phải là Cộng sản ! Lý tưởng đó như tôi đã nói với
ông và bạn bè ngày xưa là : “ un certain Socialisme Humaniste Technique ” mà
tôi không définir nổi hồi đó, lý tưởng đó cũng là Tự Do, Dân Chủ, Dân Tộc…
Cho nên tôi lập lại câu hỏi : “ Khi ông chọn tiếp tay giúp cho Cộng sản
chiếm lấy miền Nam như ông đã làm, và hậu quả dẫn đến những tai hại ngày
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nay, trước lương tri của mình ông thấy đúng hay sai ? ” Ông đã trả lời với tôi
“ không sai, nhưng mà c’est un choix malheureux ”. Đúng nghĩa chữ Pháp un
choix malheureux c’est-à-dire un mauvais choix. Tôi không muốn buộc ông phải
nhận sai lầm, tôi càng không muốn chạm tự ái ông làm gì, tôi chỉ muốn hiểu ông
rõ hơn thôi. Từ năm 1973 đến nay ông đủ lông cánh và đã bay lạc đường (theo
thiển ý của tôi), ông đã đoạn giao với con đường, do tôi lãnh đạo ngày nào, mà
chính ông đã thề chúng ta cùng nhau tiến bước. Sở dĩ tôi nhắc chuyện đã qua
không phải để trách, không phải để chứng minh sai trái, mà để ôn cố tri tân, rồi
xác nhận vị trí của chúng mình : nhập lại, đứng gần nhau hay vẫn còn xa nhau
như trong khoảng thời gian 21 năm qua… Đó là điều quan trọng đối với cá
nhân tôi.
Nếu ông nghĩ rằng thời gian qua ông đã lầm đường, ông đã chọn một giải
pháp không hay cho dân tộc, ông đã chọn một chế độ không tốt cho đất nước thì
ngày nay ông có can đảm và nghị lực để sửa sai hay không ? hay là ông nghĩ
tuổi ông đã xế chiều, sức người có hạn, ông nên an phận là hơn, lịch sử dân tộc
có ta hay không có ta nó cũng tiếp tục trường kỳ…
Sự trả lời của ông sẽ giúp tôi và cả hai chúng mình rất nhiều trong những
suy nghĩ và hành động trong tương lai. Bức tâm thư nầy tôi chỉ viết cho ông vì
ông là người tôi thương, tôi tin và ông còn đáng được tôi tâm sự. Mong ông hiểu
đúng ý nghĩa và mục đích lá thơ nầy của tôi và xin ông trả lời cho tôi vắn tắt vài
chữ.
Thăm ông và cả gia đình. Chúc sức khoẻ và hạnh phúc. Thân./. Tr.

Và sau đây là thư tôi trả lời VLT
Bordeaux, ngày 17-6-1994,
Ông ơi,
19

Tôi vừa nhận được thư ông. Chỉ còn hai ngày nữa là tôi về lại Việt Nam, bận
bao nhiêu việc mà phải chìu ý ông đây.
Làm gì mà ông dằn vặt ông và dằn vặt nhau dữ vậy ? Bộ tấn thảm kịch
chung và riêng trong nhiều chục năm và trong nhiều giai đoạn của lịch sử đất
nước đã không đủ làm nổi sóng tình tự dân tộc và tình tự của mỗi cá nhân hay
sao ? Cần gì phải làm và có gì có thể làm cho nó nổi sóng thêm nữa ? Và để làm
gì ? Để gọi là hòa giải hòa hợp thật sự chăng ? Dù chỉ mới giữa đôi người gọi
là anh em với nhau ?...
Những gì mình đã thức trắng đêm để nói với nhau mà vẫn không hết lời, thì
ông tưởng có thể giải quyết bằng một trang giấy ngắn như ông đã làm và kêu tôi
phải làm hay sao ? Tôi không muốn làm như vậy, vì đó là cách xấu nhất để gọi
là hiểu nhau, hay là cách tốt nhất để buồn xa nhau. Dù vậy tôi vẫn phải chìu
ông phần nào với lá thư nầy :
1/ Trước hết tôi thấy phải trả lại, hoặc cắt cái đuôi khá dài của chữ “ choix ”
mà ông viết trong thư, cho nó đúng đắn và “ honnête ” với chữ “ choix không
đuôi ” mà ông đã đặt ra với tôi đêm nọ. Bởi lẽ giản dị là không lẽ ông mấy lần
kêu tôi lên Paris gặp ông, để rồi bị ông kết án, sau khi ông đãi cho mấy bữa ăn,
mà tôi lại hăm hở đến độ phải bỏ bao công việc nhà lâu ngày gặp lại, và xin tiền
vợ để đi gặp ông hay sao ? Nếu sự thật là như vậy thì kẻ ngu nhất cũng phải biết
phòng trước mà cầu cứu ai đó để biện hộ hay ít ra là làm chứng cho mình chớ !
Lời nói và tinh thần cuộc gặp giữa chúng ta hôm nọ không phải vậy. Và cái chữ
choix mà ông hỏi tôi hôm nọ, cho tới tận cú điện thoại chót ông yêu cầu tôi làm
một số việc về ông Dương Văn Minh, khi tôi đã về Bordeaux, cũng không hề có
cái đuôi kết án như vậy. Cái chữ “ choix ” mà ông đã hỏi tôi, và tôi đã trả lời
ông, nó giản dị chỉ là “ chọn ở lại với đất nước, với đồng bào, thay vì chạy qua
Tây, qua Mỹ ”, nhưng lại bị ông gắn cho cái đuôi là “ chọn… tiếp tay giúp cho
Cộng sản chiếm lấy miền Nam ”… Hay là vì cách tôi trả lời về các yêu cầu của
ông, tức không chấp nhận làm nội ứng ở trong nước cho ông, khiến ông phải áp
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đảo tôi như vậy ? Tôi tin rằng ông cũng đủ tế nhị để thấy rằng không ai “ chơi
nhau ” như vậy giữa những người còn gọi nhau là anh em. Người “ làm báo tự
do ” lâu năm như ông chắc cũng thấy vậy là không phải.
2/ Còn nếu như ông muốn tôi phải hiểu chữ choix với cái đuôi mà sau đó ông
đã gắn thêm vô, để kết án tôi như trong thư, nguyên văn là “ khi ông chọn tiếp
tay cho Cộng sản chiếm lấy miền Nam như ông đã làm, và hậu quả dẫn đến tai
hại ngày nay, trước lương tri của mình ông thấy đúng hay sai ”, thì thành thật
mà nói, khiêm nhường mà nói, ai có tư cách để hỏi và tại sao tôi phải trả lời ?
Hay là ông đã tự cho mình là quan tòa của nhân dân, của dân tộc, của lịch sử
để xử tôi, để xử những người mà ông gọi là anh em ? Đã tới lúc đó và tới như
vậy rồi sao ?
Còn nếu như ông nhân danh lương tri, như ông nói, thì không lẽ ông nghĩ
lương tri của ông là Lương Tri viết hoa, trên lương tri của người khác, để buộc
người khác phải xưng tội, như xưng tội với người đại diện của lưong tri tối
thượng, tức là Chúa ? Không lẽ ông nghĩ như vậy và tự cho quyền hành động
như vậy sao ?
Còn nếu như ông nhân danh dân tộc và lịch sử như mọi phía đã và đang làm,
thì cái dân tộc và lịch sử đích thực sẽ trả về cho mỗi giai đoạn, mỗi khúc quanh,
mỗi hành động cái sự thật công bằng của nó. Chớ nếu làm như ai nhân danh nó
mà lên án người nầy là tay sai Cộng sản, người nầy chạy theo ngoại bang,
người nầy tiêu diệt Cộng sản, người nầy tiêu diệt Quốc gia… thì ai sẽ có tiếng
nói sau cùng, nếu không nói là vũ khí và bạo lực ? Cứ đà nầy, cụ thể mà nói,
thẳng thắn mà nói, thì còn ai là không tiếp tay cho Cộng sản trong những người
đã chống Thiệu, chống Kỳ, chống Mỹ ở miền Nam trứơc đây ?
Tôi thành thật nghĩ rằng những ai thật tâm cho hòa giải không nên dùng
chính phương cách và phương tiện của những ai mà họ đang lên án nặng nề
nhất, nghĩa là áp đảo và áp đặt.
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3/ Trở về với cái chữ “ choix ” (không đuôi) mà ông đã hỏi tôi đêm nọ, đó là
về cái choix một lý tưởng, và cái choix ở lại trong nước, thì tôi vẫn khẳng định
là tôi đúng.
a) Đúng, là vì cái lý tưởng mà “ hồi đó ông définir không nổi ”, mà tới bây
giờ ông mới bắt đầu “ définir nó được ”, còn tôi thì tôi đã sống nó từ 1963, hay
ít ra là từ 1965 đến nay, tức là từ thời Quận 8. Không lẽ ông lại nghĩ rằng ông
đã sống nó bằng cái définition mà ông mới vừa tìm ra được, còn tôi đã không
sống nó bằng cách lội sình với quần chúng nghèo khổ ?
b) Đúng, là vì tôi đã chọn ngay từ đầu ở lại trong nước, mà không hề nghĩ
rằng hễ ai ở lại trong nước và làm việc trong nước, ngay cả làm việc “ ngất
ngơ ” theo kiểu một ông dân Tây nào đó ở đường Nguyễn Huệ, mà ông đã có
một thời cộng tác sau 1975, cũng phải hoặc là tiếp tay cho Cộng sản, hoặc là
nằm vùng cho ai đó…
c) Đúng, là vì tôi tuy sống với Cộng sản mà không hề muốn độc tôn lãnh
đạo ai hết, độc tôn lãnh đạo từ tư tưởng, tình cảm, việc làm ; lãnh đạo từng chi
tiết hành động và từng khúc quanh đời người. Bởi Cộng sản cũng có người đã
nghĩ rằng họ đã từng độc tôn lãnh đạo tôi tuốt tuồn tuột, từ lần cộng tác thứ
nhất của tôi với ông Dương Văn Minh năm 1963, rồi đến lần sau từ năm 1971
(cả hai lần đều không có ông, nếu không nói là ông ra mặt chống đối ông Minh
trong lần cộng tác thứ hai của tôi với ông Minh), từ lúc tôi lội sình ở Quận 8, từ
lúc tôi vào Quốc Hội khóa I (mà không có ông), rồi khóa II với Khối Xã Hội, với
đủ thành phần trong khối, với cả luật sư Trần Văn Tuyên (mà cũng không có
ông trong khối), từ lúc tôi làm giám đốc chánh trị nhựt báo Tin Sáng, rồi Điện
Tín, rồi báo của ông, tờ Đại Dân Tộc… Đó là không kể những bài tôi viết,
những lời tôi phát biểu trước Quốc Hội hay trước công chúng, những lần tôi
xuống đường, v.v… Ông còn “ khiêm tốn ” hơn một số ông Cộng sản nhiều, ông
chỉ nói tôi đã “ đủ lông đủ cánh và đã bay lạc đường ” và đã “ đoạn giao với
con đường do ông lãnh đạo ngày nào ” kể từ năm 1973, tức là từ khi ông vô
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Quốc Hội sau tôi 4 năm, và bắt đầu làm báo sau tôi 5 năm ! Chớ còn Cộng sản
thì họ đâu có cho là tôi đã “ đủ lông đủ cánh ” từ năm nào đâu, huống hồ là từ
năm 1973, bởi tôi đã từng gặp họ từ năm 1968 ở Paris kia mà ! (Và ông cũng
biết quá rõ bởi tôi đã chân tình thố lộ với ông về cuộc gặp nầy).
Tôi không giống Cộng sản vì tôi không nghĩ là tôi độc tôn lãnh đạo ai hết,
dù bất cứ ở giai đoạn nào, với bất cứ ai, dù đó là một cậu học sinh hay một nhà
giáo ở Quận 8.
d) Đúng, là vì tôi tuy sống với Cộng sản, và không có điều kiện sống “ dân
chủ ” ở nước ngoài như ông, mà tôi không hề miệng nói dân chủ, nhưng lại luôn
luôn áp đảo người khác và áp đặt lên người khác.
Tôi thành thật nghĩ rằng dân chủ là tôn trọng người khác, là tôn trọng và
thừa nhận chánh kiến của người khác, là thừa nhận không có thứ chân lý chánh
trị nào là duy nhất đúng và mãi mãi đúng cả, là chấp nhận một alternance tất
yếu, dù có ngược hẳn lại mình. Chắc ông thừa biết rằng chỉ có Cộng sản mới có
những con người độc tôn lãnh đạo trong nhiều chục năm, và ai ai cũng phải ở
dưới trướng mình. Nhưng ngay như thế hệ những người Cộng sản chuyên độc
chiếm ghế lãnh đạo trong nhiều chục năm ấy ngày nay cũng đã “ en voie de
disparition ” hết rồi. Không lẽ, với ông, lại có một thứ dân chủ nào đó tiếp nối
cái tinh thần dân chủ theo kiểu của họ hay sao ?
Còn tôi nói “ choix malheureux ” là vì cái lý tưởng mà đã hơn một lần tôi
sống thật chớ không chỉ nói, nó không thành hay chưa thành, thế thôi… Và vì
đất nước vẫn chưa như lòng tôi muốn. Còn như ông muốn hiểu chữ malheureux
chỉ có nghĩa là sai, thì đó cũng là cách hiểu vốn có của ông vậy.
Sau cùng tôi xin thành thật nói thêm điều nầy, như tôi đã từng nói với ông
trước đây nhiều lần : dù cái “ nghĩ ” của ông là gì thì cái “ nói ” của ông vẫn
thường làm người khác xa ông hơn là gần, và cái “ viết ” của ông thì lại càng
làm người ta dễ xa ông hơn. Điều nầy, và chỉ điều nầy thôi, sẽ ảnh hưởng chắc
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không mấy gì tốt lắm cho cây cờ hòa giải mà tôi biết ông đang định dựng, nếu
ông không suy nghĩ lại. Kính./.hnn

Dựng tượng
Mưu định dựng cờ Dương Văn Minh không thành, vì “ đàn em ” từ chối sự
“ lãnh đạo ”, từ chối làm nội ứng cho giải pháp gọi là hòa giải của mình, Võ
Long Triều dời chỗ lưu vong sang Mỹ, để dựng tượng chính mình. Với hằng
loạt bài hồi ký trên báo Người Việt, chê trách, mạt sát nào cựu “ đàn em ”, nào
cựu lãnh đạo miền Nam, cựu thù, cựu bạn, tất cả, không trừ ai, không trừ cả cha
ruột của mình. Với tôi, hân hạnh được Triều coi là “ đàn em ruột ” vì đã được
Triều “ cho làm giám đốc chánh trị ” tờ báo của ông, tờ Đại Dân Tộc, sau khi đã
được ông cho “ thử việc ” trên tờ Tin Sáng của DB Ngô Công Đức và tờ Điện
Tín của nghị sĩ Hồng Sơn Đông, đã được ông “ cho vô tập sự trước ” nguyên
một nhiệm kỳ ở Quốc Hội Sàigòn, để “ chuẩn bị trước cho đàn anh ” vào nhiệm
kỳ II… Triều múa bút đặt điều đủ thứ về tôi để tô vẽ đủ điều về ông, không trừ
cả việc lôi cha tôi vô chuyện, coi như ông không lạ gì dòng họ nhà tôi. Nhưng
cha tôi tên Hồ Đắc Phẩm thì ông đổi thành Hồ Văn Đắc ! Vì “ ngoan ngoãn ”,
và “ có công ”, và “ được thương ” như vậy, nên tôi không bị Triều “ chửi ” trực
tiếp, mà chỉ gián tiếp “ xỉ vả tôi rất nặng lời ” qua “ lời kể lại ” của ông Đỗ Quý
Toàn, theo Triều cho biết trong hồi ký. Đương nhiên là không hề nhắc đến
chuyện về ngọn cờ Dương Văn Minh mà ông muốn “ lãnh đạo ” tôi dựng lên ở
Sàigòn, và bị tôi từ chối…
Dưới thúc giục của nhiều bạn bè, đặc biệt ở nước ngoài, chẳng đặng đừng tôi
đã gởi cho báo Người Việt, qua Đỗ Quý Toàn, lá thư sau đây :
Kính gởi Anh ĐỖ QUÝ TOÀN
Báo NGƯỜI VIỆT
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Moran Street
Wesminster CA 92683 – USA
Trước hết tôi xin có lời kính thăm anh và chị Quyên. Kính chúc anh chị và
quý quyến một năm mới Đinh Hợi vui tươi, mạnh khỏe.
Sau đây xin có đôi điều trình bày với anh :
Tôi thiển nghĩ anh và tôi, cũng như nhiều anh em trong chúng ta đã phải xa
nhau mỗi người một ngả cho đến nay là do cuộc chiến đã qua trên đất nước
chúng ta. Cuộc chiến đó đã chia cắt thân thể Việt Nam, chia cắt gia đình Việt
Nam, thậm chí anh em một nhà đã chém giết nhau, thì giữa những người bằng
hữu với nhau việc tôn trọng, chấp nhận những chánh kiến của nhau đã là khó,
huống hồ bắt buộc phải đi chung với nhau một đường. Chính vì vậy, dù rất đau
lòng, tôi cũng cố gắng thông cảm với những ai, vì không dẹp được lòng thù hận,
sau khi không giết được nhau, đã quay ra mạt sát nhau.
Trong bối cảnh loạn ly đó, tôi cũng hiểu được phần nào khi có người nào đó
viện cớ vì nước vì dân suốt đời chạy vạy xoay xở dựng hết ngọn cờ nầy đến ngọn
cờ khác để mong tạo được cho mình một chút công danh, nhưng cuối đời vẫn
hoài công vô ích, rồi đâm ra mắc bệnh hoang tưởng, tự tô vẽ mặt, tự tạc tượng
mình, và đặt dưới đế tượng tất cả tên tuổi những ai đã từng xa gần hợp tác với
mình, nhưng không đồng chánh kiến, kể cả bậc cha ông mình, rồi cười lên ha hả
trước thiên hạ. Tiếc rằng người ấy, khi chỉ mặt một số người nào đó để gọi họ
như là một đám đàn em không ra gì dưới trướng của mình, lại không thấy rằng
làm như vậy chính là tự vạch mặt mình là một tay trùm băng nhóm hoặc là tay
anh chị trong giới giang hồ quen mắng mỏ xỉ vả người khác, Còn người có văn
hóa, biết tự trọng thì luôn tôn trọng người cộng tác với mình, từ người lao công
đơn giản nhất .
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Tôi chỉ có chút ngạc nhiên khi thấy “ cái xấu xa ấy ” lại xuất hiện trên một tờ
báo của những người làm báo mà tôi từng nghĩ là biết tôn trọng sự thật và tôn
trọng độc giả. Tờ báo đó lại là của những người tôi từng coi là bạn và tới giờ
nầy tôi vẫn muốn kính nể như là những người không thể để cho bất cứ ai lợi
dụng để dựng chuyện bôi xấu bạn bè mình. Trong bạn bè người thân của tôi
đang ở Mỹ, kể cả những người đã từng cùng tôi cộng tác với nhau trước kia nay
đang làm ở báo Người Việt, hơn một người biết rõ cha tôi không phải tên Hồ
Văn Đắc. Như vậy, với một người luôn huênh hoang vỗ ngực tự coi mình là
“ đàn anh ” của tôi, để tự tiện đổi tên cha tôi, thì rõ ràng đó là một thái độ rất
thiếu lễ giáo (…). Và với một người luôn khoác lác đã cho tiền hoặc dạy bảo
người khác cho tiền người nầy người khác, nhưng lại tự hào đã từng “ xỉ vả
nặng lời ” người duy nhất ở Sàigòn đã đứng ra lãnh nợ cho mình làm báo đến
nay chưa trả nổi, “ chửi bới ” người đã bảo lãnh cho mình giờ chót lên đường đi
Pháp không gặp trở ngại sau khi ra tù, nghĩ rằng khi mình đã đến được đất Tây
đất Mỹ thì những nợ nần, những giấy bảo lãnh, và cả người duy nhất bảo lãnh
cho mình ở một đất nước Việt Nam cộng sản chỉ là đồ bỏ, thì việc lăng mạ hạ
thấp người khác để tự đề cao mình chỉ là hành động bình thường dễ hiểu thuộc
về bản chất của con người đó mà thôi.
Nhưng tôi thật sự kinh ngạc khi đọc thấy trên quý báo Người Việt, số ra ngày
26-01-2007, trong Hồi Ký Võ Long Triều (bài 28), “ cái xấu xa ấy ” viết : “ …
Khi tôi còn ở Paris có lần anh Hồ Ngọc Nhuận sang Pháp thăm gia đình anh ấy,
sẵn dịp đến thăm tôi. Gặp được cơ hội, tôi xỉ vả anh rất nặng lời, đến nỗi lúc
anh sang Mỹ gặp Đỗ Quý Toàn, anh than rằng : Gặp mấy ông bên nầy, mấy ông
còn hỏi thăm gia đình sức khỏe, còn gặp ổng (Triều) ở Paris, ổng chửi tôi từ
đầu hôm đến sáng sớm, suốt cả đêm. Đó là sự thật mà Đỗ Quý Toàn thuật lại
khi gặp tôi ” !
Tôi kinh ngạc, vì tôi sang Mỹ hồi nào và gặp anh, anh Đỗ Quý Toàn, ở Mỹ
hồi nào ? Để anh có “ cái sự thật mà thuật lại ” như trên, trong khi thân nhân
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bạn bè tôi ở Mỹ không ai biết ? Kể cả một số người mà tôi vẫn coi là bạn ở ngay
trong tòa sọan báo Người Việt của anh cũng không biết ? Tôi được biết anh là
một người có vai vế rất lớn, nếu không nói là lớn nhất, trong tờ báo Người Việt,
ngay khi anh Đỗ Ngọc Yến còn sanh tiền. Và hẳn anh cũng thấy việc dựng
chuyện để bôi nhọ người khác trên một tờ báo, rồi dựng tên người có vai vế lớn
nhất trong tờ báo đó để làm người chứng duy nhất cho điều bịa đặt của mình là
một việc làm không ngay thẳng (…) Nhưng cho dù với tư cách cá nhân, sự kín
tiếng của anh tối thiểu cũng khiến anh em nhiều người hiểu lầm là tôi qua Mỹ
mà chỉ gặp có một mình anh Đỗ Quý Toàn ! (…) Hay là anh dư biết không phải
bất cứ thứ gì được viết từ nước Mỹ đều là sự thật, và anh cũng muốn để cho mỗi
người biết thêm một chút về sự gian trá của chính tác giả “ Hồi Ký Võ Long
Triều ” qua những gì ông viết trên báo Người Việt ?
Thưa anh Toàn, bất đắc dĩ tôi mới phải viết cho anh, cũng là để cho các bạn
bè thân nhân của tôi, đặc biệt trên đất Mỹ, không trách oan tôi là coi trọng anh
hơn họ. Rất mong quý báo Người Việt sẽ tôn trọng quyền trả lời và cho đăng tải
bức thư nầy để rộng đường dư luận.
Và một lần nữa, kính chúc anh khỏe mạnh . Mong anh có dịp về chơi VN, để
tôi và các bạn cũ ở đây có dịp đón tiếp anh, như chúng tôi đã từng vui mừng vài
lần trước đây đón tiếp chị nhà, và các bạn khác trong tờ Người Việt, tại Quán
Văn Nghệ của anh Nguyễn Ngọc Thạch ở số 14 đường Lam Sơn, Quận Bình
Thạnh, Sàigòn.
Thân kính./.

Tp Hồ chí Minh, ngày 09 tháng 02 năm 2007
Hồ Ngọc Nhuận
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Hồi âm
Người trả lời sớm nhất là bà Hà Dương Thị Quyên, phu nhân Đỗ Quý Toàn.
Thư tôi viết ngày 09-02-2007 thì ngày 12-02-2007 bà Quyên phúc đáp như sau :
"quyen haduong" <qhaduong@yahoo.com>
Monday, February 12, 2007 2:05 AM
To:
"Nhuan, Ho Ngoc" nhuanhongoc@yahoo.com
Thua anh Nhuan- NAm moi sap toi, chung toi xin gui loi
chuc TEt anh chi va toan gia : an vui, may man va khoe
manh suot nam DInh Hoi. Lau lam khong co tin anh,
khong ngo VLT lai viet sai su that lam buon long nguoi
ban ma chung toi rat than quy nhu vay. ANh xa toi da
khong lam chu but NV tu lau - nhung thu anh gui da toi
tay ong chu but Vu Anh - va ong ay se “ giai quyet" .
Mong anh hoan hy cho. Toi khong doc bao hang ngay vi
cung kha ban viec nha/ con chau va viet/dich tuy hung
nua. VAn mong co dip tai ngo cung cac ban than cu va
tat ca deu duoc vui ve, thoai mai trong khong khi bang
huu xua kia. Anh xa toi luc nay bi ket vao nhieu viec
khac cua cong ty NV qua nen chac thu tha moi lien lac
email voi anh. Tinh anh ay van cu tu tu - nhan nha nhu
vay. Keep in touch, dear friend!
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Và ngày 14-02-2007, tôi nhận được email của Ngô Nhân Dụng tức Đỗ Quý
Toàn, với nội dung :

NGO NHANDUNG" <ngo_nhandung@yahoo.com> Wednesday, February 14,
2007 1:50 AM

To:
nhuanhongoc@yahoo.com
Ban Nhuan oi!
Toi xin ban tha loi da khong doc
bai cua ban Vo Long Trieu tren bao Nguoi Viet
den khi coi thu ban moi biet
ong Trieu noi sai su that
lien can toi ban va toi
Chac Trieu nghe toi noi co gap ban o Phap
nen khi viet “ cuong au"
ma nen chuyen!
Toi xin ban tha loi cho toi
sau day la email toi moi gui cho Trieu:

ONG TRIEU OI
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ONG VIET GI, TOI CHUA DOC
DE CHO NHUAN NO CHUI TOI VA ONG NHU VAY?
XIN ONG CAI CHINH GIUP CHO TOI:
TOI CHUA BAO GIO GAP HO NGOC NHUAN O MY
(VI NHUAN CHUA BAO GIO DUOC MY CAP VISA!)
VA TOI CUNG KHONG NOI NHUNG CAU MA ONG TRICH RA
TRUOC DAY TOI DAU CO BIET ONG DA GAP NHUAN O PHAP MA
NOI ONG SI VA NHUAN? ONG NHO LAM HET CA, TOI BI OAN!
MAY THANG BAN GIA VOI NHAU
DUNG GAY “ MAU LUA" NUA ONG TRIEU OI!
TOAN

Báo Người Việt trả lời
Qua email của một người bạn ở Paris, anh Đào Văn Phước, nguyên Phó
trưởng ban sửa bản in nhựt báo Tin Sáng, tôi nhận đuợc số báo Người Việt ra
ngày thứ hai 26-3-2007, tức hơn nửa tháng sau thư tôi gởi, đăng một bài dài của
Võ Long Triều trả lời Ngô Công Đức và Hồ Ngọc Nhuận, cùng với trả lời của
Báo Người Việt cho thư tôi gởi ông Đỗ Quý Toàn.
Thú thật, cái gọi là trả lời của Võ Long Triều tới nay tôi chưa hề đọc, bởi tôi
có viết cho anh ta đâu mà đọc thư trả lời ! Còn trả lời của báo Người Việt thì có
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mấy đoạn như sau, đặc biệt là câu “ và xin giành quyền cắt bỏ những điều không
liên quan gì đến vấn đề được nêu trong thư ”.
Với câu “ xin giành quyền ” nầy báo Người Việt đã cắt bỏ đọan chót của thư
tôi, nói về ước mong sẽ được đón ông Toàn như đã được đón bà Quyên mấy bận
ở quán Văn Nghệ của anh Nguyễn Ngọc Thạch ở Sàigòn. Không biết quý vị chủ
trương báo NV cắt bỏ đoạn nầy chỉ vì cho rằng nó không liên quan đến vụ việc,
hay vì quý vị không thích về Sàigòn, cũng không muốn cho độc giả biết ở báo
NV cũng không thiếu người về Sàigòn, mà không chỉ một lần. Tất nhiên là các
thư trên đây của ông Toàn gởi cho tôi và cho Triều, có lẽ báo NV cũng cho là
“ không liên quan ” hoặc chỉ là thư để đọc riêng thôi, không phải để nói công
khai trên báo, nên báo NV cũng có quyền tự do lờ đi, và không thấy có trách
nhiệm cho độc giả của mình biết làm gì…
Trích thư báo Người Việt, trên số báo ngày thứ hai 26-02-2007 :
(Friday, February 23, 2007 1:32:47 PM)
Chúng tôi nhận được một thư của ông Hồ Ngọc Nhuận đính chính những gì tác
giả Võ Long Triều viết trong hồi ký liên quan tới ông. Thư gởi qua ông Ðỗ Quý
Toàn nay đã không còn đảm trách vai trò Chủ Bút nhật báo Người Việt nữa. Nó
gần như một thư riêng, nếu không có nhóm chữ Báo Người Việt. Do đó, chúng
tôi vẫn cho đăng tải nguyên văn lá thư theo lời yêu cầu của ông. Tuy nhiên,
cũng mong ông Hồ Ngọc Nhuận hiểu rằng, không giống báo trong nước, mục
Diễn Ðàn trên nhật báo Người Việt thực sự là một diễn đàn dành cho mọi người
dù có suy nghĩ và chính kiến trái ngược nhau đều có quyền trình bày ý kiến của
mình.
…Nếu ông và ông Ngô Công Ðức suy nghĩ một chút về việc tờ Tin Sáng của
nhóm ông công cán với chế độ mới như thế mà cũng còn bị đóng cửa thì lẽ ra
các ông không nên than phiền về việc tờ Người Việt đã để cho ông Võ Long
Triều đăng hồi ký trên mục Diễn Ðàn là mục không phản ảnh quan điểm của tờ
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Người Việt. Các ông đã từng làm báo, chắc thừa hiểu rằng quan điểm của tờ
báo nằm trong phần Bình Luận chứ không phải nằm ở bất cứ mục nào khác. Sau
khi nói để ông hiểu, chúng tôi vẫn cho đăng nguyên văn thư của ông để rộng
đường dư luận và xin giành quyền cắt bỏ những điều không liên quan gì đến
vấn đề được nêu trong thư.
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HỒ NGỌC NHUẬN

ĐỜI
Hồi ký

CHƯƠNG XVI

NHỮNG LỌN SÓNG TRONG MỘT CHUNG NƯỚC
và
ĐỂ BIẾT THÊM v/v TIN SÁNG BỊ ĐÓNG CỬA

CỰU TƯỚNG NGUYỄN HỮU HẠNH ĐÒI SỰ THẬT. – “ NGƯỜI VÔ
ĐỊCH ” CỦA TƯỚNG HẠNH. – RÚT HAY KHÔNG RÚT. – ĐỘC QUYỀN
VÀ QUẢNG CÁO. – ĐỒNG ĐỘI CỦA LÝ QUÝ CHUNG. – MTTQ/TP YÊU
CẦU NÓI ĐÚNG SỰ THẬT VÀ CHO CÔNG BỐ. – NGÔ CÔNG ĐỨC LÊN
TIẾNG. – XIN TRẢ LẠI CHO ĐỜI. – NGƯỜI CHỨNG. – LÀM GÌ.– ÔNG
TRẦN BẠCH ĐẰNG HAI LẦN ĐỌC HKKT
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Cựu tướng Nguyễn Hữu Hạnh đòi sự thật
Khi quyển “ HỒI KÝ KHÔNG TÊN ” của tác giả Lý Quý Chung được xuất
bản lần đầu, đề tháng 12/2004, tác giả có ký tặng Ngô Công Đức một bản, và
gởi nhờ Đức trao tặng tôi một bản, kèm một thiệp mời dự buổi ra mắt HKKT tại
Khách sạn Sofitel Plaza, số 17 Lê Duẩn, Q1, TPHCM, vào lúc 10 giờ 30 ngày
04-12-2004.
Đức đi dự, tôi thì không, mặc dầu khi Đức ghé sang trao sách tặng và thư
mời dự buổi ra mắt có lặp lại yêu cầu của tác giả rất muốn thấy tôi có mặt trong
buổi lễ. Lướt mắt qua quyển HKKT do tác giả gởi tặng, tôi vô cùng ngạc nhiên
nhận thấy có quá nhiều điều đã được trích dẫn, với ít nhiều thêm bớt, sửa chữa,
từ bản thảo quyển “ ĐỜI, hay chuyện về những người tù của tôi ”. Nhưng tôi cứ
xếp tạm để đó…
Không lâu sau, tôi lại nhận được một bản sao thư của cựu tướng Nguyễn
Hữu Hạnh gởi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh than
phiền về cuốn HKKT. Và sau đó là một thư mời họp của Thường trực Ủy Ban
Mặt Trận Tổ Quốc TP.
Buổi họp diễn ra ngày 22-12-2004, tại cơ quan Mặt Trận TP do ông Chủ
tịch tiến sĩ Trần Thành Long chủ trì, gồm có anh Lê Hiếu Đằng, Phó chủ tịch,
anh Nguyễn Hữu Hạnh, người yêu cầu có cuộc họp, ông Cao Xuân Phách, Phó
trưởng ban tư tưởng văn hoá Thành ủy, ông Dương Đình Thảo, nguyên Thường
vụ Thành ủy TP/HCM, ông Hồ Minh Tôn, Chánh văn phòng MT/TP, ông
Nguyễn Văn Thái, Trưởng ban tuyên huấn MTTQ/TP, ông Mười Thơ và ông
Bảy Lương, nguyên cán bộ binh vận, nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu và tôi.
Đề tài cuộc họp là về “ khiếu nại ” của anh Hạnh có liên quan đến tường thuật
trong cuốn HKKT về cuộc gặp của ông Dương Văn Minh với tướng Vanuxem,
và về một số sự kiện khác.
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Sau đây là đoạn mở đầu và vài suy nghĩ trích từ bài phát biểu ngày 22-122004, dài 18 trang viết tay của cựu tướng Nguyễn Hữu Hạnh (viết ngày 16-122004) :
“ Hôm nay tôi xin trình bày với Thường trực Mặt trận Thành phố và đại
diện của Ban Binh vận Trung ương cục miền Nam, một số vấn đề có liên quan
đến ngày 29 và 30 tháng 4 năm 1975. Tôi cũng có xin mời thêm anh Hồ Ngọc
Nhuận, người mà về mặt chánh trị đã sát cánh với ông Dương Văn Minh, và anh
Nguyễn Đình Đầu, người thân thiết, làm việc sát cánh với ông Nguyễn Văn
Huyền.
Thưa các anh chị,
Ngày 04-12-2004 có một nhà báo gọi đến nhà xin gặp tôi gấp… Tôi hẹn
gặp… ngày 06-12-2004. Người gặp tôi là Thượng tá Sĩ Bình đại diện báo Quân
Đội Nhân dân phía Nam, văn phòng tại 161 đường Trần Quốc Thảo. Ông Sĩ
Bình có cho tôi xem bản photo của tờ báo Công Luận trong đó có một bài đề
tựa : Hồi ký của nhà báo Lý Quý Chung “ SỨ MẠNG LỊCH SỬ : Đầu Hàng ”.
Trong lời giới thiệu có nói “ Một chương của hồi ký đó kể lại ngày 30-4-1975
mà ông, với tư cách Tổng trưởng Thông tin của chánh phủ Dương Văn Minh đã
có mặt tại dinh Độc Lập, làm cái sứ mệnh lịch sử mà ông gọi là Đầu Hàng ”. Và
chương nầy cũng cho biết “ Tổng thống Dương Văn Minh muốn tuyên bố đầu
hàng ngày 29-4-1975 nhưng đã dời đến 30-4-1975 chính vì đã nghe theo lời của
ông Lý Qúy Chung… vân vân và vân vân ”…
Đọc hết bài báo, tôi thấy có một số điều mà tôi thắc mắc, cũng như một số
điều sai trái rõ rệt mà tôi sẽ nêu ra sau.
Theo yêu cầu của tôi, Thượng tá Sĩ Bình có cho tôi bản photo của tờ báo
Công Luận và 3 tờ báo của Quân Đội Nhân Dân có những lời tựa như sau :

3

1/ Báo (QĐND) ngày 04-12-2004 có bài : “ Nội các Dương Văn Minh ngày
30-4-1975 không còn sự lựa chọn nào khác ngoài đầu hàng vô điều kiện ”.
2/ Báo (QĐND) ngày 05-12-2004 có bài : “ Sứ mệnh lịch sử thuộc về Quân
và Dân ta ”.
3/ Báo (QĐND) ngày 06-12-2004 có bài : “ Hồi ký cá nhân cũng phải tôn
trọng sự thật lịch sử ”.
Qua những bài báo Công Luận và Quân Đội Nhân Dân tôi rất buồn. Miền
Nam đã được hoàn toàn giải phóng và đất nước Việt Nam đã được thống nhứt
gần 30 năm rất êm đẹp, và tình hòa hợp dân tộc cũng như đoàn kết không có gì
sứt mẻ. Nhưng bây giờ, vì một hồi ký cá nhân mà đã có bao nhiêu sự chống đối
với nhau… ”

“ Người vô địch ” của tướng Hạnh
Tướng Hạnh đọc tiếp :
“ Đến đây tôi xin ngưng phần trình bày về ngày 30-4-1975 để nói lên suy
nghĩ của tôi về việc ông Lý Quý Chung đã viết : Ông Minh nghe theo lời khuyên
của ông “ không tuyên bố đầu hàng vào ngày 29-4-1975 và chờ qua ngày 30-41975 ”. Tôi nhận thấy ông Lý Quý Chung thật là một người vô địch về chánh trị
và quân sự. Tôi cũng xin nói, ngày 29-4-1975, ông Minh cũng chưa biết tình
hình quân sự như thế nào, vì Bộ Tổng Tham Mưu chúng tôi chưa trình lên ông.
Hơn nữa, chiều và trong đêm 29-4-1975, Trung tá Đẩu, Chánh văn phòng Tổng
thống, cũng cho tôi biết là ông Minh chưa có lệnh gì, vì còn phải chờ đoàn của
ông Liễng trở về từ trại David. Khi Trung tướng Có và tôi gặp ông Minh, nếu có
sẵn bản tuyên bố như ông Lý Quý Chung đã viết thì tại sao ông Minh không đưa
cho Trung tướng Có và tôi xem, mà đã nói với chúng tôi là đợi ông đi gặp ông
Huyền và ông Mẫu ?
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Theo tôi biết bản tuyên bố “ đơn phương tuyên bố bàn giao chánh quyền lại
cho Chánh phủ cách mạng lâm thời cộng hòa miền Nam Việt Nam ” là do ông
Vũ Văn Mẫu soạn thảo, và bản tuyên bố đó có được là do ông Minh hội đàm
cùng các ông Huyền và Mẫu. Bản tuyên bố đầu hàng vô điều kiện là sau khi
Quân Đội Giải Phóng đã vào dinh Độc Lập và do Quân Đội Giải Phóng soạn
thảo…” (trang 7-8).
… Trong bài báo Công Luận có viết : “ Ông Lý Qúy Chung vừa bước vào
sân của Đài Phát thanh thì sinh viên Nguyễn Hữu Thái và một thanh niên khác
đứng ở cổng nói với anh : Anh về đi, khi nào có bộ phận chánh trị vào sẽ liên
lạc lại ”. Đọc đến đây, tôi nhớ và nhìn lại khúc trên có viết ông Lý Quý Chung
nói “ Nếu MTDTGPMN vào đưa cả chánh phủ Sài Gòn đi an trí, tôi sẽ yêu cầu
được quản thúc chung với Đại Tướng ”. Đọc lại phần nầy thì tôi nhớ lại, chúng
tôi đã ở tại dinh Độc Lập từ ngày 30-4-1975 đến tối 02-5-1975, tôi không thấy
có ông Lý Quý Chung. Tôi nghĩ rằng nếu chịu bị quản thúc chung với ông Minh
thì từ Đài Phát thanh ông Chung phải trở lại dinh Độc Lâp... Đằng nầy ông đã
trở về nhà… Ông cũng quên ông cũng là Tổng trưởng…” (trích thư tướng Hạnh,
trang 14-15).

Tướng Hạnh trách oan tác giả HKKT
Nói về tác giả HKKT “ sẽ yêu cầu được quản thúc chung với Đại tướng ”,
có lẽ ông Nguyễn Hữu Hạnh muốn nhắc lại lúc tác giả ngồi cùng xe với ông
Dương Văn Minh sáng ngày 30-4-1975 để đi từ số 7 Thống Nhất đến dinh Độc
Lập, với đoạn viết nguyên văn như sau : “ Ngồi trong xe bên cạnh ông Minh đến
dinh Độc Lập, chưa bao giờ tôi thấy gần gũi và gắn bó với ông như lúc nầy…
Tôi lên tiếng để phá vỡ sự im lặng : “ Nếu cả chính phủ Sài Gòn sau nầy buộc
phải đi “ an trí ”, tôi sẽ yêu cầu được quản thúc chung với đại tướng. Để chi,
đại tướng biết không ? ”. Ông quay qua nhìn tôi : “ Để chi ? ” – “ Để đại tướng
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và tôi có thể tiếp tục nói chuyện tennis với nhau ! ”…(HKKT, ấn bản II, tr.404405).
Nhưng khi tướng Hạnh nhớ lại : “…chúng tôi đã ở tại dinh Độc Lập từ ngày
30-4-197 đến tối 02-5-1975, tôi không thấy có ông Lý Quý Chung…” như trên,
thì tôi thấy cần phải đính chánh cho tác giả HKKT. Bởi tác giả thật sự không có
về nhà. Bằng cớ là đoạn viết sau đây của chính tác giả : “ … Xe Honda đưa tôi
về hướng quận 10 nhưng tới cuối đường Hiền Vương (bây giờ là Võ Thị Sáu) thì
nghe những tiếng nổ dữ dội. Tôi thấy xa xa một chiếc xe tăng. Người chạy tán
loạn. Tôi đoán phía quận 10 còn hỗn loạn. Tôi bèn quyết định tạm qua đêm nay
tại nhà của trung tá Nguyễn Đức Hồng là chánh văn phòng của tôi ở khu Tân
Định.” (HKKT, ấn bản II, tr.412).
Tác giả HKKT không trở lại dinh Độc Lập với ông Dương Văn Minh là
đúng như tướng Hạnh viết, nhưng tác giả cũng không về nhà với vợ con, vì nhận
thấy gần nhà còn hỗn loạn, có thể nguy hiểm cho bản thân ; đó mới thật là
đúng…

Rút hay không rút
Cuộc họp tiếp nối với phát biểu của nhiều người về các vấn đề mà tướng
Nguyễn Hữu Hạnh đã nêu, như là về một số nội dung quyển HKKT mà nhiều
người cho là không đúng sự thật, hoặc là về nội dung các bài báo Công Luận và
Quân Đội Nhân Dân. Nhưng trọng tâm cuộc họp, theo nhấn mạnh của Thường
Trực Mặt Trận và đại diện Ban Tư Tưởng Văn Hóa Thành ủy, vẫn là có nên để
cho quyển HKKT được tiếp tục phát hành hay không.
Có người dứt khoát cho rằng phải rút sách lại vĩnh viễn vì có quá nhiều sai
trái đập vào mắt. Có người đề nghị chỉ nên rút tạm để cho tác giả và NXB sửa
lại rồi cho xuất bản tiếp, như đề nghị của bà Giám đốc NXB Trẻ, tiến sĩ Quách
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Thu Nguyệt, qua một bức thư do Chủ tịch Trần Thành Long công bố. Còn đại
diện Ban Tư tưởng văn hóa Thành ủy thì, khi thấy tôi chậm phát biểu, cứ theo
hỏi riêng tôi có ý kiến như thế nào, phản đối hay ủng hộ cho sách được tiếp tục
phát hành.
Tôi nhận thấy vấn đề không chỉ được đặt ra bên trong, mà còn xung quanh
và bên ngoài cuộc họp. Xung quanh, là vì thỉnh thoảng cứ có người gọi điện đến
cho ai đó để hỏi về diễn biến và kết luận cuộc họp. Những cú điện thoại liên tiếp
nầy chứng tỏ có ai đó, bên ngoài, cũng đang họp bàn về cùng một nội dung như
ở đây…

Thành phần dự họp không bình thường
Nhìn vào thành phần dự họp như tôi kể trên, ngoài Thường trực UBMTTP,
coi như là có vai trò “ trọng tài ”, ngoài anh Nguyễn Hữu Hạnh là người “ khiếu
nại ”, ngoài anh Nguyễn Đình Đầu và tôi là hai cá nhân “ nhân chứng ” được cả
anh Hạnh và Thường Trực Mặt Trận mời dự, các thành phần còn lại đều là đại
diện chánh thức của các tổ chức. Như ông Cao Xuân Phách, Phó Ban Tư tưởng
Văn hóa là đại diện cho Thành ủy. Nhưng hai ông Mười Thơ, Bảy Lương là đại
diện cho Ban Binh vận Trung ương Cục miền Nam thì dự họp để làm gì ? Binh
vận thì có vài trò gì ở đây về một cuốn hồi ký và về việc cho hay không cho nó
được xuất bản ? Và ông Dương Đình Thảo nữa, ông tham dự với tư cách gì ?
Nhờ những cú điện thoại liên tiếp gọi đến, tôi mới biết ông nguyên Phát ngôn
viên Chánh phủ CMLTCH miền Nam VN, nguyên Trưởng ban Tư tưởng Văn
hóa Thành ủy TP Hồ chí Minh, không dự họp với tư cách cá nhân mà coi như là
đại diện cho một bộ phận vốn có vai trò rất quan trọng trong cách mạng ở miền
Nam trước đây.
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Những lọn sóng trong một chung nước
Lúc đầu tôi cứ “ hiểu ngầm ” Binh Vận có mặt chỉ là để ủng hộ cựu tướng
Nguyễn Hữu Hạnh, một đối tượng binh vận trọng yếu rất thường được nhắc đến.
Nhưng càng về sau, sự hiện diện của Binh Vận, đồng thời với sự hiện diện của
ông Dương Đình Thảo, và những cú điện thoại gọi đến từ ngoài cuộc họp, càng
làm cho tôi thấy sự “ hiểu ngầm” của tôi có thể là “ hiểu lầm ”. Bởi “ cuộc đấu
tranh nầy ” thật ra không chỉ tập trung trong một cuộc họp, chỉ về một cuốn
sách, trong “ một chung nước ” mà còn là giữa hai khuynh hướng, hai cách nhìn,
hai đánh giá về diễn biến và kết thúc cuộc chiến Bắc Nam. Giữa Quân Đội với
các cấp lãnh đạo Trung ương Đảng một bên, với tờ Quân Đội Nhân Dân là tiếng
nói chánh thức, và một bên là một thành phần chủ lực của Cách mạng Miền
Nam.
Đánh giá về cuộc chiến, mọi người đã từng thấy nổi bật nhất và sớm nhất là
tác phẩm “ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN ” của Đại tướng Văn Tiến Dũng, và
cũng nổi bật nhất là cuốn sách của Thượng tướng Trần Văn Trà, nói về cuộc
“ Tổng tiến công và nổi dậy ”, cũng vào mùa xuân năm 1975, mà số phận ra sao
mọi người đã rõ, chỉ sau khi nó được xuất bản một thời gian ngắn. Đó là về nhận
định, đánh giá cuộc chiến nói chung.
Nhưng về kết thúc cuộc chiến ?

Về vai trò của ông Dương Văn Minh
Nhưng về kết thúc cuộc chiến thì lại có vai trò nổi bật của một người. Một
người vừa được “ chấm công ”, vừa bị “ vạch tội ”, vừa bị “ xí phần ”, vừa bị
“ phủ nhận ” : người đó là đại tướng Dương Văn Minh.
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Hành động đầu hàng của ông Minh ai cũng rõ, và không ai có thể phủ nhận,
là một hành động không thể nào nói khác hơn là có tính lịch sử, theo nghĩa
thông thường nhất, và đã đi vào lịch sử, có gì đâu mà phải tranh chấp ?
Hành động thì không ai giành được rồi, bời chính ông Minh là người đích
thân trực tiếp tuyên bố đầu hàng, và tuyên bố của ông đã được truyền đi khắp
nước và khắp thế giới, vào một thời khắc lịch sử. Nhưng “ sứ mạng ” thì thế
nào ? Sự đầu hàng của ông có thể gọi là một “ sứ mạng ” hay không ? Sứ mạng
đó, nếu gọi đúng như vậy, thì ông tự giao cho mình hay có ai giao cho ông ?
Quân Đội Nhân Dân và khuynh hướng chánh thức của Trung ương Đảng, mà
báo QĐND là tiếng nói, thì dứt khoát : “ Sứ mệnh lịch sử thuộc về Quân và Dân
ta ” (Báo QĐND ngày 05-12-2004). Theo cánh nầy thì, ngoài Đảng ra, lịch sử
không thể giao bất cứ một sứ mạng lịch sử nào, kể cả “ sứ mạng đầu hàng ”, cho
bất cứ ai. Đầu hàng, đó là số phận của bên thua, mà ông Minh là đại diện. Đó là
định mệnh của cuộc chiến. Đúng giờ, đúng ngày, cuộc chiến… phải chấm dứt,
với một bên thắng nhờ tài lãnh đạo vô địch của Đảng và sức mạnh vô địch của
Quân đội Nhân dân Việt Nam, và một bên thua, phải đầu hàng, có thế thôi.

Sứ mệnh hay định mệnh
Sứ mệnh hay định mệnh gì thì tùy mỗi người, mỗi phía, mỗi bên nhận định,
đánh giá… Riêng tôi đã có viết ra ở khoảng cuối cuốn sách nầy, ngay từ bản
thảo đầu tay, năm 2000-2001 trong chương nói về ông Dương Văn Minh và
trong đoạn nói về “ một giải pháp chưa kịp tượng hình ”.
Về “ một giải pháp chưa kịp tượng hình ” nầy, trước đây tôi cũng chỉ nói
ngắn gọn, và tự hứa sẽ trở lại với nhiều chi tiết hơn, trong một dịp khác, vì đây
là cả một “ giải pháp ” cho một giai đoạn lịch sử, chớ không chỉ là một kết cục.
Ở đây, tôi cũng xin nhắc lại việc tôi không thuyết phục được ông Minh không
nhận quyền từ tay ông Trần Văn Hương mà nên để cho người khác nhận, và
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cũng chỉ xin trích lại một phần của đoạn ngắn đó như sau : “ … Tôi nói “ một
buổi chiều buồn ” là vì vậy, là vì cái thất bại của một giải pháp chưa kịp tượng
hình, chớ thật sự không buồn ai, cũng không buồn cho ai cả… Thất bại trong
thuyết phục ông Minh, tôi thường vắng mặt trong các cuộc họp, từ đó. Nhưng
nếu tôi thành công thì sao ? Thay vào chỗ ông Minh là ai ? Là ông Huyền
chăng ? Hay là một “ khoảng trống chánh trị ” đáng sợ ? Nghĩ đến những quả
pháo đã rót vào Sài Gòn, và thêm 6000 quả nữa theo “ tiết lộ ” của điệp báo họa
sĩ Ớt, hay cảnh có ai đó làm liều, giành giựt từng căn nhà, chiếc cầu, góc phố –
trong một thành phố có mật độ dân số đông nhất nước – dù trong khoảnh khắc,
dù trong tuyệt vọng…, tôi thấy ông Minh chấp nhận vai trò định mệnh của mình
là can đảm. Và tôi nghĩ : hẳn phải có một thứ “ uy ” đưa đến chiến thắng và hẳn
phải có một thứ “ uy ” đưa đến đầu hàng, mà không đổ máu, hay rất ít, thật ít.
Một ông tướng VNCH ở miền Tây đã không nguyên vẹn giao hết binh quyền, lực
lượng rồi tự nổ súng vào đầu là vì vậy hay sao ? Tôi muốn nói đến Thiếu tướng
Nguyễn Khoa Nam, Tư lệnh vùng IV chiến thuật. Và cả tướng Lê Văn Hưng, vị
Phó Tư lệnh của ông nữa, người đã “ ra đi ” trước ông không lâu. Sự can đảm
chấp nhận định mệnh dành riêng cho mình của ông Minh đã bắt gặp sự can
đảm của hai ông nầy, chấp hành mệnh lệnh để chọn cái chết của người lính,
thay cho cái chết của muôn ngàn người khác dưới quyền và của thường dân ”…

Tờ Công Luận là tiếng nói của ai ?
Tờ Quân Đội Nhân Dân đương nhiên là tiếng nói chánh thức của Quân Đội.
Và của Đảng nữa. Qua những động tác ngày càng rõ của ông Trưởng Ban Tư
Tưởng Văn Hóa Trung ương trong vụ tạm ngưng phát hành cuốn HKKT. Nhưng
còn tờ Công Luận ? Nó là tiếng nói của ai ? Đại diện cho khuynh hướng nào, khi
giới thiệu rầm rộ cuốn HKKT trên số báo ra mắt, khi sách còn chưa kịp tới tay
đông đảo bạn đọc ? Tới nay tôi vẫn chưa tìm hiểu và cũng không buồn tìm hiểu
nó là của ai. Nhưng có thể “ nó ” chỉ là “ nó ” và của nó thôi, là một tờ báo mới
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ra lò, với cuốn HKKT cũng mới ra lò là “ cơ hội bằng vàng ” để tự “ lăng xê ”
và “ lăngxê ” cho cả hai. Nhưng không may là nó không có số thứ hai, vì nó đã
bị đình bản ngay sau số 1, khi quyển HKKT bị ách lại. Nếu nó là của một tổ
chức có hậu thuẫn mạnh, như tờ Công an Thành phố, thì hà cớ gì nó phải chết
tức tửi như vậy, khi tờ CA cũng có bài bênh vực HKKT và tác giả HKKT mà
không hề hấn gì ?

Vai trò của Binh Vận
Còn vai trò của Binh Vận ? Có phải là để ủng hộ ông tướng Hạnh như tôi đã
nghĩ lúc đầu cuộc họp ? Tôi đã lầm. Theo những gì tôi biết xung quanh cuộc
họp, sau cuộc họp, và cho tới tận bây giờ, thì chính là để xác nhận công lao của
tổ chức Binh Vận trong suốt chiều dài cuộc chiến, và xác nhận vai trò của ông
Dương Văn Minh, người có “ sứ mạng lịch sử đầu hàng ”, là “ người của ta ”…
đã được “ binh vận, địch vận ” không biết từ đời thuở nào, theo những tài liệu
mới nhất mà một số người có trách nhiệm ở đây đã công bố. !...
Về vai trò của ông Dương Văn Minh như là “ người của ta ”, tổ chức Binh
Vận và nhiều nhân vật chánh thức khác sẽ còn nhiều cơ hội dồn sức chứng minh
dài dài. Và tôi cũng sẽ còn nhiều dịp trở lại vấn đề. Mặc dù, ai cũng biết, với các
thứ “ vận ” khác của Đảng, như là công nông trí vận, phụ vận, ấu vận, cả Việt
kiều vận, tôn giáo vận, và trùm lên hết là dân vận… thì sau rốt sẽ không còn một
người Việt Nam nào không là “ người của ta ” cả. Nhận ai hay không nhận ai là
“ người của ta ”, tùy lúc, tùy nơi, tùy mục đích… trước sau đều không có gì lạ
và đều là “ tốt ” cả, nói theo ngôn ngữ thời thượng.

Vai trò của tác giả HKKT
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Còn ông Lý Quý Chung, tác giả HKKT ? Với tư cách là người thân cận “ số
một số hai ”, và là Tổng trưởng duy nhất của Tổng thống Dương Văn Minh, ông
có vai trò gì trong “ sứ mạng lịch sử : đầu hàng ” ?
Theo lời tướng Nguyễn Hữu Hạnh, như trên đây, thì “ Thượng tá Sĩ Bình,
đại diện báo Quân Đội Nhân dân phía Nam, … có cho tôi xem bản photo của tờ
báo Công Luận trong đó có một bài đề tựa : Hồi ký của nhà báo Lý Quý Chung
“ SỨ MẠNG LỊCH SỬ : Đầu Hàng ”… Và chương nầy cũng cho biết “ Tổng
thống Dương Văn Minh muốn tuyên bố đầu hàng ngày 29-4-1975 nhưng đã dời
đến 30-4-1975 chính vì đã nghe theo lời của ông Lý Quý Chung… ”. Do đó
tướng Hạnh đã khen “ ông Lý Quý Chung thật là một người vô địch về chánh trị
và quân sự…”.
Ở đây tôi cũng xin đính chánh thay cho tác giả HKKT. Bởi cả hai ấn bản
HKKT mà tôi có trong tay – ấn bản I do tác giả ký gởi tặng, và ấn bản II do GĐ
NXB Trẻ tặng sau khi đã được sửa chữa và cho phát hành lại – đều viết rõ là
“ chuyển giao quyền hành ”. Còn hai chữ “ đầu hàng ” thì được dùng trong cái
tựa của một chương khác nói về “ Thời khắc lịch sử : đầu hàng ” của ngày 30-41975 (HKKT, Ấn bản I và II, trang 400).
Ấn bản I viết : “ Liền đó tôi đưa thêm một ý kiến : Không nên công bố việc
chuyển giao quyền hành cho MTDTGPMN ngay chiều 29-4-1975 vì như thế Sài
Gòn sẽ trải qua một đêm vô chánh phủ cực kỳ nguy hiểm. Tôi đề nghị sáng mai
hãy công bố và quyết định nầy sẽ được giữ kín trong một số rất ít người ”
(HKKT, Ấn bản I, trang 391).
Ấn bản II viết : “ Liền đó tôi đưa thêm một ý kiến : Không nên công bố việc
chuyển giao quyền hành cho MTDTGPMN ngay vì như thế Sài Gòn sẽ trải qua
một đêm vô chánh phủ cực kỳ nguy hiểm. Tôi đề nghị sáng mai hãy công bố và
quyết định nầy sẽ được giữ kín trong một số rất ít người ” ( HKKT, Ấn bản II,
trang 390).
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Ta thấy rõ, hai đoạn văn trên của hai ấn bản đều chỉ nói đến “ chuyển giao
quyền hành ”, không nói “ đầu hàng ”. Và giữa hai đoạn văn giống nhau như
trên đây, chỉ có một chi tiết nhỏ là không giống nhau : đó là mấy chữ “ chiều 294-1975 ” trong ấn bản I đã không được ghi lại trong ấn bản II. Không được ghi
lại, nhưng tác giả không thể nào quên được đó là ngày hôm trước của ngày 30-41975, là ngày mà tác giả đã “ đưa thêm ý kiến ” cho ông Dương Văn Minh chọn
để “ chuyển giao quyền hành ”.

Người có khả năng tìm kiếm hòa bình
Chung quanh việc “ chuyển giao quyền hành ” của ông Dương Văn Minh,
với việc “ đưa thêm ý kiến ” của ông Lý Quý Chung, người ta có thể đồng ý hay
không đồng ý với ông tướng Nguyễn Hữu Hạnh khi ông gọi ông LQC là nhà
“ vô địch về chánh trị và quân sự ”, bởi ông cho rằng “ …ngày 29-4-1975 ông
Minh cũng chưa biết tình hình quân sự như thế nào, vì Bộ Tổng Tham Mưu
chúng tôi chưa trình lên ông…, vì còn phải chờ đoàn của ông Liễng trở về từ
trại David…, vì bản tuyên bố “ đơn phương… bàn giao chánh quyền lại cho
Chánh phủ cách mạng lâm thời cộng hòa miền Nam Việt Nam ” là do ông Vũ
Văn Mẫu soạn thảo, và bản tuyên bố đó có được là do ông Minh hội đàm cùng
các ông Huyền và Mẫu…” (Thư Nguyễn Hữu Hạnh, trang 7-8).
Về việc ông Dương Văn Minh đầu hàng cũng vậy, người ta cũng có thể tán
đồng hay không án đồng ý kiến của tờ Quân Đội Nhân Dân, không coi đó là một
“ sứ mạng lịch sử ”…
Nhưng còn về việc “ tìm kiếm hòa bình ” ?
Tác giả HKKT viết : “ … Ngày 28-4-1975, ông Minh chính thức cử tôi làm
Tổng trưởng Bộ Thông tin… và rõ ràng ông có chủ đích khi chọn tôi làm tổng
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trưởng Bộ Thông Tin, bởi tôi hoàn toàn có khả năng đóng góp vào mục tiêu
tìm kiếm hòa bình của chính phủ Dương Văn Minh. ” (HKKT, ấn bản II, trang
376).
Đây rõ rệt là một “ cống hiến ” hết sức to lớn, bởi tác giả HKKT là Tổng
trưởng duy nhất của chánh phủ Dương Văn Minh được bổ nhiệm ngay sau khi
ông Dương Văn Minh nhậm chức Tổng Thống vào chiều ngày 28-4-1975, chỉ
hơn một ngày trước khi “ có hòa bình ”.
Có lẽ vì vậy mà ông Trần Bạch Đằng đã viết trong lời giới thiệu quyển
HKKT : “ … Nhất là, một con người, vào những ngày cuối cùng của chế độ Sài
Gòn, đảm nhiệm Tổng trưởng Thông tin, cống hiến lớn nhường ấy mà mãi hôm
nay mới được đánh giá tương đối công bằng – công bằng cho anh và cho “ đồng
đội ” như ông Dương Văn Minh ”. (ĐỌC “ HỒI KÝ KHÔNG TÊN ”, ấn bản I
HKKT, trang 9).
Về đánh giá nầy, và qua đó mà ông Dương Văn Minh được trở thành “ đồng
đội ” của ông Lý Quý Chung, có thể có người tán đồng, có người không. Và
người tán đồng trước hết là ông Lý Quý Chung. Bởi trong ấn bản HKKT mà ông
tặng Ngô Công Đức, và gởi tặng tôi cùng một số người khác, ông vẫn giữ y lời
giới thiệu của ông Trần Bạch Đằng như trích dẫn ở trên.

Độc quyền và… quảng cáo
Phần tôi, trước khi đến dự họp ở cơ quan Mặt Trận, tôi đã biết tin quyển
HKKT đã bị tạm ngưng phát hành. Không phải do phản ứng của cựu tướng
Nguyễn Hữu Hạnh, bởi phản ứng nầy chỉ mới là phản ứng với Mặt Trận Tổ
Quốc. Thường Trực Mặt Trận cũng chưa đem ra bàn, và khi bàn xong thì chưa
chắc dư luận được biết nội dung. Chính anh Ngô Công Đức, khi đi dự buổi ra
mắt quyển HKKT ở khách sạn Sofitel Plaza về ghé ngang đã cho tôi biết : ngoài

14

những ai đã được tác giả gởi tặng sách trước, những ai đến dự lễ ra mắt đã
không nhận được sách tặng như ghi trong giấy mời.
Tôi cũng đã đọc qua các bài báo Công Luận và Quân Đội Nhân Dân bắt
nguồn cho phản ứng quyết liệt của cánh đã buộc quyển HKKT phải tạm đình
bản, và cũng bắt nguồn cho sự “ vận động ” không kém phần “ quyết liệt ” của
cánh ủng hộ HKKT ngay từ đầu… Giữa hai khuynh hướng “ chống ” và
“ bênh ” quyết liệt như vậy, lại có một tờ báo thứ ba nhảy vào, đó là tờ Công An
thành phố Hồ Chí Minh. Với một bài của một ký giả nói rằng đã từng là cộng sự
viên thân tín của ông Lý Quý Chung và đã ngợi ca tác giả HKKT hết mình,
đồng thời phê phán gay gắt một số người khác…
Vì vậy, tại cuộc họp, tôi đã đọc một bài tôi đã viết sẵn, một bài mà tôi biết sẽ
không làm vừa lòng ai hết, cả Đảng, cả bên chống cũng như bên ủng hộ HKKT,
như sau :
VỀ CUỐN “ HỒI KÝ KHÔNG TÊN ”, vài cảm nghĩ nhân buổi gặp anh
Nguyễn Hữu Hạnh (cựu chuẩn tướng Quân Đội VNCH, Quyền Tham mưu
Trưởng cuối cùng của QĐVNCH, từ ngày 28-4 đến 30-4-1975), với Thường
Trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN thành phố HCM, ngày 22-12-2004.
Thưa quý anh chị,
Thật tình tôi không thể hiểu nổi tại sao, tới ngày giờ nầy, nghĩa là gần 30
năm sau khi đất nước đã hết đao binh và thống nhất, ta vẫn tiếp tục có những
việc làm và cách làm rất đáng buồn, trong nhiều lãnh vực, đặc biệt nhất là trong
lãnh vực tư tưởng văn hóa ! Điển hình là trong trường hợp của cuốn HKKT. Đó
là :
– Cho phép người ta xuất bản một cuốn sách, rồi bắt “ ngưng ”, ngay trong
ngày người ta tổ chức trọng đại buổi lễ ra mắt, ở một nơi sang trọng nhất, đặc
biệt là sau khi báo chí đã “ lancer ”. (Tôi được biết, dù tôi không đi dự, các
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khách mời đã không nhận được sách biếu theo như ghi chú trên thiệp mời) !
Việc làm nầy và cách làm nầy là tùy tiện, quá mức tùy tiện, không theo một
khuôn phép nào, mặc dù ta đã có khá nhiều luật pháp và nhiều lần công bố nhà
nước ta là một nhà nước pháp quyền.
– Bắt ngưng mà không thèm công bố cho bàn dân thiên hạ biết vì lý do gì
(kể cả tác giả có lẽ cũng không biết tại sao). Việc làm nầy là không minh bạch.
– Hai việc và hai cách làm trên đưa đến việc thứ ba là vô tình hay cố ý
quảng cáo cho sản phẩm. Bởi, theo thói thường, điều gì bị cấm là hay kích
thích tính tò mò của người ta. Ngoài việc gợi tính tò mò, một điều bị cấm bất
ngờ còn chắp cánh cho óc tưởng tượng. Không những nhiều người có thể tưởng
tượng rằng sản phẩm là có giá trị lắm, mà chính tác giả cũng có thể dựa vào sự
cấm đoán khiến không ai tiếp cận được sản phẩm, để thổi phồng thêu dệt thêm
nhiều thứ chung quanh sản phẩm, vốn đã không thiếu nhiều vấn đề.
– Nếu cho rằng vì sản phẩm “ có vấn đề ” nên cần cho ngưng phổ biến,
nhưng người dân không cần biết đó là vấn đề gì hay tại sao, thì rõ ràng đây là
tiếp tục việc làm và cách làm coi thường người dân, cho rằng dân trí Việt Nam
ta vẫn còn quá thấp, không đủ trình độ xem xét phán đoán sự việc, không đủ
trình độ để đọc và phê phán, dù chỉ là một cuốn sách trong đó tác giả cho rằng
mình đã viết sự thật về những nhân vật và sự kiện lịch sử. Đến đây tôi thấy cần
nhắc lại hai câu thơ của nhà thơ Cung Văn trên tờ Điện Tín do anh Hồng Sơn
Đông làm chủ nhiệm kiêm chủ bút, và tôi làm giám đốc chánh trị, cách đây hơn
30 năm, để mọi người cùng thấy rằng dân ta từ lâu đã trưởng thành rồi. Hai câu
thơ đó là : “ Ta đã lớn lên trong thời đánh Tây đuổi Mỹ, thành công rồi ta phải
lớn gấp đôi ”.
– Các việc làm và cách làm nêu trên đã đưa đến một số phản ứng, trong đó
có phản ứng của anh Nguyễn Hữu Hạnh. Trước phản ứng của anh Nguyễn Hữu
Hạnh, “ có người ” lại muốn “ bịt ” tiếp. Việc làm nầy là độc quyền, độc đoán
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và bất công. Độc đoán và độc quyền vì chỉ muốn để cho mình và một số người
của mình được ra sách, ra báo. Và bất công khi không cho người khác ngoài
người của mình được viết sách, viết báo, hay lên tiếng về một cuốn sách, một
bài báo…
– “ Có người ” ở đây tôi muốn nói đến bà tiến sĩ Giám đốc nhà xuất bản
Trẻ, khi bà đến vận động anh Nguyễn Hữu Hạnh để anh không nêu vấn đề, hoặc
không phổ biến ý kiến về cuốn HKKT. Lý do bà nêu ra, theo tôi biết, là : 1) Đã
có sửa và sẽ sửa nữa ; 2) Tờ Công Luận không có bao nhiêu độc giả.
Nhưng “ đã sửa và sẽ sửa ” là thế nào khi mà những vấn đề cần lên tiếng
phê phán không chỉ có những vấn đề do anh Hạnh nêu, và người muốn nêu vấn
đề không chỉ có anh Hạnh, mà có thể có hằng chục, thậm chí hằng trăm người
khác ? Không lẽ ta muốn bịt miệng họ hết. Vả lại báo chí “ lancer ” tác giả
không chỉ có tờ Công Luận. Sao người ta lại muốn lờ đi tờ Công An thành phố
Hồ Chí Minh, số ra ngày thứ bảy 04-12-2004, khi tờ nầy ca ngợi tác giả với nào
là “ …có ai đó khi nghe về chủ nghĩa xã hội, về Đảng cộng sản có thể chụp cho
ông cái mũ “ lên gân ”, “ xu thời ”. Riêng tôi tin ông… chân thành tới mức nhẫn
nhịn để mong được bằng mọi cách góp sức mình tối đa dù ở bất cứ lãnh vực nào
cho xã hội mới ”, nào là “ …riêng tôi đọc HỒI KÝ KHÔNG TÊN… với tất cả
cảm xúc của một công dân khách quan chứ không phải với tư cách một người
biết ông nhăm nhăm dòm xét từng câu, từng chi tiết để hể hả bới móc điều gì đó
rồi quy kết… ”, nào là “ …tôi đã biết không ít trí thức cũ mới ưa tuyên ngôn
nhưng trang viết lại quá èo ọp… ”, nào là “ … hy vọng rằng lịch sử báo chí Việt
Nam sẽ đến lúc đặt tên tuổi của LQC ở một nơi trang trọng ”…
Và còn mấy số báo Quân Đội Nhân Dân thì sao ?... Và làm sao hiểu được
câu “ Chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp chân thành của bạn
đọc ” ở cuối Lời Nhà Xuất Bản khi chính bà Giám đốc NXB lại đi vận động
ngược lại ?
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Về những gì anh Nguyễn Hữu Hạnh phát biểu, một cách cơ bản, tôi tán
đồng. Nếu phải có nhận xét gì thêm về những phát hiện của anh Hạnh liên quan
đến một số nội dung trong HKKT, thì tôi sơ bộ nhận thấy rằng một số điều nêu
trong HKKT là không khác gì mấy so với những gì tác giả đã nêu trong
CHUNG MỘT BÓNG CỜ trước đây hơn mười năm. Duy có hai điều chung nhất
khác nhau khá cơ bản, đó là : 1) Nhiều chữ “ chúng tôi ” trong CHUNG MỘT
BÓNG CỜ đã biến thành “ tôi ” trong HKKT ; 2) Có mấy nhân vật rất quan
trọng hay khá quan trọng, trong đó có vài nhân vật mà tác giả cho là thân nhất
với tác giả, tiếc thay đã không còn nữa.
Về mấy số báo Quân Đội Nhân Dân, tôi hơi tiếc đến nay mà vẫn còn có
người gợi lại, nêu lên vài chi tiết không dễ gì kiểm chứng. Nhưng tôi hiểu tại sao
các bạn làm vậy và chia sẻ mối quan tâm của các bạn về sự thật. Nếu không có
một số lời nói và việc làm quá đáng, nếu không có người vì muốn tạc một bức
tượng vĩ đại cho chính mình mà lại đặt dưới bệ tượng của mình không biết bao
nhiêu sự thật lịch sử, (kể cả một số nhân vật lịch sử)… thì tôi tin chắc rằng tuyệt
đại đa số quân dân ta, từ Bắc chí Nam, sau gần 30 năm anh em sum họp một
nhà, đều thấy rằng tuy chúng ta đã có chiến tranh với nhau trong nhiều năm
dài, nhưng chúng ta cũng đã biết bắt tay nhau để cùng nhau làm hòa bình. Vì
vậy mà không có lý do gì để tiếp tục “ nặng nhẹ ” với nhau…
Về phần mình, tôi sẽ dành tiếng nói về những sự kiện lịch sử trọng đại mà
mình có hân hạnh chứng kiến, trong một dịp nào đó sau nầy. Và tôi xin đảm bảo
với các bạn rằng sẽ có nhiều người chết mà còn lên tiếng, và lên tiếng với
những bằng chứng không ai có thể chối bỏ được, vì không phải người ta khi
chết là đã hết, như có người lầm tưởng.
Vì vậy tôi mong rằng những ai có trách nhiệm sẽ thu hồi lệnh cấm đối với
HKKT. Nhưng đồng thời phải để cho mọi người tự do có tiếng nói công khai
trên báo chí. Chứ không độc quyền cho mình và người của mình vừa sách, vừa
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báo, vừa cấm, vừa không giải thích lý do, vừa bịt miệng người khác. Nhất là
trong thời đại Internet như hiện nay.
Thánh Khổng ngày xưa có mấy câu ngắn để tự răn mình. Trong đó tôi nhớ
câu chót là “ thất thập tùng tâm sở dục ”… Ở cái tuổi của tôi bây giờ, tôi cũng
chỉ biết tiếp tục nghe theo cái tâm mà làm, mà nói, và nói những lời trung thực.
Vì đất nước rất cần người trung thực. Còn nếu có ai cần người nịnh hót thì
không có tôi.
Xin cám ơn các anh chị./. Hồ Ngọc Nhuận
Chắc hẳn những lời như đinh đóng cột của tôi trên đây, như là… “ tùy tiện,
quá mức tùy tiện ”, như là…“ không minh bạch ”, như là …“ quảng cáo cho
sản phẩm ”, như là … “ coi thường người dân ”, “ độc quyền, độc đoán, bất
công ”, và sau cùng… “ mong rằng những ai có trách nhiệm sẽ thu hồi lệnh
cấm đối với HKKT, nhưng đồng thời phải để cho mọi người tự do có tiếng nói
công khai trên báo chí ”… đã không làm vừa lòng ai hết, nên ở Ban Tư tưởng
Văn hóa trung ương thì cứ kéo dài lệnh cũ tối đa, còn ở Sài Gòn thì có vài bạn
“ biết chuyện ” cứ theo tôi hỏi : “ Có chuyện gì mà anh và Ngô Công Đức đã bị
gọi là “ bọn Hồ Ngọc Nhuận – Ngô Công Đức ” ?
Tôi và Ngô Công Đức không làm gì hơn là đòi lại sự thật và công bằng. Và
đòi được tự do có tiếng nói, về những gì mình đã trình bày trên đây, và về những
gì sẽ được trình bày ở những phần sau …

“ Đồng đội ” của Lý Quý Chung
Sau phát biểu như nêu trên, tôi đã đặc biệt lưu ý thêm đôi điều về lời giới
thiệu quyển HKKT của ông Trần Bạch Đằng, dưới tựa “ ĐỌC HỒI KÝ
KHÔNG TÊN ”.
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Một là về đoạn ông viết : “ Gần đây tôi có dịp đọc hồi ký của Hồ Ngọc
Nhuận, của Dương Văn Ba, và bây giờ, của Lý Quí Chung. Sắp tới sẽ còn nhiều
hồi ký nữa ”. Về đoạn nầy, tôi cho rằng ông Trần Bạch Đằng viết như vậy là
không minh bạch và không công bằng. Không minh bạch và không công bằng là
vì “ hồi ký của Hồ Ngọc Nhuận ”, của Dương Văn Ba, nếu có, thì đến nay các
hồi ký nầy vẫn chưa được phép xuất bản, nên độc giả chưa hề biết mặt mũi ra
làm sao. Một cuốn sách không được phép in thì làm sao có thể được xếp ngang
hàng với một hồi ký đã được xuất bản và được ông nhiệt tình giới thiệu cổ võ ?
Hai là về việc ông gọi ông tướng Dương Văn Minh là “ đồng đội ” của Lý Quí
Chung, khi ông viết “ …Nhất là, một con người, vào những ngày cuối cùng của
chế độ Sài Gòn, đảm nhiệm Tổng trưởng Thông tin, cống hiến lớn nhường ấy mà
mãi hôm nay mới được đánh giá tương đối công bằng – công bằng cho anh và
cho “ đồng đội ” như ông Dương Văn Minh ”. (ĐỌC “ HỒI KÝ KHÔNG TÊN ”,
ấn bản I HKKT, trang 9).
Về điều nầy, tôi đã đặc biệt nhắc lại cuốn CHUNG MỘT BÓNG CỜ mà
chính ông Trần Bạch Đằng là chủ biên. Qua cuốn đó người đọc được biết có một
“ Nhóm ông Dương Văn Minh ” trong đó có ông Lý Quý Chung. Nhưng bây giờ,
qua cuốn HKKT, với lời giới thiệu của chính ông Trần bạch Đằng, thì người ta lại
biết có một “ Nhóm Lý Quý Chung ” trong đó có “ đồng đội ” Dương Văn
Minh…
Sau cùng tôi cũng đã lưu ý về việc tác giả HKKT đã sử dụng quá nhiều
trang bản thảo quyển ĐỜI của tôi, với dòng ghi trên trang “ Tư liệu tham khảo
chính ” của quyển HKKT là “ ĐỜI, tư liệu của Hồ Ngọc Nhuận ”. Đồng thời tôi
cũng cho biết sẽ dành quyền lên tiếng sau nầy với tác giả HKKT và Nhà xuất
bản Trẻ về việc làm sai trái đó.

MTTQ/TP với yêu cầu nói đúng sự thật và cho công bố
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Một tuần sau cuộc họp, ngày 28-12-2004, Thường trực Ùy Ban Mặt Trận
TQVN/TPHCM có một báo cáo gởi Thường trực Thành Ủy, với chữ ký của Chủ
tịch tiến sĩ Trần Thành Long, với mấy nội dung tôi xin trích :
1/ Quyển HKKT của nhà báo Lý Quý Chung do nhà xuất bản Trẻ in và sắp
phát hành trong dịp chuẩn bị kỷ niệm 30 năm ngày giải phóng miền Nam, thống
nhất đất nước là một quyển sách kịp thời…; 2/ Tuy nhiên trong Hồi ký, ở nhiều
chỗ, khi tác giả diễn tả vai trò cá nhân, có nêu một số sự kiện mà những người
trong cuộc thấy khó chấp nhận được. Lời nói đầu của Đ/c Trần Bạch Đằng
cũng có những câu chữ mà các vị nầy thấy cần phải cân nhắc thêm. Nếu sách
được phát hành như đã được in, các vị nầy thấy có trách nhiệm nói đúng sự thật
và yêu cầu được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng ; 3/ Ban
Thường trực UBMTTQVN/TPHCM nhận thấy… vì sách đã in xong... và vì đã
thông báo rộng rãi trên báo chí, nếu không được phát hành cũng sẽ gây dư luận
xấu.
Do vậy, Ban TTUBMTTQVNTP đề nghị TT Thành ủy chỉ đạo ban Tư tưởng
văn hóa Thành ủy làm việc với nhà xuất bản Trẻ để nhà xuất bản cùng với tác
giả sửa chữa lại một số điểm, đảm bảo tính chính xác, đúng với lịch sử trên tinh
thần cầu thị, và trong chừng mực nào đó có thể thực hiện được ; ít nhất là về
một số sự kiện, một số ý không thể giữ nguyên như sách đã in. Còn những điểm
nào không chỉnh sửa được thì phải chấp nhận sau nầy có sự tranh luận, phê
bình của người đọc. Như thế, không đến nỗi xóa mặt tích cực của quyển sách và
cũng có lợi cho tác giả ”.

Ngô Công Đức lên tiếng
Trong hai ngày 30 và 31-12-2004, anh Ngô Công Đức, nguyên chủ nhiệm
nhật báo Tin Sáng, cũng có thư gởi nhà xuất bản Trẻ và hai ông Trần Bạch Đằng,
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Dương Đình Thảo là hai trong những người chủ trương cho HKKT được tiếp tục
phát hành. Thư Ngô công Đức gởi NXB Trẻ viết :
“ Kính thưa bà Giám Đốc,
Tôi là Ngô Công Đức, cựu dân biểu chế độ Sàigòn, cựu chủ nhiệm kiêm
chủ bút báo Tin Sáng trước năm 1975 và chủ nhiệm báo Tin Sáng bộ mới từ năm
1975 đến 1981, hiện ngụ tại 165 xa lộ Hà Nội, Q2 Tp Hồ Chí Minh.
Trân trọng gởi đến Nhà Xuất Bản Trẻ ý kiến chúng tôi về hồi ký của ông
Lý Quý Chung, do nhà Xuất Bản Trẻ ấn hành và tôi được ông Lý Quý Chung gởi
tặng. Đọc qua nhiều lần cuốn hồi ký, tôi thấy có quá nhiều đoạn không đúng sự
thật liên quan đến Tin Sáng, liên quan đến nhiều người, đến nhiều sự kiện mà tác
giả cùng với tôi đã chung sống trong một thời kỳ.
Đối với cá nhân tôi ông còn gián tiếp vu cáo tôi theo con đường của
Walesa và Công Đoàn Đoàn Kết Ba Lan “ đã phát động lật đổ chế độ cộng sản ”.
Rất tiếc, dù là hồi ký của tác giả, nhà xuất bản cũng có trách nhiệm trong
việc ấn hành xuất bản về những nhầm lẫn, những điều gian dối, bóp méo lịch sử
và những lời kết án bạn bè, thân hữu trong hồi ký.
Tôi xin được quyền dựa trên luật pháp để bảo vệ sự thật và danh dự của
mình, và sẽ lên tiếng trước công luận về cuốn hồi ký của ông Lý Quý Chung.
Trân trọng kính chào bà Giám đốc.
TP/HCM ngày 31-12-2004.- Ngô Công Đức.

Thư Ngô Công Đức gởi ông Trần Bặch Đằng, đề ngày 31-12-2004, có
đoạn viết : “ …Tin Sáng đã đình bản bởi một loạt mâu thuẫn, chia rẽ nội bộ và
anh Chung đã từng tố cáo tôi trước Bí thư Thành ủy Võ Văn Kiệt với sự hiện diện
của Ban Tuyên Huấn và anh em Tin Sáng rằng tôi lãnh đạo Tin Sáng chống
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Đảng. Bây giờ tôi đã quên lời tố cáo “ giết người ” của anh Chung và còn đưa
cho anh tài liệu để viết hồi ký. Trong hồi ký anh lại tiếp tục gián tiếp tố cáo Tin
Sáng và cá nhân tôi, để người đọc hồi ký hiểu rằng nếu không có mâu thuẫn với
anh thì Tin Sáng cũng không thể tồn tại vì tôi sẽ như Walesa của Công Đoàn
Đoàn Kết Ba Lan, sẽ phát động lật đổ chế độ cộng sản. Buổi ra mắt cuốn hồi ký,
tôi có mặt vì đã hứa với anh Chung, nhưng khi đọc xong cuốn hồi ký, tôi thật kinh
ngạc… ”
Thư Ngô Công Đức gởi ông Dương Đình Thảo, đề ngày 30-12-2004, có
đoạn viết : “ …Việc anh Lý Quý Chung viết hồi ký, chính tôi cung cấp cho anh hai
quyển sách được trích chính yếu cho hồi ký của anh là cuốn “ Buddha’s child ”
của tướng Nguyễn Cao Kỳ tặng và bản thảo cuốn “ ĐỜI ” được anh Nhuận gởi
cho… Tôi không dè 2 tư liệu trên không chỉ để tham khảo mà lại được trích in, sẽ
gây rắc rối về luật bản quyền và cá nhân tôi cũng bị trách móc… Tôi đoán, và
sau khi thấy báo chí ca ngợi trước khi phát hành, đọc lời tựa của anh Trần
Bạch Đằng, và thấy anh đến để tăng sức nặng cho sự ra đời quyển hồi ký, có lẽ
nhiều người cũng hiểu vai trò của quyển hồi ký nầy cho những gì sẽ mở màn
cho năm 2005… Ông Dương Văn Minh đã chết… Một số người đã từng đấu
tranh chánh trị nay cũng đã chết… Vì lợi ích đất nước, việc tuyên dương công
lao của ông Dương Văn Minh vừa xứng đáng cho ông và có lợi cho hòa hợp
dân tộc, điều mà ông đeo đuổi trong những năm trước và sau 75. Nhưng tôi tin
ông Dương Văn Minh không mong có sự ghi công, và nếu ông Dương Văn
Minh còn sống, chắc có nhiều thay đổi trong nội dung hồi ký Lý Quý Chung
liên quan đến ông… ”

Xin trả lại cho Đời
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Riêng tôi, sau khi nhận được sách tặng đề ngày 02-12-2004, do anh Ngô Công
Đức trao lại, và sau cuộc họp ngày 22-12 tại cơ quan Mặt Trận, tôi đã có thư gởi
các nơi như sau :

Thaønh phoá Hoà chí Minh, ngaøy 24 –12 – 2004
Kính göûi : – Anh Lyù quyù Chung
– Baø Tieán Só Quaùch thu Nguyeät
Giaùm ñoác Nhaø xuaát baûn Treû

Thöa anh Lyù quyù Chung,
Thöa baø Giaùm ñoác,

Ñoïc qua quyeån “ HOÀI KYÙ KHOÂNG TEÂN” do NXB Treû xuaát baûn vaø do anh
Lyù Quyù Chung göûi “ taëng”, toâi voâ cuøng ngaïc nhieân khi thaáy nhieàu ñoaïn trong
“ HOÀI KYÙ KHOÂNG TEÂN ” laø nhöõng ñoaïn trong baûn thaûo quyeån “ ÑÔØI hay
Chuyeän veà nhöõng ngöôøi tuø cuûa toâi ”, maø trong HKKT coøn ñöôïc goïi laø “ ĐỜI, tö
lieäu cuûa Hoà ngoïc Nhuaän ”, ñaõ bò anh Lyù Quyù Chung trích söû duïng maø khoâng heà
ñöôïc pheùp cuûa toâi. Coù ñoaïn noäi dung coøn bò boùp meùo.
Toâi cuõng xin löu yù theâm raèng baûn thaûo quyeån “ Ñôøi…” cuûa toâi tröôùc
ñaây ñaõ bò NXB Treû töø choái xuaát baûn, nhöng nay laïi bò trích duïng trong HKKT.
Vieäc laøm naày laø traùi vôùi ñaïo ñöùc cô baûn cuûa ngöôøi caàm buùt vaø xaâm
phaïm quyeàn taùc giaû cuûa toâi.
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Vì vaäy toâi yeâu caàu anh Lyù Quyù Chung vaø Nhaø xuaát baûn Treû ñoàng coù
traùch nhieäm ruùt laïi toaøn boä nhöõng gì anh Chung ñaõ laáy traùi pheùp trong baûn
thaûo quyeån “ ÑÔØI…” cuûa toâi ñeå söû duïng trong HOÀI KYÙ KHOÂNG TEÂN, vaø xin
loãi toâi.
Traân troïng kính chaøo./.
Hoà Ngoïc Nhuaän

Người chứng
Sau khi nhận được thư tôi, bà tiến sĩ Quách Thu Nguyệt, Giám đốc Nhà Xuất
bản Trẻ đã xin gặp tôi. Tôi hẹn gặp ở cơ quan Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc TP. Bà
đến với một chị biên tập viên trẻ (tôi không nhớ tên, không biết có phải là chị
Hoàng Anh, biên tập viên có tên trên trang bìa quyển HKKT hay không). Tôi mời
anh Lê Hiếu Đằng, Phó chủ tịch UBMTTQTP, cùng tiếp khách với tôi, vì anh
Đằng và tôi cùng có chung một phòng làm việc tại cơ quan MT, và vì tôi luôn
muốn có người chứng. Anh Đằng đã vui vẻ nhận lời cùng tiếp khách. Bà giám
đốc đã tỏ ra đặc biệt “ xúc động ” khi nói chuyện với chúng tôi, nhất là về câu
“ Tôi cũng xin lưu ý them rằng bản thảo quyển “ Đời…” của tôi trước đây đã bị
NXB Trẻ từ chối xuất bản, nhưng nay lại bị trích dụng trong HKKT ”, trong thư
tôi gởi bà.
Bà xúc động cho biết nhà XB Trẻ không hề tiết lộ bản thảo quyển ĐỜI của
tôi, và đoan chắc tác giả HKKT đã sử dụng bản thảo từ một nguồn khác. Bà
cũng buồn rầu cho biết đã tin tưởng phó thác cho một nhân vật tên tuổi ở thành
phố đánh giá giùm tác phẩm HKKT, nhưng không ngờ lại gặp quá nhiều phản
ứng. Điều bà càng không ngờ hơn, và chị biên tập viên trẻ cũng vậy, là tác giả
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HKKT đã không hề xin phép tôi để sử dụng bản thảo quyển ĐỜI, với nhiều trích
đoạn như vậy. Hai người cứ đinh ninh là việc nầy đã được tôi chấp thuận, vì
được biết tác giả HKKT và tôi không là chỗ xa lạ.
Cũng trong buổi gặp nầy bà Gíám đốc NXB Trẻ có cho biết thêm : ấn bản I
quyển HKKT sẽ bị rút lại – tất nhiên phải ngầm hiểu là trừ đi những cuốn đã lỡ
tặng, trong đó có cuốn tôi đang giữ – giao nhà xuất bản phối hợp với tác giả sửa
lại những gì có thể sửa được, và cho xuất bản tiếp.
Quyết định sau cùng, theo tôi được biết, là từ Ban Tư tưởng Văn hóa Trung
ương, đặc biệt là sau nhiều lần trao đổi giữa Trưởng ban, ông Nguyễn Khoa
Điềm và ông Võ Văn Kiệt. Có mấy người bạn sau nầy đã hỏi tôi, với ít nhiều
ngạc nhiên : “ Các anh đã làm gì trong “ vụ HKKT ” mà trong các cuộc trao đổi
ở cấp cao, có người đã gọi các anh là “ bọn Hồ Ngọc Nhuận – Ngô Công
Đức ” ?

Làm gì
Nếu chúng tôi có làm gì thì rõ ràng là, như trên cho thấy, cũng sau một số tờ
báo, đặc biệt là các tờ Quân Đội Nhân Dân, Công An Thành phố Hồ Chí Minh,
và tờ Công Luận – tờ nầy về sau đã bị rút giấy phép – cũng sau cả các lãnh đạo
Đảng trong và ngoài Quân Đội, sau cựu tướng Nguyễn Hữu Hạnh, sau cả
Thường trực Ủy ban Mặt Trận TQVN/TPHCM… Và “ cái làm gì ” của chúng
tôi cũng chỉ là đòi hỏi một sự công bằng, tự do và một phép lịch sự tối thiểu của
mọi người, mọi phía có liên quan. Trước sau, chúng tôi không hề đòi ngưng phát
hành cuốn HKKT. “ Dẫu sao, cuốn hồi ký của anh Lý Quý Chung cũng nên xuất
bản ”… Đó là bút tích của anh Ngô Công Đức trong thư đề ngày 30-12-2004
gởi ông Dương Đình Thảo. Còn phần tôi thì, như đã trình bày chính thức trong
cuộc họp ngày 22-12-2004 trước đại diện Ban Tư tưởng Văn hóa Thành ủy và
nhiều người ở cơ quan Mặt Trận TP, chẳng những tôi đã chống lại việc ngưng
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phát hành quyển HKKT, mà còn lên án việc làm nầy, với những từ không thể
nào thích đáng hơn. Tức nhiên là tôi cũng lên án cả cái “ tự do ngôn luận một
chiều ”…
Một thời gian sau, bà Giám Đốc nhà xuất bản Trẻ có tặng tôi một quyền
HKKT ấn bản II, cũng đề tháng 12/2004… nói rằng đã có sửa chữa một số điều,
và đã rút lại những gì là của tôi ở trong đó. Thú thật tới nay tôi vẫn chưa có can
đảm kiểm tra xem cái gì của tôi là không còn sót lại trong ấn bản II HKKT. Có lẽ
những đoạn văn dài bị sao chép của tôi là không còn, nhưng những chuyện tôi kể,
như về các cuộc xuống đường, những chuyến tôi cùng một số bạn đi làm báo nói
ở Sàigòn và vài tỉnh lân cận, hay về “ ngày 10-10-1974, ngày ký giả đi ăn
mày ”… là không hẳn… đã được rút ra hết. Riêng trong bảng kê các “ tư liệu
tham khảo chính ” ở cuối quyển HKKT, ấn bản II, thì vẫn còn để “ Đời – tư liệu
của Hồ Ngọc Nhuận ”.

Ông TBĐ hai lần “ ĐỌC HỒI KÝ KHÔNG TÊN ”
Đặc biệt, Lời Giới Thiệu của ông Trần Bạch Đằng, dưới tựa đề là “ ĐỌC HỒI
KÝ KHÔNG TÊN ” thì có thay đổi, sau khi có cuộc họp ở cơ quan Mặt Trận.
Điều nầy chứng tỏ ông Trần Bạch Đằng đã có “ cân nhắc lại ” như Thường Trực
MT đã đề nghị. Ít nhất là về vài điểm như dưới đây :
“ ĐỌC HỒI KÝ KHÔNG TÊN ” lần 1, ấn bản I, (ấn bản do tác giả ký gởi
tặng), ông Trần Bạch Đằng viết : “ Thật ra, với lớp trí thức Sài Gòn như Lý Quí
Chung, “ phơi phới sống với chế độ mới ” là chuyện không thể có, tức không thể
đòi hỏi. Nhất là, một con người, vào những ngày cuối cùng của chế độ Sài Gòn,
đảm nhiệm Tổng trưởng Thông tin, cống hiến lớn nhường ấy mà mãi hôm nay mới
được đánh gía tương đối công bằng – công bằng cho anh và cho “ đồng đội ” như
ông Dương Văn Minh... Gần đây tôi có dịp đọc hồi ký của Hồ Ngọc Nhuận, của
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Dương Văn Ba, và bây giờ, của Lý Quý Chung. Sắp tới sẽ còn nhiều hồi ký
nữa… ” (TBĐ “ ĐỌC HỒI KÝ KHÔNG TÊN ”, ấn bản I, tr.9-10)
“ ĐỌC HỒI KÝ KHÔNG TÊN ” lần 2, ấn bản II, (ấn bản do NXB Trẻ tặng),
ông Trần Bạch Đằng viết : “ Thật ra, giới lớp trí thức Sài Gòn như Lý Quý
Chung, “ phơi phới sống với chế độ mới ” là chuyện không thể có, tức không thể
đòi hỏi. Rồi đây độc giả sẽ còn đọc nhiều hồi ký nữa của nhiều nhân vật có mặt
lúc nầy lúc khác giữa lòng Sài Gòn. Những tư liệu ấy – nếu được đọc với sự phê
phán và lòng bao dung – sẽ thêm cho pho sử hiện đại nước ta các khía cạnh
không phải là không thú vị ”… (TBĐ “ ĐỌC HỒI KÝ KHÔNG TÊN ”, ấn bản II,
tr.9 ).
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Bún bò Huế
Trong mấy năm Ngô Công Đức lưu vong ở nước ngoài, từ 1971 đến 1975,
tôi đã viết cho Đức khá nhiều về tình hình chiến sự, chánh trị kinh tế của miền
Nam. Nhiều bạn bè người nước ngoài thương Việt Nam, và dĩ nhiên là chống
“ chiến tranh Việt Nam ”, đã giúp mang thư tôi đi, kể cả băng cassette. Các bạn
người Anh, người Đức, người Pháp, người Ý, người Canada, người Thụy Điển,
và cả người Philippines… Trong số có mấy nữ tu, linh mục và cả giám mục.
Trong số có nhiều người Mỹ, và trong số những người Mỹ có vợ chồng anh Paul
và Sophie Quinn-Judge, nhà báo, nhà nghiên cứu sử học… Chị Sophie thỉnh
thoảng có trở sang Việt Nam và chúng tôi thường ăn cơm với nhau.
Nhưng tôi cũng không quên kể cho Đức nghe về dân tình miền Nam. Dân
tình ở nhiều vùng khác nhau. Khác nhau, nhưng chung nhứt vẫn là nỗi khổ về
chiến tranh. Chiến tranh là nỗi khổ tổng hợp, toàn diện, là thảm họa gốc của mọi
thảm họa : tội ác, phân ly, tang tóc, ô nhục, suy đồi, nhà tan cửa nát, làng mạc
tan hoang. Đến con cá dưới nước, con chim con thú trên rừng cũng không còn
đường sống, cũng bị diệt chủng… Và hằng trăm thứ tai họa khác kèm theo.
Miền Nam nước Việt nổi tiếng vựa lúa Đông Dương đã phải ăn gạo Mỹ, cho
thấy tang thương của ruộng đồng và thống khổ của dân quê Việt Nam như thế
nào.
Và cũng cho thấy Sàigòn luôn là nơi có truyền thống dang tay rộng đón
những người con Việt từ mọi miền đất nước. Từ miền Bắc sau Hiệp Định
Genève 1954, khi đất nước bị chia cắt ở sông Bến Hải. Từ miền Trung liên tục
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sau nhiều biến cố lịch sử, đặc biệt từ sau 1960 và 1972, sau những trận đụng độ
ác liệt giữa bộ đội miền Bắc với quân đồng minh, đứng đầu là quân đội Mỹ, ở
các tỉnh dọc biên giới Việt Lào. Sàigòn, trong suốt chiều dài của lịch sử hình
thành đất nước và các cuộc chiến huynh đệ tương tàn, trong đó có cuộc chiến
vừa qua, là chỗ quy về của mọi con dân và mọi thành phần dân tộc để lấy đà cho
mọi vươn tới. Sàigòn, vì vậy, cũng là nơi tựu hội mọi nét đặc thù của văn hóa
dân tộc.
Tôi nhớ năm 1961 là năm tôi bị động viên khóa sinh viên sĩ quan trừ bị,
khóa 14, ở trường Bộ binh Thủ Đức. Đây là lần thứ hai tôi bị động viên. Lần
trước là vào năm 1954, với sự hiện diện của quân đội viễn chinh Pháp. Các bác
sĩ y tá khám sức khoẻ cho đám tân binh toàn là người Pháp, có mấy cô đầm trẻ
măng cùng tham gia khám nữa. Nhưng lần đó tôi hụt đi, và có lẽ hụt chết. Sau
khi nhận số quân cùng các thứ quân trang và “ sẵn sàng để được đưa đi tham
chiến ” thì được tin lòng chảo Điện Biên bị thất thủ… Lần nầy vì cuộc chiến của
người Mỹ chỉ mới bắt đầu, không thể thoát được, nên tôi phải đi Thủ Đức.
Đêm đêm quanh các trại lính lanh lảnh vang lên những tiếng rao bán hàng
rong của các cô vợ lính. Đa số là những gánh bún bò. Thỉnh thoảng mới nghe
chêm vô chữ “ Huế ”, hoặc kèm theo hai tiếng “ giò heo ”. Đi tập lính cả ngày,
đêm thường thấy đói. Nếu lương thực ở nhà tiếp tế đã cạn thì “ làm ” tô bún bò
cho dễ ngủ là nhất. Nhưng tôi không thể không kinh ngạc kêu lên khi lần đầu ăn
bún bò ở đây : bún bò gì có nước lèo, lại có giò heo, lại có hương vị mắm
ruốc ! ? Thì ra cho tới lúc đó, khi nói tới bún bò thì tôi chỉ quen ăn có món bún
bò xào của Sàigòn và miền Nam. Hay nói cách khác, món bún bò Huế, bún bò
giò heo, thời đó, thời 1961-1962, có lẽ chỉ mới bò tới khu ngoại ô đông bắc
Sàigòn, tới Thủ Đức, hay quanh các trại lính của chúng tôi, chưa thật sự thịnh
hành ở khắp Sàigòn, và nhất là chưa có mặt ở các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Tôi
tuy gốc Huế, dòng nhà Hồ Đắc, từ đời cụ cố tổ vào lập làng định cư ở xã Tân
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Hòa Thành Tiền Giang đến nay đã trên mười đời, nhưng cũng chỉ mới biết
thưởng thức món bún bò Huế từ đầu những năm 1960 trở về đây thôi.

Ly trà đá với anh bạn hồi kết
Có nhiều bạn “ hồi kết ” cũng không biết như tôi, mà về nhiều thứ khác.
“ Hồi kết ” là từ người ta quen dùng sau 1975 để chỉ chiều ngược lại của “ tập
kết ”. Và “ tập kết ” là từ để chỉ những người kháng chiến miền Nam, tập trung
ở những nơi đã được thỏa thuận trong Hiệp định đình chiến Genève 1954, để đi
ra Bắc. Sau 1975, những ai đã từng tập kết ra Bắc trở lại miền Nam sinh sống
được gọi là dân “ hồi kết ”.
Một hôm, có một anh bạn thân “ hồi kết ” bỗng hỏi tôi : “ Trà đá xuất hiện
ở Sài Gòn hồi nào ” ? Câu hỏi bất ngờ khiến cho tới giờ nầy tôi vẫn chưa biết
liệu câu trả lời của tôi có thật thoả đáng hay không. Bởi hồi nhớ lại thời thơ ấu
của chúng tôi, Sàigòn không có trà đá.
Thời chúng tôi còn nhỏ, nước trà thịnh hành ở Sàigòn là trà Huế, thứ trà mà
bây giờ người ta gọi là trà xanh. Chớ trà Tàu cũng ít. Mà trà Tàu cũng là trà Việt
Nam do người Tàu tẩm ướp chế biến. Nhưng cũng là trà nóng, không có trà đá.
Trà Huế thường uống bằng tô. Đi làm đồng về, hay sau một đoạn đường dài
cuốc bộ mà “ làm ” một tô trà Huế là thấy “ mát ” ngay. Nhờ đổ mồ hôi. Ở
Sàigòn xưa, trà Huế đi đâu cũng đụng. Cứ qua vài khu phố, vài góc đường là
gặp. Trà Huế, nấu trong nồi đất, múc bằng gáo dừa ra tô, vừa thổi vừa uống vừa
ăn kẹo đậu phộng hay đường tán, là thức uống quen thuộc của người lao động,
của các “ anh xe kéo ” lúc gác càng nghỉ xả hơi.
Cà phê đá thì có. Vì cà phê và nước đá là hai thứ cùng đi theo bước chân của
người Pháp. Sản xuất nước đá là do các nhà máy của Pháp, cùng các hãng bia.
Các hãng bia mọc lên như nấm trên cả nước ta từ sau 1975 cho tới giờ có lẽ là
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do kế thừa cách làm ăn và cách uống của người Pháp từ thời cũ chăng ? Có lẽ
chỉ một phần, phần còn lại có lẽ là do ảnh hưởng của các nước anh em xã hội
chủ nghĩa Đông Âu, nhất là của Đông Đức, của Tiệp, những nước nổi tiếng
“ bợm bia ” từ xa xưa… Cà phê – và cao su – cũng do các đồn điền của người
Pháp du nhập sản xuất. Một ít là của người bản địa nhà giàu hoặc “ dân tây ”.
“ Bia, Đá ” là hai thứ gần như độc quyền của các nhà kinh doanh Pháp ở Đông
Dương thuộc Pháp, cùng nhiều thứ độc quyền khác. Còn rượu gạo nếp và thuốc
phiện là độc quyền của nhà nước Pháp. Rượu gạo quốc doanh hay công quản
của Pháp ngày xưa còn được gọi là “ rượu công xi ”, RA (Régie d’Alcool), và
quốc doanh thuốc phiện được gọi là RO (Régie d’Opium).
Vậy trà đá xuất hiện ở Sàigòn lúc nào ? Tôi thiết nghĩ ở khoảng thời gian
người Mỹ ồ ạt đổ quân sang đây, tức từ sau 1965. Quen ở xứ lạnh, lính Mỹ
không chịu nổi cái nóng nhiệt đới xứ ta và nhiều thứ khác nữa. Được biết trong
những thời kỳ đầu, ở những nơi trú quân hẻo lánh, các tiện nghi kỹ thuật hậu cần
hiện đại chưa theo tới kịp, có lính Mỹ đã phải tạm dùng “ nước đá cây ” để dưới
gầm giường, thay cho máy lạnh, để dễ ngủ. Các dịch vụ phục dịch quân đội viễn
chinh Mỹ cũng bắt đầu nở rộ như nấm mối đầu mưa. Nào sản xuất vận chuyển
nước đá, nào giặt giũ quần áo, nào hằng trăm vụ thầu lớn nhỏ đủ loại khiến
nhiều người biết đón gió phất lên rất dữ.
Nếu nói cà phê đá ngày xưa đi theo chân Tây thì trà đá ngày nào đi theo
chân Mỹ cũng là có lý. Dần dà nước đá đã trở thành một nhu cầu thiết yếu của
người Sàigòn. Đối với người Sàigòn, rồi người miền Nam, không có nước đá dài
ngày chắc phải có nổi loạn, dù nổi loạn từ giờ là gần như không tưởng…
Sinh hoạt trong dân gian, quan hệ giao tiếp đối xử giữa dân gian cũng từng
thời kỳ mà chịu ảnh hưởng hay biến đổi theo cái ăn, cái uống, cái mặc. Và theo
cách ứng xử trong từng những cái đó. Có một thời, vì không thể tranh đua mua
sắm nổi với mấy chị em có vài đồng tiền rểnh rảng của lính Mỹ trong túi, dù là
trái mít ngon hay con gà ở ngoài chợ, nên bà con có ác cảm với họ ra mặt… Và
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họ cũng biết phận mình, hiếm khi lên mặt với bà con. Còn bây giờ, cũng với
đồng tiền ấy, cũng với người Mỹ ấy, nhưng cách lấy, cách xài, cách ăn, cách
mặc cũng khác… nên các mối quan hệ đối xử với nhau cũng khác…
Các bà con xa quê lâu hay các bạn trẻ “ đàn hậu tấn ” cũng thuờng theo hỏi
về nhiều thứ khác nữa. Như xe lửa có móc để leo lên Đà Lạt, hay đường xe lửa
Sàigòn - Mỹ Tho bị bỏ hồi nào, tại sao bỏ ? Như đường xe điện Sàigòn - Chợ
Lớn tới năm nào thì không còn nữa, và chiếc xích lô thay chiếc xe kéo hồi nào ?
Và tại sao, ở hai bờ sông Tiền, cùng chia nhau một bến bắc Mỹ Thuận – hồi
chưa làm cầu – mà từ bên nầy bến, thuộc Mỹ Tho Tiền Giang, chiếc xích lô lại
thịnh hành suốt cho đến tận Sài gòn, nhưng lại nhường chỗ cho chiếc xe lôi, còn
được gọi là xe vua, từ bờ phía bên kia, từ phía bờ Vĩnh Long đổ đi các tỉnh miền
Tây và xuống tận đất mũi Cà Mau ? Đâu là cái gốc của việc hình thành hai loại
phương tiện vận chuyển dùng sức người là chính, nhưng một đằng là với sức
đẩy từ sau, và một đằng là với sức lôi từ trước ? Và đâu là cái lý cho việc hai bờ
sông Tiền là ranh giới phân chia lãnh địa cho hai loại phương tiện vận chuyển
độc đáo đó ? Có người viện dẫn người Pháp hay người Mã Lai ra làm ảnh
hưởng, nhưng không hẳn…

Hai nền văn minh với cuộc gặp lịch sử
Còn nhiều câu hỏi khác nữa mà con cháu chúng ta sau nầy có lẽ sẽ còn hỏi
nữa. Như về chiếc xe gắn máy, phổ biến nhất là chiếc Honda, xuất hiện ở Sàigòn
lúc nào ? Về chiếc xe Honda nầy, tôi còn nhớ, lần đầu tiên phái đoàn Sàigòn ra
thăm Hà Nội tháng 9 năm 1975, đã được hãng tin AFP của Pháp giới thiệu ra
khắp thế giới như là đại diện của “ nền văn minh xe Honda lần đầu gặp gỡ nền
văn minh xe đạp ” ! Do đó, tôi đã viết để lại Hà Nội một bài ngắn, bây giờ
không nhớ đăng ở đâu, nói rằng tôi và nhiều anh em miền Nam của tôi rất tự hào
về nền văn minh xe đạp đã làm nên lịch sử, chớ không hề hãnh diện về “ nền
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văn minh xe Honda ”, mà tác dụng chính yếu là hủy hoại môi trường, con người
và làm giàu cho ngoại bang. Và bây giờ, nếu có dịp viết tiếp, tôi sẽ hỏi : chiếc xe
gắn máy có gì hay mà cho nó lên ngôi, loại bỏ chiếc xe đạp, chiếc xích lô, chiếc
xe lôi lâu đời thân thiện với con người và môi trường. Trong khi dân các nước
giàu và văn minh ngày càng đua nhau dùng xe đạp, xe lôi ? Việc rúng rẻ các
phương tiện thô sơ ở nước ta khiến người ta có cảm giác về mấy ông “ tân
trưởng giả ” học làm sang, hay có phần hùn với các hãng sản xuất xe gắn máy ở
nước ngoài. Hoặc cả hai…

Ba Xị Đế và Trâm Bầu
“ Miếng ăn là cái tồi tàn, mất đi một miếng lộn gan lên đầu ”. Câu nói những
tưởng chỉ dùng trong dân gian, nào hay nó cũng áp dụng cho các loại triều đình,
nhà nước. Cũng vì mất miếng ăn, hay tranh nhau miếng ăn mà sanh ra đánh
nhau giữa nước nầy nước nọ, hay đánh nhau giữa một nhà nước và dân một
nước. Gần ta nhất, không ai không biết cuộc chiến tranh nha phiến giữa nước
Anh và nước Tàu, để rồi Tàu phải nhượng Hồng Kông cả trăm năm cho Anh.
Gần ta hơn nữa, và ngay ở nước ta, cũng vì muốn giữ độc quyền cái uống, cái
hút… mà những cái “ RA ”, cái “ RO ” và những anh lính “ đoan ” của thực dân
Pháp đã ngày đêm lùng sục rượt bắt những người dân Nam Kỳ nấu rượu nếp, bị
cho là nấu rượu lậu.
Rượu nếp ở trong Nam còn được gọi là “ rượu đế ”. Rượu đế, sau nầy có nơi
còn gọi là “ ba xị đế ”, vì ba chai xá xị dùng đong được một lít rượu đế. “ Làm
vài xị đế ” hay làm vài “ ly xây chừng ” có lẽ cũng bắt nguồn từ thói quen ngồi
quán uống cà phê buổi sáng, rồi kéo dài tới chiều mần chập rượu đế luôn. Bởi ly
“ xây chừng ” ở quán của mấy “ chú ba Tàu ” thường là dùng để uống cà phê.
Còn người lao động ở quê thì thường uống rượu bằng chén, cỡ chén ăn cơm.
Hạng trưởng giả trung lưu cũng uống rượu bằng chén, nhưng là chén chun, còn
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gọi là chén hột mít. Rượu đế còn có một cái tên khác, ít phổ biến hơn, là “ rượu
trâm bầu ”. Tại sao ? Bởi vì dân quê Nam Kỳ thuộc Pháp nấu rượu là phải nấu
lén, nấu lậu. Nấu xong phải giấu rượu trong cỏ đế, vì cỏ đế rậm rạp và cao lút
đầu. Hay trong các bụi trâm bầu. Không biết trước 1975 “ rượu quốc lủi ” ở
ngoài Bắc thường “ chui lủi ” thế nào, và bị “ quốc doanh ” rượt đuổi phạt vạ thế
nào khi bắt gặp, còn ở trong Nam, thời thuộc Pháp, nấu rượu lậu, rượu đế, mà để
“ lính đoan ” – douane – tức thuế quan bắt được thì bị phạt nặng lắm, có khi
phải đi tù…

Phở là… phở
Về tô phở cũng có vài chuyện nói… Ngày nay thỉnh thoảng vẫn gặp đâu đó
ở Sàigòn thành phố Hồ Chí Minh một hiệu “ phở Bắc ” hay “ phở Hà Nội ”. Mà
không biết có ngon hay không. Bởi người ta treo bảng phở Bắc hay phở Hà Nội,
nhưng phở của thời nào và xuất xứ chính xác từ chỗ nào của miền Bắc, của Hà
Nội, thì không thấy ghi rõ. Nếu của cái thời nấu phở với cả đống mì chính, hay
phải lận lưng cả gói bột ngọt khi đi ăn phở thì liệu người Hà Nội hay người
Sàigòn bây giờ có chịu ghé mấy cái quán “ phở Bắc ”, “ phở Hà Nội ” đó mà ăn
hay không ? Nếu có người mở tiệm phở ở miền Nam nước Pháp, ở Nice chẳng
hạng, mà treo bảng hiệu “ phở Bắc ” thì chưa chắc có ai vô ăn. Bởi thực khách
có thể tự nhủ : nếu đây là người ở tận xứ Lille cực Bắc mà xuống Nice nấu phở
thì chắc gì ngon, và thua phở Paris là cái chắc.
Phở là phở. Cả thế giới ngày nay đều biết tiếng “ phở ”. Ở Bắc Âu hay Bắc
Mỹ, ở Nam Phi hay ở Úc… đâu đâu cũng có người tìm thưởng thức tô phở.
Người mình mà đến Paris, dù phải vội đi nơi khác, ít nhất cũng được bà con mời
đãi một tô phở Paris. Để nhớ đời. Vì nó to tổ bố… Thông thường cũng không
cần phải thêm hai tiếng Việt Nam mà làm chi. Ở miền Nam nầy cũng không
cần, chỉ cần cái ngon. Và cái “ ngon ” đó nó thường đi kèm với cái thương hiệu
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riêng của tô phở, quán phở. Một thương hiệu có khi rất bình dân, ngộ nghĩnh,
như “ phở bờ sông ”, “ phở cây quéo ” v.v… Chớ còn yết chung chung là phở
Bắc hay phở Hà Nội thì thực tình không hấp dẫn thực khách cho lắm. Bởi ai mà
không biết xuất xứ của phở là từ miền Bắc ? Ăn thua là do người nấu, cách nấu
mà thôi…

Hủ tíu Mỹ Tho ăn no còn thèm
Trước năm 1954, khi chưa có phong trào di cư từ Bắc vô Nam, Sàigòn Chợ
Lớn và cả miền Nam đi đâu cũng gặp hủ tíu. Hủ tíu là món ăn phổ biến của
người Trung Hoa du nhập vào Việt Nam không biết từ đời thuở nào và đã Việt
Nam hóa. Nhưng mỗi miền, mỗi tỉnh đều có cái riêng. Cái khác biệt chung nhất
giữa hủ tíu Sàigòn Chợ Lớn ngày xưa với hủ tíu Mỹ Tho và các tỉnh là ở sợi
bánh : sợi bánh hủ tíu Sàigòn chính gốc thì mềm, như bánh phở, vì là bánh tươi,
còn ở các tỉnh thì dai, vì là bánh khô. Nhưng nói chung bây giờ người ăn hủ tíu
chỉ phân biệt sợi dai sợi mềm chớ ít ai nhớ đến nguồn gốc .
Không phải vì tôi gốc Mỹ Tho nên ghiền hủ tíu Mỹ Tho, mà vì hủ tíu Mỹ
Tho ngon thật. Cũng sợi bánh dai đó, cũng nước dùng cùng với xí quách đó,
cũng miếng sườn, con tôm, con mực khô, có khi có vài con tôm khô chấy hay
mấy hột đậu phộng chiên, nêm thêm chút tỏi chua… mà hương vị thật đậm đà,
ăn một tô đã vừa, nhưng không thể không “ thiếm xực ” một tô nữa. Ăn một lần
rồi bắt ghiền, đi đâu cũng nhớ. Nhớ trước 1975, anh em bạn cũ chúng tôi gốc
Mỹ Tho hoặc từng học Mỹ Tho thường rủ nhau lái xe về Mỹ Tho ăn hủ tíu. Chỉ
ăn hủ tíu thôi rồi chạy về Sàigòn ai lo việc nấy. Và trước đó nữa, khi có nhiều
giờ rảnh rỗi, vài đứa chúng tôi lại cùng nhảy xe lửa về Mỹ Tho để chỉ ăn hủ tíu.
Hủ tíu Mỹ Tho ở Sàigòn bây giờ cũng có mấy tiệm. Vẫn đông khách. Hủ tíu Mỹ
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Tho và hủ tíu Nam Vang có cái giống mà cũng có cái khác nhau. Giống, khác
nhau thế nào, ăn vô thì biết liền…

Hủ tíu Sa Đéc ăn no còn vét
Chỉ nhắc hủ tíu Mỹ Tho mà không nhắc hủ tíu các tỉnh thì có thể tôi sẽ bị bà
con rầy. Bởi nói chung trong Nam hủ tíu tỉnh nào cũng có cái ngon riêng, vì đặc
sản mỗi nơi đều phong phú. Nhưng nếu phải nhắc thêm thì tôi xin nhắc, cùng
với Mỹ Tho là Sa Đéc với Bạc Liêu. Bởi cả ba nơi đều có máu văn nghệ riêng,
nên hủ tíu hay cái ẩm thực nói chung cũng có cái ngon đặc thù. Bạc Liêu thì có
ông Cao Văn Lầu, Sa Đéc thì có Bà Năm Sa Đéc. Còn Mỹ Tho quê tôi thì có rất
nhiều nghệ sĩ tên tuổi, nhưng nếu kể ra đây mà không đủ thì cũng sẽ lại bị rầy,
nên chỉ xin kể một mình cô Bảy Nam, thân mẫu chị Kim Cương và xin nhường
cho chị kể tiếp giùm…
Một anh bạn cũ của tôi, và là đồng nghiệp, đọc tới đây hú tôi, nhắc : nếu kể
không đủ thì có thể bị rầy, nhưng nếu trước tiên không nhắc bà Phùng Há, ít
nhất cũng để cho hai bà có bạn, thì sẽ bị cự nự là cái chắc. Anh nói có lý quá, lại
còn làm tôi nhớ tới một ngôi nhà cũ của cha tôi ở Mỹ Tho chỉ cách rạp hát Thầy
Ba Tú đâu chừng vài trăm mét. Còn Thầy Ba Tú là ai, và còn những ai là nghệ sĩ
lưu danh nữa của Mỹ Tho, thì cứ xin nhờ chị Kim Cương, cũng là một cây viết
cố cựu của các báo Tin Sáng, Điện Tín trong một số mục “ ướt át ”, kể tiếp cho
đủ.
Nhưng nói riêng Sàigòn, sau 1954, thì hủ tíu bị phở đánh bạt dần, mất chân
cả ở một phần Chợ Lớn. Tới khi tôi đắc cử vô Quốc Hội năm 1967, đố ai tìm
được một xe hủ tíu quanh Hạ Nghị Viện Sài Gòn, tức Nhà Hát Lớn bây giờ. Họa
hoằn mới có vài tiệm trụ lại ở miệt Chợ Cũ, mà phài thật nổi tiếng…
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Nem
Không phải chỉ có phở, bà con Bắc di cư còn đem phổ biến khắp miền Nam,
khắp thế giới, nhiều món ngon dân tộc nữa. Đi đâu bây giờ mà không gặp món
chả lụa ? Và cả rau muống nữa, trong bữa ăn của mỗi gia đình người Việt miền
Nam ? Duy chỉ có cái món “ nem ” hay “ chả giò ” là cứ bị cả hai miền Nam
Bắc Việt Nam và cả thế giới “ cầm nhầm ” hoài. Món chả giò ở miền Nam, thức
ăn gồm thịt heo, cua, củ sắn dây, gói tròn trong bánh tráng đem chiên, được
miền Bắc gọi là nem. Muốn phân biệt chiếc nem của miền Nam với chả giò thì
phải gọi nó là “ nem chua”. Có tiệm ăn của người miền Nam ở nước ngoài treo
bảng hiệu tổ bố là quán “ NEM ”, nhưng lại chạy thuê người đến “ cuốn chả
giò ” bán cho thực khách… Bởi thực khách nước ngoài cũng quen gọi chả giò là
nem theo miền Bắc. Câu tục ngữ “ ông ăn chả bà ăn nem ” chắc chắn phải xuất
phát từ món ăn nầy : một món ăn duy nhất nhưng lại có hai tên khác nhau. Thật
cũng lạ, và ngộ nữa! Nhưng những cái lạ và ngộ nầy là không ít, là vô số kể !
Thử hỏi có bao nhiêu món, bao nhiêu vật ở Việt Nam mà hai miền Nam Bắc
Việt Nam không có tên gọi khác nhau ? Để bổ sung và làm giàu cho nhau ?
Chỉ có vài cái nhỏ như sau đây là không “ ngộ ” chút nào !

Gỏi và “ ăn gỏi ”
Cách đây mấy năm, tình cờ tôi nghe được trên đài truyền hình phát đi từ Hà
Nội, trong một chương trình gần như là “ đố vui để học ”, một cô dẫn chương
trình hỏi “ gỏi là món gì ở trong Nam ”. Rồi cô giải thích, khi người dự thi
không trả lời được, “ gỏi là thịt cá sống trộn với nhiều thứ rau ” ! Gỏi là một
món rau trộn là đúng rồi. Nhưng có nhiều thứ rau cho nhiều thứ gỏi khác nhau,
như gỏi rau nhút, gỏi bồn bồn, gỏi ngó sen, gỏi củ hủ dừa, gỏi sầu đâu… Và
không chỉ có rau, mà còn cả củ và trái, như gỏi củ cải, gỏi đu đủ, gỏi xoài, gỏi
cóc, gỏi bưởi…Với đủ loại cá, tôm, cua và thịt… Cả thịt bò, cả thịt dê, cả thịt
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gà, cả thịt heo… Và các loại khô : khô bò, khô cá các loại, tôm khô… Chớ
không chỉ với cá, nhất là không với cá sống. Nếu là gỏi cá tươi, thì là cá
“ chín ”, nghĩa là đã qua khế, qua chanh… để cá không còn là cá sống một trăm
phần trăm nữa. Gần đây có một số người ăn thịt cá sống, đó là ăn theo người
Nhật, không như ăn gỏi. Ở trong Nam, nếu nói “ ăn gỏi ai đó ”, “ làm gỏi ai đó ”
thì cũng có nghĩa “ ai đó ” phải là một “ món ngon miệng ”, dễ “ tiêu thụ”, và ai
cũng không thể từ chối. Còn ai bị dọa đem ra “ mần gỏi ” thì phải biết sợ, phải
biết tránh. Chính vì vậy mà gỏi là món luôn được dọn ra ngay từ đầu buổi tiệc,
với bánh phồng tôm, để kích thích thực khách… Với thực phẩm phong phú ở
miền Nam, có thể nói gỏi là món ăn theo mùa, mùa nào ăn gỏi nấy. Có thể nói
món “ gỏi ” cũng giống như món “ rau ”, món “ salade ” của Pháp : có nhiều thứ
salade và nhiều cách làm salade, như trái “ bơ ” cũng làm được nhiều món
salade. Không như salade Nga, salade russe thì hình như thứ nào cũng giống thứ
nào… Về các món gỏi của miền Nam, và salade của Pháp, tôi nói chung là như
vậy nhưng không thật sự rành. Cả ăn cũng không rành lắm. Muốn thật rành, xin
hỏi các bà nội trợ và các “ chef ” đầu bếp…
Nhưng món gỏi nào là ngon nhất ? Theo tôi, món gỏi ngon nhất là món gỏi
nham, làm bằng thịt cua và gạch cua, của Gò Công Tiền Giang quê tôi.
Gỏi cuốn và gỏi và
Có một chương trình truyền hình khác, mà của Pháp, có tên là “ Questions
pour un champion ” (Những câu hỏi cho một nhà vô địch) trên kênh Fr3 và đài
TV5 Monde, mỗi tuần chiếu sáu buổi, trừ chủ nhật, từ hơn hai mươi năm nay.
Một chương trình nổi tiếng dành cho những người nói tiếng Pháp thuộc mọi giới
trên khắp thế giới đến tranh tài với nhau để trả lời các câu hỏi đủ loại, với số tiền
thưởng, tiền hồ có thể lên đến nhiều chục ngàn euros. Thỉnh thoảng còn có
chương trình đặc biệt dành riêng cho đại diện các nước hay cho đại diện sinh
viên các trường đại học nổi tiếng của Pháp. Một hôm tôi nghe anh dẫn chương
trình mô tả một món ăn gồm “ giá sống, rau thơm, hẹ, thịt heo luộc và tôm, cuốn
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trong bánh tráng gạo nhúng nước ”, nói đó là một món ăn Tàu và hỏi tên món đó
là gì. Có người dự thi đã nói trúng tên món ăn, “ les rouleaux du printemps ”.
Vậy là gỏi cuốn. Người Pháp gọi đó là “ những cuốn của mùa Xuân ” vì có giá
sống, coi như những chồi non của một mùa đổi mới… Nhưng sao gỏi cuốn lại là
một món ăn Tàu ? Sau nhiều đêm ấm ức không chịu nổi, tôi viết thư cho đài
Pháp, không phải chỉ cho người dẫn chương trình, mà là cho cả tập thể tác giả
các câu hỏi ở hậu đài. Tôi dẫn chứng từng câu chữ của người dẫn chương trình
hôm nọ khi anh mô tả từng chi tiết các vật liệu, cách chế biến, cả nước chấm và
cách dùng… để khẳng định rằng gỏi cuốn không là một món ăn Tàu. Mà là Việt,
và là Việt miền Nam, vì người miền Bắc không quen ăn giá sống. Tôi chỉ không
nói thêm rằng, trước năm 1975 ở Sài Gòn, “ giá sống ” có khi còn được dùng để
chỉ cái gốc của người Nam, cũng như “ rau muống ” là để chỉ cái gốc của người
Bắc…
Nhiều tháng sau, tôi lại nghe, “ với nhiều thông cảm ”, anh dẫn chương trình
nêu trên đặt lại một câu hỏi gần như tương tự về món gỏi cuốn, nhưng lại nhấn
mạnh nhiều lần rằng đó là một món ăn Việt Nam. Tôi nghe “ với nhiều thông
cảm ”, vì chương trình mà tôi yêu thích đã chọn cách đính chánh gián tiếp,
thông minh, và không bắt tôi phải chờ quá lâu.
Món gỏi cuốn của miền Nam ngày xưa thường đi chung với món “ gỏi và ”.
Mần một bụng gỏi cuốn xong thế nào cũng phải làm một tô “ gỏi và ”. Nó đại
loại giống như bún thang, bún mộc… nhưng có vị vừa ngọt vừa chua. Nhưng
cách chế biến thế nào thì hình như nhiều người cũng đã quên nhiều như tôi.
Không như gỏi cuốn thì ai cũng làm được, chỉ ngon nhiều ngon ít, thông qua
món nước chấm là không dễ làm cho thật ngon…

Tiền Giang – Đồng Tháp, quê tôi

13

Tôi quê Tiền Giang Mỹ Tho. Tôi ôm thêm Đồng Tháp không phải vì tham
lam, nhưng vì Đồng Tháp ngày nay đã ôm gần hết vùng Đồng Tháp Mười, trong
đó có mấy nơi thuộc mấy tỉnh cùng chia chung vùng trũng Tháp Mười. Như Mỹ
Tho, như Long An, như An Giang… Trong đó có nơi thời Tây là một tỉnh riêng
như Sa Đéc… Ngược lại thì có mấy tỉnh cũng giữ được một phần của Đồng
Tháp Mười. Như Tiền Giang thì có huyện mới đặt tên Tân Phước, trong đó có
xã quê tôi từ huyện Châu Thành tách qua. Tân Phước giáp với Cao Lãnh, Đồng
Tháp.
Vì vậy không thể tách rời những nơi tôi vừa kể với vùng trũng Đồng Tháp
Mười. Về môi sinh, về kinh tế, về tập tánh, văn hóa… Về con người. Riêng tôi,
trong suốt mười năm đầu đời là sống với nhịp sống của Đồng Tháp Mười. Nếu
Biển Hồ Tong Lê Sáp, ngoài việc điều chỉnh lưu lượng sông Mê Kong, vừa là
hồ trữ nước ngọt, vừa là vựa cá khổng lồ trời cho của Kampuchia, thì vùng
Đồng Tháp Mười cũng giữ vai trò na ná như vậy đối với mấy tỉnh miền Tây
Nam Bộ, nhưng ngoài là vựa cá, Tháp Mười còn là vựa lúa cùng nhiều thổ sản
đặc thù của vùng ngập nước. Tiền Giang lại nằm ở cửa sông Mê Kông. Ngoài
cái bất lợi vào mùa khô là có thể bị thấm mặn từ đầu tỉnh tới cuối tỉnh, nhưng lại
có lợi thế về nhiều mặt, đặc biệt về thủy sản, về cá nước ngọt, nước mặn và
nước lợ. Vào mùa nước nổi thì cá nước ngọt là trùm…

Quê tôi là… quê hương mắm
Nói quê tôi là… quê hương mắm thì không khác nào nói “ sự thật của ông
Palice ”.
Palice là một danh tướng của nước Pháp, một thống chế ở vào cuối thế kỷ
thứ 15. Quân lính dưới trướng đã làm thơ ca ngợi ông, trong đó có câu : “ Mười
lăm phút trước khi ông chết thì ông còn sống ”. Họ muốn nói ông đã anh dũng
chiến đấu cho tới giây phút cuối cùng, nhưng hậu thế chỉ giữ lại câu thơ mộc
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mạc ngộ nghĩnh, ông chưa chết tức ông còn sống. Để ngày nay, khi nghe ai nói
về một điều hiển nhiên ai cũng biết thì người ta cho đó là “ sự thật của ông
Palice ”…
Tiền Giang – Đồng Tháp, và cả Nam Bộ, là quê hương của mắm là sự thật
của ông Palice, là hiển nhiên rồi. Cá tràn đồng, tràn sông, quanh năm, thì ăn làm
sao cho hết mà không làm khô, làm mắm. Vì vậy mà ở đây “ cá – mắm ” thường
viết liền nhau. Còn khô thì ít khi cần phải thêm chữ cá. Nhưng khô ở miệt Cao
Nguyên, mà nói trống không, thì phải hiểu là khô con nai, con mễn…
Nhưng tôi nói “ quê tôi là quê hương… mắm ” là muốn nói cả nước Việt
Nam của tôi.
Người ta thường nhắc tướng de Gaulle với một câu nói về nước Pháp của
ông : “ Thật không dễ cai trị một nước có đến hơn ba trăm thứ phó mách ”. Có
người còn nói đến con số hơn năm trăm. Không biết dân Việt Nam có dễ cai trị
hay không, nhưng tôi thấy Việt Nam phải có đến hằng mấy trăm thứ mắm.
Mắm thì chắc nước nào cũng có, không nhiều thì ít. Nhựt, Tàu, Lào,
Campuchia, Hà Lan, hay nước nào khác cũng đều có mắm. Cả Pháp cũng có thứ
mắm ăng-soa tôi gặp ở miền Nam, na ná như con mắm nêm của mình. Tôi đã
được dịp “ thưởng thức ” thịt con nai làm mắm ở Lào. Và cũng đã thử lai rai
uống bia với mắm con cá biển ở Hà Lan, và ngắm cảnh thiên nhiên đất đai nhiều
nơi quanh năm ngập nước cũng giống như ở đồng bằng sông Cửu Long.
Có thể có ảnh hưởng qua lại giữa mắm nước nầy với mắm nước khác, đặc
biệt với những dân cư có cùng nguồn gốc địa dư, như Việt Nam, Kampuchia,
Chăm… Nhưng mắm ở đây không nhất thiết phải có cùng nguồn gốc hay cách
sản xuất chế biến giống nhau. Mắm Việt Nam thì dứt khoát là đã có từ trước khi
chung đụng với bà con người Chăm, người Kampuchia. Sự chung đụng giữa ta
với người Tàu đã có từ hàng ngàn năm, nhưng mắm Ta, mắm Tàu thì không thể
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giống nhau. Sự chung đụng chỉ làm thêm phong phú đa dạng và nổi bật mỗi thứ
hơn thôi…

Sống chung với lụt hay với lũ ?
Riêng vùng đồng bằng Nam Bộ thì có cái đặc thù là từ lâu đời đã biết sống
chung với nước. Đã biết dành chỗ cho nước, để nước tùy nghi ngược xuôi đi lại.
Đã biết định kỳ nhường chỗ cho nước, để nước thỏa sức ngập lút ruộng đồng, và
cả làng mạc, trong mấy tháng mùa lụt. Để nước làm lại sức sống cho đất nước
và cho con người. Tâm hồn con người đồng bằng sông Cửu Long vì vậy cũng
rộng rãi, khoáng đạt như gió và nước. Nước cũng rất hào phóng mà thong dong
đi lại với con người đồng bằng Nam Bộ. Người đồng bằng sông Cửu Long
không hề biết nước lũ, mà chỉ biết nước lụt. Càng không biết lũ quét. Bởi lũ nào
mà không đến nhanh, rút nhanh, và không quét ? Còn nước lụt thì khác… Cứ
nhẩn nhơ, nhẩn nhơ lên dần, sát đến mái nhà cũng không sao vì đã có chiếc
xuồng “ ba lá ” muôn thuở. Để trẻ con thỏa sức chơi nước và xả hơi nghỉ học.
Để người lớn bắt cá, bắt rắn, bắt chuột… Để ruộng đồng có thêm mầu mỡ. Lụt,
về mọi mặt, không phải lũ. Lụt là làm giàu, lũ là tàn phá. Lụt cũng có ít nhiều tai
nạn, nhất là đối với trẻ con các gia đình lam lũ. Nhưng một hũ nước cũng có thể
gây tai nạn chết người… Đem cái lũ, chữ lũ ở đâu đó áp đặt lên cái lụt ở Nam
Bộ là một sai lầm, một sai lầm dai dẳng tới nay vẫn còn sai. Nên cứ làm sai và
dân cứ khổ. Kể cả lên kế hoạch và kêu gọi “ sống chung với lũ ” ở đồng bằng
Cửu Long cũng là sai. Khắp thế giới không ai sống chung nổi với lũ, mà chỉ có
chết. Ở đây không có lũ. Kêu gọi sống chung với lũ là áp đặt. Áp đặt thì làm sao
sống. Hay là người ta buộc phải hiểu lũ là lụt ? Nhưng hà cớ gì phải lệ thuộc
một chữ lũ tai hại mà cả một hệ thống tuyên truyền báo chí và người có học
cũng rập khuôn như vậy ? ! Hay là người ta vốn khoái dùng ô tô, nên bắt người
khác cũng phải dùng ô tô thay cho xe hơi, một thứ đã được Việt hóa từ cả trăm
năm nay ? “ Người ta ” ở đây tôi muốn nói đến mấy ông làm cách mạng mà lại
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khoái làm cách mạng ngôn từ kiểu lộn ngược. Chớ tôi không dám nói đến dân
gian. Bởi dân gian là cái gốc của ngôn từ, của văn hóa. Như ông cha ta xưa, xài
ô tô đến chán sẽ khắc bỏ qua xe hơi. Và nhiều thứ khác nữa cũng vậy, không
sớm thì muộn.
Ở đây chỉ có lụt. Mà lụt với dân ở đây, từ bao đời nay, là luôn quen theo
nhịp sống của nhau. Theo nhịp sống, nương nhịp sống của nhau, giữa nước và
người, là thuận lòng dân và thuận lòng nước. Sống với lụt trước đây là theo
truyền thống, trước sao sau vậy, không thay đổi. Khoáng đạt thì có, đủ ăn cũng
có, mà giàu có thì không tương xứng với tiềm năng. Còn sống với lụt bây giờ là
phải biết cải tiến, phải đầu tư chất xám và nhiều thứ khác nữa, thì mới mong vực
dậy một vùng đặc thù trù phú ít nơi nào có được. Với sức vóc dân trí, dân tình
người mình, sau nhiều năm có hòa bình, nếu có thêm được một đường lối lãnh
đạo tốt, một tập hợp con người lãnh đạo tốt, một cái thấy đúng đắn… thì vùng
nầy đã phải phát triển vượt bậc không thua ai từ lâu, chớ không phải ì ạch như
mấy chục năm qua… Nhưng làm gì thì làm, nhất thiết không được nhốt nước
ngăn dân…
Để cho vùng đồng bằng sông Mê Kông, vùng trũng Đồng Tháp Mười, vựa
lúa vựa cá thiên nhiên của cả nước, vốn trù phú về nhiều mặt và về con người,
thỏa sức góp phần làm giàu cho đất nước.

Con “ cá mực ”
Vùng trũng Tháp Mười, từ lâu đời là vựa cá thiên nhiên của Nam Bộ phần
lớn là nhờ định kỳ có lụt. Không lụt cũng ngập. Bình thường người dân trong
vùng sống nhờ đăng, nhờ đó, nhờ vó, nhờ chà… Mần con gà đưa xuống sông để
rửa, đủ loại cá ùa tới rỉa chạy te te. Một đống chà nhỏ ven sông, đúng hẹn giở
chà, cá lấy ghe mà chở. Một miệng đáy, đúng hạn kéo lên không nổi, có khi phải
xả bỏ để không bể. Còn mùa nước nổi thì cá trắng, như cá linh, ngập đồng, tha
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hồ chế biến đủ thứ món ăn, món nhậu và làm mắm. Cá chốt cũng làm mắm, và
làm phân… Bây giờ con cá bị ngăn, bị chận nhiều tầng, mất tự do đi lại nên
cũng buồn, cũng thưa. Chưa kể bị chận từ nguồn, ở bên Tàu…
Người dân Nam Bộ cỡ tuổi tôi trở lên, nếu có một thời sống vùng ven Đồng
Tháp hay miệt Cà Mau, không ai không nhớ mùa đìa ở đây và cái nạn con cá
mực.
Vào mùa khô cá đồng không kịp rút ra sông ra rạch bị kẹt lại trong những
đầm, những đìa là những chỗ trũng tự nhiên giữa đồng. Tát đìa để bắt cá không
cần phải tát cạn. Với một cây tầm vông có cắm đinh ở đầu là có thể đứng trên bờ
“ mổ ” từng con cá lóc lớn thảy lên. Những con sặc bổi, sặc rằn, rô, trê… sau đó
thì tha hồ mà thò vợt chọn bắt. Dọc đường gánh về có khi nặng quá phải vất bớt.
Cảnh tượng xương cá chết ngập trắng lòng đìa đến mấy tấc vào mùa khô ở Đồng
Tháp là thật đáng sợ. Với dân số bằng một phần ba, một phần tư bây giờ, ở
Đồng Tháp lại càng thưa vắng hơn, phương tiện chuyên chở lại toàn là ghe
xuồng chậm chạp, vô số cá đìa không thể nào tiêu thụ ngay hết được. Cho nên
phải làm khô làm mắm để dành.
Còn con “ cá mực ” ? Đó là những con cá lóc bị tập trung rộng trong ao,
trong hầm lâu ngày với mật độ dày đặt nên có con sanh bệnh. Cá vẫn sống bình
thường, nhưng có con khi làm thịt lại có những chấm đen như mực bằng cỡ hột
tiêu. Cá mực, dù đã bị lóc hết mực, thường bị loại bỏ, vì có vị tanh. Nhưng tại
sao cá lóc nuôi bây giờ cũng tanh mà không có mực ? Đó là vì cá nuôi bây giờ
tuy thấy đặc cả ao nhưng mật độ vẫn không bằng “ cá rộng ” sau mùa đìa ngày
xưa. Người ta rộng cá đặc ao để chờ ghe rỗi của các thương lái từ các nơi, đặc
biệt từ miệt Sàigòn, Chợ Lớn đến mua. Người mua chỉ cần thọc một cây sào dài
đầu nhọn xuống ao cá rồi rút lên. Từ mật độ và kích cỡ cá bị sào xuyên qua mà
hai bên ước lượng trọng lượng, khối lượng cùng các thứ khác rồi ngả giá với
nhau. Còn miệt Hồng Ngự An Giang thì người ta chia sông ra nhiều “ sở ” để
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đấu thầu đánh bắt cá và buôn bán cá. Con cá lóc sanh bệnh có mực là từ mật độ
nuôi rộng dày đặc lâu ngày trong ao chờ mối…
Con cá bị nhốt là con cá bệnh. Con người bị mất tự do cũng vậy…
Đồng bằng sông Cửu Long cũng là cái gốc của nhiều loại mắm cá sông, cá
đồng Việt Nam.

Nước mắm
Nói về mắm, trước hết cũng thử xem qua người Nhựt với người Tàu. Cùng
với người Việt, cả ba dân tộc đều có những đặc trưng văn hóa na ná, nhưng từ
ngàn đời nước chấm truyền thống cho các món ăn ở mỗi nước là khác nhau :
nước tương là dành cho người Tàu, người Nhựt, còn nước mắm chủ yếu là dành
cho người Việt.
Dọc theo bờ biển Việt Nam tỉnh nào cũng có hiệu nước mắm riêng của
mình, cũng đậm đà thơm ngon, cũng có nhiều hạng, mà ngon nhất là nước mắm
nhĩ. Như rượu đế Việt Nam, mỗi vùng mỗi tỉnh, thậm chí mỗi xã đều tự hào
rượu mình là “ gắt củ kiệu ”, càng uống càng “ ngọt hậu ”, không nhức đầu,
không say… Như rượu vang ở Pháp, ở châu Âu, và bây giờ là ở Việt Nam và
khắp thế giới đâu đâu cũng có loại riêng của mình. Nhưng nổi tiếng nhất vẫn
phải kể đến rượu chát Bordeaux. Đến nỗi quân chiếm đóng Đức, hồi năm 1945,
khi bại trận rút lui đã kéo theo mấy toa tàu rượu chát loại thượng hạng, đổi lại
cho người dân Bordeaux một thành phố với nhiều di tích lịch sử không bị phá
hoại nhiều. Để bây giờ được Unesco công nhận là di sản văn hóa thế giới… Trở
lại với nước mắm thì biển và người Phan Thiết vẫn có nhiều ưu điểm để nước
mắm Phan Thiết được nổi tiếng ở nhiều nơi. Nhưng nước mắm Phú Quốc thì nổi
tiếng trên cả nước, cả ở nước ngoài …
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Mắm nêm hay anchois Việt Nam
Nói về nước mắm mà không nói đến một thứ nước chấm khác, song hành,
đặc thù của một số vùng biển Việt Nam, nhất là từ miền Trung đổ vào, thì là một
thiếu sót. Đó là mắm nêm. Một thứ mắm cũng làm từ con cá cơm, nhưng không
chỉ lấy nước, mà còn lấy cả cái, ăn cả con mắm, có nơi còn gọi là mắm cái. Nó
cũng giống như con mắm anchois của các vùng ven biển Địa Trung Hải. Ăn thịt
bò bít tết với mắm anchois thì không phải người dân Địa Trung Hải nào cũng
biết ăn và cũng thích. Cũng như không phải người dân Việt Nam nào cũng biết
và thích ăn mắm nêm.
Nhưng để thưởng thức trọn vẹn vài món ăn Nam Bộ, đặc biệt món cá lóc
nướng trui, thì không thể thiếu chén mắm nêm. Còn đối với vùng Tiền Giang
quê tôi, và bây giờ là ở Sàigòn và nhiều nơi khác, thì không thể ăn “ thịt bò 7
món ” mà thiếu mắm nêm. Bởi chính gốc của “ thịt bò 7 món ” là ở xã Tân
Hiệp, quận Châu Thành Tiền Giang, rồi lan đi chiếm lĩnh nhiều nơi. “ Thịt bò 7
món ” không biết xuất hiện ở các xã vùng quanh quê tôi từ thời thuở nào. Chỉ
biết, khi có đám cưới, đám ma, tiện nhất là ngả một vài con bò, rồi “ mần bảy
món ” chiêu đãi bà con xa gần. Khoảng năm 1930 có một ông người làng Tân
Hiệp có sáng kiến mở một quán “ bò 7 món ” lấy tên là “ Au Pagolac ”, vì quán
nằm trên bờ một cái hồ to, tiếng tây gọi là “ lac ”. Cái “ lac ” đó hồi nhỏ, trước
khi lên Sài Gòn, thỉnh thoảng tôi có đến tắm. Trên bờ lại có một cái miễu hay
chùa, có thể gọi là “ pagode ” theo tiếng Pháp. Ráp hai chữ “ Pagode ” và
“ Lac ” lại thành Pagolac. Bò 7 món bây giờ lại có thêm món phụ là lòng bò và
da bò luộc, nhậu rất “ bắt ”. Mà chánh hẩu “ bò 7 món ” cũng như lòng bò thì
phải ăn với mắm nêm… Cách chế biến mắm nêm cũng giống như với nước
mắm, nhưng luôn phải có thêm chút khóm, chút thơm băm nhỏ.

Mắm tôm không đâu giống đâu
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Tôi nói Việt Nam có hằng mấy trăm thứ mắm là không cường điệu, dù chưa
biết đã có ai thử tính sổ.
Chỉ lấy riêng một món mắm tôm thôi, mà Bắc Trung Nam đều có nhiều và
có khác. Nhiều và khác trong từng thứ, từng miền, từng tỉnh. Cùng tên mắm
tôm, nhưng Huế, Hà Nội, Gò Công, Cần Giuộc, Tuy Hòa… đều khác. Khác
nhưng vẫn “ hòa hợp ”, nghĩa là món ăn nào thì phải có mắm tôm nấy, không
thể lẫn lộn, dù ở Bắc, ở Trung, ở Nam hay ở bất cứ nơi đâu. Không như ở các
khu chợ Tàu ở nước ngoài : mắm nào cũng đề hiệu là mắm tôm nhưng kỳ thật là
mắm ruốc… chỉ để nấu bún bò, không thể ăn với chả cá hay dồi trường, đậu hũ
hay cà pháo được. Hoặc giả cứ phải ăn, nhưng không ngon vì không “ đúng
điệu ”, không “ hòa hợp ” được. Đậu hũ hay cà pháo thì ở đâu mà không có,
nhưng nếu phải ăn với thứ mắm tôm không đúng mắm tôm Bắc thì cứ phải tiếc.
Lý do : cái thứ mắm gọi là “ mắm tôm ” nào đó nhiều khi là của người Thái Lan
làm. Nhưng người Việt Nam chánh gốc, dù chánh gốc Nam hay chánh gốc Bắc,
chỉ ngửi qua là biết liền. Không phải vì họ kén chọn, mà vì họ có sẵn các thứ
mắm Việt Nam trong máu.

Mắm cua, mắm còng
Có một thời tôi tưởng miền Nam không có mắm rươi và các món ăn khác
làm từ con rươi, chỉ có miền Bắc mới có. Nào ngờ ở Tiền Giang quê tôi có nơi
cũng có mà tôi không biết…
Rồi còn mắm còng. Không phải “ mắm con ba khía ” ở miệt Bạc Liêu Cà
Mau đâu, mà là con “ còng lột ” dùng làm mắm ở Cần Giờ TP Hồ Chí Minh hay
Cần Đước Long An. Ở Gò Công Tiền Giang hay Bình Đại Bến Tre cũng có
mắm còng, ngon thật là ngon. Chủ yếu là ở các vùng ven biển, mà bờ biển nước
ta thì bao bọc gần hết nước ta rồi còn gì !
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Nhưng hạng nhất, theo tôi, phải là mắm cua. Đây không phải là con cua lột
hay thịt con cua tách ra làm mắm, mà là mắm con cua gạch. Con cua miệt Bạc
Liêu Cà Mau, tới đúng mùa, nó có gạch đặc cứng. Bắt mấy con cua gạch nhận
vô hũ làm mắm, rồi đủ tháng đủ ngày giỡ ra nạo lấy gạch pha chế làm mắm
chấm. Một đoàn bà con kiều bào ta ở Pháp về nước lần đầu sau năm 1975 đã
được tôi đưa đi thăm tỉnh Minh Hải, lúc bấy giờ gồm hai tỉnh Bạc Liêu Cà Mau
gọp lại, và đã được bà cụ thân mẫu anh Dương Văn Ba ở Bạc Liêu đãi một bữa
“ thịt luộc mắm cua ” nhớ đời. Ngon tuyệt như mắm tôm chà Gò Công, nhưng
hương vị khác mắm tôm chà, dù là của Gò Công, của Huế, Hà Nội hay của nơi
nào khác. Vậy mà có người chánh gốc Bạc Liêu Cà Mau lâu đời có khi cũng
không biết.

Bà Chúa Mắm
Nhưng nói gì thì nói, nếu không nhắc đến nồi mắm kho đối với dân Nam Bộ
là không được. Theo tôi MẮM KHO là “ nữ hoàng ” của mắm Nam Bộ. Nấu với
mắm cá sặc – còn gọi là mắm quết – mắm cá linh, cá chốt hay cá trèn, mắm kho
là nhất. Tất cả các loại lẩu mắm, bún mắm, hay bún nước lèo… đều có gốc từ
nồi mắm kho nầy.
Ăn mắm kho ngày trước còn được gọi là ăn “ mắm và rau ”. Không phải vì
ăn mắm với rau, mà vì nếu muốn ăn cho đúng điệu ăn mắm kho Nam Bộ thì bên
cạnh chén cơm phải có một chén đầy rau chan mắm, để và một miếng cơm rồi
và một miếng rau, hay ngược lại. Vốn thích mắm kho, nhất là mắm kho với
nhiều thủy hải sản, tôi thường ví món ăn nầy với món bouillabaisse của miền
Provence nước Pháp. Nhưng bouillabaisse thì nấu rặt với hải sản, và với rượu
vang trắng, không nấu với cá sông cá đồng, cũng không “ chơi ” với thịt bò, thịt
heo như mắm kho.
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Bà con người Việt gốc Nam Bộ ở đâu tôi không biết chớ ở Pháp thì tôi
tương đối rành… Cũng là người Việt gốc mắm kho mà không nhớ mắm, thèm
mắm sao được. Con cháu đẻ ra bên đó được cho ăn một lần rồi cũng đòi, ít ra
một năm một vài lần… Mà khổ lắm ! Cá sông cá đồng Việt Nam để nấu chung
với mắm bây giờ thì có, đông lạnh dùng tạm thôi, nhưng vài chục năm về trước
thì phải đành nấu với con cá hồi. Nhưng khổ nhất là cái mùi. Cửa gương cửa
kính đóng càng kín giữ mùi càng lâu. Như trái sầu riêng, người thích thì hít quên
thôi, còn người không thích thì… Khổ lắm !…

Mắm sống
Còn mắm sống ? Tất cả các loại mắm đồng Nam Bộ đều có thể để vậy mà
ăn, không chiên hay nấu, gọi là mắm sống. Nhưng mỗi thứ mắm sống đều có
một kiểu ăn và mấy thứ ăn kèm khác nhau thì mới “ bắt ”. Mắm thái thì đã nói
rồi, thường ăn với thịt heo luộc, bún, giá sống và rau sống. Nhưng con mắm sặc,
mắm trèn, mắm cá linh, cá chốt… xé ra mà ăn với cơm nguội, cắn thêm miếng
dừa khô, trái ớt hiểm… thì mới đúng điệu nhà quê Nam Bộ. Cái béo của miếng
dừa khô ban đầu có lẽ là để thay thế miếng thịt ba chỉ luộc, nhưng ăn riết rồi
cũng đâm ghiền, lại ghiền thêm cái tiếng kêu “ đánh cóc ” khi cắn vào miếng
dừa khô, nên không thấy cần thịt luộc nữa. Còn dân nhậu thì chỉ cần cặp miếng
mắm sống với trái ổi chát, trái bần là “ vô ” hoài không thấy quắt. Ở miệt Phan
Thiết ngày xưa cũng có mắm con cá mòi dầu, một loại cá mòi con to cỡ bàn tay,
xé ra ăn sống rất thơm ngon. Bây giờ thì loại cá nầy ngày càng thưa, không biết
có ai làm mắm nữa không !

Nước mắm đồng với dưa mắm
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Ngày nay, khi nói tới nước mắm, người ta chỉ biết duy nhất có nước mắm
biển, của Phú Quốc, Phan Thiết, Nha Trang hay Phan Rang… Chớ ít ai biết ăn
nước mắm đồng, tức nước mắm lấy từ nước muối con cá đồng. Còn ngày xưa, ở
quê tôi, bà con ăn nước mắm đồng là thường. Nhưng làm mắm và chế nước
mắm đồng thế nào, tôi không rành. Cũng không rành trong mấy khâu làm mắm,
như khâu muối, khâu ủ, khâu quết – đối với cá sặc và các loại cá trắng khác, chớ
cá lóc thì không quết – khâu thính, tức trộn với gạo lức rang vàng xay nhuyễn,
khâu chao, tức trộn với đường chảy thắng vừa tới, khâu nào đi tiếp khâu nào, và
khâu nào là quan trọng nhất. Nhưng tôi không thể không nhớ món dưa mắm
cùng đi với nước mắm đồng. Dưa mắm quê tôi thường làm với dưa gang hay đu
đủ dìm trong nước mắm đồng, không với nước muối trơn. Nên rất ngon. Làm
thế nào cho thật ngon thì chắc mỗi nơi mỗi giữ bí quyết riêng. Nhưng tôi dám
chắc : dưa mắm ngon thứ thiệt mà ăn với bất cứ thứ gì cũng ngon, cả ăn với
khoai lang, xôi hay cơm nguội.
Tôi có một kỷ niệm nhỏ về việc học chữ Nho và làm dưa mắm ngày xưa.
Thuở đầu còn để chỏm, tôi được cha gởi nhà một ông bạn để học chữ Nho.
Nhưng không lâu sau thì được bắt về để bắt học chữ Quốc ngữ, nên không phải
làm những việc do các bạn tôi còn ở lại học, giờ còn được vài bạn, kể lại. Ông
thầy có bà vợ chuyên chẻ cau khô và làm dưa mắm. Và công việc chính của đám
học trò đến ngụ học ở nhà thầy là mỗi ngày phải đi đội cau và đu đủ về cho “ bà
thầy ”, xong việc mới được ông thầy kêu lên dạy cho vài chữ…
Sản xuất cau khô và dưa mắm là hai món “ kỹ nghệ ” khá phổ biến ở một số
vùng quê tôi, trong những nhà tương đối khá giả. Làm mắm và dưa mắm thật
ngon, không để cho mắm “ kháng ” hay mắm “ khú ” là không dễ, phải có bí
quyết riêng của gia đình, dòng họ. Mặc dù ca dao tục ngữ có câu “ …dưa khú
nấu với cá trê cũng bùi ”.
Kháng với khú còn cố gắng giải thích được, nhưng “ bùi ” là gì ?
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Chia ngọt, sẻ bùi
Một giáo sư người Pháp có học qua tiếng Việt, nhưng tự nhận là không giỏi,
có lần hỏi tôi : “ Bùi là gì ? Dịch làm sao ” ? Tôi cũng không giỏi tiếng Việt, dù
là tiếng mẹ đẻ, nên đành “ chịu ” ! Bậy thật ! ... Có một số món, khi ăn, người ta
nói “ ăn bùi ”. Nhưng tả nó làm sao, dịch ra làm sao ? ! Ông bà mình lại nói phải
biết “ chia ngọt sẻ bùi ”, “ hột muối cắn đôi ”… Vậy “ bùi ” là mùi hay vị ? Hay
cả hai ? Đối với tôi, có món tôi ăn “ thấy bùi ”, là thấy nó đi từ vị giác rồi lên
khứu giác. Vậy là “ cả hai ” ? Nhưng còn “ nghe bùi tai ” nữa ! Vậy là cả ba ?
Nhưng các món ăn Việt Nam, khi ăn, có thể “ đụng ” đến mấy giác quan cùng
một lúc, kể cả xúc giác, chớ không chỉ có hai, hay ba. Bởi có những món không
thể không dùng tay tự bốc, tự cuốn mà ăn thấy ngon được. Kể ra thì nhiều lắm,
như cái bánh xèo, bánh khoái, nếu ăn bằng đũa, bằng nỉa thì làm sao “ khoái ”
được ! Có lẽ vì vậy mà số người ăn bốc trên thế giới nầy thì có đến hàng tỷ…
Như vậy, ăn bùi, nghe bùi, thấy bùi… đối với tôi, hiểu thì có thể ráng hiểu,
nhưng giải thích nghe cho được là khó quá !...

Chả cá thời đổi mới
Cách đây mấy năm tôi có đưa mấy người bạn Pháp đi ăn chả cá Lã Vọng ở
Hà Nội. Không phải cái quán Lã Vọng với chiếc cầu thang ọp ẹp và vài cái bàn
không đủ cho khách ngồi hồi tiền hay hậu 1975, mà là quán Lã Vọng thời đổi
mới, đã vô sách du lịch đi khắp nơi.
Ăn chả cá Lã Vọng “ đổi mới ” tôi thấy ít nhất có ba cái mới. Cái mới thứ
nhất, ít nhất là vào hôm tôi đưa mấy người bạn Pháp đến ăn, là người ta dọn
chung mời khách chấm chả cá với nước mắm thay vì mắm tôm, có lẽ vì đa số
khách là người nước ngoài, nhất là người Âu. Nhưng khi tôi yêu cầu cho mắm
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tôm thì các bạn người Pháp của tôi đều bỏ nước mắm lấy mắm tôm. Vậy, theo
tôi, chả cá mà ăn với nước mắm thì không còn là chả cá nữa. Cái mới thứ hai là
khi tôi yêu cầu rượu nếp để uống thay bia thì người ta loay hoay một hồi mới có
được khoảng nửa chai, biếu tôi hết. Các bạn tôi từ đó cũng bỏ bia uống đế.
Không biết có phải vì ăn chả cá mắm tôm uống bia thấy nhạt, hay vì các bạn
Pháp của tôi cũng muốn thử qua rượu nếp, rượu đế rồi bị “ bắt ” dính luôn. Tôi
cũng tự hỏi tại sao người Hàn, người Nhật, kể cả phụ nữ, cùng uống sochu, sakê
trong quán của họ, còn người mình thì chỉ thích và đãi bia với rượu ngoại.
Nhưng cái tôi muốn nói đến nhiều nhất là về cái bánh đa nướng. Quán không
dọn sẵn bánh đa cho khách như ngày xưa, mà khách phải có yêu cầu thì quán
mới cho người chạy đi mua giùm ! Về cái mới nầy thì tôi cũng không hiểu là tại
sao. Bởi, theo tôi, miếng bánh tráng nướng và mấy hột đậu phộng rang giòn là
tiếng nhạc của chả cá, làm cho món ăn thêm ngon miệng vì vui tai. Và dù gì thì
có nên chăng lột bỏ hết của một món ăn truyền thống Việt Nam những gì đã
quen đi cùng với nó ?… Nhưng tôi cũng cố hiểu : chén nước mắm thay mắm
tôm vì sợ nồng mũi người nước ngoài, chai rượu nếp quán biếu tôi vì hiếu
khách, nhưng cũng vì có bán cũng không đáng đồng tiền, còn chiếc bánh đa
nướng quán không bán, không biếu, là vì muốn giúp bà bán bánh hàng xóm…

Mắm ăn… không khát nước
Nồi mắm kho, cùng với khúc mắm cá lóc chưng, tô mắm bằm, đĩa mắm thái
hay “ mắm ruột ”… là mấy đặc trưng phổ biến của mắm Nam Bộ.
Mắm thái, không phải mắm Thái Lan, là mắm con cá lóc thái nhỏ trộn với
đu đủ mỏ quạ, riềng, tỏi ớt và một ít mít chín. “ Mắm ruột ” là thứ mắm làm từ
ruột con cá lóc, với nguyên đùm trứng, có khi nặng cả vài trăm gờ ram, béo
“ không chịu nổi ” nên phải “ nhậu ” với ba xị đế loại thật gắt thì mới chịu nổi.
Ngày xửa ngày xưa có người gọi lẫn mắm thái với mắm ruột, vì cách thức pha
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chế có giống nhau. Nhưng ruột cá với trứng cá tuy nhiều đến phải làm mắm
cũng không có nhiều bằng thịt mắm cá thái, nên mắm ruột chỉ dành để đãi khách
sành điệu hay khách quý, dần dà rồi chỉ còn thấy mắm thái, không thấy mắm
ruột đâu nữa, hay rất ít thấy. Tất nhiên là chưa kể các thứ mắm mặn, còn gọi là
khô cá mặn, làm với cá biển ở các vùng giáp biển.
Nhưng mắm nào ăn vô mà không khát nước ? Nhất là mắm kho, vừa chan,
vừa lùa, vừa húp ? Vừa nhậu quắt cần câu, mặc dầu ăn mắm nhậu mấy cũng khó
quắt ? Không có thứ mắm nào ăn vô mà không khát nước hết. Ăn mắm khát
nước là hiển nhiên rồi. Nhưng ai ăn thì người nấy khát, đừng để cha ăn mà con
cháu khát nước. Ăn trước, ăn nhiều, ăn hết, ăn sạch, đến nỗi con cháu không có,
không còn để ăn, mà còn phải trả nợ nhiều đời dài dài cho cái ăn của cha ông
mình… là đắc tội nặng với con cháu và với cha ông. Thứ mắm ăn không khát
nước là thứ mà người làm cha ông khi ăn còn nghĩ đến con cháu đời sau…

Con mắm cọng rau
Người miền Tây Nam Bộ không thể nào ăn mắm, nhất là mắm kho hay lẩu
mắm, mà không nhớ đến những cọng rau ruộng, rau đồng. Như người Sàigòn
nhớ về miền Đông, về Tây Ninh, với đĩa thịt luộc dày cộm còn bốc khói cạnh
mâm rau rừng ngồn ngộn nào đọt cây chiết, cây sơn, đọt lụa, trộn với cây nhà lá
vườn, như đọt xoài, chùm ruột hay đọt cây đào lộn hột, tức cây cho hột điều,
cuốn chung với bánh tráng phơi sương, nhắc đến là thấy miệng đầy nước miếng.
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Như người Lào nhớ đến đọt các cây rừng đặc sản của họ khi thưởng thức món
lạp trâu.
Một nồi mắm kho đi kèm một rổ rau chóc, rau đuôi chồn, kèo nèo, tai tượng,
bông súng hay bông điên điển, rau mác hay lá hẹ… thì thật là tuyệt, thì thật khó
có món ăn nào hấp dẫn hơn. Nó ngon làm sao và cũng thật thân thiện với thiên
nhiên làm sao.
Thế giới đang hô hào chế độ ăn uống “ sạch ”, nghĩa là không dùng lương
thực thực phẩm nuôi trồng với phân hóa học, với thuốc trừ sâu, không ăn trái
trái mùa, tức thứ trái cây phải nhập từ nơi khác, mà mùa nào ăn thứ nấy, thiên
nhiên cho gì ăn nấy… Xem ra thì người mình đã biết “ ăn uống sạch ” từ lâu
đời. Bây giờ thì người mình vẫn có thể ăn mắm kho với rau kèo nèo tai tượng,
nhưng có thật là “ ăn sạch ” không ? Bởi tất cả rau đồng mơn mởn nằm trên lẩu
mắm ngày nay đều được gieo trồng như người ta trồng lúa. Trừ “ lá hẹ ” – tôi
muốn nói đến thứ lá hẹ mọc dưới ao mương, ruộng nước, lá mỏng như lụa
mỏng, chỉ chực tan trong miệng khi ăn kèm với mắm kho, không phải thứ hẹ có
bông dùng để nấu canh hay cuốn gỏi cuốn – thì tôi chưa thấy ai trồng bao giờ.

Tấc đất cọng rau ơn nặng
Nhưng nếu có rau đồng tự nhiên, thứ thiệt, nhổ lên từ ruộng lúa thì liệu có
thật là rau sạch không ? Khi mà gạo ăn bây giờ cũng hiếm có “ gạo sạch ”. Như
vậy, ăn mắm cũng có cái “ triết lý ăn mắm ”. Ăn mắm là bảo vệ môi trường, là
bảo vệ con cá, cọng rau. Bảo vệ sự sống, bảo vệ tấc đất… Nhưng bảo vệ tất cả
những thứ đó làm gì, và làm sao được, khi ruộng đồng ngày càng vuột mất khỏi
tay nông dân, khi người nông dân không còn là chủ của ruộng vườn mình
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nữa ?... Tôi nói “ tấc đất cọng rau ơn nặng ”, là ơn của đất, ơn của nước, ơn của
người làm ruộng, ơn của những người hy sinh để giữ gìn bờ cõi, ơn của ông cha
đi mở cõi… Dù là một cọng rau nhỏ, khi ăn cũng phải nhớ…
Rồi tôi chợt nhớ lại ông anh Ung Văn Khiêm của chúng tôi. Hồi sau 1975,
khi nghe tôi kể chuyện tôi vừa làm báo vừa đi làm ruộng kinh tế mới, ông đập
bàn chửi tôi là “ đồ ngu, làm báo không lo làm báo, lại đi tranh làm ruộng với
nông dân, không để họ làm nuôi mầy ăn mà làm báo cho tốt ”… Anh chửi tôi
“ thậm tệ ” vì sợ tôi “ chết ” khi đi tranh làm việc của người khác mà bỏ bê nghề
chính của mình ? Hay anh cảnh cáo tôi không được đi tranh lấy ruộng đất của
nông dân ?

Uống nước nhớ nguồn
Tôi nhắc các món ăn dân tộc, đặc biệt nước mắm và các thứ mắm, là nhắc
đến cái chung nhất trong mỗi con người Việt Nam, cái chung nhất ở trong máu
của họ để làm họ thành người Việt Nam. Là nhắc nhớ đến người xưa, đến cội
nguồn, đến truyền thống ông bà, đến công lao, mồ hôi và máu của tổ tiên… Là
nhắc nhớ ký ức các mùi của lúa, của cau, của khói, của các vị bùi ngọt đắng cay
chua chát mặn nồng, của những gì phải gìn giữ, những gì phải loại bỏ… Là nhắc
nhớ đến sông nước, ruộng đồng, môi trường thiên nhiên, thành phần của cuộc
sống, nguồn cội sự sống…
Hầu hết các món ăn Việt Nam là ăn chung, không ăn riêng. Chung với nhau
trong một món, cuốn lại, gói lại, trộn lại. Trộn mà không lẫn. Chung với nhau
giữa các món. Mà vẫn có trước có sau. Chung với nhau giữa người cùng ăn. Để
cùng gắp bỏ cho nhau, cho người già, cho con trẻ. Ăn cơm Việt Nam là ăn
chung mâm, chớ không chỉ chung bàn. Mỗi bữa ăn Việt Nam là một bức tranh
đoàn tụ. Rồi cách ăn, cách bày, cách nấu nướng… tất cả đều biểu trưng cho hòa
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hợp. Hãy nhìn cảnh nấu bánh tét bánh chưng nơi nơi vào dịp Tết, cảnh nào sum
vầy ấm cúng hơn ? Hãy nhìn cảnh bếp núc, nấu nướng ở nhà quê, từ Bắc chí
Nam, trong những đám đình, đám cưới, đám giỗ. Tất nhiên là phải có bếp
trưởng, nhưng nói chung là cả làng, cả xóm mỗi người một tay, cả cái chén, cái
bát cũng mang lại tập trung cho đủ.
Cả mùi vị của từng món ăn cũng hòa quyện với nhau, mà không thứ nào lấn
át, loại bỏ thứ nào. Cứ lấy món canh chua ra mà nếm thử. Nói là chua chớ nếu
chỉ có chua thì kỳ thật là không biết nấu canh chua hay nấu dở. Người miền
Nam di cư ra nước ngoài nhớ món xoài tượng ăn với nước mắm đường, hay
mắm ruốc. Không có xoài tượng lấy táo xanh thế vào, nhưng đâu có thật ngon,
chỉ ăn cho đỡ ghiền vậy thôi. Bởi cái món “ xoài tượng mắm đường ” đó, đâu
chỉ có chua cay mặn ngọt, mà còn có một cái gì đó của mùi vị đất mẹ quê hương
đi kèm…
Rồi còn âm thanh nữa. Có văn hóa ẩm thực không trọng âm thanh, nhưng
ẩm thực Việt Nam thì cần vài tiếng reo vui nào đó cho đôi tai, trong đôi tai của
mình. Miếng bánh tráng nướng, bánh đa, hay chiếc bánh phồng tôm không chỉ
làm cho các món gỏi “ lên hương ” mà còn làm cho chúng nghe thêm giòn. Mấy
hột đậu phộng rang và mấy cái ngó sen cùng hòa điệu reo vui trong miệng khiến
món gỏi tai heo đã ngon lại càng ngon hơn.

Ăn mắm nhớ người làm mắm
Tôi nghĩ, cũng không thể nào ăn những món ăn rặt Nam Bộ mà không nhớ
đến những ngày xưa không xa lắm, mà không nhớ đến những người đi mở nước.
Nước mênh mông, rừng ngút ngàn, cá lềnh sông, ngập đồng. Tất nhiên là không
thể nào bỏ qua muỗi mòng, thú dữ đủ loại dưới nước trên bờ, những con rắn con
rùa đặc sản. Lá đó, rơm đó… cứ gom lại, chất đống và đốt. Món cá nướng trui ra
đời là từ đó. Bày vẽ thêm thì ốp đất sét hay bẹ chuối rồi mới đốt, để con cá giữ
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thêm chất ngọt. Rồi con khô, con mắm. Cá muôn trùng thì ăn làm sao cho hết,
nếu không làm mắm, nếu không phơi khô để dành cho cả năm, cho cả vùng, cả
nước…
Ông cha ta, trên đường Nam tiến, là phải chống chọi với bao nhiêu thứ giặc.
Riêng mấy trăm năm mở cõi Nam Bộ là mấy trăm năm không ngừng nghỉ… Để
có cục đất, miếng ruộng ngày nay, hay cả vạt rừng, góc biển… là phải đánh đổi
từ máu xương, mồ hôi nước mắt, tủi hờn… của bao thế hệ cha ông nối tiếp góp
nhặt, gầy dựng… Năm 1992, khi họp nói về sửa đổi Hiến Pháp ở Hà Nội, như
tôi đã viết ở một đoạn trên, tôi không chống lại việc coi đất đai là của toàn dân,
tôi chỉ sợ một đám quan liêu nhân cơ hội cho quản lý đất đai rồi tự cho mình
làm chủ… Điều nầy đã xảy ra, và xảy ra trên diện rộng… Trừ một tối thiểu số
không đáng kể, những ai đã biết ăn mắm, dù bất cứ loại nào, đều phải biết tôn
trọng công lao của những người làm mắm, và những người làm ruộng.
Một dân tộc có nền văn minh sông nước, một dân tộc có cùng gốc chia đều
nhau lên rừng xuống biển để sinh tồn không thể không hấp thụ những tinh hoa
từ sông nước và không thể không có cùng căn tính văn hóa, cả vật chất lẫn tinh
thần. Mà căn tính văn hóa của bất cứ con người nào, huống hồ là người Việt
Nam, là không thể vong ân bội nghĩa… Suốt chiều dài lịch sử dân tộc, qua mọi
thời đại, thăng trầm, nông dân là người có công lao nhiều nhất, hy sinh nhiều
nhất… Không ai có quyền ngược đãi, bất công, và chiếm đất của họ. Dù ai đó có
thể là người có công …

31

HỒ NGỌC NHUẬN

ĐỜI
Hồi ký

CHƯƠNG XVIII

30 NĂM MỚI CÓ MỘT NGÀY

TỪ MEMPHIS, HOA KỲ.– VỀ ANH BẠN ISHIDA TAKESHI VÀ
THẰNG CHÁU NHUẬN BÙI CỦA TÔI.– TRỞ LẠI CHUYỆN MEMPHIS.–
LẠI TỪ HOA KỲ.– TỪ CẦN THƠ.– TỪ SÀI GÒN - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ
MINH.– THAY LỜI KẾT

1

Tập sách nầy đã được “ cơ bản hoàn thành ” vào năm 2000-2001, như có nói
trong “ Lời Nói Đầu ”. Nhưng nói là nói vậy thôi chớ “ cơ bản hoàn thành ”, ở
đây, theo ngôn ngữ thời thượng bây giờ, cũng có nghĩa là “ chưa xong ”. Và đối
với cuốn sách nầy, nó cứ “ cơ bản hoàn thành ”, hay “ chưa xong ”, là vì không
tìm được nhà xuất bản. Kỳ thật cũng có một nhà xuất bản, Nhà xuất bản Trẻ ở
Sàigòn, đã xem đi xem lại, bàn tới bàn lui mấy lần, nhưng sau cùng “ vì thấy hơi
lo cho tác giả ” (sic) nên thôi không tiến tới. Vì vậy mới có mấy tập photo bản
thảo tôi gửi bạn bè đọc chơi vào năm 2003.
Tưởng vậy là có số xui, nào ngờ lại hóa hên : sách nói về “ những người tù
của tôi ”, nhưng nếu được cho ra đời trước đây mấy năm thì lại thiếu mất những
người tù không thể thiếu của đời tôi, những người tù mà hơn 30 năm sau tôi mới
gặp lại. Vì vậy nên tôi hết sức cám ơn mấy ông bạn cũ từng gắn bó một thời với
tôi đã cho tôi gặp lại, cám ơn tình bạn, và cám ơn cả cái số bị treo, không được
phép xuất bản sách của tôi nữa…

Từ Memphis, Hoa Kỳ
Ở một chương trước, tôi có nói về những ngày tôi đi lính ở Thất Sơn, Châu
Đốc, và về những người bạn lính đã từng “ che chắn ” cho tôi khi tôi “ nhảy dù ”
về Sàigòn để đi gặp ông Dương Văn Minh khi ông nầy đảo chánh ông Diệm,
năm 1963. Thời cuộc đất nước từ đây đã có nhiều diễn biến dồn dập, đời người
cũng vậy, và chúng tôi mỗi người mỗi ngả. Cho tới một hôm, rồi sau đó nhiều
hôm, sau ngày 30-4-2005, có người về từ Hoa Kỳ tìm gặp tôi cho bằng được,
trong đó có người chưa hề biết mặt tôi, để báo cho tôi một tin vui : một trong
những anh bạn thân thiết nhất của tôi ở Thất Sơn ngày nào, anh Lê Văn Phùng,
người gốc Thạnh Phú, Bến Tre, gởi lời thăm. Và rồi, như để cải chính cái câu
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cửa miệng “ phước bất trùng lai ” của người đời, một anh bạn khác của anh
Phùng và tôi, cũng từng ở Thất Sơn, anh Bùi Thái Thạch, người gốc Thủ Đức,
lại về thăm quê và đã đích thân đến thăm tôi, từ Nhật Bản. Với một cái tên Nhật
mà tôi phải ghi vào sổ và đọc đi đọc lại nhiều lần để không quên, cùng một cái
họ Nhật mà anh là người đầu tiên mở ra trên đất Nhật, họ Ishida.

Về anh bạn Ishida Takeshi và thằng cháu Nhuận Bùi của tôi
Anh giải thích : “ Thật ra thì họ Ishida của tôi là một họ Nhật, nhưng nói
theo gia phả của một họ thì họ Ishida của tôi là bắt đầu từ tôi vì tôi chế ra khi lấy
quốc tịch Nhật, do sáp nhập tên tôi và tên trưởng nam của tôi để thành một họ.
Tên tôi là Thạch (đá) mà tiếng Nhật gọi là Ishi, và tên con tôi là Điền (ruộng),
tiếng Nhật gọi là Ta, nhưng viết nhập lại với chữ Ishi thì đọc là Đa, vì thế nên
thành Ishida. Còn tên tôi là Ken, chữ Nho gọi là Kiến (ở trong chữ kiến thiết).
Kiến có nghĩa là xây dựng, nên chọn tên Ken là tôi muốn nói lên ý là họ Ishida
(nầy) đã được tôi dựng lên... Nếu viết chữ Hán cả tên họ tôi thì người Nhật sẽ
đọc Ishida Takeshi hoặc gì khác nữa chớ không ai đọc là Ishida Ken hết… ”
Còn một điều khác nữa mà anh bạn Ishida Bùi Thái Thạch của tôi đã làm tôi
cảm động không ít và tôi không thể nào quên. Đó là về tên đứa con trai út của
anh, sanh năm 1975, là năm anh phải đi học tập cải tạo. Cháu có vợ Nhật đã
được bốn năm rồi. Trong một thư điện tử viết cho tôi mới đây, anh kể : “ … Còn
đứa con trai út của tôi thì khi nhập quốc tịch Nhật nó bối rối không biết chọn tên
nào (các con tôi đều tự chọn tên lấy) nên tôi đã cố vấn cho nó chọn tên Nhuận
(thật sự lúc đó tôi có nghĩ đến anh, vì…) … Trong tiếng Hán có hai chữ Nhuận :
nhuận như trong năm nhuận, và nhuận như trong nhuận trường… Với chữ viết
tên đó thì người Nhật sẽ đọc là Jun, nhưng tên con tôi thì tự mình chọn cách đọc
là Hiroshi (sự rộng rãi). Ishida Hiroshi, tên nó không có chữ lót như tên Việt
Nam…”
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Tôi trả lời thư anh Ishida Thạch của tôi : “ Anh biết cái tật cố hữu của tôi là
gì rồi – là thích uống rượu. Vì vậy, nếu cháu Hiroshi (Nhuận Bùi) làm điều gì
vừa ý anh chị thì xin anh chị thưởng cho cháu vài ly rượu sakê, còn nếu lỡ có
điều gì anh chị không vừa ý về cháu thì, vì nhớ đến thằng Hiroshi nầy (Nhuận
Hồ), mà xin chỉ phạt cháu không được uống rượu một thời gian là đủ… ”

Trở lại chuyện Memphis
“ 30 năm mới có một ngày ” là cái tựa của một loạt bài trên Tin Sáng bộ
mới, sau ngày 30-4-1975, của cô Huỳnh Cẩm Nhung, hiện cũng đang định cư ở
Hoa Kỳ, viết về những cuộc tái ngộ với những người thân miền Nam của những
người đã tập kết ra Bắc sau chiến tranh Việt Nam lần thứ nhứt. Nhưng “ 30 năm
mới có một ngày ” bây giờ là của chúng tôi, những người bạn lính cũ, trong
chiến tranh Việt Nam lần thứ hai. Một ngày đầy ắp những nhớ và nhớ, và để
cùng… cười về bức thư 30 năm mà anh Phùng, một anh Phùng trước sau vẫn
vậy, vẫn “ tỉnh quẹo ”, “ cù không cười ”, đã gởi cho tôi, như sau :

Memphis, ngày 30 tháng Mười 2005
Kính gởi : Anh Nhuận, Hồ Ngọc Nhuận
Trải qua mấy thập niên không gặp, nay tôi xin gợi lại với anh những chuyện
cũ, và đồng thời cũng nói lên những việc mới, như sau :
1.– Về chuyện cũ :
- Khóa 14 Thủ Đức : Tôi biết tên anh qua mẩu chuyện vấn đáp của anh với
đại tá Huyến (Trần Ngọc Huyến.-Ghi chú của BT), chỉ huy trưởng Trường Võ bị
Đà Lạt đến thuyết trình tại Trường Bộ binh Thủ Đức. Lúc nầy, vừa qua giai
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đoạn 2, mình còn lại là bộ binh. (Sau giai đoạn 1, một số sinh viên sĩ quan được
tuyển chọn đi học tiếp ở các trường thuộc các binh chủng chuyên môn, số còn
lại là chuyên môn… bộ binh. HNN ghi chú) Anh có nói với ông Huyến : Chừng
nào người được đi binh chủng mà người đó từ chối với lý do là tự nhận mình
không có khả năng thì đó mới là công bình (nghĩa là không có lem nhem). Ông
Huyến ú ớ. Thiếu tá Tấn (già), giám đốc trường bộ binh lên tóm cổ micro, nói :
Anh lo cho anh không có tài chớ đừng lo có tài mà người ta không dùng anh.
Thế là tôi biết được tên anh, Hồ Ngọc Nhuận.
- Mãn khóa : Tôi cũng xin nói với anh về ngày mãn khóa của Trường Thủ
Đức. Về phần tôi, khi vào trường là bắt đầu sống tập thể, có người như thế nầy,
có người như thế nọ nên mới bị cán bộ trường nặng nhẹ, mắng nhiếc đủ điều.
Lúc đầu tôi ngủ không được, nhưng dần dà rồi cũng quen, và cho đến khi người
ta chửi thẳng vào mình mà mình cũng không tự ái, không giận hờn gì cả. Đấy là
đủ điều kiện ra trường, ngày mãn khóa.
- Trung tâm huấn luyện Thất Sơn : Trời xui đất khiến như thế nào mà
đoàn về Thất Sơn lại có tôi và anh. Rồi lại một việc nữa là Đỗ Văn Tâm, trưởng
ban vũ khí lại xếp cho anh và tôi, cặp bài trùng dạy vũ khí nặng cho toán chuyên
viên tiểu đoàn về thụ huấn. Thế là tôi được quen với anh kể từ đó.– Anh Đỗ Văn
Tâm đã chết rổi. Xin kèm bản copy thơ của con anh Tâm vừa gởi cho tôi. (Thư
của cháu Giao, con anh Tâm có đoạn viết : “ …19/9/05.– Đến nay ba cháu đã ra
đi được 21 ngày, thời gian qua thật là nhanh… Từ hai tháng sau cùng ba trở
bệnh thật dồn dập. Tháng chót sức khoẻ xuống dần, tính lần từng ngày… Ngày
chủ nhật, nằm như ngủ, nhưng trạng thái đã hôn mê. Khoảng 11 giờ trưa trở đi
thì miệng vẫn luôn niệm Phật, cho đến 2 giờ yếu dần không thể niệm được nữa.
Chúng cháu đều có đủ đứng quanh để cầu nguyện… Vừa tụng kinh xong, trong
trạng thái muốn đi, thì tự nhiên ông mở mắt hồi dương, tươi cười bắt tay mừng
Thầy. Thầy bảo ông niệm Phật từng tiếng, chậm rãi, rõ ràng “ NAM MÔ A DI
ĐÀ PHẬT ”. Một hình ảnh rất đẹp, hiền hòa, nhẹ nhàng, thanh thản… Có thể là
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thanh thoát vứt bỏ tất cả. Chân Thiện Mỹ… là đây.– HNN ghi lại). Đùng một
cái, đảo chánh ông Diệm, anh và tôi trực cây súng cối 81, suốt đêm không ngủ
và bàn chuyện thế nhân. Sáng hôm sau anh có cho tôi biết là anh “ nhảy dù ” về
thăm chị. Sau đó vài ngày, thiếu tá Toán cho người tìm anh tở mở, sĩ quan Bộ
chỉ huy cứ bám vào tôi mà hỏi. Tôi thì cứ trả lời “ câu giờ ” để chờ anh về đơn
vị, vì sợ anh bị “ phạt củ ”. Thời gian sau anh có về và rồi lại đi. Và từ đó
“ đường anh, anh đi ; đường tôi, tôi đi ”. Thỉnh thoảng mình có gặp nhau, nhậu
nhẹt nhưng chỉ nói chuyện tào lao nam đế, hoặc yêu cầu bạn nhậu diễn tuồng
“ Tống tửu Đơn Hùng Tín ” tại dốc cầu Bình Tiên. (Có lẽ đây là vào thời gian
tôi làm ở các Chương trình Phát triển Quận 8, Quận 6. HNN chú thích). Và rồi
đến ngày bể dĩa.
2.– Những chuyện mới : Sở dĩ tôi nói mới là vì tôi cảm thấy nó lạ, nó
không nằm trong phạm vi suy nghĩ thông thường của tôi như là việc ở tù cải tạo,
việc sống ở đảo Poulo Bidong (Mã Lai), và việc ở Mỹ.
- Việc ở tù cải tạo : Năm 1976 tôi sống ở cuối nguồn Thác Bà (Yên Bái), –
nghe nói đập thủy điện nầy kéo dây đến HàNội –, do bộ đội quản lý. Chúng tôi
ăn theo với quy chế bộ đội tiền tuyến (theo quy chế hiện vật). Nơi đây tôi được
tuyển vào toán cưa xẻ, xẻ gỗ. Ông thiếu úy Ngôn theo toán tôi vài ngày. Thấy
chúng tôi cưa mồ hôi nhễ nhại, một phần vì kéo cưa không quen, một phần vì
cưa lụt và đường cưa bị “ lội ”, ông Ngôn có phần thương xót. Tôi bèn nói với
ổng là trong Nam người ta nói : “ Nhứt đ., nhì kéo cưa ”, đó là công việc nặng
nhọc nhứt. Ông thiếu úy đồng ý và cười thông cảm. Vài ngày sau Bộ chỉ huy trại
ra lệnh cho toán cưa ăn hai bữa chính mỗi người một kí lô cơm (trộn khoai mì),
ăn sáng thì gấp đôi. Thế mà tôi ăn hết một kí lô cơm mỗi bữa ăn. Ba tháng sau
tôi mập hơn hồi mần quan 6 kí lô. Bây giờ thỉnh thoảng tôi nói với bà xã tôi là ở
tù ăn gì cũng ngon, muối thì ăn ngọt như đường. Bà xã tôi xí một tiếng dài
thoòng.
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Sau đó trại nầy chuyển về Vĩnh Phú, trại Tân Lập, thuộc công an quản lý.
Tròn một tháng, Trung Quốc đánh qua VN. Tôi nghĩ mình bây giờ còn ngon hơn
lính kiểng nhiều, nghĩa là khi có giặc lại được đổi về nơi an toàn, khỏi phải
đánh giặc. Tại trại nầy, tôi nằm ngủ cạnh anh Huỳnh Công Nghị, quê Bình
Định, vô tù vì tội “ xây dựng nông thôn ”, còn tôi vô tù vì tội làm Thiếu tá thiệt.
(Riêng tôi, Hồ Ngọc Nhuận, thì trước năm 1971 có lúc làm Chủ tịch Ủy ban
Xây dựng Nông thôn Hạ nghị viện Sài Gòn. Chú thích của HNN). Sở dĩ nói có
thiệt có giả là có căn như vầy : Số là tôi từ Long Giao được chuyển về Tam
Hiệp, Biên Hòa, để chờ “ viễn du ” đất Bắc. Tôi gặp được đủ mặt, quen lạ tùm
lum, kể như “ San Hậu thứ ba trọn bộ ”. Lán tôi ở có thằng Phong, độ 20 tuổi
đầu, có lẽ xuất xứ từ nhà thương Biên Hòa (Ý muốn nói về bịnh viện chuyên trị
bệnh tâm thần ở Biên Hòa, thường được gọi tắt là Nhà thương Biên Hòa, hay
Nhà thương điên. HNN chú thích). Sau nầy biết được anh ta đi rong bên ngoài
và lấy áo nhà binh ở vệ đường mặc vào. Bộ đội gặp anh ta mặc quần tiều và cái
áo nhà binh trên cầu vai mang ba bông mai vàng. Trong thời buổi vàng thau lẫn
lộn, còn bộ đội từ Bắc vô Nam thôi thì “ tiền trảm hậu tấu ”… Thế là Phong
được vào trại Tam Hiệp (Suối Máu). Phong viết không được lý lịch trích ngang,
nhà cửa không biết ở đâu. Tức không có lý lịch, nên được ghép là CIA giả điên.
Có lần chúng tôi hỏi nó, chớ bây giờ trại thả, mầy về nhà không ? Nó trả lời :
tôi không về. Hỏi tại sao thì nó nói là nhà xa lắm. Đặc biệt, mỗi khi gặp nó và
biểu “ Phong, cởi quần ra ” là nó tuột liền. Không cần biết ai biểu và cũng
không hề e lệ. Cán bộ trại le lưỡi… Còn một việc nữa là có anh tên Nam, người
hơi thấp, có da có thịt, là người đi cày cùng tôi ở trại Tân Lập. Nam là trung sĩ
Không quân nhưng vì muốn lấy được vợ nên mỗi lần về nhà là đeo lon đại úy.
Khi “ đứt phim ”, Nam khai Trung sĩ nhưng chòm xóm không tin. Do đó Nam
mới “ vô hộp ”. Ta biết là khi Nam Tào vô sổ rồi thì phải chịu chớ không dễ đính
chính như khi các báo in sai. Càng đính chính càng bị nghi ngờ là làm việc cho
CIA vào đây để lấy tin. Cũng tại trại nầy, tôi lại gặp Trung sĩ I Trường, độ 30
tuổi, quê Bình Chánh, làm trưởng ban văn thư Ty cảnh sát Quận 8. Đúng là
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chức vụ “ quét bureau, xô cửa sổ, đổ tàn thuốc ” rồi ra bàn ngoài ngồi đó…
Mấy chuyện kể trên đây là để chứng minh câu : ăn lương lính mà ở tù cai là có
thật. Đêm nằm nghĩ mình có ăn có chịu, còn mấy thằng nầy thiệt tội !
Đây nói về anh Huỳnh Công Nghị. Anh nầy giữ bầy trâu, có than với tôi : có
con trâu “ đực cổ ” không trị được, chạy nhảy lung tung, nhứt là khi “ anh ta ”
gặp trâu cái và các con trâu đực khác. Tôi bèn chỉ cho anh Nghị : đoạn một
khúc gỗ (dài 6 tấc, đường kính 3 tấc), dùng sợi dây luộc cột chính giữa khúc gỗ
rồi treo lên cổ con trâu, thòng khúc gỗ tới đầu gối của nó. Con trâu mang khúc
gỗ như vậy chạy không được. Càng chạy nhanh khúc gỗ càng đánh mạnh vào
đầu gối. Nghị làm theo và làm cho cả bầy trâu. Hai ngày sau, Quản giáo dẫn
đội đi lao động. Nghị thả trâu. Quản giáo và cả đội cười rần, vì thấy bầy trâu 8
con khi ra khỏi chuồng chúng đi chậm rãi… hàng một y như học trò lễ cúng
đình. Quản giáo hỏi, Nghị chỉ tôi. Thế là tôi cũng ra giữ trâu và đi cày như
Nghị. Nhờ vậy mà có đồng ra đồng vô, sống được, và nhớ lời Thiếu tá Tấn nói :
người có tài thì được người ta dùng (nghề chăn trâu và cày bừa là nghề cũ của
tôi, quá nhuần nhuyễn…). Nhớ lại lúc còn nhỏ, tôi đi học chữ nho, ông thầy Bảy
Bảng thường nói : hễ tố nào thì theo tố đó. Tố phú quý thì hành hồ phú quý, còn
tố giữ trâu rồi cũng giữ trâu. Thời gian cứ vậy mà trôi đi. Rồi đùng một cái có
lệnh chuyển về Nam. Thôi thì những đồ tế nhuyễn, như mùng mền, quần áo,
v.v… mang ra đổi lén cho dân để lấy gà mà ăn. Vui như Tết.
– Về Nam : Z 30 D.
Trời nắng chang chang, chúng tôi sắp hàng ngồi giữa sân trại. Có một ông
Thiếu tá công an, tuổi độ 60, ra lệnh : tụi bây mở còng khẩn trương để con
người ta vô nhà nghỉ. Nghe được giọng nói miền Nam chánh gốc, tôi cảm thấy
như mình gặp lại cố nhân. Sau nầy biết là ông Năm Toản, gốc Bình Dương. Ông
ra Bắc, sau về Nam, có dự trận Bình Giã, mới cưới vợ nguyên là góa phụ của
một Trung sĩ Biệt động quân, không con. Một năm sau, vợ chết và rồi một ông
Đại úy thay ông coi trại. Ông Năm Toản ra ngoài vòng rào trại ở, với cái nhà
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khiêm nhường, nóc và vách chung quanh bằng lá bàng (cọ). Ông cũng mặc áo
vá bao cát sau lưng, cuốc đất trồng khoai, trồng mì hầu tiếp tục cuộc sống còn
lại. Có lần đi lao động ngang qua nhà, thấy ông đang cuốc đất, chúng tôi hỏi :
“ Ông Năm ơi, chừng nào chúng tôi được về ? ”. Trả lời : “ Mấy chú hỏi, nếu tôi
nói ra thì bây giờ lại có thằng Nam Kỳ nói láo nữa hay sao ? ”. Tôi không biết
ông Năm muốn nói gì…
Trên đây là cuộc sống của tôi sau ngày bể dĩa. Được cái rằng Trời cho
người ta có sẵn cái tính tùy cảnh mà an, nên khi mới vào trại cũng có ý trông về
sớm, nhưng rồi dần dà ở mãi. Và cho tới ngày mà mình không có ý nghĩ trông về
nữa là được tha ra khỏi trại.
– V/v sống ở đảo,
Đến đảo Poulo Bidong vài ngày, tôi chưa biết Ất Giáp gì thì những người
tới trước, nhứt là người có thân nhân ở nước ngoài bày vẽ là nên xin đi Mỹ. Tôi
thì im lặng chờ xem. Đêm nằm nghĩ thấy việc nầy thiệt kỳ, rồi nhớ lại lúc mới
học lên seconde moderne (lớp mười ngày nay, BT), thấy họ đi Tây học mình
ham quá mà không đi được… Rồi dần dà vài tuần sau tôi thấy thầy chùa cũng
đòi đi Mỹ để tu. Do đó tôi gồng mình mà xin đi Mỹ. Còn về cuộc sống ở đảo lại
còn quái lạ : người ta xáp nhau ăn ở như thiệt. Dù rằng cô nhân viên Phủ Cao
ủy có khuyên các cô gái : nếu có yêu nhau thì chỉ dùng từ cần cổ trở lên thôi,
nhưng nào có ai nghe đâu. Thiệt là biểu anh nương nương thì anh làm thẳng
bữa…. Trong bụng tôi nói : hay là ngày mai Trời sập ?
– V/v sống ở Mỹ :
– Việc làm : Sau 3 tuần tới Mỹ, nhân viên Hội Catholic dắt tôi vô làm tại
một hãng Mỹ. Hãng chuyên làm cái hộp bằng giấy để đựng đồ ăn, thức uống,
thuốc tây, và hầm bà lằng đủ thứ. Còn cái ruột thì do hãng khác sản xuất bỏ vô.
Vài ngày sau tôi hỏi thằng Mỹ đen làm chung với tôi là nhà mầy cách hãng nầy
bao xa. Nó trả lời : ba chục phút. Tôi nghĩ bụng mình hỏi mà nó trả lời trớt
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hướt. Nhưng cho tới nay nếu ai hỏi thì tôi cũng trả lời như vậy. Mỗi năm hãng
có mướn toán chuyên viên đến tại hãng để khám lỗ tai ngõ hầu có biện pháp
chạy chữa kịp thời. Lý do : máy móc chạy ồn nên sợ tai bị điếc. Có lần khám
xong tụi Mỹ hỏi, tôi trả lời là tôi mong bị điếc. Hỏi tại sao, tôi cho biết là nếu tai
mình tốt, mình sẽ nghe lời cằn nhằn của vợ con, không ngủ được. Tụi Mỹ ồ lên
cười và nói : You're right, you're right. Thế là Đông Tây gặp nhau ở chỗ nầy.
Anh có nhớ ông Hạ sĩ Hẳng điếc không, ông ta đóng bia cho xạ trường đó ?
Ổng mập tròn vo. Và thêm thằng Của điếc cùng trung đội 3 với tôi. Nó mập ú.
Khóa 14, nhớ đặc biệt là chưa gắn Alpha mà mình về phép ăn Tết. Tốp nầy đi
thì một tốp khác “ nhảy dù ”. Vì vậy sau Tết, Trung úy Kỳ tập hợp đại đội chửi
cho một mách. Tan hàng, thằng Của khều vai tôi, hỏi : Có phải ông Trung úy
chúc Tết mình không ? Tôi gật đầu mà trong bụng thì nói : thằng nầy mập là
phải.
Ở Mỹ hễ có đi làm là có tiền hưu, công sở hay hãng xưởng cũng vậy. Bây
giờ tôi cũng lãnh hưu. Thật không ngờ mình làm việc ở VN mà lại lãnh hưu do
Mỹ phát. Đúng là, nếu nói theo cán bộ ngoài Bắc, Trời làm mất thì bắt Đất phải
đền. Còn trong Nam là thầy pháp ăn bắt thầy chùa chịu.
- V/v ở : Tôi về sống tại Memphis, không có vấn đề lựa chọn… Thành phố
nầy thuộc một tiểu bang nghèo của Mỹ. Tại Mỹ dân nghèo sống ở trung tâm
thành phố, người giàu ra ngoài ven biên. Hai vợ chồng dưới năm chục ngàn là
nghèo, nhưng trên năm chục ngàn là số đông. Muốn chọn nhà ở cũng phải chọn
tùy khu vực : an ninh, bán an ninh (xôi đậu), và không an ninh. Nếu ở vùng nầy
ắt từ chết tới bị thương… Tôi có đến thăm anh Tâm, tại Washington D.C. gần
hai năm qua. Dinh thự, đất đai, nhà cửa cũng như ở Memphis… Memphis dân
số độ bảy trăm ngàn người mà thành phố có đường kính khoảng 45km… Đây
nói về việc mua hàng hóa mang về nhà, ít hôm, một tháng hoặc lâu hơn nữa, rồi
đem ra tiệm trả lấy tiền lại, kèm hóa đơn… Có một lần tôi mua đồ phụ tùng xe
hơi, rồi lại mang trả. Hỏi tại sao, tôi nói là tôi không xài đồ made in China. Họ
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cũng cho trả lại, không một chút xíu gì thắc mắc…. Đúng như lời : “ Mấy lần đi
sứ đến Tây Kinh, thấy việc Âu Châu phải giựt mình ” 1…
Nói thì nói vậy chớ tôi không ham ở Mỹ vì nó giới hạn quá nhiều về việc ăn
uống của mình… Ở đây, giới trí thức, kỹ sư, bác sĩ, mấy ông lớn… không uống
rượu, không hút thuốc lá, giảm uống nước ngọt. Nhìn tới nhìn lui chỉ có đám cu
li là làm láng. Casino thì mở tùm lum… Còn nếu khám bịnh, bác sĩ sẽ dặn :
không ăn mỡ heo, ăn ít thịt bò, hột gà chỉ ăn tròng trắng… Các nơi công cộng :
không hút thuốc… Do đó ở Mỹ việc ăn uống không cảm thấy ngon như ở quê
tôi, Thạnh Phú Bến Tre, bịnh là Thổ thư, chết là do Bà bắt…
Anh Nhuận, tôi qua đây một mình ên, ăn mặn ngủ chay, lo đi làm kiếm tiền
bảo lãnh vợ con. Tôi nghĩ trước đây ham đi Tây học mà không được, bây giờ
tạm cho các con tôi sang Mỹ vậy. Thôi thì mèo trắng hay mèo đen gì cũng được,
miễn bắt được chuột là đạt yêu cầu.
Tôi qua đây là xóa bài làm lại, những người thân thương của tôi, bạn bè
của tôi cũng như cái hiểu biết và những kỷ niệm của tôi đành gởi lại quê nhà. Đi
làm, rồi về nhà ngủ một mình đâm ra nghĩ ngợi lung tung.
– Nghĩ lại một phần đời đã qua, tôi lấy làm toại nguyện, vì mình là chứng
nhân những biến cố lịch sử chẳng những trong nước mà còn cả thế giới. Ngoài
ra, tôi cũng đã diễn được, và y như thiệt, những vai tuồng thuộc các thành phần
xã hội. Giờ đây tôi thấy mình quá lẩm cẩm, chẳng hạn như tôi chỉ thích hát bội
hay cải lương thôi. Có lẽ vì vấn đề ăn mặc. Còn bây giờ thì các thợ ca ăn mặc
quá hở hang, kiểu nầy, kiểu nọ, và còn thêm kiểu áo dài “ cạo gió ”… Mình nhớ
trước đây, bà Nhu chỉ có ra kiểu ló cổ một chút là thiên hạ ồn lên rồi. Phải
chăng bà Nhu đã đi trước bánh xe lịch sử quay ?…

1

Ý thơ Phan Thanh Giản : “ Từ ngày đi sứ đến Tây Kinh… ” (chú thích của biên tập)
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– Nhớ lại hồi ở Thác Bà, cứ vài tháng thì có cán bộ (có lẽ nhân viên Ban
Tuyên huấn) đến giảng bài về thuyết cộng sản và chế độ xã hội chủ nghĩa. Thầy
giảng nói : khi bánh xe lịch sử thế giới quay thì không ai có thể ngăn cản được.
Như vậy, Việt Nam mình cũng nằm trong bánh xe nầy, ắt rồi cũng phải quay
theo ; nhưng quay như thế nào và lúc nào thì không ai biết. Duy có điều tôi biết
là tôi không phải diễn tấn tuồng nào nữa. Có lẽ “ quắt ” rồi…
– Nhớ lại khi tôi được tha về nhà thì vợ con tôi hân hoan đón tôi vào nhà.
– “ Très bien ” cho bà xã, – gọi là ghi ơn. Tôi cũng biết nhiều người về đến nhà
thì thuyền xưa đã rời bến cũ từ khuya, hoặc yếu đau, bệnh tật, hoặc không còn
về nữa. Hú hồn cho tôi, vợ con tôi còn nguyên và tôi vẫn còn khỏe mạnh. Có lẽ
Thần chăn trâu phò hộ tôi…
Về phần tôi, 13 năm lính, 9 năm tù. Tạm cho rằng nợ nần đã trả xong. Tuổi
đời đã thất thập. Người Mỹ có câu : Retirement is the first step to cemetery *.
Trước đây đi lính theo lệnh gọi, tôi tưởng là làm cho tròn bổn phận của người
dân, té ra bây giờ nó “ méo ” sửa không được. Thiệt là : La vérité, au delà des
Pyrénées, est… différente…**
…Tôi có cái tật, những điều lẩm cẩm thì nhớ mà học hành thì không nhét
vô đầu được nữa. Thôi, nếu cho đủ thì nó đủ vậy. Ngoài ra tôi cũng đã viết được
lý lịch trích ngang rồi… Bình sanh tôi không biết nói dối, thấy sao, nghĩ sao, thì
nói vậy. Thơ nầy anh đọc qua, phần nào được thì cho điểm (point), phần nào
không vừa ý thì kể như không có… Vài lời tin anh rõ. Và kính chúc anh chị và
các cháu được mạnh khỏe, hạnh phúc./.
Lê Văn Phùng
453 N. White Station Rd
*
**

Nghỉ hưu là bước đầu trên đoạn đường đưa tới nghĩa địa.
Bên này dãy núi Pyrénées là chân lý, bên kia khác.
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Memphis, TN 38117, USA

Lại từ Hoa Kỳ
Anh Nhuận thân mến,
Tôi về đến nhà chiều ngày 17-2… Trước khi viết thơ nầy, tôi đã trực tiếp
nói chuyện với GS Tôn Thất Thiện (TTT) để xác quyết lại những điều tôi đã nói
với anh trong bữa ăn cơm trưa vừa qua :
I.– V/v gặp Đại sứ Bunker.
1/ Ông Lý Quý Chung không hề có mặt trong cuộc hội kiến với ông ĐS
Bunker. Nếu cần có cố vấn tin cẩn, chắc chắn người đó không phải là Lý Quý
Chung, mà chỉ có thể là GS Vũ văn Mẫu, hoặc Nguyễn Hữu Chung.
2/ Giáo sư TTT được (ĐT) mời tham dự với tư cách người thông dịch. Sau
những lời chào hỏi xã giao ĐS Bunker xin phép Đại Tướng (ĐT) Dương Văn
Minh để đề nghị GS TTT không dự họp.
3/ Trong buổi họp thâu hẹp với một số cộng tác viên ngay sau đó, ĐT cho
biết ông ĐS đã ngõ ý yêu cầu ĐT tiếp tục ứng cử (Tổng thống) và Tòa Đại sứ
(Hoa Kỳ) sẽ giúp quỹ tranh cử của ĐT một ngân khoản lối 200 triệu đồng VN
tương đương 2 triệu US theo hối suất lúc bấy giờ. Đại tướng đã từ chối đề nghị
giúp đỡ nầy vì cuộc bầu cử sắp tới không công bằng. Và có bằng chứng cụ thể,
được phổ biến trong ngày rút đơn ứng cử TT, cho thấy Phủ Tổng Thống đã chỉ
thị các Tỉnh Trưởng, hầu hết là quân nhân tại chức, phương thức gian lận. Phủ
Tổng thống không hề phủ nhận tính cách xác thực của tài liệu.
II.– Về việc gặp ông Trí Quang._
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Sau khi lưỡng viện Quốc Hội thông qua nghị quyết lần thứ nhứt yêu cầu TT
Trần Văn Hương trao quyền lãnh đạo quốc gia cho một nhân vật có uy tín để
đem lại hòa bình cho đất nước, một hôm ĐT gọi tôi đi gặp Thượng tọa Trí
Quang để xếp đặt cuộc gặp gỡ giữa hai nhân vật nầy vào chiều ngày hôm sau.
Khi đưa tôi ra khỏi phòng riêng, không hiểu nghĩ gì, Thượng tọa nói với tôi :
tình hình nầy nay đã hết cứu vãn rồi, tôi chỉ mong và tin tưởng rằng ĐT sẽ giúp
cho Sàigòn bớt đổ máu… Cuộc gặp đã diễn ra như đã dự trù. Báo chí không hề
được thông báo trước, và tối hôm đó ĐT tiếp Thượng tọa tại tư dinh. Sáng hôm
sau, một thông cáo có chữ ký của Thượng tọa Trí Quang, với tư cách cá nhân,
ủng hộ giải pháp ĐT Dương Văn Minh nắm chánh quyền. Không có một nhân
vật thứ ba nào có mặt trong hai cuộc gặp gỡ giữa hai nhân vật nầy.
III.– Về việc thả tù chánh trị
Sau khi ông Trần Văn Hương trở thành Tổng Thống, ĐT trao tôi một danh
thiếp của ĐT, trên đó có viết tên Châu Tâm Luân, Trần Thúc Linh, Huỳnh Tấn
Mẫm… và vài nhân vật khác đang bị giam cầm mà tôi không nhớ rõ tên, bảo tôi
đi gặp TT NKB (Thiếu tướng Nguyễn Khắc Bình .- Chú thích của BT) chuyển
lời yêu cầu thả. TT NKB nói sẽ thả hết. Riêng HTM, TT NKB nói không biết anh
nầy đang ở đâu.
Lối 10 giờ 30 sáng ngày 29-4-1975, ĐT DVM bảo tôi liên lạc với ông Bùi
Văn Nhu +, người có chức vụ cao nhứt tại BTL/CSQG (Bộ Tư Lệnh Cảnh sát
Quốc gia) có mặt tại Sàigòn lúc bấy giờ, yêu cầu cho HTM đến số 3 Trần Quý
Cáp giao lại cho tôi. Chỉ lối hơn nửa giờ sau tôi tiếp nhận HTM do chính ông
BVN chở đến. (+ Bùi văn Nhu : không phải Lý Văn Sen như tôi đã nói sai với
HTM. Nhờ anh nói lại với HTM điều nầy. Tôi gọi cell phone anh Mẫm sáng nay
(lối gần 8 giờ tối ngày 19/2, giờ VN, nhưng không được gặp).
Thăm anh chị và gia đình luôn được bình an và vui mạnh.
Fort Smith, AR, ngày 19-2-06
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Trịnh Bá Lộc

Anh Trịnh Bá Lộc, cựu Thiếu tá, là một sĩ quan tùy viên thân tín của Đại
Tướng Dương Văn Minh. Trong thời gian trước ngày 30-4-1975 tôi trốn nơi ông
Minh, ở tại nhà anh thiếu tá Hoa Hải Đường, cũng là ở sát vách nhà anh Trịnh
Bá Lộc, nơi anh Huỳnh Tấn Mẫm đã từng có lần đến tỵ nạn.
Trung tá Đẩu, Thiếu tá Đường, Thiếu tá Lộc là ba sĩ quan thân cận nhứt với
ĐT Dương văn Minh trong nhiều thời kỳ. Cũng là những người thông thuộc
nhất những ai đã từng cộng tác với ĐT Dương văn Minh, qua nhiều thời kỳ. Mỗi
người mỗi việc, mỗi người mỗi nét, nhưng nét chung nhất của cả ba người là
luôn đặt Danh Dự và Tổ Quốc lên trên hết, theo đúng truyền thống giáo dục
đúng đắn của những người lính. Riêng anh Trịnh Bá Lộc, lại là người đã có mặt
sớm nhất để cùng với gia đình chị Xuân Mai, con gái ĐT Dương văn Minh, và
anh Nguyễn Hữu Chung, anh Nguyễn Trọng Nho (một cựu dân biểu VNCH,
hiện là thẩm phán ở một thành phố của bang California) và vài người khác,
chung lo cho tang lễ của Đại tướng…
Vừa qua anh có dịp về lại thăm quê, sau hơn ba thập kỷ vắng mặt. Thời gian
anh ở Sàigòn thật ngắn, anh lại muốn đi khắp cả ba miền đất nước. Vì vậy cả hai
lần chúng tôi gặp nhau, tuy không phải là ngắn, nhưng cũng không sao nói hết
được tình dài. Và vì vậy mà anh mới có bức thư kể trên cho tôi, chỉ hai ngày sau
khi anh trở lại trên đất Mỹ. Và tôi tin chắc chúng tôi sẽ còn nhiều dịp xác quyết
với nhau về nhiều việc của tình hình thời cuộc Sàigòn tính đến ngày 30-41975…

Từ Cần Thơ
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Trong chương VI của quyển sách nầy, nói về những người “ tù cũ, tù mới ”,
có đoạn tôi viết : “ Sau 30-4-75 lãnh đạo Cách mạng ở Thành phố cho tôi một
đặc ân : lên danh sách đề nghị cho một số người có dính dáng đến các hoạt
động của tôi khỏi đi học tập cải tạo tập trung. Danh sách khá dài của tôi đã bị
lọc bớt khá đông ”… Trong đoạn viết đó tôi đã cố tình nhắc đến những người
mà tôi gọi là đã bị “ lọt sổ ”, như các anh Trần Văn Tuyên, Hồng Sơn Đông,
Phan Thiệp, và nhiều người khác, những người mà tôi rất mến – và tôi nghĩ các
anh ấy cũng mến tôi –, coi như một lời tạ tội, bởi như vậy là tôi đã bất lực, coi
như đã bỏ mặc để các anh đi tù. Tôi cũng có nhắc đến vài người “ không lọt sổ ”
đã gặp tôi hoặc làm việc một thời gian ngắn với tôi sau ngày 30-4-75. Nhưng vài
người đó về sau cũng đã ra đi, coi như việc đề nghị của tôi cũng không có gì là
quan trọng, bởi các anh đã lựa chọn không ở lại… Tóm lại, với việc cố ý nhắc
đến hai nhóm người như vừa kể, nhóm đã “ lọt sổ ” và nhóm đã “ bỏ đi ”, thì cái
đề nghị khỏi đi cải tạo của tôi chỉ là một sự thú nhận thất bại mà thôi… Còn về
những người được miễn cải tạo tập trung đang ở lại đất nước, tôi tuyệt đối
không nói đến một ai, trừ trường hợp duy nhất của anh Dương Văn Ba vì anh
suýt bị lọt sổ…
Thế nhưng, vừa qua lại có người viết : “ … Nhưng chiều 12-6-1975 tôi nhận
được một phong thư giao tận nhà,… thông báo tôi được hoãn học tập tập trung,
người ký tên giấy tạm hoãn là ông Cao Đăng Chiếm, Phó Chủ tịch Ủy ban
Quân quản Sài gòn… Quả tình lúc đó tôi chỉ nghĩ chế độ mới trực tiếp cứu xét
từng trường hợp, căn cứ vào đường hướng hoạt động của mỗi cá nhân trong
thời gian chống Mỹ và chế độ Thiệu. Sau nầy khi đọc bản thảo Hồi ký của anh
Hồ Ngọc Nhuận mới hay ra rằng danh sách những người trong quốc hội Sài
gòn được miễn học tập tập trung là do chính anh lập ra “ theo yêu cầu của lãnh
đạo Cách mạng Thành phố ”. Đến bây giờ tôi vẫn chưa biết rõ chuyện ấy thế
nào, có tất cả bao nhiêu người được miễn ”…(trích Hồi Ký Không Tên của tác
giả Lý Quý Chung, ấn bản I, xuất bản tháng 12-2004, trang 428-429).
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Mặc dù trong ấn bản II, Hồi Ký Không Tên, cũng xuất bản tháng 12-2004, ở
trang 427-428 tác giả Lý Quý Chung đã không nói đến việc “ đọc bản thảo ”
sách của tôi nữa và cũng không nói đến “ danh sách ” do tôi lập mà ông viết,
trong ngoặc kép, là “ theo yêu cầu của lãnh đạo Cách Mạng Thành Phố ” thay
vì như tôi viết là “ …lãnh đạo Cách Mạng ở Thành Phố cho tôi một đặc ân ”,
tôi vẫn phải cám ơn ông. Bởi trước sau, trong cả hai ấn bản, ông vẫn viết : “ Đến
bây giờ ”, ông “ vẫn chưa biết rõ chuyện ấy thế nào, có tất cả bao nhiêu người
được miễn ”…, nghĩa là ông vẫn xác nhận tôi không hề nói đến những người
được miễn cải tạo tập trung mà tôi đã lên danh sách để xin với cách mạng, và
đương nhiên là không hề nói đến tên ông. Dù vậy ông vẫn thấy cần phải cẩn
thận nhấn mạnh, trong cả hai ấn bản, rằng ông “ … chỉ nghĩ chế độ mới trực tiếp
cứu xét từng trường hợp, căn cứ vào đường hướng hoạt động của mỗi cá nhân
trong thời gian chống Mỹ và chế độ Thiệu ”…
Ngược lại, khi tôi nhắc đến những người, nhiều người, đã phải đi học tập cải
tạo tập trung, đặc biệt những người đã từng gắn bó với tôi, thì tôi đã bỏ sót rất
nhiều người, bởi thật tình tôi không tài nào kể ra cho hết… Như trường hợp của
ông bạn già vừa gởi cho tôi lá thư sau đây :
Cần Thơ, ngày……………
Anh Nhuận thân mến,
Từ hôm Nhuận và Đức xuống Cần Thơ thăm tôi, tôi rất xúc động và vui
mừng lắm, vì gần 40 năm mới gặp lại nhau. Tôi muốn được tâm sự nhiều nhưng
không nói được. Thời gian qua tôi không gặp may mắn nên khổ sở quá nhiều, vì
hoàn cảnh có miệng mà nói không ai nghe… Nay được biết Nhuận, Đức,
Minh… trong Khối Xã hội vẫn mạnh khoẻ mình mừng lắm,… xin chúc các bạn
và gia đình luôn luôn thành công trong mọi lãnh vực, và cuộc sống được mọi
điều như ý. Sau đây tôi xin tâm sự với Nhuận về những việc đã xảy đến với tôi,
như sau :
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Tôi sanh năm 1919, nguyên là sĩ quan chế độ cũ, đã giải ngũ từ năm 1967 vì
lý do sức khỏe (tức 8 năm trước ngày giải phóng miền Nam 30/4/1975). Năm
1957, tôi có mua một thửa ruộng là 2H85, tọa lạc tại ấp Thành Phước, xã
Thành Lợi, quận Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, của bà Quang Tuyết và chồng là
Vệ Lâm bán cho tôi, văn tự mua bán hợp pháp, ký ngày 12/12/1957, trước bạ
ngày 10/1/1958, số địa bộ mới 686, số bản đồ 139ie tờ thứ 3 Ty Điền địa Vĩnh
Long, do tôi đứng tên làm chủ sở hữu. Sau khi mua xong tôi cải tạo thành vườn
trồng cây ăn trái và chăn nuôi. Trên miếng vườn còn có một dãy phố trệt bán
kiên cố, gồm 24 căn 4m x 16m, và một căn nhà mới cất bán kiên cố để ở làm
vườn (nay là Nhà trọ số 5, không biết của ai), và một nghĩa trang gia đình mới
xây dựng, có một ngôi mộ xây kiên cố của con tôi, xây cất năm 1973. Ngoài ra,
tôi có mua một căn phố trệt bán kiên cố của hiệp hội “ La Cochinchine
immobilière ” bán cho tôi, ở số 3 đường Pasteur, nay là Võ Thị Sáu, thành phố
Cần Thơ. Văn tự mua bán do tôi đứng tên làm chủ sở hữu, có bằng khoán điền
thổ số 263 xã Tân An, Châu Thành, Cần Thơ cấp ngày 1/7/1966. Sau đó tôi xin
sửa chữa cơi lầu để làm nơi cư trú cho gia đình.
Năm 1964 tôi được biệt phái về Bộ Nội vụ và được cử làm tỉnh trưởng Vĩnh
Bình (Trà Vinh). Đến năm 1967 tôi bị đạp lôi gãy một chân, xin giải ngũ, sau đó
ứng cử và đắc cử vào Hạ nghị Viện VNCH nhiệm kỳ 1967-1971, cùng với anh
Ngô Công Đức. Tại đây, Nhuận, Đức, Minh, tôi và nhiều anh em khác chúng ta
đã thành lập Khối Xã Hội đối lập và đã tranh đấu thành công chống lại nhiều
dự luật không hợp lòng dân của TT Nguyễn văn Thiệu. Đặc biệt tôi đã được
Khối Xã hội đề cử và đã đắc cử Chủ tịch Uỷ ban Quốc phòng Hạ nghị Viện
trong một nhiệm kỳ. Đến hết nhiệm kỳ I, tôi và Ngô Công Đức tái tranh cử
nhiệm kỳ II, 1971-1975, cũng ở đơn vị Vĩnh Bình. Vì chúng tôi ở khối đối lập
nên bị chánh quyền lúc đó thẳng tay đàn áp. Đức và tôi đều thất cử. Riêng tôi bị
nhân viên phòng phiếu hành hung, bắt trói đánh đập tại xã An Hội, quận Càng
Long. Lý do : tôi phát hiện có sự gian lận bầu cử (phiếu bầu đã có đầy trong
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thùng phiếu trước khi bắt đầu bỏ phiếu). Tòa án Vĩnh Bình bắt giam tôi một
tuần lễ và phạt 50.000 đồng. Sau đó tôi về nhà làm ăn bình thường như mọi
công dân khác cho đến ngày Giải phóng miền Nam 30-4-1975.
Sau ngày Cách mạng tiếp thu, theo lệnh tôi có đến trình diện Uỷ ban Quân
quản huyện Bình Minh, Vĩnh Long. Nơi đây cho biết tôi thuộc thành phần giải
ngũ trước ngày ký hiệp định Paris 1973, khỏi phải đi cải tạo, sẽ được học tập tại
chỗ khi có lệnh gọi. Tôi an tâm về nhà tiếp tục làm ăn sinh sống.
Đến ngày 23/5/1975 Uỷ ban Quân quản tỉnh Cần Thơ cử cán bộ đến xét nhà
lập biên bản, bắt tôi đi cải tạo với tội danh cộng tác với bộ máy ngụy quyền. Hai
ngày sau, tức ngày 25/05/1975, cán bộ Uỷ ban Quân quản lại đến nhà (lần nầy
tôi không có mặt), lập biên bản tạm quản lý toàn bộ phương tiện sinh hoạt của
gia đình tôi, buộc vợ con tôi phải ra khỏi nhà mà chỉ cấp cho một giấy biên
nhận tạm. Vợ con tôi vì vậy phải về tạm sống trên miếng đất vườn ở quận Bình
Minh. Đến ngày 14/11/1975, tức khoảng 6 tháng sau ngày tôi bị cho đi cải tạo
và gia đình tôi bị đuổi ra khỏi nhà ở Cần Thơ, thì Huyện đội huyện Bình Minh
cùng một số binh sĩ võ trang đến vườn buộc vợ con tôi phải ra khỏi nhà mà
không cho biết lý do, chỉ cấp cho một giấy giới thiệu để tìm chỗ ở khác, ký tên
N.V.Đ, Huyện đội Bình Minh. Đặc biệt, sau khi buộc vợ con tôi phải ra khỏi
vườn, ông còn đập phá và đào mả con tôi đem xác thả xuống sông Cửu Long để
ông xây cất nhà mà ông hiện đang ở.
Gia đình tôi, và riêng tôi sau khi được thả ngày 01/02/1981, đã nhiều lần
khiếu nại về việc gia đình tôi đã bị đuổi ra khỏi nhà đất mà không hề có một
quyết định hợp pháp, nhưng không được chánh quyền giải quyết. Đặc biệt ngày
17/01/2005 tôi lại làm đơn gởi Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long khiếu nại một lần
nữa về việc ruộng vườn hợp pháp của tôi ở huyện Bình Minh đã bị chiếm giữ chỉ
với mảnh giấy giới thiệu đi tìm chỗ ở khác của ông Huyện đội. Sau đó tôi được
Phòng tiếp dân tỉnh Vĩnh Long gởi cho tôi một Phiếu hướng dẫn số
1842/HD/TD đề ngày 16/02/2005 với nội dung như sau : “ Theo quy định của
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luật khiếu nại tố cáo công bố ngày 11/12/1998 và các văn bản hướng dẫn hiện
hành có liên quan, Phòng tiếp dân UBND tỉnh Vĩnh Long trả lại đơn vì không
có chủ trưong giải quyết ”. Còn về căn nhà của tôi ở Cần Thơ thì UBND thành
phố Cần Thơ có gởi cho tôi một công văn số 400/UB ngày 17/4/2004, cho biết
trường hợp xin trả nhà của tôi không thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND
Tp Cần Thơ, đồng thời thông tin thêm về chính sách cải tạo nhà ở của Nhà nước
theo Quyết định số 297/CT ngày 2/10/1991 của CT/HDBT quyết định “ Từ nay
UBND các cấp không xét lại việc cải tạo trước đây đúng hay sai nữa, trong
trường hợp chủ sở hữu có đơn thư khiếu nại trước ngày 01/7/1991 ”…
Nhuận thân mến,
Tôi nay đã gần 90 rồi, nợ đời chắc cũng sắp trả xong, bụi trần sắp phủi
sạch, bao nhiêu phiền toái cũng sắp để lại sau lưng. Nghĩ lại thấy mình nhẹ tơn,
vì suốt đời cố làm điều tốt, tránh làm điều quấy. Các con tôi cũng vậy, đó là
niềm an ủi lớn nhứt của tôi, và tôi lại có được những người bạn hiền để tôi có
thể tâm sự được. Chớ còn của cải, dù là của cải chánh đáng, tạo dựng bằng
chính công sức của mình, thì rốt lại cũng không để làm gì. Chỉ thêm nặng gánh,
khổ thân mình và khổ cả người thân, trong thời buổi nhiễu nhương như bấy lâu
nay…
Chế độ mới bắt tôi đi tù cải tạo vì tội “ cộng tác với ngụy quyền ”. Tôi chấp
nhận, nhưng tôi nghĩ ở miền Nam nầy ai mà không ít nhiều cộng tác với chế độ
cũ, dầu chỉ là đóng thuế. Chỉ có những người bỏ ra khu hay đi ra miền Bắc thôi.
Nhưng đó chỉ là thiểu số. Chớ còn đại đa số ở lại thì cũng là thân nhân hết. Lại
còn che giấu, tiếp tế nầy nọ nữa. Không lẽ đó là cái tội, lại còn tội chống đối
nầy nọ để bị chế độ cũ đánh đập tù đày nữa ? Phải chi biết khôn như những
người gọi là nằm vùng mà nằm yên thì tốt quá. Tôi đã giải ngũ về làm dân
thường 6 năm trước ngày ký kết hiệp định Paris và 8 năm trước ngày hòa bình.
Chánh quyền mới ở địa phương cho tôi khỏi đi cải tạo tập trung đó là phải lẽ.
Nhưng sao lại thay đổi, bắt tôi đi ? Hay vì ông Trời mỗi nơi mỗi khác, và vì có
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ông Trời chỗ khác tới ? Vậy thì có khác gì những ông Trời từ những phương
Trời khác trong nhiều thời khác tới đây đâu !
Gia sản tôi bị lấy tôi không tiếc, chỉ tiếc sao người ta làm khuất tất quá,
không có luật pháp gì hết. Lấy vườn, lấy đất của tôi, lại còn đào mả con tôi thả
xác xuống sông, mà chỉ có miếng giấy gọi là giới thiệu để đi chỗ khác. Nhà tôi
cũng bị lấy với một miếng giấy biên nhận tạm… Tôi xin trả lại thì trả lời dầu
đúng hay sai cũng không xét… Tôi thiết nghĩ hễ gọi là chánh quyền thì phải có
luật pháp. Và có luật pháp thì có đúng sai theo luật và khi sai thì phải sửa. Tôi
cho rằng ngày nào người cầm quyền còn chủ trương đúng hay sai cũng không
xét, thì không thể gọi đó là một chánh quyền, thì không thể có một Nhà nước
pháp quyền như hằng tuyên bố, thì nước ta sẽ tiếp tục không yên, dân ta còn tiếp
tục khổ.
Tôi xin có mấy lời tâm sự với Nhuận như vậy và chỉ biết tâm sự với Nhuận
mà thôi.
Nguyễn Văn Thanh
53 Nguyễn Trãi, Phường An Hội
Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

Từ Sài Gòn - Thành phố Hồ chí Minh
Lại một bức thư khác, đến từ cách nhà tôi chừng năm phút thả bộ, từ đường
Trần Quốc Toản, Quận 3 . Thư viết, trích tóm tắt :
“ Thưa anh Mười,
Em nay đã nghỉ làm ở Phòng Thể dục Thể thao Quận 1, để ra làm ăn với vợ
em… Nhưng vẫn ở số 98A nơi góc đường Trần Quốc Toản - Nam Kỳ Khởi
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Nghĩa, là căn nhà phụ của ngôi biệt thự của ba má em mang số 189 Nam Kỳ
Khởi Nghĩa…
…Tuy vẫn ở đó nhưng không lúc nào được yên, gần đây cũng vậy, nên em
mới có thư nầy cho anh Mười…
…Ngôi nhà 189 NKKN của ba má em là Nguyễn Khắc Cửu, Nguyễn Thị
Phi, ở góc đường NKKN - Trần Quốc Toản (ở chỗ ngã ba có cổng rào chắn
ngang cấm lưu thông trong nhiều năm và gần đây mới được giải tỏa), đã bị Nhà
nước quản lý, với lý do là “ nhà vắng chủ ” và “ cho thuê ”, rồi giao cho Ban Tài
chánh Quản trị Trung ương Đảng, ( T78 ), sử dụng cho tới nay…
… Như anh Mười đã biết, ba má em đi Pháp năm 1974 là để chữa bệnh và
thăm các em em đang du học chớ đâu có bỏ nhà. Và nhà đó là “ nhà chủ đi
vắng ” chớ đâu phải “ nhà vắng chủ ”. Như anh Mười cũng biết, khi ba má em
đi Pháp chữa bệnh thì còn em là con trưởng nam ở nhà, có chung tờ khai gia
đình, có bổn phận trông nom gìn giữ nhà. Và như anh Mười cũng biết, nhà em
như vậy thì đâu phải là nhà cho thuê !… Em đã nhiều năm khiếu nại khắp nơi
nhưng tới nay vẫn không được cứu xét giải quyết… Và gia đình vợ con em vẫn
phải xuống ở căn nhà phụ mở ngõ ra đường Trần Quốc Toản, với số nhà 98…
Nhưng ở cũng không yên, vì luôn bị người có thế lực áp đảo lấn lướt, và lấn
chiếm luôn gần hết căn nhà phụ, chỉ chừa cho gia đình em một phòng nhỏ duy
nhất… Em xin kể…
…Nhưng gần đây, nhân vụ giải tỏa mở rộng đường NKKN, (đường Công
Lý cũ) với việc di dời và làm mới hàng rào ngôi nhà chánh 198 NKKN, người đã
được cho đến ở căn nhà phụ số 98 TQT chung với em, là người làm tạp dịch cho
T78, đã được chánh thức cho nhập hộ khẩu về đây, mặc dầu từ lâu đã có nhà do
Nhà nước cấp chỗ khác. Hơn thế, người nầy còn nhiều lần có hành vi bạo
ngược, phá phách nhằm làm cho gia đình em không thể ở yên. Họ còn chạy với
sở Điện lực TP đổi tên trên công-tơ điện, đã có từ nhiều chục năm qua, là tên

22

của má em, qua tên của họ. Em đã khiếu nại nhiều lần, nhiều tháng nhưng
không ai giải quyết cũng không trả lời… Quá bức xúc, em đã chạy đến nhờ anh
Mười giới thiệu đến MTTQ nhờ giúp đỡ, và nơi đây cũng đã sốt sắng lắng nghe.
Nhưng đến nay nhiều tháng đã trôi qua mà chánh quyền vẫn không có hồi âm…
Vì vậy…….
TP Hồ chí Minh, ngày 18/9/2005
Nguyễn Khắc Thuận

Thay lời kết
Tôi ghi lại mấy bức thư trên đây là để nói về những vui buồn của những
người bạn cũ hơn ba mươi năm mới gặp lại. Chớ không cố ý nói về tài sản, nhà
cửa… Nhưng hình như đó lại là chuyện buồn vui chung nhất, nói hay không nói
ra, của kẻ ở người đi, mỗi người một cảnh, đều khắp trên mảnh đất miền Nam
nầy, từ ba chục năm qua… Như anh Trịnh Bá Lộc, ở ngõ số 3 Trần Quý Cáp,
nay là đường Võ Văn Tần, có cha mẹ già ở lại Sàigòn cũng không kịp mang nồi
cơm đang nấu ra khỏi nhà ngay trong những ngày đầu sau “ giải phóng ”.
Những ai ở lứa tuổi tôi, và từng học sử, đều biết lịch sử các cuộc cách mạng
trên thế giới nó như thế nào. Và không chỉ có cách mạng, mà hầu hết các cuộc
thay bậc đổi ngôi, thay vua đổi chúa, thường là những “ cuộc bể dâu ” khó
lường. Ở đâu cũng vậy… Còn nói chi đến cuộc cách mạng 1789 ở Pháp, đặc biệt
dưới thời “ Khủng bố Đỏ ” hay “ Đại khủng bố ” thì, ôi thôi, thật là khủng khiếp.
Chỉ xin nhắc lại sơ qua vài sự kiện :
Năm 1792, ngày 17 tháng 8 : lệnh cho các tu sĩ Công giáo phải rời bỏ các
nhà dòng, coi như bị đuổi hẳn ra đường vì không biết đi đâu, ở đâu ; rồi những
ngày Tháng Chín nổi tiếng với những cuộc tàn sát đẫm máu ở Paris, với lệnh
buộc các tu sĩ và hàng giáo phẩm Công giáo phải tuyên thệ trung thành với tổ
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quốc, gọi là “ lời thề Tự do - Bình đẳng ”… Năm 1793, ngày 21 tháng Giêng,
vua Louis thứ XVI lên máy chém ; ngày 10 tháng Năm tới phiên công nương
Elisabeth, em gái nhà vua ; ngày 12, Robespierre thiết lập việc tôn thờ “ Thần
Tối Thượng ” ; ngày 21 Prairial, (tháng thứ 9 của lịch Cộng Hòa), tức ngày 10
tháng Sáu năm 1793, ra đời luật bãi bỏ sự cần thiết phải có điều tra sơ khởi,
nhân chứng, luật sư… đối với những người bị tình nghi ; ngày 16 tháng 10
hoàng hậu Marie-Antoinette lên máy chém ; ngày 07 tháng 11, việc hành đạo
Công giáo bị cấm trên toàn nước Pháp, một nước Pháp luôn được gọi là Trưởng
nữ của Giáo hội Công giáo tại châu Âu. Lễ tôn vinh nữ thần Lý Trí, dưới lốt một
nữ diễn viên sân khấu, được tổ chức long trọng tại nhà thờ Đức Bà Paris … Một
nhà sử học nữ Pháp, Michèle Delignac, viết : “ Những nhà tù chật nứt ; những
cuộc hành quyết mỗi ngày dọn chỗ cho những người mới tới ; từ ngày 13 đến
ngày 16 tháng 7 năm 1794, chín mươi chín nạn nhân phải lên đoạn đầu đài, chỉ
tính riêng ngày chủ nhật là ba mươi tám người ”… Rồi ngày thứ Năm 17 tháng
7 năm 1794, mười sáu nữ tu Dòng kín Carmel, cùng với một số người khác,
tổng cộng 54 người, đã bị tuyên án tử hình và hành quyết trong vòng 24 giờ. Có
tác giả, như linh mục Bruno, cho đây là một sự dâng hiến trọn vẹn cho sự bình
an của tổ quốc và cho sự hòa giải giữa con người. Và sự dâng hiến nầy là không
uổng, bởi, chỉ 10 ngày sau, ngày 9 Thermidor, tức ngày 27 tháng 7 năm 1794,
Robespierre bị lật đổ để lên máy chém ngày hôm sau và Đại Khủng Bố chấm
dứt…
Tôi không dám nói những nạn nhân kia hay những nạn nhân nầy đã hy sinh
để dâng hiến cho hòa bình nhân loại hay hòa giải giữa con người… vì vượt
ngoài tầm với của mình. Nhưng theo tôi biết thì không có triều đại chế độ nào,
từ Đông Tây kim cổ mà không muốn an dân khi đã hoàn toàn chiến thắng, để
được an vị lâu dài. Nhưng an vị lâu dài chỉ có thể có với lòng dân và trong lòng
dân, bằng con đường hòa giải thật sự trong hành động chớ không bằng lời nói.
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Và chỉ có thể hòa giải khi trả lại sự công bằng cho mọi người, mọi thành phần
dân tộc, trong đó có bà con Việt Nam ta ở nước ngoài.
Về những bà con nầy, nhân cả nước kỷ niệm 30 năm ngày lập lại hòa bình
trên quê hương, 30-4-1975 – 30-4-2005, trần tình với những nhà lãnh đạo đất
nước hiện nay, tôi đã viết :
“ …Hằng triệu kiều bào ta ở nước ngoài, mà đa số đã ra đi cách đây ngót
30 năm trong những hoàn cảnh và nghịch cảnh rất khác nhau, nhiều khi là thảm
cảnh, và con cháu họ, nay tuyệt đại đa số, nếu không nói là tất cả đều một lòng
một dạ hướng về quê hương, với ước nguyện cháy bỏng được góp phần hàn gắn
những vết thương chiến tranh, tô thắm non sông, làm giàu cho dân tộc. Ngay cả
trong những lúc tha hương, nhiều khi bị đối xử bất công, ghẻ lạnh, những người
đồng hương đồng bào ruột thịt đó cũng không ngừng nỗ lực hằng ngày làm rạng
rỡ quê hương trên nhiều lãnh vực, trên trường quốc tế…
Chỉ tính riêng về mặt tài chánh thôi, thống kê vài năm qua cho thấy những
người bà con đó đã lao động cật lực, đã nhịn ăn nhịn mặc để gửi về cho người
thân trong nước khoảng trên dưới 3 tỷ đô la hằng năm. Nếu tính luôn những
chuyến về thăm quê ngày càng nhiều, ngày càng đông, với những chi phí đi lại,
dịch vụ, quà cáp hay giúp đỡ đầu nầy đầu nọ, trong các lãnh vực văn hóa, giáo
dục, y tế, xã hội, phát triển cộng đồng, chăn nuôi, trồng trọt, làm ăn buôn bán,
v.v… thì tổng số kiều hối có thể lên đến gấp đôi. Tức tối thiểu cũng bằng khoảng
15 % tổng sản lượng nội địa. Không thể nói hằng tỷ đô la đó chỉ có thân nhân
kiều bào là được hưởng còn xã hội không được hưởng gì. Làm sao những người
bà con thân nhân kiều bào sinh hoạt, làm ăn sinh sống mà không với chính đồng
bào mình chung quanh và ngược lại. Cũng không thể nói rằng chánh quyền ta,
Nhà Nước ta không hề được nhẹ gánh lo âu phần nào cho xã hội nhờ có những
đồng đô la tình nghĩa đó…
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Hội nghị nhóm tư vấn các nhà tài trợ quốc tế cho Việt Nam kết thúc ngày
02/12 năm 2004 tại Hà Nội với công bố chính thức cam kết cung cấp 3,4 tỷ đô
la viện trợ phát triển cho Việt Nam, so với năm 2003 tăng thêm 600.000 đô la.
Trong số tiền tài trợ đó, 30 % là viện trợ không hoàn lại, 70 % là tiền cho vay
với lãi suất ưu đãi, kèm theo những khuyến cáo “ ưu ái ” như phải tăng cường
cạnh tranh lành mạnh, đẩy lùi tham nhũng, cải tổ hành chính, tăng cường hiệu
lực pháp luật, mở rộng dân chủ, cải thiện tính minh bạch công khai trong quản
lý tài chánh, tạo sân chơi bình đẳng giữa các doanh nghiệp tư nhân và Nhà
nước, báo chí tự do, v.v…
So với tài trợ “ hào hiệp ” của quốc tế nêu trên đây thì số kiều hối của bà
con kiều bào không phải là nhỏ, có thể nói là gấp đôi, nhưng tiếng nói của họ rõ
ràng là thật khiêm tốn, có thể nói là gần như không có gì, khiêm tốn cả với
những quyền lợi thiết thân, vật chất và tinh thần, đặc biệt là tinh thần, tình cảm
của những bà con đó ròng rã trong mấy chục năm qua. Hay có chăng là thỉnh
thoảng một số kiều bào được mời đến, đuợc mời về để được nghe ca ngợi đóng
góp, kêu gọi đóng góp tiếp và thêm, và để được nghe tuyên bố về quyết tâm ngày
càng cao của chánh quyền rất coi trọng, lúc nào cũng coi trọng bà con kiều bào
ta ở nước ngoài, nhưng chỉ ở nước ngoài thôi, còn trong nước thì… là việc hoàn
toàn khác. Trong nước thì cái nhà của họ không hẳn là nhà của họ, cái diện của
họ không như cái diện của người khác, cái giá vé, cái tiền thuế, cái giấy phép…
và mọi thứ khác của họ là hoàn toàn không như của người khác…
Lực lượng kiều bào ta ở khắp năm châu hiện nay là một lực lượng đáng kể
và đáng nể, mà không phải đất nước nào, dân tộc nào cũng có được. Không chỉ
về số lượng mà còn là, và nhất là về chất lượng. Đây còn là một tổng hợp, một
kế thừa hiếm thấy từ khi nước ta còn là một thuộc địa. Từ những người lính thợ
trong thế chiến II. Từ những bậc tiền bối ra đi tìm đường cứu nước. Từ cụ Phan
Châu Trinh và các bạn già trẻ của Người, trong đó có nhà báo yêu nước tiền bối
Nguyễn An Ninh. Từ những lần Nguyễn Ái Quốc đặt chân đến Paris, đến San
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Francisco. Từ những năm 1945, những năm 1954, qua 1968 đến 1973, với Hiệp
định Hòa bình Paris, cho đến tận bây giờ. Từ những người trẻ trung ưu tú bỏ lại
tất cả sau lưng để về chiến khu, theo tiếng gọi của núi sông và của chủ tịch Hồ
Chí Minh, cho đến đàn con đàn cháu rủ nhau lần lượt về Sài Gòn, về Hà Nội, về
Việt Nam góp phần xậy dựng đất nước. Họ đã được sử dụng, đối xử, bồi dưỡng
thế nào để gọi là xứng đáng : xứng đáng với tấm lòng của họ, và xứng đáng với
những người đã và đang kế thừa sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh ?
Chiến tranh đi qua đã để lại cho đất nước ta những hậu quả thật đau lòng,
những vết thương hằn sâu âm ỉ… nhưng cũng “ an ủi ”, “ bù lỗ rộng rãi ” cho
dân tộc ta một lực lượng cổ kim mới thấy : một lực lượng hải ngoại hơn hai
triệu người, và còn nhân lên hơn nữa, đa tài, đa năng, đa phương tiện, đa tay
nghề, đa nguồn gốc xuất thân, đa môi trường đào tạo, trui luyện… và nhất là
giàu lòng yêu nước thương nòi.
Thử hỏi ngần ấy người, với tài năng nhiệt huyết như vậy, nếu không yêu
nước thì sẽ là một áp lực như thế nào, về mặt chánh trị, về mặt kinh tế ? Trong
nhiều tình huống, trong nhiều cấp độ ? Chính lòng yêu nước, chớ không vì một
lý do gì khác, kể cả lý do vì có thân nhân đang sinh sống trong nước, đã khiến
kiều bào ta ở nước ngoài tìm cách giúp nước, không nhiều thì ít, hoặc nếu không
giúp được gì thì cũng không làm gì gây phương hại cho đất nước.
Cái gì làm nên tài năng, cống hiến đáng nể của kiều bào ta ở nước ngoài
khi bà con ở nước ngoài ? Cái gì phát huy được bà con ở nước ngoài mà không
phát huy, trái lại còn hạn chế họ ở trong nước ? Đừng tưởng đó chỉ là vì điều
kiện vật chất, chỉ vì điều kiện vật chất đang thiếu thốn trong nước. Nhưng trước
hết đó chính là điều kiện tinh thần. Điều kiện vật chất nào đã khiến cho trước
đây các nhà trí thức ở nước ngoài, nhất là ở Pháp về, phát huy tối đa tài năng
và óc sáng tạo ở chiến khu, ở Hà Nội, để ta đánh trả lại giặc có hiệu quả, trong
những năm chiến tranh ác liệt nhất ? Và điều kiện nào khiến họ không phát huy
được nữa khi hết cơn nguy, khi hết tiếng súng ? Hãy để cho họ được hưởng một
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không khí cởi mở, thẳng thắn, bình đẳng tôn trọng lẫn nhau, và dân chủ công
bằng.
Không thể mãi mãi sử dụng mà không bồi đắp. Để có thể huy động và phát
huy toàn lực bà con kiều bào ở nước ngoài, phải trả lại sự công bằng cho bà
con. Trước hết là ngưng phân biệt đối xử. Kế đến là trả lại cho bà con cái gì là
của bà con.
Nói như vậy không có nghĩa là phải đòi lại, phải trả lại tất cả những cái gì
đã được cho, được hưởng. Làm như vậy không hẳn sẽ giải quyết rốt ráo, ổn thỏa
vấn đề và không phát sinh nhiều phức tạp rối rắm. Bởi có nhiều tài sản đến nay
ắt đã qua tay nhiều chủ… Không ! Ai có công đáng hưởng thì cứ hưởng, và có
thể sẽ hưởng tiếp, miễn sao cho công bằng. Có những cách thức thỏa đáng để
trả lại sự công bằng mà không bắt buộc phải làm khổ nhau nữa, làm khổ nhau
mãi… Đây là cách để xóa mây mù chớ không phải để tạo thêm hiềm khích…
30 năm qua, trong hòa bình xây dựng và thống nhất, với đóng góp của toàn
dân, ta đã có một gia tài mới, là thành quả công lao của mọi ngưòi không trừ ai,
càng không thể trừ bà con kiều bào ở nước ngoài… Hãy từ tài sản chung, có
được từ hòa bình xây dựng và từ đóng góp chung đó, trả lại cho bà con kiều bào
cái gì chính đáng là của họ…Có thể cũng không cần phải trả lãi, nhưng cần
tương đối sòng phẳng… Nói như vậy có quá đáng không ?
Không quá đáng chút nào cả, vì đó là bổn phận của Nhà nước, bổn phận
phân bổ và điều tiết của cải xã hội cho công bằng. Nhà nước bây giờ là của
nhân dân, của toàn thể nhân dân chớ không riêng của một thành phần nào.
Không thể phân biệt đối xử với thành phần nầy thành phần nọ trong nhân dân
mà gọi là Nhà nước của nhân dân được. Nhà nước không thể phân biệt đối xử,
mất công bằng mà Đại đoàn kết được, mà nói là hòa giải hòa hợp dân tộc được.
Dân tộc thống nhất không có trừ, Nhà nước của toàn dân cũng không được trừ.
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Không quá đáng chút nào cả ! Mà ngược lại, nếu không làm được như vậy,
nếu không trả lại sự công bằng cho mọi người, trong đó có bà con kiều bào, thì
mới là quá đáng. Bởi làm sao có thể cắt nghĩa được, từ tài sản chung của đất
nước, gom góp từ nhiều nguồn, chắt chiu gầy dựng sau chiến tranh, nhưng lại
có một thành phần không nhỏ là triệu phú đô la mà không rõ nguồn gốc, có
thành phần thì nghèo kiết xác, và bà con kiều bào – cũng là thành phần có ít
nhiều đóng góp, nếu không nói là đóng góp không thua ai – thì lại mất của ?
Nhà Nước của nhân dân – mà bây giờ là không trừ ai – có thể nào không xót xa,
có thể nào không có trách nhiệm trước tình hình như vậy ?
Nếu còn gì đó lấn cấn với nhau, nếu còn ai đó tính toán “ công tội ” với
nhau, những công tội của quá khứ chiến tranh, thì hãy để cho những người trẻ
Việt Nam trong nước và những người trẻ Việt Nam ngoài nước hợp lực hòa giải
với nhau. Những người trẻ trên dưới ba mươi, những người trẻ của thế hệ 30-41975, mà nay đã tròn 30 tuổi, tuổi của “ tam thập nhi lập ”, tuổi xứng đáng để
nhận lãnh vai trò nhiệm vụ kế thừa gánh vác việc nước, việc dân. Những người
trẻ không hề biết chiến tranh, cũng không hề muốn thấy nó tái diễn – nhất là
loại chiến tranh giữa những người “ cùng một bọc ” những người trẻ không tì
vết, không mặc cảm, không hận thù, không so đo. Những người trẻ đang dự
phần ngày càng nhiều vào việc xây dựng và quản lý đất nước. Họ là thành phần
đông đảo nhất, nếu không nói là đa số, lại là sung sức nhất của dân tộc. Hãy để
cho họ giải quyết với nhau, trong tình huynh đệ, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau,
đùm bọc lẫn nhau. Và hào hiệp, quảng đại với nhau, vì đó là đức tính chung
nhất của tuổi trẻ.
Bản lĩnh Việt Nam hải ngoại đang hẹn bản lĩnh Việt Nam quốc nội để cùng
hè nhau làm cho bằng được việc nầy. Bởi đây là cơ hội tạo nên sức bật quyết
định cho đất nước… Bởi đây có thể gọi là cơ hội lịch sử góp phần quyết định
gạch ngang quá khứ, khép kín thương đau, vạch đường tương lai để muôn người
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Việt Nam như một tiến về phía trước… (trích “ Tôi muốn nói ”, 24-4-2005,
HNN).
Có một anh bạn là một cán bộ cao tuổi, khi đọc qua đoạn trên đã gọi điện
cho tôi, nói : anh không ngủ được vì băn khoăn không biết điều trên đây liệu có
khả thi hay không. Tôi cười, thưa với anh : nếu ta có tiền để bù lỗ trong hằng
chục năm qua cho hằng chục ngàn xí nghiệp quốc doanh, là những chiếc thùng
và những túi tham không đáy, nếu ta có tiền để trả nợ vay nước ngoài không biết
cho đến bao giờ mới hết, nếu ta có tiền đền bù giải tỏa để xây dựng những công
trình lớn nhỏ thường xuyên bị rút ruột gần hết, nếu ta có tiền để ồ ạt đô thị hóa
nhiều vùng trên cả nước, để bắc cầu lớn nhỏ qua sông Mê Kông, v.v… và tất cả
là từ công sức của cải đóng góp của nhiều thành phần, nhiều thế hệ đồng bào
trong và ngoài nước từ ngày chiến tranh chấm dứt, thì làm sao không thể dành ra
phần nào để đền bù một phần mất mát của một bộ phận có đóng góp đáng kể
của dân tộc, để bắc cầu hòa giải giữa những đồng bào ruột thịt với nhau ? Vấn
đề là chúng ta có muốn thật sự hàn gắn những vết thương chiến tranh chính là
những vết thương tinh thần hay không… Vấn đề là ta có muốn thật sự hòa giải
hay không. Và nếu không thật sự hòa giải thì làm sao có thể tiến tới xây dựng
một nước Việt Nam “ … công bằng, dân chủ và văn minh ” ?
Nhưng tôi tin rằng sớm muộn nước ta cũng sẽ tiến tới điều đó. Và tiến tới
sớm hơn là ta tưởng.
(Sài Gòn-Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 3 năm 2006)

Nguồn:http://www.diendan.org/tai-lieu/doi
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