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Hồ Hữu Tường
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Hồ Hữu Tường (1910-1980) là một chính trị gia, nhà văn, nhà báo Việt Nam.
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Tiểu sử
Ông sinh tại làng Thường Thạnh, quận Cái Răng, tỉnh Cần Thơ.
Năm 1926, Hồ Hữu Tường sang Pháp học tại trường Đại học Marseille và nạp luận án thi
Cao học Toán tại Đại học Lyon. Tại Pháp ông kết bạn và tham gia hoạt động chính trị với
những nhà ái quốc lưu vong như Nguyễn Thế Truyền, Phan Văn Trường, Nguyễn Văn Tạo,
Tạ Thu Thâu, Phan Văn Hùm, Phan Văn Chánh v.v. và gia nhập Đệ Tứ Quốc tế.

Vận động thời Pháp thuộc
Năm 1930, Hồ Hữu Tường được giao làm chủ nhiệm tờ báo bí mật tên là Tiền quân. Thành
viên của ban biên tập là những chính khách sau này như Tạ Thu Thâu, Hồ Văn Ngà, Phan
Văn Chánh, Huỳnh Văn Phương, Lê Bá Cang... Báo chưa phát hành số đầu thì ban biên tập bị
bắt vì tổ chức cuộc biểu tình ngày 22 tháng 5 năm 1930 trước điện Élysée (dinh Tổng Thống
Pháp) để xin giảm án cho các liệt sĩ trong cuộc Khởi nghĩa Yên Bái bị kết tội tử hình. Cả
nhóm bị trục xuất về Việt Nam, ngoại trừ Phan Văn Hùm và Hồ Hữu Tường trốn thoát sang
Bỉ. Sau đó ông về nước.
Tháng 11 năm 1932, Hồ Hữu Tường bị Pháp bắt vì phụ trách tạp chí lý luận chính trị bí mật
Tháng Mười (theo xu hướng Trotsky chỉ trích hoạt động của đảng Cộng Sản Đông Dương),
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đến ngày 1 tháng 5 năm 1933 bị xử án treo ba năm. Sau đó ông được mời gia nhập ban biên
tập của nhật báo Công luận và tuần báo Đồng Nai.
Năm 1936, Hồ Hữu Tường xuất bản tạp chí Thường trực Cách mạng, một tạp chí bí mật duy
nhất trong nước được in bằng chữ in. Tạp chí này được dùng làm công cụ đối lập với Đảng
Cộng sản Đông Dương. Cũng trong thời gian này ông bỏ nhóm La Lutte và cho xuất bản một
tuần báo tiếng Pháp tên là Le Militant (Chiến sĩ), công khai công kích chủ nghĩa Stalin. Cùng
với Đào Hưng Long ông cho ra tờ Thày Thợ cổ xúy đường lối của Đệ tứ Quốc tế.

Từ bỏ chủ nghĩa Cộng sản
Tháng 6 năm 1939, ông tuyên bố từ bỏ Đệ Tứ và chủ nghĩa Mác. Ngày 29 tháng 9 năm 1939,
chính phủ thuộc địa mở chiến dịch tổng đàn áp, bắt hết những đảng phái đối lập. Đến cuối
năm 1940 Hồ Hữu Tường bị đày ra Côn Đảo cùng với các nhà cách mạng chống Pháp khác
như Nguyễn An Ninh, Phan Văn Hùm, Tạ Thu Thâu... Năm 1944, ông được trả tự do. Trong
thời gian ở tù, Hồ Hữu Tường đã hình thành một hệ thống tư tưởng mới: chủ nghĩa dân tộc,
không lệ thuộc Tây, Tàu, Nga, Mỹ. Ông tuyên bố: "Tôi trở về con đường dân tộc; tôi cho
rằng việc giai cấp vô sản giải phóng nhân loại là một huyền thoại lớn của thế kỷ 19 và tiềm
năng cách mạng của giai cấp vô sản ở châu Âu và Bắc Mỹ là một huyền thoại lớn của thế kỷ
20."
Năm 1945, Hồ Hữu Tường ra Bắc Kỳ. Trong thời gian này ông viết Xã hội học nhập môn,
chống lại phép biện chứng và một loạt sách chính trị, kinh tế khác như: Muốn hiểu chánh trị,
Kinh tế học, Kinh tế chánh trị nhập môn, Tương lai kinh tế Việt Nam, Vấn đề dân tộc, Tương
lai văn hóa Việt Nam. Tháng 8 cùng năm ông cùng với các nhà trí thức Nguyễn Văn Huyên,
Ngụy Như Kon Tum, Nguyễn Xiển đã cùng ký tên vào bức điện gửi cho vua Bảo Đại yêu cầu
thoái vị
Năm 1946, Hồ Hữu Tường được mời tham dự hội nghị Đà Lạt với tư cách cố vấn trong phái
đoàn Việt Nam đang điều đình với Pháp. Sau đó, ông tham gia soạn chương trình sách giáo
khoa bằng tiếng Việt cho bậc trung học cho bộ Giáo Dục Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.
Năm 1947, Hồ Hữu Tường bị Pháp bắt trong lúc tản cư về Hải Dương. Sau đó ông trở về Sài
Gòn viết văn, làm báo. Năm 1948, Hồ Hữu Tường hợp tác với báo Sài Gòn Mới và bắt đầu
viết tiểu thuyết Phi Lạc sang Tầu.

Cổ võ con đường Trung lập
Năm 1953, Hồ Hữu Tường đưa ra giải pháp Trung lập chế (Neutrality). Năm sau ông sang dự
hội nghị Genève, ra sức vận động cho giải pháp trung lập Việt Nam nhưng không thành công.
Tháng 3 năm 1955, Hồ Hữu Tường bị bắt vì làm cố vấn cho Mặt trận Thống nhất (Cao Đài,
Hòa Hảo, Bình Xuyên) chống lại chính quyền của Thủ tướng Ngô Đình Diệm.
Năm 1957, Hồ Hữu Tường bị kết án tử hình, nhưng nhờ Albert Camus và những trí thức khác
như thủ tướng Ấn Độ Nehru viết thư can thiệp nên chỉ bị đày ra Côn Đảo. Ngày 31 tháng 1
năm 1964 (sau khi Đệ nhất Cộng hòa Việt Nam sụp đổ) Hồ Hữu Tường được trả tự do rồi
được đại xá ngày 14 Tháng Bảy 1967.[1] Ra tù, ông viết bài cho tờ Ánh Sáng và đưa ra giải
pháp Siêu lập: đề nghị Liên Hiệp Quốc hóa miền Nam Việt Nam.
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Năm 1965, ông làm Phó Viện trưởng Viện Đại học Vạn Hạnh và vào ban biên tập tuần báo
Hòa đồng Tôn giáo.
Năm 1967, Hồ Hữu Tường trúng cử dân biểu đối lập trong Hạ Viện Quốc hội Việt Nam
Cộng Hòa, thời gian này ông tham gia viết bài cho các tờ báo: Tiếng Nói Dân tộc, Quyết
Tiến, Đuốc Nhà Nam, Tin Sáng, Sài gòn Mới, Điện Tín v.v...
Sau sự kiện 30 tháng 4, 1975, Hồ Hữu Tường chưa bị chính quyền mới bắt đưa đi học tập cải
tạo cho đến khi ông có sáng kiến là in một tập tài liệu gởi trực tiếp bằng đường bưu điện cho
giới lãnh đạo Đảng về nhu cầu bắt buộc Việt Nam phải trung lập trong bối cảnh tình hình của
khu vực Á Châu, vào năm 1978[2]. Khi ông bệnh nặng, khó có thể cứu chữa thì được trả tự do
và mất vài ngày sau đó (26 tháng 6 năm 1980) tại Sài Gòn.

Giai thoại
Khi bị giam ở phòng giam tập thể, một người tù hỏi Hồ Hữu Tường:
Bác Tường ơi! Thời Tây, thời Ngô Đình Diệm và cả thời này nữa, thời nào bác cũng đi tù. Bác
có hiểu tại sao bác cứ ở tù hoài vậy không ?

Hồ Hữu Tường nhìn anh ta, vừa cười, vừa hỏi:
Mày trả lời giùm tao đi, tại sao ?
Anh ta nhanh nhẩu trả lời:
Dễ quá mà! Tên bác là “ Hữu Tường” nên bác phải “hưởng tù” dài dài!
Hồ Hữu Tường cười buồn:
Có thể thằng nầy nói đúng!

Tác phẩm:


Chính trị, kinh tế, triết học:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Xã hội học nhập môn (Minh Đức, 1945)
Kinh tế học và kinh tế chánh trị nhập môn (Tân Việt, 1945)
Tương lai kinh tế Việt-nam (Hàn Thuyên, 1945)
Phong kiến là gì? (Minh Đức,1946)
Vấn đề dân tộc (Minh Đức,1946)
Muốn tìm hiểu chánh trị (Minh Đức,1946)
Tương lai văn hóa Việt-nam (Minh Đức,1946, Huệ Minh, 1965).

1. Văn học sử:
2. Lịch sử văn chương Việt-nam (quyển 1) (Lê Lợi, 1950).


Văn phạm:

1. Phép nói và viết hỏi ngã (1950)
2. Em học tiếng mẹ (1950)
3. Em tập đọc (1951).
1. Dịch:
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2. Tam quốc chí (quyển 1, 1951)


Truyện:

1. Bộ Một thuở ngàn năm (truyện trào phúng chính trị) gồm có: Phi Lạc sang Tàu (Sống Chung,
1949), Phi Lạc náo Hoa Kỳ (Vannay, Paris, 1955), Tiểu Phi Lạc náo Sàigòn (Nam Cường, 1966),
Diễm Hồng xuất giá (Nam Cường, 1966).
2. Bộ Hồn bướm mơ hoa (tiểu thuyết lịch sử xã hội, miền Hậu Giang) gồm 4 tập: Mai Thoại
Dung, Tam nhơn đồng hành, Ông thầy Quảng, Bủa lưới người (Nam Cường, 1966).
3. Bộ Gái nước Nam làm gì? (tiểu thuyết tranh đấu chống Pháp) gồm Thu Hương và Chị Tập
(Sống Chung, 1949).
4. Nỗi lòng thằng Hiệp (Lê Lợi, 1949).
5. Kế thế (tiểu thuyết dã sử) (Huệ Minh, 1964).
6. Bộ Thuốc trường sanh gồm 3 tập: Xây mộng, Phúc đức và Vẹn nguyền (Huệ Minh, 1964). Hoa
dinh cẩm trận (tiếp theo Thuốc trường sanh).
7. Người Mỹ ưu tư (tác giả xuất bản, Paris, 1968)

..Tiểu luận: "Những kỹ thuật căn bản của nghề làm báo (in tại Paris, 1951, Hòa Đồng, 1965),
"Trầm tư của một tên tội tử hình" (Lá Bối, 1965), "Luận lâm I" (Huệ Minh, 1965), "Nói tại
Phú Xuân" (những bài tham luận đọc tại Đại Học Huế) (Huệ Minh, 1965).



Truyện ngắn, tạp văn: "Quả trứng thần" (1952), Kể chuyện (Huệ Minh, 1965), Nợ tinh thần
(Huệ Minh, 1965).
Tự truyện và hồi ký: Thằng Thuộc con nhà nông (An Tiêm, 1966), 41 năm làm báo (Trí Đăng,
Đông Nam Á tái bản tại Paris, 1984), "Un fétu de paille dans la tourmente" (Paris, 1969, chưa
in).

Tham khảo và chú thích
1. ^ Nguyễn An Tiêm. "Sổ luân lưu". Khởi hành năm XIV, số 166. Tháng 8, 2010
2. ^ Cuốn “Bên thắng cuộc”, tác giả Huy Đức phát hành ngày 12 tháng 12 năm 2012 bằng 2
phương thức: sách in do tác giả tự xuất bản và sách điện tử do Amazon phát hành dưới hình
thức Kindle.






Hémery, Révolutionnaires vietnamiens et pouvoir colonial en Indochine, Francois Maspero,
Paris Vè, 1975
Đỗ Thái Nhiên, Hồ Hữu Tường: Người Chết U Uẩn, Tài liệu chép trên Internet, VMAFORUM,
2-18-02
Hồ Hữu Tường, 41 Năm Làm Báo, Hồi Ký, ISBN-2-85881-011-7, Đông Nam Á, Imprimerie
Sudestasie, 17 rue Cardinal Lemoine-75005, Paris, 1984.
Ngô Văn, Việt Nam 1920-1945, ISBN 2-908744-14-7, L’Insomniaque, Paris, juillet 1995.
Ngô Văn, VIỆT NAM 1920-1945, ISBN 2-908744-40-06, Chuông Rè-L’Insomniaque, California,
USA, 2000.

Liên kết ngoài



Hồ Hữu Tường - Những ngày cuối đời
Ngô Văn nhớ về Hồ Hữu Tường

Nguồn: http://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%93_H%E1%BB%AFu_T%C6%B0%E1%BB%9Dng
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Hồ Hữu Tường và cái nghiệp làm báo

Trong giới những nhà viết văn, rất nhiều vị đã đi vào làng báo vì tự biết
mình có thiên phú văn tài, cần phải có đất dụng võ để nuôi dưỡng tài
nghệ. Lần lần về sau, việc viết lách, ngoài sự đem lại danh tiếng, thúc đẩy
sự dấn thân vào nghiệp văn chương lại còn giúp họ thực sự lấy việc viết
văn làm một nghề sinh sống.(Hình phải:Học giả Hồ Hữu Tường)
Hồ Hữu Tường cũng ở vào tình trạng nói trên, nhưng ngoài ra ông lại còn
là người mang nặng cái nghiệp phải viết, phải say mê nghề báo chí vì ông
thấy cần phải giãi bày và tranh đấu cho việc thành tựu những ước vọng
của đời mình. Hồ Hữu Tường đã đi vào việc viết văn rất sớm, và cũng như
những việc sẽ xảy ra về sau này, chuyện viết lách thường đưa ông vào
nhiều tai họa.
Ngay khi mới bước chân vào trường Trung học Cần Thơ, học sinh H.H.
Tường cũng như các anh em bạn trẻ khác, đã thấy lòng sôi sục khi đọc
những bài tường thuật hằng ngày trên Đông Pháp Thời Báo đăng tải vụ cụ
Phan Bội Châu bị đưa xử ở tòa Đề Hình Hà Nội. Việc này đã đưa đến việc
thực hiện một tuần báo viết tay, với những bài nặng mùi ái quốc. Các tác
giả non trẻ này về sau là những tên tuổi thành danh như Ung Văn Khiêm,
Tổng trưởng Ngoại giao của chánh phủ đầu tiên của Hồ Chí Minh, Trần
Thiêm Thới gốc Hà Tiên dáng cao như cây tre nên lấy bút hiệu Trúc Hà,
sau này cộng tác viết tạp chí với Đông Hồ. Hồ Hữu Tường, lúc này có lẽ vì
bụng hơi to nên được các bạn đặt biệt hiệu là Tường Bụng, dịch ra tiếng
Pháp là Ventru và nói lái lại thành Vutren. Vì thế nên trên tờ báo viết tay
này, H.H. Tường vì viết bài tiếng Pháp, nên đã chọn bút hiệu là Pierre
Vutren. Báo lọt vào tay ban Giám Đốc của trường và vì báo có nội dung
chánh trị, các ký giả tí hon đều bị đuổi! Không hi vọng được trở lại học,
Pierre Vutren (!) vận động để được sang Pháp học.
Hồ Hữu Tường phen nầy đã quyết để tâm trí vào việc học, nhưng đến dịp
lễ Giáng Sinh 1927, anh sinh viên trẻ này lại có được dịp đến Marseille dự
buổi diễn thuyết của hai nhà hùng biện Dương Văn Giáo và Trịnh Hưng
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Ngẫu. Ngẫu hẹn cho Tường đến gặp sau buổi diễn thuyết và nơi đây
Tường lại có dịp gặp thêm Nguyễn Thế Truyền và Tạ Thu Thâu.
Tường khi đó chỉ vào khoảng mười tám tuổi nhưng đã có tiếng là học giỏi,
nhứt là môn toán. Nguyễn Thế Truyền - một trong năm người có tiếng
của nhóm “Ngũ Long” ở Paris ( Phan Văn Trường, Phan Châu Trinh,
Nguyễn An Ninh, Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Thế Truyền) -, đã khuyến
khích và rủ Tường : “...làm cách mạng phải là những tay học giỏi. Chớ
học trong lớp mà “ cầm cờ”, rồi ra làm cách mạng, bọn thực dân nó chê
tụi mình là tụi ratés, nên giả vờ làm cách mạng để cứu thể diện”. Trịnh
Hưng Ngẫu thì dạy Tường: “ ...nên noi gương Nguyễn An Ninh, muốn làm
cách mạng đắc lực, phải viết báo cho hay. Không làm cách mạng mà viết
báo hay, cũng có lợi. Đây là qua dạy em cái bí quyết để thành công trong
đời đó ”
Sau Đại học Marseille, H.H. Tường ghi danh vào Đại học Lyon để nạp luận
án thi Cao học Toán trong khi ở Việt Nam có tin về cuộc khởi nghĩa Yên
Bái của nhóm Nguyễn Thái Học. Việc thực dân Pháp ở Việt Nam ra tay
khủng bố, đàn áp dân chúng sau cuộc bạo động đã làm sôi sục tinh thần
yêu nước của các sinh viên ở Pháp. Tường nôn nóng mong lên được Paris
để tham gia vào các hoạt động kêu gọi chánh giới Pháp làm áp lực với
chánh phủ ngưng các bản án xử tử hình các nhà ái quốc Việt Nam. Không
cần chờ biết kết quả, sau khi trình luận án, Tường đã từ giã Lyon để lên
kinh đô Paris. Tường đã được Tạ Thu Thâu tiếp đón ở nhà ga Lyon và đưa
về trú ngụ ở nhà của Huỳnh Văn Phương (Chú của Huỳnh Tấn Phát, Chủ
tịch Chánh phủ Lâm thời Miền Nam, Việt Cộng sau này).
Ở Paris, Tường đã có cơ hội gặp gỡ những nhà ái quốc lưu vong như
Nguyễn Thế Truyền, Phan Văn Trường, Nguyễn Văn Tạo, Tạ Thu Thâu,
Phan Văn Hùm, Phan Văn Chánh v.v...Vào thời buổi này, Tạ Thu Thâu
đang phụ trách đảng P.A.I (Parti Annamite de l’Indépendance, tức
đảngViệt Nam Độc Lập) cho Nguyễn Thế Truyền vì Truyền trở về Việt
Nam. Đảng P.A.I. lại bị nhà cầm quyền Pháp giải tán sau một cuộc xung
đột ở quán Café Turqueti, ngày 9-1-1929, với một nhóm người Việt thân
Pháp. Theo lời khuyên của Phan Văn Trường, việc tái lập đảng P.A.I. đã
không được tiếp tục và đã được thay thế bằng một tập hợp có tên là
“Nhóm Việt kiều tại Pháp”(Les Émigrés vietnamiens en France). Nhóm
cũng quyết định không ra báo công khai như trước của đảng P.A.I. mà chỉ
làm báo bí mật lấy tên là Tiền Quân để làm cơ quan của nhóm.
Hồ Hữu Tường được giao phó làm chủ nhiệm báo Tiền Quân vì Tường là
gương mặt mới ở Paris, còn trẻ và nhiều rảnh rỗi, chưa bị Pháp theo dõi
các hoạt động. Phan Văn Hùm vì đã có chân trong làng báo từ năm 1923
nên lãnh chức chủ bút. Thành viên của bộ biên tập toàn là những nhân
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vật sau này được dân chúng miền Nam ngưỡng mộ như Tạ Thu Thâu, Hồ
Văn Ngà, Phan Văn Chánh, Huỳnh Văn Phương, Lê Bá Cang...Mặc dầu là
báo được viết tay ( do chủ bút Phan Văn Hùm thực hiện!), nhưng cũng
được trình bày thành cột như báo in và được làm bản kẽm để in đẹp. Hồ
Hữu Tường đã hãnh diện về sáng kiến chụp làm bản kẽm nầy, một kỹ
thuật “tiền quân”.
Số phận báo Tiền Quân là một số phận ngắn ngủi vì chỉ ra được một số
đầu mà cũng là số chót vì Tạ Thu Thâu đã tổ chức một cuộc biểu tình
trước điện Élysée là dinh Tổng Thống Pháp để xin giảm án cho các liệt sĩ
Yên Bái bị kết tội tử hình. Sau cuộc biểu tình lịch sử ngày 22 tháng 5 năm
1930 nầy, chánh quyền Pháp đã ra lịnh bắt và trục xuất về Việt Nam 19
sinh viên ái quốc. Báo Tiền Quân lúc ấy đang in, chưa kịp phát hành. Toàn
bộ biên tập đã bị bắt chỉ trừ có chủ nhiệm và chủ bút may mắn thoát
được. Bạn bè người Pháp đã tổ chức cho Hồ Hữu Tường và Phan Văn Hùm
vượt biên sang nước Bỉ. Cả hai đã phải trốn tránh ở Bỉ gần hai tháng, đến
ngày 14 tháng 7 , ngày lễ Quốc Khánh Pháp mới lén trở lại Pháp. Trong
thời gian ở Bỉ nầy, H.H. Tường đã được Phan Văn Hùm giúp huấn luyện lại
Việt văn vì Tường có thói quen dùng quá nhiều từ Hán Việt. Khi còn nhỏ,
Tường chỉ có được dịp đọc Nam Phong nên đã nhiễm lối viết văn của
Phạm Quỳnh. Hùm cũng dạy Tường về việc làm thơ Đường. Tường đã
từng công nhận là đã nhờ Hùm rất nhiều trong cái lối “học bạn khác với
học thầy” này. Tường thuật lại việc một hôm đã quá trưa, bụng đói, đi với
Hùm nhưng Hùm vẫn còn dạy Tường học làm thơ. Hùm xướng một câu,
bắt Tường làm câu kế tiếp. Câu thứ nhất, Hùm xướng:
Túng nước sang qua Bỉ Lợi Thì,
Tường nhớ lại cảnh ngày hôm trước nên tiếp:
Hai đứa chia nhau một bánh mì.
khiến Hùm phải la:
- Âm điệu là âm điệu của câu thứ tám.
Tường phải thú thật:
- Tôi cũng biết vậy. Nhưng đói quá rồi. Làm cho đủ mấy câu giữa, thì rã
ruột!
Những ngày vượt biên lánh nạn ở Bỉ đã giúp H.H. Tường và P.V.Hùm có
dịp gặp gở nhiều nhân vật chánh trị lưu vong có tiếng tăm, nhất là những
người thuộc tả phái. Vì vậy khi trở lại Pháp, Tường và Hùm được André
Rosmer, chủ nhiệm báo La Vérité, cơ quan của nhóm Tả Đối Lập Pháp
thuộc cánh Trotsky, giành cho cơ hội được viết trình bày quan điểm người
Việt với điều kiện chỉ dùng chung một bút hiệu mà thôi. Hai người vì vậy
thường viết hằng tuần trên báo nầy dưới danh xưng “Giải Phóng”.
Vì Tạ Thu Thâu, Phan văn Chánh, Huỳnh Văn Phương... đều bị trục xuất
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về Việt Nam, Tường đã phải giúp thực hiện tập san quay ronéo nhưng chỉ
để phân phát cho độ vài chục người, khiến Tường lấy quyết định trở về
xứ. Tình cờ, H.H. Tường gặp Đào Hưng Long, một nhân vật trước thuộc
đảng Lao Động, từng được cử làm Đặc ủy miền Tây,nhưng vì có việc bất
đồng chánh kiến nên về Cà Mau tổ chức một đoàn thể khác. Đào Hưng
Long hợp tác với nhóm của Tạ Thu Thâu thành lập tổ chức Đối lập Tả phái
ở Đông Dương. H.H. Tường phụ trách tạp chí lý luận Tháng Mười cho tổ
chức.
Cơ quan biên tập và in ấn do Đào Hưng Long phụ trách và được đặt trong
một chòi lá, cất bên mé rạch Cầu Chong ở Thị Nghè. Một nữ đồng chí tên
Huệ Minh đã được đoàn thể gởi đến đây và về sau là người bạn đời của
H.H. Tường. Tạp chí Tháng Mười cũng như các sách huấn luyện đều được
in theo lối in xu xoa nhưng đã được cải tiến. Xu xoa thay vì đổ vào
khuông chỉ in được một lần, thì nay được đổ vào một hộp thiếc dày, trong
có đặt nhiều tấm kiếng có gỗ kê cách nhau khoảng một phân. Mỗi miếng
kiếng sẽ giúp có được hai mặt xu xoa láng, tốt hơn mặt xu xoa tự
nhiên.Cơ quan ấn loát bí mật nầy được duy trì khá lâu, nhưng đến tháng
Chín năm 1932 thì bị phát giác. Đào Hưng Long và Huệ Minh bị bắt. Tạp
chí Tháng Mười đành phải ngưng hẳn vì Hồ hữu Tường cũng bị bắt hai
tháng sau đó, vào ngày lễ Đình chiến 11 tháng Mười một, 1932. Đó là lần
thứ hai H.H. Tường làm báo bí mật; lần này được duy trì lâu hơn lần đầu
tiên khi tờ Tiền Quân chỉ ra được có một số độc nhứt.
Trong bót mật thám Catinat, bị nhốt riêng một mình trong một buồng
nhỏ, không biết được ngày ra, H.H. Tường sợ có thể bị quẫn trí phát điên
nên đã theo gương một nhà cách mạng Nga là Bakounine tự sáng lập một
tờ “báo nhẩm”. Bakounine chủ trương cách mạng vô chánh phủ
(Anarchisme) và bị chế độ Nga hoàng nhốt tù. Bakounine chủ xướng mỗi
ngày ra “báo nhẩm”, xuất bản hằng ngày như ngoài đời, với đủ chi tiết :
xã thuyết, bình luận thời cuộc, tin tức (bịa đặt), văn chương tiểu thuyết
v.v...Tường đặt tên tờ báo của mình là Thiên Thu lấy trong câu thơ “nhứt
nhật tại tù, thiên thu tại ngoại”. Tường đã “xuất bản” được 70 số báo
Thiên Thu trong bót Catinat và chỉ đình bản khi được chuyển qua Khám
Lớn vì nơi đây không còn nạn bị nhốt riêng. Sau nầy H.H. Tường vẫn còn
nhớ được chuyện tiểu thuyết đã viết trong Thiên Thu và năm 1967, đã kể
lại trong lời tựa của tác phẩm “Người Mỹ Ưu Tư ”.
Trước khi bị bắt, trong thời gian phụ trách tạp chí bí mật Tháng Mười,
H.H. Tường cũng đồng thời đã thực sự bước vào làng báo công khai.
Tường được mời hợp tác viết trong tờ Nam Nữ Giới Chung của hai ký giả
có tiếng thời bấy giờ là Cao Hải Đễ và Trần Hữu Độ. Trần Hữu Độ là một
nhà nho có óc tiến bộ, đã tìm cách thức tỉnh đồng bào bằng cách phổ biến
tư tưởng của Lương Khải Siêu, Khương Hữu Vi...Vì vậy nên tờ Nam Nữ
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Giới Chung chỉ ra được một số là bị cấm! Khởi đầu làm báo bí mật Tiền
Quân, chỉ ra được một số, nay bắt qua làm báo công khai, lại cũng ra
được có một số: Hồ Hữu Tường quả đã mang một cái nghiệp lạ đời!
Sau hơn ba tháng thất nghiệp, H.H. Tường có dịp may được mời gia nhập
bộ biên tập của nhật báo Công Luận, với hai ông Diệp Văn Kỳ và Nguyễn
Văn Bá. Bút hiệu của Tường trong Công Luận là Bửu Liên, một tên tự đã
được một ông đồ nho đặt khi Tường mới ra đời. Thân phụ của Tường nằm
mộng thấy một đóa sen lạ đêm sanh ra Tường. Ông thuật việc ấy cho bạn
nghe và ông nầy cho đó là một điềm lành nên đặt tên Hữu Tường, với tự
là Bửu Liên. Vào thời buổi nầy, giữa Nguyễn Văn Bá và Nguyễn An Ninh
có cuộc bút chiến, mặc dầu cả hai đều là bạn. Bá cãi không lại Nguyễn An
Ninh nên có mặc cảm bị yếu thế. H.H. Tường, là người đã từng tôn sùng
Nguyễn An Ninh, lúc ấy có viết một bài phê bình quyển Tôn Giáo của ông
Ninh, ký dưới bút hiệu Bửu Liên. Quyển Tôn Giáo là một sách dùng Duy
vật sử quan để xét vấn đề Phật giáo. Nguyễn Văn Bá thấy hay nên đã
nắm cơ hội đăng trong Công Luận . Nguyễn An Ninh đọc luận điệu trong
bài phê bình và nghi là do Tạ Thu Thâu viết nên đã trách Thâu : “Tụi mác
xít bây xài không được. Trong chỗ quen biết thâm tình nhau, bây có chỉ
trích tao, thì cứ ký tên ngay thẳng đi. Có gì cần cãi, thì tao cãi với. Bộ bây
trốn dưới bút hiệu vô danh, đâm sau lưng anh em, mà tao không biết
sao?”Tạ Thu Thâu đã thề thốt bán mạng là Thâu không phải Bửu Liên
nhưng Ninh không tin : “Tụi duy vật bây có tin có thần có thánh đâu mà
thề? Quỉ thần sợ bây, chớ bây đâu có sợ quỉ thần mà bày trò thề thốt?”
Nhưng rồi cuối cùng khi Nguyễn An Ninh biết được Bửu Liên là Hồ Hữu
Tường nên chẳng những đã không giận mà kể từ đó, đã coi Tường là một
em út cần được xây dựng.
H.H. Tường ngoài việc giúp báo Công Luận còn được Đoàn Quang Tấn,
chủ nhiệm và chủ bút tuần báo Đồng Nai , một tuần báo do một số trí
thức Tây học như bác sĩ Nguyễn Văn Nhã, giáo sư Đặng Minh Trứ chủ
xướng. Tường ngoài việc viết bài còn đảm trách việc gọt, giũa văn cho
báo. Nhờ sự cộng tác này nên về sau, Đoàn Quang Tấn đã thỏa thuận
giao tuần báo Đồng Nai lúc đó đang bị đình bản gần hai tháng, cho Phan
Văn Hùm và Hồ Hữu Tường quản lý. Phan Văn Hùm khi ấy vừa ở Pháp về
và đang tìm cơ hội hoạt động. Tuần báo Đồng Nai đã được khởi sắc với
những bài viết có lập trường xã hội công khai. Tác giả các bài báo là
những người đã có tiếng như Nguyễn An Ninh, Tạ Thu Thâu, Huỳnh Văn
Phương...Những cuộc bút chiến về vấn đề “nghệ thuật vị nghệ thuật hay
nghệ thuật vị nhân sinh” giữa Phan Khôi và Phan Văn Hùm đã gây nhiều
sôi nổi trong văn giới và chỉ được chấm dứt nửa chừng khi Đồng Nai bị
chánh quyền thực dân rút giấy phép. Nhóm Đồng Nai đã trở thành nơi tập
trung của các tác giả “cách mạng” vì ngoài việc viết lách, lại còn tổ chức
các cuộc diễn thuyết ở trụ sở hội Đức Trí Thể Dục. Ở hội trường này, Phan
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Văn Hùm và Tạ Thu Thâu đã trình bày về biện chứng pháp và người đến
tham dự rất đông. Nhà cầm quyền thực dân vì thế thấy cần phải sớm ra
tay bịt miệng tuần báo Đồng Nai.
Hồ Hữu Tường sau khi bị bắt vì vụ báo bí mật Tháng Mười, đã bị xử ba
năm tù treo và được thả ngày 1 tháng 5 năm 1933. Đó là lúc có cuộc bầu
cử nghị viên Hội đồng thành phố SàiGòn-Chợ Lớn. Lợi dụng thời cơ nầy,
những nhà cách mạng miền Nam lấy quyết định ra ứng cử để có dịp cổ
động công khai đường lối xã hội. Một sổ Lao Động được thành lập với
Nguyễn Văn Tạo và Trần Văn Thạch đứng đầu sổ. Vì Nam Kỳ là một thuộc
địa của Pháp nên về chế độ báo chí, nếu là báo tiếng Pháp, thủ tục xuất
bản rất dễ dàng như ở Pháp. Muốn ra báo, chỉ cần khai trước biện lý cuộc
24 giờ trước khi đem báo rời khỏi nhà in, nhưng chủ nhiệm và quản lý
phải là người Pháp. Ban vận động bầu cử đã dựa vào đạo luật dân chủ
nầy để xuất bản tuần báo Pháp ngữ La Lutte làm cơ quan tuyên truyền.
Báo đã gây được ảnh hưởng lớn trong dư luận quần chúng nhưng chỉ ra
được bốn số và đình bản sau khi cuộc bầu cử chấm dứt. Hồ Hữu Tường
không có tham dự viết trong La Lutte ở giai đoạn đầu nầy.
Một năm sau, tờ La Lutte được tái bản do sự vận động của Nguyễn An
Ninh. Kỳ nầy, với mục đích cùng chung một lập trường tranh đấu chống
thực dân Pháp ở Đông Dương, Nguyễn An Ninh đã thuyết phục được cả
hai phái Đệ Tam và Đệ Tứ ở miền Nam đồng ngồi chung lại trong ban biên
tập. Các bài viết đều không có ký tên và hai hệ phái phải tránh không chỉ
trích lập trường của nhau. Kỳ tái bản nầy có H.H. Tường tham gia viết
nhưng không tích cực vì bên phía Đệ Tam của Nguyễn Văn Tạo có ít người
viết giỏi Pháp văn, nên Tường tự chế không muốn để phía Đệ Tứ có vẻ lấn
lướt. Việc hai phái Đệ Tam và Đệ Tứ cùng nhau cộng tác trong một tổ
chức là chuyện hi hữu. Trên thế giới, việc này chỉ xảy ra ở Việt Nam mà
thôi. Hồ Hữu Tường đã gọi chuyện này là một “quái thai lịch sử ” và sử gia
Pháp, Daniel Hémery, giáo sư Đại học Sorbonne đã viết một luận án danh
tiếng về thời kỳ này.
Đầu năm 1935 có việc bầu cử Hội đồng Quản hạt ở Nam kỳ. Nhân dịp
này, nhóm La Lutte quyết lợi dụng cơ hội để có thể công khai tuyên
truyền chống chế độ thực dân ở Nam kỳ. Bên Đệ Tam có Nguyễn Văn
Tạo, Nguyễn Văn Nguyễn, Dương Bạch Mai thành lập liên danh. Phía Đệ
Tứ có Phan Văn Hùm, Trần Văn Thạch và Hồ Hữu Tường. Hồ Hữu Tường vì
chưa đến 25 tuổi nên liên danh kể như không hợp lệ nhưng vẫn cứ sinh
hoạt dán bích chương, in truyền đơn phân phối cho dân chúng có dịp
đọc.Báo La Lutte viết bằng Pháp văn. Phần nhiều các bài thường do Tạ
Thu Thâu, Trần Văn Thạch,Nguyễn Văn Tạo, Phan Văn Chánh viết.
Nguyễn An Ninh trong công việc di chuyển đó đây bán dầu cù là, lại đảm
trách thêm việc giải thích cho dân chúng các bài báo vì ông có biệt tài dẫn
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giải rất bình dân những tiêu đề khó khăn cho sự hiểu biết thông thường.
Đứng trong hàng ngũ nhóm La Lutte, Tạ Thu Thâu phải theo đường lối
chung, không thể hoạt động theo xu hướng Đệ Tứ, nên đã giao cho H.H.
Tường trách nhiệm tùy cơ, huấn luyện các thanh niên có cảm tình với
Thâu. Năm 1936, H.H. Tường được Trịnh Văn Lầu tiếp tay trong việc
truyền bá chủ nghĩa, nhân thời cơ thuận tiện của sự thành lập Mặt Trận
Bình Dân ở Pháp. Trịnh Văn Lầu đã có sáng kiến tổ chức đánh cắp chữ in
của các nhà in và thành lập cơ quan in ấn bí mật để H.H. Tường xuất bản
tạp chí Thường Trực Cách Mạng, một tạp chí bí mật duy nhứt trong xứ
được in bằng chữ in. Cơ quan ấn loát được giao cho một anh thợ nhà in bị
bịnh ho lao nặng, phụ trách ở một chòi lá vùng Thị Nghè. Mật thám Pháp
vì thấy tạp chí được in đẹp nên tưởng nhầm là được nhóm Đệ Tứ in ở
ngoài nước. Khi có tin Mặt Trận Bình Dân thắng thăm vẻ vang ở Pháp,
truyền đơn được in và rải khắp Sài Gòn. Phản ứng mau lẹ đó chứng tỏ
rằng truyền đơn ắt phải do nhà in trong xứ thực hiện . Mật thám tung
ngay một mẻ lưới điều tra và cơ quan in ấn vì vậy bị phát giác, chấm dứt
luôn giai đoạn làm báo bí mật của Hồ Hữu Tường !
Hưởng ứng sự thành công của Mặt Trận Bình Dân ở Pháp và cũng để
chuẩn bị tiếp đón các phái đoàn điều tra từ Pháp sắp qua Việt Nam, nhóm
La Lutte với sự dẫn đầu của Nguyễn An Ninh, rần rộ khởi xướng Phong
trào Đông Dương Đại Hội và sự thành lập các Ủy Ban Hành Động. H.H.
Tường được đề cử làm Tổng Thơ ký của Phong trào và đã có công trong
việc cổ động cho Đông Dương Đại Hội qua việc vận động ký giả các báo
Việt ngữ.
Trong giai đoạn nầy, H.H. Tường có cho xuất bản một tuần báo tiếng
Pháp với sư cộng tác của một đồng chí là Đoàn Văn Trương. H.H. Tường
lợi dụng việc Nam kỳ là một thuộc địa của Pháp nên trên danh nghĩa,
người Việt sanh sống ở Nam kỳ được coi là thần dân Pháp (Sujet francais
de Cochinchine). Vì vậy nên Đoàn Văn Trương có đủ tư cách làm quản lý
một tờ báo tiếng Pháp. Tuần báo Le Militant (Chiến Sỉ) do đó được ra đời
trót lọt và đã gây được một tiền lệ: ở Nam kỳ, ra báo Pháp ngữ không cần
phải có quản lý người Pháp. Ra được bốn số, tuần báo Le Militant hết vốn
nên phải đình bản cho đến một năm sau mới tái bản được và lần nầy ra
được 21 số. Le Militant đến giai đoạn này phải dẹp vì hai nhóm Đệ Tam và
Đệ Tứ đã ly khai, không còn hợp tác nhau được nữa trong nhóm Tranh
Đấu: Nhóm Đệ Tam cho ra báo L’Avant Garde, về sau đổi tên thành Le
Peuple. Tờ La Lutte được nhóm Đệ Tứ tiếp tục nắm giữ nên không thấy có
lý do phải duy trì hai tờ báo cùng một chủ trương và đường lối.
Đến năm 1938, một hội ký giả lấy tên là A.J.A.C. ( Association des
journalistes annamites de Cochinchine) được thành lập để tranh đấu cho
báo chí tiếng Việt được hưởng quy chế tự do giống như quy chế các báo
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Pháp ngữ. Hội trưởng là Nguyễn Văn Sâm, chủ nhiệm báo Đuốc Nhà Nam
và Tổng Thơ ký là Trần văn Thạch. Nhóm Đệ Tam tình nguyện đi tiên
phong, ra báo với thủ tục y như báo Pháp ngữ. Nhưng đến khi báo in được
số nào thì nhà cầm quyền đều cho sở mật thám đến, hốt hết. Ra tòa, anh
quản lý bị lên án. Sau các thủ tục chống án lên tòa trên, qua tòa Phá án,
cuối cùng bản án được chuyển đến Hội đồng Quốc gia bên Pháp vào mùa
thu năm 1938. Hội đồng này cũng giống như một Tối Cao Pháp Viện, đã
hủy bản án vì luật pháp không minh định rõ ràng về tự do báo chí cho báo
Việt ngữ ở Nam kỳ. Đây là một thắng lợi lớn về tự do báo chí.
Nhóm Đệ Tam lập tức đổi tờ Le Peuple thành tờ báo Việt ngữ Dân Chúng.
Nhóm Đệ Tứ cánh Tạ Thu Thâu đổi tờ La Lutte thành tờ Tranh Đấu; cánh
Hồ Hữu Tường cho xuất bản: tuần báo Tia Sáng, sau 6 tháng đổi thành
nhật báo, tạp chí lý luận hằng tháng tên Tháng Mười và một tuần báo
nghiệp đoàn tên Thầy Thợ. Tạp chí Tháng Mười và Thầy Thợ được H.H.
Tường giao cho Đào Hưng Long làm quản lý.
Cuối năm 1938, chế độ báo chí và xuất bản ở Nam kỳ được đặc biệt nới
lỏng khi sắc luật Daladier ngày 30 tháng 8, 1938 cho báo chí chữ quốc
ngữ được xuất bản không cần xin phép trước. Việc kiểm duyệt và tịch
thâu báo không còn thấy xảy ra như trước.
Ở Bắc và Trung, phong trào tự do báo chí được hưởng ứng nồng nhiệt.
Các ký giả trong Nam cũng như ngoài Bắc đua nhau viết vì đều tiên đoán
chiến tranh sắp sửa xảy ra, và nhà cầm quyền Pháp sẽ siết chặt lại hoạt
động của giới truyền thông. H.H. Tường đã thú nhận là chưa có bao giờ lại
có cơ hội làm việc hăng hái như thời trước Đệ nhị Thế chiến này: mỗi
ngày, ngoài việc đi dạy học tư, Tường phải viết thông thường là bốn bài
báo.
Đến cuối tháng 8, năm 1939, không khí chiến tranh đã thấy bao trùm ở
Âu châu. Đêm 23 rạng ngày 24, hiệp ước Hitler-Stalin được ký kết. Ngày
1 tháng 9 quân đội Đức tiến vào Pologne. Lịnh tổng động viên được ban
hành ở Pháp và ở Đông Dương. Ngày 3 tháng 9, Pháp và Anh tuyên chiến
với Đức. Ngày 25 tháng 9, đảng Cộng sản Pháp bị cấm hoạt động. Toàn
quyền Đông Dương hưởng ứng sắc lịnh cấm đó và ngày 29 tháng 9, mật
thám tiến hành việc bố ráp trong toàn xứ.Chỉ trong vài ngày, 121 người
theo phái Stalin và 55 người theo xu hướng Trotsky đã bị bắt. Nhà cầm
quyền đã thi hành 323 cuộc lục xét, tịch thâu 2332 cuốn sách và 26316
ấn phẩm báo chí (Báo cáo của Thống đốc Nam kỳ gởi Toàn quyền ngày 311-1939, AOM NF 1820). Các báo chí của cả hai phái Đệ Tam, Đệ Tứ đều
bị cấm. Hồ Hữu Tường cũng như Nguyễn An Ninh, Tạ Thu Thâu, Trần Văn
Thạch và các nhà cách mạng khác đều hoặc bị bắt vào tù hay bị đưa vào
các trại tập trung ở núi Bà Rá và Tà Lài (Biên Hoà)!
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Hồ Hữu Tường đã vào tù hơn năm năm, không còn cơ hội hoạt động báo
chí cho đến mãi đầu năm 1948 mới có dịp trở lại làng báo, do thi sĩ Đông
Hồ mời cộng tác. Sau khi mãn tù ở Côn Đảo về và còn bị án biệt xứ, cư
trú ở Cần Thơ, năm 1944, Hồ Hữu Tường đã tuyên bố với các bạn đồng
chí cũ: “ Tôi trở về con đường dân tộc, tôi cho rằng việc giai cấp vô sản
giải phóng nhân loại là một huyền thoại lớn của thế kỷ 19 và tiềm năng
cách mạng của giai cấp vô sản ở châu Âu và Bắc Mỹ là một huyền thoại
lớn của thế kỷ 20”.
Ngày 9 tháng 3 năm 1945, quân đội Nhật đảo chánh chánh quyền Pháp ở
Đông Dương. Các đoàn thể chánh trị Việt Nam có cơ hội hoạt động công
khai. Những lãnh tụ các đảng bị Pháp lưu đày biệt xứ đã trở về các đô thị,
tái tổ chức hàng ngũ. Tạ Thu Thâu, Phan Văn Hùm, Trần Văn Thạch...đều
trở về lại Sài Gòn, củng cố lại nhóm Tranh Đấu. Hồ Hữu Tường chọn việc
du hành ra Bắc, cho đến ngày Việt minh cướp chánh quyền ở Hà Nội.
Trong bức điện tín ngày 27 tháng 8 năm 1945 của Ủy ban Nhân dân Cách
mạng Bắc Bộ, gởi khẩn cầu Bảo Đại thoái vị, ngoài chữ ký của Nguyễn
Văn Huyên, Nguyễn Xiển, Ngụy Như Kontum cũng có tên Hồ Hữu Tường.
Bảo Đại sau nầy đã cho biết ông đã đồng ý vì thấy trong những người ký
bức điện tín có Hồ Hữu Tường là nhân vật mà ông biết đã từng hoạt động
chánh trị và am hiểu tình hình thế giới.
Tuy nhiên, năm 1945, Hồ Hữu Tường cũng biết Việt Minh chủ trương diệt
các thành phần Đệ Tứ. Để tránh tai mắt trinh sát Việt Minh ở Hà Nội,
Tường nhờ được bác sĩ Phạm Ngọc Khuê đưa về Nam Định. Ở đây, H.H.
Tường đã viết quyển Muốn hiểu chánh trị , tác giả lấy bút hiệu Huân
Phong. Họa sĩ Tô Ngọc Vân e sợ ký như vậy, Tường sẽ dễ bị lộ tung tích vì
câu thơ “Huân phong tự Nam lai”. nên đã sửa lại là Thuần Phong. Về sau,
Tường đã chọn lại bút hiệu Huân Phong để kỷ niệm những ngày sống với
Phạm Ngọc Khuê.
Trên các quyển viết cho nhà xuất bản Tân Việt ở Hà Nội, như Kinh Tế học
và Kinh Tế chánh trị nhập môn, Xã Hội học nhập môn Hồ Hữu Tường chọn
bút hiệu Khổng Cưu. Sách do Hàn Thuyên xuất bản đều đề tên Nguyễn
Huệ Minh là tên của vợ H.H. Tường. Trên các quyển viết cho nhà xuất bản
Minh Đức , bút hiệu được chọn là Duy Minh vì H.H. Tường muốn tỏ lập
trường biệt lập giữa Duy tâm và Duy vật. Trong thời gian ở Bắc, năm
1946, H.H. Tường có viết một tác phẩm mà ông đắc ý nhất. Đó là quyển
Tương Lai văn Hóa Việt Nam, viết trong hình thức “thơ bằng văn xuôi”,
bìa do họa sĩ Tô Ngọc Vân trình bày, Minh Đức in 500 bản hình thức sách
quý, giấy đặc biệt chế tạo riêng tại làng Bưởi.
Đầu năm 1948, Hồ Hữu Tường từ Hà Nội trở lại về Sài Gòn. Nhà văn Thiên
Giang đưa H.H. Tường đến thăm thi sĩ Đông Hồ. Nơi đây Tường gặp chẳng
những Đông Hồ, lại có thêm Dương Tử Giang. Hai nhà văn này đang lãnh
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phụ trách làm một báo Xuân, do Lư Khê bỏ vốn. Đông Hồ mời H.H. Tường
viết giúp và đưa trước ngân khoản cho Tường lúc đó đang túng thiếu.
Tường nhận lời với điều kiện không ký tên thật. Đông Hồ đề nghị cho
Tường các bút hiệu Lân Trinh và Ly Duệ. Lân Trinh có nghĩa là gần với chữ
Trinh. Trong thành ngữ, hai chữ Trinh, Tường thường hay dùng chung
nhau. Đông Hồ đặt Lân Trinh , cố ý chỉ rằng tác giả là Tường đó! Còn Ly
Duệ để nhắc rằng tác giả bài đó là con cháu của Hồ Quý Ly. Đông Hồ
thường nhờ H.H. Tường viết nhiều bài trong mỗi số do ông chủ trương
biên tập nên Tường phải có nhiều bút hiệu khác nhau. Như khi viết những
tiểu thuyết Thu Hương, Chị Tập , H.H. Tường ký Duy Cúc, là tên thiệt của
một nữ sinh viên mà ông đã gặp khi ở Hà Nội. H.H. Tường đã mượn hình
ảnh của sinh viên Duy Cúc để phác họa nhân vật Thu Hương trong tiểu
thuyết. Duy Cúc sau đã sang Paris du học và đã là một nhà điêu khắc nổi
danh.
Trong thời gian hợp tác với Đông Hồ, H.H. Tường có giới thiệu với Đông
Hồ và đưa vào làng văn trong Nam, văn sĩ Triều Sơn, từng làm chủ bút tờ
Kháng Chiến ở Bắc. Vào Sài Gòn, Triều Sơn làm công nhân cho hãng đóng
tàu CARIC ở Thủ Thiêm, lo việc vô dầu, làm máy cho tàu của hãng. Triều
Sơn đã rút kinh nghiệm về các cán bộ cách mạng gốc bần cố nông để tạo
ra nhân vật “ Nuôi Sẹo”. Triều Sơn đã gọt giũa tác phẩm nhưng đến năm
1954 vẫn chưa vừa ý nên chưa chịu xuất bản, cho đến khi anh qua đời !
H.H. Tường cũng được Đặng Văn Ký mời làm cai thầu biên tập cho tuần
báo Sanh Hoạt trong thời Trần Văn Ân làm Tổng trưởng Thông tin. Đặng
Văn Ký là một nhân vật tên tuổi trong Nam, đã từng hưởng ứng phong
trào Nguyễn An Ninh và phong trào của nhóm Tranh Đấu. Ông đã bị thực
dân Pháp đày ở Bà Rá và đã được Nhật giúp đưa lánh nạn ở Tân Gia Ba
với Trần Văn Ân, Trần Trọng Kim, Dương Bá Trạc. Trong tuần báo Sanh
Hoạt H.H. Tường thường chỉ viết bài xã thuyết. Các bài khác ông được
một sinh viên lỗi lạc ở Hà Nội cùng theo ông vào Nam là Phạm Mậu Quân,
tình nguyện “bao sân”.
Phạm Mậu Quân là một sinh viên về toán đã được giáo sư Hoàng Xuân
Hãn phục tài vì chép bài rất giỏi. Vào Nam, Phạm Mậu Quân tiếp tục học
toán ở Đại học Sài Gòn và cư ngụ ở nhà H.H. Tường. Quân có tài về Toán
học nhưng cũng có thêm tài viết báo và viết giống lối văn của Hồ Hữu
Tường. Trong các bài viết, Phạm Mậu Quân tìm cách cổ võ cho việc dùng
tiếng Việt trong các chương trình giáo dục. Cuối năm 1948,báo Sanh Hoạt
ngưng hoạt dộng, Phạm Mậu Quân sang Pháp học và nay là một giáo sư
Toán danh tiếng. H.H. Tường tuy ít viết trong Sanh Hoạt nhưng đã nhờ
tuần báo này mà phổ biến được chủ trương lập trường Dân tộc trong bài
Thân Việt, không thân Mỹ hoặc thân Nga.
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Trong khoảng các năm 1948, 1949, H.H. Tường được dịp
cộng tác trong báo Sài-gòn Mới của bà Bút Trà. Tường đã cho đăng hằng
ngày, từng đoạn của tiểu thuyết Phi Lạc Sang Tàu, một tiểu thuyết mà
ông đã ngẫm trong những ngày tránh trinh sát Việt Minh ở Hà Nội. Bút
hiệu lúc bấy giờ là Ý Dư, tên mà H.H. Tường đã thấy ký dưới một bức thư
tỏ tình thống thiết của Đặng Ngọc Tốt gởi cho em gái của Phạm Ngọc
Khuê. Thời bấy giờ, ở giới Đại học Hà Nội có ba sinh viên quái kiệt về diễn
thuyết là Nguyễn Đình Thi, Huỳnh Văn Tiểng và Đặng Ngọc Tốt. Trong
thời Kháng chiến Nam Bộ, Đặng Ngọc Tốt cũng nổi tiếng, khi phụ trách
Ban Tuyên Truyền Lưu Động Nam Bộ nhưng khi ra Bắc phụ trách đảng
Dân Chủ thì không biết vì lý do gì, lại ít được nhắc nhở. Khi được biết
trong khu Nam Bộ , Tốt hay ăn nói lớn lối, giống như anh chàng Phi Lạc
trong tiểu thuyết, một thằng mõ ở Bắc được đặt trên ngôi tiên chỉ, nên
H.H. Tường mới chọn bút hiệu đó cho câu chuyện.Bộ tiểu thuyết “Ngàn
Năm Một Thuở ” với: Phi Lạc Sang Tàu, Phi Lạc Náo Huê Kỳ, Phi Lạc Bỡn
Nga đã được H.H. Tường cho trích đăng từng đoạn trên Sài-gòn Mới,
Phương Đông, Ánh Sáng...
Mùa xuân năm 1949, Hồ Hữu Tường đáp tàu sang lại Pháp, tình nguyện
làm đặc phái viên của Sài-gòn Mới và tiếp tục gởi về các đoạn của tiểu
thuyết Phi Lạc Sang Tàu. Ông cũng tiếp tục viết bài về cho Đông Hồ khi
có được dịp. Được sự giúp đỡ của một người bạn cũ đang mở một chương
trình dạy khoa Cảnh Sát bằng lối hàm thụ, H.H. Tường noi theo ý kiến
hay của bạn, mở một lớp dạy làm báo. Các bài nầy đã được cho in lại
trong báo Hòa Đồng và năm 1965 được nhà xuất bản Khai Trí in thành
sách: Những kỹ thuật căn bản của nghề viết báo.Ở Pháp, H.H. Tường
cũng đã thực hiện được tờ Cảo Thơm, một tập báo Xuân in theo kỹ thuật
tối tân Hélio, nhờ sự cộng tác kỹ thuật của Việt Hồ, một Việt kiều đã sống
bằng nghề in rất lâu năm ở Pháp.
Trong dịp cộng tác giúp ý kiến cho kỹ sư Nguyễn Ngọc Bích về nhà xuất
bản Minh Tân, H.H. Tường được tặng một số vốn. Nhờ vậy H.H. Tường có
được khả năng để thực hiện tạp chí song ngữ Pháp-Anh Pacific năm 1952.
Tạp chí được xuất bản ba tháng một kỳ. H.H. Tường đã có phương tiện để
cổ võ cho thuyết Trung Lập và kêu gọi các nước nhược tiểu thành lập “
thế giới thứ ba”. Đây sẽ là một lực lượng mới, có khả năng cân bằng giữa
hai khối Nga, Mỹ đang đối đầu. Tờ Pacific được duy trì đến tám số cho đến
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năm 1954, khi H.H. Tường bị vào tù khi trở về xứ. Tuy tập san được nhiều
giới ở ngoại quốc chú ý nhưng đã bị thủ tướng Nguyễn Văn Tâm ra lịnh
cấm lưu hành ở Việt Nam nên số vốn đã tan dần.
Hồ Hữu Tường đã được dịp trở về xứ đôi ba lần sau năm 1952 và đã được
dịp cùng bạn bè tổ chức tuần báo Phương Đông . Về sau, Phương Đông
đổi thành nhật báo và là cơ quan truyền bá tư tưởng của H.H. Tường. Chủ
bút do Lê Văn Siêu phụ trách; Thái Linh là Thơ ký tòa soạn; Nguyễn Hữu
Nghi tự Ngu Í là nhà chuyên môn phỏng vấn. Độc giả miền Bắc ủng hộ
báo rất mạnh, miền Nam chỉ tiêu thụ khoảng một phần tư. Do được độc
giả đất Bắc chiếu cố nên báo được duy trì, trong khi dân miền Nam đinh
ninh là Phương Đông sẽ đóng của sớm. Vì báo chủ trương đường lối Trung
Lập, nhiều nguồn tin trái ngược được đồn đãi, khi thì cho là báo được Việt
Minh tài trợ, khi thì nghi do cơ quan phòng Nhì của Pháp đưa tiền, hoặc do
Mỹ chuẩn bị nhảy vào Việt Nam khi Pháp bỏ cuộc, hoặc do tình báo Anh
giúp vốn, xuyên qua các nước Ấn Độ, Miến Điện...
Khi có hội nghị Hòa Đàm Genève năm 1954, H.H. Tường qua Thụy Sĩ phổ
biến bài thuyết trình về “ trung lập chế ” đã được in trong số đặc biệt
Phương Đông. Bản dịch tiếng Pháp là “ La seule bonne voie ”, tiếng Anh là
“ The only good way”. Nhưng việc làm không đem đến ảnh hưởng mong
muốn và kết cuộc, ngày 20 tháng 7 năm 1945, đất nước Việt Nam đã phải
chịu chia đôi!
Trở về nước, Hồ Hữu Tường vướng trong vụ Bình Xuyên, bị vào tù tháng 3
năm 1955 và bị chế độ Ngô Đình Diệm kết án tử hình. Nhờ được sự lên
tiếng ủng hộ mạnh mẽ của các danh nhân trên thế giới như Thủ tướng Ấn
ông Pandit Nehru, văn hào Albert Camus v.v...nên Hồ Hữu Tường mới
được thoát chết.
Khi chế độ Tổng thống Ngô Đình Diệm bị lật đổ, H.H. Tường mới ra khỏi
nhà tù vào tháng Giêng năm 1964. Sau bao năm tù đày ở Côn Đảo, sức
khỏe của H.H. Tường đã suy giảm rất nhiều. Mãi đến gần năm tháng sau
ông mới bắt đầu bình phục để có thể tập trung tư tưởng, ngồi viết một vài
bài báo cho tờ Ánh Sáng của Hoàng Hồ. Hoàng Hồ lúc đó làm giám đốc tờ
báo nên có mỹ ý dành cho H.H. Tường cơ hội tập viết lại. Trong tờ Ánh
Sáng của Hoàng Hồ, H.H. Tường đã đề nghị chủ trương “liên hiệp quốc
hóa Việt Nam” , thay thế cho lập trường “trung lập chế” của ông trước kia.
Qua năm sau, ông Nguyễn Lương Hưng mời H.H. Tường vào ban biên tập
của một tuần báo tên Hòa Đồng Tôn Giáo mà ông đã đứng xin cho Hội
này. Sau khi có được phép của Bộ Thông tin thì Hội lại không tìm đủ ngân
khoản cho ông Hưng thực hiện ra báo. H.H. Tường đi vay được một số vốn
nên tuần báo mới được dịp ra đời, với cái tên cắt ngắn là Hòa Đồng. Tuần
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báo được nhiều độc giả trí thức ưa chuộng nhưng không sống lâu dài khi
làng báo, vào lúc đó đang gặp phải khủng hoảng vì việc đầu cơ giấy.
Sau khi Hòa Đồng đình bản, H.H. Tường đã được Chu Tử mời viết trên
Sống, quyển tiểu thuyết thời đại “ Người Mỹ Ưu Tư ”. Vì sách không được
giấy phép in ở Việt Nam nên ông Tường đã đem qua Pháp xuất bản dưới
hình thức loại sách quý, viết tay, chỉ dành cho một số thân hữu. Tác giả
và các bạn đã có lúc dùng văn bản Người Mỹ Ưu Tư là một tác phẩm có
tánh cách thời sự quốc tế, để vận động cho Hồ Hữu Tường tham dự giải
văn chương Nobel nhưng không có được kết quả. Sự hợp tác với Sống của
Chu Tử lại có tác dụng giúp ông Tường, năm 1967, làm dân biểu Hạ Viện.
Đây cũng là giai đoạn ông được nhiều nhà báo mở rộng cửa mời ông viết
bài như Tiếng Nói Dân Tộc, Quyết Tiến, Đuốc Nhà Nam, Tin Sáng, Saigòn
Mới, Điện Tín v.v...
Vợ chồng tác giả bài nầy đã từng khâm phục ông Hồ Hữu Tường, từ khi
biết được ông năm 1951, khi còn là sinh viên ở Pháp. Khi trở về nước,
cũng thường được gặp ông, nhất là giai đoạn ông cho ra tuần báo Hòa
Đồng. Khi ông Tường ra làm dân biểu Quốc hội, ông thường ghé nhà
chúng tôi trong cư xá Hải Quân, đường Chu Mạnh Trinh. Lúc đó ông lại
bắt đầu mặc áo cà sa màu nâu, cổ mang chuỗi nhà Phật. Gia đình chúng
tôi vốn rất phục ông vì tài viết văn : ngồi viết sau một buổi ăn, chỉ độ một
giờ là xong một bài cho Hòa Đồng chẳng hạn, sửa chữa lại rất ít là có thể
đưa đi in. Tiếc tài của ông vì nhiều khi bị dư luận công kích vô lối, chúng
tôi thường năn nỉ ông, xin mỗi ngày ông đến với gia đình chúng tôi để
ngồi viết hồi ký chánh trị của ông, truyền lại cho hậu thế. Lúc tôi có được
dịp tham gia chánh phủ, tôi có cho ông biết, tôi muốn mời ông giữ một
chức như công cán ủy viên ở bộ Xã Hội, để ông có lương hằng tháng. Ông
sẽ khỏi cần làm một việc gì trong bộ tham mưu, ông chỉ ngồi nhà viết hồi
ký.Ông Tường cười, phô cái hàm răng đặc biệt của ông và nói: “ Tôi có cái
tật ngồi yên một chỗ không được, phải luôn luôn tìm cơ hội hoạt động.
Anh mới là người phải ngồi viết truyện về thập niên 1940 như tôi đã bảo
với anh ”.
Ông muốn nhắc đến việc lần đầu gặp ông ở Paris. Nhân dịp nghỉ lễ Giáng
Sinh, tôi từ Bordeaux lên Paris. Tiền túi ít nên trưa thường đi theo các bạn
thổ công ở Paris, mua giùm phiếu để được vào “ăn lậu” ở các quán ăn
sinh viên. Một hôm ở quán Parc Montsouris, trong khi xếp hàng, thấy một
“sinh viên” Á Đông lớn tuổi, miệng có hàm răng cửa rất lớn, đang cười,
nói tiếng Việt, nhờ một sinh viên đứng sau, dùng hai tay đấm thùm thụp
vào lưng cho đỡ lạnh. Anh bạn đưa tôi đi ăn cho biết : “ Ông đó là Hồ Hữu
Tường. Hôm nay chắc ổng cũng tìm được thẻ để đi ăn lậu như anh”.
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Lúc đó, tôi đã biết danh Hồ Hữu Tường, nhưng không được biết là trong
thời gian ở Côn Đảo, sau ba năm suy gẫm, ông đã tuyên bố ly khai với
chủ nghĩa Các Mác. Tôi đã bắt chuyện với ông trong buổi ăn, thuật những
chuyện Cộng sản Đệ tam đã thủ tiêu các nhà ái quốc và nhóm Tranh Đấu
thuộc Đệ tứ, khi mở đầu giai đoạn kháng chiến ở Nam Bộ. Ông Tường rất
chú ý và rủ tôi ra một quán cà phê Dupont để tiếp nối câu chuyện. Khi tôi
kể đến việc đấu khẩu giữa Dương Bạch Mai và Phan Văn Hùm, buổi chiều
trước đêm Mai ra lịnh thủ tiêu ông Hùm và các chiến sĩ Đệ Tứ, ông Tường
đã tỏ ra bị xúc động mạnh. Ông nói với tôi: “ Anh có bổn phận phải viết
lại giai đoạn này”.
Cho đến nay tôi chưa hoàn tất việc viết sách vì không có được cái tài viết
nhanh như Hồ Hữu Tường. Ông Tường là người gắn bó với nghề viết báo.
Ông là người có nhiều ý kiến đi trước thời cuộc và muốn phổ biến các tư
tưởng của ông. Có lẽ vì ông có thêm thiên phú về Toán học, nên ông
thường dự tính được nước cờ trước nhiều người khác. Từ khi khởi đầu viết
báo bí mật thời thực dân Pháp đến các giai đoạn viết báo công khai, ông
lúc nào cũng say mê với các cải biến kỷ thuật làm báo và tìm cách hướng
dẫn việc viết báo trong thời kỳ ở trong xứ chưa có trường dạy về môn
này.
Rất tiếc là sau ngày 30 tháng Tư năm 1975, Hồ Hữu Tường đã phải gánh
chịu cái oan nghiệp mà đảng Cộng sản Việt Nam đã áp đặt lên đầu dân
chúng miền Nam. Ngoài cái cộng nghiệp mà các giới miền Nam phải
đương đầu, H.H. Tường có lẽ còn có cái thêm cái biệt nghiệp: nghiệp làm
báo. Tưởng cũng nên kể thêm đến một giai thoại tiếu lâm được Đỗ Thái
Nhiên ghi lại, khi bị nhốt ở phòng giam tập thể thuộc trại giam số 4 Phan
Đăng Lưu: Một hôm, cả phòng đang giờ nghỉ, Lý Hùng, một người tù Việt
gốc Hoa, cất cao tiếng, hỏi Hồ Hữu Tường đang nằm ở cuối phòng:
-Bác Tường ơi ! Thời Tây, thời Ngô Đình Diệm và cả thời nầy nữa, thời nào
Bác cũng ở tù. Bác có hiểu tại sao Bác cứ ở tù hoài hoài vậy không ?
Hồ Hữu Tường nhìn Lý Hùng vừa cười vừa hỏi dò chừng:
-Mày trả lời giùm tao đi, tại sao ?
Lý Hùng nhanh nhẩu trả lời:
-Dễ quá mà ! Tên Bác là “ Hữu Tường” nên Bác phải “hưởng tù” dài dài !
Hồ Hữu Tường, mắt nhìn xa xăm trông thật buồn, nói nhỏ giọng:
-Có thể thằng nầy nói đúng !
Năm 1999, nhà văn đã quá cố, Như Phong Lê Văn Tiến có nhờ tác giả viết
bài về Đức Thầy Huỳnh Phú Sổ cho Đài Á Châu Tự Do phát thanh về Việt
Nam. Khoảng hai tháng sau, tác giả tình cờ nhận được một thơ gởi từ Việt
Nam, nhờ Đài VOA tìm chuyển đến tác giả. Trong các cuộc trao đổi thơ tín
về sau, người gởi ( tác giả xin miễn đề cập đến tên, nơi sinh sống hiện
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nay...) cho biết anh là đồ đệ và bạn tù của Hồ Hữu Tường ở trại giam
Hàm Tân. H.H. Tường lúc ấy sức khỏe rất suy giảm, đã nhờ anh nếu ra
khỏi tù, hãy tìm tác giả để nhắn những chuyện phải làm nếu H.H. Tường
qua đời. Vì vậy nên tác giả còn mang nhiều nợ với ông Tường !
Chánh quyền Cộng sản đã bắt H.H. Tường vào năm 1977. Sau bao nhiêu
năm bị giam cầm ở Sài Gòn, các bạn tù đều cho biết là sức khỏe H.H.
Tường khá tốt. Lúc nào ông cũng ngậm một lát gừng tươi trong miệng. Có
thể việc ngậm gừng này là việc áp dụng những bàn cãi giữa ông Tường và
tác giả. Tác giả có cho ông Tường biết về việc các đồng nghiệp quân y sĩ
Pháp của tác giả đã báo cáo trong một hồ sơ ở Trường Quân Y Hải Quân
Bordeaux: những tù binh Pháp bị bắt sau trận Điện Biên Phủ được sống
sót trở về, phần đông là những người thích tìm ớt rừng để ăn hoặc hay ăn
gừng để chống lạnh và sốt rét. Tác giả và các bạn đồng nghiệp cho rằng
các tù nhân đã sống nhờ sinh tố A (màu đỏ của ớt). Ông Tường góp ý là
nên thử nghiên cứu kỹ thêm, vì các thức ăn có chất cay, nhất là thảo
mộc, ngoài nhiệt năng (énergie calorifique) hiện được đo lường bằng đơn
vị calories, có thể còn chứa chấp loại năng lượng về sức sống (énergie
vitale) mà khoa học hiện tại chưa tìm được cách thức dò xét ? Các bạn tù
của ông Tường còn cho biết thêm, là mỗi đêm khuya, ông Tường thường
ngồi đánh cờ một mình, tay trái đi cờ đối thủ với tay mặt! Ngoài ra, chắc
chắn thế nào ông cũng có viết trong đầu, một “tiểu thuyết ngẫm” mà tiếc
thay, ông đã đem theo ông, ngày 26 tháng 6 năm 1980, khi ông từ giã để
qua một thế giới khác! Bốn năm sau, cuối mùa Đông 1984, tác phẩm cuối
cùng của ông, “41 năm làm báo, Hồi Ký ” được Đông Nam Á xuất bản ở
Paris.
Một người đã có nhiều kinh nghiệm, biết thể thức giữ gìn sức khỏe và tinh
thần qua bao nhiêu năm tháng trong các lao tù, thế mà chỉ trong vòng hai
tháng bị đưa đi giam ở Hàm Tân, lại bị lần lần kiệt sức và chỉ được đưa về
để gục chết trước thềm nhà mình ( VIỆT NAM 1920-1945, Ngô Văn,
Chuông Rè-L’Insomniaque, California 2000, trang 436) , là một việc lạ
cần được các sử gia điều nghiên trong tương lai.
Tưởng cũng nên ghi lại là đã có một lần, xe chở Hồ Hữu Tường chuyển trại
đã bị tai nạn (?) dọc đường và Hồ Hữu Tường đã được đưa trở về Sài gòn
chữa trị. Dưới một chế độ nắm toàn quyền lực sinh sát trong tay, với một
nghành Công An có nhiều kinh nghiệm học hỏi ở Nga Sô về các kỹ thuật
tinh xảo, âm thầm giết người, thì việc thủ tiêu một đối phương đang bị tù,
không có gì là khó khăn. Nhưng cũng nên hi vọng là với những cải tiến
không ngừng của nền khoa học hiện đại, nhiều âm mưu ám hại, tưởng là
bí mật, rồi cũng có ngày bị phát giác.
Bs.TRẦN NGUƠN PHIÊU
Texas, đầu Xuân 2003
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Nguồn:http://cohocvietnam.blogspot.com.au/2009/12/ho-huu-tuong.html

Ngô Văn nhớ về Hồ Hữu Tường
Thụy Khuê
Ngô Văn, nhà biên khảo, nhà hoạt động cách mạng trong nhóm Đệ Tứ, sinh năm 1912 ở xóm
Tân Lộ, gần Thủ Đức. Đi làm từ 14 tuổi. Gia nhập xu hướng Cộng Sản tả đối lập năm 1932.
Sau 45 sang Pháp, làm việc trong các xí nghiệp, và tích lũy những tài liệu để biên khảo. Các
tác phẩm chính: Vụ án Moscou (Nxb Chống trào lưu, Sài Gòn, 1937), Divination, magie et
politique dans la Chine ancienne (PUF, Paris, 1976), Revolutionaries They Could Not
Break (Index Book Centre, London, 1995), Vietnam 1920-1945, révolution et contrerévolution sous la domination coloniale (L'insomniaque, 1996; Nautilus, 2000), Việt Nam
1920-1945, cách mạng và phản cách mạng thời đô hộ thực dân (L'insomniaque, Paris,
2000), Avec Maximilien Rubel, une amitié, une lutte 1954-1996 (L'insomniaque, 1997), Au
pays de la cloche félée (L'insomniaque, 2000) ...

Tôi gặp Hồ Hữu Tường năm 1932 (ông ở Pháp về năm 1931), lúc ấy ông đang làm tờ Phụ Nữ
Giới Chung ở Sài Gòn. Tôi vừa dịch xong bản Tuyên ngôn Cộng Sản của Marx, có người bạn
tôi đem lại trình với ông để đăng báo Phụ Nữ Giới Chung. Đọc xong, Hồ Hữu Tường cho
biết muốn gặp tôi. Đó là lý do tại sao tôi gặp Hồ Hữu Tường.
Ông là một người thông minh, hiền hậu và duyên dáng lắm. Lúc đó Hồ Hữu Tường đã có một
tổ chức bí mật, kêu bằng nhóm Tháng Mười, xuất bản tạp chí bí mật Tháng Mười, theo xu
hướng Trotsky để chỉ trích hoạt động của đảng Cộng Sản Đông Dương lúc ấy. Ông không
trực tiếp giới thiệu tôi vào nhóm của ông, mà ông đưa Đào Hưng Long, một chiến hữu trong
nhóm, giao thiệp với tôi. Tới cuối năm 32, Hồ Hữu Tường bị bắt, năm 33 bị kết án ba năm tù
treo.
Năùm 33, dù bị tù treo nhưng ông vẫn nhập vào nhóm tranh đấu do Nguyễn An Ninh thành
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lập tháng 4 năm 1933, nhân dịp có cuộc bầu Hội Đồng Quản Hạt, lợi dụng tuyên truyền
chống chánh phủ thuộc địa một cách công khai.
Nguyễn An Ninh là một nhà cách mạng đàn anh mà những người Cộng Sản Đệ Tam lẫn Đệ
Tứ, và cả quốc gia nữa, đều là đàn em, cho nên ông rất có uy tín đối với họ; ông lập nhóm La
lutte, quy tụ tất cả những khuynh hướng chính trị chống Pháp lúc đó, và Hồ Hữu Tường tham
gia tờ La lutte.
Tới năm 1936, nhóm La lutte chia hai. Nhưng muốn hiểu sự chia rẽ đó, phải trở lại tình hình
chính trị ở Pháp năm 1935.
Năm 1935, Pháp-Nga ký hiệp ước Laval-Staline: Pháp và Nga liên kết quân lực. Do đó, đảng
Cộng Sản Pháp không còn chống chính sách quân phiệt nữa, mà cổ võ cho chính sách quân
sự, chống lại sự đòi độc lập của Cộng sản Đông Dương và ủng hộ việc giữ vững các thuộc
địa. Đảng Cộng Sản Đông Dương, vẫn theo đảng Cộng Sản Pháp cho nên không còn theo con
đường chống Pháp để giải phóng dân tộc nữa, mà dần dần họ chọn con đường chống Nhật.
Nhóm La lutte lúc ấy có hai khuynh hướng:
- Một khuynh hướng ủng hộ Mặt Trận Bình Dân (Front Populaire), đảng cầm quyền ở Pháp,
tức là ủng hộ chính sách thuộc địa, trong đó có những người Cộng Sản Đệ Tam.
- Một khuynh hướng chống Mặt Trận Bình Dân trong đó có những người Đệ Tứ.
Nhưng khi thành lập nhóm La lutte đã có lời giao ước là Đệ Tam và Đệ Tứ không gây
chuyện với nhau, cho nên nhóm Đệ Tứ phải ngậm miệng.
Hồ Hữu Tường mới lập một nhóm bí mật mà ông làm cố vấn, gọi tên là Chánh Đoàn Cộng
Sản Quốc Tế Chủ Nghĩa, phái tán thành Đệ Tứ Quốc Tế, và tôi là một thành viên, mục đích
chỉ trích đảng Cộng Sản Đông Dương đi theo đường lối của chính phủ thuộc địa và tách ra
khỏi nhóm La lutte.
Giữa năm 1936, ở Pháp có tổng đình công. Nhóm Chánh Đoàn Cộng Sản Quốc Tế Chủ
Nghĩa bí mật cổ động tổng đình công, tháng 6 năm 1936 tại Sài Gòn. Cả nhóm bị bắt, cả Hồ
Hữu Tường, nhưng vì là "cố vấn" nên ông không bị truy tố.
Ra khỏi nhóm La lutte, Hồ Hữu Tường công khai xuất bản tờ Militant (lúc đó các đảng đối
lập không được quyền ra báo tiếng Việt), để tự do đả kích đảng Cộng Sản, theo tinh thần
Trotsky, nhưng trong vòng bán bí mật vẫn tiếp tục hoạt động cho nhóm Chánh Đoàn Cộng
Sản Quốc Tế Chủ Nghĩa vừa bị tiêu hủy, đồng thời tiếp tục phong trào tranh đấu bán công
khai. Hai năm 36-37 là những năm phong trào thợ thuyền và nông dân nổi lên cực độ.
Nhưng đến tháng 5 năm 1937, nhóm La lutte tan rã vì đảng Cộng Sản Pháp theo lệnh của
Moscou, ra lệnh cho đảng Cộng Sản Đông Dương không được cộng tác với Đệ Tứ nữa. Các
phong trào thợ thuyền đình công do Đệ Tứ tổ chức, bên Đệ Tam không tham gia, chỉ lập
những hội ái hữu thôi. Đệ Tam chỉ huy ở nông thôn, vừa ủng hộ Mặt Trận Bình Dân, vừa
chống đối những áp bức ở nông thôn.
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Hồ Hữu Tường vẫn tiếp tục tổ chức và chỉ huy Đệ Tứ trong vòng bí mật. Nguyễn An Ninh
theo phái Đệ Tam. Tạ Thu Thâu tiếp tục La lutte, làm cho tờ La lutte trở nên cơ quan có
khuynh hướng quốc tế. Sau khi tờ La lutte trở thành xu hướng Đệ Tứ quốc tế, Hồ Hữu Tường
ngưng tờ Militant. Đến năm 1938, khi chính phủ Mặt Trận Bình dân đổ ở Pháp, chính phủ
cấp tiến Doladier cho phép các đảng đối lập ra báo quốc ngữ, tờ La lutte trở thành tờ Tranh
Đấu và Hồ Hữu Tường ra báo Tháng Mười.
Đến tháng 9 năm 1939, khởi đầu thế chiến, chính phủ thuộc địa mở phong trào tổng đàn áp,
bắt hết những đảng phái đối lập, giam trong các trại giam rồi đầy đi Côn Lôn, 5 năm. Nguyễn
An Ninh, Hồ Hữu Tường, Tạ Thu Thâu ... đều bị bắt hết. Lúc ấy tôi ở trên Nam Vang nên chỉ
bị bắt và bị tù 8 tháng.
Đến năm 1945, Hồ Hữu Tường được trở về, bị quản thúc ở Cần Thơ. Tôi gặp ông vì lúc ấy
tôi đang làm việc ở Cần Thơ. Tôi có giúp đỡ vợ con ông. Ông bảo năm năm ở Côn Lôn, ông
đã suy nghĩ kỹ rồi, ông không theo Đệ Tứ nữa, ông quay trở lại con đường quốc gia, quay về
với tổ quốc.
Trong cuốn Un fétu de paille dans la tourmente, đánh máy ở Paris năm 1969, có một sai
lầm mà tôi muốn đánh chánh sau đây: Ông cho rằng năm 1945, trong sự thanh trừng những
người Đệ Tứ, Việt Minh vẫn còn một chút cảm tình (quelques sentiments). Cho nên thay vì
giết hết trước khi bỏ Sài Gòn để lên chiến khu, họ đem giam tất cả vào tù, và cảnh sát Pháp
đã thả tất cả. Sự thật thì Dương Bạch Mai hạ ngục những người Đệ Tứ cốt là để sẽ đưa họ ra
tòa án nhân dân. Nhưng binh lính Anh-Ấn thình lình chiếm khám lớn, trước khi giúp binh
Pháp tái chiếm Sài Gòn ngày 23/9/1945. Sau đó, binh Anh-Ấn giao mấy người Đệ Tứ lại cho
mật thám Pháp. Một thời gian sau những người Đệ Tứ mới được thả ra. Cho nên việcï khỏi
bị Đệ Tam tàn sát là một sự tình cờ chớ không phải vì lòng tốt của phái Đệ Tam.
Thụy Khuê ghi
Paris tháng 5/2003
© Copyright Thuy Khue 2003
Nguồn: http://thuykhue.free.fr/tk03/ngovan0.html

Kỷ Niệm Với Bác Hồ Hữu Tường
(07/14/2003)
Tác giả : Trần Văn

Chi

LTS. Trong Buổi Sinh Họat Tưởng Niệm Hồ Hữu Tường do Tạp Chí Thế Kỷ 21 và đài
VNCR tổ chức vừa qua, tác giả Trần Văn Chi đã kể lại một số kỷ niệm với Hồ Hữu Tường -một nhà tiểu thuyết, nhà lý luậ, nhà văn hóa và là một nhà chính trị lớn của Việt Nam trong
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nửa sau thế kỷ 20. Dưới đây là bài nói chuyện của tác giả Trần Văn Chi.
Khi tôi rời ghế nhà trường Trung học Nguyễn Đình Chiểu Mỹ Tho thì Bác Hồ Hữu Tường
(H.H.T.) được thả ra từ nhà tù Côn Đảo . Không khí chánh trị ở SàiGòn bấy giờ nhộn nhịp
đầy biến động sau cuộc đảo chánh 01-11-1963. Lách qua những xáo động, tôi chen chân vào
Đại Học Sư Phạm SàiGòn rồi tìm chổ họat động trong nhóm Sử Địa , rồi Tập San Sử Địa
trong khuôn khổ của ĐHSP.
Từ Tập San nội bộ, được nhà sách Khai Trí bảo trợ, Tập San Sử Địa trở thành bề thế quốc
gia, vì nội dung và vì được nhiều vị giáo sư và học giả tham gia viết bài ; trong đó có học giả
Hồ Hữu Tường đồng ý cộng tác.
1- Tôi đến với học giả H.H.T. đầu tiên trong hòan cảnh và duyên khởi đầu như thế . Anh
Long - Điền (Phạm Tấn Kiệt) là Giáo Sư của ĐHSP là nhà biên khảo đưa tôi đi giới thiệu với
học giả H.H.T. .
Tôi chỉ biết H.H.T. qua hào quang , và huyền thọai như là nhà trí thức, thiên tài về Tóan,
uyên thâm Kho và Kinh Dịch , sáng lập nhóm Đệ Tứ , quân sự cho Mặt Trân Thống Nhứt
(Cao Đài , Hòa Hảo Bình Xuyên) nhà lập thuyết Trung Lập V. V Thầy Long Điền kêu
H.H.T. bằng Bác, tôi kêu theo ; gọi H.H.T. bằng Bác xưng tôi .
Buổi đầu gặp Bác H.H.T. đã tạo cho tôi nhiều ấn tượng đặc biệt : hư hư thật thật lẩn lộn .
Khác hẳn với các nhơn vật Miền Nam mà tôi đã tìm đến như Ô. Ô. Trần Văn Văn , Âu
Trường Thanh , Dương Mộng Ảo , Phạm Bá Cầm , Nguyễn Văn Bông . . .
Thọat tiên về ngọai hình , H.H.T. quả là con người khác người : da đen , tướng tá hơi thô
kệch , thấp và nặng nề , đầu lớn khổ , miệng to môi dầy , răng lớn đưa ra , tai to dài hơn bình
thường .
Nói chung ngọai hình thì H.H.T. không phải xấu , nhưng các của Bác nét "không giống ai"
nên được người ta mô tả Bác là con người "dị tướng". Sau nầy có lần gặp Bác đứng trước nhà
sách Khai Trí , với bộ đồ lụa khiến cái dị tướng đó trở thành "SUPER " thành EXTRA!
Cung cách nói chuyện với tôi qua gợi chuyện của Long Điền tôi nhận thấy ở Bác nét mộc
mạc, chơn thực nhưng sôi nổi .
Tôi bị Bác thu hút , nghe Bác nói đủ chuyện trên đời mà chuyện gì cũng có đầu có đuôi tường
tận , tới nơi tới chốn . Thỉnh thõang tôi dừng Bác lại để hỏi sang chuyện khác .
Bác nói về chữ Nôm , về Kinh Dịch và tôi nhớ Bác nói về Kinh Tế : Bác đưa kế họach thâu
mua trái cây Miền Tây để xuất cảng sang Tây sang Mỹ, nhơn bàn về Mỹ đem quân vào Việt
Nam bấy giờ .
Bác H.H.T. đối với tôi như một khám phá , cũng như tôi đã khám phá con người và quê
hương tươi đẹp Việt Nam qua các cuộc du khảo mà tôi tổ chức trong nhóm Sử Địa.
Sau đó tôi tìm đọc "Tương lai Văn Hóa Việt Nam " và "Phi Lạc Sang Tàu" cũng như chú ý
theo dỏi các bài viết và họat động của Bác H.H.T. . Bác Hồ H.H.T. để lại trong tôi thời tuổi
true rất sâu sắt về
- Tinh Thần Dân Tộc
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- Về niềm tự hào Việt Nam
- Tin tưởng vào tương lai dân Việt .
Cái mà tôi không tìm thấy hoặc thấy không đậm nét ở các nhơn vật Miền Nam mà tôi cố đi
tìm .
Phải chăng chính vì thế mà tôi lao vào các họat động Sinh Viên và đóng góp tuổi trẻ của
mình trọn vẹn cho Họat Động Sinh Viên SàiGòn bấy giờ . . . .
2-Rồi năm 1970, Viện Đại Học Hòa Hảo (VDHHH) được thành lập , Hồ Xích Tú , Bành
Ngọc Qúy và tôi là 3 người có mặt sớm như là Founder Hồ Xích Tú là con Bác H.H.T. là Phó
Viện Trưởng . Tôi không biết các người con khác của Bác H.H.T. ngòai Hồ Xích Tú ..
Thọat nhìn giữa H.H.T. và Hồ Xích Tú là 2 cái gì "phản diện" , là 2 "thái cực" về ngọai hình .
Hồ Xích Tú rất đẹp trai , khôi ngô tuấn tú như Công Tử Miền Tây, Da trắng , Môi mỏng đỏ
tươi , răng đều trắng đẹp (hơi móm duyên), đầu luôn chảy bảy ba, nhìn anh khiến liên tưởng
đến Bà Hồ Hữu Tường. Có lẽ Hồ Xích Tú giống mẹ anh.
Đại Học Văn Khoa và Sư Phạm VĐH/HH mời Bác H.H.T. giảng dạy với tư cách là giáo sư
thỉnh giãng . từ đó gần gũi thêm với Bác H.H.T.
Được biết cả 2 người , tôi thấy "cha con" có cái gì ít gần gũi như thường tình. Hồ Xích Tú
sống bên nhà Ông nhạc, bác sĩ Tương ở gần sân golf miệt sân bay Tân Sơn Nhất .
Tôi chưa hề nghe Hồ Xích Tú nói về gia đình về người cha, nay đọc tâm sự ba Huệ Tâm con
gái Bác H.H.T. trên Thế Kỷ 21 tháng 6/2003 khiến tôi hiểu thêm về cuộc sống tình cảm gia
đình Hồ Xích Tú và Hồ Hữu Tường
Từ khi về Long Xuyên , Bác H.H.T. có lẽ như gắn chặt với VĐH/HH , với sông nước Hậu
Giang , mỗi lần xuống dạy Bác ở lại 2 tuần trong khi các giáo sư khác không quá 1 tuần.
Bác thường đến với sinh viên từng nhóm . đến từng gia đình , Bác ăn uống , sinh họat với cha
me sinh viên , hoặc tham dự văn nghệ noon ca tài tử với sinh viên ở tại nhà .
Cuối tuần Bác thường được SV rước về nhà đãi cơm , mời chòm xóm đến nghe Bác nói
chuyện . Ai nấy đều hả hê được thấy Bác và nghe Bác nói .
Phòng Bác trong khuôn viên đại học , luôn mở cửa noun SV , Ban Đại Diện SV tìm đến Bác
như tìm người cố vấn . Bác không phân biệt hoặc không cần phân biệt họ là ai , nhóm nào!
Hằng năm VĐH có tổ chức trại Về Nguồn , Bác luôn có tham dự với SV . Cùng xuống Long
Xuyên giãng dạy còn có nhiều vị như Lý Chánh Trung , Nguyễn Văn Trung , Nguyễn Ngọc
Huy , Vũ Hanh. . . các tên tuổi có sức thu hút mãnh liệt đối với SV. Nhưng H.H.T. có sức thu
hút hơn cả. Vì SV và bà con Miền Long Xuyên nhìn H.H.T. qua thằng Thuộc , qua Phi Lạc
Sang Tàu . Kính Bác bởi Ai Đi Tây, học Tây mà chống Pháp tới cùng. Hình ảnh bác gần gũi
với ruộng nước Hậu Giang , phản phất Bửu Sơn Kỳ Hương mầu nhiệm. Bác kể về Phật Thầy,
Đức Thầy là chuyện của họ nên Bác thuộc về họ và họ muốn nghe bác nói .
Trong một chuyến đi Cao Lãnh , Bác có sáng kiến lập ban văn nghệ đặc thù Miền Tây thuộc
VĐH/HH nhằm bồi đắp phát triển ca cổ Miền Nam bao gồm cả nói thơ Vân Tiên , hò , vè ru
con Nam Bộ . . . và Ban Văn Nghệ sẽ đi biểu diển trên quốc tế . Đó là cuối năm 74 .
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Rồi 30/04/75 đến . Anh Hồ Xích Tú từng Phó Tổng Giám Đốc Nhơn Viên , rồi Giám Đốc Kỹ
Thuật Air Việt Nam nhưng anh không ra đi , Bác Hồ Hữu Tường và gia đình chọn ở lại.
Bác Hồ Hữu Tường không đi tù cải tạo mà mải đến nam 1978 Bác mới bị đi tù . Lúc đó tôi có
tìm gặp Giáo Sư Châu Long , Hùynh Văn Tòng (quen biết với Bác H.H.T. , từng thơ mời
H.H.T. xuống Long Xuyên dạy) để hỏi về trường hợp bác H.H.T. bị bắt, và được trả lời : "
nghe nói H.H.T. bị bắt vì chuyện xẩy ra ở địa phương." (")
Rồi năm 1980 nghe tin Bác mất trên đường đưa từ nhà tù về nhà sau khi bị bệnh năng !
Sự ra đi của Bác H.H.T. tương tự như trường hợp anh Bành Ngọc Qúy , Phụ Tá Viện Trưởng
VĐH/HH trong âm thầm vì bạn bè bấy giờ ở trong tâm cảnh " Hồn ai nấy giữ " ! ! !
3-Hôm nay tưởng niệm bác H.H.T. , tôi kể kỷ niệm về Bác nhằm muốn phục hồi chân dung
con người H.H.T. với tư cách là con người thực, như để tỏ lòng ngưởng mộ và kính mến Bác
.
Nhớ lại khung cảnh Miền Nam bấy giờ , thời đại H.H.T. có mấy nhóm hào kiệt Miền Nam
- làm cách mạng, lãng mạn như Tạ Tu Thâu, Nguyễn An Ninh, Phan Văn Hùm.. .
- Làm cách mạng và làm chánh trị chuyên nghiệp như Trần Văn Ân , Phan Khắc Sửu, Trần
Văn Hương, Nguyễn Tôn Hòan . . .
- Vừa Tôn Giáo vừa cách mang như ngài Phạm Công Tắc Cao Đài , Đức Thầy Hùynh Phú Sổ
Phật Giáo Hòa Hảo , Tu Sĩ Nguyễn Thành Nam Hòa Đồng Tôn Giáo .
Để thử xem Bác H.H.T. ở vị trí nào" Bác H.H.T. như là có ở tất cả . Bởi Bác là Trí Thức, là
cách mạng , là chánh trị và đặt biệt là một Đạo Sĩ nữa.
Nét đạo sĩ rõ nhứt về cuối đời, lúc bác về dạy học ở VĐH/HH và đó là giai đọan bác Về
Nguồn , về với Tương lai Văn Hóa Việt Nam .
Nói về kỷ niệm với Bác H.H.T. là danh dự đối với tôi, vì tôi kính và mến Bác , xem Bác là "
Bảo Vật " của Việt Nam.
Little Saigon ngày 01-07-2003

Trần Văn Chi
Nguồn: http://www.vietbao.com/D_1-2_2-282_4-57876/
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Hồ Hữu Tường Người Chết U Uẩn
Thời gian chẳng bao giờ chờ đợi bất kỳ người nào, thời gian chỉ biết miệt mài vun
vút lao tới Thế nên, một trong những tình cảm căn bản của con người là lòng nuối
tiếc thời gian đã qua đi. Lòng nuối tiếc này khi gặp các điểm mốc của thời gian đã
biến thành nỗi xao xuyến, bồi hồi. Thực vậy, trong không khí giao tiếp giữa đêm đen
của năm cũ và sáng hồng của năm mới, có lẽ không ai trong chúng ta không bùi
ngùi nghĩ đến quá khứ và không băn khoăn nhìn về tương lai. Bằng tất cả bùi ngùi
và băn khoăn vừa kể, bài viết này đã chọn cái chết của Hồ Hữu Tường như một
mảng quá khứ và chọn những toan tính của đảng CSVN chung quanh cái chết này
như những tia sáng chiếu rọi vào thực chất điều được gọi là "đổi mới" của CSVN
trong hiện tại và tương lai.
Lúc bấy giờ là mùa thu năm 1978, tôi được di chuyển từ phòng biệt giam qua phòng
giam tập thể thuộc trại giam số 4 Phan Đăng Lưu Trại giam này, công an Cộng sản
dành riêng để giam tù chính trị trong thời kỳ thẩm vấn. Tù chính trị đối với Cộng sản
bao gồm: những người có tư tưởng chống cộng trước hoặc sau năm 1975, những
người trước kia đã làm công tác an ninh tình báo dưới các chế độ của VNCH, và
những người tham dự vào các tổ chức chống cộng tại Việt Nam sau năm 1975.
Khoảng 4 giờ chiều ngày hôm ấy, sau nhiều tháng nằm xà lim, tôi bước vào phòng
giam tập thể bằng cảm giác ấm áp của một người được trở về với xã hội loài người,
dầu là xã hội tù. Tôi lại càng cảm thấy ấm áp hơn khi chợt nhận ra cùng phòng với
tôi có Hồ Hữu Tường. Do cách biệt về tuổi tác và khác biệt về nghề nghiệp, tôi
không có dịp quen biết với Hồ Hữu Tường trước khi vào tù. Tuy nhiên, nhà Hồ Hữu
Tường và nhà tôi ở cùng xóm. Vì vậy hình ảnh của Hồ Hữu Tường lập tức gợi cho tôi
nhớ khu xóm cũ cùng với những bà con láng giềng của tôi. Gợi nhớ này chính là
nguồn gốc của cảm giác ấm áp. Có lẽ Hồ Hữu Tường cũng nhận ra tôi là hàng xóm
láng giềng ngày trước nên ngay phút đầu gặp tôi, Hồ Hữu Tường vừa giữ thế kẻ cả,
vừa tỏ ra thân mến. Tôi hoàn toàn không cảm thấy bị xúc phạm trước cung cách kẻ
cả của Hồ Hữu Tường. Ngược lại, kiến thức của Hồ Hữu Tường cộng với tuổi đời 70
của ông ta lúc bấy giờ, cộng với "chất Việt Nam" mà Hồ Hữu Tường đã thể hiện
trong mỗi suy tư và hành động đã dễ dàng chinh phục tôi đến độ tôi không còn
nhận biết Hồ Hữu Tường đã trở thành người "bạn tù" khả kính và thân thiết của tôi
tự lúc nào. Tôi gọi Hồ Hữu Tường là bạn bởi vì có lần, sau một lúc hàn huyên, Hồ
Hữu Tường đã nói với tôi: "Tao cho phép mày xem tao như bạn, tình bạn giữa tao
và mày là tình bạn vong niên, tình bạn không phân biệt tuổi tác: tuổi tao gấp đôi
tuổi mày". Vả lại, không riêng gì đối với cá nhân tôi, Hồ Hữu Tường bao giờ cũng giữ
được mối liên hệ vui vẻ đối với mọi ngượi. Đặc biệt đối với những người tù trẻ tuổi,
mỗi tối sau giờ cơm, Hồ Hữu Tường thường giúp họ giải khuây bằng cách kể cho họ
nghe chuyện cổ tích, chuyện Tàu, chuyện ma Bình Thuận. Liên hệ giữa Hồ Hữu
Tường và những người tù trẻ này thân mật và vui vẻ đến độ: Có một hôm, cả phòng
tù đang nghỉ trưa, một anh tù người Việt gốc Hoa nằm ở đầu phòng bỗng ngồi
nhỏm dậy nói lớn tiếng cho Hồ Hữu Tường nằm ở cuối phòng có thể nghe được:
-- Bác Tường ơi! Thời Tây, thời Ngô Đình Diệm và cả thời này nữa, thời nào Bác
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cũng ở tù Bác có hiểu tại sao Bác cứ ở tù hoài hoài vậy không?
Hồ Hữu Tường nhìn Lý Hùng (tên chú tù trẻ) vừa cười vừa hỏi dò chừng:
-- Mày trả lời giùm tao đi, tại sao?
Lý Hùng nhanh nhẩu trả lời:
-- Dễ quá mà! Tên Bác là "Hữu Tường" nên Bác phải "hưởng tù" dài dài thôi! Câu
nói của Lý Hùng làm cả phòng cười rộ lên. Riêng Hồ Hữu Tường không cười, mắt
nhìn xa xăm trông thật buồn, ông ta nói nhỏ giọng:
-- Có thể thằng này nói đúng!
Sau một vài tiểu tiết để bạn đọc thấy rõ hơn hình ảnh của Hồ Hữu Tường trong tù,
đến đây bài viết xin quay trở về câu chuyện chính: Cộng Sản vốn xem Duy Vật biện
chứng như chiếc đũa vạn năng. Vận dụng chiếc đũa vạn năng này vào khung cảnh
nhà tù, Cộng sản chỉ cho tù ăn vừa đủ để không bị chết vì đói. Do đó bất kỳ người
nào bước vào nhà tù Cộng sản đều thấy về mặt bao tử, tù được phân làm hai loại :
- Tù được thăm nuôi là loại tù đã chấm dứt giai đoạn thẩm vấn, có thân nhân và
được công an cho phép gia đình tiếp tế lương thực hàng tháng
- Tù không được thăm nuôi là loại tù chưa kết thúc thủ tục thẩm vấn. Thủ tục này
có thể kéo dài từ 3 tháng đến 3 năm hay hơn thế nữa. Có nhiều trường hợp một
người tù đang được thăm nuôi lại có lệnh cấm thăm nuôi. Điều này có nghĩa là
đương sự đã vi phạm kỷ luật nhà tù, hoặc đã bị nghi ngờ khai sai sự thật trong giai
đoạn thẩm vấn.
Thông thường nếu không là bạn thân, tù nhân thường ăn cơm chung nhóm với nhau
theo sự phân biệt có hay không có thăm nuôi. Tù không được thăm nuôi phải ăn
cơm một mình, hoặc chỉ ăn cơm chung với những người cùng không được thăm
nuôi. Mặt khác tù không thăm nuôi phải không hề nói hoặc làm bất kỳ điều gì nhằm
xin hưởng lương thực của người khác. Đó là "luật tự trọng" trong những phòng giam
tập thể. Vào lúc chuyển từ xà lim qua nhà giam tập thể, tôi là tù không được thăm
nuôi. Vừa muốn giữ lòng tự trọng, vừa muốn làm cho những lần ăn cơm gạo mốc
với nước muối bớt phần cô quạnh, tôi tìm cách làm quen và ăn cơm chung với hai
người thuộc loại "con bà phước" (không được thăm nuôi): một người tên Phạm Văn
Luyện, người kia tên Phạm Anh Phong là một cựu binh nhì nhảy dù, can tội rải
>truyền đơn chống cộng, tuổi dưới 25, điệu bộ ngổ ngáo. Tôi tiến đến chiếu nằm
của Phong, ngồi xuống, nheo mắt nhìn Phong cười, vào đề rất tự nhiên:
-- Ê bồ! Tôi vừa mới ở xà lim qua, đang rất mệt mõi, bồ cho tôi được ăn cơm chung
với bồ được không?
Phong đưa hai tay nắm lấy vai tôi, nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mặt tôi cười thành
tiếng:
-- Ông thầy này ngộ ghê! Thầy ăn cơm chung với tôi hay ăn một mình thì thầy và tôi
đều ăn cơm với nước muối, cần gì phải xin phép! Mà này, tôi đang ăn chung với một
thằng Việt cộng, thầy có chịu ăn chung với nó không ?
-- Thằng Việt cộng đó tên gì? Phạm tội gì? Nó đã ở tù bao lâu rồi?
Phong trả lời thật rõ ràng:
-- Tên anh ta là Phạm Văn Luyện, phạm tội tổ chức đưa người vượt biên để kiếm
tiền Luyện mới vào phòng này khoảng hai tuần, anh ta tự nhận là cán bộ tình báo
của Hà Nội, kể chuyện tình báo rất hấp dẫn, tôi khoái nghe chuyện nên tôi ăn cơm
chung với anh.
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Từ đó Luyện, Phong và tôi ăn cơm chụng. Luyện khoảng 42 tuổi, người ốm, dong
dỏng cao, da đen sạm, tóc quăn. Nghe Luyện nói chuyện, từ giọng nói đến cách
dùng chữ, người ta nhận ra ngay là Luyện đã hấp thụ trọn vẹn chế độ giáo dục của
Cộng sản Miền Bắc. Phòng giam của tôi gồm toàn những người chống cộng gay gắt,
thế nhưng tôi không hề nhận ra bất kỳ người nào có vẻ có ác cảm với Luyện. Phải
chăng vì Luyện có dáng dấp phong trần, có lối nói dễ hiểu, có nhiều chuyện hấp
dẫn?
Phải chăng vì Luyện không giống những tên Việt cộng mà người ta thường gặp:
Luyện không hề có vẻ thủ thế mỗi khi nói chuyện với người khác, nhất là nói về
những nhân vật cao cấp của Cộng sản Hà Nội? Phải chăng vì Luyện không bao giờ
có ý dòm ngó, không làm điềm chỉ viên, và nhất là vì Luyện không bao giờ bỏ qua
cơ hội có thể giúp đỡ người khác, dĩ nhiên toàn là những người chống cộng? Thiện
cảm mà phòng tù của tôi dành cho Luyện có nguyên nhân là tổng số của những cái
"phải chăng" kể trên.
Đối diện và cách nhà giam của tôi khoảng ba thước là một dãy xà lịm. Mọi liên lạc
(nói chuyện hoặc tiếp tế thức ăn) giữa xà lim và nhà giam tập thể đều bị nghiêm
nhặt cấm chỉ. Người tù nào vi phạm luật cấm này sẽ bị lính canh hoặc còng tay vào
song cửa của phòng giam (trong trường hợp này, người tù đương sự bị buộc phải
đứng chứ không thể ngồi, kể cả giờ ngủ ban đêm), hoặc bị đánh đòn ngay trước
cửa phòng giam. Chiều hôm ấy, khoảng 6 giờ, thủ tục điểm danh đã xong và cơm
chiều đã qua, đang khi mọi người chuyện trò to nhỏ với nhau, Luyện lén ném vào
cửa gió (bằng hai bàn tay) của xà lim đối diện một ít thuốc lá và diêm quẹt. Ngay lúc
đó, Luyện bị lính canh bắt gặp quả tạng. Tên lính canh quát tháo ầm ĩ:
-- Mày mới ném thuốc lá vào xà lim, tao bắt gặp, tao sẽ cho mày chết! Mày tên g ?
Luyện bình thản trả lời:
-- Tôi tên là Phạm Văn Luyện
Người lính canh chạy lên phòng giám thị một lúc rồi quay trở lại. Tôi không thấy
người lính canh cầm theo chìa khoá hay còng tay. Nét mặt của người lính canh cũng
không còn hung hăng như cách đó vài phút. Anh ta gọi Luyện đến gần cửa song sắt,
nói giọng ôn tồn:
-- Đây là lần thứ nhất anh vi phạm kỷ luật Vì vậy phòng quản giáo tha cho anh. Nếu
tái phạm anh sẽ bị nghiêm trị.
Nói xong, người lính canh bỏ đị. Cả phòng nhìn Luyện kinh ngạc. Theo tập quán
trong tù: mỗi lần phạm kỷ luật (nhất là liên lạc với tù bị giam trong xà lim) là mỗi lần
bị phạt, công an không cần biết lần đầu hay lần cuối.
Trước đó nhiều ngày, Luyện thường nói cho Phong biết trước ngày giờ mà Luyện sẽ
được công an gọi đi thẩm vấn. Sự thể này là điều rất khác lạ, bởi vì, công an Cộng
sản không bao giờ báo cho tù nhân biết trước ngày giờ của các cuộc thẩm vấn.
Bài viết ghi lại hai chi tiết nhỏ kể trên với chủ ý ghi nhận Luyện như một "người tù
đặc biệt". "Người tù đặc biệt" này nói chuyện dễ dàng với tất cả các bạn tù, nhưng
nhất thiết không nhờ vả bạn tù nào, đặc biệt là về mặt lương thực. Điều đáng chú ý
là Luyện giao thiệp với mọi người trong phòng giam, ngoại trừ Hồ Hữu Tường.
Mãi sau hai tháng có mặt bên cạnh Hồ Hữu Tường, một tối cơm nước xong, lần đầu
tiên tôi thấy Luyện bước đến chiếu nằm của Hồ Hữu Tường. Hai người to nhỏ với
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nhau khoảng hơn một tiếng đồng hồ. Ngồi ở một góc phòng, quan sát đôi mắt, hoặc
chú ý, hoặc trầm tư của Hồ Hữu Tường, tôi biết Hồ Hữu Tường rất quan tâm đến
những điều Luyện nói. Câu chuyện giữa hai người chỉ chấm dứt sau tiếng kẽng báo
ngủ của trại tù. Câu chuyện giữa Phạm Văn Luyện và Hồ Hữu Tường có lẽ đã làm
cho vị học giả này suy nghĩ lung lắm. Thế nên sáng hôm sau, Hồ Hữu Tường nói
chuyện với tôi ngay:
-- Mày có biết tối qua thằng Luyện nói chuyện gì với tao không?
-- Chuyện gì vậy Bác? Tôi làm sao đoán được!
-- Câu chuyện ngộ lắm! Thằng Luyện cho tao biết nó là tù giả. Hồ sơ phạm tội tổ
chức vượt biên của nó chỉ là hồ sơ giả. Nó bảo nó là người của Lê Đức Thọ Nó được
gài vào nằm chung phòng giam với tao trong hai tháng qua chỉ để quan sát xem
"Bác Tường ngày nay có còn là Bác Tường của các năm 1945 nữa hay không"? Ngay
các lời nói đầu của nó, tao đã cảm thấy sự việc sẽ không đơn giản. Do đó, thay vì đi
thẳng vào câu chuyện do Luyện mở đề, tao đã lái câu chuyện đi hướng khác để
thăm dò về cá nhân nó. Nó bảo với tao : "Đầu thập niên 1960, Võ Nguyên Giáp hợp
tác với Ung Văn Khiêm âm mưu lật đổ Hồ Chí Minh, công việc bại lộ, Võ Nguyên
Giáp bị thất sũng. Buồn vì "tình đời đen bạc", hằng ngày Võ Nguyên Giáp đi học
nhạc cổ điển Tây Phương "để giải sầu". Thằng Luyện lúc bấy giờ được tình báo Hà
Nội bố trí làm người hầu cận cho Giáp, nên hằng ngày phải ôm nhạc cụ đi theo Giáp.
Nghe Luyện nói tới đây, tao làm bộ hỏi nó vài vấn đề căn bản về nhạc cổ điển Tây
Phương. Những câu trả lời của thằng Luyện quả tình làm tao vô cùng kinh ngạc: nó
thực sự có những hiểu biết căn bản về nhạc cổ điển. Sau câu chuyện nhạc cổ điển,
thằng Luyện còn cho tao biết: do công vụ, nó đã rất nhiều lần đóng vai hầu cận Tôn
Đức Thắng và Lê Duẫn. Tao vội vồ lấy cơ hội này để hỏi dò Luyện vài câu về cá tính
và về sức khoẻ của Thắng và Duẫn. Lần thứ hai Luyện làm tao ngạc nhiên: Luyện
nói về cá tính và bệnh tật riêng của hai người này đúng như tao đã biết. Thời Pháp,
tao ở tù chung nhiều năm với Lê Duẫn Đối với Tôn Đức Thắng, gia đình vợ tao rất
thân thiết với gia đình vợ Thắng. Tối hôm qua, thằng Luyện nói chuyện với tao rất
nhiều, nhưng nội dung chủ yếu là bấy nhiêu. Mày có ý kiến gì không?
Tôi nhìn thẳng vào mắt của Hồ Hữu Tường, đôi mắt còn giữ nguyên vẻ mệt mỏi của
một đêm thao thức. Tôi trả lời Hồ Hữu Tường, giọng cố làm ra vui vẻ để khoả lấp
những ưu tư trên trán của Hồ Hữu Tường:
-- Câu chuyện có vẻ ly kỳ và hấp dẫn, phải không Bác? Tôi tin là Bác đã ghi nhận
những điểm cần ghi nhận. Tuy nhiên xin nói thêm các chú ý của tôi về Luyện. Thứ
nhất: Luyện liên lạc với xà lim nhưng không bị phạt. Thứ hai: Luyện biết trước ngày
giờ công an thẩm vấn nó. Thứ ba: Luyện sống trong tù rất bình thản, không giống
bất kỳ tên Việt cộng tham ô nào. Thứ tư: trắc nghiệm bất ngờ của Bác đối với Luyện
về nhạc cổ điển Tây Phương, về Duẩn và về Thắng. Thứ năm: những lúc nói chuyện
với tôi, Luyện thường nhắc tới các sinh viên Saigon theo cộng sản thời Mậu Thân:
Nguyễn Hữu Thái, Trần Triệu Luật, Huỳnh Tấn Mẫm, Đỗ Hữu Cảnh, Trịnh Đình Ban,
v.v... Luyện cho rằng những người này hoặc làm việc trung thành với Mỹ, hoặc đi
hàng hai. Luyện nói chính xác về tính tình của mỗi người trong nhóm sinh viên vừa
kể.Tôi bảo là "chính xác" bởi lẽ tôi cũng đã hiểu biết rành rẽ về nhóm sinh viên này
vào thời kỳ tôi sinh hoạt với Tổng Hội Sinh Viên Saigòn từ 1963 đến 1970. Điều
đáng chú ý là Luyện đã được đào tạo tại Miền Bắc, nhưng lại có tin tức chi tiết về
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sinh viên Saigon trước năm 1975. Dĩ nhiên Phạm Văn Luyện sẽ còn tìm tới nói
chuyện với Bác nhiều lần nữa, và câu chuyện sẽ phải có kết luận. Tôi nói với Bác các
chú ý của tôi về Luyện để đề nghị Bác không nên xem Luyện như một thằng tù bất
bình thường, bịa chuyện ra để giải trí.
Hồ Hữu Tường vỗ vai tôi, trở về với điệu bộ xuề xoà của các bậc lão niên Miền Nam
:
-- Mày nói tao đồng ý. Tao phải thận trọng trong giao dịch với thằng Luyện Giao
dịch này sẽ rất phức tạp. Nếu quả thật Luyện là người của Lê Đức Thọ, thì Thọ
muốn gì?
Ba ngày liên tiếp sau đó, mỗi ngày từ 6 giờ chiều (sau giờ cơm) đến 9 giờ tối, Luyện
đều tìm đến nói chuyện với Hồ Hữu Tường. Câu chuyện được trần thuật tổng hợp
như sau:
Tôi hỏi Hồ Hữu Tường:
-- Bác nghĩ gì về chương trình này?
Hồ Hữu Tường vừa nhâm nhi miếng gừng tươi trong miệng, vừa trả lời tôi:
-- Ngày nay, sau 52 năm lăn lộn trên chính trường, Cộng Sản đối với tao chỉ là sự
ngu dốt cộng với tính xảo trá bất tận. Lịch sử phát triển của đảng CSVN chính là lịch
sử của những cuộc "thay đào đổi kép" nhưng không đổi tuồng. Thay đổi đào kép chỉ
nhằm mục đích dối gạt dư luận, là tuồng đã đội Chính phủ Liên Hiệp do thằng Luyện
trình bày là thí dụ điển hình của kỹ thuật dối gạt theo kiểu "tuồng cũ, đào kép mới".
Tuồng cũ là tuồng chuyên chính vô sản. Vở tuồng này ngay từ đầu đã đi ngược lòng
dân, đã xa rời thực tại. Tao không chấp nhận tuồng cũ thì làm sao tao có thể chấp
nhận đóng vai đào kép mới?
Hồ Hữu Tường nói tới đây, tôi nóng nảy đặt câu hỏi:
-- Như vậy Bác đã dứt khoát từ chối mọi đề nghị của thằng Luyện chưa ?
-- Chưa, tao bảo với nó : "Hãy để tao suy nghĩ vài ngày".
Vài ngày sau đó, liên hệ giữa Hồ Hữu Tường và Luyện vẫn bình thường, vẫn Bác Bác
Cháu Cháu. Thế rồi một buổi sáng đầu tuần, nhân viên công an thuộc Sở Công an
Thành phố gọi Hồ Hữu Tường lên phòng thẩm vấn. Khoảng hai tiếng đồng hồ sau,
Hồ Hữu Tường trở lại phòng giạm. Chờ cho nhân viên giám thị khoá cửa phòng và đi
khuất mắt, Hồ Hữu Tường tiến đến cạnh tôi, nói vừa đủ cho tôi nghe:
-- Sáng nay thằng công an chấp pháp yêu cầu tao trả lời bằng viết mươi câu hỏi ghi
sẵn của Sở Công an Thành phố về hồ sơ cá nhân của tạo. Trước khi trả lời mười câu
hỏi vừa kể, tao yêu cầu thằng chấp pháp cho tao được nói chuyện riêng của tao. Nó
đồng ý. Tao liền kể cho thằng công an này nghe toàn bộ chi tiết câu chuyện giữa
thằng Luyện và tao. Tao càng nói, nét mặt của thằng công an chấp pháp càng lộ vẻ
kinh ngạc và bối rối. Nói xong, tao hỏi nó nên đối xử như thế nào đối với thằng
Luyện. Nó chỉ hỏi tao thêm một số chi tiết về Luyện và tuyệt nhiên không đưa ra bất
kỳ đề nghị nào. Sau đó tên công an thẩm vấn bảo tao trả lại nó giấy bút và mười
câu hỏi. Nó không còn quan tâm đến mười câu hỏi nữa. Nó ra về.
Quả thực câu chuyện vừa kể đã làm tôi bàng hoàng Tôi nói cho Hồ Hữu Tường nghe
về những lo lắng của tôi:
-- Thằng Luyện đã rất nhiều lần dặn Bác tuyệt đối giữ kín những gì nó nói với Bác
Nếu bất kỳ tên công an cộng sản nào, không thuộc nhóm Lê Đức Thọ, biết được
công tác của Luyện thì tức thời nhóm Thọ sẽ một mặt phủ nhận Luyện, lúc đó Luyện
từ tù giả thành tù thật, mặt khác thủ tiêu Hồ Hữu Tường để trả đũa và để nhận
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chìm câu chuyện. Sáng nay, Bác phản ứng như vậy nhằm mục đích gì?
Hồ Hữu Tường thản nhiên trả lời:
-- Dĩ nhiên là tao nhằm mục đích phá vỡ kế hoạch của Lê Đức Thọ, nếu quả thật
thằng Luyện là nguòi của Thọ Phe Thọ trách cứ tao ư? Tao sẽ trả lời rằng, tao là tù,
tao phải tôn trọng nội qui phòng tù. Im lặng về vụ Luyện tức là tao vi phạm kỷ luật
trại giam. Lê Đức Thọ có tin tao thực tâm tôn trọng kỷ luật hay không, tao chẳng
cần biết. Còn tánh mạng của tao ư? Bọn Hà Nội chắc hẳn không ưa gì tao, nhưng
đối với chúng nó thì tao là "con gà đẻ trứng vàng". Bộ óc của tao sản sinh ra trứng
vàng. Hà Nội đang vô cùng bối rối trước hiện tình quốc nội và quốc tế, ngày nào đó
Hà Nội sẽ cần đến ý kiến của tao, giết con gà, Hà Nội sẽ mất trứng vàng Tao chưa
thể chết đâu, mày đừng lo!
-- Tại sao Bác lại tin rằng Hà Nội xem ý kiến của Bác là ý kiến vàng?
-- Câu hỏi của mày phải được trả lời rất dài dòng. Tao chỉ nói với mày một cách khái
quát rằng: Hiện nay Hà Nội xem tao là một trong vài người hữu hiệu nhất trong vai
trò làm gạch nối giữa đám Hà Nội ngu dốt và Thế Giới Tự Dọ Tao còn nhớ, những
ngày còn ở tù chung với Lê Duẩn thời Pháp thuộc, có lần tao đã nói với Lê Duẩn
rằng: "Trên địa bàn sinh hoạt chính trị của thế giới, anh đừng bao giờ quên rằng
mình là người da vàng, và cũng đừng bao giờ quên rằng người da trắng lúc nào
cũng canh cánh bên lòng mối ưu tư mà họ gọi là "hoạ da vàng". Á Châu ổn định là
một trong các yếu tố trội yếu của thế giới ổn định Á Châu chỉ ổn định chừng nào Á
Châu có được thế chân vạc tạo bởi ba khối: Khối Trung Hoa, Khối Ấn Độ và Khối
Đông Nam Á. Tôi tin là một lúc nào đó, bằng cách nào đó, Trung Hoa chỉ còn là Hoa
Bắc Cộng với Hoa Trụng Hoa Nam sẽ kết hợp với các nước Đông Nam Á tạo thành
Liên Bang Đông Nam Á. Trong trường hợp này, Trung Hoa (hiểu theo nghĩa Hoa Bắc
+ Hoa Trung), Liên Bang Đông Nam Á và Ấn Độ, mỗi khối sẽ có dân số trung bình
khoảng 500 triệu, thế chân vạc sẽ ổn cố về kinh tế cũng như về chính trị, quân sự".
Lê Duẩn rất chú ý tới ý kiến vừa kể. Hẳn nhiên Lê Duẩn sẽ tìm cách khai thác ý kiến
này theo tính toán của người Cộng sạn Phần tao, tao vẫn đi con đường trung lập
chế. Nghệ thuật và kỹ thuật cao cấp của chính trị chính là khả năng biến ý đồ của
địch thành kế hoạch của ta. Trong tình huống căng thẳng ngoại giao giữa Hoa và iệt
như hiện nay, chắc hẳn Lê Duẩn sẽ phải suy nghĩ nhiều hơn về Hoa Bắc, Hoa Trung,
Hoa Nạm Cuối con đường suy nghĩ này, Lê Duẩn sẽ gặp tao
-- Tôi đồng ý với Bác là có thể Lê Duẩn rất quan tâm đến thế chân vạc của Á Chậu.
Tuy nhiên như Bác đã biết, đảng CSVN hiện nay rất phân hoá Lê Duẩn cũng chỉ là
một phe bên cạnh nhiều phe khác. Thế nên khi phá vỡ tính chất bí mật của kế
hoạch khai sanh ra chính phủ Liên Hiệp, Bác có thể gặp một trong hai trường hợp kể
sau:
a/ Phe Lê Đức Thọ sẽ thủ tiêu Bác để bít đầu mối, và để trả đũa Bác đã làm vỡ kế
hoạch của họ
b/ Phe chống Lê Đức Thọ sẽ thủ tiêu Bác để phá Lê Đức Thọ. Bác nghĩ như thế nào
về sự lo ngại của tôi?
Hồ Hữu Tường im lặng một lúc rồi chậm rãi trả lời:
-- Ý kiến của mày không phải không có căn cứ.Tuy nhiên, ở vào hoàn cảnh của tao,
tao không còn cách chọn lựa nào khác hơn là phá vỡ kế hoạch của Thọ, phá vỡ âm
mưu "tuồng cũ, đào kép mới".
Nói chuyện với tôi xong, Hồ Hữu Tường trở về chiếu nằm của ông ta. Tôi thấy Hồ
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Hữu Tường và Phạm Văn Luyện nhỏ to với nhau trong chốc lát. Luyện vốn là người
rất thâm trầm, khó mà nhìn thấy cảm nghĩ của Luyện xuất hiện trên nét mặt. Thế
nhưng hôm ấy, lần đầu tiên tôi thấy Luyện biến sắc mặt. Những ngày sau đó, Luyện
không còn nói chuyện với Hồ Hữu Tường nữa. Luyện mất hẳn vẻ hoạt bát thường lệ.
Luyện chỉ nói cho Phong (anh binh nhì nhảy dù) biết là 7 ngày sau anh ta sẽ rời
phòng. Cuối cùng Luyện từ giã chúng tôi đúng như lời anh ta đã báo trước. Lúc bấy
giờ là trung tuần tháng 12 năm 1978. Cuối tháng 6 năm 1979, công an ra lệnh cho
Hồ Hữu Tường ôm vật dụng cá nhân rời khỏi trại Phan Đăng Lưu.
Tháng 8 năm 1979, tại khám Chí Hoà, tôi nghe tù nhân bàn tán với nhau về chuyến
xe chở Hồ Hữu Tường từ khám Chí Hoà đi trại lao động đã bị phục kích, một số tù
chết, số khác bị thuơng Hồ Hữu Tường bị thương và được mang trở lại bệnh xá của
khám Chí Hoà. Những tháng đầu tiên tại khám Chí Hoà, tôi ở cùng phòng với Cao
Dao Nguyễn Trần Huyên, người tự nhận là một trong các sáng lập viên của báo
Nhân Dân Hà Nội.
Vào dịp Giáng Sinh năm 1979, ông Cao Dao đã được phép gặp Uỷ Ban Ân Xá Quốc
Tế cùng với người
con trai của ông ta có mặt trong Uỷ Ban nạy Nhân lần gặp gỡ này, ông Cao Dao có
nói lại với bạn tù cùng phòng rằng: Uỷ Ban Ân Xá Quốc Tế đã nhiều lần yêu cầu
được gặp Hồ Hữu Tường nhưng công an cứ từ chối, viện cớ Hồ Hữu Tường đang bị
bệnh. Đó là tin tức cuối cùng tại khám Chí Hoà về Hồ Hữu Tường.
Đầu năm 1981, vài nguòi tù trong khám Chí Hoà nhận được tin từ những người đi
thăm nuôi: Hồ Hữu Tường hấp hối tại trại tù Hàm Tân, đuọc công an cho phép
mang về nhà và từ trần tại tư gia.
Tin Hồ Hữu Tường qua đời làm cho tôi vô cùng thắc mắc. Nếu cần chọn một ông già
thất tuần khoẻ mạnh nhất, tôi không ngần ngại chọn Hồ Hữu Tường. Hồ Hữu Tường
là người có thừa hiểu biết và kinh nghiệm về các phương cách giúp cho người tù bảo
vệ sức khoẻ trong điều kiện của lao tù. Vì vậy hơn một năm ở chung phòng với Hồ
Hữu Tường, tôi không hề một lần thấy Hồ Hữu Tường bị bệnh, dầu chỉ là hắt hơi
hay sổ mũi. Gần như trọn ngày, Hồ Hữu Tường bao giờ cũng ở trần, cũng ngậm
gừng tươi trong miệng Trong khoảng từ 1 đến 4 giờ sáng, nếu người nào thức giấc
nửa đêm đều thấy Hồ Hữu Tường đầu đội mũ ni che tai, mình mặc bà ba nâu, ngồi
đánh cờ tướng một mình: tay phải đánh với tay trái, đêm nào cũng như đêm nào.
Mặc dầu ngủ ít theo tuổi già, ban ngày kể cả giờ ngủ trưa rất ít khi người ta thấy Hồ
Hữu Tường nằm nghĩ. Người đàn ông có sức khoẻ bền bĩ đó chỉ hai năm sau đã phải
từ trần vì lý do "suy nhược toàn diện". Hẳn nhiên, chẳng còn cái chết nào đáng hoài
nghi hơn.
Do lòng tôn kính khả năng suy luận của bạn đọc, thay vì đưa ra một kết luận dứt
khoát về trường hợp từ trần của Hồ Hữu Tường, bài viết chỉ xin trân trọng trình với
bạn đọc một số ghi chú cần thiết như sau:
- Ghi chú một: mọi quan điểm kinh tế, chính trị được bài viết ghi lại đều là quan
điểm do Hồ Hữu Tường phát biểu trong bối cảnh quốc nội và quốc tế năm 1978,
trước khi xảy ra chiến tranh giữa Hoa Cộng và Việt Cộng
- Ghi chú hai: vào lúc câu chuyện Phạm Văn Luyện xảy ra, bên cạnh Hồ Hữu Tường
còn có ông Trương Đình Chư, nguyên chỉ huy trưởng Cảnh sát Đặc biệt Đà Nẵng,
33

Tưởng Niệm Hồ Hữu Tường (1910-1980) - Nam Phong tổng hợp

www.vietnamvanhien.net

hiện có mặt tại Orange County, California, Hoa Kỳ. Vị sĩ quan này đã trực tiếp thấy
và nghe tất cả dữ kiện bên trong và chung quanh hoạt động của Phạm Văn Luyện.
Đề cập đến nhân chứng sĩ quan cảnh sát như vừa kể, bài viết có hàm ý biểu lộ thái
độ triệt để nghiêm túc và tôn kính đối với bạn đọc trong mục tiêu trình bày sự thật
- Ghi chú ba: bình luận để lượng giá toàn bộ cuộc đời hoạt động chính trị của Hồ
Hữu Tường không là chủ đích của bài viết này. Bài viết chỉ nhằm diễn tả thật rõ và
thật trung thực thái độ phản kháng của Hồ Hữu Tường đối với thủ đoạn "tuồng cũ,
đào kép mới" của Cộng sản Việt Nam. Thái độ phản kháng này ngày nay đã trở
thành một loại chúc ngôn có tác dụng lưu ý hậu thế. Lưu ý rằng: Mặc dầu Hoa Cộng
và Việt Cộng chẳng thể nào trở lại thời kỳ nồng ấm của hình ảnh "núi liền núi, sông
liền sông môi hở răng lạnh" nữa. Thế nhưng trước thảm cảnh tan vỡ của Cộng sản
Thế giới, hai đảng Cộng sản Á Châu này buộc lòng phải liên kết với nhau để tồn tại.
Không còn nghi ngờ gì nữa: chủ nghĩa Marx ngày càng để lộ tính thô thiển và bất
lực, thay vì theo chân các nước cộng sản Đông Âu, CSVN lại biến hình thành một
loại băng đảng hình sự: họ không ngần ngại đặt lợi lộc của băng đảng lên trên
quyền lợi của dân tộc. Để thực hiện âm mưu vừa kể, một mặt CSVN tiếp tục đưa
đẩy "tuồng cũ, đào kép mới" để mê hoặc những người nhẹ dạ. Mặt khác CSVN sẵn
sàng áp dụng biện pháp Thiên An Môn trong trường hợp quyền thống trị bị lâm
nguy. Rất có thể chính CSVN sẽ xử dụng những tay chân của họ trong việc tạo ra
"trường hợp quyền thống trị bị lâm nguy" để có cơ hội biểu dương một Thiên An
Môn Việt Nam nhằm khủng bố nhân dân trước khi nhân dân có điều kiện nổi dậy.
Chính phủ liên hiệp là gì? Hoà hợp hoà giải là gì? Dân chủ hoá là gì? cởi trói văn
nghệ là gì? Kinh tế thị trường tự do là gì ? Nếu người chết có thể nói, Hồ Hữu Tường
sẽ không ngần ngại trả lời: Tất cả chỉ là "tuồng cũ, đào kép mới".

Đỗ Thái Nhiên
NGUỒN:HTTP://WWW.NGUOIVIETATLANTA.COM/INDEX.PHP?OPTION=COM_CONTENT&VIE
W=ARTICLE&ID=182:H-HU-TNG-NGI-CHT-U-UN&ITEMID=90

Hồ Hữu Tường - Những Ngày Cuối Đời
Hồ Hữu Tường với tư thế một đại thụ trên lĩnh vực báo chí và văn học còn là một
nhà chính trị độc lập nổi tiếng ở miền Nam trước năm 1975. Cuộc đời ông có cái
duyên nợ với mảnh đất La Gi - Hàm Tân (Bình Thuận) như một tình cờ, nhưng với
tôi lại có những điều đáng nhớ. Tập Kể chuyện (Huệ Minh xuất bản 1965) gồm 9
câu chuyện kể, viết cùng Nguiễn Ngu Í, một nhà văn nhiều giai thoại và cách tân
chữ viết, quê ở Hàm Tân. Như một định mệnh, Hồ Hữu Tường có những ngày cuối
đời sau 70 năm thăng trầm khổ ải rồi dừng lại ở đây.
Trên một số website ở nước ngoài đều ghi rằng sau những năm cải tạo, Hồ Hữu
Tường được trả tự do và mất tại Gia Định. Có trang viết một cách mập mờ là “Hồ
Hữu Tường - một người chết u uẩn”, có gì đó ám chỉ về chế độ lao tù. Nhưng đều
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chính xác ngày mất của Hồ Hữu Tường là ngày 26.6.1980. Thời gian này tôi đang
làm việc tại Bệnh viện huyện Hàm Tân (tỉnh Thuận Hải, năm 1992 trở lại tên Bình
Thuận) phụ trách Phòng Y vụ, một bộ phận trực tiếp với Giám đốc về chuyên môn.
Đây là cơ sở cũ, trước ngày giải phóng 23/4/1975 là Bệnh viện Phối hợp Dân Quân y
tỉnh Bình Tuy mà tôi cũng từng làm việc ở đây dưới lớp áo Quân y Việt Nam Cộng
hoà.
Năm 1980, bệnh viện này là tuyến huyện với 120 giường, tình trạng trang thiết bị
hầu như tận dụng lại những gì đã có, tiếp tục hư hỏng ngày càng nhanh và nhếch
nhác. Số bác sĩ cũ không còn, một số có trình độ trung cấp, sơ học được sử dụng
lại, gọi là lưu dụng, nhưng lần lượt bị loại dần do lý lịch… bù vào số cán bộ từ khu
về, từ miền Bắc chi viện. Ngoài năm hay sáu bác sĩ còn lại, rất nhiều chức danh y sĩ
(xếp ngang trình độ trung cấp y tế sau này), được quyền mang ống nghe khám
bệnh kê đơn, giữ các chức vụ Bệnh viện phó, Trưởng khoa, nhưng các tên thuốc Tây
trên toa thuốc chỉ viết bằng phiên âm theo cách đọc. Trong khi đó cán sự điều
dưỡng học 4 năm chỉ xếp là y tá trung cấp, thực hiện chỉ định của y sĩ. Có lúc chiếc
máy X-quang làm chức năng chụp phim chẩn đoán rất hiện đại, đặt trong phòng có
vách chì cản tia phóng xạ độc hại cho người, lại bị đập bỏ cho rộng và chỉ dùng bộ
phận rọi (gọi là rọi kiếng), tức xem trực tiếp theo kiểu cũ cách đó trên 20 năm. Kết
quả thế nào tùy thuộc do nét bút vẽ mô tả của y sĩ đứng máy, thay vì có phim như
trước đây. Thuốc men thì cũng rất khó khăn, phải phát động phong trào Đông Tây y
kết hợp. Loại thuốc xuyên tâm liên trị bá bệnh, tức bệnh nào cũng uống được, mỗi
lần hàng chục viên, đắng đến nỗi… hết bệnh. Trị sốt xuất huyết thì có cây cỏ mực
sao tẩm nấu thành xi-rô, trị sốt rét có lá mãng cầu ta sao sắc uống… Các loại
vitamine tiêm thì cao cấp hơn như B1, B6, B12 được mua hoá chất từng ký, về hòa
nước cất, sản xuất tại chỗ, vào ampule hoặc lọ pénicillin đã dùng… Dịch truyền loại
5%, 10% cũng vậy. Dây truyền, kim tiêm phải luộc đi luộc lại nhiều lần để tiết kiệm,
được coi là có sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Không có băng keo cố định kim tiêm dịch
truyền cho bệnh nhân được thay bằng sợi dây nang lá buông. Bệnh dù có nặng mấy
đi nữa cũng phải đi theo hệ thống tuyến xã, huyện, tỉnh, trung ương… cơ quan, đơn
vị ở địa bàn nào cũng theo con đường đó. Từ bệnh viện huyện muốn chuyển bệnh
nhân lên bệnh viện tỉnh phải có biên bản tập thể do y bác sĩ các khoa hội chẩn, cho
nên có truờng hợp bệnh sản đẻ khó mà bác sĩ, y sĩ khoa Nhi hoặc Đông y cũng được
tham dự và cho ý kiến. Có khi phải xin ý kiến Bí thư Chi bộ, dù anh ta chỉ là cán bộ
chính trị. Có sự ràng buộc đó cũng vì sự khắt khe quái ác của các chỉ tiêu tử vong,
chuyển viện… Nhiều quá thì mất điểm thi đua. Như vậy thì không thể nào có bệnh
nhân được chuyển thẳng về các Bệnh viện ở Sài Gòn, dù biết bệnh tình có ra Phan
Thiết cũng chào thua.
Trước đó không lâu, tôi là một trong những người trực tiếp tiếp xúc với trường hợp
đại sứ Đinh Bá Thi, là đại sứ đại diện Chính phủ CHXHCNVN tại Liên hợp quốc (tại
Mỹ) về nước công tác tại Bộ Ngoại giao. Chuyến xe đi mua hàng thực phẩm mỗi
sáng sớm của Trại giam Z30C chở 4 nạn nhân và 1 trẻ em đến bệnh viện. Ông Thi bị
vết thương ở đầu, lột cả mảng da tóc khá rộng, còn người vợ bị nhiều chấn thương
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đã hôn mê. Người chị vợ, anh lái xe và đứa cháu ngoại của ông Thi chỉ xây xát nhẹ.
Lúc vào viện, ông Thi còn tỉnh táo và bảo cố gắng chăm sóc người khác, ông không
tự giới thiệu mình là ai! May mà anh lái xe còn tỉnh táo, mới cho biết đó là ông Đinh
Bá Thi trên đường công tác sau đêm ngủ tại nhà khách Uỷ ban Tỉnh ở Phan Thiết,
sáng đi Thành phố Hồ Chí Minh, đến căn cứ 8 thì bị một chiếc xe tải cùng chiều ép,
làm cho chiếc Comanca lật nhào mấy vòng. Tôi nhận ra đây là một yếu nhân, biết
tiếng ông từng là người cùng bà Nguyễn Thị Bình đại diện cho Chính phủ Cộng hoà
miền Nam Việt Nam tại bàn hoà đàm Paris. Sau này biết thêm, ông trên đường đi
truyền đạt chỉ thị quan trọng trước sự đe dọa can thiệp của Trung Quốc dưới chiêu
bài cứu nạn kiều Sài Gòn trong chiến tranh biên giới vừa nổ ra. Sau mấy giờ cấp cứu
chờ xe 05 của Bệnh viện Tỉnh đưa đội phẫu thuật vào thì ông Đinh Bá Thi tắt thở,
xác quàn tạm ngay trong phòng mổ chờ ý kiến của tỉnh. Huyện giao cho Xí nghiệp
Cơ khí gấp rút làm chiếc hòm kẽm có thêm một lớp chứa được đá lạnh để giữ tươi
thi hài, đem đặt tại hội trường Ủy ban Huyện. Khuya đêm đó xe của Văn phòng Đại
diện Bộ Ngoại giao phía Nam ra và chuyển vào áo quan, đem về Sài Gòn. Nhắc đến
sự kiện này để thấy tình trạng nghèo nàn của hệ thống y tế dù đã gần 6 năm giải
phóng. Nhiều người so sánh, nếu có máy bay cấp thời chở ông Thi về Chợ Rẫy, có
khả năng ông qua khỏi. Cách bệnh viện chừng 300 mét, phía sau nhà bưu điện bây
giờ, trước giải phóng có một sân bay trực thăng, bất cứ đêm ngày có bệnh nặng cần
chuyển cấp cứu đều đáp xuống chở ra Hạm đội 7 hoặc Bệnh viện Long Bình.
Trở lại trường hợp Hồ Hữu Tường, khoảng đầu tháng 6 năm 1980, xe của Trại giam
Z30C chở đến với yêu cầu điều trị. Trên địa bàn Hàm Tân, xã Tân Minh lúc này có 2
trại giam Z30C và Z30D nằm liền kề, còn gọi là trại Thủ Đức, rộng hàng ngàn hec-ta
đất rừng tiếp giáp Núi Bể và cặp đường quốc lộ I, giáp ranh đất tỉnh Đồng Nai. Tù
nhân cải tạo hầu hết là thành phần quan chức, sĩ quan tướng tá chế độ cũ và mắc
tội chính trị chống đối sau này. Nay nhập một gọi là Trại Z30D thuộc Cục Quản lý
Trại giam (V26) Bộ Công an, xe chạy Bắc - Nam ngang qua thấy trạm xăng Đức Khải
rất bề thế với màu sắc đỏ mà chủ nhân là người có tên Anh Lâm, trước đây bị án
chung thân về tội buôn lậu, cũng là tù nhân “đặc biệt” của trại này. Trước khi đến
Trại giam Z30C, từ năm 1977 Hồ Hữu Tường đã vào tù, từng qua các trại giam Phan
Đăng Lưu, Chí Hoà và Long Bình… Theo cán bộ canh giữ, ông được giao chăm sóc
vườn thuốc nam thuộc bệnh xá của Trại. Hồ Hữu Tường cao lớn, cặp vành tai của
tướng mạo trường thọ, tóc đậm sắc muối tiêu, còn đi đứng được. Trong hồ sơ có ghi
đến chức vụ của ông tham gia tổ chức phản động là Thủ tướng Chính phủ Cộng hòa
Trung lập Phục quốc Việt Nam gì đó, tôi nhớ chưa đầy đủ lắm! Chẩn đoán là xơ gan
cổ chướng, bụng ông to độn lên áo trông thấy rõ. Nhập vào Khoa Nội 2, bác sĩ
Nguyễn Văn Thảo phụ trách. Tên tuổi của Hồ Hữu Tường từng khuấy động sân khấu
chính trị miền Nam từ thời Diệm đến thời Thiệu… Mới đó, với danh nghĩa dân biểu
Hạ nghị viện, ông đã cùng giới báo chí làm cuộc biểu tình “Ngày ký giả ăn mày”
(10/1974) đòi tự do báo chí. Năm 1926 sang Pháp học Đại học Marseille, đậu thạc sĩ
toán Đại học Lyon… rồi làm chính trị, làm báo, viết văn…, rồi thời Pháp thuộc, đến
lúc Mỹ sang và sau cùng là Thiệu, tù tội với ông đều có, Diệm từng kêu án tử hình
và có văn hào Pháp Albert Camus viết thư can thiệp. Trong hàng chục tác phẩm của
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Hồ Hữu Tường, tôi chỉ nhớ được một ít tựa sách và chỉ đọc đôi quyển như Phi lạc
sang Tàu, Phi lạc đại náo Hoa Kỳ, Kể chuyện, Luận lâm, Người Mỹ ưu tư… Trong bài
tựa của tập Kể chuyện, ông viết: ”Mục đích của tôi là lập một cuộc tạ ơn những vị

giáo sư đã dạy tôi viết văn nhà quê, hoang đường, trào lộng và châm biếm, đặc biệt
của nông dân miền Tây Nam bộ vào đầu thế kỷ XX này...” Sinh ra ở Cái Răng, Cần
Thơ, thấm đậm cái chân chất Nam bộ, nhưng ông là con người có tư tưởng xuất
chúng hiếm hoi. Ông thật lòng nói, “thầy dạy là những người bạn có lúc đồng chí

hướng như Phan Văn Hùm khuyến khích và chịu khó năn nỉ dạy không công cho tôi
viết văn, tôi lại lười biếng"! Nhiều chính khách nhận xét về Hồ Hữu Tường, rằng ông
là con người của chủ nghĩa dân tộc, người đề xướng giải pháp trung lập chế v.v…
Với những điều đó tôi hiểu rất lờ mờ, đơn giản chỉ thấy lay động trước tên tuổi một
Hồ Hữu Tường.
Ngay chiều ấy tôi ghé nhà cậu ĐĐC - Châu Anh báo tin này vì Châu Anh là bạn
Nguiễn Ngu Í, biết Hồ Hữu Tường khi làm báo ở Sài Gòn, nhưng cậu ngại không đến
thăm. Là tù nhân chính trị nên trại cử một anh công an theo canh giữ, không ai dám
đến gần bắt chuyện, dù là nhân viên y tá trong khoa. Tôi có lợi thế là làm công tác y
vụ, tức bộ phận quản lý điều hành chuyên môn ở bệnh viện, nên có lý do tiếp xúc
với ông công khai mà không bị ai dòm ngó. Ông than với tôi rằng chiếc mùng vải xô
của bệnh viện phát bị thủng rách nhiều chỗ quá, muỗi chui vào cắn không ngủ
được. Thêm nữa, tôi hỏi ông thèm ăn gì. Ông nói cá, cá… Nhà tôi ở xóm Phò Trì,
cách bệnh viện 2 cây số, đi làm bằng chiếc xe đạp cọc cạch thường tuột xên, nhà
chỉ có một chiếc xe này, may là vợ tôi đi dạy học ở một trường nhỏ gần nhà. Vợ tôi
mua mấy lát cá thu, chỉ tẩm một ít gia vị, chút nước mắm nhạt vì bệnh ông không
được ăn mặn. Hai lát cá thu vừa đủ trong một hộp nhựa để mang đi kín đáo. Ông
ăn một cách ngon lành và trông ông hiền từ như ông Phật. Tôi gói mấy đoạn chỉ và
kim may để ông vá lại các lỗ thủng chiếc mùng. Ông cứ loay hoay vá, lại vá, tôi hỏi
bác làm gì nhọc vậy. Ông cười, quen rồi đời tôi cũng thế, phải vá mãi! Trong cái túi
đồ dùng của ông có nhiều thuốc Tây ngoại và ma-gi (xì dầu) cũng ngoại, ông nói
nhờ các con ở nước ngoài gởi về. Khi ông có chút tin tôi, ông mới nhờ tôi nhắn tin
cho gia đình. Lúc ấy chỉ có viết thư điện tín ở bưu điện, chuyển bằng moọc tích tích
te te. Hai ngày sau vợ ông, bà Nguyễn Huệ Minh, đi xe than từ Sài Gòn ra đến bệnh
viện gần cuối chiều. Hai ông bà ôm chầm lấy nhau một cách tự nhiên ở ngay hiên
khoa nội, làm ai cũng thấy lạ nhưng thật bùi ngùi. Tôi lén lút đưa bà về nhà tôi để
tắm rửa và bàn chuyện bệnh tình của ông vì sau mấy ngày nhập viện bệnh ông có
triệu chứng nặng hơn, theo chuyên môn phải chuyển viện, mỗi ngày phải dùng bơm
tiêm lớn chọc dò, rút ra cả lít dịch axit từ màng bụng ông mới dễ thở. Chỉ báo lại trại
Z30C, họ sẽ mang ông ra bệnh viện Phan Thiết thôi, là xong. Nhưng ra đó là chết và
coi như chết trong tù, chôn cất theo tù… Tôi nghĩ đến điều đó phải xảy ra. Tôi
không có một xu hướng chính trị nào, trước đây cũng vậy, dù cộng sản hay quốc
gia, chỉ mong đợi hoà bình, bên nào cũng được… Hồi năm 1974, thiếu tướng
Nguyễn Xuân Trang, Tham mưu phó Bộ Tổng tham mưu Quân lực Việt Nam Cộng
hoà ký lệnh thuyên chuyển số 11075 đẩy tôi về Bệnh viện Tiểu khu An Xuyên (Cà
Mau) với lý do ghi rõ: "Có tư tưởng hành động chống chánh phủ cũng như chánh
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quyền địa phương”, cho đến sau ngày giải phóng tuy còn tiếp tục làm việc với ngành
y nhưng không phải yên ổn gì, mỗi năm không ít hơn ba bốn lần khai lại lý lịch.
Những câu hỏi của cơ quan an ninh từ một hồ sơ nào đó trong tàng thư của cơ quan
Cảnh sát Việt Nam Cộng hoà để lại (sau này tôi biết có phiếu điều tra lý lịch của Ty
Cảnh sát Quốc gia Bình Tuy lập 5/5/1974) ghi về mối quan hệ anh em giữa tôi với
dân biểu Trần Ngọc Châu và điệp báo cộng sản Trần Ngọc Hiền (Trần Ngọc Hiền vào
Nam hoạt động lúc Trần Ngọc Châu làm tỉnh trưởng Kiến Hoà tức Bến Tre và Hiền bị
bắt lúc Châu là dân biểu Tổng thư ký Hạ viện). Sự thực Trần Ngọc Châu với tôi là
anh em cùng mẹ khác cha, còn Trần Ngọc Hiền với Châu là anh em cùng cha khác
mẹ. Nhưng lúc này Trần Ngọc Châu đã bị Tổng thống Thiệu bỏ tù, không liên quan
gì. Với Hồ Hữu Tường, tôi ngưỡng mộ ông ở văn tài, con người minh triết, chứ tôi
không mê ông ở phương pháp hành động. Truyện ngắn “Con thằn lằn chọn nghiệp”
trong tập Những truyện ngắn hay nhất của quê hương chúng ta (NXB Sóng, Sài Gòn
1974), theo bà Huệ Minh là truyện ông tâm đắc nhất. Phải chăng kiếp con thằn lằn
có gì đó là hình ảnh của kiếp người ông đang cưu mang? Suốt đời lầm lũi tìm đủ
phương kế ngăn chặn kẻ cuồng tín, u mê, tự hủy hoại, giết hại nhau… vì một mục
đích hão huyền, lại cho đó là thiên đường! Chuyện kể trong tù, một hôm có người tù
trẻ cùng phòng hỏi Hồ Hữu Tường: "Bác Tường ơi, bác biết tại sao từ thời Pháp đến
Mỹ, rồi cả bây giờ bác cứ ở tù dài dài không?" – Ông nói, "Mày trả lời giùm tao đi!"
Anh ta nhanh nhẩu: "Dễ quá, Bác có tên là Hữu Tường nên bác 'hưởng tù' dài dài
thôi!" Ông trầm ngâm, "Có thể thằng này nói đúng."
Như có cùng một suy nghĩ, bác sĩ Thảo làm rất đầy đủ bệnh án của một bệnh nhân
bị đe dọa tử vong bất cứ lúc nào. Bác sĩ Thảo học y khoa Huế trước giải phóng và
sau giải phóng mới tốt nghiệp, rồi xin về Hàm Tân. Sau này lấy vợ cùng ngành rồi đi
theo đường bảo lãnh qua Mỹ. Tôi nhanh chóng hoàn tất hồ sơ cho Giám đốc bệnh
viện Vương Xuân Long ký với yêu cầu Z30C sớm đưa về chữa trị ở Sài Gòn, đây là
một ngoại lệ. Có sự bàn bạc thế nào đó ở trại giam và họ báo với bà Huệ Minh phải
làm đơn bảo lãnh xin đưa về Sài Gòn. Sau đó bà Minh về lại Sài Gòn và thay bà là
người em gái của ông. Mấy ngày sau, Z30C có văn bản của Bộ Công an quyết định
tạm tha Hồ Hữu Tường để đi điều trị. Có lẽ ai cũng tiên lượng được tình trạng bệnh
tật của ông đã liền kề cái chết và cũng tránh dư luận xấu về cách đối xử với một
nhân vật nổi tiếng nên dễ dàng có một quyết định như thế. Được biết trước khi ông
chuyển về trại Z30C, có phái đoàn Ân xá Quốc tế đến thăm hỏi và can thiệp. Có
được giấy tạm tha, nhưng người em gái của ông, tuổi ngoài 60 chân quê, không tính
toán được gì và tôi phải làm một cái gì giúp ông. Tôi gặp người bạn Nguyễn Phát
Minh, anh có chiếc xe tải Daihatsu chở cá ướp đá chạy đường quốc lộ 46 – La Gi, giá
xăng xe 200 đồng, để gấp rút chở ông về Sài Gòn. Xe ghé nhà tôi lấy chiếc nệm
giường cá nhân, lót lên sàn xe và lên bệnh viện nhận bệnh. Lúc ấy bác sĩ Nguyễn
Văn Khánh, chuyên khoa răng - muốn về thăm nhà, tôi can thiệp để bác sĩ Khánh
nhận làm y tá chuyển bệnh. Tôi báo lại cơ quan có việc nhà xin nghỉ phép, về nhà
dắt con gái Bảo Vy 6 tuổi lên đầu dốc Tân An đón xe chở ông lên. Xe đến Tân Minh
thì trời mưa tầm tã, phải dừng lại để kiểm tra khi qua mấy trạm quản lý thị trường,
vì đây là loại xe thường chở hàng hải sản. Chai dịch truyền đong đưa dưới mui xe
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cạn dần và tôi phải tiêm cho ông mấy mũi campho… Xe đến Gia Định khoảng 5 giờ
chiều, hướng về nhà ông ở Đa Kao vì trước đây bà Huệ Minh nói nếu đưa được ông
về Sài Gòn thì có mấy người bạn thân là bác sĩ Lương Phán, bác sĩ Nguyễn Thị Lợi
chăm lo. Theo giấy chuyển viện, chỉ được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy thôi,
nhưng tôi chuẩn bị thêm một giấy chuyển viện ký khống để dự phòng, với ý định
ghé nhà để hỏi ý kiến vợ ông quyết định. Chỉ còn khoảng 100 mét quanh qua góc
đường Trần Quang Khải là đến nhà, thì Hồ Hữu Tường tắt thở trên xe. Lúc này cảnh
nhà trống vắng không có ai, mới biết bà Huệ Minh vừa ra Hàm Tân hồi sáng nay.
Người em gái ông loay hoay cùng tôi và Minh khiêng xác ông vào nhà. Tôi chỉ kịp
thấy căn nhà lầu bề thế, phòng khách có một bức tranh rất rộng treo trên tuờng.
Chuyện tiền xe lúc này tôi không dám hỏi để trả cho Minh đổ xăng vòng về, nhưng
có hỏi thì biết ai. Chúng tôi về Phú Thọ ngủ đêm ở nhà em tôi và sáng ghé qua nhà
ông, bà Huệ Minh chưa thể về kịp, người em gái ông gởi lại tiền xăng cho Phát
Minh… Từ ngày đó tôi không còn liên lạc gì, dù nhiều lần về Sài Gòn, vì không muốn
vương víu đến chuyện nghĩa ơn. Sau này bà Huệ Minh cho tôi biết, khi bà từ Hàm
Tân về nhà thì tin dữ đến với gia đình. Hồ Xích Tú, người con trai đầu của ông bà, bị
bắt tại Bến Tre do vượt biên. Trước giải phóng, Tú là giám đốc Nha nhân viên Hàng
không, nhưng trong những ngày cuối cùng Sài Gòn sụp đổ, Tú chần chờ cùng với
cha ra đi, nhưng Hồ Hữu Tường tin rằng mình là người yêu nước, quyết định ở lại.
Sau này nghe nhà báo Lê Phương Chi nói, đám ma Hồ Hữu Tường đông lắm, có
nhiều người không dám nhập vào đám đưa tang mà âm thầm đi trên lề đường đưa
tiễn. Anh còn gợi ý tôi viết lại chi tiết những ngày cuối của Hồ Hữu Tường, đó là một
nhân vật đặc biệt kỳ tài.
Khoảng tháng sau, tôi nhận được vài dòng thư của bà Huệ Minh: “Chú Chính, không
biết lời nào để nói hết được lòng biết ơn của gia đình tôi đối với chú” kèm theo 30
đồng. Tôi mới nhớ lại, hôm bà ra chăm sóc ông, đến ngày phải về Sài Gòn bà lúng
túng bảo rằng không còn tiền và tôi vét được 30 đồng đưa cho bà. Lương tôi lúc đó
là 47 đồng, tiêu chuẩn gạo tháng 13 kg nhưng trên 60% là độn bột mì hoặc bo bo…
Nói đến chuyện cơm áo thời đó, có khi kể lại thì thế hệ trẻ bây giờ cho là cổ tích,
hoang đường. Không đâu, có một gia đình, anh chồng làm nhân viên đưa thư, vợ
nấu bếp cho cửa hàng thương nghiệp mà phải nuôi 6 đứa con. Tiêu chuẩn mỗi gia
đình chỉ được 2 nhân khẩu lương thực ăn theo. Hai vợ chồng phải đưa nhau ra tòa
ly dị (tất nhiên là giả) để có thêm tiêu chuẩn lương thực ăn theo! Thời ấy còn khổ
lắm, những người trước đây sống bằng đồng lương công chức, làm lính chế độ cũ
đối mặt với sự thay đổi, bị hụt hẫng nên rất sợ lao động ruộng rẫy và không có một
việc làm nào để sống, lại phải đi vùng kinh tế mới âm u. Mà bám vào một tập thể cỡ
hợp tác xã hay cơ quan nhà nước thì coi như một cái phao cứu sinh. Anh bạn Đỗ
Hồng Hùng là dược sĩ Đại học Y Sài Gòn, bị động viên mang lon trung úy, nay xin
làm xã viên hợp tác xã phân hữu cơ, ngày 4 tiếng đồng hồ phải gầm mình xuống
Bưng Ngang, đỉa bám vào da, anh trân mình móc từng vốc bùn trộn tro rơm rạ chế
biến phân bón. Mãi sau này bệnh viện mới nhận anh vào để “pha chế” thuốc Đông
y. Trong bản lý lịch cá nhân luôn có phần kê khai hai, ba người bạn thân nhất, bóp
bụng và dẹp sĩ diện lục tìm trong trí nhớ cho được người bạn nào đó có thành tích
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cách mạng, nếu đương chức quyền uy thì càng hay. Nói đến điều này, tôi lại tự hỏi
mình, có những quan hệ với Hồ Hữu Tường trong tình cảnh đó có phải là “liều” lắm
không? Trong lòng tôi khi ấy không có gì lưỡng lự và thật sự thấy rất nhẹ nhàng. Khi
ghi lại những dòng này thì câu chuyện tưởng mới đây mà đã trôi qua 28 năm rồi,
nghe đâu bà Nguyễn Huệ Minh cũng đã mất. Đời người sao ngắn ngủi quá!

La Gi 10/2008
Phan Chính
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