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Đời họ chẳng có chuyện gì đáng nói, 
nhưng thế hệ họ thì thật là lắm chuyện. 
 
_______________________________ 
 
 
"Je suis grand, mais solitaire." 
                                       Moise 
 
_______________________________ 
 
 
"Tôi yêu cầu đàn ông, đàn bà, con trai cũng như con gái hãy suy nghĩ rằng lúc này không phải là 
lúc phải chết một cách vô ích mà, trái lại, phải sống để làm việc một cách hăng say hầu xây dựng 
một tòa nhà an toàn cho sự thống nhất và độc lập của dân tộc Việt Nam. 
Mọi hành động trái ngược với những nguyên tắc mà tôi vừa đề ra đều là những hành động làm 
chậm bước tiến của chúng ta đến độc lập." 
                                                                                     Cựu hoàng Duy Tân, (Hồ Sơ Vua Duy Tân) 
                                                                                                                         
_______________________________ 
 
 
"Có phải là một sự căm hờn có ý thức, hay chỉ là một sự căm hờn nặng tính chất cảm tính hơn là 
kết quả của suy luận, của phân tích tình hình cụ thể! Nếu có những bạn trong hàng ngũ trí thức, 
những đồng bào nông thôn đã tích cực sống mạnh hơn, nhờ được hoàn cảnh và gặp điều kiện 
thuận tiện để hoạt động sâu sắc hơn, nên không thấy như vậy, mà để lời chê trách, thì tác giả xin 
chịu lỗi có nhỡn quan thiên lệch." 
                                                                                                              Đỗ Thúc Vịnh, Mùa Ảo Ảnh 
 
_______________________________ 
 
 
"Mà thắng để rồi sao nữa? Để áp bức, đói khổ ư?" 
                                             Đỗ Thúc Vịnh, Dì Mơ 
 
_______________________________ 
 
 
"Vì ấu trĩ, thờ ơ, u tối, 
Muốn an thân và tiếc máu xương, 
Cả nước đã quay về một mối, 
Một mối hận thù, một mối đau thương... 
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Đau đớn lắm, cái lầm to thế kỷ... 
Sử sách ngàn đời còn mãi chép ghi! 
Mấy chục năm trời, xương máu đổ đi... 
Thử hỏi dân đen thu được những gì?" 
        Nguyễn Chí Thiện, Hoa Địa Ngục 
 
 
 
 
 
 
 

LỜI NHÀ XUẤT BẢN 
 

"Vì lịch sử là gì, nếu không phải là một thứ tâm sự lớn 
lao, bao gồm tất cả tâm sự vụn vặt nhưng tâm thành 
của mỗi người dân như chúng ta?"  

 
                                                                               Nguyễn Kiên Trung, Đem Tâm Tình Viết Lịch Sử 
 

Vào thời điểm này, đọc câu trên của ông Nguyễn Mạnh Côn (Nguyễn Kiên Trung), chúng tôi 
thấy quả thực có nhu cầu khuyến khích mỗi cá nhân viết lại những sự việc trải qua trong đời mình, 
trong khoảng 1940-80 vừa qua. Hiện nay cũng đã có khá nhiều người viết hồi ký, cuốn nào cũng có 
giá trị và lợi ích của nó. Nhưng quãng thời gian 40 năm nói trên có quá nhiều sự việc, còn quá 
nhiều bí ẩn và nghi vấn mà không một cá nhân nào biết hết. May mắn lắm, kể cả những người nắm 
giữ những chức vụ to lớn, mỗi người cũng chỉ bắt gặp một phần nhỏ, và tất nhiên sẽ diễn dịch một 
cách rất chủ quan, có khi tưởng là quan trọng mà thực ra không có gì đáng kể, hoặc ngược lại. 
Nhưng nếu cùng một thời kỳ, cùng một sự việc mà có nhiều "tiếng chuông" được phổ biến, thì 
người tìm hiểu cố phối hợp, kiểm chứng, rồi cũng có thể thấy được sự thật để trả lại cho lịch sử. 
Nếu không, nó sẽ mai một với cá nhân. Và kết quả là vinh dự được suy tôn giả tạo, hoặc oan khuất 
khó lòng giải tỏa. 

Trong những buổi chuyện trò, chúng tôi thường thấy có nhiều người biết những sự việc thật 
động trời cũng như có những ý kiến vô cùng độc đáo. Chúng tôi đề nghị các vị đó nên viết ra, nếu 
không có khả năng diễn đạt thì, cũng không cần nhiều, từ 50 đến 100 trang là đủ. 

Cứ thử tưởng tượng có một số tài liệu của lớp người thập niên 1940, 50, 60, 70, 80 chả hạn, mỗi 
lớp gộp thành một tuyển tập, là tạm đủ cho những người đồng thế hệ có được cái thú hồi tưởng lại 
thời kỳ đầy năng động của mình, những người thế hệ sau có được những kinh nghiệm của lớp đàn 
anh để khỏi vấp ngã. Phần nhiều đều ngần ngại về nỗi chuyện từng cá nhân nhỏ nhoi, có gì đáng 
nói. Giá mà có khả năng chuyên môn hoặc tài chánh, chúng tôi đã tập họp nhân sự và phương tiện 
để tìm gặp, phỏng vấn, lục lọi, ghi chép rồi phổ biến, để mọi người có cơ hội bổ túc, minh xác, đính 
chính, thanh minh,... ngõ hầu trở thành tài liệu đáng tin cậy cho các người viết sử cận và hiện đại 
của khoảng thời gian đầy oan khiên. 

Nhưng hoàn toàn bất lực, chúng tôi đành nhắc lại lời ông Nguyễn Mạnh Côn. Và tác giả của 
cuốn sách nhỏ này thấy là hữu lý, đã không quản ngại, theo gót ông, "đem tâm tình viết lịch sử". 

Nếu độc giả tìm được trong những cuốn này đôi chút chính xác về một sự việc, về một cá nhân 
để hình dung lại một lối sống, một dòng suy nghĩ, một hoàn cảnh của một thời đã qua hoặc, hơn 
nữa, để cảm thông trước khi luận công định tội, thì là chúng tôi đã đạt được nguyện vọng. 

Ước mong sẽ nhận được thật nhiều những tài liệu tương tự, chúng tôi hứa sẽ cố gắng để chúng 
tới được tay độc giả, thực hiện tôn chỉ đã vạch ra và đạt mục đích mong muốn. 
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THAY LỜI TỰA 
 
Đây là cuốn thứ ba trong bộ truyện ký bốn cuốn viết theo lời yêu cầu của nhà xuất bản. Thứ tự là 

như sau: Dĩ Vãng, Lũy Tre Xưa, Mùa Thu Cuối Lối, Đời Vào Thu -- kèm với các tập tạp luận 40 
Năm Việt Nam, Ăn Ốc Nói Mò, Nghĩ Quẩn Viết Quanh, Bàn Ngang Tán Dọc (Dân Nghĩ, Viết, 
Đọc và Nói), Dân Ý, Dân Luận, Cộng Sản Đang Lừng Lững Trở Lại -- để tóm tắt những sự việc, 
suy tư của thanh thiếu niên nam nữ điển hình thuộc thế hệ trưởng thành từ những năm 1945 trở đi. 
Tuy nhiên mỗi cuốn vẫn có thể đọc hoàn toàn riêng rẽ. 

"Mùa Thu Cuối Lối" tóm lược thân phận một số người của thế hệ 1940 trong cơn lốc "cách 
mạng mùa thu", kèm những yếu tố người, việc của giai đoạn lịch sử đó tác động vào họ, cùng 
những suy tư khắc khoải của họ để giúp những thế hệ sau hiểu và thông cảm họ hơn. 

Mục đích của nhà xuất bản là để giới trẻ ngày nay ôn lại quá khứ hầu, từ đó, may ra, có thể 
hoạch định được tương lai. 

Tất cả các sách do Người Dân-VietBooks xuất bản thì bìa là do Nguyễn Đức phụ trách, ruột do 
Gia Hòa trình bày và Mỹ Linh, Hồng Thúy kiểm soát để chính tả bớt lầm lỗi, lời thêm trong sáng. 

Tác giả và nhà xuất bản thành thật tri ân sự đóng góp của các thân hữu trên đây.  
 
 
 
 
 
 
I 
 
Sài Gòn, ngày... tháng... năm 1984 

 
Trâm, 
Hôm qua vừa có kết quả sức khỏe xuất ngoại. Có đến 500 người khám mà duy mỗi một ông 70 

tuổi phải chữa bịnh lao. Thật không ngờ người mình "khỏe mạnh" thế! Kể ra giá là tị nạn thì đỡ, sẽ 
được đi học nghề, giới thiệu việc làm, medicaid,... đỡ lúng túng trong bước đầu. Chứ Trâm thử 
nghĩ, nằm nhà để Trâm nuôi ăn mặc hoặc các con chu cấp thì coi sao được. Nhưng không giám tự 
phong danh xưng tị nạn chính trị đã đành, cũng chẳng thể là tị nạn kinh tế nữa, vì cơm áo chưa 
hẳn đã là mối bận tâm hàng đầu. Thực ra, tôi chỉ là kẻ chạy trốn, đào thoát, tìm một nơi đỡ những 
cái bực mình và, có thể nói, may ra còn được làm đôi điều mình thích. Tóm tắt, là kẻ bất lực, cầu 
an. 

Dạo này đô la có giá quá, thành thứ gì ở Việt Nam so với Huê Kỳ cũng rẻ, nên Trâm thấy những 
người đi đoàn tụ đèo bòng cả chổi cùn rế rách, là họ có lý của họ. Ngay đồ gửi về, họ mua lại, 
mang trở sang Hoa Kỳ, cộng cả cước thuế, cũng rẻ bằng 1/3, 1/5 giá bên đó. Cho nên thấy người 
nhà gửi quà về là xót ruột lắm. Và càng lộn ruột khi thấy những người có thân nhân bên đó tiếp tế 
cứ ăn xài một cách hỗn xược, không hề nghĩ đến công lao của người làm tối mắt tối mũi, chi li từng 
tí để gửi về, và nỗi buồn tủi của bao nhiêu người đang thèm thuồng từ củ sắn, củ khoai. 

Trâm cứ tưởng tượng một chuyên viên được ưu đãi, lương mỗi tháng, cộng mọi khoản, lãnh cỡ 
500$VN, mà có những kẻ mỗi ngày tiêu xoàng có thể từ hai đến ba ngàn đồng (hai bao thuốc 555 
là đi đứt 1000$ rồi); quần áo, đồng hồ, bút máy trên người cỡ ba chục ngàn đồng; chưa kể nếu đi 
xe gắn máy Honda vài trăm ngàn đồng nữa! Khi xuất ngoại, đãi tiệc nhà hàng mấy chục thồi, mỗi 
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thồi mấy ngàn đồng; quay phim, chụp hình; thuê năm ba xe buýt Air Vietnam -- mỗi xe 50 người -- 
đi tiễn, như đoàn hành hương; mang bánh mì thịt, bánh bao, nước ngọt hàng cần xé lớn, cần xé 
nhỏ, ăn không hết, vứt loạn ở phi trường. Sợ còn hơn thời "ngụy" nhiều! 

Về chuyện đón tiếp, thì trong thư trước tôi đã dặn Trâm là cản mọi người giùm tôi. Nay phải nói 
cho hết lẽ: 

Trước hết là chuyện người. 
Hồi xưa, anh chàng Nguyên đi Pháp dự hội nghị các nhà xuất bản một vài tháng gì đó. Khi về, 

vợ con ra đón. Hắn ngạc nhiên tự hỏi: "Vợ con mình đây sao? Chi mà tiều tụy đen đúa vậy?" Một 
cô lấy chồng Mỹ, theo chồng về xứ. Bà mẹ ở lại Việt Nam. Hàng tháng cô gửi cho bà 500 đô la -- 
nửa triệu hồi đó. Bà cụ quanh năm tam đền tứ phủ, chắn cạ, béo trắng ngồn ngộn. Hai năm sau, cô 
về thăm mẹ. Bà cụ ra phi trường đón. Cô ôm mẹ khóc ròng: "Sao mẹ đen, ốm thế? Bộ tiền con gửi 
về không đủ, mẹ thiếu ăn hả?" Hồi vợ thằng Phấn ở ngoài Bắc vô, tôi đến thăm. Nó đi vắng. Vợ nó 
ra tiếp mà tôi tưởng bà vú già. Hôm sau gặp tôi, nó bảo: "Giờ cậu nghĩ giùm tôi phải làm sao? Nó 
đòi chung sống hòa bình, cậu ơi!" Những người khác thì phàn nàn giá đừng gặp, thân nhân cứ ở 
ngoài Bắc rồi trong Nam tiếp tế, thì hình ảnh vẫn đẹp đẽ. Ngược lại, nay chỉ sao cho xong bổn 
phận! Còn riêng tôi, lần ở lâu ngoại quốc về, tới Tân Sơn Nhứt, thấy những người ở phi trường, tôi 
cứ nghĩ là máy bay mới chỉ hạ cánh ở Phi Luật Tân! Chứ người Việt đâu có đen đủi, gầy ốm như 
vậy! Lần "cải tạo" được phóng thích, gặp bà Thi, bà Sử, tôi muốn chảy nước mắt, vì không nhận ra 
họ. Còn những người ngoài Bắc như bà Thoa, cô Hóa, cô Lê,... so với con Ba, con Bảy giúp việc 
nhà mình hồi xưa chưa bõ! 

Tất cả đều là sự thực. Cho nên tôi muốn tránh cho mọi người cái ấn tượng đón tiếp một kẻ hành 
khất bệ rạc khiếp đảm. Vài tuần, một tháng, có thể con người rạng rỡ ra một chút, rồi sẽ gặp, thì 
may ra tốt hơn. 

Nếu là vượt biên thì có lẽ dễ: ở đâu đó một thời gian, phong độ sẽ trở lại. Nhưng đàng này thế 
nào họ chả loan báo cho thân nhân ra đón. Mà cũng chẳng có phương tiện để tá túc ở đâu! Nếu có 
chút tiền, tôi sẽ ở YMCA một thời gian ngay. Hay Trâm gửi sang sứ quán ở Bangkok cho tôi 500? 
Hoặc là ở nhờ đàng cô chú Hợp một thời gian ngắn? 

Tôi muốn tránh cái chấn động, để Trâm tạm có một ấn tượng khả quan. Cùng bất đắc dĩ thì chỉ 
một mình Trâm gặp thôi, còn tất cả mọi người hãy để một thời gian đã. Như vậy tôi mới cảm thấy 
thoải mái, chứ không thì thật là khổ tâm. Với mọi người, cứ không cho biết ngày tới, cho đến khi 
nào muốn họp mặt hãy hay. Tóm lại là đừng để sự thương hại làm chết những tình cảm. Phải thực 
tế. Đừng chủ quan là mình hơn người, khác người. Bản chất vấn đề và con người là như vậy, thì 
phải xử sự như vậy. 

 
Huy 

 
* 

 
Điều Huy tính tá túc ở đâu một thời gian chờ cho... lại người không thực hiện được. Và điều 

chàng dự kiến đã không sai. Cái ấn tượng của những người đi đón thân nhân bên nhà sang quả là 
sâu đậm. Phần đông họ thấy những con người đói rách, gầy ốm, quê kệch, thua sút đủ vẻ. 

Trâm cũng ở trong tâm trạng trên. Một bữa, không đi mua sắm được, Trâm nhờ Huy đi thay. 
Mua về, Trâm trợn mắt: 

- Sao lại mua thứ này? 
Huy cười giã lả: 
- Thứ kia hết rồi. 
Trâm bĩu môi: 
- Ăn nói như c... ấy thì làm gì mà chả hết. 
Huy nhỏ nhẹ đáp: 
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- Tại mình dặn không có đúng thứ thì mua thứ nào tương tự mặc đỡ. Không ưng thì mai mang 
trả lại chứ có sao đâu. 

Trâm gầm lên: 
- Thôi, câm đi. Cái gì cũng biện luận. 
Huy tự nhiên thấy mệt nhọc rã rời, không nói gì nữa. 
Chàng chẳng buồn, cũng chẳng giận. Trước đây, khi còn trong nước chờ ngày đoàn tụ, chàng 

cũng đã mường tượng những gì sẽ xảy ra với cơ thể sa sút, tuổi tác chồng chất, kinh nghiệm bản xứ 
lạc hậu của mình. Tuy nhiên, mức độ khó khăn mà Huy dự kiến chưa ăn thua gì, so với thực tế. 

Huy không thể ngờ Trâm đã "văn minh" nhanh chóng như thế. Trong vòng có mười năm! 
Những sự việc tương tự xảy ra như cơm bữa, từ ngày Huy đoàn tụ với vợ. Huy đã suy nghĩ nhiều, 
thấy Trâm có toàn quyền đòi hỏi ở người chồng một phong độ để mà hãnh diện. Ngược lại, Huy 
cũng thấy có bổn phận tự lý để khỏi là gánh nặng của Trâm, cả về vật chất lẫn tinh thần. Chàng 
mang vấn đề ra thảo luận với Trâm. Và hai người thỏa thuận chia tay. 

 
* 

 
Đúng ra Huy không quen Trâm nhiều lắm. Hai người học hai trường khác nhau. Trâm là hoa 

khôi số một. Những cô gái như Trâm đòi hỏi ở người chồng chức tước và tiền bạc để họ hãnh diện, 
tài hoa và diện mạo để họ yêu đương, lại còn cả tư cách để họ vì nể, cùng cung cách cơm nhà quà 
vợ để đảm bảo hạnh phúc gia đình. Họ chẳng cần lý tới thực tế đối chọi nhau. Làm sao có được địa 
vị tiền bạc mà lại không phải luồn cúi, đàn đúm cờ bạc rượu chè! Mà Huy thì không theo con 
đường công danh khoa cử, tự thấy chẳng có điều kiện nào vừa ý Trâm. Chàng sống theo nguyên tắc 
ông nội chỉ dạy: "Thời thế nhố nhăng thì hiếu danh bất như đào danh, đào danh bất như vô danh; 
bang hữu đạo, sĩ, bang vô đạo, ẩn" và tự nhủ, khi nào thôi học, sẽ về quê, lo việc khai khẩn, kinh 
doanh để tạo công ăn việc làm, nâng cao mức sống cho đám dân làng nơi chàng sinh trưởng. Trâm 
đã nghỉ học ở nhà, tập làm ăn, buôn bán để sửa soạn lấy chồng. Nhưng Huy thừa biết chẳng bao giờ 
Trâm dành cho mình một chút hy vọng. Mà chàng cũng chẳng có nhu cầu phải cầu cạnh. Huy thích 
sống độc thân, không muốn lập gia đình. *ít nhất thì cũng cho đến khi nào chẳng đặng đừng! Còn 
tình yêu, Huy nghĩ, nếu có, cũng chỉ là trò giải trí. Nên người tình chắc phải là loại chịu chơi. Vợ 
thì khác. Là mẫu người không thể ngây thơ, nhí nhảnh, sầu mộng, mơ huyền. Mà phải vượng phu, 
ích tử. 

Huy không tin có thể tìm hiểu nhau trong việc giao du hay yêu đương giữa trai gái, mà trong đó 
chàng luôn luôn gồng mình làm hoàng tử của lòng em và nàng bao giờ chẳng kịch cợm để thành 
công chúa của lòng anh. Rồi khi lấy nhau là vỡ mộng. Ai đó đã nói, hôn nhân giữa những cặp tình 
nhân là: "Yêu nhau ba tháng, cắn nhau ba năm, và chịu đựng nhau ba mươi năm". Huy thấy cần 
thêm vào "nếu còn có thể chịu đựng được!", theo những điều xảy ra trước mắt chàng, giữa các cặp 
vợ chồng thế hệ mới, lấy nhau vì tình. 

Huy thấy thế hệ cha anh vậy mà vợ chồng bền chặt hơn. Chàng nghĩ, có lẽ, nếu lấy vợ, cũng sẽ 
để cha mẹ cưới xin trực tiếp; chả cần mất công yêu đương tìm hiểu lẩm cẩm; mơ mộng toàn những 
hình ảnh đẹp đẽ để rồi khi đụng chạm thực tế lại bổ ngửa ra. Thà rằng cứ chờ mong cái tệ mạt đi, 
thì rồi sẽ thấy cái gì cũng chưa đến nỗi nào cả. Vả lại, chuyện vợ con còn xa vời quá, nếu không nói 
là chưa bao giờ Huy quan tâm đến. 

Vì thế, mỗi lần lại đàng nhà Trâm, Huy coi Trâm như một cái gì quí, đẹp. Chàng tự cho có 
quyền chiêm ngưỡng, nhưng không hề mang một tham vọng nào về Trâm, và vẫn cười thầm những 
tên bạn cứ muốn tròi mâm son. 

Cho nên Huy cố giữ cho sự giao tiếp giữa hai người không ngoài thông lệ:  
- Thưa chị, anh Trung có nhà không? 
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Không như thường tình của thời đó, chơi với anh là được làm anh, Huy coi Trâm ngang hàng, cố 
tình xưng hô như thế để Trâm phân biệt, rằng mình không có tham vọng như những tên bạn ngấm 
nghé nàng. 

- Có ạ. Anh ngồi chơi. Anh Trung ơi, có khách. 
Trung là anh sát Trâm, không có tín nhiệm lắm với gia đình, vì đàn đúm với bọn Huy, là lũ được 

coi như "bát phố" nhiều hơn học. 
Nhìn cặp mắt to sáng, đôi môi mọng đỏ, hàm răng trắng đều, hai má au hồng, khuôn mặt bụ bẫm 

của cô gái nảy nở đầy đủ, lúng túng trước con trai, lòng Huy rung nhè nhẹ, cảm giác lâng lâng, ánh 
mắt tinh nghịch, miệng cười trêu chọc. Với Huy, Trâm là cái gì quá lộng lẫy, kiêu xa, chỉ nên đứng 
đàng xa mà ngắm. Giá cuộc đời cứ thế: học hành, du hí, phác họa tương lai và chiêm ngưỡng sắc 
đẹp. Giữa một thế giới chiến tranh? 

 
* 

 
Qua đêm 9-3-1945, đập mẹt và đốt pháo nhiều hơn phí đạn, Nhật tước quyền của Pháp. Triều 

đình Huế tuyên cáo độc lập. Mặt Trận Đại Việt Quốc Gia Liên Minh cùng một số đoàn thể đảng 
phái công khai hoạt động. Dĩ nhiên chẳng ai ngây thơ đến mức tin tưởng Nhật thực lòng, nhưng 
đều biết là thời thế đã khác. Mọi sự sẽ tùy thuộc vào việc có nắm nổi thời cơ hay không. 

Riêng Huy thì thấy, trước triển vọng một quốc gia tiến tới độc lập, không thể còn hạn chế phạm 
vi hoạt động trong một thôn xã nữa, mà phải tính chuyện kinh doanh, giành lại những nguồn lợi do 
ngoại kiều thao túng, đào tạo chuyên viên mọi ngành. 

Muốn thế, Huy cần phải có nhiều phương tiện. Chàng cần chứng tỏ thiện chí với gia đình, tạo tín 
nhiệm để được giao phó cơ nghiệp. Nên một mặt Huy nói với cha mẹ đi hỏi Trâm, một mặt tập hợp 
bạn hữu, sửa sang nhà cửa, mua sắm phương tiện để bắt đầu bằng việc tranh thương với Hoa kiều 
về ngành mễ cốc mà gia đình Huy cùng bạn điền có thể chủ động tức thời. 

Huy thừa biết sẽ bị Trâm từ chối, nhưng chỉ cốt tỏ thiện chí với cha mẹ. Vừa được việc, vừa 
khỏi vướng mắc chuyện vợ con, mà thực ra chàng chưa thể sẵn sàng. Quả nhiên cha mẹ Huy vội 
báo cho nội ngoại hai phía, tức tốc hẹn nhau tới đàng nhà Trâm, không kịp cho cả Huy biết. 

Một tối, sau khi tụ họp, bọn Huy đi quanh phố, rồi Trung rủ tất cả về nhà chơi, thì mẹ Trâm gọi 
riêng Huy ra cho biết gia đình chàng vừa tới nói về việc hỏi Trâm, và cũng cho biết đã trả lời còn 
phải để hỏi ý kiến Trâm. Huy cười thầm, biết thừa có hỏi hay không cũng thế thôi, chàng đã biết 
câu trả lời là thế nào rồi. Nhưng gia đình Huy lại nghĩ khác, và bảo: - Tưởng anh nhòm đám nào, 
chứ đám đó thì còn chạy đi đâu được. Thì ra gia đình Trâm cũng không xa lạ gì với gia đình Huy 
cho lắm.  
 
 
 
 
 
 
II 
 

Gia đình Huy, nội ngoại mỗi bên đều có một câu chuyện vừa huyền hoặc vừa là sự thật. 
Cụ nội Huy dạy học, nhà rất nghèo. Ông Huy thường phải nhịn đói. Bà hàng xóm đôi khi thương 

tình, bớt cám lợn cho ăn, vì thương người hiếu học. Năm đi thi, người cậu, hoàn toàn mù chữ, lại 
mơ thấy thần nhân báo mộng khoa đó cháu mình sẽ đỗ và mừng đôi câu đối: 

Văn dĩ tiến thân quang thế nghiệp 
Nhân tòng thử hậu hiển môn lư. 
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đại khái nghĩa là do văn chương mà làm sáng nghiệp nhà, từ nay con cháu được vinh hiển. Câu 
đối này sau được ông Huy cho khắc, treo hai bên bàn thờ và dùng làm chữ đệm đặt tên cho con 
cháu, để phân biệt các thế hệ và nhận ra nhau. Và năm đó quả nhiên ông nội Huy thi đậu. Khi được 
ban mũ áo, chen vào lãnh, vì đen đủi, nhỏ bé, rách rưới, lính quất đánh đuổi ra. Lúc vinh qui, người 
đi đón phàn nàn: Đỗ ai chẳng đỗ, đỗ thằng ranh con! 

Rồi ông nội Huy được bổ làm huấn đạo, giáo thụ tại các huyện, phủ; nhờ đó kết duyên với bà 
nội Huy. 

Trái với bên nội, cụ ngoại Huy là một phú hào. Bà Huy kể chuyện là cụ được thần nhân cho của. 
Một hôm cụ ông nằm mộng, được một thần nhân, xiêm y mũ mãng cân đai toàn màu vàng, 

truyền sắm lễ vật gồm gà vàng, xôi vàng, mũ mãng, quần áo vàng mang cúng thì sẽ để của cho. 
Sáng dậy, cụ sai cụ bà đi chợ sắm sửa mọi thứ và dùng nghệ, dành dành nhuộm xôi, gà làm lễ cúng. 

Khi đó nhà đang thay lũy tre, sai người đánh gốc. Buổi trưa, cụ ông đang thiu thiu ngủ thì bị cụ 
bà đánh thức, cho biết người nhà bỏ về không chịu làm. Hỏi ra thì do đụng phải vật nghi là tiểu 
sành đựng hài cốt nên không ai giám tiếp tục. Cụ ông biết ý, chờ đến đêm, lẳng lặng đào lên, được 
bốn khạp tiền đồng, tế nhuyễn, vàng bạc. Sau đó, cụ mang tậu lần nhà cửa ruộng nương, chia cho 
con cháu. Riêng bốn cái khạp thì cho bốn cô con gái mang về nhà chồng làm gia bảo. Bà nội Huy là 
con út, được cưng chiều và chia nhiều của cải hơn cả, kèm chiếc khạp. Huy vẫn thấy nó được trịnh 
trọng đặt trên một cái giá gỗ trắc đắt tiền tại phòng khách chính, đựng nước mưa lâu năm, vừa để 
giải khát vừa để chữa bịnh. Vì còn nhỏ, Huy chỉ biết có một số tiền đồng cổ được bà nội dùng đính 
vào các diềm màn, diềm cửa, tay nắm tủ, và cái khạp thì chỉ giống như mọi thứ chum vại tầm 
thường khác mà không thấy giá trị của kỷ vật và cổ vật. Đến khi ý thức được thì đã bị thất lạc ở 
vùng cộng sản, cũng như toàn bộ tài sản của bà nội rồi. Ông nội Huy được thuyên chuyển đến dạy 
học miền cụ ngoại thì cụ gọi gả cho cô con út. 

Năm Thành Thái thứ 18 (Bính Ngọ, 1906), ông được cất làm giáo viên trường Học Qui tại Hà 
Nội, tức trường Hậu Bổ, nơi đào tạo các quan cai trị và học quan thời đó, lại tham gia giảng dạy tại 
Đông Kinh Nghĩa Thục và giao du mật thiết với cụ Phan Tây Hồ nên bị làm khó dễ. Ông xin hưu 
non, để mặc bà quán xuyến mọi việc gia đình. 

Sau này, lớn lên, Huy thấy bà nội đúng là người đầy tài năng, có thể tóm gọn vào một câu: "Tiết 
kiệm từng xu nhưng dám tiêu hàng vạn". Từ phương cách xử thế, tổ chức dinh cơ cho đến kế hoạch 
kinh doanh đều đâu ra đấy, Huy thấy khó ai có thể làm hơn. Trong nhà nuôi đủ mọi thứ thợ quanh 
năm như gia nhân: thợ may, thợ nề, thợ mộc, thợ sơn, thợ bạc, thợ đồng, thợ rèn, thợ dệt vải, dệt 
chiếu, đóng cối, thợ xẻ, thợ chạm gỗ, chạm đá,... mà chẳng bao giờ hết việc làm! Nhiều người bà 
Huy còn dựng vợ gả chồng, làm nhà cửa, cấp phát ruộng nương cho cày cấy để nhập tịch luôn vào 
làng. Chỉ một nhược điểm duy nhất là bà không hề giao trách nhiệm gì cho con cháu cả. Có lẽ vì 
thấy chẳng ai bằng mình, sợ hỏng việc. Rút lại sau này chẳng ai bén nổi gót bà! 

 
* 

 
Cu Huy là đứa cháu đích tôn cầu tự. Gia đình phải đặt cho nó một cái tên xấu xí và bắt nó mặc 

giả gái để tránh bị Phật đòi lại hay quan ôn bắt lính! Và nó biến thành "cô Tẹo". Điều này khiến nó 
bực mình. Có bữa, mấy bà đi chợ về, qua cổng nhà bà nó, bóng cây râm mát, ngồi nghỉ, khen nó: 

- Chà, cô bé xinh quá! 
Nó liền vạch "chim" ra: 
- Cô gì? Thế này mà cô à? 
Làm mấy bà được bữa cười thỏa thích. 
Nó lại hay ăn vòi. Bất cứ chuyện gì không vừa ý là nằm lăn ra đất, dẫy đành đạch, nâng đầu lên 

thật cao rồi từ từ hạ xuống dọa đập, la khóc ầm ĩ và chửi bậy, không từ một ai. Người nhà quen rồi, 
để mặc cu cậu ti tỉ cả ngày, chán rồi thôi. Khách khứa, bạn điền ở xa, nhiều người không biết như 
thế, mỗi lần thấy nó lăn khóc thì thí dỗ, bồng bế lên, bị nó chửi mắng tơi bời. Được cái nó ngọng 
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líu ngọng lo, họ không hiểu gì hết. Càng thí dỗ, càng bị nó chửi, người nhà càng được cười nhiều 
hơn. 

Ông bà nó quyền uy nhất nhà, con cháu, gia nhân không giám dàn mặt mà nó còn không sợ. Có 
tí cháu đích tôn, bà nó bắt sang ở với bà. Ông nó ở thành phố, chỉ mỗi kỳ hè về tránh nắng, năm thì 
mười họa giơ roi dọa, là nó nói hỗn: - Sao ông không "xéo" lên tỉnh, mà ở đây bắt nạt. 

Tối ngày nó la cà các nhà chung quanh, cuốn chiếu làm tùm hum chơi vợ chồng, vê đất nặn 
tượng bày đình chùa với con cái gia nhân và tá điền của bà nó, ăn chực cơm gạo đỏ, cơm cám của 
họ và thấy ngon ngọt hơn cơm tám thịt rim của bà nó nhiều. Mỗi khi đến bữa, bà nó cho người đi 
khắp xóm réo gọi, tìm kiếm, nó cũng chẳng buồn về. Chỉ cỡ quá trưa là mới mò về kiếm quà chợ và 
leo lên võng nghe bà ê a truyện Kiều ở bản chữ Nôm rồi ngủ thiếp. Tối nó cũng rúc vô ngủ với bà, 
nghe bà kể những chuyện xa xưa cho mấy người cháu họ đến đấm bóp cho bà nó trước khi đi ngủ. 

Vậy mà, chẳng biết nó biết đọc biết viết lúc nào. Nó chỉ còn mang máng nhớ, một sáng, mẹ nó 
kêu: 

- "Con Tẹo" lớn quá rồi! Cậu dạy nó học đi, chứ cứ để lêu lổng mãi sao?  
Cha nó ừ hữ: 
- Thì mợ đi mua giấy bút mới dạy được chứ! 
Xế trưa đó, mẹ nó ở chợ về, lục thúng ra một thếp giấy, một lọ đựng mực, một gói bột mực tím, 

một bút chì, một quản bút và một ngòi bút "lá tre". Cha nó rọc đôi thếp giấy theo chiều ngang, lấy 
kim chỉ đóng thành hai cuốn tập, mang đèn cồn (bếp dầu hôi) ra đun nước sôi pha mực, viết 25 chữ 
cái vào một cuốn. Từ đó, mỗi sáng, nó phải bớt một khoảng thời gian lêu lổng để nghêu ngao a, b, 
c. Còn cuốn kia, cha nó cầm tay, dạy nó tập viết. Nó thuận tay trái, cứ hở ra là chuyển bút sang tay 
trái. Cha nó cằn nhằn hoài. Nhưng rồi nó cũng viết được bằng tay phải lúc nào không hay. 

Và một hôm, đang lui cui nghịch đất cát ở nhà bác gác cổng với lũ con bác ta, nó thoáng thấy 
một người lạ mặt, quần áo trắng toát, vào nhà bà nó. Một lúc sau, chị Canh người làm ra nạt nộ: 

- Chết "cô" rồi! Đi rửa mặt mũi về chào thày giáo mau, không khổ bây giờ!  
Có lẽ truyền thống người Việt không kính trọng nể sợ ai hơn thày giáo, nên tự nhiên cu Huy 

nghe lời liền, chịu cho phủi đất cát, dẫn ra ao rửa ráy và lấm lét theo chị Canh về chào thày giáo 
Thụy. 

Thày chỉ phán vắn tắt: 
- Được rồi, mai đi học, nghe không! 
Thế là cuộc đời nó sang một khúc rẽ. 
Hàng ngày, cu Huy được cha mẹ gửi gắm mấy anh học trò lớn, con bạn điền gần nhà, dẫn đến 

trường làng, cách xa hơn hai cây số. Nó phải dậy sớm, ăn cơm sáng với lực điền, rồi cắp sách vở và 
nắm cơm trưa qua nhà các anh lớn, đứng đầu ngõ réo họ để cùng đi. 

Trường làng, ở kế ngay khu đình, chùa, văn chỉ, chợ, là một căn nhà tường gạch mái ngói, ba 
gian thông thống, hai hồi kín mít; mặt trước có một cửa ra vào, hai cửa sổ, trông ra sân chơi và 
khoảnh vườn hoa; mặt sau, hai cửa sổ, trông ra vườn rau của nhà trường, do học sinh chăm nom 
trồng trọt cho thày giáo. Thày Thụy kiêm nhiệm dạy mọi trình độ, từ vỡ lòng đến sửa soạn thi Sơ 
Học Yếu Lược. Nhà thày do làng cất ngay kế trường. Giờ học hoàn toàn do thày định, tùy theo 
mùa, ước lượng đủ thời gian để học trò đến kịp lớp kể từ lúc tinh mơ cũng như về kịp nhà lúc xẩm 
tối. Vậy mà chẳng thấy ai đến trễ hoặc về sớm, ngoại trừ bão lụt. 

Cu Huy chẳng còn nhớ được bao nhiêu kỷ niệm với trường làng, ngoài việc phải tiếp xúc với 
đám học trò toàn thị to lớn vạm vỡ và lạ hoắc, nhưng đều chiều chuộng nó, từ khắp các làng bên 
đến học; niềm ngưỡng mộ của nó đối với các anh học lớp ba đi thi Sơ Học Yếu Lược "tận" trên 
huyện mà "cũng" đậu; niềm băn khoăn trong hai dịp nghỉ mùa, thay nghỉ hè, mà các anh bạn học ai 
nấy đều đi gặt đi hái thì nó lêu lổng vô công rồi nghề. Nhưng nó cũng nhớ, có lần các anh làm vườn 
phía sau trường, phá bụi, khám phá ra một ổ rắn, hè nhau đánh chết. Nó liên tưởng đến chuyện 
Nguyễn Trãi-Thị Lộ mà các chị họ nó kể cho nhau nghe lúc đấm bóp cho bà. Nó chê các anh độc 
ác, lo lắng cho số phận thày Thụy. Không biết sẽ bị báo oán tới mấy đời! 
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Nó lại cũng có lần hãnh diện, khi một tối cuối năm, ông nó ở tỉnh về quê ăn tết, bà nó giục đem 
sách ra khoe, đọc bài học thuộc lòng, của cụ Tú Xương, do chính tay thày Thụy viết cho: 

Lẳng lặng mà nghe nó chúc nhau 
Chúc nhau trăm tuổi bạc đầu râu 
Phen này ông quyết đi buôn cối 
Thiên hạ bao nhiêu đứa giã trầu. 
 
                            * 
 
Lẳng lặng mà nghe nó chúc sang 
Đứa thì tiến chức, đứa thăng quan 
Phen này ông quyết đi buôn lọng 
Vừa chửi vừa rao cũng đắt hàng. 

 
Ông bà cười ha hả, khen nó học giỏi. Bà nó nói với ông: 
 
- Cái nhà ông Tú Xương thật ngông nghênh, xưng ông với mọi người và gọi thiên hạ bằng đứa 

tuốt. 
Ông nó nâng chung rượu, nhấp một chút, vuốt chòm râu, rồi chậm rãi:  
- Ra tết, cho nó lên tỉnh học được rồi. 
 

* 
 
Dù là thành phố lớn, nhà cửa đa số vẫn kiểu xưa, tối tăm và ẩm ướt. Tối đại đa số các nhà chưa 

mắc điện, còn đốt đèn dầu hôi, gọi là đèn hoa kỳ, nghe đâu do Hoa Kỳ muốn bán được nhiều dầu 
hôi bèn chế ra kiểu đèn đó phát không, sau thành thông dụng. 

Kỷ niệm đầu tiên làm Huy nhớ nhất về thành phố là cảnh chiều chiều người chị họ dắt Huy đứng 
đợi bác bán dầu gánh hai thùng sắt 20 lít hai bên quang, kèm một cái phễu (vá) và một cái giuộc 
đong, lắc chuông leng keng rao hàng; thường chỉ bán nổi cho mỗi khách hàng một chinh (nửa xu) 
hay một xu, đủ dùng cho một tối. Chiều vàng vọt, bí bức của thành phố làm nó nhớ quê, nhớ bà 
nội, nhớ cha mẹ, nhớ bạn bè. 

Hết những ngày tháng êm tịnh, buổi mai tỉnh giấc giữa tiếng chim chóc ríu rít ngoài vườn, trưa 
nằm hàng hiên đón gió biển lồng lộng, chiều trải chiếu giữa sân ngắm trăng sao, nghe sáo diều vi 
vu. Bây giờ là những tiếng rao quà bánh, xe cộ suốt ngày nhộn nhịp, từ mờ sáng tới tối khuya. 

Ông cháu Huy ở trên gác, dưới nhà để gia đình ông bá Chỉnh thuê cho đỡ trống trải. Ông bà bá 
chủ ý mở cửa hàng tạp hóa kiếm chồng cho mấy cô con gái. Tối ngày ông bá bận rộn với đám chim 
chọi, chim hót, sửa sang hòn non bộ, chăm đám cá vàng cá bạc hoặc nằm hút bên bàn đèn. Bà bá 
chơi hụi, đánh chắn. Mấy cô chị thuộc thế hệ cổ, quần thâm, áo sậm, coi như cam phận ế muộn, cao 
không tới thấp không thông. Chỉ riêng cô út được chiều chuộng, ăn mặc tân thời, dù còn rất dè dặt, 
nghĩa là chỉ quần trắng, áo dài màu tươi, trong mặc quần đùi, "sổ mi" thay yếm là hết. Vẫn vấn 
khăn, răng đen. Ấy vậy mà, ôi chao, xưa nay chỉ quen với màu sắc quê mùa, giờ thằng Huy thấy cô 
Mít sao tươi mát, trắng trẻo, bụ bẫm và quả là thơm như múi mít! 

Ông Huy đi vắng hàng ngày, tiêu dao chén rượu, cuộc cờ, canh tổ tôm, hết nơi này tới nơi khác, 
giao Huy cho người chị họ giúp việc cùng nhờ các cô nhà dưới trông nom việc ăn uống, giặt giũ, 
học hành. Cho nên, ngoài giờ ở trường học, là bà chị họ lôi Huy xuống cửa hàng đàn đúm với mấy 
cô gái chờ đón khách đông sàng. Bằng việc ngồi ngắm thiên hạ qua lại, phê bình chuyện gần 
chuyện xa và ăn quà vặt. Thằng Huy được các cô cưng chiều, nhất là cô Mít, có nhiều triển vọng 
được chiếu cố, ý chừng muốn biểu diễn với mọi người rằng cô vốn yêu trẻ, cưng trẻ, thích đẻ con 
lắm. Thế là nó được nếm đủ mùi quà cáp, tùy giờ giấc, tùy tháng, tùy mùa. Và nhất là buổi trưa, 
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buổi tối, được cô Mít ẵm đi ngủ. Chao ôi, thằng Huy cứ muốn nhỏ dại mãi để nằm gọn trong lòng 
cô. Sao mà thơm tho, êm ái, mát lạnh trong ngày hè, và nồng ấm những đêm đông. Nhất là mỗi khi 
tinh nghịch, nó sờ sờ nhũ bộ hoặc xoa xoa nơi bụng nơi mông, lại được cô Mít cười rúc rích và ghì 
chặt nó hơn. Nó thực không muốn lớn tí nào! 

 
* 

 
Thời Pháp thuộc, ngoài Bắc, thành phố nào cũng tạm đủ trường sơ, tiểu học. Trường sơ học gồm 

các lớp năm (đồng ấu), lớp tư (dự bị), lớp ba (sơ đẳng) rồi thi Sơ Học Yếu Lược. Thi đậu thì được 
chuyển sang trường tiểu học Pháp Việt, lên lớp nhì năm thứ nhất, lớp nhì năm thứ hai và lớp nhất 
để thi lấy bằng Tiểu Học Pháp Việt, còn gọi là bằng Cơ Thủy (?). 

Rõ ràng là kỳ thi Sơ Học Yếu Lược cũng như lớp nhì năm thứ hai là những biện pháp làm khó 
dễ cho việc học hành của người bản xứ, nếu so với chương trình tại chính nước Pháp. 

Nhưng nói cho công bằng thì việc học thật có kết quả. Học sinh có bằng Tiểu Học là tạm đủ 
điều kiện và khả năng đi làm công tư chức, đọc viết, đối đáp thông thạo với người Pháp và trình độ 
tìm hiểu học hỏi thêm ở các sách báo Pháp ngữ. Tại ba thành phố lớn, Hà Nội, Hải Phòng, Nam 
Định, có thêm trường trung học cấp I gồm các lớp năm thứ nhất (đệ thất), năm thứ hai (đệ lục), năm 
thứ ba (đệ ngũ) và năm thứ tư (đệ tứ) sửa soạn thi bằng Cao Đẳng Tiểu Học, cũng còn gọi là bằng 
Thành Chung. 

Riêng Hà Nội có các trường trung học hỗn hợp cấp I và cấp II để học thi lấy bằng Tú Tài bản 
xứ, thêm các lớp đệ tam, đệ nhị, đệ nhất để thi Tú Tài phần một, lớp chót để thi Tú Tài phần hai 
dạy thêm các môn khá hấp dẫn như triết học gồm cả bốn phần: tâm lý, luận lý, luân lý và siêu hình. 

Chỉ ở Hà Nội mới có trung tâm thi bằng Thành Chung và Tú Tài. Mỗi năm mở hai khóa, đầu kỳ 
hè cho những người đủ điều kiện nộp đơn, và cuối kỳ hè cho những người trượt khóa một nhưng đủ 
điểm thi khóa hai. 

(Ở bực trung học, nhà nước không muốn (?) hay không đủ điều kiện thỏa mãn nhu cầu hiếu học 
nên thiếu trường. Một số không đậu kỳ thi nhập học hoặc không thích học trường công thì phải trả 
học phí, theo học tại các tư thục, kết quả cũng vô cùng khả quan). 

Ngoài ra còn các trường kỹ nghệ, canh nông thực hành, các trường cao đẳng đào tạo chuyên 
viên trung cấp như Cao Đẳng Mỹ Thuật, Công Chánh, Canh Nông, Thú Y, Sư Phạm, vv... 

Trên hết là trường đại học có hai phân khoa: Luật khoa và Y Dược khoa hỗn hợp. Từ sơ học đến 
đại học, trường nào cũng khang trang, có sân chơi rộng rãi, bóng cây râm mát, mỗi lớp có tủ sưu 
tầm, địa đồ, tranh ảnh minh họa làm trợ huấn cụ để giảng dạy các môn học. Các lớp trên còn có cả 
phòng thí nghiệm để thày giáo trình giảng các nguyên tắc khoa học căn bản và phổ thông. 

Một cảm giác mà Huy chắc, sau này, khi nước nhà "độc lập", không học sinh nào có nổi là, hàng 
năm, mỗi kỳ hè nhập học niên khóa mới, cùng với thày mới, bạn mới, quang cảnh trường sở cũng 
như thay đổi hẳn với nước vôi, nước sơn sáng bóng, mọi nơi dọn dẹp sạch sẽ từ trong ra ngoài. 

Huy thương hại lũ con em mang tiếng dân nước độc lập mà phải chui rúc trong những trường 
lớp chật chội, mỗi ngày chia nhau hai ba "ca" và chỉ học hành bằng tấm bảng, cục phấn với miếng 
giẻ lau! 

 
* 

 
Sinh trưởng giữa đám hoành phi câu đối của một gia đình thuộc nho lâm xuất chính, trí phú địa 

hào, Huy được nuông chiều. Nhưng từ khi có trí khôn, Huy cảm thấy ngột ngạt giữa cái không khí 
ỷ lại, vô trách nhiệm của mọi người. Trong nhà ai nấy đều thấy giầu có quá, không cần làm gì mà 
chỉ cốt sao cần kiệm, giữ lấy mà ăn là đủ. Kết quả là không ai giám nghĩ, giám làm. So với đại đa 
số đói rách thời đó thì không có gì để phàn nàn, nhưng thật đáng buồn là không ai biết lợi dụng sự 
may mắn của mình để thăng tiến cho bản thân và cho người khác. Nhà rất sẵn sách báo. Mỗi vụ hè, 
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Huy cắm đầu đọc, làm quen với các chủ trương của Đông Dương, Nam Phong, Tự Lực, Tân Dân, 
Tin Tức,... và thấy đường lối nhóm Tự Lực thật hợp với mình, trong khi có ác cảm với luận điệu 
của nhóm cộng sản đệ tam, luôn luôn đầy giọng cực đoan, chụp mũ, côn đồ. 

Con đường Huy vạch ra là lợi dụng tài sản sẵn có, một khi trưởng thành, sẽ thiết lập một làng 
kiểu mẫu, có trường học, nhà thương, thư viện, lớp dạy nghề, hợp tác xã sản xuất, tiêu thụ,... Huy 
nghĩ mình cần sống một cuộc sống cao hơn, họ hàng cần được nâng đỡ để tiến thủ, bạn điền và dân 
làng đáng có một cuộc sống phong phú thay vì bằng lòng với những cái tầm thường ích kỷ. Để thực 
hiện mộng ước, Huy biết cần phải học hỏi, tìm hiểu nhiều; và từ đó, Huy làm quen với những vấn 
đề rộng lớn hơn: quốc gia, dân tộc, các cơ chế xã hội chính trị trên thế giới. 

 
 

 
 
 
 
III 
 

Làng Huy là một làng tân bồi. Sau khi doanh điền sứ Nguyễn Công Trứ thành công với hai 
huyện Kim Sơn-Tiền Hải, sông Hồng, sông Thái Bình và các phụ lưu vẫn tiếp tục mang phù sa đổ 
ra biển. Đất tiến lần, tiến lần. Dân theo gương cụ, quai đê chặn nước mặn, chờ cho đất thuộc rồi 
canh tác. 

Có một "quan" tham tòa sứ, thạo luật lệ đương thời, bỏ tiền ra mướn dân đắp đê, được làm chủ 
hàng mấy ngàn mẫu ruộng, kèm thêm sắc hàm thượng thư! Một ông chủ báo lợi dụng thủ tục giấy 
tờ, biến công lao của dân thành sở hữu của mình, khiến một hương chức kiêm nông dân ở làng bên 
cạnh quê Huy đứng ra lãnh đạo cuộc tranh đấu, giành thắng lợi cho nông dân, được họ tạc tượng 
lập đền thờ ngay khi còn sinh tiền, như một vị thành hoàng. Huy thường sang thăm, thấy ông thật 
quắc thước, chất phác, đôn hậu, cần cù, căn cơ và giản dị, đúng mẫu mực một bực đàn anh thôn ổ 
cũng như một nông dân điển hình. 

Dân làng Huy thì không cần am hiểu luật lệ, mà rủ nhau quai đê rồi chia theo phần công lao 
đóng góp. Họ gồm hai họ chính, từ miền cựu dân kéo đến. Họ Phạm, dòng dõi hoàng giáp Tam 
Đăng Phạm Văn Nghị -- thày học hai vị tam nguyên, Vị Xuyên và Yên Đổ -- doanh điền sứ, văn 
thân chống Pháp lừng danh vùng duyên hải. Họ Đoàn, dân bạch đinh Trà Lũ, chí thú cày sâu cuốc 
bẫm. 

Do đó, y như phần đông qui hoạch của cụ doanh điền sứ, làng Huy cũng ngoài cùng là biển Nam 
Hải rồi tới bãi sình lầy đầy xú vẹt cói, ngăn chặn bởi con đê quai mễ, tiếp đến xứ tiền đồng (cánh 
đồng trước mặt làng), xứ thổ cư (nơi dân làng cư ngụ), xứ hậu đồng (cánh đồng sau lưng làng), và 
cuối cùng là bờ đê và sông cái. Hai hông làng, phía đông và phía tây đều có sông con từ sông cái 
chảy vô, thông nhau bởi khúc sông cắt ngang, chia làng thành hai mảnh. Một mảnh là xứ thổ cư 
liền với hậu đồng. Một mảnh là tiền đồng chạy sát tới chân đê ngăn biển. Cũng giống như phần lớn 
các qui hoạch của cụ doanh điền sứ, tuy tiền đồng quay về biển Nam Hải, các mặt nhà đều quay về 
hướng nam, đáng lý phía nam xứ thổ cư, là mặt tiền, phải là đầu làng, thì, trái lại, vì hậu đồng được 
bồi trước, phần thổ cư phía bắc lại hóa đầu làng, được thiết lập trước, gần sông cái, có chợ, có đình, 
có văn chỉ, trường học, cây đa,... và phía nam biến thành cuối làng, nhưng lại có đường cái khang 
trang và con sông chạy ngang trước mặt. Gia đình Huy chiếm trọn dải đất cuối, suốt bề ngang làng, 
thành như sở hữu luôn cả đoạn đường cái và con sông ngang này. Bà Huy luôn trông nom cho hàng 
thông vệ đường cao vút reo hát tỏa bóng quanh năm và các bến đá bằng phẳng an toàn để mọi 
người qua lại có chỗ nghỉ chân, tắm giặt. 

Sát đê biển là xóm trại, dành cho dân mới tới lập nghiệp hoặc trai trẻ mới lập gia đình không đủ 
khả năng chen sống trong xứ thổ cư hay muốn tự lập, xa hẳn sự kiềm tỏa của phụ huynh. 
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Vì là làng tân bồi, trù phú, ruộng nhiều, không có lũy tre bao bọc, nên không có cổng đóng lúc 
chập tối, mở lúc rạng sáng như các làng cựu dân. Trái lại, các thổ ở (nhà) thường lớn, đều có lũy tre 
riêng vây kín chung quanh, ngoại trừ nơi cổng chính. 

Cổng hoặc ở bên phải hay bên trái một ao thả cá. Lối đi từ cổng vào thường dẫn tới chuồng trâu, 
chuồng heo, chuồng gà, đống rơm rồi đến bếp. Dưới ao, có bè rau muống và ít bèo nuôi heo. Bờ ao 
trồng cây sung để trái rụng nuôi cá, cây vối để lấy lá và nụ ủ nấu nước uống, và một hàng cau cùng 
hàng chum hứng nước mưa. Sau ao cá là khoảng sân phơi thóc rồi đến nhà ở. Nhà nào cũng thường 
có vườn cây ăn trái phía sau, chém chết cũng phải có cây khế, cây mít. Nhà ở thường ba gian hai 
chái. Miền biển, gió bão dữ dội nên phải làm chắc chắn, cột lim, cột soan, đá tảng, mái bổi (cói, lát) 
mái rạ dày hàng nửa thước tây. Khi đủ tiêu chuẩn, họ xin lập làng và được triều đình sắc phong 
thành hoàng. Đất nhiều, phù sa màu mỡ, trồng được cả hai vụ chiêm mùa, thủy triều lên xuống 
hàng ngày nên những tệ đoan sau lũy tre xanh, bệnh tật, mê tín ít xảy ra. Tuy nhiên, dân làng hãnh 
diện vì đàn anh là hậu duệ của cụ hoàng giáp, vì có ông nội Huy là chân khoa bảng nhập tịch, và vì 
được bà Huy cúng tiền, cúng ruộng nên làng có đủ cả đình, chùa, văn chỉ, miếu, điện, bia, chợ, 
trường học, nghĩa trang, cầu cống. Cái nào cũng ít nhất ngang ngửa với những loại trên trung bình 
ở những làng trù phú của cựu dân, nhưng rất ít khi được sử dụng, hầu như quanh năm đóng cửa. 
Huy thấy duy nhất chỉ xuân thu nhị kỳ là các chức sắc mới dóng dả tuần tráng quét dọn để tế lễ, hội 
hè, đình đám. 

Ngày thường, việc làng thì họp luân phiên ở nhà một ông đàn anh nào đó. Chùa thì đã có sư trụ 
trì, được làng cấp ruộng cho cày cấy để lo chuông mõ. Ngay cả bà già, con gái, trẻ nít cũng ít khi 
lai vãng. Miếu điện chẳng ai buồn đến cầu khấn. Mà giá có muốn, cũng chẳng đào đâu ra nổi một 
kẻ biết đàn hát cung văn cho dân làng khăn chầu áo ngự. Ai cũng lo cày cuốc. Đau ốm thì hỏi thăm 
nhau uống lá, uống rễ chi cho khỏi. Trong làng có chú khách Xập ngụ cư, làm nghề lang thuốc, mà 
chẳng ai cầu, rút cuộc cũng đành đồng hóa, làm rể dân làng, ăn nhờ vào vợ cày cấy quanh năm. 
Thêm bác Khoát "khách nợ", chẳng biết từ đâu trôi giạt, mang bàn đèn thuốc phiện mở "vòm" và 
làm nghề đòi nợ mướn, cũng đành thất nghiệp, vợ con cũng lại thuê ruộng cày cấy sinh nhai. 

 
* 

 
Đến Huy như vậy đã là thế hệ thứ ba. Huy thấy dân làng mình thật cù lần. Từ lúc mở mắt chào 

đời cho đến chết, tối đại đa số không hề bước chân khỏi làng. Ngày ngày chiếc tàu thủy chạy ngoài 
sông cái, kéo còi u u vọng vào, mà dân làng cũng chẳng ai buồn thắc mắc hình dạng nó ra sao. Chè 
tươi, chè tàu, thuốc lào chỉ mấy ông đàn anh là nghiện ngập. Rượu thì tết nhất, giỗ chạp, đình đám 
uống đôi chút gọi là, sau đó coi như không biết đến. 

Có một lần, Huy thấy người đi chợ, đàn ông, đàn bà đùng đùng, hớt hải kéo nhau chạy, quăng cả 
quang gánh thúng mủng, thở không ra hơi. Hỏi ra thì là vợ chồng viên trưởng đồn quan thuế người 
Pháp, đóng bên kia sông cái, buồn tình kéo nhau sang xem dân tình. Lần đầu tiên nhác thấy ông 
Tây, bà Đầm, thì bà con mất luôn buổi chợ! 

Duy nhất có xã Đậu là bê bối, say sưa. Nhưng hắn say sưa có cơ sở. Chả là xã Đậu tài hoa ghê 
lắm, làm gì cũng khỏi chê. Cày bừa, trồng trọt, gặt hái, dựng nhà, lợp mái, đóng đất, rào giậu, giết 
trâu, giết bò, đánh vật; nghĩa là từ việc lớn đến việc nhỏ, cứ nhờ xã Đậu là yên trí lớn. Cho nên lúc 
nào hắn cũng được mời mọc, đãi đằng, chiều chuộng, công xá hậu hĩ. Khi rảnh việc, dư tiền, dư thì 
giờ, hắn ra hàng phó Gánh đầu xóm uống rượu say bí tỉ, hai tay bơi bơi, chân nọ đá chân kia, líu 
lưỡi chửi vung xích chó. Được cái hắn chẳng chửi đích danh ai. Cứ: 

- Mẹ bố chúng nó. Hư ư ư. Ông "thay". Ừ "xì" ông "thay". Hà. Xã Đậu uống rượu tì tì, chết 
xuống âm phủ khác gì "Riêm Vương". Ừ "xì thay". Phải không ông "ný"?  

Ông lý trưởng đành ậm ừ: 
- Hà, cái anh xã Đậu này, tối ngày chỉ "thay thưa"! 
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Người vùng Huy, ngoài việc phát âm bao nhiêu chữ l lộn thành n, tr thành t nhưng không ngược 
lại đã đành, mà lại còn đổi bao nhiêu s (đọc như x) thành th, d thành r và ngược lại, không bao giờ 
lầm lẫn, nên nghe rất ngộ nghĩnh. Chả hạn:  

- Xế xì nó ra nàm thao? (Thế thì nó ra làm sao?) 
Hoặc: 
- Rê Thu Ma, nậy Chúa tôi nòng nành vô cùng! (Dêsu Maria, lậy Chúa tôi lòng lành vô cùng!) 
Nói chung, làng do một hội đồng kỳ mục lãnh đạo -- gồm những vị chức sắc (ấm sinh hay phẩm 

hàm do vua ban qua nhà nước bảo hộ), khoa bảng (từ chân khóa sinh nho học hay bằng Tiểu Học 
Pháp Đông Dương trở lên), viên chức văn võ trung cao đẳng làm việc hay hưu trí -- và một ban 
hành chính, gồm chánh phó lý trưởng, chưởng bạ (thư ký, hộ lại), thủ quĩ và trương tuần, chọn từ 
những người chức phẩm cao nhất trong hội đồng kỳ mục và được chủ tỉnh phê chuẩn. 

Công việc hàng năm của các vị đó, sau lũy tre xanh, có lẽ chỉ vất vả, lo lắng hơn cả là vụ chống 
lụt vào mùa lũ, vụ thuế, và có thể kể thêm vụ cấp phát công điền hoặc mấy dịp hội hè đình đám, ăn 
uống khao vọng, nếu họ muốn bày vẽ ra! Thuế gồm thuế đinh, trung bình 2đ50, đánh lên nam giới 
từ 18 tuổi xấp lên, cộng phụ thu mọi thứ thành 3 đồng mỗi đầu người, và thuế điền 2 đồng mỗi mẫu 
ta (3.600m2). 

(Gạo khoảng 12 đến 16 đồng một tạ, một tô phở 2 xu, ăn ở trọ 3 đồng một tháng, một bộ âu 
phục len dạ bình thường 25 đồng, truyện ngắn đầu tiên của Nguyễn Tuân đăng trên báo Đông Tây 
được trả 3 đồng). 

Ngược lại, mỗi xuất đinh được cấp 5 sào ta (nửa mẫu) công điền cày cấy, và làng cũng được giữ 
lại một khoản bách phân thuế để chi tiêu trong việc điều hành thôn xóm, lại cũng có những phần 
công điền dành làm tự điền, học điền, sương điền cho việc cúng tế, học hành và canh phòng. 

Có điều với dân bạch đinh cày cấy một nửa mẫu ta ruộng thì ăn còn chưa đủ, tiểu nông trả thuế 
điền đến 20% hoa lợi là quá nặng, trong khi với giới giầu có thì thuế đinh điền là không đáng kể. 

Lý trưởng chịu trách nhiệm mọi chuyện, đối nội trong làng, đối ngoại với cấp trên, có phó lý 
phụ tá, luôn luôn xuýt xoa rằng ông bận việc dân việc nước! Thủ quỹ tất nhiên phụ trách giữ gìn 
tiền bạc, chắc chẳng mấy lúc dồi dào. Còn trương tuần lo việc an ninh mà ông cho là vô cùng 
nghiêm trọng vào hai vụ lúa chín tháng năm và tháng mười âm lịch, cùng tháng "củ mật" năm hết 
tết đến... trộm cướp như rươi! Riêng chưởng bạ phải lo sổ sách về ruộng nương và hộ tịch, mà cu 
Huy đoán chừng chưa đến hai chục "cái tờ này thay cái sổ sinh ra", tức tờ khai sinh quá hạn hay thế 
vì khai sinh sau này, mà chỉ kẻ nào đi thi hay đi tỉnh học mới cần phiền nhiễu đến xin. Các ông đều 
cẩn thận ghi trên chữ ký chức tước "Le lý trưởng", "Le chưởng bạ". Cho có vẻ Tây! 

 
* 

 
Hàng năm, cứ ve sầu rộn rã và hàng phượng đỏ ối là Huy náo nức chờ ngày về quê nghỉ hè để 

tránh cái nóng đáng sợ của thành phố. Nóng mất ăn mất ngủ. Giường chiếu, đồ đạc đều hâm hấp 
ngày đêm. Không gió còn đỡ, có lại nóng hơn, vì gió từ phía tây thổi tới, được mệnh danh là gió 
Tây hoặc gió Lào, đưa cái nóng sang. Chưa ai giám tính đến chuyện xa xỉ bắt nước máy vào nhà, 
nên gánh nước tại các vòi công cộng là chuyện đương nhiên. Huy đôi khi ra kiếm người chị họ 
ngoài đó, được chứng kiến cảnh chầu chực cả tiếng đồng hồ để được đôi nước và cảnh các tay anh 
chị máy nước làm trời làm đất lại càng chán cảnh thị thành. Quần áo, sách vở đã sắp xếp từ trước. 
Ngay sáng hôm sau ngày nghỉ học, là người chị họ đã sớm lo cơm nước để ông cháu Huy ăn xong 
ra tàu thủy. Luôn luôn người ba toong (lái tàu) hay người mại bản (bán vé) sai mạch lô (thủy thủ, 
người làm công trên tàu) mang chiếu trải riêng [ngoài boong (mũi tàu), về mùa hè, hoặc kế buồng 
máy, về mùa đông] cho ông cháu Huy ngồi. 

Trời cao ngất, trong xanh; sông rộng mênh mông, nước lũ đỏ ngầu cuồn cuộn chảy; gió lồng 
lộng; tàu xuôi theo chiều nước đi vun vút. 
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Ngoại trừ ở phủ lỵ là tàu cập bờ, bắc cầu cho hành khách lên xuống, còn tất cả các bến, là những 
làng mạc hẻo lánh, chỉ có "đò màn" ra đón. Từ xa, tàu kéo còi tu tu, và trong bờ, chiếc thuyền nan 
chở năm ba hành khách, người chèo người lái, hăm hở ngược dòng bơi ra. Tàu màn xế (tắt máy) 
chờ. Thuyền gần sát, trên tàu ném chão xuống, người đứng mũi đỡ lấy, cột chặt vào thuyền; người 
đứng lái, thật khéo, áp thuyền từ từ sát tàu. Hành khách cuống quít lên xuống, người nọ đỡ người 
kia, gọi nhau ơi ới. Khách lên xuống hết, anh mạch lô đứng ở cửa tàu ê a kêu vọng lên: "Hồi 
xê..ê...ế", đóng cửa lại. Tàu mở máy. Chờ tàu có trớn, thuyền buông chão, tụt lại sau, lầm lũi xuôi 
dòng chèo vào bờ. Người trên tàu, người dưới thuyền còn ngó theo nhau như luyến tiếc. Trông 
chiếc đò màn mỏng manh như lá tre giữa trời nước mông mênh bên con tàu vững chắc và công việc 
làm thật dễ gây tai nạn, hẳn hành khách nào cũng có phần lo ngại. Tuy nhiên hình như chưa bao giờ 
có chuyện gì xảy ra.  

 
* 

 
Bến đò quê Huy thì đặc biệt. Đó là một chiếc thuyền đinh (thuyền gỗ) to lớn và chắc chắn. Có lẽ 

vì là bến đò quan trọng, nhiều khách qua lại giữa các chợ của hai tỉnh sát nhau, nên lái đò cần 
thuyền lớn, vừa làm đò ngang sông cái vừa làm đò màn. 

Đò cập bờ là ông cháu Huy đã có thuyền nan do người nhà thuê lão Đốm chờ sẵn. Lão hồi trẻ 
chuyên nghề cướp bóc. Nay già, hai vợ chồng về tá túc nhờ vả bà Huy, chài lưới, chở hàng, chở 
khách giữa chợ nọ chợ kia qua ngày. Lão hai chèo lái, bà vợ một chèo mũi, thong thả nói chuyện 
xóm làng, hỏi han chuyện thành phố với ông Huy. Lúc này là Huy khổ tâm nhất, nhấp nhổm không 
yên. Năm cây số ngồi thuyền, Huy thấy lâu hàng thế kỷ, chỉ mong sao chóng tới nhà. Những lần 
được đón bằng cáng thì Huy thật sung sướng. Trước hết là gặp hai phu cáng người nhà trai trẻ. Thứ 
nữa là Huy có thể xin ông cho khỏi nằm chung cáng, tung tăng đi bên cạnh, tíu tít hỏi chuyện hai 
người phu cáng thân yêu. Đi trên đê, hít thở không khí ngát mùi lúa chín, nhìn những thửa ruộng 
chưa gặt, vàng ánh nắng hè, gió thổi dạt dào, uốn lượn như sóng biển. Nơi ruộng đang gặt, thợ dàn 
hàng ngang tiến đều nhịp; theo sau, đám đàn bà trẻ con chắt chiu lượm mót, cười nói om xòm. 
Những đoàn người xong sớm nhún nhảy quảy lúa, nhịp nhàng trở về thôn xóm. 

Từ trên đê, rẽ xuống đường giong (nhỏ) gập ghềnh sống trâu về làng, Huy chắc chắn sẽ gặp rất 
nhiều người quen biết, trẻ có, già có, cởi mở chào đón:  

- A, anh cả đã về! Rỗi rãi sang chơi nhé. 
Thế rồi, là những ngày ra đồng coi gặt, đuổi bắt cào cào châu chấu, những đêm đẩy đá cán lúa 

hát hò, những trưa đuổi gà đuổi chim không cho bén mảng sân phơi thóc, những chiều rê lúa nghịch 
nhiều hơn làm; là những ngày theo người lớn ra đê, xem cắt cói, chẻ cói, phơi cói, đóng gùi; là 
được sống những buổi sáng có con chích chòe tới đậu nóc nhà líu lo đánh thức: "Thiếu tiểu tu cần 
học" (thày đồ Cận dạy Huy rằng chim nó nhắc nhở: "Nhỏ thì phải chăm chỉ học hành"); là những 
lúc lê la đánh khăng đánh đáo, đuổi bắt, nhảy vô nhảy ra, bơi lội đánh chén (trò đuổi bắt dưới nước: 
kẻ bị bắt bị mọi người hè nhau nâng cao ném ra xa và phải đuổi bắt người khác để thay thế), mò 
cua bắt ốc, chăn trâu cắt cỏ, thả diều với bầu bạn nhà quê. 

Những buổi trưa, Huy thường trần trụi chiếc quần xà lỏn, nằm lăn ngay trên hiên nhà, nhìn trời 
rộng mây cao, đón gió biển thổi ào ào, nghe chim sẻ ríu rít trên trần, bồ câu gù nhau trên mái, hoặc 
lục lọi những cuốn Đông Dương, Nam Phong, Hữu Thanh, An Nam tạp chí ra ê a những bài văn 
biền ngẫu, hoặc đón đợi chó sủa thày đồ Cận kiêm phu trạm (bưu tín viên) mang giao khi tờ Phong 
Hóa, khi tờ Loa, tờ Hà Nội Báo, Tiểu Thuyết Thứ Năm, Thứ Bảy,... còn thơm mùi giấy mực thủ 
đô, chung quanh rộn ràng tiếng trống nhát ba thùng, thùng... thùng đổ liên hồi, thúc thuế hoặc hộ 
đê. 

Chưa bao giờ Huy chứng kiến nạn lụt tại quê nhà. Trừ trận lụt năm 1944, Huy gặp cảnh nước 
vừa rút hết, nhà cửa ruộng vườn tan hoang, rác rưởi khắp nơi, đâu đâu cũng tráng một lớp phù sa do 
nước rút đi còn để lại. Nhưng bão thì chẳng mấy năm không xảy ra. 
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Không cần đài thiên văn, khí tượng, người nông dân biết coi điềm trời, dự đoán thời tiết. Các 
ông già bà cả tiên đoán gió bão, sai con cháu neo chằng nhà cửa cột kèo cụ bị. 

Nhà cửa vùng quê Huy rất kiên cố nên ít khi bị giật đổ. Ở trong nhà, nhìn ra ngoài vắng tanh, 
nhà cửa đóng kín mít, cứ một trận mưa như trút nước lại xen kẽ một trận gió vật vã cây cỏ, Huy 
thấy thiên nhiên hùng vĩ bao nhiêu, con người càng nhỏ nhoi bấy nhiêu.Những ngày mưa bão bị 
cầm chân không làm ăn gì được, người nhà Huy có cái thú mang ngô, đậu phọng ra rang, nhâm nhi, 
túm nhau đan cạp rổ rá, nia thúng, giần sàng; chờ cho đủ bốn chiều gió, hết bão, ra thu dọn cây cối 
đổ gẫy, hoa trái rơi rụng, vừa tiếc công tiếc của vừa vái trời ngoảnh lại vào mùa lúa tới! 

Mùa đông, mưa phùn gió bấc, trời xám xịt, đường xá lầy lội. Thỉnh thoảng có người lủi thủi nón 
lá, áo tơi, chống gậy lò dò ngoài đường hay trên bờ ruộng, làm Huy liên tưởng đến hình ảnh con cò 
lặn lội kiếm mồi nuôi nấng đàn con. Bù lại, vào những ngày hè êm ả, buổi chiều bảng lảng, giữa 
tiếng chuông chùa chậm chạp buông lơi vào không trung, người chồng tắm rửa, kỳ cọ cả người, 
trâu, lẫn cày bừa, từ ngả sông trở về; người vợ thu dọn gọn ghẽ bếp núc; con trẻ xua gà vào chuồng 
gài cửa; xong rủ nhau rót bát nước vối ra ngồi bệ cửa hóng gió, thủ thỉ chuyện nắng mưa, chờ tối 
mịt mới vào đi ngủ. 

Gặp đêm trăng sáng, trẻ làng họp nhau reo hò, tranh thủ thêm ít thì giờ chơi đùa, mải vui làm 
cha mẹ í ới réo gọi. 

 
Những cảnh thôn dã quá thường với Huy như thế, khiến chàng tưởng không một ai xa lạ. Nhưng 

sau này, Huy thường rủ các bạn học cùng về sống suốt ba tháng hè, vì thấy quả tuổi trẻ thành thị 
cần hòa mình với tuổi trẻ thôn quê.  

 
* 

 
Chả là ông anh một tên bạn tụi Huy lấy vợ, và ra ở riêng. Lũ Huy có phận sự tiếp tay khuân vác 

đồ đạc. Bà chị dâu là giáo viên chính ngạch, tốt nghiệp trường Sư Phạm, kể như thượng lưu trí thức 
thời đó. Nhà chưa mướn kịp người làm, bà muốn chứng tỏ cưng chiều lũ bạn em chồng đến giúp 
đỡ, bèn đi đun nước pha trà tiếp đãi. Bỗng bà, mặt mày nhếch nhác, mồ hôi mồ kê ướt đầm, ở trong 
bếp ra, hỏi: - Này các chú, làm sao biết được nước sôi nhỉ? 

Hoàng nhanh mồm miệng, toe toét: 
- Thì học vật lý rồi thôi. Chị lấy hàn thử biểu nhúng vào mà thấy nhảy đủ 100 độ là biết liền chứ 

gì. 
Bà hớn hở: 
- Ừ nhỉ. Mình dạy học mãi mà đến khi vào việc lại quên khuấy đi mất. Rồi sai ông chồng lục 

trong đống đồ, tìm cho bằng được cái hàn thử biểu. Cả bọn được một mẻ cười vỡ nhà. 
Lại thêm cô nhỏ Ngân, gia đình thuê nhà trước cửa, vì ông bố vừa thuyên chuyển từ Hà Nội về 

làm việc tại tòa sứ tỉnh. Mới tới, ít bạn bè, cô nhỏ thường thì thọt tót qua, lí lắt chuyện trò hỏi han 
Huy. 

Một bữa, cô nhỏ lo lắng: 
- Anh Huy ơi! Sao vú em sưng lên ghê quá. Em lấy vôi khoanh bao lâu nay vẫn không xẹp, lại 

cứ sưng thêm. Mà sao nó không đau. Làm sao bây giờ hở anh?  
- Không việc gì đâu. Cứ kệ nó. Đừng lo. Em không thấy vú mấy chị lớn chình ình đó ư? 
Đại khái như vậy, rồi một hôm, cô bé lại băn khoăn: 
- Anh Huy ơi! Sao cây gạo ở trường em chỉ thấy có bông mà không có gạo, vậy mấy bà hàng 

xáo lấy gạo ở đâu? 
Huy phì cười: 
- Đấy là cây gạo bông. Còn cây gạo... gạo phải to hơn nhiều, quả lớn hơn nhiều, thì mấy bà ấy 

mới có thúng ấy thúng nọ mang bán cho mình chứ.  
Ngân trố mắt: 
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- To hơn nữa thì làm sao mà trèo? 
- Nhà quê họ trèo giỏi lắm. Em không thấy tranh hái dừa đấy ư?  
Ngân nhăn mặt: 
- Khiếp! Thế mấy bà ấy cũng tốc váy lên hứng như vậy hả? 
- Chứ sao. Thế này nhé: Hè này, xin phép thày me, hai chị em theo anh về quê là biết hết. Chịu 

không? 
Hè năm ấy, Huy dẫn chị em Ngân về quê. Ngân có dịp đi mót lúa, vò lúa, phơi phóng, rê quạt, 

xay thóc, giã gạo, giần sàng, thổi cơm, nấu nước, đi chợ đong bán với các bạn thôn quê. 
Hết hè, hai chị em về, mẹ Ngân kêu lên: 
- Lạy Chúa tôi! Hai con tôi như củ tam thất. Nhưng mà lớn và béo tốt ra ghê quá. Thôi, cho luôn 

anh Huy cả hai đứa đó. Anh đem về mà nuôi. 
Do đó, Huy thấy rõ có sự cách biệt quá xa giữa đám trẻ thành thị và thôn quê. Trước thời Pháp 

thuộc, thành thị và thôn quê là một. Hầu hết người ở thành phố có ruộng vườn, thân quyến ở nông 
thôn. Hai đàng luôn luôn liên lạc mật thiết, không khoảng cách. 

Nhà nước, ngoại trừ vua, gồm nho sĩ xuất thân quần nâu áo vải, đậu đạt, xuất chính, qui ẩn, 
quanh quẩn rồi cũng trở về đồng ruộng, nông thôn. Nhưng từ khi Pháp ổn định được việc cai trị thì 
nông thôn bị nhà nước thuộc địa bỏ rơi. Ngoại trừ phận sự phải đóng góp sưu thuế, nông dân tiếp 
tục đời sống sau lũy tre, không bao giờ biết đến mặt mũi thành phố. Lại thêm cái là không còn được 
lớp nho sĩ cầm cân nẩy mực, mà bị đám kỳ hào dốt nát tham nhũng tiếp tay thực dân bóc lột. 

Trong khi đó, thành thị phát triển. Thị dân được huấn luyện để giúp việc khai thác và quản trị 
thuộc địa. Những người làm việc với Pháp cho con cái theo học các trường Pháp Việt tại thành phố. 
Họ trở thành thị dân, tân học, sinh hoạt khác hẳn thôn quê và cũng ít khi léo hánh nông thôn. Các 
bà vợ ăn trắng mặc trơn, kẻ hầu người hạ, không hề phải động móng chân móng tay. Các tiểu thư 
chỉ biết cắp sách đi học, nữ công gia chánh còn không màng, nói gì đến cấy hái, xay thóc, giã gạo, 
giần sàng! 

Làm thế nào để tuổi trẻ nông thôn thấy tuổi trẻ thành phố thực ra không có gì là xa hoa, kênh 
kiệu, đáng ghét và, ngược lại, để tuổi trẻ thành phố thấy tuổi trẻ nông thôn cũng chẳng ngu đần gì 
mà còn cần thiết cho xã hội gấp mấy mình, nhất là để biết giá trị của bát cơm hàng ngày cất ăn là 
kết quả của bao nhiêu công lao, mồ hôi và nước mắt? Nghĩ thế, nên từ đó, Huy cố gắng rủ rê bạn bè 
về quê mình trong những kỳ hè. 

 
* 

 
Còn một dịp nữa mà hàng năm Huy mong đợi, là được về quê ăn Tết. Lần này thì nhẹ nhàng 

hơn, không phải mang theo sách vở quần áo gì nhiều, vì chỉ nghỉ trong vòng nửa tháng. 
Mùa đông thường ảm đạm, gió bấc mưa phùn, nước sông trong veo lờ đờ chảy. Trời mây sông 

nước như nhỏ lại, mà thời gian di chuyển của con tàu thì kéo dài ra. Về đến nhà thì đã xẩm tối. 
Cơm nước chuyện trò dưới ánh đèn hoa kỳ một lúc là Huy rúc vào nằm ngủ với "bác" giáp Tú, 

người cầm đầu đám canh giữ nhà, phòng trộm cướp. Bác rất chiều Huy mà Huy cũng thích bác vì, 
so với mọi người trong vùng, bác thuộc loại văn võ toàn tài. Xưa bác là bộ hạ ông Đề (Thám). Bác 
đọc thông viết thạo chữ nho và đánh roi đi quyền thật nhuyễn. Bác giữ sổ sách và chỉ huy đám gia 
nhân canh phòng nhà cửa cho bà Huy. 

Lệ của ông bà Huy là, đối với người ngoài, ai nhiều tuổi thì thuộc bề trên, nên bạn điền hay 
người giúp việc lớn tuổi, Huy phải tùy tuổi, coi như ông bà, chú bác, cô dì và xưng cháu, trẻ nhiều 
thì gọi anh chị xưng em. Chỉ với kẻ ít tuổi hơn mới được mày tao. 

Mùa đông miền quê, nằm trong ổ rơm, nghe gió rít qua khe cửa, giọt mưa lộp bộp rớt xuống tầu 
tiêu và thỉnh thoảng điểm tiếng tù và dội lên giữa đêm khuya tịch mịch, Huy có cảm giác vừa buồn 
buồn, rờn rợn vừa khoan khoái. Bác giáp Tú hỏi han việc học hành của Huy và tấm tắc khen: - *ừ, 
học hành vậy mới "nà" cách vật "tí ti" chứ. 
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Do đó, Huy chợt hiểu nghĩa của tựa đề cuốn Cách Trí Giáo Khoa Thư, mà cho đến bấy giờ nó 
chưa hiểu tự sao lại đặt tên như thế. 

Mấy hôm sau là những buổi bận rộn rửa lá, xóc gạo, đãi đậu, thái thịt để gói bánh chưng, tối 
ngồi canh bếp rực than hồng; rồi giết lợn, giã giò làm cỗ. Gần giao thừa, bọn con nít cùng người 
nhà lên gác, nơi đặt bàn thờ, thắp hương, coi ma trơi lũ lượt nhấp nhô nhảy nhót kéo vào thôn xóm. 
Họ kháo nhau là hồn ông bà hiện về đoàn tụ với gia đình vào dịp đầu năm. 

Lũ trẻ thích nhất là được chứng kiến ông Huy nghiêm trang cầm trịch trống cái, cha Huy đánh 
chiêng và bác giáp Tú gõ chuông, nhịp nhàng ba hồi chín tiếng tùng, bi li, boong... trước chậm rãi, 
sau dồn dập, báo hiệu sang năm mới. Tiếp đó là trống đình, chuông chùa phụ họa, kèm theo tiếng 
pháo đì đẹt của dân làng tống cựu nghinh tân. Lũ ma trơi tán loạn chạy trở ra đồng. Sáng mồng 
một, mọi người dậy sớm, rửa mặt bằng nước nóng lá mùi, thay quần áo mới, ra chúc mừng ông bà 
để lấy tiền mừng tuổi và chờ gia nhân tới xông nhà, làm cỗ cúng sớm, xong hạ xuống thừa huệ, để 
còn sắp sửa đãi đằng quan viên làng xã và khách khứa. 

Thường thường, đại diện làng, đủ mặt, dẫn nhau đến chúc tết ông bà Huy khá sớm, rồi tùy theo 
ngôi thứ, chia nhau chiếu trên chiếu dưới, nâng chén, ăn cỗ mừng xuân. Sau đó bạn điền lần lượt 
tới, và cứ bốn người tự động xếp thành một mâm, uống rượu, ăn cơm, gọi là "năm mới lấy may", 
cùng nhau chúc tụng, chuyện trò thăm nom về gia đình vườn ruộng, nghiêm chỉnh nhưng thân mật.  

 
* 

 
Cỗ bàn nhà quê, ngày giỗ cũng như ngày tết, lúc nào cũng là ngả con lợn ra, làm đủ mấy thứ giò: 

giò nạc, giò mỡ, giò thủ, giò lòng; hai món ninh mọc; một đĩa nem; một đĩa lòng; còn bao nhiêu thịt 
nạc, thịt mỡ thái phay ráo trọi. Tết thì một tấm bánh chưng chia hai, hai bên mâm mỗi bên một nửa. 
Giỗ thì mỗi bên một đĩa xôi hoa cau (gạo nếp trộn đậu xanh), đám cưới thay bằng xôi gấc. Điều 
quan trọng là không mâm nào được thiếu món gì, và rượu phải dư dả. Thực khách càng say sưa 
chuyện trò ầm ĩ, gia chủ càng vinh hạnh. Được cái ít khi xảy ra cãi nhau, đánh lộn. Có lẽ họ nể ông 
bà Huy nên tự kiềm chế, không để quá chén chăng? Về y phục cũng thế, tuy không quá thiếu thốn 
nhưng người vùng Huy rất cần kiệm, luôn luôn mua vải tám (do các khung thủ công dùng sợi bông 
trồng trong nước dệt khổ hẹp, tám tấc ta?) nhuộm củ nâu, nếu cần màu đen thì nhận thêm bùn, để 
may quần áo. Chỉ khăn vấn tóc, khăn vuông trùm đầu, áo dài mặc ngoài mới mua đến vải ngoại 
hóa. Giỗ tết đình đám chỉ cần ăn mặc lành hơn, mới hơn. Đàn ông chụp thêm cái khăn xếp, đàn bà 
buộc thêm cái thắt lưng hoa lý. Áo dài, hầu như duy nhất, chỉ dùng khi đi cưới hỏi vợ hoặc về nhà 
chồng, trừ các ông bà hào lý là ngoại lệ! 

 
* 

 
Lượt về háo hức bao nhiêu thì lượt đi rầu rĩ làm vậy. Trước hôm đi là mẹ Huy đã làm những 

món ăn Huy thích, mang Huy ra tắm rửa kỳ cọ, kiểm soát áo quần. Lúc này, ngồi thuyền lão Đốm 
lại thành cái khoái của Huy, để níu kéo thời gian nán lại quê nhà trên quãng đường ra bến tàu. 

Chuyến tàu ngược luôn luôn là về chiều, lúc chập choạng tối, nhưng hành khách thường phải ra 
sớm, ngồi đợi tại nhà lái đò nơi cửa sông. Trời chiều, mùa hè nắng quái vàng ệnh, mùa đông mù 
mưa, trên con sông mênh mang, chiếc tàu coi trơ vơ, bâng quơ buông mấy tiếng còi khàn khàn, 
càng làm Huy thấy việc xa quê là buồn nản. 

Lần nào lên tàu xong, Huy cũng tìm một xó, ngồi bó gối, gục đầu, hình tưởng lại người và cảnh 
quê nhà. 

 
* 

 



19 
 

Điều mà, khi đã lớn, Huy ngại hơn cả, trong hai dịp về quê, là kỳ giỗ cụ nội, cụ ngoại và nhất là 
kỳ tết "được thêm một tuổi". Họ hàng họp mặt đông đủ. Thế nào Huy cũng bị gọi ra ngồi nghe 
nghiêm khắc phán: 

- Chi này hiếm hoi, muộn màng, gia sản lại lớn, ông bà thì già muốn có chắt bế. Anh là đích tôn, 
không được phép trây mặt ra như thế. 

Mẹ Huy lại nhân những cơ hội đó sụt sịt thêm, mỗi lúc hai mẹ con rảnh rỗi:  
- Anh lớn rồi. Cha mẹ ai cũng chỉ mong làm xong bổn phận. Anh có thương cậu mợ thì, bằng 

lòng đám nào, chỉ cho cậu mợ lo, sớm ngày nào mừng ngày đó.  
Huy cù nhầy: 
- Thì mợ thấy đám nào vừa ý, cứ cưới về cho con đi. 
- Anh nói vậy đâu được. Thời buổi này đâu có như trước nữa. Các anh học Tây học Tàu, đâu có 

như chúng tôi xưa kia. Thì bao nhiêu đám họ gọi cho đó. Anh chiều mợ, tới coi mắt đàng họ đi. 
Thế là Huy lại làm bộ vâng dạ, hăng hái, hứa đi xem mắt vợ, cốt cho thoát lúc bà mẹ cảm khái. 
Chả là các ông các bà quanh vùng cứ nhờ người đánh tiếng gả con gái cho Huy. Toàn những 

ông cai, ông tổng, ông lý,... Huy chắc mẩm lại là mấy cô thôn nữ ngoan ngoãn, cha mẹ đặt đâu ngồi 
đấy, và thương họ giá lấy phải mình là đụng nhằm thằng lang bạt kỳ hồ chứ béo bở gì. 

Đó là điều làm Huy ngán mỗi buổi xuân về, kèm với cái rét mướt của xứ Bắc, lầy lội, giá buốt, 
mà chính người Pháp cũng kêu là cắt da cắt thịt (le froid tranchant); với những ngày hanh nứt da 
nứt thịt, những ngày nồm ẩm mốc, nước rỏ ròng ròng trên tường. 

Sau này, Huy mới bật cười: hoá ra họ chẳng là ai khác, lại chính là mấy "em bé" được cha mẹ 
gửi đi tỉnh học mà hàng ngày lũ Huy vẫn tò tò theo sau, mong được mắt xanh soi tới dấu bèo! 

 
 
 
 
 
 
IV 
 
Nhóm học tập của Huy nòng cốt gồm năm người, ngoại trừ các bạn hữu tham gia thất thường. 

Họ họp nhau mỗi tối tại nhà Hoàng. 
Cha mẹ Hoàng rất cởi mở, dễ dãi với con cái và bè bạn của con. Chị Hoàng thân mật săn sóc 

đám bạn của em mình. Các em Hoàng rất hồn nhiên với bạn bè của anh, nên mọi người tha hồ ăn 
ngủ, tắm rửa tùy thích. Họ dành riêng một căn gác xép cho đám thanh niên tụ họp, bàn cãi như mổ 
bò. 

Lúc này, thiếu nữ thành phố bỏ nhuộm răng, mặc quần trắng áo màu, đi guốc cao gót và cắp 
sách đến trường đã là điều đương nhiên được công nhận. Thanh niên tuy không còn trịnh trọng 
khăn đóng chữ nhân, lẹp xẹp đôi giầy gia định nhưng hầu hết quanh năm vẫn còn chiếc áo the đen 
la cả, chiếc quần trắng trúc bâu, đôi guốc quang dầu và chiếc nón cối trắng. Âu phục mới lác đác 
nơi các cậu nhà giầu hoặc đám ăn chơi! 

Phần lớn bạn bè hay lui tới là do Hoàng có nhiều em gái, nhưng nhóm học tập của Huy thì hầu 
như không người nào lưu tâm đến đám thiếu nữ đang độ phổng phao này; mà, tối nào cũng cỡ 7 
giờ, là họ đã có mặt, mùa hè cũng như mùa đông, nóng thì xoay trần hoặc đi xối nước ào ào, rét thì 
co ro trong chăn bông, làm bài vở nhà trường, xong là thảo luận lan man, đề cập đến đủ mọi vấn đề. 
Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới, cuộc khởi nghĩa Yên Bái, cuộc bạo động Xô Viết Nghệ Tĩnh, 
sự ồn ào của Mặt Trận Bình Dân, "mối tình" không tiền khoáng hậu giữa hai nhóm Đệ Tam và Đệ 
Tứ lúc đó đã đi vào quên lãng. 

Mỗi tối, sau khi xong bài vở nhà trường, cãi cọ đủ thứ chuyện, cả bọn kéo nhau đi quanh phố, 
qua những nơi có nữ sinh đẹp. Mỗi chàng chọn một cô làm người trong mộng. Khi qua nhà thiếu 
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nữ nào do một chàng tuyển chọn thì bốn tên kia mồm miệng bô bô, trong khi chàng đó câm như 
hến, lỉnh ra phía ngoài, len lét như rắn mồng năm; chờ đi xa một chút là cự nự lũ bạn, nhưng bụng 
mừng thầm, tin rằng nhờ lũ quái mà người đẹp hiểu cho tâm sự ngổn ngang của mình. 

Hoàng là tên to mồm, mà cũng phổi bò nhất, ba phải về mọi vấn đề:  
- Tao thì "con" nào cũng được. Nó có để ý khối ra đấy mà hòng. Hoặc: 
- Thằng nào cần gì là có tao liền. Cứ thay đổi là được rồi. Hơi đâu mà phân biệt quốc gia quốc tế 

cho mệt xác. Làm sao tống được tụi Tây đi đã, rồi hãy hay.  
Mẫn thì tính toán: 
- Uả, đâu được, mày. Ừ, làm sao, khi mình tay trắng? Lúc này Nhật đang lên, phải biết lợi dụng. 
Hân đồng ý với Hoàng là phải tống Tây đi, và khẳng định rồi thì làm gì nước nhà chẳng giàu 

mạnh: 
- Nước mình thiếu gì tài nguyên, nhân sự. Chúng mày đừng có lo. Chẳng mấy lúc sẽ kém gì 

Nhật Bản! 
Trương, trái lại, kêu Hân đầu óc thiển cận: 
- Trào lưu thế giới hiện nay là phải đi theo đường lối quốc tế, chứ sao lại gò ép trong biên cương 

quốc gia nhỏ hẹp. 
 
Riêng Huy chỉ tủm tỉm theo dõi những tranh cãi ồn ào của các bạn, thỉnh thoảng đâm vào một 

câu ngang cành bứa: 
- Tụi bay chỉ được cái hung hăng con bọ xít. Coi chừng tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Giả thử cụ 

Phan Bội Châu, ông Nguyễn Thái Học mà thành công, rồi lấy ai ra mà làm. Đến cụ Phan Chu Trinh 
còn phải nghĩ chuyện ôn hòa đó, chúng mày ơi.  

Bạn bè đều liệt Huy vào loại tổ sư lừng khừng, dở hơi dở hám, cách nói chuyện khiến muốn đập 
cho một trận. Huy chỉ cười hề hề đáp lễ. 

 
* 

 
Chiến tranh bên Âu Châu kéo theo sự thiếu thốn đủ loại mặt hàng tại thị trường Đông Pháp, một 

thuộc địa chuyên cung cấp nguyên liệu và tiêu thụ mọi thứ chế tạo tại "mẫu quốc". Từ hộp quẹt, cái 
ngòi viết đến tờ giấy đều khan hiếm, khiến dân bản xứ phải giải quyết bằng những phương thức 
nghèo nàn, biến báo: chẻ que diêm ra làm đôi cho đỡ tốn; dùng đóm vạt nhọn đầu, chấm chút diêm 
sinh để mồi lửa, hút thuốc; in sách báo bằng giấy moi dày cộm; dệt vải bằng sợi gai cứng quèo,... 
Nhờ đó, một số người khéo chân khéo tay, có sáng kiến, đầu óc kinh doanh trở nên khá giả. Và dĩ 
nhiên là bọn đầu cơ tích trữ được dịp hoành hành! Riêng nhóm Huy không còn thấy thiết tha với 
việc học hành, thi cử. Trong các buổi chuyện trò, họ đâm sôi nổi hơn, và ngơ ngác về sự thảm bại 
nhục nhã của Anh, Pháp trước cuộc tấn công của Đức Quốc Xã. Rõ ràng có một sự đổi đời đang 
diễn ra tại khắp nơi. 

Thống chế Pétain, kẻ chiến thắng Đức tại Verdun hồi Đệ Nhất Thế Chiến, nay lãnh đạo chính 
phủ đầu hàng. Toàn quyền Catroux chủ chiến bị Decoux thay thế. Qui chế nhân viên bản xứ được 
sửa đổi; thanh niên được khuyến khích sinh hoạt tập thể, thể dục, thể thao! 

Họ thấy bật cười về nỗi phi lý mỗi sáng phải xếp hàng chào cờ "tam tài" và hát suy tôn kẻ đầu 
hàng địch, ca tụng công đức... cứu quốc: 

Maréchal, nous voilà 
Devant toi, le sauveur de la France! 

(Thưa thống chế, chúng tôi đây, trước mặt ngài, người cứu nguy nước Pháp!) Rồi tuyển tập lời 
lời châu ngọc "Thống chế đã nói". Rồi hình ảnh khẩu hiệu ngự trị nha sở, trường học, mọi nơi công 
cộng, đến cả những chốn du hí. Lần đầu tiên Huy tận mắt, tận tai thấy kỹ thuật và khoa học tuyên 
truyền mà trước kia chỉ mới mường tượng được qua báo chí nói về các nhà nước cộng sản, phát xít. 
Y như chúng vẫn còn đang được tận dụng ngày nay! 
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Bọn Huy rõ ràng nhận thức rằng một sự đổi đời, đảo lộn đang diễn ra tại khắp nơi. Rồi Hân mất 
dạng. Mẫn bỏ học. Trương thì tới lui lớp học bất thường, kín kín hở hở, làm như có sự gì bí mật 
lắm. Chỉ còn Hoàng và Huy là vẫn tiếp tục cắp sách đến trường đều đặn. 

Thế rồi Nhật đánh phá Lạng Sơn, Hải Phòng, và được nhà nước Đông Pháp nhượng bộ, mang 
quân vào đóng ở Bắc Kỳ. Nhà nước lại phải nhượng bộ cả Xiêm (Thái Lan), cắt đất trả lại. Cũng có 
tin về Phục Quốc Quân hoạt động tại biên giới phía Bắc, về các cuộc nổi dậy trong Nam và Trung 
Kỳ, song đều thất bại. Đèn đóm ban đêm phải bịt kín theo lịnh phòng thủ thụ động, đâm ra tù mù. 
Hầm hố chữ chi, đào để tránh máy bay oanh tạc, khiến vẻ mỹ quan của thành phố suy giảm. Những 
người từ trước đến nay hoạt động chống đối nhà cầm quyền, được gọi là phần tử thanh tích bất hảo, 
bị chỉ định nơi cư trú. Có cái gì bất ổn trong không khí, và những ngày sắp tới chưa biết sẽ ra sao. 

Trong khi đó, các thành phố lớn sinh hoạt với niềm hồi hộp về nỗi máy bay Đồng Minh (Mỹ) 
bắn phá. Đường sá, cầu cống, xe cộ, tàu bè, kho lẫm, xí nghiệp, doanh trại đều là mục tiêu. Ban 
ngày công việc hầu như ngưng trệ mà chỉ uể oải sống dậy về đêm. 

Nhưng với lũ học trò như Huy thì thật khoái. Các gia đình dư dả cho vợ con tạm lánh ra ngoại ô 
hoặc về quê. Những khi báo động, trừ kẻ ở lại coi nhà, mọi người đều đóng khóa nhà cửa, ra ngoài 
thành phố tránh bom đạn; lớp học ngưng giảng, học trò mạnh ai nấy chạy. Thế là nam nữ học sinh 
có cơ hội rong chơi giữa trời mây, đồng ruộng, gặp gỡ nhau thường xuyên, ngoài vòng kiềm tỏa 
của phụ huynh, học đường. Huy và lũ bạn kháo nhau các nữ sinh xinh đẹp hay chạy báo động nơi 
nào, để lượn quanh hoặc vác bánh mì ba tê, cơm nắm muối mè tới gần, ngồi nhâm nhi, chiêm 
ngưỡng các cô điệu bộ. Ôi, em Mai, em Nguyệt, em Trang, em Loan, em Nhu,...! Sao các em cứ 
đóng kịch, ngúng nguẩy, làm ra vẻ vô tình? Cứ mửng đó thì báo động muôn năm! Nhưng rồi phóng 
pháo cơ Liberator, pháo đài bay B-29 đến thật. Và những vụ bom lầm, bắn lạc vào những kẻ không 
kịp chạy ra khỏi thành phố khiến Huy thấy bất nhẫn. Chả hạn anh Thỏa làm phu khuân vác, chị bán 
nước trên lề nhà Huy, có đứa con nhỏ hàng ngày vẫn luẩn quẩn bên mẹ. Vậy mà rồi nó bị đạn lạc 
chết. Nhìn anh câm lặng thẫn thờ, chị lăn lộn bên xác con, Huy thấy hoàn toàn bất lực. Chưa kể 
chính gia đình Huy cũng chịu thiệt thòi.  

 
* 

 
Nguyên gia đình Huy có một khu phố rất rộng, chiếm ba mặt đường, dùng làm cửa hàng thóc 

gạo và kho chứa, đối diện ga xe lửa, bến cảng và các kho của nhà nước. Lúc đó quân đội Nhật đã 
quản lý tất cả các cơ sở công trước mặt ấy. Một hôm, Mẫn, đúng thời trang, áo "sơ mi dét" rộng 
thùng thình, tay chấm khuỷu, quần ống túm xệ dưới rốn, đi "ghệt" da lệt sệt, dẫn hai người Nhật 
dân sự đến, giới thiệu là thuộc ban giám đốc Dainan Koosi muốn mở chi nhánh và cần kho rộng rãi 
để chứa hàng. Mẫn hiện làm cho họ và yêu cầu Huy giúp đỡ. Như đa số nhà nho, ông nội Huy bút 
đàm với hai người Nhật trẻ, rất lấy làm thích thú, bảo Huy cố thu xếp cho họ. 

Mẫn một phần khẩn khoản Huy giúp, để hắn được đắc lực, lại giải thích là nhân việc hợp tác này 
sẽ có thể nhờ vả được những chuyện lớn hơn, một phần cũng nói thật là khó lòng có thể từ chối, vì 
họ đã nhắm chỗ đó, nhất quyết lấy cho bằng được. Và dĩ nhiên họ đủ thế lực. Mẫn còn nhắc Huy: 

- Mình tấc sắt trong tay không có. Nay có Nhật, không nhờ vả họ thì trông vào đâu? Mày thử hỏi 
chúng nó xem sao. 

Huy ừ hữ rằng sẽ chuyển lời, còn việc nhường kho, thực ra không có gì trở ngại. Và Huy dành 
cho họ toàn bộ cái kho trông ra mặt sau. Rồi, một hôm máy bay đến ném bom, khói đen ngất trời. 
Hết báo động, từ ngoại ô trở về, Huy được mấy người phu khuân vác quen đón ở cửa nhà, báo tin 
cửa hàng lúa gạo tiêu rồi. Huy chạy tới xem, quả nhiên tan nát, chỉ còn là đống gạch vụn. Trớ trêu 
là kho của Dainan Koosi phía đàng sau lại không hề hấn suy suyển. 

Theo Huy, đúng ra, chắc máy bay Đồng Minh muốn phá hủy các kho của nhà nước do quân đội 
Nhật sung công ở trước mặt, mà bom lạc qua đường, vào tiệm của Huy. Nhưng xét ra cũng chẳng 
oan uổng là bao, vì trong phạm vi đó cũng có cả hàng hóa của dân sự Nhật. Câu hỏi Huy đặt ra là, 
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khi chiến tranh, có quyền tàn phá các cơ sở dân sự hay không? Nhưng đến nay, Huy thừa rõ, với 
Nhật Bản hay cộng sản, khó biết đâu là dân sự, đâu là quân sự. 

(Mỹ có bồi thường và sau đến Nhật -- Thỏa Ước Việt-Nhật 13-5-59 -- nhưng nhà nước Ngô 
Đình Diệm sung công tất cả, dùng vào chương trình thủy điện Đa Nhim, nạn nhân không hề được 
đếm xỉa, dù chỉ là tờ thông báo để tường). Bất lực hơn nữa là năm Giáp Thân (1944), mùa lũ, mấy 
tỉnh duyên hải bị lụt, bị nạn cây nước, bị bão; mùa đông lạnh chưa từng thấy. Hè năm đó, Huy đi 
tàu thủy về quê, nhìn nước chảy như tên bắn; nhà cửa, trâu bò, súc vật, xác người cuồn cuộn trôi 
theo dòng. Cuối đông, về ăn tết, Huy thấy cá ở ao trước, ao sau chết rét nổi lềnh bềnh; có nơi trâu 
cũng chết vì lạnh. Ngay làng Huy trù phú mà đã có hiện tượng bán ruộng, bán nhà, bán đồ đạc. Gia 
đình Huy còn thêm nạn phải chở "thóc tạ" lên tận phủ giao bán với giá rẻ mạt, với sự sách nhiễu về 
thóc ẩm, thóc dối, cân đủ cân thiếu của phủ đường, của cai thầu Liên Đoàn. Còn dư được chút nào 
thì quan phủ về tận nơi khám xét và niêm phong, đến chính nhà Huy cũng thiếu gạo ăn. 

Từ tết ra thì nạn đói rõ rệt. Huy bàn cùng anh quản lý, người đứng trách nhiệm mọi việc về quản 
trị tài sản của gia đình Huy, phá niêm phong, lấy lúa phát cho dân quanh vùng, rồi cùng bỏ trốn. 

 
* 

 
Đêm 9-3-45, Nhật đảo chính Pháp, ít người biết trước. Nhưng với ai theo dõi thời cuộc thì 

không có gì đáng ngạc nhiên. Pháp tính tiếp tay Đồng Minh đổ bộ thì Nhật phải hạ thủ để còn liệu 
đường đối phó. Đối với Việt Nam, cũng chẳng gì hơn một sự dịch chủ tái nô. 

Ngay chiều mồng 10, Mẫn đến nhà Hoàng, rủ anh em đi làm việc với Nhật:  
- Chúng mày nghe tao đi. Biết trông vào ai bây giờ. Ít nhất thì cũng có thay đổi cái đã. 
Hoàng hỏi ngay: 
- Đã chắc gì tụi Nhật thực tâm? 
Huy chậm rãi: 
- Thằng Hoàng nói đúng. Nhiệt tình không chưa đủ. Đã làm, cần biết phải làm như thế nào, phải 

chắc sẽ thành công. Làm mà dựa trên những điều mơ hồ, không biết rõ mình đi tới đâu, manh động, 
xuẩn động chỉ có hại. 

Cuối cùng, cả Hoàng, Trương và Huy đều đồng ý phải chờ xem thái độ Nhật ra sao. Họ nhắc 
Mẫn việc "tụi lùn" đã từng phản bội Phan Bội Châu xưa kia, và Trần Trung Lập mấy năm trước, 
cũng như những sự tàn bạo trong việc cai trị Cao Ly-Đài Loan, đánh chiếm Mãn Châu-Trung 
Quốc. Họ cũng nhắc lại bữa đầu năm đi sinh hoạt ở ngoại ô, có cả Mẫn, mọi người đã tận mắt thấy 
quân Nhật hành hạ một người móc túi ở chợ, đánh đập dã man rồi trói tứ chi treo lên cây cho chết, 
bất kể luật pháp, lòng nhân, thực tế đói khổ vì lúa gạo bị thu mua hết. Chúng ta có thể trông mong 
gì ở giống người như thế. Tụi Pháp vậy mà còn đỡ. Tốt hơn, hãy cứ tiếp tục dồn nỗ lực vào việc 
cứu đói. 

Và cả bọn lập chi nhánh Thanh Niên Khất Thực, đi xin gạo, thổi cơm, lập trại nuôi người sống, 
chôn người chết. Trương lại còn bày đặt kết nạp mọi người vào mặt trận Việt Minh để đánh Pháp 
đuổi Nhật. 

Chẳng ai do dự, vì thấy chỉ là việc đương nhiên. Làm được cái gì thì làm. Thực ra cũng chưa 
làm được gì hơn là lén lút chuyền nhau mấy tờ Cứu Quốc, Cờ Giải Phóng, Dân Chủ; rải ít truyền 
đơn; dán ít khẩu hiệu,... Tất cả đều lem nhem. Huy thì quan niệm những hoạt động này chỉ là 
những áp lực để yểm trợ cho nội các Trần Trọng Kim giành giật chủ quyền còn trong tay người 
Nhật. * 

Điều bọn Huy nghi ngại chẳng cần chờ lâu. Kobayashi, giám đốc chi nhánh Dainan Koosi, nơi 
Mẫn làm việc, đã trở thành trưởng ty Hiến Binh Kempeitai, bỏ lớp quần áo dân sự, mặc quân phục, 
đi ghệt, đeo gươm lệt sệt. 

Lũ Tàu lai vô nghệ nghiệp, nghiện ngập, nay đầu quân thay thế đám mật thám Sở Liêm Phóng 
Pháp, nghênh ngang, nhâng nháo đi khiêu khích những người xưa kia dè bỉu chúng. 



23 
 

Một tối, như thường lệ, sau khi học hành đấu láo xong, bọn Huy đi bát phố, đụng đầu lũ thằng 
Lầm, thằng Cẩu, thằng Khầu, thằng Thùng đang la hét giữa đường. Do phản ứng tự nhiên, Huy 
ngoái nhìn. Lập tức chúng xông tới, sừng sộ:  

- Nhìn cái gì? 
Huy vừa kịp trả lời: 
- Thì nghe các anh lớn tiếng nên tôi quay lại. 
Thằng Cẩu đã tức thời rút súng ra, dí vào ngực, bắt giơ tay lên và lục soát. Sau đó, nó lườm 

lườm, nạt: 
- Lần sau coi chừng, nghe không. 
 
Tụi Huy cụt hứng, bảo nhau đi về. Riêng Huy thực sự ý thức thêm được bộ mặt hãm tài của 

mình, dễ làm cho thiên hạ ghét! 
Sáng hôm sau, chưa thức giấc, đã thấy Mẫn đập cửa rầm rầm, rồi hùng hổ đi vào, hạch: 
- Tối qua tụi mày gây sự với bọn thằng Cẩu hả? 
- Ai gây với tụi nó làm gì. Tự tụi nó muốn kiếm chuyện đấy chứ.  
- Khổ lắm. Tụi Kempeitai nhắm tụi mày đấy. Được cái thằng Kobayashi thuê kho của mày, lại 

có tao nói biết rõ tụi mày nên nó tạm ngơ. Ít lượn phố đi một chút cho tao nhờ, nghe con. 
- Ờ, coi vậy mà mày cũng khá, chịu khó nghĩ đến anh em. 
- Bố khỉ, lúc nào ăn nói cũng như đâm vào họng thiên hạ. 
 

* 
 
Dân quê đói ghê gớm. Nhất là mấy tỉnh Ninh Bình, Thái Bình, Nam Định và Hà Nam (Phủ Lý), 

vựa lúa gạo của Bắc Kỳ! 
Thị dân bàng hoàng về việc đổi chủ, nhưng họ còn bàng hoàng hơn khi thấy dân đói lũ lượt từ 

thôn quê ra thành phố xin ăn và la liệt chết trên lề đường, trước cửa nhà. 
Thóc lúa phần thu hoạch ít đi vì một số ruộng vườn phải dành trồng đay gai thầu dầu, mặt hàng 

chiến lược cho Nhật, phần phải cưỡng bách bán rẻ cho nhà nước nuôi quân (Nhật, Pháp), cho Nhật 
mang về nước và Pháp trữ lương. Phần gian thương Tàu mua mang lậu sang Trung Hoa. Rồi thiên 
tai: sóng thần, lụt (do cộng sản ngăn dân hộ đê, viện lý chỉ lợi cho địa chủ), bão, rét thành thất thu. 
(Có lẽ nguyên nhân chính là do lịnh của Pháp cấm điền chủ tích trữ trên 2 tấn thóc, thành không thể 
giúp bạn điền khi giáp hạt; cấm chuyên chở lúa gạo từ vùng dư sang vùng thiếu mới đúng. Bằng cớ 
là khi đó trong Nam gạo thóc thừa mứa, phải mang đốt thay than, vì than đá ở Bắc không mang 
được vào Nam và gạo trong Nam không được mang ra Bắc. Lại thêm nạn ban ngày, máy bay Mỹ 
bắn phá bất kỳ cái gì di động trên bộ, trên sông. Các phương tiện vận chuyển, người vật bị oanh tạc, 
bắn giết vô số kể. Mọi di chuyển đều phải thực hiện ban đêm. Đến cả Vũ Ngọc Anh, bộ trưởng y tế 
chính phủ Trần Trọng Kim, trong dịp kinh lý Thái Bình về, cũng bị tử thương vì máy bay Mỹ bắn, 
ở Bần Yên Nhân, trên đường Hải Phòng-Hà Nội!). 

Trước hết, những người nghèo mang đồ đạc, ruộng nương, nhà cửa đi bán. Người dư dả ham rẻ, 
bán lúa đi để mua. Đến lượt những người này phải bán thì chẳng còn ai mua, hoặc có bán được, 
mang tiền đong chẳng đâu ra gạo. Người ta ăn lá, ăn cỏ, ăn khô trẩu (phân bón), ăn đất, rồi đến ăn 
cả thịt người. Thế là có những làng chết hết, cả người nghèo lẫn người giầu, cả bạn điền lẫn điền 
chủ. Một triệu, hai triệu người chết đói? Khó lòng biết đích xác. Pháp hết quyền hành. Nhật đang lo 
bại trận. Nhà nước Việt Nam trăm công nghìn việc, chạy gạo chưa xong, phải tính cả đến chuyện 
huy động thanh niên chở gạo trong Nam ra bằng... xe bò! Thì giờ đâu mà thống kê, tính sổ! 

May sao vụ tháng năm bội thu. Trong tạp chí Đời Nay, bài thơ "Lời cây lúa" của Hằng Phương 
có đoạn: 

Rồi đến hôm nay, sung sưóng chưa, 
Bông vàng nặng chĩu bội mùa xưa! 
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Chỉ mong gặp bạn, đền ơn nghĩa 
Đau khổ vì tôi trải nắng mưa. 
Nhưng bạn ra đi chẳng thấy về 
Hồn thiêng có nhớ cảnh đồng quê? 

 
Nhiều nơi gặt xong, lúa lại ra đợt nữa. Người ta cho rằng xác người chết đói vùi xuống đã làm 

cho lúa tốt như vậy. 
Người sống không đủ để gặt hái, đành bỏ phí. Người làm trở thành khan hiếm. Hết lo đói, giờ 

đến lo bắt bớ. Hiến binh Nhật lục lọi khắp xó. Thanh niên, sinh viên, học sinh bỏ học, bỏ nhà, đổi 
chỗ ở, lẩn về quê lánh nạn. Giữa lúc đó, Nhật đầu hàng Đồng Minh. Các đảng phái quốc gia không 
thống nhất được ý kiến. Lãnh tụ Trương Tử Anh cản lãnh tụ Nguyễn Xuân Tiếu giành chính quyền. 
Đàn em các nơi mang khí giới, nhân sự về thủ đô đành ngao ngán rút lui. Cộng sản liền chụp lấy 
thời cơ: 19 tháng 8 họ vận động quần chúng biểu tình, 23 tháng 8 thiết lập nhà nước, 2 tháng 9 ra 
tuyên ngôn độc lập tại Hà Nội.  

 
* 

 
Đang trốn tránh tại thủ đô, Huy được chứng kiến những biến chuyển: ngày 13, các đảng phái 

huy động dân chúng biểu tình đả đảo thực dân Pháp trước đây đào tẩu nay mưu toan đổ bộ Hải 
Phòng; ngày 17, công chức mít tinh hoan hô chính phủ Trần Trọng Kim thu hồi toàn vẹn lãnh thổ; 
ngày 18, dân chúng bao vây Bắc Bộ Phủ; và ngày 19, mấy đoàn viên Việt Minh ấp úng hiệu triệu 
dân chúng đi "cướp chính quyền"! Chàng vội đáp xe lửa xuôi Nam. 

Về đến tỉnh nhà, vừa ló đầu vào cửa ga, thấy Kobayashi đứng sẵn, theo dõi từng người. Nhìn 
Huy, hắn cao giọng: 

- Anh Huy, đứng lại đây. 
Huy thấy nhói nơi tim, tự than thân trách phận: "Đến phút chót còn bị ăn đòn âm dương Nhật 

Bản thì thật là oan uổng!" 
Người hành khách cuối cùng đã rời ga, Kobayashi khoác tay Huy lôi ra xe và cho lịnh tài xế lái 

về sở. 
Thành phố hoàn toàn yên tĩnh, không có dấu hiệu gì chứng tỏ biết đến các biến chuyển ở thủ đô. 
Tới văn phòng Hiến Binh Nhật, Kobayashi chỉ ghế ngay trước bàn giấy cho Huy ngồi. Hắn lui 

cui đi đun nước, tự tay pha trà, đặt một ly trước mặt Huy, rồi chậm rãi vô đề: 
- Anh không bị bắt đâu. Tôi ra ga đón tàu do thói quen, gặp anh, mời về đây nói chuyện. 
Huy thở phào, với vội ly trà làm cạn một hơi. 
Kobayashi tiếp: 
- Anh ở Hà Nội về, tất đã biết chuyện gì xảy ra. Nhưng anh có biết họ là cộng sản không? 
- Bạn bè tôi có cho biết như vậy. 
- Anh nghĩ sao khi quyền bính về tay cộng sản? 
- Thì dân tộc chúng tôi khốn khổ. 
- Theo anh, tại sao ông Bảo Đại, ông Nguyễn Xuân Chữ không nhận sự giúp đỡ của Nhật Bản? 
Huy nhìn Kobayashi. Sau một hồi suy nghĩ, chàng dè dặt: 
- Thưa ông, câu ông vừa hỏi, tôi không đủ tư cách trả lời. Nhưng nếu chỉ là mạn đàm, và ông 

không phiền lòng mà cho phép, thì tôi xin nói ý kiến của tôi.  
- Anh cứ nói. Thực ra, bây giờ, giữa anh và tôi cũng không có gì khác nhau lắm đâu. Nước tôi 

thua trận, thân tôi cũng chưa biết sẽ ra sao.  
- Tôi nghĩ họ không nhận vì từ trước đến nay các ông có bao giờ thực lòng giúp đỡ chúng tôi 

đâu! Chắc họ cho rằng dù sao cộng sản cũng là người Việt Nam. Và đó mới là điều đại bất hạnh. 
- Tại sao? 
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- Thưa ông, người cộng sản có còn là người Việt Nam nữa đâu! Kobayashi chìa tay ra nắm tay 
Huy và nói: 

- Tôi chỉ là một quân nhân cũng như anh chỉ là một thanh niên đơn độc. Tôi xin lỗi và chia buồn 
với anh. Người Nhật chúng tôi thật có lỗi với người Việt các anh. 

- Thưa ông, giữa cá nhân với cá nhân, chúng ta có thể nói đến tình cảm. Nhưng giữa nước nọ với 
nước kia thì là chuyện quyền lợi. Chúng ta chẳng ai có lỗi với ai, vì chỉ làm bổn phận. Trái lại, tôi 
xin cám ơn ông rất nhiều về việc ông đã gượng nhẹ riêng đối với anh em chúng tôi trong thời gian 
qua.  

Kobayshi thở dài. Sau đó hai người nói qua các chuyện lan man khác, rồi hắn đích thân lái xe 
đưa Huy về tận nhà. 

Ở các địa phương, các nhóm cũng lục tục theo gương, tiếp thu chính quyền. Trương nhờ bà chị 
Hoàng may cho lá cờ đỏ sao vàng thật lớn và huy động bạn bè đêm 20 vác đi tuần hành mấy phố 
chính, kêu gọi dân chúng 10 giờ sáng 21 họp tại vườn hoa trước tòa Đốc Lý để dự lễ "Ủy Ban Cách 
Mạng" ra mắt nhân dân. Huy xin miễn dự vào ủy ban, với lý do chưa bao giờ dám có tham vọng ở 
chính quyền cấp tỉnh.  

 
 
 
 

V 
 
Chẳng hiểu triều đại Nguyễn Phước có biết gì về các sắc chỉ 1436 Dudum Cum Ad Nos, 1443 

Rex Regum của giáo hoàng Eugenius IV (1431-47); 1452 Divino Amore Communiti, 1454 
Romanus Pontifex của giáo hoàng Nicholas V (1447-55); 1456 Inter Caetera của giáo hoàng 
Calixtus III (1455-58); 1481 Aeterni Regis của giáo hoàng Sixtus IV (1471-84), vv... cho Bồ Đào 
Nha toàn quyền xâm lăng và bắt tất cả các dân ngoại đạo làm nô lệ vĩnh viễn; các sắc chỉ 1493 của 
giáo hoàng Alexander VI chia đôi thế giới cho Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha; không biết các phái 
bộ thời đó ra ngoại quốc có ý thức về những tệ nạn của chủ nghĩa tư bản phôi thai -- con đầu lòng 
của khoa học kỹ thuật, mà Marx lớn tiếng lên án kết tội - và chủ nghĩa thực dân tất yếu theo sau, để 
đi tới những quyết định ngoan cố "bình tây sát tả" chăng. Nhưng có điều chắc chắn, đó là một triều 
đại kém may mắn. Thù trong, giặc ngoài, thiên tai đổ xuống đầu họ và dân nước ta. Hoài Lê, hoài 
Nguyễn (Tây Sơn), tàn dư Thái Bình Thiên Quốc, lụt lội gây nên loạn lạc, giặc cướp, chết chóc, đói 
khổ triền miên. Rồi cả đến hai cái đế quốc thần quyền và thế quyền đến xâm lăng cũng thiển cận 
hơn đế quốc Anh và Anh giáo hay Tin lành. Họ không có cái may mắn, sự ổn định, điều kiện cần 
thiết của Nhật Bản, Thái Lan. Có thể nói, người dân đêm nay đi ngủ, chưa biết sáng mai có còn 
nhìn thấy ánh sáng mặt trời! 

Rồi ngay cả Pháp cũng vô cùng chật vật. Phải mãi khi, nhờ sự trợ giúp của Hoa Kỳ, thắng Đức 
trong trận chiến tranh thế giới thứ nhất, mở ra một kỷ nguyên mà họ tự hào là Hòa Bình Pháp 
Quốc (La Paix Francaise, Pax Francisca), thì bên Việt Nam cũng mới bắt đầu được coi như tạm ổn 
định. 

Tiếp theo những cố gắng tuyệt vọng của ba ông vua Hàm Nghi, Thành Thái, Duy Tân, năm 1925 
cụ Phan Bội Châu của Phong Trào Đông Du bị an trí ở Huế. Năm 1926-27 các cụ Phan Chu 
Trinh, Lương Văn Can của Phong Trào Duy Tân qua đời. Năm 1930 ông Nguyễn Thái Học của 
Việt Nam Quốc Dân Đảng cùng các đồng chí lên đoạn đầu đài, để lại ngậm ngùi tiếc thương cho 
đất nước bao nhiêu thì, nhóm Xô Viết Nghệ Tĩnh, với khẩu hiệu sắt máu "trí phú địa hào: đào tận 
gốc trốc tận rễ", chém giết dã man ngay chính đồng bào vô tội, mang hãi hùng đến cho mọi người 
mỗi khi nghe đến hai tiếng "cách mạng" bấy nhiêu. 

Năm 1932, mười chín tuổi, Bảo Đại ở Pháp về nước chấp chính. Bỏ quỳ lạy, bỏ tam cung lục 
viện, giải tán nội các già nua, lập nội các trẻ trung tân học, tuyển hoàng hậu (nhà Nguyễn vốn 
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không phong hoàng hậu) người Nam, Công giáo gốc (Catholic), có vẻ ông cũng muốn làm một cái 
gì. Nhưng thực dân có bao giờ để cái gì đó xảy ra. Cuối cùng, ông đành chấp nhận thực tế, thu 
mình vào vai trò tế tự và được thực dân đánh bóng thổi phồng về cái đức ăn chơi. Nhưng chỉ cần 
biết lương nhà vua do chính phủ Đông Pháp cấp phát, thì thực ông có muốn ăn chơi chắc cũng chỉ 
có hạn. 

Bản quốc thiều Đăng Đàn Cung của triều đại ông có câu: "Kìa non vàng bể bạc, có sách trời 
muôn đời đã định phận", nhái lời tuyên ngôn độc lập "Nam quốc sơn hà, Nam đế cư" của Lý 
Thường Kiệt, để nhắc lại cái thiên mệnh của ông, nhưng tiếc rằng cái Nam đế không còn hấp dẫn! 

Lớp người trẻ tân học đã chán chế độ phong kiến vua chúa, chán sự thối nát của các quan lại 
người mình, nên muốn rằng thà để người Pháp trực trị còn hơn, đến mức chống đối cả việc Bảo 
Đại và Phạm Quỳnh tính chuyện điều đình với Pháp trở lại Hiệp Ước 1884 (nghĩa là đòi lại quyền 
hành cho chính phủ Nam triều ở Trung và Bắc Kỳ, Pháp chỉ đóng vai trò bảo hộ thực sự, không 
xâm phạm vào nội bộ)! Những người trí giả đành phải chấp nhận thực tế, tìm cách dựa vào người 
Pháp để xây dựng đất nước. Điển hình như các ông Nguyễn Văn Vĩnh ở ngoài Bắc, Huỳnh Thúc 
Kháng ở Trung và Nguyễn Phan Long ở trong Nam. 

Lấy công tâm mà nói, thì dù là bị trị, nhưng thực ra đây là khoảng thời gian hiếm có, đời sống 
tương đối yên hàn mà hàng mấy thế kỷ chưa hề biết đến. Và tư cách người dân cũng được tôn trọng 
hơn là về sau này, khi nước nhà được gọi là độc lập và do chính người Việt Nam cai trị! 

Tiếc rằng đế quốc thần quyền cũng như thế quyền, thay vì làm thiên chức rao giảng là cứu vớt 
linh hồn và khai hóa dân trí thì họ lại phá hoại truyền thống, giam hãm kềm kẹp dân ta. Tôn giáo 
mới không cho thờ cúng tổ tiên, cấm đoán nghi lễ cổ truyền (điều mà họ không giám làm ở nơi 
khác), coi người ngoài đạo họ là ma quỷ. Nhà nước cai trị không muốn cho người bản xứ cơ hội tự 
lực tự cường mà chỉ lo khai thác tài nguyên, bắt đóng góp sưu thuế qua sự tiếp tay của nhóm người 
cộng sự bản xứ. 

Trong Nam áp dụng chế độ trực trị, nhân viên người Pháp xuống đến tận cấp quận. Chỉ cấp xã 
là chưa bị trực tiếp nhòm ngó. Ở Trung và Bắc Kỳ, người Pháp chỉ ở cấp tỉnh và thành phố. Công 
việc phủ huyện và làng xã đều do người bản xứ thừa hành, cả đời người dân chưa biết mặt mũi 
người Pháp ra sao. Thành ra các xã thôn có vẻ cố ý bị bỏ quên, gần như hoàn toàn không được 
tiếp thu một chút lợi ích nào của nền văn minh tiến bộ. Nhưng, lại chính nhờ thế mà dân ta còn duy 
trì được phần nào những phong tục tập quán tốt đẹp, tổ chức xã thôn tự trị của ông cha. 

 
* 

 
Cũng trong giai đoạn lịch sử này, nước Nhật may mắn hơn. Phần nhờ là hải đảo, ảnh hưởng 

Tống Nho không sâu đậm, phần Công Giáo (Catholicism) buổi đầu được các lãnh chúa cạnh tranh 
nhau, cho du nhập êm ả; sau đó có cả thời gian 200 năm giao dịch với Hòa Lan Tin Lành, đặt nền 
móng cho sự tiếp thu khoa học kỹ thuật, nên năm 1853 Hoa Kỳ đòi mở cửa giao thương thì vua 
Nhật có điều kiện thuận tiện để canh tân xứ sở theo mẫu mực Tây Phương. 
Điều đáng buồn là họ cũng theo luôn mẫu mực thực dân đế quốc. Sau khi chiến thắng Nga, nhờ 

Anh Pháp tận lực giúp đỡ vì không muốn Nga xâm lấn Tàu quá nhiều, họ ôm mộng thôn tính châu 
Á; chiếm Đài Loan, Triều Tiên, Mông Cổ; xâm lăng Trung Quốc; cấu kết với Đức Quốc Xã và Ý 
Phát Xít gây thế chiến thứ hai. Nhật Bản đưa ra chiêu bài Khối Thịnh Vượng Chung Đại Đông Á, 
châu Á của người Á để dụ dỗ các thuộc địa Anh, Pháp, Hòa Lan tiếp tay đánh đuổi người da trắng 
thực dân. 

Người Nhật có cái tài làm mọi người tưởng họ là một dân tộc nâng niu truyền thống, có tinh 
thần võ sĩ đạo, quân tử, trọng tình nghĩa,... Thực sự họ là tất cả những gì trái lại. 

Có một thời họ cho đàn bà con gái đi lấy giống, nhất định nhận vơ là dòng dõi da trắng, chối bỏ 
gốc tích da vàng. Cho đến khi một nhà nhân chủng học da trắng dí vào mặt họ bằng chứng những 
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trẻ da vàng sơ sinh đều có bớt tím nơi mông, tích tụ chất sắt và tan dần khi lớn lên, mà người da 
trắng không bao giờ có. Lúc đó họ mới đành chịu nhận... kiếp da vàng! 

Họ có một điểm rất giống dân tộc Do Thái và Đức: chỉ có phải trái giữa họ với nhau, còn với 
dân tộc khác, bất kỳ cái gì, phần phải cũng về họ; cũng như người họ mới quan trọng, người dân 
tộc (da vàng) khác không đáng kể. Họ vô liêm đến mức đánh trộm Trân Châu Cảng, không cần 
tuyên chiến. Đưa ra chiêu bài châu Á của người Á nhưng đến đâu giết tróc tàn bạo đến đó. Chỉ nói 
riêng về Việt Nam, họ hứa giúp cụ Phan Bội Châu, nhưng khi Pháp mang lợi lộc ra nhử thì họ 
thẳng tay tống xuất mọi người Việt. Họ hứa hẹn để Trần Trung Lập, Đoàn Kiểm Điểm đánh chiếm 
Lạng Sơn làm áp lực, rồi khi Pháp nhượng bộ để họ chiếm đóng Việt Nam, thì họ liền giao Phục 
Quốc Quân cho Pháp. Họ hứa hẹn với kỳ ngoại hầu Cường Để và Ngô Đình Diệm là đảo chính 
Pháp xong sẽ giao Việt Nam cho những người này. Rút cục, để tiện việc, họ tiếp tục dùng Bảo Đại. 
Cả khi Bảo Đại nhờ họ tìm Ngô Đình Diệm giùm, họ cũng ỉm luôn. Báo hại ông Diệm đã phải chầu 
chực toi công, sau lại còn phải hết lời cải chính không làm tay sai cho Nhật. 

Họ thản nhiên làm chết hai triệu người Việt Nam trong trận đói năm Ất Dậu không hề mủi tâm, 
không mảy may ân hận, nhưng hàng năm họ thống trách Hoa Kỳ ném bom nguyên tử giết mất của 
họ hơn hai trăm ngàn người! Không biết có bao giờ họ tự hỏi nếu là Anh hay Pháp thắng trận Đệ 
Nhị Thế Chiến và chiếm đóng nước họ thì số phận quốc gia dân tộc họ sẽ ra sao không? 

Nền kinh tế của họ, cũng như của những con rồng Á Châu, mà phồn vinh là phần lớn do đơn đặt 
hàng, tiền bạc từ chiến tranh Việt Nam mang lại cho họ sự hâm nóng, sức bật, đà cất cánh; nhưng 
họ chẳng hề đóng góp, cứu trợ gì cho đất nước và dân tộc khốn khổ đó, mà còn là kẻ đầu tiên trục 
lợi, tiếp tay cho lũ cộng sản bản xứ thống trị vô luân. 

 
* 

 
Đông Pháp, trong Đệ Nhị Thế Chiến, là đầu cầu để Đồng Minh tiếp tế khí giới và lương thực 

cho chiến trường Trung Hoa. Dĩ nhiên Nhật phải chiếm đóng và tước quyền của Pháp. 
Điều đáng tiếc là Nhật đảo chính Pháp quá trễ. Chính phủ Việt Nam do cụ Trần Trọng Kim 

thành lập hầu như toàn là người nhiều đức độ và có khả năng chuyên môn. Nhưng họ chỉ có một 
khoảng thời gian quá ngắn (đúng bốn tháng) lại không phải là những người làm chính trị, những 
người của thời cuộc, nên không nhận định nổi tình hình, không giám có những quyết định táo bạo, 
lần lượt rút lui, để mình Bảo Đại cô đơn với niềm đe dọa sắt máu của Việt Minh. Nếu có một 
khoảng thời gian tương đối dài hơn, chắc chắn các vị đó đã thực hiện được nhiều việc có tín nhiệm 
để có thể đương đầu hữu hiệu với sự ngoan cố của cộng sản. 

Còn thực ra, ngay dù lúc đó ông Bảo Đại có giao nội các cho các đảng phái thì cũng chưa chắc 
tình thế khác hơn, như sự thể diễn ra ở Hà Nội đã chứng minh, vào những ngày trung tuần tháng 
Tám 1945. Họ không đồng tâm nhất trí, không dự liệu nổi tai họa: kẻ ngăn cản việc cướp chính 
quyền (Trương Tử Anh), kẻ làm áp lực giao chính quyền cho tập đoàn cộng sản hại dân hại nước 
(Hồ Hữu Tường, Nguyễn Văn Huyên, Nguyễn Xiển, Ngụy Như Kontum,...). 

Tất cả những người đó đã để thời cuộc vượt khỏi tầm tay. Có thể thiện chí của họ là muốn tiết 
kiệm xương máu đồng bào. Nhưng họ có ngờ đâu, do sự thiển cận của họ, xương máu đồng bào 
còn bị phí phạm triệu lần nhiều hơn! 

 
  
 
 
 
 

VI 
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Hoàng thắc mắc hỏi Trương: 
- Hồ Chí Minh là ai? 
Mẫn láu táu: 
- Làm gì có nhân vật nào là Hồ Chí Minh! Chủ tịch nước mà sao không giám cho biết gốc gác? 

Tao thấy có cái gì không ổn. 
Trương thì thào: 
- Tao nói riêng với chúng mày, không được tiết lộ với bất cứ ai, nhé! Chín chục phần trăm là 

Nguyễn Ái Quốc đấy. Ngon không? 
Hoàng toét miệng cười: 
- Ngon thật rồi! Vậy là cộng sản chứ gì? Thành tích cùng mình mà sao lại giấu đi? 
Huy chép miệng: 
- Nếu ngon thì đã chẳng phải giấu. Khốn nỗi cộng sản không thể nào là quốc gia. Mà lúc này lại 

phải là quốc gia mới ăn tiền. Sự giấu giếm tung tích và đội lốt yêu nước thương nòi đủ cắt nghĩa ý 
đồ và tư cách của người cộng sản. Chúng mày hãy giương mắt lên mà coi. Cuộc đời khốn nạn rồi! 

 
Một tuần sau, một ủy ban ở trung ương (?) xuống thay thế, bắt toàn ban cũ cùng số thanh niên đã 

hăng hái xông ra hoạt động, đem nhốt tại một đồn binh hẻo lánh cùng rất nhiều người tương tự ở 
các nơi khác, ngoại trừ Trương. Sau đó, bọn Huy tìm ra lý do: mọi người chỉ mới là Việt Minh Dân 
Chủ Đảng, còn Trương đã tuyên thệ là đảng viên cộng sản từ lâu. Và nghe đâu nhờ Dương Đức 
Hiền can thiệp với Hồ Chí Minh mà mấy người thuộc Dân Chủ Đảng mới được phóng thích. 
Những người thuộc phe khác, một số bị thủ tiêu, còn bao nhiêu không biết bị mang đi đâu, không 
bao giờ gặp lại. Bọn Huy bị một phen hú vía! 

 
* 

 
Phong trào vu cáo và bắt Việt gian, phản động, gián điệp, phá hoại, đầu độc được phát động rầm 

rộ. Những người tỏ ra dè dặt, nghi ngờ hay phản đối nhà nước mới bị chụp mũ; do người nắm 
quyền hành có, do phần tử lưu manh được nhà nước trọng dụng có, do người quá hăng say có. 

Anh em chất vấn Trương: 
- Lũ thằng Tốn, thằng Mai sao mà Việt gian được. Tụi mày giết oan chúng nó! Tại sao dùng 

toàn tụi bất hảo để làm bậy? 
Trương lên giọng kẻ cả: 
- Làm cái gì mà không có lỗi lầm, không phải hy sinh. Cái gì mà không có cái giá phải trả. Điều 

cần là nhắm đến mục đích cuối cùng. Cứu cánh giải thích phương tiện, chúng mày cần hiểu như 
thế. Công việc lớn mà cứ chấp nhất những cái lẻ tẻ thì làm sao thành công? 

Mẫn tắc lưỡi: 
- Lỗi lầm thì còn nói làm gì. Tất cả đều là những biện pháp đã được dùng ở Liên Xô với những 

kết quả thảm khốc, nay mang thực hiện tại Việt Nam là có chủ đích rõ ràng. Thằng Trương đừng 
ngụy biện. 

Rồi Mẫn hỏi vặn Trương: 
- Mày tin sẽ đạt được tam vô nhị các? 
- Sao không tin! Đó là điều đương nhiên, sớm muộn phải tới. Huy lè nhè: 
- Trương ạ. Tao cứ cho là khoa học kỹ thuật sẽ sản xuất dư thừa, dùng không hết, con người sẽ 

thánh thiện không còn tham sân si, và thế giới đại đồng sẽ được thực hiện ngay trong đời chúng 
mình. 

Nhưng mày biết đấy. Tao có một nhu cầu lớn nhất: đàn bà. Văn mình vợ người, tao ít có nhu cầu 
vợ tao, lại cứ có nhu cầu vợ mày. Vậy tao cứ các thụ sở nhu bất cứ lúc nào, bất cứ chỗ nào tao 
muốn chứ? Chắc mày đâu có phản đối, phải không? Mà mày mới chỉ Đệ Tam, thằng khác mới Đệ 
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Tứ thôi. Tao thì khoái Đệ Thập quốc tế kia. Thừa mứa ra, ông không phải làm. Gặp gì thích, ông 
ăn, ông mặc. Gặp vợ mày, ông "các tận" lu bù. Ngoài đường, ngoài chợ, trong công sở, nhà máy, ở 
đình, ở chùa, ở nhà thờ. Khoái thấy mẹ. Được không con? Nhưng rủi nhỡ cái con vợ mày nó không 
có nhu cầu "các thụ" thì rồi ông "các tận" ra sao? 

Con cái mày nhà nước nuôi hả? Có ngày nó ngủ với mẹ nó mà nó không hay. Rồi tây đen gạch 
mặt nó "nhị các" vợ mày thì... đại cống là cái chắc, chứ đại đồng đã nước mẹ gì. Chịu không con? 

Trương sừng sộ: 
- Thằng mất dạy. Lúc nào ăn nói cũng như chó sủa bụi rậm. 
Cả bọn toác mồm ra cười hô hố. Hoàng vẫn to mồm hơn cả. 
Huy tiếp: 
- Cãi lý thì đứa nào cũng có phần đúng. Cốt đạt mục đích là chính. Cái gì cũng có giá phải trả. 

Nghe xuôi tai lắm. Nhưng trên thực tế, cách mạng Pháp, cách mạng Nga trả những giá đó, rút lại 
được những gì. Tao nghĩ chỉ cách mạng ôn hòa mới thực sự mang đến kết quả mong muốn, dù 
chúng mày có gọi là cải lương hay hát bội cũng được. Mục đích tốt phải đạt bằng những phương 
thức lương thiện. Chẳng làm gì ra những kẻ thủ đoạn, lưu manh mà lại nhằm làm công việc tốt đẹp 
cả.  

 
* 

 
Lại một tối gặp nhau, bàn về tình đồng chí đồng đội. Hoàng kể một trường hợp mà hắn nghe 

được: Một nhóm lưu vong sinh hoạt tại hải ngoại bị lâm cảnh đói rách mà một người lại bệnh tình 
nguy ngập, ai cũng rõ vô phương cứu chữa. Vấn đề đặt ra là, chút tiền hiện có nên dành thuốc men 
cho người ốm để trọn nghĩa tử là nghĩa tận hay để dùng cho những người còn khỏe. Mẫn, Hoàng và 
Huy đều cho rằng hãy cứ lo cho người ốm, rồi tính sau. 

Trương chép miệng: 
- Đàng nào cũng chết thì để cho chết. Điều quan trọng là phải duy trì người sống để còn hoạt 

động. Chúng mày sẽ chẳng làm nổi cái đếch gì. Đứa nào cũng lãng mạn thối hoắc! Nhưng mà này, 
hãy lo giữ cho toàn mạng. 

Cả ba tên đều tán thành ý kiến của Trương, nên tích cực gia nhập Tự Vệ Khu Phố; rồi nhảy sang 
hoạt động tối đa trong Tổng Hội Sinh Viên Và Học Sinh; tiếp đến là tham gia Thanh Niên Xung 
Phong; ghi tên đi học lại; và cuối cùng xung vào Tuyên Truyền Xung Phong. Tùy theo giai đoạn, 
để khỏi bị nghi ngờ, theo dõi. Thế là cả bọn bắt đầu chấp nhận cuộc sống hai mặt: một giữa bọn họ 
với nhau và một đối với mọi người khác. 

Riêng với Huy, chàng biết từ đây cuộc đời đen tối và không lối thoát, cho bản thân, cho gia 
đình, và cho cả đất nước. "Cách mạng mùa thu" đã mang đến một "mùa thu cuối lối". Vấn đề còn 
lại chỉ là sao cho tồn tại, để may ra có những cái bất ngờ! 

Người dân lúc này không còn sợ đói, chưa phải nộp thuế, được hứa hẹn phân chia điền thổ và, 
nếu a dua, còn được giao quyền sinh sát, thì lấy gì để phản tuyên truyền? 

 
* 

 
Phía Hoa Kiều hớn hở, vênh vang nghênh tiếp đoàn "phòng quân", đại diện Đồng Minh, sang 

giải giới Nhật. Các thương gia chung tiền ủng hộ, làm tiệc chờ đón đãi đằng. Học sinh nam nữ, 
đồng phục ủi thẳng băng, nghiêm chỉnh mang kèn, trống, cờ "thanh thiên bạch nhật" rộn ràng đi 
đón rước. 

Đoàn quân tiến vào hóa ra một lũ đói rách, tơi tả, lộn xộn, gồng gánh cả mèo chó, lợn gà, đàn bà 
con nít, làm mọi người tiu nghỉu, cuốn cờ trống lủi thủi ra về. 
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Phía Việt Nam bọn Huy cũng tốn kém công sức không ít. Cờ quạt, biểu ngữ, khẩu hiệu khắp 
nơi. Tuy nhiên, bù lại, sau đó cũng mua được khá nhiều súng đạn rẻ mạt cho lực lượng tự vệ khu 
phố cũng như cho cá nhân. Chỉ sợ chạy không đủ tiền!  

Họ cũng cố làm ra vẻ bận rộn về những việc hoan hô, mít tinh, biểu tình, tổ chức trung thu, triển 
lãm, chợ phiên, ca hát, kịch cọt, quyên cúng cho quỹ này quỹ nọ. Kể cả việc ra ngoại thành và thôn 
quê với tư cách chiến sĩ từ... chiến khu về huấn luyện thanh niên nam nữ các nơi đó sử dụng vũ khí, 
kỹ thuật tác chiến! Ngoài Trương thực sự hăng say hoạt động, cho đó là những việc vô cùng chính 
đáng, ba người kia nhận thức ngay việc họ đóng kịch như thế cũng là đóng góp hơi nhiều vào sự 
lừa gạt quần chúng, vì có ai biết họ làm một đàng, nghĩ một nẻo. Niên khóa 46-47, nhà trường mở 
cửa lại, họ rủ nhau ghi tên đi học, để đỡ phải làm những công việc giả dối, dẫn dụ quần chúng lầm 
lạc. 

Bất kỳ việc gì nay, với Huy, cũng chỉ còn là trò du hí, giết thì giờ, kể cả việc học, nhưng việc 
này đặc biệt làm Huy thích thú. Vì, sau khi gia đình Trâm từ chối khéo, nói nàng chưa muốn lấy 
chồng, xin ở nhà học buôn bán làm ăn thêm ít năm nữa, thì việc đi học trở lại chứng tỏ chàng vẫn 
như xưa, chẳng phải tập tành quân sự, gia nhập Thanh Niên Xung Phong là để đi giết giặc cho 
quên... mối hận tình, như lũ bạn bè thường giễu cợt. 
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Những biến chuyển dồn dập của nửa đầu thập niên 1940 dĩ nhiên kích thích những người hằng 

quan tâm đến nền độc lập của đất nước và hạnh phúc của nhân dân. Họ có thể không nắm vững 
vấn đề cho lắm nhưng đại khái cũng ý thức rằng hoạt động, tranh đấu một mình thì không đủ sức, 
mà phải tìm cách dựa vào một thế lực nào đó. Tất nhiên chẳng phải để làm tay sai, mà chỉ là để có 
một thay đổi, để tiến tới một tình trạng khả quan hơn. 

Các nhóm chủ trương quốc gia cực đoan Việt Nam Quốc Dân Đảng, Việt Nam Phục Quốc Đồng 
Minh Hội trở lại hoạt động. Đương nhiên những chủ trương ôn hòa Pháp Việt đề huề dựa vào 
Pháp để học hỏi, rồi giành dần lại chủ quyền, vào lúc này, đã lỗi thời, khi mà chính Pháp đã thảm 
bại nhục nhã bên Âu Châu. Ngược lại, phía Nhật đang lên, nên những đảng phái mới thành lập 
tính chuyện dựa vào để loại Pháp, có lẽ với hy vọng đồng văn đồng chủng, Nhật sẽ đối xử có phần 
khá hơn, như Đại Việt Quốc Xã Đảng, Đại Việt Dân Chính Đảng,... theo vết chân của tập đoàn bảo 
thủ Cường Để và Ngô Đình Diệm! 

Phe khác, mà phần lớn cấp lãnh đạo hiện lưu lạc bên Tàu, có thể do truyền thống, do nhìn ra 
cái thế tất bại của Nhật trước Đồng Minh -- trong đó Tàu cũng được ăn ké -- nên dựa vào Trung 
Hoa Quốc Dân Đảng, tính chuyện theo Hoa quân nhập Việt, như Việt Nam Quốc Dân Đảng Hải 
Ngoại Bộ, Việt Nam Cách Mệnh Đồng Minh Hội,... Ngoài ra, Đông Dương Cộng Sản Đảng cũng 
tích cực dưới danh xưng Việt Nam Độc Lập Đồng Minh (Việt Minh). Hơn nữa, lúc này họ được nhà 
nước Đông Pháp ngầm thả ra để tiếp tay quấy phá Nhật và các thành phần yêu nước. 

Các đảng phái quốc gia đều phải tự mò mẫm phương thức hoạt động, coi thực dân, cộng sản và 
bị thực dân, cộng sản coi là những kẻ thù không đội trời chung. Họ không thể chấp nhận việc 
chống đế quốc thực dân để dâng hiến đất nước cho đế quốc cộng sản, lại tự hạn chế trong những 
khuôn thước tốt xấu, phải trái. Đảng Cộng Sản Đông Dương, trái lại, do Đảng Cộng Sản Pháp đỡ 
đầu; được sự yểm trợ, huấn luyện, thông tin của cộng sản Nga, Tàu; được trợ cấp tài chính của 
Quốc Tế Cộng Sản, ngay từ đầu, mỗi tháng 5,000 phật lăng (và từ tháng Tám 1940, của Trung 
Cộng, mỗi tháng, 50,000); nhất là được chỉ đạo bởi một châm ngôn hành động vô cùng thực tiễn 
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nhưng cũng tuyệt đối vô luân -- cứu cánh biện minh phương tiện -- nên tất nhiên đầy hiệu lực. Bất 
kể sự tàn bạo, lừa bịp, gian dối, bỉ ổi nào mà phục vụ cho cộng sản cũng đều là tối cao đạo đức! 

Những lý do này khiến phe quốc gia thiếu phần sôi động. Ngược lại, chủ trương vô tổ quốc 
khiến Đảng Cộng Sản Đông Dương có thể khi thì hợp tác với thực dân chống phát xít, khi thì hợp 
tác với phát xít chống thực dân và tích cực chỉ điểm cho thực dân, phát xít, hoặc hễ nắm quyền 
bính trong tay thì tức thời tận lực tiêu diệt các thành phần quốc gia. Tất cả đều do chỉ thị và quyền 
lợi giai đoạn của thiên triều Nga Xô [đúng ra phải gọi là Liên Bang Cộng Hòa Xã Hội Xô Viết 
(Union des Républiques Socialistes Soviétiques, URSS), tắt là Liên Xô; nhưng trên thực tế, Cộng 
Hòa Xã Hội Xô Viết Liên Bang Nga (République Socialiste Fédérative Soviétique Russe, RSFSR), 
tắt là Nga Xô, nắm tất cả quyền hành, nên dùng để gọi thay luôn, cho đúng thực trạng. 

 
* 

 
Khó mà biết rõ thời thế tạo anh hùng hay anh hùng tạo thời thế. Nhưng có thể biết chắc là rất ít 

anh hùng tạo nổi thời thế, mà thường thì thời thế tạo anh hùng. Tất nhiên những người này cũng 
vẫn phải có một số bản lĩnh và biết lợi dụng thời thế phần nào. 

 
Một người như thế, mà lịch sử Việt Nam sẽ không bao giờ quên lãng được, là Hồ Chí Minh (tức 

Nguyễn Tất Thành, tên thuở nhỏ là Nguyễn Sinh Cung, nếu tin theo lời khai). 
Cứ tạm cho năm sinh 1892, do chính Nguyễn Tất Thành khai trong đơn xin học Trường Thuộc 

Địa (École Coloniale) năm 1911, là đúng, thì cậu thanh niên 19 tuổi, học không hay cày không biết 
đó, ở trong hoàn cảnh chật hẹp của một thuộc địa, không thể có tương lai, bằng cứ vào chính cụ 
phó bảng thân phụ cậu (cũng lại theo lời khai của cậu) còn lận đận vì miếng cơm manh áo. Cậu 
đành phiêu lưu mạo hiểm, làm bồi tàu sang mẫu quốc, với mục đích làm quan tắt, cộng tác với nhà 
nước bảo hộ, mưu cầu công danh, chớ không hề ái quốc ái quần gì. Nhưng cậu bị Trường Thuộc 
Địa từ chối thẳng thừng vì không có điều kiện tối thiểu, lại đành lang thang kiếm sống. Hai đế quốc 
Anh, Pháp đều đã quá thừa tay sai có trình độ, không còn chỗ cho cậu len chân. 

Mãi đến 1917, cậu mới trở lại Paris. Nhờ nhân danh "thân phụ" là cụ phó bảng Nguyễn Sinh 
Sắc, tức Nguyễn Sinh Huy, cậu Thành có may mắn được gặp bốn "con rồng" kiệt hiệt thời đó, tá 
túc hoạt động tại Paris, cùng đóng đô tại số 6 Villa des Gobelins (Paris 13è): cụ phó bảng Phan 
Chu Trinh, luật sư Phan Văn Trường, chuẩn cử nhân hóa học Nguyễn Thế Truyền, và chuẩn cử 
nhân luật khoa Nguyễn An Ninh. Bốn người tài trí đều một trời một vực so với cậu, mặc dù Truyền 
và Ninh kém Thành đến hàng chục tuổi. 

Dù có muốn làm chiến sĩ quốc gia, cậu cũng tự thấy chỉ là con số không đối với các người Việt 
khác tại Pháp hồi đó, nói chi đến bốn con rồng mà cậu đóng vai "tà loọc". Nhưng có lẽ cả bốn 
người đều bị theo dõi, bị làm khó dễ, nên vớ được anh chàng ít học lù khù, liền dùng làm bình 
phong. Do đó, mọi sinh hoạt, bài vở đều đứng tên tập thể -- trước là Nguyễn Ố Pháp, sau bị các 
bạn người Pháp phản đối, đổi sang là Nguyễn Ái Quốc -- và cho cậu Thành làm liên lạc, giao bài. 
Điều đó rõ ràng, là vì, cho đến ngày 27-2-1924, lúc cậu đã là Kominternchik, gián điệp cộng sản 
quốc tế chính cống, mà bản "Quốc tế lao nông kính cáo" của cậu, viết bằng tiếng mẹ đẻ cho quốc 
tế cộng sản để gửi nhân dân Đông Pháp, nguyên văn vẫn còn như thế này: 

“Vừa năm năm nay, ở kinh đô nước Nga, một nước thật là dân chủ ở trần gian chưa có nước như thế, có lập 
một Hội để họp tất cả bao nhiêu người làm ăn. Hội ấy gọi là Quốc tế cộng sản. Nhờ mấy người đứng đầu can 
đảm anh hùng mở dựng thì Hội ấy bây giờ mạnh lắm để giúp hàng triệu hàng muôn người làm ăn ngũ phương, 
nhất là mấy dân khốn khổ thuộc về thuộc địa, như nhân dân An-nam ta vậy, khốn khổ vì tại mấy quân dã man 
Tây cướp giết người An-nam lấy tiền... ... Hội mới mất ông Lê-nin làm chủ, can đảm, khôn ngoan và rất tử tế. 
Nhưng mà Hội vẫn cứ chắc thế nào mình cứ đi đầu cho đến nơi. Khắp cả trần gian đâu đâu nghe thấy tiếng 
Hội, trông thấy cờ hồng của Hội thì run, thì giật mình giật mẩy. Thời mình thắng trận gần đến. 

Anh em ơi! Anh em ơi! 
Vô sản toàn thế giới, hãy liên hiệp lại!” 

(Trích trong "Bác Hồ trên đất nước Lê-nin", của Hồng Hà). 
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Tiếng mẹ đẻ, vào năm đó, mà cậu viết như thế, làm sao cậu có đủ lý luận, vốn liếng để viết các 

bài ký tên Nguyễn Ái Quốc trước kia, bằng ngoại ngữ? Thế Chiến Thứ Nhất chấm dứt. Ngày 18 
tháng Giêng năm 1919, Hội Nghị Hòa Bình họp. Hội Người An Nam Yêu Nước ở 6 Villa des 
Gobelins đưa vấn đề Việt Nam ra quốc tế. Nguyễn Tất Thành được chỉ định đội tên Nguyễn Ái 
Quốc mang trao bản Yêu Cầu Tám Điểm (không được nhận). Thế là cộng với những thành tích tập 
thể cũ và việc trao bản Yêu Cầu, Nguyễn Tất Thành chính thức biến ra Nguyễn Ái Quốc, niềm hy 
vọng của quốc gia dân tộc! (Trong "Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch", chính 
cậu là tác giả thú nhận: Lúc bấy giờ ông Nguyễn chưa viết được tiếng Pháp). 

Nguyễn Tất Thành được đội tên Nguyễn Ái Quốc, trở nên quen thuộc với giới hoạt động. Và 
năm 1920 đi dự Hội Nghị Tours, cậu chê xu hướng quốc gia của phe xã hội (Đệ Nhị Quốc Tế), 
tham dự việc thành lập Đảng Cộng Sản Pháp, đi theo Đệ Tam Quốc Tế Cộng Sản. 

Sau đó, bốn vị kia về nước hoạt động thì cậu ở lại thực hiện "cái lối nương náu ngoại bang để 
rung chuông gõ trống" chứ nhất định không "trở về ẩn náu trong thôn dã, hô hào quốc dân đồng 
bào, đồng tâm hiệp lực đánh đổ cường quyền áp chế". Cậu dùng cái lối mà cụ Phan Chu Trinh gọi 
là "phương pháp ngọa ngoại chiêu hiền, đãi thời đột nội", tức cái cách ăn chắc, gọi người trong 
nước ra giúp mình, đợi thời cơ thuận tiện mới về (thư của Phan Chu Trinh gửi Nguyễn Tất Thành). 

Giả thử Nguyễn Tất Thành được theo học Trường Thuộc Địa thì hẳn nước Pháp đã có một công 
chức xuất sắc. Và sẽ không có Nguyễn Ái Quốc ở Tours năm 1920 và ở Nga năm 1923 để trở thành 
một Kominternchik vĩ đại. Mà Việt Nam thoát cảnh điêu linh lầm than chưa hề có trong lịch sử dân 
tộc. 

Bản chất Nguyễn Tất Thành là một bầy tôi khuyển mã. Không được Pháp dùng, anh ta đã tìm ra 
thiên triều, minh chúa ở cái tuổi tam thập nhi lập nơi tổ quốc Nga Xô và bậc thầy Stalin, để rồi lập 
những thành tích không tiền khoáng hậu. Quả thế, ngoài Lenin và Stalin, không một nhân viên đệ 
tam quốc tế nào trung thành tuyệt đối, đạt được những thành quả lớn lao cho cộng sản như Nguyễn 
Tất Thành. 
Đảng Cộng Sản Việt Nam cố tình che giấu sự thực và muốn đánh lừa mọi người là đảng và lãnh 

tụ cũng yêu nước và sáng suốt, nhưng lại luôn luôn đề cao nhiệm vụ đối với thiên triều, nên không 
thể lấp liếm bản chất nô lệ. Vì làm thế nào chứng minh được là lực lượng Đảng Cộng Sản Đông 
Dương, vừa thành lập ngày 3 tháng Hai năm 1930, đã đủ mạnh để kế tục sự nghiệp bài phong đả 
thực của Việt Nam Quốc Dân Đảng vừa bị thất bại lớn lao ngày 10 cùng tháng. Vậy mà chỉ tháng 
Chín năm đó, Thành (Hồ) đã báo cáo dóc phát động được phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh. Là vì vào 
thời điểm đó, Nga Xô cần các đảng cộng sản chư hầu quấy phá đế quốc thực dân, để phục vụ lợi 
ích đế quốc đỏ, nên, lợi dụng phong trào nổi dậy của nông dân, họ xúi giục bừa bãi. Khi thất bại 
thảm hại, Thành (Hồ) lại mang trách nhiệm đổ cho các đảng viên trong nước, địa phương manh 
động, còn trung ương quốc tế, lãnh tụ không có lỗi gì. 

Năm 1940 cũng thế. Vì muốn quấy phá thực dân Pháp ở thuộc địa, tạo thuận lợi cho Đức Quốc 
Xã và Nhật Phát Xít, lúc này là đồng minh của Nga Xô, họ dựng lên Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Khi 
không thành công, họ cũng lại đổ cho địa phương tự phát, mặc dù lúc đó trung ương đảng bộ của 
họ nằm ngay tại miền Nam! Cứ như thế, bất kỳ khi nào có chỉ thị, có lợi cho thiên triều Nga Xô là 
Nguyễn Tất Thành bắt đàn em trong nước thi hành. Thành công thì là do lãnh tụ sáng suốt, thất bại 
thì là do cấp dưới bất tài; bất kể phải trả giá nào, tốn bao nhiêu xương máu của đồng bào ruột thịt, 
miễn sao quan thầy vui lòng và có lợi cho Nga Xô thì thôi. 

Với những người mà giờ này còn băn khoăn thắc mắc về cái bí danh oái oăm và mỉa mai của 
lịch sử -- ông Nguyễn Yêu Nước, Nguyễn le Patriote, tức Nguyễn Ái Quốc -- rằng người cộng sản 
chân chính đó có yêu nước hay không, thiết tưởng nên đọc lại chính lời ông, lời những đồng chí, cơ 
quan của ông xác định: Trên tờ Nhân Đạo (Humanité) ngày 25 tháng Năm năm 1922, trước khi đi 
Nga, ông Nguyễn... Ái Quốc viết: 
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“Trước mắt người bản xứ, chủ nghĩa bôn sê vích -- danh từ này thì thường được giai cấp tư sản dùng đến luôn 
nên đặc sắc và mạnh nghĩa hơn -- có nghĩa là: hoặc sự phá hoại tất cả, hoặc sự giải phóng khỏi ách nước 
ngoài. Nghĩa thứ nhất (gán cho danh từ ấy) làm cho quần chúng vô học và nhút nhát xa lánh chúng ta; nghĩa 
thứ hai thì dẫn họ đến chủ nghĩa quốc gia. Và cả hai đều nguy hiểm cả" và "Chủ nghĩa quốc gia (yêu nước) là 
một hiện tượng nguy hiểm đe dọa việc bành trướng chủ nghĩa cộng sản ở các thuộc địa, nếu ta không kiểm 
soát ngăn chặn nó”.  

Tại Nga, ở Ủy Ban Trung Ương Quốc tế Cộng Sản tháng Sáu năm 1923, khi ông Nguyễn... Ái 
Quốc hiện diện, Zinoviev phát biểu: 

“Điều mà chúng ta bắt buộc các đảng cộng sản phải làm là tìm cách sử dụng các phần tử dân tộc chống lại giai 
cấp tư sản. Các đảng cộng sản phải thúc đẩy các phần tử bất mãn chống lại chế độ, như Đảng Cộng Sản Nga 
đã sử dụng các người dân tộc Ukraine để chống lại Kerensky. Dĩ nhiên chúng ta không bao giờ chấp nhận các 
phần tử dân tộc Ukraine vào Đảng Cộng Sản Nga. Chúng ta chỉ lợi dụng sự bất mãn của họ để phục vụ cách 
mạng vô sản.” 

Tờ Thanh Niên của ông Nguyễn... Ái Quốc ngày 20 tháng 12 năm l926 viết:  
Chủ nghĩa ái quốc là một điều nguy hiểm và Giai cấp vô sản không có tổ quốc. 

Dưới đề mục "Những nhiệm vụ của vô sản quốc tế đối với Liên Xô", tại Đại Hội Quốc Tế Vô 
Sản lần thứ 6 (1928) mà ông là ủy viên, ông Nguyễn... Ái Quốc khẳng định: 

“Liên Xô là tổ quốc của vô sản, cột trụ vững chắc nhất của những thực hiện của vô sản, thành tố chính của sự 
giải phóng vô sản thế giới. Điều này đòi hỏi vô sản quốc tế đẩy mạnh sự xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô 
và bảo vệ bằng mọi cách đất nước của vô sản chuyên chính chống lại những tấn công của các thế lực đế 
quốc... 
Trong trường hợp các đế quốc tấn công hoặc phát động chiến tranh chống Liên Xô, vô sản quốc tế phải quyết 
liệt phát động những phong trào quần chúng đấu tranh để lật đổ các chính quyền đế quốc... 
Khẩu hiệu của vô sản quốc tế phải là vô sản chuyên chính và liên minh với Liên Xô. Các thuộc địa, nhất là của 
một đế quốc đang gây hấn với Liên Xô, cần phải lợi dụng triệt để sự kiện quân đội đế quốc bận chiếm đóng 
những nơi khác mà phát động cuộc đấu tranh chống đế quốc, tổ chức hoạt động cách mạng lật đổ ách thống trị 
của đế quốc và giành độc lập.” 

Tờ Người Cùng Khổ (Le Paria) của ông Nguyễn... Ái Quốc năm 1931 viết:  
“Những tên tư sản, trí thức phản cách mạng đã phô trương hai từ tổ quốc để khai thác giai cấp vô sản, nhằm 
phục vụ cho những quyền lợi vị kỷ của chúng. Tổ quốc không nhất thiết phải bao gồm những người cùng một 
màu da hoặc cùng một ngôn ngữ. Tổ quốc là sức mạnh chính trị của giai cấp. Vô sản Đông Dương không có tổ 
quốc.” 

Tờ Bôn Sê Vích cũng của ông Nguyễn... Ái Quốc, năm 1934, viết:  
Vẫn có người cho rằng phải thực hiện dân tộc cách mạng trước cuộc cách mạng thế giới. Những người này 
khẳng định là mỗi nước phải làm cách mạng ở nước mình trước khi liên kết với các nước khác để tranh đấu 
chống chủ nghĩa tư bản và thực hiện cuộc cách mạng thế giới. Đây là một sai lầm nghiêm trọng vô cùng độc 
hại cho đảng. Đó là tàn dư của các đảng Tân Việt và Thanh Niên. Vì tàn dư này còn hiện hữu nơi một số đồng 
chí, đảng phải có bổn phận tiêu diệt nó.”  

Vậy, trước và sau chuyến đi Nga đầu tiên, ông không hề chao đảo. Chẳng còn gì để nghi ngờ, là 
Kominternchik gốc Việt đầu tiên, tức một gián điệp quốc tế, được trọng dụng, được đãi ngộ hậu 
hĩnh, được huấn luyện chu đáo, từ một kẻ bị hất hủi, Nguyễn Tất Thành đã tìm ra con đường sự 
nghiệp cho mình. Phương châm hoạt động của ông minh bạch. Lenin đã dạy: "Điều gì lợi ích thì là 
đạo đức." Và: "Hợp đạo lý là những gì giúp cách mạng thành công. Phản đạo lý là những gì làm 
trở ngại cách mạng." Cùng: "Dù cuộc cách mạng 1917 có tiêu diệt tại Nga Xô hàng chục triệu 
người chăng nữa, sự tiêu hủy đó không thấm gì với mục đích cao cả mà chúng ta theo đuổi"! 

Một sự tình cờ lịch sử là, cũng đúng thời điểm này (1923), Tưởng Giới Thạch, một người đồng 
trang lứa, được gửi sang Nga học. Chỉ sau mấy tháng lưu ngụ tại đây, Tưởng đã nhận ngay ra thực 
chất cộng sản. Ông về nước và trở thành người chống cộng kiên cường cho đến tận ngày từ giã cõi 
đời (1978). 

Nhưng Nguyễn Tất Thành, được những người Việt quan tâm đến thời cuộc biết qua bí danh 
Nguyễn... Ái Quốc, nhân viên Đệ Tam Quốc Tế, thì chỉ sau hơn một năm ở Nga, tháng 11, 1924 
được chỉ thị về công tác với cộng sản Trung Hoa, tiếp tay phái đoàn Borodin, chức vụ Ủy Viên Bộ 
Phương Đông, phụ trách Cục Phương Nam, chỉ đạo phong trào cộng sản các nước Đông Nam Á, 
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thực chất là gián điệp thu thập tin tức, vì lúc này Nga Xô thất bại ở Âu Châu, chuyển hướng, nhòm 
ngó Á Châu. Và, chỉ mới tháng 2, 1925, ông đã báo cáo được cho Đệ Tam Quốc Tế:  

Chúng tôi đã lập được một nhóm bí mật chín người. Hai người đã được phái về nước. Ba người ra mặt trận 
(trong quân đội của ông Tôn Dật Tiên). Một đi công tác quân sự (cho Quốc Dân Đảng). Trong số những người 
đó có năm đảng viên dự bị của đảng cộng sản. Chúng tôi còn có hai đoàn viên dự bị đoàn thanh niên cộng 
sản.” 

và 
“Chúng tôi có ở Xiêm một sơ sở khá vững chắc... Những việc chúng tôi phải làm trong năm nay: 
a) đặt một cơ sở hoạt động ở Quảng Châu; 
b) đặt những cơ sở liên lạc ở:  
1) Quảng Tây, 2) ở cực nam tỉnh Quảng Đông, 3) ở Băng Cốc, 4) ở Tích Kho (cuối đường xe lửa Băng Cốc và 
cách Lạc Phách 20 ngày đi bộ), 5) ở Lạc Phách, trên tả ngạn sông Mê Công và cách Trung Kỳ 15 ngày đi bộ;  
c) phái một đồng chí về trong nước để thu thập và chuyển tin tức;  
d) phái một hay nhiều đồng chí đi làm trên các tàu chạy đường Trung Quốc-Đông Dương. 
Tất cả những công việc cần thiết đó tốn 5.000 đô la...” 

Rõ ràng tác phong một gián điệp tay sai ham tiền! 
"Nhóm bí mật" thực ra chỉ là nhóm quốc gia Tâm Tâm Xã vốn đang hoạt động theo Việt Nam 

Quốc Dân Đảng của cụ Phan Bội Châu. Nguyễn Tất Thành chỉ có công móc nối cho ngả sang 
chiều quốc tế. 

Và để tiêu diệt các thành phần quốc gia uy tín, giành độc quyền kết nạp người, cùng lãnh 
thưởng lớn, ngày 1-7-1925, có lẽ ông đã chủ động cùng Lâm Đức Thụ (trong nhóm Tâm Tâm Xã) 
chỉ điểm cho Pháp bắt cụ Phan lấy 150,000 đồng (nhiều tài liệu so sánh giấc mơ của nông dân Việt 
Nam thời đó là con trâu, giá chỉ cỡ 5 đồng, nhưng căn cứ thời giá gạo 2$/tạ, thì 50$ hợp lý hơn) và 
nhất là tất cả các người yêu nước nào không chịu theo đường lối phản bội tổ quốc của ông. Năm 
1927, Tưởng Giới Thạch, người đi Nga về, ra tay tàn sát cộng sản. Nguyễn Tất Thành theo thầy là 
Borodine chạy về Nga. 

Cuối năm 1928, ông được phái đến Xiêm gây dựng đảng, xâm nhập các tổ chức, sửa soạn thành 
lập chính quyền xô viết. 

Năm 1930, ông được lịnh Đệ Tam Quốc Tế sát nhập ba đảng cộng sản Bắc Trung Nam Việt 
Nam thành Đảng Cộng Sản Việt Nam [sau theo lịnh Moskva, không được lấy tên đó, mà phải đổi là 
Đảng Cộng Sản Đông Dương; tổng bí thư kế tiếp nhau là Trần Phú (1930-31), Hà Huy Tập (1935-
38), Nguyễn Văn Cừ (1938-40), Đặng Xuân Khu (1941-60), Lê Duẩn (1960-1986] và thành lập 
Đảng Cộng Sản Xiêm cùng Đảng Cộng Sản Mã Lai. 

Tháng 6, 1931, ông bị chính quyền Hong Kong bắt hai lần, giam giữ một năm rưỡi, rồi bị Nga 
Xô kỷ luật. Ở Đại Hội Đệ Tam Quốc Tế Kỳ 7, năm 1935, ông chỉ còn là đại biểu tư vấn, thư ký cho 
Ủy Viên Dự Khuyết Ban Chấp Hành Quốc Tế Cộng Sản Lê Hồng Phong. 

Chỉ năm 1938 ông mới được trở lại Trung Hoa, và mãi đầu năm 1941, ông mới về nước, lãnh 
đạo Đảng Cộng Sản Đông Dương, đặt căn cứ tại một làng biên giới thuộc Cao Bằng, nhập nhằng 
mạo tên Việt Nam Độc Lập Đồng Minh (Việt Minh), là tổ chức do ông Hồ Học Lãm lập ra và đăng 
ký ở Nam Kinh từ năm 1934 (?), để đội lốt quốc gia, xuất phát từ ý đồ ông Hồ Học Lãm không phải 
là cộng sản. Ông về nước với quyết tâm biến Việt Nam thành chư hầu của Nga Xô. Nhưng rút lại, 
sự thiển cận của ông khiến ông cũng chỉ thành công có nửa chừng: ông biến được Việt Nam thành 
chư hầu khuyển mã, thì thiên triều "tổ quốc Nga Xô" của ông ngày nay tiêu tùng! 

Ông được đội danh Nguyễn Ái Quốc và nhờ đó mà nổi tiếng. Khi sang Nga, hẳn ông phải hiểu 
ngay đó là điều trái khoáy: ái quốc là tình tự mà Lenin, Stalin và các đồng chí Đệ Tam không thể 
nào tha thứ, nên, nhiều lắm, ông chỉ còn nhập nhằng dùng riêng với những người Việt không biết 
gì về công việc của ông. Tuy nhiên, điều đáng khen là khi thực sự trở về hoạt động tại Việt Nam, 
năm 1942, ông đã thành thực với ông, với mọi người, lấy lại đúng họ, tự đặt đúng tên. 

Ông dòng dõi họ Hồ, chí ông sáng như nhật nguyệt. Ông không bao giờ muốn là Ái Quốc. Mà 
ông là người chí lớn, người sáng suốt, chỉ làm nghĩa vụ quốc tế, thờ Stalin khi ông sống, và chầu 
cụ Mác cụ Lê khi ông chết: ông là Hồ Chí Minh. Ai hiểu sai là lỗi người đó, không phải do ông! 
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Rồi ông sang Trung Hoa gia nhập Việt Nam Cách Mệnh Đồng Minh Hội và nhận công tác trở 
về nước lại cuối năm 1943. Ông vừa làm điệp vụ cho Mỹ, vừa thực hiện thiên chức bành trướng đế 
quốc Nga Xô. 

Cuối năm 1944, ông thành lập đội Việt Nam Tuyên Truyền Giải Phóng Quân và giao cho Võ 
Nguyên Giáp chỉ huy (sau được Mỹ trang bị, huấn luyện). Tháng Năm 1945, ông về Tân Trào thuộc 
Tuyên Quang, và trung tuần tháng Tám 1945 họp hội nghị... toàn quốc, quyết định tổng khởi nghĩa 
cướp chính quyền. Ngày 25 tháng Tám 1945, ông có mặt ở Hà Nội, thành lập chính phủ lâm thời và 
tổ chức tuyên ngôn độc lập. 

Sau đó, vì chiến thuật giai đoạn, ông nêu ngọn cờ giải phóng dân tộc, đến mức, ngày 11-11-
1945, giải tán cả Đảng Cộng Sản Đông Dương; ngày 20-12-1947, ông xin giám mục Lê Hữu Từ 
rửa tội để làm... con Chúa, hứa một ngày nào đó sẽ về vườn cuốc đất trồng rau, làm ông giám mục 
khổ tu phải cố nhịn cười muốn chết! Người tôn sùng gán cho ông lòng yêu nước, tài biến báo; 
người phản đối kết tội ông không yêu nước, không đạo đức, giảo hoạt. Họ không ngờ là đều đã hạ 
nhục ông. Ông còn bị hạ nhục một cách nặng nề hơn khi phải nhận chức "cha già dân tộc". 

Cả phe sùng mộ cũng như phe chỉ trích đều không hiểu ông! 
Ông yêu nước vô cùng, ông đạo đức vô song chứ. Chỉ có điều ông không yêu nước "chặt hẹp" 

như người thường, ông không đạo đức "hủ lậu" như chúng ta. Ông yêu tổ quốc quốc tế, tổ quốc 
Nga Xô, ông triệt để tuân thủ đạo đức cách mạng. Mộng ông to, tham vọng ông lớn, ông là người 
đi làm nghĩa vụ quốc tế chứ không thèm giam mình vào biên cương của quốc gia Việt Nam vô danh 
tiểu tốt. Lenin, Stalin là ông cố, ông nội của nhân loại, thì ông phải là cha già loài người, ông đâu 
thèm làm cha già dân tộc Việt Nam! 

Gán cho ông là nhà tư tưởng, nhà văn hóa, nhà thơ,... chỉ khiến người thức giả lợm giọng lũ 
thiên cộng ngu xuẩn. Ông là nhà hành động. Ông là Kominternchik vĩ đại đánh thắng "ba tên đế 
quốc sừng sỏ", cống hiến sự nghiệp độc nhất vô nhị cho tổ quốc Nga Xô. 

Tiếc rằng ông chết sớm, không kịp cải chính, không được chỉ huy trận tấn chiếm Miên, Lào. 
Nhưng lại mừng cho ông không phải chứng kiến đế quốc Nga Xô bị Gorbachev phá nát, khiến sự 
nghiệp ông thành công lao dã tràng. Nhưng chúng ta vẫn có bổn phận trả lại ông vinh quang quốc 
tế, cho ông an giấc ngàn thu, đừng hạ ông xuống hàng ngũ quốc gia để sỉ nhục ông.  

 
* 

 
Các đảng cộng sản chư hầu được dạy dỗ rằng tư tưởng quốc gia là lạc hậu, hẹp hòi cần phải 

tiêu diệt để tiến lên thế giới đại đồng. Cho nên không có gì phải băn khoăn khi cộng sản Việt Nam 
làm chỉ điểm, tiếp tay cho Pháp, cho Nhật, cho Tàu, cho Mỹ, đánh phá mọi công cuộc của các đảng 
phái quốc gia và tàn sát các phần tử yêu nước. 

Năm 1928, đường lối đề ra ở Đại Hội Quốc Tế Cộng Sản Kỳ 6 là đảng cộng sản bản xứ có 
nghĩa vụ dồn mọi nỗ lực bảo vệ Nga Xô, giúp Nga Xô củng cố và thực hiện chủ nghĩa xã hội bằng 
cách đánh phá nhà nước thực dân bản xứ, để chúng bận rộn, không chĩa mũi dùi vào "tổ quốc vô 
sản". Giai đoạn này Đệ Tam bất hợp tác với thực dân. Do đó, cộng sản Việt Nam đề ra khẩu hiệu 
đấu tranh giai cấp, vô sản hóa đảng viên, tạo nên Xô Viết Nghệ Tĩnh, lập Hội Phản Đế Đồng Minh 
Đông Dương, tích cực phá rối thực dân và chém giết trí phú địa hào. Năm 1935, Nga Xô chuẩn bị 
liên minh với thực dân Anh, Pháp để đương đầu phát xít Đức. Đại Hội Quốc Tế Cộng Sản Kỳ 7 đề 
ra đường lối liên kết giai cấp tư bản-cộng sản, cô lập phát xít để bảo vệ Nga Xô. Đảng Cộng Sản 
Đông Dương phải quay 180 độ, dẹp bỏ các khẩu hiệu tịch thu ruộng đất, đánh đổ đế quốc, để lập 
Mặt Trận Dân Chủ Đông Dương liên minh với thực dân, tham dự các cuộc bầu cử ở các viện dân 
biểu Trung Bắc, ở các hội đồng thành phố Hà Nội, Sài Gòn, ở hội đồng quản hạt Nam Kỳ, ở hội 
đồng kinh tế lý tài Đông Dương, kêu gọi người Việt đăng lính, đóng thuế quốc phòng, mua quốc 
trái. Họ lên án nhóm đệ tứ trong báo Dân Chúng: 
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“Theo chủ trương của bọn trốt-kít thì họ chủ trương trốn lính, phản đối quốc phòng, tẩy chay quốc trái, phá 
hoại quân sự công nghệ vv... Đó là thủ đoạn của bọn vô chính phủ, hành động của tiểu tư sản, không phân biệt 
hoàn cảnh nào. Và hễ có chiến tranh thì họ sẽ chủ trương làm cho quân đội Pháp thất bại (thất bại chủ nghĩa). 
Làm như thế là giúp cho quân phiệt chiếm đóng Đông Dương chớ không phải làm cho Đông Dương được độc 
lập giải phóng. Thất bại chủ nghĩa của bọn trốt-kít không có mảy may nào giống chính sách của Marx-Lénine 
đối với chiến tranh.” 

Tất nhiên là cộng tác với thực dân thì người yêu dân, yêu nước làm sao có mảy may nào giống 
nổi cộng sản. 

Năm 1939, ngày 21-8, Stalin và Hitler ký hiệp ước 10 năm bất tương xâm. Đảng Cộng Sản 
Đông Dương lại được chỉ thị quay ngược 180 độ, hết chống phát xít, mà trở lại chống Pháp. Họ lại 
tung khẩu hiệu tịch thu ruộng đất, lại thành lập Mặt Trận Phản Đế Đông Dương, lại tạo loạn Bắc 
Sơn (9/40), Nam Kỳ Khởi Nghĩa (11/40) để phá phách thực dân. 
Đừng nghĩ chỉ người chống cộng mới chửi thề. Hãy nghe Nguyễn Văn Trấn, quản lý báo Dân 

Chúng viết, dù là để kể công: 
“Đột ngột tuần thứ tư của tháng Tám, Nga-Đức ký hiệp ước bất xâm phạm. Người Sài Gòn xao xuyến với tin 
Xít-ta-lin ôm hôn Ríp-ben-trốp ở sân ga Mạc-tư-khoa. Ký giả các báo quốc ngữ ở Sài Gòn tìm tôi mà đòi giải 
thích. Tôi hẹn: 
"Các anh cứ chừa trống hai cột báo để đó. Tối nay tôi sẽ giải thích cho các anh viết." 
Đó là kế hoãn binh để tôi còn chạy lên chị hai Sóc. 
Chị véo tai tôi mà nói: 
"Em không còn được gặp (Trung Ương) nữa rồi em ơi!" 
Tôi bơ vơ thơ thẩn quay về nhà anh Kỉnh. Hai đứa soạn chồng báo L'Humanité cũ. Đọc lại Đại Hội Quốc Tế 
lần thứ 7.” 

Để lẩm bẩm chửi thầm, vì không biết sẽ phải giải thích ra sao. Và thế là lại phải chống thực dân 
Pháp mà kiêng phát xít Đức Ý Nhật! 

Nhưng 22-6-1941, Đức tấn công Nga Xô. Cả Trung Ương lẫn đảng viên không còn phải trốn 
tránh nữa. Những người cộng sản bị bắt được Pháp thả ra, lại có quyền chĩa mũi dùi vào Đức, Ý, 
Nhật. Từ đây đỡ khổ hơn, họ không còn phải dè dặt trong việc hợp tác với Nga Xô vĩ đại, Đảng 
Cộng Sản Pháp và Trung Cộng! Quốc tế cộng sản, quốc tế tư bản, quốc tế thực dân đã lại trở lại 
là... đồng minh. Họ chỉ còn cần e dè người quốc gia chống mọi thứ đế quốc! 

 
* 

 
Thực ra thì ta phải rành mạch phân biệt cộng sản lý thuyết. Cộng sản thực hành. Cộng sản đệ 

nhất quốc tế của Marx. Cộng sản đệ nhị quốc tế của phe xã hội. Cộng sản Mác-Lê, bôn sê vích của 
Lenin-Stalin, đệ tam quốc tế. Cộng sản cách mạng thường trực, đệ tứ quốc tế. Cộng sản quốc gia 
của Tito. Hay cộng sản Đại Hán của Mao trạch Đông. 

Nhưng là người Việt Nam, ta chỉ bàn về cộng sản quốc tế đệ tam, là thứ mà Hồ Chí Minh và bè 
lũ thờ phượng. 

Như thế thì, chủ nghĩa cộng sản là một tôn giáo. 
Nói chủ nghĩa cộng sản là một tôn giáo là nói theo ý niệm thực sự của Tây Phương, của những 

chữ communism, religion, proletariat; chứ không phải hiểu theo nghĩa thuần túy của những chữ 
Hán Việt, được đặt ra do nhu cầu, khi sự hiểu biết về những ý niệm này chưa được tường tận. Và 
chính vì hiểu theo nghĩa Hán Việt thuần túy, mà nhiều người đã bị những lầm lẫn rất lớn! 

Thật vậy. Chữ gốc là commune, thì communism phải là chủ nghĩa công xã mới sát, như Công Xã 
Paris, Công Xã Quảng Châu,... Vì mục đích tối hậu của chủ thuyết Marx là thành lập công xã. 
Marx chỉ chủ trương sung công ruộng đất, nhà máy, tức những phương tiện sản xuất, chứ không 
phải tất cả tài sản [1]. Cho nên gọi cộng sản là sai. 

Còn tôn giáo là một ý niệm chỉ có từ khi Thiên Chúa giáo tự Tây Phương du nhập Á Đông, và 
người ta bịa ra chữ Tông giáo để thể hiện ý nghĩa của danh từ religion. Đúng thế, tông giáo chứ 
không phải tôn giáo. Nhưng, ở Việt Nam, vì vua Thiệu Trị húy là Tông, phải kiêng, nên đọc trại ra 
là tôn. Người ta cho Chúa Cha là ông Tổ loài người, thì Chúa Con là ông Tông. Vậy Tông giáo là 
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lời dạy của ông Tông, godsdienst, là tin lành, là phúc âm [1]. Cũng như Phật giáo là lời dạy của 
ông Phật, Khổng giáo lời dạy của ông Khổng, Lão giáo lời dạy của ông Lão. Tôn giáo, theo nghĩa 
religion, phải có giáo hội, giáo điều, giáo phẩm. Nghĩa là có tham vọng bành trướng và thống trị. 
Như thế Phật giáo, Lão giáo, kể cả Khổng giáo hầu như không có giáo điều, giáo hội, thánh chiến, 
xâm lăng, thống trị. Ai muốn tìm hiểu thì tự tìm đến. Muốn theo thì theo, không thì thôi, chẳng ai 
bắt buộc, giết tróc. Đó, đúng hơn, là những triết lý nhân sinh, nhân sinh quan mong thỏa mãn nhu 
cầu trí thức, trước thường được gọi là đạo, như đạo Phật, đạo Lão, đạo Khổng, kiểu "đại học chi 
đạo, đạo khả đạo vô thường đạo..." Đàng khác, Do Thái giáo, Thiên Chúa giáo, Hồi giáo thì là tôn 
giáo. Và cộng sản cũng đích thực là một tôn giáo. Rất dễ hiểu, vì cộng sản chỉ là học trò giỏi của 
Công giáo. Và đi sau, học được nhiều, học trò đã hơn thày về rất nhiều mặt. Tôn giáo chỉ là ý niệm 
không tưởng: yêu người như mình của Jesus; một thể chế hoàn toàn giải phóng con người: không 
tôn giáo, không nhà nước, không giai cấp của Marx. Kèm theo một tham vọng là muốn bao trùm 
lên toàn thể loài người. Đó là lý tưởng, lý thuyết. Những ý niệm này chưa hề bao giờ được thí 
nghiệm (nói cho đúng cũng có một đôi thí nghiệm nhỏ, như một vài cộng đồng ở Mỹ, nhưng chỉ một 
thời gian ngắn là đủ thất bại và tan rã). 

Còn, thực ra, chỉ có những người nhân danh lý tưởng để thiết lập những thể chế có giáo điều, có 
quyền bính, có giai cấp và có tư hữu tập trung, để thống trị, bóc lột và kềm kẹp con người, hơn bao 
giờ hết. Đó là những Paul và Constantine xưa kia, Lenin và Stalin mới đây. Phải có những Paul-
Lenin mới có giáo hội. Và phải có những Constantine-Stalin giáo hội mới trở thành sức mạnh, 
thành đế quốc. Những người này thực ra đã phản bội tức thời những lý tưởng mà người xướng xuất 
đã đề ra. Do họ (những giáo chủ), mới có giáo điều/biện chứng, kinh thánh/toàn tập, hội 
thánh/quốc tế, tông đồ/cán bộ, rao giảng/tuyên truyền, rửa tội/kết nạp, xưng tội/kiểm thảo, xâm 
lăng, thống trị,... Kết quả tất nhiên là cũng có giáo hội pháp đình/tòa án nhân dân để kẻ rối 
đạo/phản động bị lên án, đền tội, vân vân... 

Nói riêng về cộng sản, so sánh với tôn giáo: Lý thuyết cộng sản có thể rắc rối, ngớ ngẩn với 
người này, hay ho với người khác, như bất cứ một triết thuyết nào; nhưng những người lãnh đạo 
cộng sản có quan tâm gì đến lý thuyết. Mà chỉ cần bóp méo lý thuyết sao nghe cho xuôi, phù hợp 
với nhu cầu tâm lý của con người, để đạt mục đích quyền bính. Vậy điều họ quan tâm là thực tế 
cộng sản. Mà thực tế cộng sản thì cũng giản dị thôi. Đã là cộng sản Mác-Lê chân chính thì sơ sơ 
phải tuân phục mấy điểm được coi như giáo điều sau đây: quốc tế, đấu tranh giai cấp, cứu cánh 
giải thích phương tiện, sắt máu bạo lực, chính quyền bằng bất cứ giá nào, chuyên chính, truất bỏ 
tư hữu. 

- Quốc tế: Chỉ có một tín ngưỡng là chủ nghĩa Mác-Lê; một hội thánh là Đệ Tam; một thánh địa 
là Moskva; một tổ quốc là toàn thể thế giới do Nga Xô là thiên triều thống trị; một gia đình mà 
Mác, Lê, Xít là đức thánh ông, đức thánh cha. Cũng một giấc mộng như Xa Hoàng, Napoléon, 
Hitler ở Tây và xưa cũ như Hốt Tất Liệt, Tần Thủy Hoàng, mới mẻ như Tôn Dật Tiên, Mao Trạch 
Đông ở Tàu thôi. Nhưng ghê gớm hơn là đảng bao giờ cũng sáng suốt, không thể sai lầm, và ngoài 
đảng (hội thánh), không thể có cứu rỗi (hors de l'église, point de salut). Với Lê, Xít, Hồ thì chủ 
nghĩa quốc gia, tinh thần dân tộc là loại phản động bậc nhất, nguy hiểm hơn cả chủ nghĩa tư bản, 
phong kiến. Đó là tín điều trên giấy trắng mực đen. Vì quốc tế, nên phải phá hủy tất cả cái gì là 
truyền thống của bất kỳ quốc gia dân tộc nào, để du nhập "nếp sống xã hội chủ nghĩa, văn hóa 
mới". Nhưng đối với các đảng chư hầu thì được dạy dỗ thêm đôi chút: tôn giáo, tổ quốc, gia đình là 
những tình cảm lạc hậu, hẹp hòi, tiểu tư sản, nguy hiểm cần phải tiêu diệt để tiến lên thế giới đại 
đồng. 

Cho nên không có gì phải băn khoăn khi cộng sản Việt Nam đánh phá mọi công cuộc của các 
đảng phái quốc gia, tàn sát các phần tử yêu nước, làm chỉ điểm cho Pháp, cho Nhật, cho Tàu, cho 
Mỹ. Vì đó là nhiệm vụ hàng đầu, quan trọng hơn tất cả. Và tiêu diệt xong phần tử yêu nước tại 
quốc gia mình thì lại đi tiêu diệt ở các quốc gia khác, gọi là đi làm nghĩa vụ quốc tế. 
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Hồi 1945, ai theo dõi thời cuộc tất cũng đều biết là chính phủ Trần Trọng Kim đã lấy lại chủ 
quyền toàn quốc. Vấn đề tiếp theo chỉ là làm sao để Nhật chuyển giao ngầm cho càng nhiều khí 
giới càng tốt và tiếp nhận rất nhiều người Nhật muốn trở thành "người Việt Nam mới". (Họ muốn 
tránh nhục đầu hàng và khỏi phải trở về nước, ở lại phục vụ Việt Nam, xây dựng đất nước hay 
chống người da trắng, nếu cần. Sau ngày 19-8, một số khờ khạo trốn ở lại giúp Việt Minh; khi tận 
dụng khả năng của họ rồi, Việt Minh lần lượt thủ tiêu ngầm hết trọi). Vậy mà, ta tạm đọc tài liệu 
của chính Việt Minh cộng sản: 

“Trong nội bộ lúc đó có một vài đồng chí [2] đã đưa ra chủ trương rất nguy hiểm là giúp cho Bảo Đại cải tổ 
chính phủ bù nhìn Trần Trọng Kim, nuôi hy vọng giành độc lập bằng con đường thương lượng, xin xỏ với 
Nhật. Làm như thế không những không nhằm đúng vào kẻ thù chính trước mắt cần phải tập trung đánh đổ là 
phát xít Nhật, trái lại còn tô son trát phấn đề cao uy tín cho chúng, đi chệch mục tiêu khởi nghĩa giành chính 
quyền do Đảng đã vạch ra. 
... Trước khí thế của quần chúng khởi nghĩa, Nhật tuy có hàng vạn quân ở Hà Nội, nhưng không dám chống 
lại cách mạng. Chính quyền về tay nhân dân, không có đổ máu. 
(Lịch sử đảng cộng sản Việt Nam, Vụ công tác chính trị). 

"Một vài đồng chí" đó hẳn là những người lầm cộng sản cũng đấu tranh cho quốc gia dân tộc. 
Tuy phát xít Nhật chết rồi, nhưng chỉ thị của tổ quốc Nga Xô lúc đó -- đồng minh với Mỹ Anh Hoa 
Pháp -- vẫn còn là chống phát xít, thì đâu giám làm khác. "Một vài đồng chí" đó lại còn ngớ ngẩn 
nên không biết rằng chính quyền là điều cần có bằng bất cứ giá nào, huống hồ bằng cái giá không 
tốn một giọt máu! Chỉ một việc trên này đủ chứng tỏ quyền lợi quốc gia, xương máu đồng bào là 
những điều xa lạ với cộng sản. Người cộng sản chân chính nào mà nhận là ái quốc, thì một là điêu 
ngoa, hai là quá ư ngu độn (trừ những người sau này miễn cưỡng gia nhập đảng cho yên thân, vì bị 
kẹt ở vùng cộng sản). 

Các đảng cộng sản Anh, Pháp, Đức, Áo, Tiệp, Ba Lan, Phần Lan, Na Uy, Roumania, 
Bessarabia, Bukovia, Lithuania, Latvia, Estonia,... đều chứng tỏ vai trò tay sai phản quốc, đến cả 
mức họ yêu cầu Nga Xô sát nhập quốc gia mình. Hãy đan cử trường hợp người đảng viên Đảng 
Cộng Sản Pháp, đảng mà ông Hồ Chí Minh có công thành lập: 

Tổng bí thư Maurice Thorez, tuân thủ nghị quyết Đại Hội 7 liên minh cộng sản-tư bản, xung 
phong nhập ngũ, cương quyết tận diệt phát xít Đức, bảo vệ... Nga Xô; nhưng khi Nga-Đức ký hiệp 
ước biên cương và hữu nghị, ông tức thời đào ngũ trốn sang Nga, để khỏi đánh Đức khi Pháp bị 
xâm lăng, cho mãi đến khi nước Pháp được giải phóng mới trở về! Đảng viên George Boudarel đào 
ngũ từ Sài Gòn ra Bắc, để coi tù binh... Pháp. Vì họ đều đã được dạy: "Trong trận chiến tranh đế 
quốc, phải đánh bại quốc gia mình"! 

- Giai cấp đấu tranh: Trên đời này, chỉ có hai loại người, kẻ được lựa chọn (peuple choisi) và tà 
ma quỉ quái. Theo cộng sản, rút lại chỉ có hai giai cấp. Giai cấp bóc lột, càng ngày càng ít càng yếu. 
Giai cấp bị bóc lột, càng ngày càng nhiều càng mạnh. Kẻ bóc lột và kẻ bị bóc lột nhất định phải 
mâu thuẫn, phải đấu tranh một còn một mất. Nhưng thắng lợi cuối cùng tất về phe tối đại đa số. 
Vấn đề còn lại chỉ là phải đấu tranh thật lực cho bọn chúng chóng chết, là có thiên đường cộng sản. 
Kẻ nào không giác ngộ chủ thuyết Mác-Lê đều là phản động, con cái tà ma quỉ quái, cần thẳng tay 
tiêu diệt, không chút thương xót tương nhượng. 

Ông cha dạy sao thì bọn Nguyễn Tất Thành vâng vậy (cộng sản luôn luôn nhận Lê là Cha, là 
Thày; Xít là Ông; Nga Xô là Tổ Quốc...). Việt Nam chẳng đào đâu ra tư bản, công nhân, thì họ phải 
vẽ ra cho bằng được. Phải có đối tượng, phải có hận thù, phải có chém giết ngay từ buổi bình minh 
Xô Viết Nghệ Tĩnh "trí phú địa hào: đào tận gốc trốc tận rễ" và dài dài. 

Rồi muốn mở mang đế quốc, cứu rỗi nhân loại, thì là đến vai trò của các biện pháp "khoa học": 
- Cứu cánh giải thích phương tiện: Bất kể tốt xấu, đúng sai, đạo đức hay vô luân, hễ đạt được 

mục đích, thì đó là luân lý, mà cộng sản gọi là tân luân lý hay đạo đức cách mạng. 
Cho nên Hồ Chí Minh bán tổ quốc, bán cụ Phan Bội Châu, nhận bừa là Nguyễn Ái Quốc, là tác 

giả Yêu Cầu Tám Điểm, Bản Án Thực Dân, Ngục Trung Nhật Ký. Đảng viên chỉ điểm, thủ tiêu đối 
lập để giành độc quyền, mang các chiêu bài quân phân điền thổ trong khi chủ trương tịch thâu toàn 
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thể tư hữu, kêu gọi đấu tranh cho độc lập tự do trong khi nhằm xóa bỏ ranh giới quốc gia, nô lệ hóa 
con người. Đảng hợp tác với độc tài phát xít Đức, quân phiệt Nhật, thực dân Pháp, đế quốc Anh khi 
có lợi, phản bội khi hết lợi. Tất cả mọi thủ đoạn lưu manh ác độc đều được tuyên dương, nếu phục 
vụ được mục đích cuối cùng, là thắng lợi cho quốc tế cộng sản. 

- Sắt máu, bạo lực: Lenin dạy "bạo lực là bà mụ của cách mạng", "giết người là kỹ thuật cầm 
quyền bình thường" và "một chế độ sẵn sàng đàn áp khủng bố vô giới hạn thì không thể bị lật đổ" 
nên, theo cộng sản, không sắt máu, không bạo lực không thành cách mạng. Phải tiêu diệt lũ tà ma 
quỉ quái để thiết lập một triều đại toàn những con người được lựa chọn. Cách mạng không chém 
giết là cải lương hát bội. 

Đã là chân lý, đã được dạy bảo thì cộng sản Việt Nam phải tạo ra những màn đấu tố chính trị, 
cải cách ruộng đất là tất yếu. Những người kháng chiến, những văn nghệ sĩ, những tiểu tư sản, 
những địa chủ đầu hàng góp công góp của, những quân nhân công chức trình diện "học tập" rồi ngơ 
ngác hỏi sao Đảng vẫn không giơ cao đánh khẽ cho họ có phận nhờ, là chỉ do họ không chịu học 
biết về cộng sản. - Nắm chính quyền: Với cộng sản, chính quyền là cứu cánh, trước sau, bằng bất 
cứ giá nào, không tương nhượng. Chưa có thì phải có cho bằng được. Có rồi thì không nhả, dù bất 
cứ trường hợp nào. 

Do vậy, ở Việt Nam, các đảng phái quốc gia không phải là không có cơ hội cướp chính quyền. 
Nhưng họ đều biết là cộng sản sẽ quyết tâm gây nội chiến. Vì không sắt máu, vì nương tay với 
cộng sản, vì sợ mang tội với lịch sử mà thành ra đất nước còn đổ nát chết chóc nhiều hơn, do chính 
cộng sản gây ra. Bắt đầu bằng việc phá đê, gây nạn lụt trầm trọng, để các đảng phái quốc gia về trễ, 
cộng sản đủ thì giờ nắm quyền bính nhà nước, vào tháng Tám 1945. 

- Chuyên chính vô sản: Cộng sản dùng chữ chuyên chính với luận điệu là vô sản cần phải 
chuyên chính để đàn áp phản động không cho ngóc đầu dậy. Nhưng thực tế chỉ là chế độ độc tài tối 
đa, và "vô sản" là kẻ cầm quyền bính. Nhưng xin nhớ cho rành mạch rằng vô sản không phải là 
người nghèo, là quần chúng lao khổ như mọi người lầm tưởng, vì: 

Trung Ương chỉ thị cho các cấp của Đảng cần phải làm cho đảng viên biết rõ rằng Đảng Cộng Sản Đông 
Dương không phải là đảng của quần chúng lao khổ, mà chỉ là đảng của vô sản giai cấp mà thôi. 

       (Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam, Vụ Công Tác Chính Trị) 
Dĩ nhiên là họ đúng: chuyên chính vô sản (proletarian dictatorship) chỉ dành cho proletariat. 

Proletariat không hề là vô sản (quần chúng lao khổ), mà chỉ là người không có phương tiện sản 
xuất đi làm thuê, vẫn có thể còn rất nhiều tài sản khác [1]. 

Thực ra giai cấp vô sản là Lenin, Stalin, Hồ Chí Minh, Trường Chinh, Lê Duẩn,... trước kia và 
Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười,... bây giờ. Cùng bất đắc dĩ ra thì cho thêm các đảng viên cao cấp vào 
tạm. Còn phản động là bất kỳ người dân nào, bất kỳ kẻ nào không chịu làm nô lệ họ. Đến nay, 
người Việt Nam tất đều biết: lao động lè phè, nói năng loạng quạng một chút là đã mang tội phá 
hoại, phản động rồi. Với luận điệu đó, họ tha hồ bắt bớ, giam cầm, chém giết để thực hiện chủ 
trương sắt máu bạo lực trên. Vậy, người cộng sản chân chính nào nói đến tình người cũng chỉ hoặc 
điêu ngoa, không thì ngu độn. 

- Truất quyền tư hữu: Thay vì tư bản là của từng cá nhân lẻ tẻ thì, với cộng sản, toàn bộ tư bản 
thuộc về kẻ cầm quyền vạn năng chưa bao giờ có trong lịch sử. Quyền tư hữu bị truất ở đây không 
chỉ là những tài sản vật chất mà cả đến mọi tài sản tinh thần, mọi quyền tự do; đưa đến hệ quả tất 
yếu là chủ trương ngu dân, suy nghĩ một chiều, bần cùng hóa để kiểm soát dạ dày, biến toàn dân 
thành nô lệ Đảng vì miếng cơm manh áo. 

Mấy điều trên tạm coi như tóm tắt chủ trương, đường lối, kỹ thuật của cộng sản đệ tam quốc tế. 
Những điểm này người cộng sản chân chính phải coi là tín điều, là chân lý. Nhưng khi tuyên 
truyền, họ nói đến tam vô nhị các, xây dựng thiên đường hạ giới, trong đó người không bóc lột 
người, mọi người vì mình, mình vì mọi người, làm theo khả năng, hưởng theo nhu cầu. Người nông 
nổi, cả tin quay ra ca tụng cộng sản. 
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Thế cho nên cần phải phân biệt rõ ràng giữa chủ thuyết/tôn giáo với đảng phái/giáo hội. Nghĩ 
và nói rằng lý tưởng nào, tôn giáo nào cũng tốt, rồi đồng hóa với đảng và giáo hội là một điều rất 
nguy hiểm cho mình và nhất là cho người khác. 

Thiên Chúa giáo dạy thương người như mình, nhưng Giáo Hội đã phát động đến cả tám cuộc 
"thánh chiến" để tàn sát con người. Chủ thuyết Marx xây dựng thiên đường hạ giới, nhưng Đảng 
đã chém giết sơ sơ hàng trăm triệu nhân mạng! Do đó, hễ thực sự yêu lý tưởng, tôn giáo thì không 
thể chấp nhận đảng, giáo hội. Như Luther, Trostky, Phan Văn Trường, Nguyễn Thế Truyền, 
Nguyễn An Ninh, Tạ Thu Thâu, Phan Văn Hùm, Hồ Hữu Tường, Nguyễn Mạnh Tường, Trần Đức 
Thảo,... 

1. Mạc Định Hoàng Văn Chí 
2. Một số đảng viên miền Trung 

 
 
 
 
 
 
VIII 
 
 
Mọi người đang xúm vào quay Trương về những hành vi ám muội của nhà nước, thì dưới nhà 

ồn ào tiếng đám em Hoàng: 
- A, anh Hân, lỉnh đâu kỹ thế, ở đâu chui ra vậy? 
Cả bọn chồm phắt dậy, chạy xô ra phía cầu thang. Hân lò dò bước lên, ngước mặt nham nhở: 
- Thì ra chúng mày vẫn túm năm tụm ba đấu láo. 
Hoàng toang toác: 
- Chỉ có mấy thằng đấu láo thôi. Thằng Trương nó đấu thật đấy chứ. Hân cho mọi người biết hắn 

theo người nhà lên mạn ngược nghe ngóng, rồi gia nhập Phục Quốc Quân, dự việc đánh chiếm 
Lạng Sơn, bị Nhật phản bội, phải chạy sang Tàu. Bây giờ theo Hoa quân nhập Việt: 

- Lụt lớn quá, tụi tao về trễ. Hỏng hết rồi. Bây giờ đành đến đâu hay đến đó. Vá víu vậy, chứ 
biết làm thế nào. 

Hoàng kêu lên: 
- Bỏ mẹ! Thế là ông Trương với ông Hân không đội trời chung rồi. Trương gượng cười: 
- Làm gì đến nỗi, mày. Có chăng là mấy ông ở trên, chứ bọn mình ăn thua gì. Huy cũng gượng 

cười: 
- Thực ra có về sớm cũng thế thôi, khó lòng có thể khác. Ngoại trừ ông Bảo Đại chấp nhận giải 

pháp Nhật đề nghị, tận diệt lũ đầu sỏ cộng sản. Còn không thì họ có bao giờ chịu bỏ lỡ cơ hội. Họ 
sẽ mang đủ thứ bánh vẽ sách động quần chúng, và nhất định sẽ có nội chiến. Ngoài cộng sản, có ai 
giám hứa láo, làm liều như họ không? Như sẽ phá đê nếu không được nhường quyền bính chẳng 
hạn. Chắc đó là lý do khiến các đảng phái phải nhượng bộ, các ông trong nội các Trần Trọng Kim 
phải rút lui, các ông Hồ Hữu Tường, Nguyễn Văn Huyên, Nguyễn Xiển, Ngụy Như Kontum và 
sinh viên phải yêu cầu Bảo Đại thoái vị. 

Tao cho là, trong tình trạng này, làm nhiều thì tội nhiều, làm ít thì tội ít, không làm thì không có 
tội. Chắc thằng Trương, thằng Hân nghe chướng tai lắm. Nhưng đấy là suy nghĩ của tao. 

Tao thấy những người không cộng sản làm chính trị không quan tâm đến nông thôn, chỉ hoạt 
động ở thành thị, thì đi đến thế giới nào? Đến nay, cộng sản họ bao vây rồi. 

 
* 
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Ngày 6-3-46 Việt Minh ký Hiệp Định Sơ Bộ, để quân Pháp thay thế quân Tàu "tiếp phòng" ở 
miền Bắc. 

Mẫn, Hân và Hoàng lại truy Trương: 
- Giải thích gì khó nghe vậy. Rước vào rồi sao đuổi nó ra. Sao không chống cự ngay từ cửa ngõ? 

Trước sau gì cũng phải đánh nhau mà. 
Huy can: 
- Chưa đủ sức đánh thì phải điều đình. Đánh lấy chết là kiểu ngu phu. Nhưng vấn đề không ở 

chỗ đó. Ai mới sáu tháng trước đây thề bồi không điều đình, không hợp tác, không tiếp tế, không 
đưa đường, không làm việc cho Pháp,... nay nuốt lời thề. Nhưng có thực để tiết kiệm xương máu 
hay là tìm đồng minh để loại áp lực và tiêu diệt anh em nhà? 

(Lúc này cả năm người chưa ai biết là ngay từ giữa năm 1945, Hồ Chí Minh đã xin gặp Sainteny 
ở Côn Minh cũng như ngay từ 13-8-45, tại Đại Hội ở Tân Trào, cộng sản đã khẳng định sẽ điều 
đình với Pháp). 

Thanh toán các thành phần quốc gia nguy hiểm xong, hai bợm già trực diện. Cuộc xung đột Việt 
Minh-Pháp đã tới, vì Pháp đâu có chịu nhả. Việt Minh thừa biết thế nên cũng chuẩn bị để tạo danh 
nghĩa chống ngoại xâm, sau khi đã mời ngoại xâm vào hợp tác! 

 
* 

 
Trương được thành bộ chỉ thị, đi lùng kiếm và đề nghị anh em nghỉ học, trở về tỉnh nhà xung 

vào đoàn Tuyên Truyền Xung Phong, vì chắc thế nào cũng đánh nhau nay mai. Tiểu đội bọn Huy 
có thêm hai chị cứu thương và được phân công phụ trách một khu trong thành phố. 

Pháp khiêu khích. Chính bọn Huy, một bữa đang đi trên lề đường, đã bị mấy tên lính Pháp trẻ, 
từ phía trước đi lại, ngang ngược chen lấn, tách rời bọn chàng ra, rồi còn nắm lấy Huy, hỏi: 

- Mày muốn kiếm chuyện hả? 
Huy lúc đó hai tay đút túi quần, trả lời bừa: 
- Không. Nhưng nếu mày muốn thử đạn Nhật thì cũng được. 
Ý chừng tụi chúng cho là bọn Huy có võ trang nên bỏ đi luôn. Bọn Huy giễu chàng: 
- Cái thằng mặt mũi hãm tài làm sao, đến nỗi đứa nào cũng nhè kiếm chuyện. Rồi ngày 16 tháng 

12, 1946, Morlière gửi thư cộc lốc cho Võ Nguyên Giáp, bắt đầu hàng: "Quân đội của ông không 
giữ được trật tự. Kể từ 8 giờ sáng ngày 20 tháng 12, quân đội của tôi sẽ giữ trật tự lấy." 

Hồ Chí Minh đi bộ đến gõ cửa. Sainteny không mở. Võ Nguyên Giáp xin gặp. Morlière không 
tiếp. Nếu hàng, dân chúng sẽ tự đánh, một đoàn thể khác sẽ lãnh đạo kháng chiến! Tám giờ tối 19 
tháng 12, Việt Minh đành nổ súng. Công việc của nhóm Huy thật hào hứng, thích hợp với tính 
nghịch ngợm của bọn họ. Tối tối rủ nhau chui xuống hầm trú bom chưa lấp gần trại địch, bắn lẹt 
đẹt vài phát mousqueton indochinois đánh thức giặc, rồi vác loa lải nhải tuyên truyền, thí dỗ lính 
Phi Châu quay súng, đào ngũ. Chạy chỗ này, đổi chỗ kia, chọc sao cho trong trại bắn ra càng nhiều 
càng tốt. Sáng mò về căn cứ, đi lục lọi các nhà, kiếm đồ về nấu chè, nấu cháo ăn uống linh đình. 

Lính Pháp ít quân, không giám ra khỏi trại. Thành bộ ra chỉ thị một nửa tiểu đội phải về vùng 
quê sách động dân chúng bắt đỉa, vác rơm mang nộp, vì Tây chui cả xuống hầm, thả xuống cho hút 
máu và hun cho nghẹt thở. Chỉ cần một kế đó là giải quyết xong, Pháp phải đầu hàng vô điều kiện! 

Tiểu đội khóc dở, mếu dở, phải thi hành chỉ thị, để khi về qua nhà mình thấy đã được chất rơm 
thiêu trụi! 

Rồi Pháp được tăng cường, toàn tiểu đội được lịnh rút ra công tác ngoại thành.  
 

* 
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Thời kỳ này nhóm Huy mệnh danh là buổi hoàng kim. Đảng, nhà nước, chủ lực trốn thật kỹ, để 
mặc tự vệ khu phố, thanh niên thành thị, dân quân du kích, ủy ban hành kháng địa phương tự phát. 
Nhờ vậy, những người công tác cũng như tản cư đều được rộng chân rộng tay. 

Đồng bào thành phố còn dằn túi được chút tiền, kèm hy vọng cuộc xung đột sớm giải quyết, nên 
ở trong trạng thái thoải mái, rong chơi chờ đợi. Đồng bào nông thôn chẳng mấy khi được những 
người thanh lịch tới nhờ vả cũng nồng hậu đón tiếp. Còn bọn Huy, trang bị đầy đủ, cứ việc đến địa 
phương nào trình diện là được ủy ban sốt sắng tiếp đón, các hào phú tranh nhau đãi đằng, thanh 
niên nam nữ nhiệt liệt ủng hộ, đâu đâu cũng dành cho chỗ ăn ngủ khang trang nhất, cơm gà cá gỏi, 
khiến họ tự phong cho nhau chức "cán bộ gà"! 

Nhưng rồi Pháp mỗi ngày mỗi nới rộng phạm vi hoạt động. Nhà nước, bộ đội trốn kỹ quá, không 
đâu thấy tăm hơi, bỏ mặc dân chúng tự lý. Người tản cư đành lục tục rủ nhau hồi cư (rinh tê, 
rentrer). 

Huy đặt vấn đề: 
- Không lẽ cứ tiếp tục nói láo mãi với những người đối đãi đôn hậu với chúng ta. Cấp trên thì 

chẳng thấy đâu. Mình cứ làm việc tùy tiện, mà thực thì cũng mù tịt, chẳng biết ất giáp ra sao cả. Tốt 
hơn là nên giải tán. Ai tìm ra công tác nào thích đáng thì tham gia. 

Đa số tán thành đề nghị đó. 
Sau nhiều ngày thảo luận, Trương hỏi: 
- Tại sao tất cả chúng mình không gia nhập bộ đội? 
Huy đỡ lời: 
- Trương ạ. Bây giờ là lúc chúng mình chia tay. Tao thành thực tỏ lòng khâm phục mày từ xưa 

đến nay đã chịu nhịn anh em đủ thứ, nhân danh tình bạn. Nhưng tao cũng mong mày nhịn thêm một 
lần nữa để tao nói với mọi người rằng: Cuộc chiến này là của người cộng sản. Ai muốn chết cho 
cộng sản thì tùy ý. Tao thì không. Tao không muốn làm việc đào lỗ tự chôn và chôn luôn những 
người khác. Người nào đồng ý với tao có thể về quê tao, bảo đảm không sợ đói rách, nếu tao không 
đói rách. 

Hoàng cự nự: 
- Làm sao được? Tụi Pháp ngoan cố là phải đánh. Dù Việt Minh, Cộng Sản gì thì họ cũng đánh 

Pháp và cũng là người Việt Nam. Thì hãy cùng đánh Pháp đã. Đuổi được chúng nó đi rồi, sau này 
giữa người Việt với nhau dễ mà. Thằng Huy lúc nào cũng nhiễu sự. 

Huy chán nản: 
- Tôi biết mọi người đều nghĩ như thế. Có điều tụi cộng sản có còn là người Việt Nam nữa đâu, 

mà cũng chẳng còn là người nữa là đàng khác. Chúng mình đã thảo luận chán chê, đã nhìn thấy một 
phần sự thực rồi chứ gì. Mà thôi, tôi đã từng nói hết lời, nói nữa cũng chẳng ai nghe. Vậy, ai muốn 
về quê tôi thì về. Còn không, ai thích ngành gì thì tự tìm cách gia nhập. Thôi, chúng ta chia tay. 
Trương cằn nhằn: 

- Huy ạ, tao hết chịu nổi mày. Mày khen Bảo Đại; bênh Việt Cách, Việt Quốc; nói láo nói lếu đủ 
thứ về cách mạng. Nhưng vì cái tình cả tụi học cùng với nhau từ lớp bét đến giờ, cùng hoạt động 
Hướng Đạo, Ánh Sáng, Truyền Bá Quốc Ngữ, Khất Thực; nhất là nhớ tới cái cảnh, buổi đầu tiên, 
mày là thằng nhà quê, phải có người cõng đi học, mếu máo đứng giữa lớp vãi đái ra, nên tao phải 
gồng mình với chúng mày. Giờ, mỗi thằng đi mỗi ngả, mày liệu mà giữ cái lỗ mồm. Huy nghẹn 
ngào: 

- Tụi tao đứa nào chả biết thế. Cũng như có thằng Mẫn, tụi mình mới khỏi nếm mùi âm dương 
của Nhật. Chúng tao biết là có mày, chứ không đã đi "mò tôm" hay ăn "bánh trôi, bánh khúc" từ 
khuya rồi. Mà tao cũng bạo mồm bạo miệng giữa bọn mình thôi, chứ đâu có muốn chết uổng bao 
giờ. 

Kết quả, trừ Mẫn và bốn người khác hẹn sau khi liên lạc được với gia đình sẽ tìm đến quê Huy, 
còn Hoàng, Trương và những người kia, kể cả hai chị cứu thương, tính chuyện chuyển sang công 
tác khác. 
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* 

 
Một số thị dân có học là như vậy. Họ hăng say thề bất hợp tác với Pháp. Nhưng họ cũng sẵn 

sàng nghe cộng sản giải thích việc rước Pháp trở lại. Họ chấp nhận việc chủ tịch nhà nước đêm 
hôm mò vào nhà tư bộ trưởng bộ thuộc địa van xin ký kết. Họ thờ ơ nhìn thực dân-cộng sản hợp tác 
tiêu diệt các thành phần quốc gia. Họ đỡ đạn cho cộng sản rút lui yên ổn, chiến đấu để cộng sản 
cướp công. Họ nhận một kẻ họ không hề rành xuất xứ là Bác, là Cụ, là Cha Già Dân Tộc. Họ sáng 
tác, hát hò: "Ôi, tưởng chừng nghe tiếng Cha Già vọng trời Đông" 

Và : 
"Kính nhờ Cha Già, toàn dân được ấm no". 
Họ không phân biệt nổi giữa quốc gia và cộng sản, không hề nghi ngờ khi bị bịp bợm, không hề 

băn khoăn về những thủ đoạn của cộng sản đối với các phe phái khác. Họ ngây thơ lý luận cộng sản 
cũng là người Việt Nam, không có gì đáng sợ. Nguy hại nhất là họ nêu gương để quần chúng ít học 
thị thành, dân chúng chất phác nông thôn noi theo. 

Còn đa số thì chỉ cốt tránh mũi tên hòn đạn, kẻo chẳng phải đầu cũng phải tai. Vả chẳng đi cũng 
chẳng được, nhà nước cho người đi lục soát từng nhà. Mà ai cũng tin chỉ xung đột vậy thôi, rồi dăm 
bữa nửa tháng lại đâu vào đấy, trở về làm ăn, chứ đánh đấm gì. Nên trừ những người có quê quán, 
còn thì cứ tản cư ra vùng xung quanh để chờ ngày về. Y như nghỉ xả hơi vậy. Nhất là đồng bào 
nông thôn đón tiếp khá nồng hậu, mà tiền bạc giắt túi cũng còn được tí chút. Hãy cứ rong chơi ít 
bữa... 

Nhưng từ tết ra (Đinh Hợi, 1947) thì tình trạng đã thành lúng túng. Các thành phố bị Pháp chiếm 
cả, tiền túi đã cạn, bắt đầu phải bán đồ bán đạc hay buôn bán vặt vãnh mưu sinh. 

Rồi Pháp mở rộng các cuộc càn quét; nhà nước, bộ đội thì chẳng thấy tăm hơi, mà mình lại biến 
thành đối tượng của những vụ chụp mũ Việt gian, gián điệp; thị dân đành tính cách "rinh tê" 
(rentrer, hồi cư). 

Tuy nhiên, trong mấy tháng tản cư, ít nhất Huy cũng thấy có cái lợi, là thị dân đã biết thế nào là 
nhà quê. Chưa kể các ông, các bà, các cô, các cậu hứa về thành phố kỳ này sẽ hết kênh kiệu, xe 
xua. Có thể họ đều thực lòng, nhưng thực tế ra sao, thì còn phải chờ coi. 

 
* 

 
Không muốn "rinh tê" như đa số thị dân, vào đầu hè 1947, Huy, Mẫn và mấy người bạn rủ nhau 

về quê. Họ nhận công tác hướng dẫn nhi đồng, thiếu nhi; mở trường dạy miễn phí cho trẻ trong 
vùng; phụ trách lớp bình dân học vụ; chỉ huy dân quân canh gác. Họ muốn giữ cho thanh niên thôn 
quê khỏi bị lũng đoạn, đầu độc. Và họ đã thành công. Vì trong giai đoạn này, thực ra, phần lớn ủy 
ban các nơi cũng vẫn chỉ là con cháu các hương lý cũ ra thay thế cha ông, cho có tính cách trẻ 
trung, "cách mạng". Những người này rất quí trọng đám thanh niên thành thị có học, thích được 
đám này cộng tác. Nhất là, ngay khi về quê, bọn Huy đã tức khắc lột bỏ lớp vỏ đèn điện nước máy, 
mua một loạt vải tám, củ nâu, tự nhuộm, may quần áo để hòa lẫn với thanh niên đồng ruộng. Riêng 
Huy còn cạo trọc đầu, tỏ ý muốn "tu" luôn; cho gia đình khỏi thúc lấy vợ, cho công an khỏi nghi 
ngờ, theo dõi. 

Ấy vậy mà rồi vẫn không thoát. Lần này thì gia đình hai bên tấn công quyết liệt. Nhất là mẹ Huy 
và bố Trâm đều muốn hôn lễ cử hành càng sớm càng tốt. Huy và Trâm đều không nại được lý do để 
từ chối, lại cũng không giám tiếp xúc với nhau để thảo luận cái gì. 

Huy thật là lúng túng. Phải tới mấy tối sau, bị gia đình cự nự, chàng mới vào phòng cưới; mà 
cũng chẳng biết làm gì hơn, là ngồi lì nơi bàn phấn, nói chuyện với qua mùng, cho Trâm biết về gia 
cảnh, về những người trong gia đình, mãi tới thực khuya. Khi đoán Trâm đã ngủ, Huy ra tựa cửa 
sổ, ngắm trăng hạ tuần trọng đông, trong, êm và lạnh. 
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Huy đứng không biết bao lâu, lòng bình thản, chẳng buồn mà cũng chẳng vui, lại cũng không 
biết rồi sẽ phải hành sử ra sao, thì bỗng giật mình, quay lại. Trâm đứng cạnh tự lúc nào, nắm tay 
Huy, nhỏ nhẻ: 

- Vào ngủ, đi anh. 
Huy cho đó là tín hiệu Trâm bằng lòng với ông chồng thời chiến! Nhưng biết đâu chừng vẫn chỉ 

do oái oăm của hoàn cảnh, hoặc duyên nợ từ tiền kiếp? Có lẽ là oái oăm hoàn cảnh. Ít lâu sau ngày 
cưới, Huy và bạn bè có dịp qua chợ Lương (Hải Hậu, Nam Định) gặp Lưu, bạn chung mọi người, 
đang công tác tại đấy. Lưu lôi đi đãi chầu phở áp chảo Thiên Lương nổi tiếng thời đó và vùng đó. 
Và chuyện quan trọng hơn cả đối với Lưu là: 

- Con Trâm tản cư về vùng chúng mày. Nghe đồn nó lấy một thằng nhà quê. Sao chúng mày ở 
đó lại để chuyện ấy xảy ra? 

Huy đưa mắt cho mọi người rồi vội đáp: 
- Mẹ kiếp! Thằng đó chẳng những nhà quê, vô học, vô hạnh, lại còn thối tai, toét mắt, răng cải 

mả. Nhưng mình làm gì được, dân tản cư trên không chằng dưới không rễ cả. Hồng nhan đa truân, 
biết sao bây giờ. Phẩm tiên rơi đến tay phàm cũng là chuyện thường xưa nay mà. Mày tính, con gái 
thời loạn, đẩy đi được cô nào mừng cô đó, mình cũng phải thông cảm cho gia đình thằng Trung 
chứ. Lưu chỉ còn thở dài sườn sượt. 

 
* 

Cuộc sống lứa đôi giữa thời loạn lạc, thiếu an ninh, thiếu đủ thứ vật dụng, với một tương lai mù 
mịt làm Huy có nhiều lo lắng. Nhưng qua những bài trên báo Cứu Quốc, những buổi phát thanh, 
những màn kịch của ban thông tin tuyên truyền, những biểu ngữ xỉ vả, Huy được biết, vào cỡ tháng 
Chạp 1947, một năm sau ngày xảy ra đụng độ Việt Minh-Pháp, do các đảng phái, đoàn thể yêu cầu, 
ông Bảo Đại trở lại chính trường; nửa năm sau, ông đứng ra điều đình với Pháp; đầu năm 1949, 
Mao Trạch Đông thừa nhận Hồ Chí Minh và ngược lại. 

Tháng Mười năm 1949, quân đội Pháp tràn tới quê Huy mà không đốt phá, cướp bóc, hãm hiếp. 
Bọn Huy từ chỗ núp lần ra hỏi chuyện mấy người "thân binh", thì họ hãnh diện xưng là lính Bảo 
Đại, chỉ đi lùng bắt Việt Minh cộng sản. Sau khi họ rút đi, Huy họp tất cả gia đình, thân quyến, bạn 
bè và trình bày: - Từ trước đến nay, chúng ta biết Việt Minh là cộng sản, nhưng không thể hợp tác 
với Pháp, dĩ chí không thể cả ở trong vùng Pháp kiểm soát, mà đành chờ xem ngã ngũ ra sao. Thì 
nay Việt Minh đã có cả đại lục Trung Hoa đàng sau hỗ trợ. Họ sẽ làm mạnh, nên Pháp đành điều 
đình với Bảo Đại. Khi Việt Minh mạnh thì họ không để chúng ta yên. Họ sẽ tước đoạt hết tài sản và 
sẽ tiêu diệt cả mạng sống. Bây giờ, ít ra chúng ta cũng có một nơi dung thân mà không mang tiếng 
là theo Pháp. Tôi đề nghị ai nấy thu xếp tài sản, tạm vào thành sinh sống, chờ thời cuộc biến 
chuyển rồi sẽ liệu. 

Ngoại trừ các bạn bè, thân nhân Huy không ai hiểu nổi nguy cơ của họ, và đều một luận điệu: 
- Anh nói thế không chắc gì đúng. Ruộng nương, đất cát thì ai tước đoạt nổi. Họ làm sao cuốc 

mang đi đâu được. Đã là chính phủ, thì ai cũng phải tôn trọng lẽ phải, luân lý, đạo đức tối thiểu. 
Giết ai có tội kia, chứ mình cũng tham gia, ủng hộ họ hết lòng, thì làm sao có chuyện đó được. 
Ngay cả thực dân, đế quốc cũng đâu có ngược ngạo như anh nói, huống chi đây lại là người Việt 
với nhau. Mà chúng tôi cả đời chỉ biết sống với đồng ruộng, nay nhất đán bỏ cả, lên thành phố rồi 
làm gì mà sống! 

 
* 

 
Ít lâu sau, nghe tin Trung Cộng đã chiếm toàn Hoa Nam và ông Nguyễn Phan Long được chỉ 

định thành lập chính phủ, Huy đành buồn rầu cùng tiểu gia đình và các bạn hồi cư. 
Vào thành, thì đã thấy Hân ở trong đó rồi. Hắn than phiền:  
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- Hồi đó, tao không kịp từ biệt chúng mày. Chúng tao bị Việt Minh đuổi chạy hết chiến khu này 
đến chiến khu khác. Lúc lưu lạc xứ người, tao nghĩ lại, thấy bao nhiêu anh em bị tiêu diệt mà không 
nên cơm cháo gì, là chỉ do cái hiếu động và hào khí nhất thời, không biết cái thế đã hỏng, cần mai 
phục để chờ cơ hội. Đúng là lúc đó làm thì chỉ có hại, đừng làm thì còn bảo tồn được lực lượng. 
Càng làm càng thiệt cho lúc này. Còn bây giờ, chúng mày có ý kiến gì không?  

Mẫn trả lời: 
- Tam thập nhi lập! Mà chúng tao thì mới chỉ đồng ý được có một điểm. Nay thằng nào gắng lo 

phận thằng đó, sao cho có ngày hai bữa đã. Điều này không dễ dàng đối với những người hồi cư 
trễ, không vốn liếng hoặc không muốn dính dáng đến ngoại nhân hay phe cầm quyền. 

Đó là chưa nói đến chuyện hoạt động. Làm cái gì cũng phải có tiền. Có tiền là có tất cả: người, 
kế hoạch, thời, thế,... Vừa kiếm cơm vừa hoạt động tài tử thì thành công sao được. Cán bộ bôn sê 
vích nòng cốt, ngay từ đầu, đã có lương lớn của Tổ Quốc Liên Xô, Quốc Tế Cộng Sản, Cộng Sản 
Pháp, Cộng Sản Tàu, cộng thêm huấn luyện, chỉ đạo, hỗ trợ, kỷ luật đủ thứ. Họ có cả một khoa học, 
kỹ thuật cách mạng, một mạng lưới quốc tế; chứ đâu có lẻ tẻ, èo uột, tự biên tự diễn như tụi chúng 
mày. Theo tao, trước hết hãy lo kiếm tiền cái đã. Huy ngắt lời: 

- Tao đồng ý hoàn toàn với thằng Mẫn, phải lo kiếm tiền. Chúng mày chưa có gia đình, tương 
đối rộng chân rộng tay hơn tao. Có gì cũng bất quá một mình mình chịu. Nhưng về tiền bạc, tao 
thấy có hai điều: Thứ nhất, nó có mùi không? Cũng như ở mọi vấn đề khác, đối với cộng sản thì dễ: 
cứu cánh giải thích phương tiện; chứa thổ, đổ hồ, rượu, phiện, cướp bóc, tống tiền, dĩ chí chấm 
mút, chia chác với địch cũng được, miễn có tiền phục vụ "chính nghĩa". Người quốc gia thì bị bao 
nhiêu cái bó tay! Thứ hai, nó sẽ là nô lệ hay là bạo chúa? Lúc kiếm ra tiền, sẽ có vấn đề bao nhiêu 
mới là đủ, tại sao mình lại còng lưng cơm nhà vác ngà voi, vân vân và vân vân. 

Riêng tao có cái bất hạnh sinh trưởng trong gia đình sung túc. Tao không có khả năng kiếm ra 
tiền mà chỉ có khả năng hành động trên căn bản, vốn liếng có sẵn. Lúc này, nói về vấn đề hoạt động 
hay cả vấn đề quốc gia nữa, tao cũng vẫn chỉ thấy là cần cán bộ, cần chuyên viên, nên tao quyết 
định chọn nghề dạy học, và nếu có tiền thì mở trường. 

Còn nếu mày hỏi ý tao về chuyện đảng phái chính trị, tham chính hay không tham chính, ủng hộ 
hay phản đối, tích cực hay trùm chăn thì, riêng tao, tao nghĩ ông Bảo Đại cũng chẳng dại gì, nhưng 
cái thế của ông ta chỉ làm được đến vậy mà thôi. Còn thì mọi người phải lo tiếp. Cộng sản phá, 
Pháp phá đã đành, các đảng phái quốc gia sao không hè nhau vào giúp để trở thành sức mạnh, mà 
cứ cao thượng hão, bất hợp tác, hoặc đòi những điều kiện mà ông ta không thể đáp ứng, hoặc tệ 
hơn còn phá bĩnh nữa thì rồi chết không có đất chôn. *ít nhất ông ta đã tạo được cho mình một chỗ 
trú chân và một bàn đạp để mà tiến tới, mà sao mấy ông làm chính trị lúc nào cũng tị nạnh nhau, 
không nghĩ đến cái họa chung, là phải đương đầu với hai đế quốc thực dân, cộng sản? Tao nói 
thẳng, đó là bịnh ấu trĩ.  

 
* 

 
Cuối năm 1951, Hoàng về, mồm bô bô: 
- Mẹ kiếp! Tao bị danh từ độc lập huyễn hoặc nên không quan tâm quốc gia quốc tế gì. Rồi lại bị 

hào quang kháng chiến, đi phục vụ lũ cộng sản lu bù. Sau Cao Bắc Lạng, tụi nó đã có Tàu Cộng, 
không cần đến mình nữa, trở mặt; lấy quyền lợi dụ dỗ quần chúng lên án tụi kháng chiến là Việt 
gian lộn sòng. Bây giờ biết rõ ràng chúng nó gian ác, dùng tiểu tư sản, trí thức mị quần chúng xong 
rồi quay dùng quần chúng diệt tiểu tư sản, trí thức. Tao trốn được về đây là sẽ sống mái với chúng 
nó một phen. 

Hân cười: 
- Thì cũng phải có những thằng như mày trong lúc này. Có điều là ở bên kia, dù ngay có toàn là 

cộng sản đi nữa, thì hỏi đã mấy ai hiểu, biết đích thực cộng sản là gì. Cũng chỉ là đến lượt họ bị lũ 
đầu sỏ mị mà thôi. Mày nói chúng nó trở mặt là không đúng. Chúng nó nhất quán từ đầu đến cuối, 
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là lừa bịp trong tất cả mọi chuyện, thì kẻ nào ngớ ngẩn rán mà chịu, sao lại trách chúng trở mặt. 
Độc lập, thống nhất, rồi sau này, cả cơm áo nữa, chẳng bao giờ là mối quan tâm của cộng sản. Mày 
cứ nhìn Nga Xô thì rõ. Cái gì xảy ra bên đó sẽ tái diễn y hệt ở bên này, hay ở bất cứ đâu mà cộng 
sản nắm được cơ hội. 

 
 
 
 
 
 
IX 
 
 
Trong Nam, sau khi Nhật đảo chính Pháp, ngày 10-3-45, ông Hồ Văn Ngà thành lập Đảng Việt 

Nam Quốc Gia rồi Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất gồm hai đảng Nhân Dân Cách Mạng và Việt 
Nam Quốc Gia cùng những nhân vật Huỳnh Phú Sổ, Nguyễn Văn Sâm, Trần Văn Ân, Trần Văn 
Thạch,... Ngày 22 tháng Tám, Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất thu hồi chủ quyền, thiết lập Hội 
Đồng Nam Kỳ do Trần Văn Ân làm chủ tịch. Ngoài Bắc, ngày 23 tháng Tám, Việt Minh thiết lập 
nhà nước; 2 tháng Chín, chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên bố độc lập. 

Mãi ngày 6-9, phái bộ quân sự Anh, và ngày 9-9, phái bộ quân sự Trung Hoa cùng các đảng 
phái quốc gia hải ngoại mới tới Việt Nam. 

Theo quyết định của Đồng Minh, Trung Hoa quốc gia lãnh nhiệm vụ giải giới quân đội Nhật từ 
vĩ tuyến 16 trở ra bắc và Anh từ đó trở vào nam. Anh quốc cao tay ấn, sủa chó bụi rậm để thăm dò 
phản ứng các cựu thuộc địa, giúp Pháp trở lại nam Việt Nam, tạo thành Nam Bộ Kháng Chiến 
ngày 23 tháng Chín 1945, một cuộc chiến hào hùng chống ngoại xâm, hoàn toàn do những người 
yêu nước chủ trương; gồm các đoàn thể, đảng phái quốc gia, như Việt Nam Quốc Dân Đảng, Việt 
Nam Quốc Gia Đảng, Huỳnh Long Đảng, Việt Nam Ái Quốc Đoàn, giáo phái Cao Đài, Hòa Hảo, 
Tịnh Độ Cư Sĩ Phật Giáo,... kể cả thành phần "anh chị" Bình Xuyên. Cộng sản chỉ đứng ngoài la 
hét, phỉnh phờ và thanh toán lần lần các thành phần chống cộng, vừa để bảo toàn lực lượng vừa 
làm suy yếu thành phần yêu nước. Cứ nhớ lại thủ đoạn họ mở chiến dịch đưa những người Bình 
Xuyên lên tận mây xanh, suy tôn những người này là siêu nhân kỳ vĩ để khích động mọi thành phần 
chết cho họ thủ lợi khi họ chưa có lực lượng và việc họ lên án kết tội, thanh toán mọi thành phần 
tham gia Nam Bộ Kháng Chiến khi họ đã có thế mạnh, là đủ thấy đất nước đi về đâu. 

Trong khi đó, do oái oăm của lịch sử, tướng Trương Phát Khuê, vốn phụ trách việc Hoa quân 
nhập Việt trước đấy, vì không nhất trí với Tưởng Giới Thạch, bị thay thế. Lý do là Long Vân, tỉnh 
trưởng Vân Nam mưu tạo phản, chống chính phủ trung ương, khiến Tưởng Giới Thạch dùng kế 
điệu hổ ly sơn, cử Lư Hán đem quân sang bắc Việt Nam giải giới quân đội Nhật, vì Lư Hán là em 
vợ Long Vân. Khi Lư Hán kéo quân vào sâu Việt Nam, Tưởng Giới Thạch liền phái quân đội trung 
ương đến hạ Long Vân, bắt về Nam Kinh, và đặt Lý Tôn Hoằng làm tỉnh trưởng. Do đó, Lư Hán 
đâm ra chán nản, chỉ cầu vơ vét rồi mau trở về. 

Việt Minh vốn thừa biết tệ nạn thối nát của các ông tướng Tàu, đã tổ chức Tuần Lễ Vàng, dưới 
danh nghĩa lấy tiền mua khí giới cho Nam Bộ Kháng Chiến, nạo cạn túi người yêu nước, mang hối 
lộ cho đám tướng tá Trung Hoa, để bọn này bỏ rơi những đảng phái quốc gia. 

Cũng trong lúc đó, Pháp vận động Trung Hoa ký hiệp ước ngày 28-2-46. Phần Tàu, chịu cho 
Pháp thay Tàu tước khí giới Nhật trên vĩ tuyến 16. Phần Pháp, trả hết các tô giới cũ, nhượng cho 
Tàu đường xe lửa Lào Cai-Vân Nam Phủ, miễn quan thuế và ưu đãi Hoa Kiều ở Đông Pháp. 

Ngày 25 tháng Sáu 1946 Tàu bắt đầu và 18 tháng Chín rút hết quân khỏi Việt Nam.  
 

* 
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Nước Pháp có thể một thời có văn hóa cao, đế quốc Pháp có thể một thời huy hoàng. Nhưng 

nước Pháp, người Pháp thời đại chúng ta thì quá ư tệ mạt. Từ lãnh tụ Charles de Gaulle (lớp già) 
đến người lính quân dịch (lớp trẻ) đều chứng tỏ là những con người thiếu văn hoá. 

Charles de Gaulle, vua Charles (le roi Charles) của người Pháp, nhờ Mỹ mà cứu được nước 
Pháp hết nạn ngoại xâm. Những tưởng ông ta đã đủ thấm thía cái nhục mất nước. Nhưng không, 
vừa mở mày mở mặt nhờ ơn người một chút, ông ta đã nhí nhố ở Brazzaville (Congo) về thuộc địa. 

Ông ngờ nghệch rơi vào bẫy của người Anh dùng nước Pháp để thăm dò dân bị trị. Ngày 17-8-
1945, ông cử đô đốc Thierry d'Argenlieu, một cố đạo, làm cao ủy kiêm tổng tư lịnh tại Đông Pháp, 
để tái diễn lại tấn trò thế kỷ trước. Ngoài ra, ông như một đứa trẻ nít chuyên ăn vòi, tìm mọi cách 
để phá phách Mỹ và đồng minh, là những nước đã giúp nước Pháp thoát nạn cai trị của người 
Đức. Ông không ý thức nổi đế quốc Pháp đã hết thời, cứ đòi có những địa vị ăn trên ngồi trốc cho 
một nước Pháp suy tàn. 

Sau mười năm ngụp lặn trong tội ác và thất bại nhục nhã, khi Mỹ nhảy vào chiến trường Việt 
Nam, với tâm trạng không được ăn thì đạp đổ, ông lên án cuộc chiến là bẩn thỉu, lồng lộn kêu gọi 
Mỹ rút lui, "trung lập hóa" Việt Nam, mà không hề hổ thẹn về việc làm của bản thân ông và nước 
Pháp! 

Người già đã vậy, nhưng người trẻ cũng chẳng hơn gì. Những thanh niên Pháp đi làm nghĩa vụ 
quân dịch, sang Việt Nam, đã quên những thống khổ, nhục nhằn mà cha mẹ, anh chị họ phải gánh 
chịu với người Đức. Họ đốt phá, hãm hiếp, cướp bóc người Việt không một chút nương tay. 

Với nước Pháp, người Pháp như thế, cộng sản tràn lan ở Việt Nam và các thuộc địa Pháp trên 
toàn thế giới. Ít nhất người Anh cũng khôn ngoan hơn. Họ thầm lặng nghe ngóng, biết thân phận 
đã hết thời, vội giao trả độc lập cho các thuộc địa và khiêm nhượng với đồng minh để tái thiết đất 
nước. 

Cái bất hạnh của đất nước Việt Nam trong thời đại chúng ta là thế: Sự ngoan cố ngu muội của 
Pháp với thuộc địa cũ, sự trung thành khuyển mã của tập đoàn Hồ Chí Minh với thiên triều mới 
Nga Xô! 

 
* 

 
Các thế hệ sau này có thể sẽ trách cứ những thế hệ trưởng thành vào những thập niên 1940, 50, 

60, 70 là đã không làm được nhiệm vụ cứu quốc, kiến quốc để đến nỗi quốc gia dân tộc lâm vào 
tình trạng bi thảm chưa bao giờ có trong lịch sử nước nhà. Nhưng nếu Phan Bội Châu, Phan Chu 
Trinh, Thái Phiên, Trần Cao Vân, Nguyễn Thái Học, Phó Đức Chính,... được coi là chỉ đại diện 
cho thành phần hào hùng của thế hệ họ, thì cũng không thể mang những tội ác, ngu dốt, sai lầm 
của riêng Hồ Chí Minh, Ngô Đình Diệm, Nguyễn Văn Thiệu và đồng bọn qui trách những thế hệ kể 
trên. 

Trước đây, các phong trào kháng Pháp: Văn Thân, Cần Vương, Đông Du, Duy Tân đều do nhà 
nho xướng xuất, lãnh đạo. Các thế hệ sau, trừ một số vui với vai trò nhân viên bản xứ "tối rượu 
sâm banh, sáng sữa bò", còn thì họ cũng băn khoăn về bản thân, quốc gia, dân tộc. Đại thể chia 
làm hai khuynh hướng: quốc gia (bảo hoàng, quân chủ lập hiến, dân chủ) hoặc quốc tế (cộng sản). 
Hai phe hoàn toàn đối lập, vì cộng sản chủ trương xóa bỏ biên cương quốc gia, gia đình, tôn giáo, 
tư hữu. Nên cuộc khởi nghĩa 10 tháng 2, 1930 của Việt Nam Quốc Dân Đảng của phe quốc gia thất 
bại thảm khốc một phần cũng do sự phản bội và chỉ điểm của cộng sản, thống nhất dưới sự chỉ đạo 
của Đệ Tam Quốc Tế trước đó ít hôm. 

Khoảng thời gian 1936-1939, bên "mẫu quốc", liên minh tả phái cộng sản-xã hội lên cầm quyền. 
Dĩ nhiên cộng sản Việt Nam, với sự đỡ đầu của Đảng Cộng Sản Pháp, hoạt công khai và mạnh 
dạn, với tất cả các xảo thuật học được của các quan thày. Các thuộc địa nói chung, Đông Pháp nói 
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riêng cũng được nới lỏng. Một số những người tích cực hoạt động bị giam cầm tù đầy, gọi chung là 
chính trị phạm, được tha ra. 

Dù mạnh hay yếu, công khai hay bí mật, quốc gia hay cộng sản, thì chủ yếu sự hoạt động cũng 
chỉ ở thành thị. Và dù hợp tác hay chống đối, thì tự thâm tâm, họ đều cùng có ý nghĩ là: thực dân 
không bao giờ thực lòng giúp đỡ; nhưng hễ họ có quyền bính thì sẽ được việc, mọi sự tự nhiên sẽ 
tốt đẹp. 

Xưa, ông cha kỳ vọng vào thiên triều Trung Quốc, thì nay họ hy vọng vào sự giúp đỡ của Nhật 
Bản, Trung Hoa Quốc Dân Đảng, Trung Cộng, Nga Xô. Phần quần chúng, đại đa số đơn giản, 
chẳng cần băn khoăn đến tình hình, chính thể, lãnh tụ. Với họ, điều cốt yếu là được yên thân, tay 
làm hàm nhai, chỉ mong sao bớt phải đóng góp, được no cơm ấm áo, bớt bị phiền hà sách nhiễu. 
Trung Nhật chiến tranh bên Tàu, Đệ Nhị Thế Chiến bên Âu Châu có ảnh hưởng chăng cũng chỉ là 
hàng họ khan hiếm đắt đỏ, được làm quen với ít hàng Nhật hào nhoáng nhưng phẩm chất xấu, bị 
phi cơ đồng minh bắn phá, ban đêm đèn phòng thủ thụ động tù mù. 

Một ít thị dân quả có thích thú khi thấy mấy chú Nhật lùn nghênh ngang, mà các ông Tây quyền 
uy một thuở nay lại lấm lét phục tùng, thấy một thống chế và một mẫu quốc đầu hàng mà lại được 
tôn vinh rầm rộ, thấy mình được o bế bằng phong trào Khoẻ Để Phụng Sự (Être fort pour servir?), 
thấy một vài tờ truyền đơn, báo chí lén lút kêu gọi đánh Nhật, đuổi Tây. 

 
Còn thì, nói chung, dân chúng chẳng hề quan tâm đến việc đánh chiếm Lạng Sơn của Phục 

Quốc Quân, việc Đồng Minh thua hay được. Cho nên, vào mùa thu 1945, ai muốn cướp chính 
quyền ở đâu, họ cũng mặc. 

Việt Minh cướp được chính quyền ở Hà Nội, nhưng tại nhiều nơi khác họ không hề làm chủ tình 
hình. 

Trong Nam, cuộc kháng chiến hoàn toàn do các thành phần quốc gia chủ động. Trước ngày 19-
8, ngoài Bắc, Việt Nam Cách Mệnh Đồng Minh Hội, Việt Nam Phục Quốc đã nắm chính quyền ở 
Lào Cai, Hà Giang, Móng Cái, Tiên Yên, Hải Ninh, Hồng Gai, Quảng Yên,... Việt Nam Quốc Dân 
Đảng ở Bắc Giang và sau đó ở Bắc Lệ, Lục Nam, Phủ Lạng Thương, Vĩnh Yên, Bắc Ninh, Việt Trì, 
Phú Thọ, Yên Bái, Bắc Cạn, Cao Bằng, Lạng Sơn,... Cùng với sự hiện diện của quân lính Trung 
Hoa Quốc Dân Đảng, họ là mối đe dọa cho thế đứng của người cộng sản. 

Do đó, cái lo tâm phúc của người cộng sản là phải loại được quân đội Trung Hoa và tiêu diệt 
các thành phần quốc gia. Việc bắt tay với Pháp là điều đương nhiên, điều mà họ đã dự liệu ngay cả 
khi chưa có chính quyền, chưa gặp khó khăn. Chỉ ngoài hai mươi ngày sau buổi thề bồi 2-9 ở 
quảng trường Ba Đình, 28-9, Hồ Chí Minh gặp Pignon và Alessandri; 15-10, gặp Sainteny để bàn 
về việc đưa quân đội Pháp ra Bắc. 

Ngày 20 và 23-12-45, liên tiếp hai phái đoàn Nga Xô sang Hà Nội cho biết chưa làm gì được, 
chỉ thị Hồ Chí Minh cho Việt Minh hãy nằm trong quỹ đạo của Pháp. 6-3-46, Hồ Chí Minh ký Hiệp 
Định Sơ Bộ; 18-3, quân Pháp tới thủ đô; 22-3, Pháp điểm binh trước Cột Cờ, Võ Nguyên Giáp tới 
dự; 19-5, Hồ Chí Minh bịa ra sinh nhật, bắt dân treo cờ ba ngày mừng d'Argenlieu tới Hà Nội! 
Thành ra người quốc gia phải chống đế quốc thực dân cũ, đế quốc thực dân mới, đế quốc cộng sản, 
bá quyền nước lớn đã đành, lại còn phải chống cả những lực lượng phản động trong nước là các 
tập đoàn tay sai bán nước, phong kiến lạc hậu, tham quyền cố vị, thối nát tham nhũng, trí thức nửa 
mùa, giữa một thế giới mù lòa, thiên vị. 

Chưa lúc nào trong lịch sử đất nước, người Việt chân chính bị đè ép giữa hai siêu thế lực gian 
ác, đê tiện, đầy đủ phương tiện tối tân và tay sai tận tụy như thế. 

 
* 

 
Trong việc chống Pháp trở lại miền Nam, rồi miền Bắc, có hai cuộc kháng chiến đích thực, cần 

phải phân biệt với cuộc xung đột Việt Minh-Pháp ngày 19-12-1946, mà cộng sản loạn ngôn bằng 
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danh từ "toàn quốc kháng chiến". A/ Cuộc Nam Bộ kháng chiến phát khởi ngày 23 tháng Chín 
1945. Các đảng phái, đoàn thể quốc gia trong Ủy Ban Phong Tỏa Saigon: Việt Nam Quốc Dân 
Đảng, Huỳnh Long Đảng, Việt Nam Thanh Niên Ái Quốc Đoàn, Tịnh Độ Cư Sĩ Phật Giáo, Bình 
Xuyên, Hòa Hảo, Cao Đài,... chủ trương cuộc chiến, trong đó có Nguyễn Văn Sâm, Trần Văn Ân, 
Hồ Văn Ngà,... Ngày 27 tháng Chín, Dương Văn Giáo thành lập Chính Phủ Lâm Thời Việt Nam 
Dân Quốc để điều khiển việc chống giặc. Trong khi ấy, Trần Văn Giàu, cầm đầu nhóm đệ tam tại 
Nam Bộ, mang Lâm Ủy Hành Chánh cộng sản chạy tuốt về Chợ Đệm (Long An) trốn, để rồi nhân 
cuộc hưu chiến, ngày 8 tháng Mười cho phe Bình Xuyên (lầm theo cộng sản) bao vây trụ sở và tư 
gia, bắt các ông Dương Văn Giáo, Hồ Văn Ngà, Huỳnh Văn Phương, Trần Quang Vinh, Bùi Quang 
Chiêu,... Một số bị hạ sát tức khắc. Các đảng viên đệ tứ Phan Văn Hùm, Trần Văn Thạch, Phạm 
Văn Chánh, Nguyễn Văn Số,... bị chôn sống. Cộng sản không thiết tha gì việc chống Pháp. Họ chỉ 
kêu gọi suông và chủ ý sao người quốc gia chết thật nhiều, nếu chưa chết vì chính tay họ, để họ tọa 
hưởng thành quả. B/ Cuộc Bắc Bộ chống Pháp mang quân từ Tàu về và trong Nam ra. Chỉ kể từ 
sau ngày cộng sản cướp được chính quyền ngoài Bắc, thì các đảng phái quốc gia đã phát động 
cuộc chiến này ngay từ 26 tháng 1, 1946, trong khi cộng sản lo chạy chọt ký kết hiệp định 6-3-46 
để rước Pháp vào và chuyên đánh tập hậu các lực lượng quốc gia, tiếp tay cho giặc. Điển hình các 
trận đánh Pháp này là: - 26-1-46, ở Phong Thổ, Bình Lư (Lào Cai), cản quân Pháp chạy Nhật từ 
tháng Ba 1945 sang Trung Hoa bây giờ kéo về tái xâm lăng; 

- 24-5-46 chống Pháp ở Hà Cối, Đầm Hà, Tiên Yên (Móng Cái) từ ngoài biển tiến vào chiếm 
đóng, theo Hiệp Định Sơ Bộ 6-3 ký với cộng sản; 

- 16-12-46 tấn công Pháp ở Nầm Xe, Yao San (Lao Cai) do cộng sản rước vô,... Những trận 
đánh như thế đều diễn ra trước vụ xung đột Việt Minh-Pháp 19-12-46, mà cộng sản lộng xưng là 
"toàn quốc kháng chiến". Sau đó là tấn công Pháp ở Phong Thổ ngày 5-1-47, và tiếp tục cho mãi 
đến 22-2-48 mới đành từ chiến khu Xập Nhì Lầu rút sang Trung Hoa, vì bị cả Pháp và cộng sản 
quyết tâm công hãm. Hai cuộc chiến này mới là những cuộc chiến đích thực của người yêu nước 
tích cực phát động chống ngoại xâm, không chỉ có tính cách đề kháng, cũng không liên quan gì đến 
cuộc xung đột Việt Minh-Pháp 1946-54 và cuộc xung đột cộng sản-cộng hòa 1954-75. 

Sự phân biệt rõ ràng này sẽ cắt nghĩa việc tham dự của những người không cộng sản vào hai 
cuộc xung đột là đều đã tích cực hoặc tiêu cực tiếp tay cho cộng sản trong việc bần cùng hóa đất 
nước và nô lệ hóa con người Việt Nam ở mức độ ngày nay. Họ đã chiến đấu cho cộng sản, không 
phải cho quốc gia, dù do tự nguyện vì lầm lẫn bởi chiêu bài, dù do bị cộng sản bắt buộc (đe dọa, 
động viên). Điều này nói ra làm nhiều người khó chịu, nhưng thật sự là cần nói lên một lần, cho 
thanh thỏa. 

Vì thiết tha với nền độc lập của đất nước, vì các đảng phái quốc gia đã thất bại trước thủ đoạn 
của Việt Minh cộng sản, vì không thể sống chung một bầu trời với thực dân Pháp, vì nghĩ rằng 
cộng sản cũng vì quốc gia dân tộc nên những người này đã lầm lẫn từ giã gia đình, cùng chiến đấu 
hay, đúng hơn, chiến đấu dưới sự lãnh đạo của cộng sản trong cuộc xung đột 1946-1954. 

Họ: 
Thề một lòng, dân Nam ta 
quyết xông pha một lòng 
thề chiến thắng. 
Trang nam nhi hồn non nước vững vàng 
ta bảo toàn bờ cõi một ngày mai. 

Dù: 
... Rách tả tơi rồi đôi giầy vạn dặm 
Bụi trường chinh phai bạc áo hào hoa 
Mái đầu xanh hẹn mãi tới khi già 
Phơi nắng gió và hoa ngàn cỏ dại 
Theo tiếng gọi của những người Hà Nội 
Trở về 
Trở về chiếm lại quê hương. 
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Hoặc: 
Tôi là anh lính chiến 
Rời quê hương từ độ máu khơi dòng 
Buông tay gầu mơ lại thuở bình Mông 
Ghì nấc súng nhớ ôi ngày đắc thắng 
... 
Ống quần nâu đã vá mụn giang hồ 
Chắc tay súng tôi mơ về Nguyễn Huệ 
Lòng tôi đó bên trại thù quạnh quẽ 
Trông im lìm như một tấm mồ ma 
Có còn không, em hỡi, mẹ tôi già 
Những người thân yêu khóc buổi tôi xa 
Tôi là anh lính chiến 
Theo quân về giải phóng quê hương 
Mái đầu xanh bụi viễn phương 
Bước chân đất đạp xiêu đồn lũy địch. 

Để rồi: 
Trùng trùng quân đi như sóng 
Lớp lớp đoàn quân tiến về 
Chúng ta đi nghe vui lúc quân thù đầu hàng 
 
Cờ ngày nào tung bay trên phố 
Trùng trùng say trong câu hát 
Lấp lánh lưỡi lê sáng ngời 
Chúng ta đem vinh quang sức dân tộc trở về 
Cả cuộc đời tươi vui về đây 
Năm cửa ô đón mừng 
đoàn quân tiến về 
Như đài hoa đón mừng 
nở năm cánh đào 
chảy dòng sương sớm long lanh... 

Ôi, những người lính tiểu tư sản lãng mạn, hào hùng của nông thôn và thành thị. Thế nhưng, 
sau khi Trung Cộng làm chủ toàn thể Hoa Lục, từ 1950 trở đi, Việt Minh ngạo nghễ xác nhận tính 
cách cộng sản sắt máu của họ, tái lập Đảng Lao Động Việt Nam, qui thành phần, bắt tất cả những 
người cùng chiến đấu với họ phải đầu hàng giai cấp: 

Ta là người nông dân 
mặc áo lính 
chiến đấu vì giai cấp bị áp bức 
từ bốn nghìn năm 
Đau khổ giai cấp là đau khổ của ta 
Quyền lợi của ta với nông dân là một 
cũng như là máu của máu 
xương của xương 
Máu của máu 
Xương của xương 
Chúng ta là bức tường đồng 
là lực lượng tiên phong 
Nhiệm vụ này toàn thể bộ đội 
đều phải lao mình vào cuộc đấu tranh 
cùng nông dân tranh đấu 
nhất định thành công. 

và: 
Dân Liên Xô vui hát trên đồng hoa 
Kìa Trung Hoa thơm ngát cho mọi nhà 
Hoa bay sang Triều Tiên khói lửa 
Hoa bay trong lòng người Việt Nam ta 
Đấu tranh tưng bừng địa chủ bóc lột 
Sẽ mai thanh bình còn nhiều đồng hoa.]] 
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Cùng: 
Nhân dân Trung Quốc đang ca hát rằng (à) 
Đời ta ấm no sướng vui từ đây (a) 
Vì chúng ta có Đảng Cộng Sản (à) 
Vì chúng ta có Bác Mao Trạch Đông (a) 
Đã đứng dậy nắm tay phát động (à) 
Ta lấy ruộng đất về cày cấy tăng gia (a) 
Noi gương Trung Quốc dân ta hát rằng (à) 
Bền gan đấu tranh chúng ta chung niềm tin (a) 
Vì chúng ta có Đảng Lao Động (à) 
Vì chúng ta có Bác Hồ Chí Minh (a) 
Ta đứng dậy đồng thanh phát động (à) 
Diệt địa chủ cường hào ác ôn lưu manh (a). 

Rồi: 
Anh em ơi quyết chung lưng 
Đấu tranh tiêu diệt tàn hung tử thù 
Địa hào đối lập ra tro 
Lừng chừng phản động đến giờ tan xương 
Thắp đuốc cho sáng khắp đường 
Thắp đuốc cho sáng đình làng hôm nay 
Lôi cổ bọn nó ra đây 
Bắt quỳ gục xuống, đọa đầy chết thôi. 

Không làm gì còn Vệ Quốc Đoàn, không làm gì còn anh "vệ quốc, vệ túm" chống xâm lăng để 
bảo vệ quốc gia dân tộc nữa, mà phải là Quân Đội Nhân Dân. Quân đội là của Đảng, do Đảng 
lãnh đạo, là sức mạnh thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, có nhiệm vụ bảo vệ Đảng. 

Người ngu dốt đến bao nhiêu cũng biết rằng từ nay việc chống xâm lăng đã đi vào dĩ vãng, mà 
việc chống đồng bào ruột thịt mới là nhiệm vụ hàng đầu. Hàng ngàn năm Bắc thuộc còn quên ngay 
để noi gương Trung Quốc, để thờ bác Mao Trạch Đông thì 80 năm Pháp thuộc có gì phải thắc 
mắc. Mà kẻ thù của người "chiến sĩ" thì đã hiện diện từ... bốn nghìn năm! 
Đó mới là đối tượng cần phải tiêu diệt. Và cũng đó, vì sao những người ở trong hàng ngũ cộng 

sản cần xét lại cái hào quang cách mạng mùa thu (xung đột quốc gia-cộng sản 1945-1946, xung 
đột Việt Minh-Pháp 1946-1954) và rồi cách mạng mùa đông (xung đột cộng sản-cộng hòa 1960-
1975). 

Họ có thể theo cộng sản vì cộng sản đã thành kẻ mạnh. Họ có thể phải theo cộng sản vì kẹt 
không còn lối thoát. Chúng ta hoàn toàn thông cảm, vì nếu ở hoàn cảnh họ, chúng ta cũng chẳng 
làm được gì hơn. Nhưng từ thời điểm đó trở đi mà người nào còn nghĩ rằng cộng sản vì quốc gia 
dân tộc thì trí thông minh của họ cũng chẳng ích lợi gì cho đất Việt, người Việt. 

Cũng y như, rồi ở Miền Nam, từ 1954 tới 1960, ta vẫn thông cảm cho những người tham chính, 
vì họ chưa biết rõ chính tích và bản chất của gia đình họ Ngô. Nhưng sau bằng ấy năm sống dưới 
chế độ phong kiến, gia đình trị và chứng kiến lòng dân bừng bừng trong vụ đảo chính hụt 1960 của 
binh chủng dù, mà vẫn còn cố đấm ăn xôi, thì thật khó lòng chấp nhận nổi. 

 
 
 
 
 
 

X 
 
Hơn hai năm trời qua đi, tình trạng chung của đất nước cũng như riêng của bọn Huy không có gì 

sáng sủa. Ông Bảo Đại tiếp tục đòi lại được những cơ cấu cho nước nhà, nhưng người Pháp ở Việt 
Nam vẫn ngoan cố, không giúp đỡ đã đành mà vẫn chỉ tìm cách phá hoại, trong khi đó phía lãnh 
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đạo Việt Nam thiếu người có khả năng, thiện chí lại luôn luôn đố kỵ, thành không tập hợp nổi quần 
chúng -- đám quần chúng phần lớn lại chỉ là thị dân, vốn vẫn quen nghi ngờ, ích kỷ, mọi việc phó 
mặc cho nhà nước lo liệu. 

Hiệp Định Genève không là điều gì lạ cũng như việc đi Nam là điều đương nhiên đối với bọn 
Huy. Điều cần đặt ra là sau đó rồi còn chỗ nào khác để mà đi nữa hay không? Còn lúc này, với họ, 
ít nhất cũng còn một phần đất nước để mà rút. Vả lại ông Bảo Đại vừa điều đình với Pháp thu hồi 
toàn vẹn chủ quyền, họ như thấy một tia sáng cuối đường hầm. 

Huy không lạc quan gì khi thấy ông Ngô Đình Diệm được ủy nhiệm về làm thủ tướng toàn 
quyền. Ngoài huyền thoại từ nhiệm (trái với sự thật bị cách tuột cả phẩm hàm vì địch không lại 
Phạm Quỳnh) thì chính tích của toàn gia ông không lấy gì làm tốt đẹp. Nhưng Huy cũng cầu mong 
ông có cơ hội và đủ thời gian để chứng minh khả năng, thiện chí. 

Ông đã may mắn được miền đất mầu mỡ mà đồng bào thì dễ tính, những người di cư thì nhận 
thức đó là nơi sinh tử họ cần ra sức đóng góp, bảo vệ để khỏi lọt vào họa cộng sản. Tất cả đều 
mang hết nhiệt tình, khả năng ra xây dựng, lại được Mỹ viện trợ đến tối đa, nên mấy năm đầu tình 
trạng có vẻ đáng mừng. Thế nhưng khi thấy bắt đầu tạm vững thì nhà nước ló mòi phản bội. Nhìn 
những trò bỉ ổi mà chế độ Đệ Nhất Cộng Hòa học mót cộng sản một cách đần độn mang áp dụng ở 
Miền Nam, để rồi đêm áp tết Canh Tí (1960), trại binh Trảng Sụp (Tour 2, Tây Ninh) bị tấn công 
qui mô, và tiếp theo là cuộc chiến xâm chiếm Nam Việt Nam, Hân phàn nàn: 

- Thế này thì cả nước chỉ còn đâm đầu xuống biển. Còn đất nào nữa để mà lùi? Huy an ủi: 
- Mày thừa rõ, tao chỉ là thằng "bán miệng nuôi trôn", không biết làm chính trị, không giám lãnh 

đạo ai. Nhưng sao lũ mần chính trị chúng mày không đấu tranh quần chúng, kết nạp quân nhân, đào 
tạo cán bộ, ngộ cờ đến tay thì làm ăn cái gì? Ngay như tao đây mà có được đọc bản cương lĩnh, 
thấy một chương trình, kế hoạch nào khác, ngoài thành tích phịa của nhà nước đâu! 

Hân chán nản: 
- Phía tụi tao, thì như mày thường nói, hết trông Nhật, trông Tàu, trông Pháp, lại trông Mỹ, chỉ 

lo tranh giành quyền bính chứ làm gì ra chương trình kế hoạch.  
Huy chậm rãi: 
- Mày còn nhớ hồi 45-46, tao nói thằng nào càng không làm gì càng ít tội chứ? Cái tội đáng kinh 

tởm và nặng nề nhất của chế độ này chưa phải là thối nát tham nhũng, khệnh khạng độc tài khiến 
cộng sản có đất hoạt động trở lại, mà là làm mất cả chút xíu liêm sỉ còn vương vãi. 

Khi quyền hành còn trong tay ngoại bang, còn đỡ. Lúc người mình có toàn quyền, thì mày thấy 
đấy. Ngoài kia cộng sản đang biến con người thành giống vật. Trong này cộng hòa biến con người 
thành giống vô liêm. Tổng trưởng đi giật lùi, báo chí một chiều, sáng tối suy tôn, hình ảnh khắp nơi 
khác gì hồi Pétain, lại còn quốc hội, chính phủ lễ sống "đức từ", thì ngay đến Bảo Đại cũng còn 
không giám làm nữa! Theo mày, "nhân vị" của Ngô Đình Nhu nằm ở óc, ở tim, ở dạ dày, hay ở hậu 
môn? 

Lúc này, những thằng nào, như mày, chưa cụ cụ con con là nhất rồi.  
 

* 
 
Đam mê quyền lực đã khiến anh em ông Ngô Đình Diệm từ ngoan cố trước mọi ý kiến xây dựng 

của các thành phần ôn hòa, đến mù điếc với cả những cảnh cáo bằng bạo lực như cuộc đảo chính 
của binh chủng dù hay vụ ném bom của các phi công Phạm Phú Quốc, Nguyễn Văn Cử, rồi trở 
thành mê muội trong phản ứng đối với biến cố "cờ Phật giáo" tháng Năm 1963. Đến tháng Tám, họ 
mất hẳn lý trí, trở thành hoảng loạn, lùng bắt khắp nơi. 

Hân hết chỗ ẩn thân, đành chui lên trần nhà Huy. Những lúc thấy tạm êm, Mẫn và Hoàng mò 
đến. Bốn người hỏi lẫn nhau là phải làm sao. 

Theo Hoàng: 
- Nhất định là phải đảo chính rồi. Vấn đề là lúc nào mà thôi.  
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Mẫn tiếp: 
- Phải chờ Mỹ bật đèn xanh mới chắc ăn. 
Huy dè dặt: 
- Nhưng sau ông Diệm là cái gì? 
Hân hăng hái: 
- Thiếu gì người, đừng có lo. 
Huy thở hắt ra: 
- Hơn hai mươi năm rồi. Bây giờ bọn mình đều ở cái tuổi bất hoặc cả. Mà sao vẫn như chưa học 

thuộc bài. Không biết thằng Trương ngoài kia ra sao, còn sống hay chết. Trong này, chẳng thấy 
thằng nào thay đổi cái gì, chẳng khôn được tí nào hơn cái thời hai mươi ngựa non háu đá hồi còn 
ngoài Bắc! 

Vào đây, có đất dụng võ, có điều kiện thuận tiện, tao tin là thiên hạ đã theo gót cha anh, đã thử 
đủ mọi cái đấy: sinh hoạt bí mật, chiến khu, kinh tài, giáo dục, xã hội, kết nạp, đào tạo,... Vấn đề 
chỉ là không đúng mức độ, sở trường, sở đoản. 

Ai cũng nghĩ hễ có quyền bính trong tay sẽ làm tốt hơn người khác mà không nghĩ rằng quyền 
bính sẽ chỉ làm hư mình. Trước hết thì ngụy biện là cần củng cố cho vững mạnh. Khi đã mạnh thì 
không còn coi ai vào đâu nữa, tự cho mình là biết hết, kẻ nào nói khác, nghĩ khác là phạm thượng. 

Tại sao không quên việc giành giật chính quyền đi? Tao cứ tưởng ở những xứ lạc hậu như xứ 
mình thì quyền bính và lợi lộc thuộc về nhà nước, để nhà nước lo. Tranh giành với họ làm gì khiến 
họ nghi, họ sợ, họ tiêu diệt. Nếu chỉ hoạt động công khai trong những lãnh vực vô thưởng vô phạt 
như buôn bán, dạy học, cứu tế, xây dựng nông thôn để đấu tranh quần chúng và đào tạo người, thì 
chín năm nay đã thành một lực lượng đáng nể, làm cái thắng ngăn chặn nhà nước lộng quyền khá 
hơn, chứ đâu như thế này. 

Bây giờ bắt buộc phải thay đổi, thì rồi sẽ là ai? Mấy ông nhà binh đã tận hưởng ân sủng của anh 
em ông Diệm nay trở cờ vào giờ thứ 25 để cứu vớt bộ da của chính họ chăng? Rồi sau sao nữa? 
Trước đây tao cứ yên chí trông ở các ông làm chính trị. Bây giờ thì rõ ràng là khủng hoảng lãnh 
đạo to rồi! Cái nhà ruỗng mọt đương nhiên phải phá bỏ. Nhưng chưa có sơ đồ, vật liệu, nhân công, 
phá đi thì đến đứng đường thôi! 

 
* 

 
Sau "cách mạng 1-11", sau chỉnh lý, biểu dương lực lượng, bầu bán gian lận, độc diễn, Hân chán 

nản ra mặt, đến tìm Huy phàn nàn: 
- Bây giờ già rồi, tao thấy đúng: Đổi tới đổi lui, bị bắt bớ, giam cầm đánh đập bao nhiêu bận, rút 

lại cái sau tệ mạt hơn cái trước. Người mình chưa đủ trình độ để tự cai trị lẫn nhau. Thế thì mình 
phải làm cái gì? 

Huy cười: 
- Thì tao chẳng nói hoài, trừ phi rõ ràng là mình có chương trình kế hoạch nhân sự để đảm bảo 

thành công, mới nói đến phải làm gì. Làm bậy làm bạ, thiệt hại cho mình, rán chịu đã đành. Thiệt 
hại cho người là có tội. Thiệt hại cho quốc gia dân tộc lấy gì để chuộc? Lúc này thì cứ sao giữ nếp 
sống nghèo như mày, như thằng Hoàng, như tao là đủ quí. Thời này, giầu đâu có khó, nghèo mới 
khó. Không bị thiên đường đỏ mê hoặc, không bị đô la xanh quyến rũ đủ là người Việt Nam yêu 
nước, có liêm sỉ và lương thiện rồi. 

 
* 

 
Mẫn giờ là một kinh doanh gia có nhiều tiền. Nhân có người muốn nhường lại một cơ sở giáo 

dục khang trang với giá thật hời, Huy nghĩ đến hắn, liền lại thăm cùng đề nghị: 
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- Tao bất mãn với hệ thống giáo dục hiện tại, chỉ học tủ và lo bằng cấp. Tao lại cũng lầm. Trước 
kia, tao cho là quốc gia đại sự đã có người lo, mình chỉ cần đào tạo cán bộ, chuyên viên thừa hành. 
Hóa ra là mình đang khủng hoảng lãnh đạo, cần cấp chỉ huy. Cho nên phải có cơ sở riêng thì mới 
thực hiện được những điều mình mong muốn. 

Giáo ban, dụng cụ, vật liệu tao có thể xoay được, nhưng cả trường sở nữa thì không nổi. Mày bỏ 
tiền ra đứng tên mua. Lãi thì chia, lỗ thì nhà đất vẫn là của mày, cũng còn rẻ chán. 

Mẫn cười: 
- Làm ăn phải nói đến lãi chứ sao lại nói lỗ. Mày tính chắc ăn không? Bách phân lời lãi ra sao? 
Huy say mê trình bày: 
- Đường trường, tao chắc chắn có lời. Lời về vật chất, lời về tinh thần. Dân mình bây giờ đang 

cần cái thực học. Tao không giám nói đích xác bách phân lời lãi. Ngược lại, có thể khẳng định ba 
năm đầu còn lỗ nữa. Vì phải đầu tư thêm vào máy móc, dụng cụ, vật liệu, học bổng. 

Tao định tuyển chọn trong số học sinh nghèo có khả năng, cho học miễn phí đã đành, mà có thể 
còn phải cấp cả tiền ăn ở. 

Rồi có những kế hoạch quảng cáo, có những chương trình đào tạo cho, sau ba năm, học viên của 
mình chẳng những đậu Tú Tài mà còn thành những thanh niên có đủ trình độ về thể dục, đức dục, 
nghệ dục, trí dục, mỹ dục. Lúc đó mình giới thiệu họ đến các cơ quan công tư, đảm bảo khả năng 
và đức tính, gây tín nhiệm; sao cho rồi từ đó trở đi cứ thấy chứng chỉ tốt nghiệp trường mình là 
thiên hạ yên trí, y như những trường tên tuổi ở ngoại quốc đã đạt được, khỏi cần băn khoăn về bằng 
cấp. Khi đó mình sẽ tính học phí thật cao cho con cháu nhà giầu. Là phải có lãi chứ. 

Có thể mình sẽ phải mở lần xuống cấp dưới để đào tạo từ căn bản: trung học cấp I, tiểu học, mẫu 
giáo. Một khi đã tạo được tiếng tăm, truyền thống thì lo gì về tiền bạc. Cứ xem các hệ thống Regina 
Mundi, Couvent des Oiseaux, Saint Paul, La Salle thì rõ; cầy cục mới được vào học, mà việc họ 
làm có gì đáng gọi là hấp dẫn đâu. 

Khóa đầu, có lẽ phải nội trú, để tạo nếp sống tập thể và tiện bề theo dõi về đức dục. 
Trước hết phải lập một ban nhạc diễn hành, như kiểu của hoàng gia Anh chẳng hạn. Rồi mỗi kỳ 

lễ lạt, mình mang đi diễu phố, quảng cáo cho nhà trường. Điều này ở đây chưa ai làm, chắc hấp dẫn 
thanh niên lắm. 

Trường sẽ có võ đường. Tao chọn Vovinam. Kèm múa gươm, bắn súng, bơi lội, vv... Học viên 
phải ít nhất đậu cấp huấn luyện viên về mỗi môn. Lại còn phải hoàn tất ba khóa hè nông lâm ngư 
nghiệp nữa. Sẽ mời mấy bố to đầu lại cho tụi trẻ nó học hỏi, chất vấn về các vấn đề quốc gia xã hội 
văn học nghệ thuật để phát triển tiềm năng. Nghề nghiệp thì hãy tạm khiêm nhượng gồm mấy 
ngành cần thiết và ít tốn kém nhất hiện nay về trang bị. Khi thu nhập khá sẽ tăng cường và khuếch 
trương. 

Mình sẽ liên lạc với các trường danh tiếng trên thế giới xin làm đại diện, lấy tài liệu, bài vở, dịch 
ra, là thiếu gì môn. Mày bằng lòng mua đi, tao sẽ thiết lập kế hoạch phát triển và chương trình 
giảng dạy. Không chừng rồi còn có cả cấp đại học, đại khái kiểu tiểu Oxford, Cambridge nữa... 

Mẫn sốt ruột, xua tay: 
- Mày suốt đời sống trong mộng. Công việc của mày không có gì bảo đảm cả. Chẳng cần làm 

ăn, cứ bỏ nhà băng cũng lời hơn 20%. Còn đất cát nhà cửa, tao mua làm gì? 
Huy liền lảng sang chuyện khác. Chàng nhớ có lần nói với Mẫn rằng tiền bạc có thể là nô lệ hay 

là bạo chúa, và nghĩ rằng chẳng cần nhắc lại, hoài công.  
 
 
 
 
 
 

XI 
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Người Việt, từ lâu lắm rồi, không còn kẻ nào có tầm vóc nghĩ lớn (think big), mà chỉ là những kẻ 

chuyên chuyện nhỏ nhen (think small). Không có chim hồng chim hộc, toàn se sẻ chim chích. Cứ 
thử làm một cuộc kiểm kê thì biết. Ông Hồ Chí Minh được Nga Xô dạy dỗ, Trung Quốc yểm trợ, 
đau đáu lo nghĩa vụ quốc tế. Ông chỉ là tên tay sai đắc lực. Không có Nga Xô, không có Trung 
Quốc, ông Hồ Chí Minh chẳng là cái gì cả. Nhờ họ, ông trở thành điệp viên quốc tế. Rồi nhờ sự 
lúng túng của các ông Bảo Đại, Trần Trọng Kim, Nguyễn Xuân Chữ, Nguyễn Xuân Tiếu, Trương 
Tử Anh,... ông trở thành chủ nhân ông nửa đất nước Việt Nam. Nhưng ông không giám để Việt 
Nam độc lập, mà phải ở trong lòng tổ quốc Nga Xô. Ông phải tiêu diệt mọi người có tinh thần quốc 
gia. 

[Những người bào chữa cho Hồ Chí Minh là... ái quốc chưa ai đề cập đến việc này, và biện 
minh vì sao ông cần tiêu diệt cả trăm, ngàn đảng viên các đảng phái quốc gia yêu nước, vì sao ông 
cần tàn sát tập thể tín đồ các giáo phái và đồng bào lương thiện, kiểu Tết Mậu Thân, trong suốt 
thời kỳ ông bắt đầu nắm quyền bính (1945) cho đến ngày ông về chầu cụ Mác, cụ Lê (1969)]. 

Ông chỉ có khả năng làm việc dưới cái ô, cái dù của Nga, của Tàu. Tháng 4, 1950, ông được 
gặp Stalin, Khrushchev khen "trong ánh mắt của Hồ có sự khờ dại của trẻ thơ" là đã mô tả chính 
xác lòng khuyển mã của ông đối với chủ. Ông Ngô Đình Diệm còn ít công sức hơn. Không có Mỹ, 
ông sẽ tàn đời là một tu sĩ nửa mùa. Rồi ông cũng chẳng làm nổi nhiệm vụ tay sai nửa mùa. Ông 
làm việc dưới cái ô, cái dù của Mỹ. Đã không biết dựa vào dân, ông lại tiêu diệt nốt những người 
yêu nước lọt lưới cộng sản. "Thề cương quyết chống cộng", ông đâu có bắc tiến, mà lại tính toa rập 
với cộng sản, để đến nỗi ông và hai em bị thảm sát. 1975, cộng sản tha chết cho các ông Dương 
Văn Minh, Nguyễn Văn Huyền, Vũ Văn Mẫu; nhưng 1963 thì không, các ông Diệm, Nhu, Cẩn hòa 
giải hòa hợp với cộng sản sẽ cũng chịu đúng số phận mà "cách mạng 1-11" dành cho họ. Thật tội 
nghiệp cho những người chống cộng nửa mùa như họ, vì họ sẽ hết đường chạy. Họ sẽ không có nổi 
cái may mắn của mấy ông Nguyễn Hải Thần, Nguyễn Tường Tam, Vũ Hồng Khanh,... hồi cuối năm 
1946 được chạy theo Tàu. 

Dưới hai ông thừa hành này, là những kẻ thừa hành của kẻ thừa hành. Công việc của họ còn có 
gì khác là làm những công việc vụn vặt. Đường lối đã có quan thày, tiền bạc đã có quan thày, khó 
khăn đã có quan thày. Mỹ bỏ, Nga bỏ, Tàu bỏ thì còn biết làm cái gì nữa. Đừng trách nhà nước 
cộng sản làm dân đói khổ. Cộng hòa mà không viện trợ, thì cũng sẽ không khá hơn lắm đâu. Bằng 
cớ là phía không cộng sản, cho đến nay, đã ai đưa ra được phương kế nào giải quyết vấn đề đất 
nước cho ra hồn! 

Làm chính trị là mang nguy đến an, mang loạn đến trị, là kinh bang tế thế, kinh thế tế dân. Đàng 
này họ mang từ an đến nguy, từ trị đến loạn, cơm áo của dân thì toàn do viện trợ, và chuyên nghề 
nhận súng nhận đạn đánh thuê. Thì con khuyển làm cũng được. Thế mà cũng chủ tịch, tổng thống, 
thủ tướng, tổng bộ trưởng... Nhưng đừng tưởng họ dại mà lầm. Ít người trong chúng ta nghĩ đến 
cái sự kiện này: Cộng sản và tư bản đều là cái lý do hiện diện và tồn tại của mỗi bên. Không có 
cộng sản không có chức cai thầu chống cộng. Không có tư bản không có chức cai thầu nghĩa vụ 
quốc tế. Cho nên họ cứ muốn cuộc chiến kéo dài, cho khỏi mất việc, cho khỏi bị thất nghiệp. Họ 
cần dung dưỡng lẫn nhau, tay sai cộng sản và tay sai tư bản. Họ không phải là kẻ thù của nhau. Kẻ 
thù chung của họ là người quốc gia. Cả hai đều sợ người quốc gia chân chính làm họ hết việc. Cả 
hai ngầm đồng lõa "phóng tay" tiêu diệt người quốc gia. Và họ còn khen lẫn nhau yêu nước nữa! 
Họ không có liêm sỉ. Bà Nhu biết họ hơn ai hết khi tuyên bố: "Kiếm một con bẹc giê thì khó, chứ 
kiếm mười thằng bộ trưởng thì dễ òm!". Họ chỉ là đám thư lại hạng nhì. 

Vậy mà cho đến nay, họ vẫn chưa biết thân phận, vẫn còn suy tôn người này, phục hồi người kia 
để hòng ngồi nán lại hay tính leo lên bàn độc lần nữa! Thế là hết nước nói rồi. Nhưng Gorbachev 
làm cả hai hụt hẫng, mất đi một vế, không còn cộng sản nữa. Bây giờ họ đâu biết phải làm gì! 
Đành quên họ đi thôi. Thế còn người trẻ Việt Nam, có ai ôm mộng lớn không? Không! Họ đi học 
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mấy ngành khoa học kỹ thuật để kiếm tiền cho nhanh, để thực hiện những đồ án của thiên hạ. Có ai 
nhắm học để phục vụ quê hương không nhỉ? Hãy nói thật đi, đừng bịp bợm! Của đáng tội, cũng có 
người nghĩ lớn chứ. 

Như ông Nguyễn Thái Học và các đồng chí của ông. Họ không trông vào sức người ngoài, mà 
chỉ trông vào sức mình. Nhưng họ không có đủ điều kiện, thời gian để thực hiện cao vọng của họ. 

Như bà Trần Lệ Xuân. Năm 1954, ông Diệm định bỏ ra đi, bà giữ lại, mang "lính" Hố Nai-Gia 
Kiệm xuống biểu dương lực lượng. Năm 1960, do bà, ông Diệm lần lữa, mới đánh lừa được phe 
đảo chánh. Năm 1962, nhờ thái độ cứng rắn của bà trong vụ ném bom Dinh Độc Lập mà ông Diệm 
còn giữ được nhuệ khí. Năm 1963, vắng mặt bà, anh em ông Diệm đành chịu chết! 

Phải cái "thần khẩu hại xác phàm". Bất kể Nga, Mỹ, Tây, Tàu, bà đều coi như không, vì bà làm 
cách mạng mà không làm chính trị. Bà chẳng mị dân bằng dân chủ, tự do. Giá mà là nữ hoàng Việt 
Nam, không chừng bà đã bắc tiến, cộng sản đã tiêu từ lâu, và đất nước chúng ta ngày nay đã 
cường thịnh. Điểm mặt bọn đàn ông, chỉ thấy toàn lũ bám váy bà. Kể cả từ ông Diệm, ông Nhu. Mà 
cũng chưa đáng nữa! Như ông Bảo Đại. Mọi người đều cho ông là bù nhìn, lên án ông ăn chơi 
đàng điếm. Dĩ chí kết tội ông là Việt gian bán nước. Kẻ thù của ông đã đành. Lại cả kẻ không biết 
gì về ông nữa. Còn những người "Khổng tử viết" như Trần Trọng Kim, tây hơn cả Tây như Nguyễn 
Văn Xuân, văn nghệ văn gừng như Phạm Duy, gặp ông, đều cảm mến. Cao ngạo và nhiều tuổi đời 
như De Lattre de Tassigny, gặp ông, rồi cũng vui vẻ làm phụ tá cho ông. 

Ông là người duy nhất biết luôn luôn đứng trên cương vị ngang hàng để tranh đấu đòi hỏi với 
tổng thống, quốc trưởng, thủ tướng Mỹ, Anh, Pháp, Tàu mà không hề làm mất quốc thể. Những 
điều ông đơn phương mang về cho Việt Nam không tốn kém một giọt máu, là những điều Hồ Chí 
Minh lao tâm khổ trí chưa có nổi và Ngô Đình Diệm chỉ nhờ Mỹ mới được tọa hưởng kỳ thành. Dĩ 
nhiên là do ông, dù sao, cũng là vua hay cựu hoàng của một nước. Nhưng điều đáng khen là ông 
giữ tư cách, không nguyên thủ một quốc gia nào giám coi thường. 

Ông Hồ Chí Minh và ông Ngô Đình Diệm chỉ được thiên hạ khen lao xã giao ngoài mặt, đầy 
tính chất chính trị và mỉa mai, khi cho là một Churchill của Đông Nam Á hay tay kiệt hiệt đấu 
tranh cho dân chủ tự do! Nhưng tiếc rằng ông cựu hoàng này lại chỉ làm chính trị mà không làm 
cách mạng. 

Như ông Hồ Hữu Tường. Ông nắm "Long Trung quyết sách" trong tay, không được tam cố thảo 
lư đã đành, mà tìm cũng không làm gì ra nổi tân Lưu Bị, đành mang "trung lập chế, siêu lập chế" 
ra... giải buồn thiên hạ! 

Những người nói trên không có thời. Nên đất nước ở tình trạng ngày nay. Trong tình trạng 
chẳng có mặt nào, tốt hơn hết có khi lại là chẳng làm gì cả. Không làm gì cả, thì cộng sản Việt 
Nam càng chóng tan rã hơn, theo qui luật biến thể của bản thân nó. Sự đấu đá tranh giành trong 
nội bộ đủ làm cho nó tan vỡ. Mọi hoạt động nửa đời nửa đoạn khác chỉ làm họ trở lại cấu kết với 
nhau. Chưa kể còn rất nhiều những kẻ lưu manh nhân danh này nọ mà thực ra là chỉ để về nước 
kiếm chác và củng cố, làm giầu thêm cho người cộng sản, để họ kéo dài thêm thời gian thống trị 
đất nước. Chúng ta sẽ bị bọn lộn sòng này làm quẩn trí. Cho nên, nếu muốn khuynh loát cộng sản, 
thì chỉ có thể làm với sự cẩn tắc tối đa, để bọn mặt người dạ thú hết nhân danh "hòa hợp hòa giải, 
xây dựng đất nước, xoa dịu đau thương". Có cẩn tác tối đa, chúng mới bị lộ mặt chuột, để chẳng 
lừa bịp nổi ai. Mà chúng ta thì thừa biết những người đầy thành tâm thiện ý chưa có nổi tầm vóc 
đó, để làm được công việc đó, vậy phải chăng chỉ còn lũ lưu manh. 

Những điều trên dẫn đến kết luận là hiện chúng ta không có người nào đủ tư cách để làm việc tự 
cai trị (theo nghĩa trông nom bao quát mọi việc đất nước cho yên ổn). Hở ra là hỗn loạn, tranh 
giành, chém giết nhau ngay. Còn tàn bạo dã man hơn ngoại nhân nữa. Cứ hỏi những người từ 60 
tuổi xấp lên, nghĩa là những người đã tạm có đủ trí cân nhắc, so sánh vào thời trước 1945, thì biết. 
Có phải ngoại nhân cai trị còn có chút kỷ cương, luật pháp, còn đỡ thối nát tham nhũng, còn được 
tay làm hàm nhai, còn làm ăn đến tối gối đầu đến sáng hơn khi người mình làm chủ đất nước hay 
chăng? Chúng ta đừng nên để những danh từ rỗng tuếch và huyền thoại dựng đứng của những tài 
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liệu tuyên truyền lừa dối dẫn dắt. Bây giờ, trước một thực tế nhân sự như vậy, trước nạn nhân mãn 
của đất nước, trước nguy cơ Trung Quốc thực hiện tham vọng Đại Hán ngàn xưa, trước tình hình 
bất ổn trong vùng, người Việt Nam làm chính trị phải biết nhìn xa trông rộng. Chúng ta phải tìm 
cách vận động quốc tế hóa vấn đề Việt Nam, vấn đề Đông Dương, vấn đề Đông Nam Á. Nhờ thiên 
hạ quản trị cho một thời gian, may ra học hỏi rồi, chúng ta sẽ biết tự cai trị lẫn nhau chăng. 

 
* 

 
Lịch sử nhiều khi chỉ là chuyện cái sẩy nẩy cái ung: 
Ví thử Roosevelt còn sống để thực hiện ý định trao trả độc lập cho các thuộc địa như ông quyết 

định ở Hội Nghị Yalta? Ví thử Truman trung thành với đường lối của vị tiền nhiệm? Ví thử người 
Anh không sủa chó bụi rậm? Ví thử De Gaulle khôn ngoan mà không chui vào? Ví thử không phải 
Lư Hán và Tiêu Văn tiến hành việc Hoa quân nhập Việt? Ví thử không có trận lụt để các lãnh tụ 
đảng phái quốc gia ở hải ngoại về sớm vài tuần lễ? Ví thử ông Hồ Chí Minh chỉ khiêm nhượng làm 
"cha già dân tộc"? Ví thử tướng Lư Hán, Tiêu Văn không thối nát? Ví thử đại tá Lý Thành Cầu -- 
sinh trưởng tại Hải Phòng, về Tàu gia nhập đoàn Lam Y, cộng tác với những Gordon, Bernard, 
Tan tại biên giới Hoa Việt, người thực sự thi hành việc giải giới quân đội Nhật -- không lầm lẫn 
trong việc khuyến cáo Lư Hán, Tiêu Văn chọn Hồ Chí Minh? (Ông Cầu ở lại Nam Việt Nam, bị 
cộng sản bắt, luôn miệng tự trách về sự lầm lẫn của mình). Ví thử cựu hoàng Duy Tân không bị 
mưu sát? Ví thử De Lattre không chết sớm? Ví thử Navarre không là một tướng quá tệ? Ví thử 
Nixon không bị vụ Watergate? Rất có thể lịch sử Việt Nam đã rẽ sang ngã khác. Đàng này, nước 
Việt, dân Việt năm mươi năm qua chịu thảm cảnh quốc phá gia vong chưa từng có là điều không 
thể tránh được, thì là do vị trí chiến lược của đất nước trong cuộc tranh chấp giữa hai siêu cường 
của một thế giới lưỡng cực, hay do những sự tình cờ oái oăm, mà thời, thế, và con người có thể 
thay đổi được? Thật khó lòng có câu trả lời dứt khoát ở thời điểm này. 

Trong giai đoạn đó, "thời" là thời cáo chung của đế quốc thực dân kiểu cũ nhưng lại là thời 
khởi sự của đế quốc thực dân kiểu mới; "thế" là thế thuận tiện cho các dân bị trị vùng lên giành 
độc lập nhưng cũng là thế của bọn bản chất tay sai có cơ hội tìm ra thiên triều mới khác. Vậy mọi 
sự đều tùy thuộc ở yếu tố "người". 

Ông Bảo Đại, ngoại trừ đối với những người được tiếp xúc ông ra sao không kể, còn với hầu 
hết, mang hình ảnh một kẻ ăn chơi đàng điếm. 
Điều này chẳng có gì lạ: Pháp muốn bôi bác để người dân Việt Nam đừng ngưỡng vọng gì vào 

ông; cộng sản gán ông tội Việt gian bán nước để loại trừ một đối thủ nguy hiểm còn được cảm tình 
nơi những người bảo thủ; Ngô triều kết tội ông cờ bạc đĩ điếm để truất phế và tiếm quyền. 

Hồi Pháp thuộc, ông đá banh sụt hầm sao đó, bị phao là thông dâm, và bị vợ gian phu hay 
chồng dâm phụ bắn què cẳng. Thời xung đột Việt Minh-Pháp, ở các bến đò, cán bộ giả làm xẩm, ò 
e lải nhải: "Không ai ngu bằng thằng Bảo Đại, Không ai dại bằng thằng Nguyễn Hải Thần". Dân 
quân du kích, theo chỉ thị thượng cấp, lấy rơm vặn người nộm Bảo Đại phì nộn đặt trước cửa chợ, 
ai muốn vào thì đàn ông vén quần, đàn bà tốc váy... tè vào mặt. Trào Ngô Đình cũng lại người nộm 
Bảo Đại kè kè gái, rượu, bạc bị mang đi hỏa táng. 

Trong khi đó, ông phốp pháp, "mày râu nhẵn nhụi, áo quần bảnh bao". Ông biết mình biết 
người, cam phận làm vua nô lệ, bị bao vây tứ bề, bị cả thực dân, cộng sản lẫn bầy tôi gán cho đủ 
mọi tội lỗi xấu xa, đành thu mình vào với nỗi cô đơn. 

Thời Pháp, ông chẳng dại mà cũng chẳng ai dại gì xúi ông làm bậy. Gương Duy Tân và Trần 
Cao Vân, Thái Phiên còn nóng hổi. Những thượng thư trẻ, tân học, cỡ Phạm Quỳnh, Ngô Đình 
Diệm chỉ là của Pháp đặt vào để kiểm soát. Thời 1945, vừa thấy chút khó khăn, các vị khoa bảng 
đã bỏ rơi. Từ 1949, chẳng một ai thực lòng giúp đỡ. Người thì đi tìm ở nơi quyền lực hơn ông. 
Người thì đòi hỏi những điều ông không cung cấp nổi. Ở hoàn cảnh như vậy, ông khó có thể làm gì 
hơn. Những Lý Lệ Hà, Mộng Điệp, Jenny Woong, Phi Ánh,... chưa ai lợi dụng sự sủng ái để tác yêu 
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tác quái. Phải chăng đó cũng là một hình thức biết tề gia? Cho rằng quyền hành còn trong tay 
người Pháp nên không được phép tung hoành thì, e là trái lại, Pháp còn muốn ông càng có nhiều 
điều tệ mạt hơn nữa, để cho dân càng chán. 

Ông đơn thương độc mã giành lại chủ quyền cho quốc gia dân tộc mà ông cha ông đã làm mất. 
Nhưng có một điều sai lầm lớn nhất nơi ông và cũng là điều bất hạnh cho đất nước: Một người như 
ông, thông minh, trẻ, khỏe, to lớn, thành thạo mọi môn thể thao,... tất là một biểu tượng hấp dẫn 
đối với thanh niên. Giá mà ông xông xáo, đi lại, tiếp xúc với tuổi trẻ, có lẽ ông đã bớt cô đơn, đã 
tạo được một hậu thuẫn đáng kể. Chả hạn như ông hoàng Sihanouk xứ Chùa Tháp, mà ai cũng 
thấy còn thua xa ông nhiều điểm. 
Đàng này ông lại quan niệm một cách chắc nịch là hễ làm vua thì phải xa cách thần dân: 

Tư cách quân vương miễn cho ông ta loại trình diễn đó. Trái lại tư cách thần thánh đó đòi hỏi sự bí mật. Khi vị 
hoàng đế đi qua, dân chúng phải cúi đầu cụp mắt. Quyền năng vì thiên tử thực hiện trong sự ly cách của lầu 
đài, sau bức bình phong. (Le caractère du souverain le dispense de ce genre d'hexibitions. Au contraire, ce 
caractère sacré exige le mystère. Au passage de l'Empereur, le peuple courbe le front et baisse les yeux. Le 
pouvoir du Fils du ciel s'exerce dans l'isolement du palais, derrière le paravent). 

Dù cho có còn làm vua thì đối với thế hệ của ông mà vẫn còn quan niệm như vậy cũng đã là một 
sai lầm quá lớn. Ngay cả những Nguyễn Tường Tam, Nguyễn Vỹ,... chắc cũng thích gặp ông ở các 
hoạt động Ánh Sáng, Hướng Đạo chứ đừng nói gì những Nguyễn Đình Thi, Xuân Vũ,... Huống chi 
ông chỉ còn tự nhận là quốc trưởng, mà chủ trương lánh mình "sau bức bình phong" thì, khi bọn 
ma đầu bắn phát súng ân huệ, ông thua là điều chắc chắn. 

Nếu ông được sự giúp đỡ tích cực hơn ở phía những người chống cộng, nếu ông không quan 
niệm lầm lẫn về vai trò thiên tử lỗi thời, để tạo cho ông một cảm tình và hậu thuẫn của giới trẻ, biết 
đâu việc độc lập và thống nhất của nước nhà chẳng sớm hơn, ít mất mát đổ vỡ, đất nước được 
phồn vinh. Mà ông cũng không phải kết cục bằng câu ngậm ngùi tự nhủ: "Để cho dân tộc và lịch sử 
phán xét"! Dù sao, so sánh với những người đồng thời nhiều tuổi hơn, ông vẫn là một chính trị gia 
già dặn, đấu tranh được nhiều nhất, ít tốn kém nhất. Ngay cả Hồ Hữu Tường, đã từng yêu cầu ông 
thoái vị, cũng còn nói: "Tôi phải nhìn nhận rằng Bảo Đại là nhà chính trị thông minh hơn hết." 

Ông Hồ Chí Minh, như trên đã nói, học không hay, cày không biết, ở trong hoàn cảnh chặt hẹp 
của một thuộc địa, không thể có tương lai; ông nối gót những người có óc phiêu lưu, làm chân bồi 
tàu, tìm đường tắt để tiến thân. Ông bị Trường Thuộc Địa từ chối thẳng thừng vì không có điều 
kiện tối thiểu, lại đành chu du kiếm sống. Hai đế quốc Anh, Pháp đã quá thừa tay sai có trình độ, 
không còn chỗ cho ông len chân. Năm 1917, trở về Paris, dù muốn làm chiến sĩ quốc gia, ông cũng 
tự thấy chỉ là con số không so với các người Việt khác. Hội nghị Tours mở ra cho ông một cánh 
cửa mới toanh, một tương lai huy hoàng: một đảng mới, một tổ chức mới mà chính ông cũng có 
đóng góp chút công lao! Ngược lại, Đệ Tam Quốc Tế cũng đang đỏ con mắt tìm dân các thuộc địa 
để thiết lập những tổ chức phá hoại nằm vùng. Thế là chủ tìm ra tớ và tớ tìm được chủ. Cứ cho là 
ông ngờ nghệch không có ý thức gì về chính trị, chưa đủ chữ nghĩa -- "ông Nguyễn chưa viết được 
tiếng Pháp; ông Nguyễn lúc đó rất ít hiểu về chính trị; ông Nguyễn lắng nghe nhưng không hiểu rõ 
lắm; ông Nguyễn nhức đầu vì khó hiểu; mọi người cười, nhưng không phải là mỉa mai, mà là cười 
cảm tình với một đồng chí non, chưa hiểu vấn đề" chính ông viết như thế, và tự thú gia nhập là vì 
được tiếp đón thân mật và được gọi là đồng chí thân ái (Những mẩu chuyện về đời hoạt động của 
Hồ Chủ Tịch, tác giả Trần Dân Tiên, tức Hồ Chí Minh) -- để hiểu 21 điều qui định của Quốc Tế 
Cộng Sản, mà một trong những điều kiện là "các đảng cộng sản bản xứ muốn được gia nhập Quốc 
Tế Cộng Sản phải tuyệt đối trung thành với Liên Xô, phải đặt quyền lợi của Liên Xô lên trên hết, 
phải chấp hành một cách vô điều kiện chủ trương, đường lối, chính sách của Quốc Tế Cộng Sản, 
phải bảo vệ Liên Xô, cột trụ của vô sản quốc tế". 

Cứ cho là ông không biết gì về dã tâm thực dân đế quốc của Nga Xô đối với thuộc địa ngay 
trong Liên Bang, vào thời điểm ông trở thành cộng sản; và cũng cứ cho là ông không đủ trí tuệ để 
quan tâm về những lời cảnh giác của Phan Tây Hồ, mà khi sang Moscow -- thay vì bị hắt hủi, bị 
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lép vế, bị đói rách như ở Mỹ, ở Anh, ở Pháp -- lại được trọng đãi, được ưu ái, thì dù còn rơi rớt 
chút tình tự dân tộc nào, tất ông cũng rũ bỏ luôn, để quyết tâm khuyển mã. 

Vì, cho có mù lòa đến đâu, ngay khi đó, năm 1923 ở Nga, giữa thời kỳ khủng hoảng trầm trọng, 
ông không thể không biết đến các lời tố cáo của đại biểu Hồi vùng Trung Á vào năm 1919; lời tố 
cáo của Đại Hội Baku, việc xâm lăng Ba Lan vào năm 1920; việc sáp nhập Georgia, cuộc nổi dậy 
của nông dân Tambou, Olga, Oural, Siberia, của công nhân Petrograd, của lính thủy Krondstadt 
năm 1921; việc cưỡng bách Boukhara, Ukrainia, Bielorussia, Azerbaidjan, Khiva gia nhập Liên 
Bang năm l922; các cuộc thanh trừng đẫm máu,... và đầy dẫy tệ đoan, khủng hoảng trầm trọng đến 
nỗi Lenin phải "sửa sai", tung ra một loạt biện pháp nông nghiệp và ban hành chính sách kinh tế 
mới (NEP), từ năm 1921. 
Điều quan tâm duy nhất của ông là sự đãi ngộ vật chất và tinh thần, đối với chính ông, mà ông 

biết không đâu có thể dành cho ông hơn thế: "Chỗ ở của anh là khách sạn Luých. Công văn của Bộ 
Đông Phương Quốc Tế Cộng Sản đề ngày 3-12-1923 giới thiệu anh Nguyễn lĩnh, ở ban quản trị 
khách sạn, tiền sinh hoạt phí 7 tréc-vô-nét một tháng (một tchervonetz tương đương 10 rúp vàng 
hoặc 7gr74234 vàng)" (Bác Hồ trên đất nước Lê Nin, Hồng Hà). Ngay lúc đó nạn đói đang hoành 
hành, hàng triệu người chết. Nhưng, cũng chẳng có gì đáng trách ông, nếu đừng cứ cố tình gán 
ghép cho ông tình tự ái quốc, ái quần. Thực ra ông chẳng phải là người tài cán. Ông chỉ được 
huấn luyện kỹ càng, được sự hậu thuẫn hùng hậu và kiên trì của cả một mạng lưới quốc tế, được ở 
trong một tổ chức có kỷ luật sắt, mà ông thì quyết tâm trung thành với tổ chức mang lại cho ông 
đầy đủ phúc lợi vật chất tinh thần. Ông lại có dưới tay một tập thể cộng sản Việt Nam nguyện trung 
thành khuyển mã với Đệ Tam Quốc Tế chẳng kém gì ông. 

Và ông còn có thời, khi cả thế giới, vì lẽ này lẽ nọ, hùa nhau xưng tụng phe của ông; đến cả kẻ 
thù của ông, có những điều không thể nói ra, cũng đành phải suy tôn ông để gỡ thể diện rằng thua 
là vì ông tài đức, ông ái quốc, ông được lòng dân,...! 

Cứ căn cứ vào những lời tâng bốc ông là thi sĩ vĩ đại, nhà tư tưởng lớn lao rồi so với thơ văn, 
bài vở ông viết; vào dự tính suy tôn trụy sẩy kỷ niệm 100 năm sinh nhật ông vì ông là biểu trưng 
của nhân quyền, hòa bình, dân chủ, độc lập, tiến bộ xã hội, văn hóa giáo dục nghệ thuật của 
UNESCO, với sự thực ngày nay, thì biết tài cán ông đến cỡ nào và thời thế đã giúp ông ra sao. Có 
lẽ cũng nên thêm một đoạn ngắn trong hồi ký của Khrushchev nói về ông:  

Tôi gặp Hồ khi Staline còn sống. Hồ đến từ rừng già Việt Nam. Ông cho chúng tôi biết là đã phải đi bộ, băng 
rừng, đến biên giới Việt Hoa, rồi từ đó đến Liên Xô. 
Trong buổi nói chuyện, Hồ nhìn Staline rất chăm chú. Trong ánh mắt của Hồ có sự khờ dại của trẻ thơ. 
Tôi còn nhớ Hồ lấy trong cặp ra một tập san xuất bản ở Liên Xô -- tôi nghĩ có lẽ là tập Liên Xô Trên Đường 
Kiến Thiết -- xin Staline ký vào đó... Staline ký nhưng cho người lấy lại tập san đó, vì Staline không rõ Hồ 
định sử dụng nó vào việc gì. 

Thời điểm là tháng Tư 1950. Thế đó, giữa cộng sản với nhau, họ hiểu nhau hơn! Nhiều người 
Việt Nam, tuy vậy, vẫn phân vân về ông, mà không biết rằng, khi chết, ông hoàn toàn thỏa mãn là 
một Kominternchik vĩ đại đi gặp cụ Mác cụ Lê. Ông chẳng bao giờ thèm làm cha già dân tộc Việt 
Nam nghèo đói hạng chót của thế giới bần cùng. 

Ngoài ra, có hai người nữa cũng đã được thời thế đưa đẩy và cũng phần nào biết lợi dụng thời 
thế để nắm giữ vị thế có thể xoay chuyển cả tình hình Việt Nam: Một là ông Ngô Đình Diệm. 
Nhưng ông Diệm ở một thái cực khác. Ông không cần trung thành với bất cứ triều đại, đất nước, 
đế quốc nào, kể cả Giáo Hội La Mã, ngoại trừ với chính ông, gia đình ông và, may ra, Thiên Chúa. 
Cha ông, từ chức thông ngôn, nhờ đi diệt cần vương, leo lên đến hàm thượng thư. Anh ông, chức 
tổng đốc tỉnh lớn. Ông, chức tuần vũ tỉnh nhỏ. Ba mươi hai tuổi, chỉ sau gần chín năm hoạn lộ, ông 
phá mọi kỷ lục, lãnh chức lại bộ thượng thư, đến mức người đời phải trầm trồ: 

Vây cánh Ngô Đình ghê gớm thật 
Mềm lưng dẻo gối chóng lên cao. 

Thế mà gán cho ông chống Pháp thì hóa ra là suy tôn thực dân tiến bộ, đến mức trọng dụng tối 
đa cả một gia đình, dù chống đối họ! Hoặc là các ông Thành Thái, Duy Tân, Khải Định, Bảo Đại 



60 
 

lắm quyền hành, muốn tuyển dụng ai Pháp cũng đành chịu? Dĩ nhiên chỉ những ai muốn khôi hài 
đen mới nói hoặc nghĩ như vậy! Lệ thường, khi một nhân viên nhà nước bị cho nghỉ việc, ngoại trừ 
phạm lỗi lầm quá ư nặng nề không kể, còn luôn luôn được dùng biện pháp đệ đơn từ nhiệm thay vì 
lãnh giấy sa thải. Thì một thượng thư bị cách, thu hồi cả mề đay kim khánh, rồi lâu sau mới vớt vát 
cho lại hàm tuần vũ cũ, sao có thể gọi là treo ấn từ quan? (Ông Nguyễn Văn Tâm sau này cũng có 
đơn từ nhiệm đàng hoàng, nhưng có ai tin rằng ông ta thực tâm muốn rửa tay gác kiếm đâu). Vậy 
mà mang gán cho ông Diệm, người có đủ mọi bằng chứng tham quyền cố vị, là qui ẩn, thì cũng lạ 
đời. Suốt từ khi nhậm chức cho đến cả khi đã làm tổng thống, ông vẫn khoái trong nhà kêu bằng 
"anh Thượng", dù chỉ còn hàm tuần vũ, thì rõ ông có bao giờ muốn bỏ chức thượng thư đâu! 

Ông là người có ảo tưởng về quyền bính, lại không muốn chia xẻ với ai. Ông tưởng Bảo Đại có 
thể thỏa mãn tham vọng của ông. Ông không muốn chia xẻ với Phạm Quỳnh. Ông làm quan thầy 
Pháp quan ngại, mà lại chưa đủ tầm vóc so với nhà học giả đông tây. (Ngay khi hồi hương chấp 
chánh vào tháng Chín 1932, Bảo Đại đã triệu ngay Phạm Quỳnh vào Huế, trong khi Ngô Đình 
Diệm phải chờ đến nửa năm sau, tháng Ba 1933, mới được ngó đến). Do đó, ông trở thành phương 
tiện để người Pháp răn đe tất cả những ai muốn nhấp nhổm. Qua ông, các ông Bảo Đại, Phạm 
Quỳnh nhận được bài học và biết thu mình vào đúng vị trí do quan thầy ấn định. Sau khi bị về 
vườn, ông quay ra ủng hộ giải pháp kỳ ngoại hầu Cường Để, người dòng hoàng tử Cảnh, cùng tôn 
giáo với ông, mong dựa vào Nhật để lấy lại ngai vàng. Ông ôm ảo tưởng phục vụ Giáo Hội, phục 
hận Pháp, Bảo Đại, Phạm Quỳnh. Ông càng tỏ là không hiểu gì về người Nhật, mới mất công chầu 
chực ở Tư Lịnh Bộ Nhật Bản tại Sài Gòn sau khi họ đảo chính Pháp ngày 9-3-1945! Ông không 
kháng chiến như người quốc gia, không theo Việt Minh cộng sản là điều dễ hiểu. Vì ông không làm 
cách mạng. Vì Việt Minh thảm sát anh ông và cháu ông. Nếu thật ông bị Việt Minh bắt (?) mà 
không giết, có lẽ là vì họ còn bận về nhiều người quốc gia khác nguy hiểm hơn ông. 

Ông có mặt trong những chuyến họp bàn về giải pháp Bảo Đại ở Hong Kong nhưng rồi, cũng vì 
ảo tưởng, ông không tham chính mà, nhân "năm thánh 1950", ông xuất ngoại, "lê gót nơi quê 
người", đi ở ẩn tại tu viện Maryknoll bên Mỹ. Cho đến khi được toà thánh La Mã, hồng y Spellman 
cùng Phong Trào Cộng Hòa Bình Dân Thiên Chúa Giáo Pháp (MPR) và chính phủ Hoa Kỳ đem 
ông vô chính trường. Ông dễ nản. Gặp khó, ông bỏ cuộc. Năm 1933, ông "từ nhiệm"; năm 1945, 
ông lui vào bóng tối; năm 1949, ông đi ở ẩn; năm 1954, ông đòi ra đi,... Nhưng khi ghế vững, ông 
là người sống trong ảo tưởng, tự cho là được thiên sủng, có thiên mệnh. Ông trộn lộn Công giáo 
với đạo Khổng để tự coi ông là quốc gia, quốc gia là ông. Người Mỹ ép ông lập thể chế cộng hòa, 
hẳn làm ông buồn lòng không ít. Ai khen ông không tham nhũng thối nát là giáng cấp ông. Đất 
nước là của riêng ông, ông muốn gì được nấy, còn thối nát tham nhũng để làm gì? Điều ông muốn 
tham nhũng thối nát là nhân dân phải "tín nhiệm" ông hơn Hồ Chí Minh. Nên trong cuộc trưng cầu 
dân ý 23-10-1955, ông phải được 98.2% số phiếu (mặc dù cố vấn Landsdale của ông, trước khi về 
Mỹ lánh mặt, đã căn dặn không muốn bỗng nhiên được tin ông thắng 99.99%); nhà nước của ông 
phải lậy sống "thái từ"; cộng sự viên của ông phải là con ăn đầy tớ; và thiên hạ phải suy tôn, hoan 
hô, đón rước, phủ phục, tung hô ông cho đáng vì thiên tử. Tuy nhiên, những điều này, đôi khi cũng 
chưa đạt mức để được vừa ý ông cho lắm. 

Ông là người có nhiều điều kiện nhất để làm vị quốc phụ. Ông có thể chia quyền hành với người 
miền Nam, những người sinh trưởng trên miền đất mà ông cai trị, để chứng tỏ thiện chí, an lòng 
người thức giả. Ông có thể thu dùng người kháng chiến để cộng sản hết đất dung thân. Ông có thể 
thực thi dân chủ, cho bầu bán tự do để người dân tin tưởng. Ông có thể rút lui sau một nhiệm kỳ để 
đối lập kiểm soát nhà nước. 

Nhưng dĩ nhiên ông không thể có tầm vóc để làm được những việc trên. Nghe giọng ông rưng 
rưng muốn khóc trên đài phát thanh ngày 11-11-60 tuyên bố giải tán "chính phủ", kêu gọi tướng 
lãnh thành lập chính phủ lâm thời, rồi nhìn nét mặt hớn hở kiêu hãnh của ông hôm 13-11-60, sau 
khi dẹp được đảo chánh, các đoàn thể gia nô kéo vào dinh hoan hô ủng hộ mà thương hại cho hai 
chữ thành tín mà ông vốn tự cho là biểu tượng. 
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Ảo tưởng đưa ông tới mức muốn có quyền hành riêng cho ông, vượt cả giới hạn mà quan thày 
ấn định. Ông giám tính cả đến chuyện phản bội luôn lý do hiện diện của chính ông. Lúc nghe ông 
Nhu xúi dại, để định bắt tay với cộng sản, đó chính là lúc ông đã tự kết thúc vai trò của chính mình 
rồi. 
Ở một quốc gia nô lệ, ông đắc lực trong vai tuần vũ thừa hành. Ở một quốc gia độc lập, ông 

hoàn toàn xứng đáng với chân chánh tổng. Người Mỹ đẩy ông lên chức nguyên thủ quốc gia làm 
trầm trọng thêm căn bịnh ảo tưởng của ông, khiến ông tạo điều kiện cho cộng sản tái hoạt động, 
làm mất cơ hội giải phóng miền Bắc của quốc gia dân tộc, và kéo theo cái chết của mấy người em, 
chấm dứt một... danh gia vọng tộc: 

Một nhà được bốn... yêng hùng: 
Diệm ngu, Nhu ác, Cẩn khùng, Thục tham. 

Gán cho ông tham vọng công giáo hóa Việt Nam, đàn áp Phật giáo là cường điệu. Việc ông 
nâng đỡ người Công giáo, dùng người trong gia đình cũng chỉ bình thường như bất cứ ai. Ông 
cũng chẳng có ác tâm quá đáng với các tôn giáo khác. Nhưng trở thành mối đe dọa đối với quyền 
bính của ông thì lại là một chuyện khác. Và Phật giáo đã đụng tới cái điều bất khả nhượng bộ đó 
của ông! Người thứ hai là ông Nguyễn Văn Thiệu. Ông này trẻ, khôn hơn ông Diệm nhiều. Ông 
không có thành tích, không có hậu thuẫn, sinh trưởng ở một vùng không giầu có sung túc. Với hai 
bàn tay trắng và từ trong bóng tối, ông ngoi ra ánh sáng. Ông biết tiền bạc, thế lực nằm ở đâu, và 
biết phải làm gì: Làm những gì Mỹ muốn. Cho đến khi nào Mỹ hết dùng ông! 

Từ tình trạng tứ bề thọ địch, ông đã loại được mọi đối thủ, một mình một chợ, độc diễn, bất kể 
miệng tiếng, rồi cũng tạo được một triều đại đầy đủ quần thần, thiếu gì khoa bảng bợ đỡ. Mà còn 
phải công nhận rằng người dân cũng được phần nào tự do, chưa kể đất nước còn có bộ mặt "phồn 
vinh giả tạo" hơn bao giờ hết! Những người coi thường ông phải chăng chỉ vì thấy ông không xuất 
thân vua chúa, không là gián điệp quốc tế, không từng là quan lại của chế độ thực dân, mà chỉ là 
một thân binh (partisan) cầm súng vì miếng cơm manh áo. Có bao giờ họ nghĩ rằng càng ở địa vị 
thấp bao nhiêu mà leo được lên cao mới thực sự cần đến khả năng vượt trội? Công tội ra sao, lại 
là một mặt khác, chưa cần bàn. Ông cũng có cơ hội để bước vào lịch sử bằng cửa lớn, nếu ông 
giám bắc tiến, nếu xong nhiệm kỳ đầu, ông để cho bầu cử thẳng thắn. Thắng, ông hiên ngang là 
tổng thống của toàn dân. Bại, ông ra lập đảng đối lập để tạo truyền thống dân chủ, và kỳ tới thừa 
sức trở lại Dinh, nếu ông còn muốn phục vụ quốc gia dân tộc. Nhưng ông chí nhỏ, nhớ đến quá khứ 
nghèo đói, chỉ mong kiếm chác, ních cho chặt túi, càng nhiều càng tốt, càng lâu càng hay. 

Dù sao vẫn phải khen ông đã thành công và ra đi êm ả với tài sản thu vét được. Chưa kể hiện 
nay, những người trong nước, hoặc ít nhất cũng ở Miền Nam, vẫn thực tâm còn nuối tiếc những 
ngày ông ngồi trên ngôi cửu ngũ. Chả thế mà:  

Mỹ đưa Kỳ Thiệu đi rồi, 
Để tôi ở lại chịu đời đắng cay! 

Và: 
Đả đảo Thiệu Kỳ, mua cái gì cũng có, 
Hoan hô Hồ Chí Minh, mua cái đinh cũng xếp hàng! 

Vậy chẳng giỏi ư? 
Thực ra, ngay cả những kẻ khác, cũng nhảy lên bàn độc khi nước lụt, như Dương Văn Minh, 

Nguyễn Khánh, Nguyễn Cao Kỳ,... vẫn đều có những cơ hội làm lịch sử. Nhưng họ chỉ là những 
con se sẻ, chỉ có tầm vóc đi cửa sau. Vả thực ra, nếu họ đàng hoàng, sẽ hết cộng sản, thì rồi họ sẽ 
làm gì? Chẳng lẽ về cuốc đất trồng rau như Hồ Chí Minh giễu dở? Cho nên, họ không dại như 
chúng ta tưởng đâu!  

 
* 

 
Rút lại, dựa trên những điều khách quan, ai cũng có thể thấy; và cũng chỉ hạn định vào những 

sự kiện cá nhân của mỗi người, không mấy liên quan đến công việc chính trị -- có hai kẻ thật tầm 
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thường, mà vì gặp thời thế quá ư đặc biệt, đã được coi như những nhân vật quan trọng, quá cả cái 
mức mà những thức giả có thể quan niệm nổi: đó là ông Hồ Chí Minh và ông Ngô Đình Diệm. Hai 
ông này có một số điểm giống nhau: 

Họ gần như sinh cùng thời, cách nhau mươi năm; cùng quê; bề ngoài cùng là kẻ độc thân không 
vợ con; cùng nhờ ngoại bang mà được làm chủ nhân ông một nửa sơn hà Việt Nam; cùng nói là 
yêu quốc gia dân tộc nhưng cùng thi hành chế độ độc tài dưới hình thức dân chủ giả hiệu; cùng 
nhận vơ những huyền thoại; cùng tự bịa ra huyền thoại; cùng được nổi tiếng hoàn vũ; kẻ là người 
có phép lạ (the miracle man, theo tổng thống Truman), là Winston Churchill của Đông Nam Á 
(theo phó tổng thống Johnson); kẻ là vĩ nhân của nhân loại (theo UNESCO); cùng được bộ hạ 
đánh bóng thổi phồng, giả vờ thương tiếc để chạy tội, để bảo vệ lợi quyền, khiến đến hiện nay cùng 
vẫn còn được một số người, bên này hay bên kia, ngây thơ tin là họ có công và thực tâm yêu nước! 

Ngoại giả, họ là hai thái cực: 
Ông Hồ cao gầy (khi ông lên làm chủ tịch nước), đầu hói, cặp mắt ốc nhồi gian xảo, má hóp, 

lưỡng quyền cao, cặp môi tràn dục tính, cằm loe hoe ba sợi râu dê, ăn mặc xuềnh xoàng, dáng điệu 
khoan thai, nói năng khề khà, bác bác chú chú với cộng sự viên. 

Ông Diệm mập lùn, tóc rậm, mắt trắng dã của kẻ thù dai, má phính, mày râu nhẵn nhụi, quần 
áo chải chuốt, đi đứng lạch bạch, lắm mồm, nói năng thiếu mạch lạc, mi mi tau tau với người cộng 
tác. 

 
Ông Hồ xuất thân gia đình cựu học, hàn vi, bản thân ít học, không có nghề nghiệp nhất định 

nuôi thân, lang thang vô định cầu may. 
Thân sinh ông Diệm du học ngoại quốc về làm thông ngôn, chức phận trong triều cao sang; bản 

thân ông Diệm coi như học hành đậu đạt đến nơi đến chốn (đối với thời bấy giờ), có thần thế, làm 
quan ngay sau khi tốt nghiệp, hoạn lộ thênh thang. 

Nghề nghiệp chính của ông Hồ là một gián điệp quốc tế, lẩn lút, lươn lẹo, lo bị lùng bị bắt, 
chuyên phá hoại hơn là xây dựng. 

Ông Diệm đường đường chính chính là một vị tuần vũ, có quyền bắt người giam người, lo 
chuyện ổn định an ninh. 

Ông Diệm nhiều lắm là lo cho nước An Nam (?) hay nước Đại Pháp có biên cương. Ông Hồ 
tính chuyện quốc tế, chuyện thống trị toàn thế giới cho Nga Xô, thiết lập một đế quốc không biên 
giới. 

Ông Hồ ít ra cũng phải bôn ba, nằm bờ nằm bụi, nói nhăng nói cuội, kết nạp người này người 
khác, rồi đánh đấm cả chục năm trời mới làm chủ được đất Bắc. Ông Diệm chỉ hết nằm ở tu viện 
này tới tu viện khác, im thin thít như thịt nấu đông, rồi cũng có người lôi ra giao cho Miền Nam. 

Thân sinh ông Hồ là nhà nho, nhưng ông không lý đến gia đình, ông thờ duy vật chủ nghĩa, theo 
chủ thuyết Mác Lê, trái ngược với nhân nghĩa lễ trí tín, không thờ mẹ kính cha, giết cả anh (ông 
Nguyễn Tất Đạt?), nhưng mở mồm ra lại là Khổng tử viết, tuyệt đối trung thành với Nga Xô, khi 
chết lại mong phần hồn được gặp cụ Mác cụ Lê. Kẻ chuyên việc "cầm nhầm", chuyên tính việc tráo 
trở, duy vật thì lại dốc lòng khuyển mã ở đời này, và ở cả đời sau! 

Thân sinh ông Diệm là thông ngôn, ông Diệm lại không theo cá nhân chủ nghĩa tây phương, coi 
nặng tình gia đình mà bao bọc anh em, toàn nói chuyện thành tín nhưng suốt đời làm chuyện phản 
trắc, vong ân bội nghĩa. Ông hết lòng kính Chúa, luôn luôn cầu ơn trên phù hộ, thì Chúa lại bỏ ông 
chết thảm! Ông Hồ được mọi người kính mến (ít nhất có vẻ như thế), tin tưởng rằng thành quả và 
sự nghiệp của mình vững bền, rồi yên ổn (?) chết già, nằm hòm kiếng cho người người chiêm 
ngưỡng như một thần linh... duy vật! Nhưng Quốc Tế Cộng Sản của ông tiêu tùng rồi. 

Ông Diệm tự biết mọi người chán ghét (ít nhất ba lần, nếu không quá ngu: nhóm Caravelle, 
nhóm dù, nhóm dội bom), nhìn thấy sự nghiệp tan tành, rồi chết tức tưởi, chôn giấm chôn giúi, 
chưa biết chút xương tàn sẽ lưu lạc tới những nơi nào. Liệu còn đủ cơ phận trong ngày phát xét 
chung? Mà Giáo Hội của ông thì vẫn còn vững như bàn thạch. 
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Ông Hồ do hai thế lực vững chãi cộng sản độc tài Nga Tàu hỗ trợ, phóng tay tiêu diệt kẻ thù 
chính, các lực lượng quốc gia, là đúng sách lược, để biến nhà nước Miền Bắc thành một chế độ 
không còn gì đe dọa được. 

Ông Diệm ở phía thế giới tự do, chính phủ các nước ủng hộ ông không có toàn quyền hành 
động, mà ông lại cũng đi tiêu diệt mọi đảng phái quốc gia cùng chiến tuyến, là tự chặt chân chặt 
tay, nên đúng như lời Nguyễn Tường Tam trăn trối: Sự bắt bớ và xử tội (tất cả) các phần tử đối lập 
(quốc gia) là một tội nặng, sẽ làm cho mất nước về tay cộng sản. 

Một người tầm thường có thể là một nhân viên gương mẫu của một cơ sở mà lại là kẻ làm hại 
quốc gia dân tộc (nhân viên Nazi thời Đức Quốc Xã); một công dân quốc gia tốt lại có thể hại cho 
thế giới, loài người (phi công Thần Phong của Nhật Bản); một công dân quốc tế tốt lại có thể hại 
cho gia đình, quốc gia, dân tộc, nhân loại (người cộng sản đệ tam). 

Như vậy, hai người này, Hồ và Ngô, là tội đồ của gia đình họ, của cơ sở họ phục vụ, của đất 
nước, của thế giới, của loài người. 

Không có họ, anh em họ không chết, những người trong cơ cấu nhà nước họ không thành kẻ 
xấu, đất nước họ không tan hoang, thế giới không mất đi những nhân tài, loài người không bị 
những thiệt hại, mà trái lại được đóng góp nhiều hơn, phong phú hơn. 

Riêng đối với Việt Nam, ở giai đoạn đó, bất cứ người nào khác ngồi vào chỗ họ cũng không thể 
tệ mạt như vậy. 

Những sự kiện nêu ra trên đây, dù có nhiều phần chính xác, dễ kiểm chứng, nhưng vẫn chắc 
chắn có kẻ bực mình và thù ghét. Những kẻ đó là ai? Nếu họ là những người theo ông Hồ, ông 
Diệm để mưu cầu lợi lộc, rồi bây giờ phải bám lấy "tư tưởng Hồ Chí Minh" và "tinh thần Ngô Đình 
Diệm" để bào chữa quá khứ, dối mình dối người, cố bám lấy cái gì còn bám được, thì là họ có bản 
lĩnh chính trị (hiểu theo nghĩa thời nay), đáng... kính phục. Nhưng nếu họ bám lấy chỉ vì cảm tính, 
chỉ vì vốn cùng một chủ thuyết, một tín ngưỡng, thì họ thật đáng thương. Tư tưởng Hồ Chí Minh là 
gì? Chủ thuyết thì nhất thiết theo Ông, theo Thày, theo Cha, không sai một li, không đi một dậm. 
Còn lời phát biểu vàng ngọc thì đại khái mới nhất là "đừng hỏi đất nước đã làm gì cho ta mà hãy 
hỏi tự hỏi ta đã làm gì cho đất nước", cầm nhầm của Kennedy, nhận bừa là của mình, bịp đồng bào 
Bắc Việt vì bị bưng bít không nghe, không thấy; xưa cũ là "cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, 
không lo thiếu mà lo chia không đều, trung với nước hiếu với dân, mười năm trồng cây trăm năm 
trồng người", thuổng của Khổng Mạnh, bịp nông dân công nhân, đám tóc quăn mũi lõ xa lạ với tứ 
thư ngũ kinh. 

Tinh thần Ngô Đình Diệm là gì? Là phong kiến ngồi trên xuồng cho sĩ quan cấp tá đẩy, quân 
lính ngâm nước dàn chào. Là ăn cháo đá bát như cách cư xử với ân nhân Trần Văn Lý, Tạ Chương 
Phùng, Nguyễn Tấn Quê, Nguyễn Bảo Toàn,... Là phản bội lý tưởng; nhân danh chống cộng, mà 
khi quyền bính lung lay thì tính chuyện bắt tay. Là chống Chúa; khi Chúa phán bị tát má trái giơ 
má phải, thì lại đòi được trả thù khi bị giết! 

Ông Hồ yêu nước? Thì ông đã nói rồi: "Chủ nghĩa quốc gia là một hiện tượng nguy hiểm đe dọa 
việc bành trướng chủ nghĩa cộng sản ở các thuộc địa nếu ta không kiểm soát, ngăn chặn nó. Chủ 
nghĩa ái quốc là một điều nguy hiểm. Giai cấp vô sản không có tổ quốc. Vô sản Đông Dương 
không có tổ quốc. Vẫn có người cho rằng phải thực hiện cách mạng dân tộc trước cuộc cách mạng 
thế giới. Đấy là một sai lầm nghiêm trọng vô cùng độc hại cho Đảng.... Đảng có bổn phận tiêu diệt 
nó". Ông Hồ thương nòi? Ông là đệ tử trung thành của Lenin: "Giết người là kỹ thuật cầm quyền 
bình thường. Một chế độ sẵn sàng đàn áp, khủng bố vô giới hạn thì không thể bị lật đổ. Cái gì có 
lợi thì là đạo đức". 

Ông có làm đúng lời Thày ông dạy, điều ông học chăng? Và như vậy, ông có yêu nước thương 
nòi không? Sự phán định xin để tùy nghi. 

Ông Diệm không làm mất chủ quyền đất nước? Mỹ đòi ông thôi dùng anh em: ông Thục, vợ 
chồng ông Nhu, ông Cẩn, (ông Luyện). Ông không chịu. Bảo vệ quốc quyền hay... gia quyền? 
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Ông không cho người Mỹ đem quân vào Việt Nam? 18-8-1961, ông tuyên bố tổ quốc lâm nguy. 
13-10-1961, ông sai Nguyễn Đình Thuần, bộ trưởng Bộ Quốc Phòng kiêm Bộ Trưởng Phủ Tổng 
Thống, xin Mỹ gửi đơn vị tác chiến, xin Đài Loan gửi một sư đoàn. Mỹ đã từ chối, nhưng vào giữa 
năm 1962 cũng phải tăng thêm "cố vấn" cho ông từ 700 lên 12.000. Trong khi, sau khi ông bị lật 
đổ, qua bao nhiêu xáo trộn, các tướng lãnh giữ quân ở nhà để tranh giành quyền bính, tình hình 
nguy ngập, mãi ngày 8-3-1965 (16 tháng sau) Mỹ mới phải đổ 1,500 thủy quân lục chiến ở Nam Ô! 

Cố vấn và binh sĩ, ai xâm phạm chủ quyền hơn ai? Dốt lịch sử, bị phạt chết xuống luyện ngục, 
"lâm bô". Ăn gian lịch sử, bị phạt chết xuống hỏa ngục đời đời. Sự phán định cũng xin để tùy nghi. 

Hãy tự hỏi: Bám lấy những chủ thuyết, những giáo điều, những cá nhân đó, thì là đảng viên, tín 
hữu trung kiên. Nhưng có là một người con bất hiếu (bỏ thờ phượng ông cha), một người dân Việt 
xấu (để quyền lợi đế quốc, giáo hội trước quyền lợi đất nước), và một con người xấu (lịch sử xưa 
và nay vẫn ghi rõ những sự thiệt hại, đổ nát, chết chóc mà nhân loại phải chịu do những chuyện 
cuồng tín gây nên) chăng? 

 
* 

 
Thời thế như thế, nhân sự như thế, các đảng phái quốc gia luôn ở vào cái cảnh trên đe dưới 

búa; trong khi đế quốc thực dân cũ mới, phát xít độc tài, bá quyền bành trướng đều có những giai 
đoạn vui vẻ cộng tác. 

Cộng sản Việt Nam và thực dân đế quốc không bao giờ tha người quốc gia. Sống trong vùng 
cộng sản, họ bị gán là Việt gian phản động cần tận diệt. Sống trong vùng cộng hòa, họ bị gán là 
cộng sản phá hoại cần thủ tiêu. Chưa kể cái lũ bần tiện, a dua, ngu ngốc như đám ngụy trí thức 
thiên cộng, đám Jean Paul Sartre viết sách ca tụng chủ nghĩa cộng sản là chủ nghĩa nhân bản (Le 
communisme est aussi un humanisme), đám Bertrand Russell lập tòa án xử người chống cộng, 
nhóm hoà bình Nobel trao giải cho Kissinger và Lê Đức Thọ, nhóm UNESCO tôn vinh Hồ Chí 
Minh,... hè nhau trù dập. Kết quả là quốc gia hết người tài đức. Nếu thế giới ngày nay quan niệm 
làm chính trị là phi nhân, phi luân, được quyền làm bất kỳ cái gì, miễn đạt được mục đích, cứu 
cánh biện minh phương tiện, hay nói một cách bóng bảy như Hồ Chí Minh là: "Trong địa hạt chính 
trị, phải sẵn sàng chờ đợi bất kỳ cái gì" (En politique, il faut s'attendre à tout)... thì phải chăng 
những người quốc gia đó đã đầu thai lầm thế kỷ, lựa chọn lầm hoạt động? Họ muốn làm người ích 
quốc lợi dân mà lại đã chọn con đường đòi hỏi phải phi nhân, phi luân nên thất bại là lẽ đương 
nhiên. Và phải chăng từ nay chỉ nên dành lãnh vực chính trị cho đám phi nhân, phi luân; những 
người muốn sống lương thiện, đạo đức, nguyên tắc chớ nên léo hánh? 

 
 
 
 
 
 

XII 
 

Tin tức dồn dập. Tỉnh này mất, tỉnh kia bỏ ngỏ. Quân lính rã ngũ, dân chúng bỏ của chạy lấy 
người. 

Trong suốt lịch sử dân tộc, chưa bao giờ có một vết ô nhục như thế hệ ngày nay. Người ta ghê 
tởm "bộ đội giải phóng" đến phải bỏ chạy, đổi mười phần chết lấy một phần sống. Người ta lại gặp 
những "quân lực cộng hòa" nhân lúc hoảng loạn quay ra cướp bóc, hãm hiếp, giết chóc. Kẻ rêu rao 
chiến thắng có bao giờ tính sổ bao nhiêu mạng đồng bào ruột thịt được "giải phóng vĩnh viễn trong 
đại thắng mùa xuân"? Huy chỉ còn tự an ủi: Có lẽ ở thôn quê thì những nỗi đau khổ bớt xảy ra 
chăng? 
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Trâm cuống quít, đi tới đi lui nghe ngóng, mua chiếc máy thu thanh bắt được làn sóng ngắn để 
nghe các đài VOA, BBC. Riêng Huy thì thấy chẳng có gì phải băn khoăn. 

Các con đã du học từ trước, Huy mong Trâm ở lại với mình nên không nghĩ gì đến việc tìm 
kiếm đường đi. Huy tự cho có là tay sai của Mỹ đâu mà chạy theo Mỹ. Nhưng chàng cũng tự nhủ 
thầm, quyền đi hay ở là do Trâm. Nếu Trâm quyết chí và tìm được cách đi thì cũng tốt thôi. Vả 
cũng là dịp để Trâm đi thăm con khỏi giấy tờ, tiền bạc. 

Nhà nước ra lịnh chấm dứt niên học sớm để có kết quả cho sinh viên nhập ngũ. Sáng 24 tháng 4, 
Huy đến trạm xe đưa đón để tới trường chấm bài thi, thấy các đồng nghiệp đã tề tựu đông đủ mà 
vẫn phải ngồi chờ, vì đánh nhau kẹt đường. Bạn bè hỏi Huy đi hay ở, Huy thành thật trả lời là ở lại. 
Mọi người không tin, bảo nhau Huy nói thế nhưng, chắc chắn, nội trong bọn, Huy sẽ là người đi 
trước nhất; có lẽ vì biết rõ Huy không ưa cộng sản, am hiểu tình thế và nhiều mối manh hơn cả, 
nhưng kín tiếng. 

Thực ra, Huy có tham gia một tổ chống cự. Vả dù Mỹ có bỏ, ngụy có chạy, Huy chắc cũng còn 
các đảng phái, tướng vùng nào đó tiếp tục chiến đấu, tệ nhất cũng dẫn quân vô rừng; sẽ móc nối, lo 
gì! 

Trở về nhà, Huy được người làm đưa giấy Trâm nhắn trả những món nợ, những tiền hụi, những 
công xá, và cho biết Trâm đã vào được phi trường. Huy không ngạc nhiên nhưng thấy hụt hẫng vì, 
từ đầu đến cuối, Trâm chưa bao giờ nói rõ sẽ ra đi. Buổi chiều, từ phi trường, Trâm gọi điện thoại 
hỏi Huy có muốn đi thì Trâm nhờ người về đón. Huy xác định ở lại và chúc Trâm ra đi may mắn. 
Huy đến những người quen biết, có tài sản, gốc Miền Nam, mà Huy biết chắc không quan tâm đến 
vấn đề chống cộng -- vì có thân nhân tập kết, hoạt động ngoài bưng, hoặc nằm vùng -- để thăm dò. 
Khi Huy nói đến chính sách của cộng sản, phần lớn cũng vẫn không tin. Nhiều người còn vặn rằng: 

- Người Bắc các anh nhát nhúa quen, chứ người Nam chúng tôi đâu có chịu để bắt nạt. Nhà tôi 
ở, ai giám vô đuổi, của cải của chúng tôi, ai tước đoạt được. Ai bắt nổi chúng tôi đi quét đường, 
móc cống? Dân Nam là vác rựa rượt liền, chứ đâu có ngán ngẩm đứa nào. 

Huy đành thở dài. Luận điệu đó quá ư quen thuộc với chàng. Sau này, gặp lại những người đó, 
mặt mày hốc hác, họ khen Huy sao khổ vậy mà vẫn không có vẻ gì sa sút! 

 
* 

 
Nghe "tân thủ tướng" dõng dạc yêu cầu nhân viên Mỹ rút hết khỏi Việt Nam, Hân đang ngồi tại 

nhà Huy, văng tục: 
- Mẹ kiếp, sao lại có thằng giáo sư thạc sĩ ngu độn đến cỡ đó. Tao nghe nói, tụi Đài Loan, Đại 

Hàn, mỗi khi một thằng Mỹ rút ra là phải bồi thường một số đô la nào đó. Đâu có thể đến đái ỉa tùm 
lum trên đất nước người rồi rút êm. Đàng này lại còn mời nó đi nữa. Thằng đó ăn cơm hay ăn gì 
vào mồm? 

- Vụ tụi mày tính bắt con tin và xin súng đạn thế là... bù?  
- Thì toàn những tụi cắn hạt cơm không vỡ. Chúng nó không có quan thầy Tây Tàu Nga Mỹ là 

buông xuôi hết, chẳng giám làm gì mà cũng chẳng biết làm gì. Mấy ngày sau, trực thăng di tản vần 
vụ trên không mà chẳng hề thấy một cái nào bị đến cả bắn dọa, Huy nghĩ là Hân đã nghĩ đúng về cả 
hai phe.  

 
* 

 
Dân chúng mang đồ đạc ra làm chướng ngại vật. Thanh niên tụ tập quanh công sự của các quân 

nhân. Mấy anh nhân dân tự vệ bắng nhắng khóa béng cổng lại. Nội bất xuất, ngoại bất nhập. Pháo 
kích lu bù, nhưng những người quyết ở lại bình tĩnh chờ chiến đấu. 

"Đạn nó tránh mình chứ mình biết đâu mà tránh nó. Đi ngủ cho khỏe xác." Huy tự nhủ. 
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Cả đêm ngủ thẳng cẳng. Sáng đang mơ mơ màng màng thì có tiếng dộng cửa ình ình, và ông 
hàng xóm léo nhéo: 

- Sang ngay coi tivi, có tin quan trọng lắm. 
Huy mắt nhắm mắt mở mò sang. Thì ra ông Dương Văn Minh ra lịnh buông súng! Chán mớ đời. 
Mấy ông lính đang lom khom quanh ụ súng ngoài cửa cứ ngớ mặt ra. Mấy ông tự vệ mở khoá 

cổng. Một màn quăng súng quăng đạn, tụt quần tụt áo, lủi thủi rời công sự. Cây xoài nhà bên cạnh 
bị pháo kích còn trơ thân, như tên tử tù bị xử trảm. Ngay cổng cư xá, một chiếc xe lam tanh banh, 
xác người lăn lóc, da thịt ruột gan văng vắt lên cả dây điện đường! 

Huy đành làm một vòng coi cái gì xảy ra. Thiên hạ ngơ ngác giập giụi, chạy tới chạy lui. Phố xá 
ngổn ngang đồ đạc, quân trang, quân dụng, võ khí, đạn dược, xác người,... Đường Phan Thanh 
Giản, quãng nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi, vắng tanh. Thất thểu men theo tường, đầu óc rỗng tuênh, 
Huy bỗng nghe gọi giật: - Ông ơi! 

Một bà tất tưởi bước vội theo, mắt đỏ hoe, giọng muốn khóc:  
- Chán quá! Sao vậy? Làm sao bây giờ, hả ông? 
Sao vậy? Các ông cai thầu chống cộng chạy. Đúng. Các ông thối nát tham nhũng chạy. Đúng. 

Các ông sợ cộng sản chạy. Đúng. Nhưng còn các ông thực tâm chống cộng, các ông có quân, có 
súng, các ông tu hành cũng chạy? Rồi các ông ở lại cầm quyền nghĩ rằng cộng sản thực tâm muốn 
hòa giải hòa hợp, tuân thủ điều hứa hẹn, rằng cộng sản khoan hồng, cộng sản cũng có luật pháp nên 
thôi chiến đấu? Bỗng nhiên Huy tự thấy hoang mang, ấu trĩ, u tối quá. Làm sao Huy đủ sức trả lời 
điều thắc mắc của người đàn bà! 

 
* 

 
Huy đi tìm Mẫn, Hân và Hoàng. Ba người còn đủ mặt. 
- Vợ tao đi rồi. Đứa nào có rượu mang đến tao say sưa một bữa. Bốn chàng ngồi ngơ ngác, 

không ai buồn nói một câu. 
Cuối cùng, Hoàng ngật ngưỡng hỏi: 
- Thế là tao thua hả? Rồi sao đây? 
Hân chép miệng: 
- Bọn mày cũng như Việt Cộng, chỉ là kẻ thừa hành, thua được đâu đến lượt. Có Nga, Tàu, Mỹ 

họa chăng mới có quyền nói tới được thua. Tao loay hoay mãi, rút cục thấy chạy trời chẳng khỏi 
nắng. 

Mẫn xua tay: 
- Thôi, bây giờ dành trọn diễn đàn cho bố Huy gàn. Thằng nào xía vô cả nhà nó chết! 
Huy lè nhè: 
- Thằng này lúc nào cũng hà tiện! Cả nước đang hấp hối chứ cả nhà đã ăn thua mẹ gì! Lũ mình 

một đống tuổi, tri thiên mệnh cả rồi phải không? Vậy: "Bắt phong trần phải phong trần, cho thanh 
cao mới được phần thanh cao" mà. Ba chục năm nay, tung hoành trên đất nước mình có mấy hạng. 
Nga, Mỹ, Anh, Pháp, Nhật, Tàu đều là điếm thối. Chúng làm gì cũng là vì quyền lợi của chúng. 
Cộng sản, Tư bản, Khai hóa, Đại Đông Á, Thiên mệnh,... chỉ là những chiêu bài, lý thuyết. Hay dở 
không quan trọng. Chống lý thuyết là công việc của mấy ông lý thuyết gia trà dư tửu hậu. Việc cần 
là chống các tập đoàn thống trị. Bọn nào mang lý thuyết này lý thuyết nọ ra làm chiêu bài thì cũng 
chỉ cốt lừa bịp. Nhưng chúng cũng ít nguy hiểm nếu không có lũ tay sai bản xứ thèm quyền bính và 
cơm thừa canh cặn. Rồi đến đám ngớ ngẩn nghe lời đường mật tiếp tay. Còn lại là nạn nhân tuốt. 

Hồ Chí Minh, Ngô Đình Diệm, Nguyễn Cao Kỳ, Nguyễn Văn Thiệu chả hạn, là những kẻ khôn. 
Họ đã đạt được quyền bính, tiền bạc là những điều họ mong muốn. Những kẻ như thằng Trương 
ngoài kia, thằng Hoàng trong này là những thằng dại, tự nguyện làm gạch lót đường cho bọn tay sai 
ăn hít. Lũ thằng Hân cứ chạy theo sở đoản thì thất bại là chắc rồi, khiến lũ dân ngu khu đen như tao 
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cũng như tối đại đa số dân Việt thành những nạn nhân giơ đầu chịu báng. Thà được tí rơi tí vãi như 
thằng Mẫn cũng thỏa cái vong linh, đỡ cám cảnh cái thần hồn! Mẫn chửi thề: 

- Tiên sư mày, ông đang thối ruột thối gan đây. 
Hoàng vội dàn hòa: 
- Thì thằng nào mà không thối ruột thối gan. Thôi, "cắn pế"!  
 

* 
 
Tối khuya, Huy sang nhà người bạn bác sĩ ở sát vách. Bà, người Bắc di cư, chủ trương đi, nhưng 

ông, Bắc Kỳ cũ, sinh trưởng trong Nam, ít nhiều ngưỡng mộ hào quang "kháng chiến, chống Mỹ 
cứu nước", quyết định ở lại. Huy biết sơ qua như thế nên chuyện trò đại khái, rồi vào đề luôn: 

- Tôi sang xin anh một đặc ân. Anh cho tôi một viên cyanure (thạch tín).  
- Để làm gì? 
- Lúc này không đủ thì giờ chuyện trò với anh nhiều. Chỉ thưa rằng tôi hiểu cộng sản. Chắc họ 

sớm muộn sẽ bắt. Tôi chắc chắn không có can đảm chịu nổi sự tra tấn của họ. Anh giúp tôi cái chết 
mát mẻ nhất. 

- Làm gì đến nỗi thế! 
- Tôi cũng chỉ đề phòng trường hợp tối tệ mạt thôi. Ngày nào còn sống được thì cứ sống chứ. 

Anh yên trí đi. 
Trở về nhà, Huy lục tất cả giấy tờ, hình ảnh, thư từ mang hủy bỏ, vừa lựa vừa thẫn thờ ý thức: 

Thế là mình trở thành kẻ không quá khứ, không hiện tại, không tương lai! 
Luôn mấy bữa sau, Huy đi tìm người, cho hết đồ đạc, quần áo; và may ba bộ bằng thứ vải bền 

nhất, khỏi ủi; mua một túi đeo vai, một mùng nylon, một mền. Tất cả đều đồ nhà binh, cùng đôi dép 
lốp Bình Trị Thiên để sẵn, chờ đi tù. Huy biết, ngoại trừ tìm ra môi mánh nào khác, dưới chế độ 
quản lý của cộng sản, khó lòng trốn đâu cho thoát. 

 
* 

 
Huy trở lại trường thì thấy ông tùy phái và cô Hoa, thư ký làm việc với Huy, đã lụng thụng trong 

đồng phục bộ đội. Họ chào đón Huy lễ phép, khiến Huy cũng an tâm. Huy chắc chắn họ biết rất rõ 
về mình nên thấy chẳng còn gì phải băn khoăn. Cô Hoa cho biết "đồng chí giám hiệu" dặn khi nào 
Huy đến, tới gặp ngay "đồng chí" Hiếu tại phòng sinh viên vụ cũ. 

Huy tới phòng sinh viên vụ, gõ cửa trước khi vào. 
Hiếu còn trẻ, nhỏ nhắn, trắng trẻo, cũng mặc quần áo bộ đội, nhã nhặn và tươi tỉnh yêu cầu Huy 

kê khai lý lịch theo mẫu đã in sẵn. Coi bộ dạng anh này không giống các cán bộ khác chút nào, 
dáng dấp tựa một nhân viên văn phòng Miền Nam. Tự nhiên Huy thấy thoải mái. Khai xong, Huy 
đưa nạp. Hiếu không coi, bỏ luôn vào ngăn kéo, rút thuốc lá mời Huy và tự giới thiệu. 

Cha Hiếu tham gia Nam Bộ Kháng Chiến rồi tập kết ra Bắc. Năm 1968, đang học đệ tứ tại 
Pétrus Ký, Hiếu được móc nối để hoạt động trong dịp Tết Mậu Thân. Khi cuộc tổng tấn công và nổi 
dậy thất bại, Hiếu sợ, chạy ra khu, được chiếu cố, được gọi ra Bắc cho đi Nga học. Hiếu được cấp 
bằng "phó tiến sĩ", và vì cần người tiếp quản các trường, được chuyển về Nam phục vụ tại đây. Nói 
xong, Hiếu nhìn thẳng mắt Huy và hỏi: 

- Vợ con "anh" đi cả, còn mình "anh" ở lại, chắc "anh" bị kẹt? (Ít lâu sau, Huy mới rõ, người 
cộng sản, ngoài việc xưng hô đồng chí giữa họ với nhau, còn thì đáng bực ông bà cha mẹ gì cũng 
anh, cũng chị tuốt luốt. Và những việc rất bình thường như nói xin lỗi, cám ơn, nhường chỗ cho 
người già, đàn bà, trẻ con,... đều bị kết án là tác phong tiểu tư sản phản động, cần vất bỏ để học tập 
nếp sống "văn hóa mới" được nhập cảng nguyên bản từ nước đàn anh, như "ôm hôn thắm thiết" bừa 
bãi, tự mình nói rồi tự mình vỗ tay ra hiệu,... làm khán thính giả thấy gai ốc nổi đầy người). 
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Huy hiểu ngay, họ đã được những người nằm vùng báo cáo đầy đủ chi tiết, nên cũng ngước nhìn 
thẳng vào mắt Hiếu, trả lời: 

- Tôi không bị kẹt. Tôi ở lại vì còn cha mẹ già. Tôi có thể nói thẳng với anh, nếu lúc nào tôi 
muốn đi mà có điều kiện là tôi đi. Các anh chẳng giữ được tôi. Con người ta chỉ đến chết là cùng. 
Tôi chẳng sợ chết, nếu cái sống không đáng sống. 

Hiếu ngó Huy chăm chăm một lúc rồi nói: 
- Thôi, tạm đủ, anh ra sinh hoạt với các anh em. 
Các đồng nghiệp thấy Huy, đều ồ lên ngạc nhiên. Họ nói đùa:  
- Tưởng không còn bao giờ gặp mặt "anh hai" nữa! 
Huy chỉ biết cười trừ. 
 

* 
 
Học trò lác đác tới thăm Huy tại nhà. Đại khái, hoặc dè dặt hoặc bộc toạc, họ nói với Huy: 
- Trước nghe thày nói hoài về việc không thể tin tưởng vào cộng sản, ỷ lại vào tư bản, mà tự 

mình phải tìm ra con đường cho chính mình, chúng em hoặc cho là cộng sản đã quá đẹp đẽ hoặc tư 
bản quá hùng mạnh mà chê thày lo chuyện ruồi bu. Bây giờ chúng em bừng tỉnh. Thày bảo chúng 
em phải làm gì? Huy buồn rầu: 

- Trễ rồi. Mỗi người hãy hành sử theo lương tâm. Tạm thời, các anh chị rán nghe ngóng, tìm 
hiểu xem thiên hạ làm ăn ra sao. Có gì cho tôi biết với. Anh chị nào học cùng lớp với Y Bham kiếm 
hắn giùm tôi. 

Tính đến cuối niên khóa 75-76, tổng cộng, do các học trò rỉ tai hoặc giúi tài liệu, Huy đếm được 
cả gần sáu chục tổ chức. Tổ chức nào cũng cam đoan đã được Mỹ bảo trợ, có các tướng tá cũ phục 
tùng, vv... 

Nguyên do, theo sự hiểu biết của Huy, là sau khi hoàn hồn cả về chiến thắng lẫn chiến bại, tận 
mắt trông thấy các anh bộ đội mặt xanh nanh vàng non choẹt, các anh cán bộ răng đen mã tấu dốt 
đặc của Miền Bắc cũng như sự "phồn vinh giả tạo" và trình độ khá cao của Miền Nam, cả hai phe 
cùng ngỡ ngàng và dễ dàng chấp nhận điều lý giải như sau: 

Mỹ thấy cộng sản cứ hoạt động lén lút, không sao tiêu diệt hết, nên giăng ra cái bẫy tháo chạy, 
để cộng sản ham hố, lộ mặt ra toàn bộ. Sau đó trở lại, quơ một mẻ, tóm trọn, là giải quyết chiến 
trường. Chứ làm sao Mỹ giầu có, khí giới tối tân và quân đội cộng hòa bảnh bao như vậy mà thua 
lũ ốm đói được! Chính Huy, một bữa, mấy tháng sau ngày Miền Nam rơi vào tay cộng sản, lại thăm 
một người bạn, gặp lúc họ đang dở tắm, ngồi chờ tại phòng khách, tình cờ thấy tờ đặc san mà Huy 
không còn nhớ tên nhưng mang máng là của một đoàn thể "phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh" thực 
hiện nhân ngày lễ kỷ niệm gì đó (19-8, 2-9-45?), có một bài khiến Huy tò mò đọc. Đó là hồi ký của 
một chiến binh thiết giáp Bắc Việt, nói về chuyện ông ta tiến chiếm Dinh Độc Lập. 

Theo ông Bùi Quang Thận viết, Huy có cảm tưởng ông chỉ là một chiến binh cấp nhỏ của đội 
chiến xa thuộc Quân Đoàn II: 

Chiếm xong Đà Nẵng thì có lịnh trực chỉ Sài Gòn. Ông Thận nói cả quân đoàn không ai biết Sài 
Gòn ra sao, không có một cái bản đồ nào. Cuối cùng kiếm được tập quảng cáo Saigon By Night, 
trong có cái tạm gọi là bản đồ Sài Gòn. Ông chỉ đường chiếc chiến xa đi đầu. Qua cầu Thị Nghè 
một quãng, không biết chắc Dinh Độc Lập ở đâu, thấy trên lề đường có hai người lính "ngụy", một 
còn nguyên binh phục, một mặc trần có chiếc xà lỏn, ông ngừng lại, vẫy hai người hỏi. Người cởi 
trần không trả lời bỏ đi, người mặc binh phục vui lòng chỉ. Đi thêm quãng nữa, ông sợ "ngụy" chỉ 
bậy, thấy một cô có vẻ nữ sinh đang đạp xe bên lề đường, lại ngưng, lại hỏi nữa. Cô chỉ dẫn chu 
đáo. Thấy chắc ăn, ông cho chiến xa tiến tới. Cổng Dinh đã mở sẵn, nhưng ông nghĩ bụng cần phải 
lưu một hình ảnh đẹp, nên quyết định bắt đóng lại để đè sập. 

Ông cầm cờ xông vào Dinh, thì gặp bọn "ngụy" ra đón và nói:  
- Chúng tôi chờ các ngài để bàn giao. 
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Ông trả lời: 
- Các anh chỉ có việc đầu hàng. Các anh còn gì để mà bàn giao! Đoạn hỏi lối đi để lên treo cờ. 
Sau đó ông báo cáo về cấp trên thì được ngợi khen là nếu thượng cấp có mặt lúc đó hay có kịp ra 

chỉ thị thì cũng y như vậy mà thôi, không có gì khác. Ông kết luận bài đó, đại khái là: Một khi có 
sự giáo hóa của Bác và Đảng thì, trước sự việc tầm thường cũng như quan trọng, người cộng sản, 
cấp nhỏ cũng như lớn, đều có những quyết định sáng suốt, đúng đắn y như nhau. Huy đọc bài đó 
cũng thấy niềm tự hào của ông ta là đúng, chắc là sự kiện đã xảy ra y như thế, và lúc đó có lẽ Đảng 
và Nhà Nước cũng tự hào như ông ta, chứ không lẽ ai giám công khai bịa chuyện chó ngáp phải 
ruồi như vậy. Lại đêm giao thừa tết năm Bính Thìn (1976), mấy người lớn tuổi ở cơ quan Huy xung 
phong đi gác để các bạn trẻ ở nhà xum họp gia đình. 

Bộ Chỉ Huy của thiếu tướng Lê Linh -- chính ủy Quân Đoàn II, lúc đó đảm trách toàn thể mọi 
vấn đề quân sự, chính trị, hành chánh, tư pháp, kinh tế, giáo dục,... khu Sài Gòn-Chợ Lớn và phụ 
cận -- đóng gần đó. Ông rất cởi mở và có thiện cảm với nhà trường, thường qua lại luôn. 

Nửa đêm hôm ấy, thấy người tùy phái dẫn một anh bộ đội đến, nói:  
- Thiếu tướng mời mấy thày lên nói chuyện. 
Mọi người vào phòng họp nhà trường, đã thấy ông ngồi sẵn đó, có bình trà và mấy hộp mứt. 

Ông ngỏ ý mời mấy người lên uống nước nói chuyện chơi. Chuyện ông nói thì nhiều, nhưng mọi 
người gại ông nói về chiến thắng của quân đoàn. 

Ông thành thực kể: 
- Tôi cũng chẳng hiểu ra sao nữa. Chúng tôi thử ở Ban Mê Thuột, thấy chúng bỏ chạy. Làm liều 

Huế nữa xem sao. Chúng tôi biết lúc đó Huế có đến hơn hai vạn quân ngụy mà chúng tôi gom góp 
được cỡ ba nghìn người. Vậy mà chúng bỏ. Khi vào, chúng tôi không làm nổi cả việc bắt giữ, mà 
chỉ bảo chúng bỏ súng ống lại rồi ai về nhà nấy. Chúng tôi không biết phải làm gì nữa, đành đánh 
điện về Quân Ủy Trung Ương ngoài Bắc xin chỉ thị. Chúng tôi chỉ nhận được bức điện tín duy 
nhất, gồm vỏn vẹn 12 chữ ngắn gọn: Thần tốc, thần tốc, thần tốc. Táo bạo, táo bạo, táo bạo. 

Thế là chúng tôi lại gom người. Kỳ này được ngót hai vạn. Ngụy tại Đà Nẵng khi đó có hơn 
mười vạn quân. Mà rồi chúng cũng tháo chạy như ở Huế. Tôi chắc thấy chúng tôi có chiến xa, 
chúng sợ. Các anh không biết gì về quân sự, nhưng chẳng lẽ chúng cũng không biết rằng chiến xa 
mà mò vào đến đó thì bảo trì cho nó chạy được không thôi cũng đã là hay lắm rồi, làm gì còn khả 
năng hoạt động. Vậy mà nay tôi lại ngồi đây! 

(Sau này đọc được những tài liệu Hồi Ký Trần Văn Trà, Đại Thắng Mùa Xuân Văn Tiến Dũng, 
Hoa Xuyên Tuyết Bùi Tín,... thấy họ chống báng nhau, kể lể chiến thắng là của mình; lại ông này 
ông kia tranh giành công lao vào Dinh, kéo cờ; ai nói cũng có lớp lang thứ tự, sử kiện rành rẽ, Huy 
đành chép miệng: Lịch sử của họ viết đi viết lại, sửa tới sửa lui mãi mà họ vẫn không thấy mệt!) * 

Có lẽ ông già Thái Nam dựa vào những hiện tượng như vậy, tính chuyện lộng giả thành chân, 
bịa ra huyền thoại là bao nhiêu quân đội đều theo "chiến thuật di tản", rút hết vào rừng (chắc cũng 
kiểu lấy rừng núi khống chế nông thôn, lấy nông thôn bao vây thành thị). Các ông Kỳ, ông Lân, 
ông Trưởng,... đều nằm sẵn trong đó cả. Còn ông, ngoài này, có nhiệm vụ tổ chức dân quân phục 
quốc, kết nạp những người trẻ đảm nhận việc tiếp quản các cơ quan, thay thế lũ buôn dân bán nước 
bỏ chạy, một khi quân đội tấn chiếm lại. Ai không chuyên môn thì làm nội ứng, tiếp tay quân đội, 
hoặc nếu khoái vinh dự tiến về giải phóng thủ đô thì sẽ được gửi vào chiến khu. 

Nghe cũng có vẻ thực và hấp dẫn lắm. Các thanh niên, sinh viên, học sinh tự tổ chức những 
đoàn Dân Quân Phục Quốc ào ào, với ý chí duy nhất là đánh đuổi bọn cộng sản phản bội làm khổ 
mọi người, với một tinh thần hoàn toàn bất vụ lợi. Đáng tiếc là ông Thái Nam sớm bị bắt. 

Hai nhà báo trẻ, tá túc với mấy diễn viên đoàn kịch Kim Cương để in truyền đơn, bị ảnh hưởng 
cải lương quá nặng, khoái cái đức ăn nói văng mạng của Nguyễn Cao Kỳ, phong cho ông chức 
"nguyên soái", do đó mới có cái danh xưng phường tuồng. Rồi hai chàng gặp bạn là luật sư "tranh 
đấu" Ba Sơn, thấy ông xỉ vả cộng sản ghê quá, liền kết nạp, khoe ra hết, nên bị túm. 



70 
 

Bên cạnh đó, lại có những kẻ cơ hội chủ nghĩa, nghe chừng Phục Quốc hoạt động mạnh, ăn chắc 
tới nơi, cũng tự nhận luôn là Phục Quốc, mang chức tước, địa vị ra để lường tình lường tiền. Thế là 
mặt trận mọc ra như nấm. 

Huy đã được người đến trao tận tay tờ quyết định của "Chủ Tịch A" ra lịnh tướng nọ tướng kia 
phải thế này thế khác, đóng con dấu to bằng miệng chén ăn cơm, in kim nhũ đàng hoàng; tờ tuyên 
cáo của "Chủ Tịch B" khoe đã phán ban này ban nọ phá Hồ Con Rùa, đuôi con rồng quẫy mạnh, là 
cộng sản tự nhiên nhào. Lại có "Mặt Trận" ký nghị định tuyển bổ Huy làm ông lớn, truyền kê khai 
toàn bộ tài sản để "Mặt Trận" bồi thường, cho tên tuổi thân nhân để "Mặt Trận" đưa ra khỏi nước, 
còn đương sự sẽ cùng nội các họp báo (tại Sài Gòn!), rồi vào rừng gặp các ông tướng, sau đó ra... 
Đệ Thất Hạm Đội làm lễ tấn phong! Huy không giám cười, chỉ khiêm nhượng nói nhát quá, không 
giám tham dự. 

 
Do đó, có hiện tượng thi đua giành giật thành tích, tranh nhau vào tù, tranh nhận tội trạng lu bù. 

"Cán bộ chấp pháp" viết cung không kịp. Việt Cộng liền lợi dụng, lập đủ mọi thứ mặt trận, cho cả 
người chống cộng giả lẫn chống cộng thật tham gia, và mang nhốt chật ních các khám, công khai 
và bí mật. Cho nên, khi học trò hỏi ý kiến về việc tham gia hay không, Huy trả lời tổng quát: 

- Theo tôi, nếu họ có Mỹ yểm trợ thì chỉ là việc thay đổi quân cờ. Ai muốn địa vị, thay thế người 
cũ làm quan tắt, thì nên tham gia. Còn tôi thì mới chỉ thấy một đoàn thể duy nhất chưa khoe được ai 
yểm trợ. Đó là FULRO [Front Unifié pour la Libération des Races Opprimées, Mặt Trận Đoàn Kết 
Giải Phóng Các Sắc Tộc Bị Áp Bức (?)]. Nhưng họ lại không chịu hợp tác với người Kinh. Quả 
thế, Y Bham, học trò Huy, người Thượng, đã liên lạc và cho Huy biết bọn anh thiếu thốn đủ thứ, 
thuốc men, lương thực, súng ống, đạn dược, kể cả nhân sự, nhưng chỉ sẵn sàng cưu mang, để người 
Kinh tá túc, bất kỳ khi nào hết đất dung thân. Còn hợp tác thì cương quyết không. Người Thượng 
đã bị người Kinh lường gạt quá nhiều, bây giờ họ không còn ngây thơ nữa! 

Sau những vụ ruồng bắt hàng loạt, những vụ lường gạt bỉ ổi, soát lại tình trạng chung, Huy thấy 
những người lớn tuổi thì yên trí ngồi chờ sự trở lại của Hoa Kỳ, của nhà nước cũ, để lấy lại đặc 
quyền đặc lợi; những người trẻ thì quá "khôn":  

- Chúng em bị lừa nhiều lần quá, làm gạch lót đường mãi rồi. Chẳng thèm tin ai nữa. Phải có cái 
gì cụ thể, ăn chắc mới có chúng em. Người lớn làm đi xem sao đã. Bây giờ chúng em chẳng dại 
nữa. Thày thông cảm! 

Trong nước hiện trạng là như thế. Có lẽ phải có người ra ngoài, xem ở đó làm ăn ra sao? 
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Trưa nay, chủ nhật. Sài Gòn nắng chói chang. Huy khóa cổng, cởi trần, mặc quần xà lỏn, nằm 

luôn trên nền gạch bông ngoài hiên, ngửa mặt nhìn ánh sáng lung linh rọi qua giàn ăng ti gôn. Mấy 
cánh bướm chập chờn. Mấy con chim sâu lách chách. Gió dạt dào mát lạnh. Hoa ăng ti gôn màu cá 
vàng xen màu tím huế, vào mùa hè, thực rực rỡ, làm Huy liên tưởng đến bài thơ Hai sắc hoa ti gôn 
của T.T.Kh., đến Trâm. Giả thử Trâm bị kẹt lại, thì lúc này ra sao? Liệu hai vợ chồng có thể thanh 
thản nằm đây để hưởng một trưa hè vắng lặng? Hay âu lo vì phút tới, giờ tới, ngày tới chưa biết cái 
gì xảy ra? 

Chợt chuông reo, tiếp tiếng dộng cửa thình thình. Huy nhỏm dậy, chạy ra nhìn qua khe cổng. 
Một ông nón cối dép râu, quần áo bộ đội, hông đeo túi vải nhỏ đứng chờ mở cửa. 

"Rồi, rồi, tới số." Huy tự nhủ, nhưng cũng gắng hỏi: 
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- Ai hỏi gì? 
- Phải nhà "đồng chí" Huy đây không? 
- Thưa phải, ông cần chi? 
- "Đồng chí" Huy có nhà không? 
- Thưa có, ông gặp có chuyện chi? 
- Huy hả? Huy phải không? Trương đây. Trương Lùn đây. Trương Cộng Sản đây!  
- Trương nào? Thực không? Vào bao giờ? Mới vào hả? Quên, chờ... ơ ơ đi lấy chìa khóa. 
Quên cả nghi ngại, Huy chạy đi lấy chìa khóa mở cổng rồi đứng sững ngắm người cán bộ Bắc 

Kỳ ốm o, da vàng xám, răng hô, môi thâm xịt, mắt lờ đờ, hao hao đôi nét quen thuộc. 
Người khách cũng đứng ngắm Huy: 
- Mày chẳng thay đổi bao nhiêu. Còn nhớ tao không? 
- Nhớ rồi. Nhớ rồi. Vô đây. Vô đây. 
- Mày làm cho... Xê-i-a chả trách, nhà cửa thế này! 
 

* 
 
Trương kể cho Huy nghe chuyện tham gia "toàn quốc kháng chiến", chuyện học bên Trung 

Quốc, chuyện đi Nga, chuyện "chống Mỹ cứu nước" và chuyện chuyển ngành về dạy Trường Mỹ 
Thuật, chuyện anh em vô Nam về kể cảnh "phồn vinh giả tạo" khiến anh tìm cách vào tận nơi cho 
biết. Rồi Trương hỏi: 

- Mày còn nhớ tụi thằng Cõn Nhớn, Cõn Con, con ông bà Hoạt không?  
- Nhớ chứ sao không. 
- Tụi nó có thư cho mày. 
Trương lục túi vải đưa cho Huy tờ giấy gấp nhỏ. Huy tiếp lấy, nói:  
- Xin lỗi mày, cho tao đọc một chút. 
 
Hà Nam Ninh ngày... tháng... 1975 
Thưa Cậu Mợ và các Anh, các Chị, 
Chúng em là Cõn Nhớn, Cõn Con, Cu Chổi và Cái Gái con ông bà Hoạt. Anh Trương vào Nam, 

chúng em ghi thư vào hỏi thăm Cậu Mợ, các Anh, các Chị. Thày u chúng em mất cả rồi. Từ ngày 
Cậu Mợ và các Anh, các Chị ra đi, thày u chúng em cứ nhắc nhở mãi và mong có ngày gặp lại, mà 
chúng em cũng chẳng bao giờ quên những ngày Cậu Mợ và các Anh, các Chị còn ở nhà. Thực là 
những ngày êm đẹp mà từ đó chúng em không bao giờ có nữa. Tình cảm của thày u chúng em và 
chúng em với Cậu Mợ và các Anh, các Chị vẫn y hệt như xưa, không có gì thay đổi. Các anh Định, 
anh Khải dạo này hồ hởi lắm. Cậu Mợ, các Anh, các Chị cứ yên tâm. Chúng em không có điều kiện 
vào trong ấy thăm Cậu Mợ và các Anh, các Chị. Nếu có dịp về Bắc, Cậu Mợ và các Anh, các Chị 
cố về quê cho chúng em được gặp lại. Hồng Chuẩn ghi thư. 

Ký tên: Cõn Nhớn, Cõn Con, Cu Chổi, Cái Gái 
 
- Ghê nhỉ! Hồng Chuẩn là đứa nào? 
- Hì hì, thằng Chổi. Cái thằng toét nhoèn dạo đó mà lại khá ra phết. Chính nhờ nó mà tụi Định, 

Khải được chuyển từ quê ngoại mày xuống làm ăn yên ổn ở quê mày, không bị ai nhòm ngó. Hai 
thằng dạo này khá lắm. Chúng nó bảo để chứng tỏ cho lũ cộng sản chúng tao biết không phải vì 
ông cha bóc lột mà giầu có hơn người, mà là vì biết làm việc, biết quản lý tiền nong. Đúng ra thì tất 
cả những tụi khá giả trước kia đều ngóc đầu dậy. Tụi nghèo đói khi xưa lại vẫn tiếp tục đi vay đi 
mượn chứ chả khác gì. 

Bác Hoạt trai có nghề may, từ xa trôi giạt tới ngụ cư, nhờ vả bà nội Huy. Bà cất căn nhà mặt 
đường và mua máy may giúp bác mở cửa hàng. Bác đọc thông văn tự, con nhà lính tính nhà quan, 
tứ đổ tường thứ nào cũng thạo, mà dân làng thì ít may mặc nên làm chẳng đủ tiêu. Bác gái và lũ con 
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lại chẳng buồn cất nhắc chân lấm tay bùn, cả ngày lêu lổng, ngồi lê đôi mách nên gia đình bác bị cả 
làng không ưa, nếu không nói là khinh ghét. 

Huy cứ yên trí thành phần cốt cán trong việc đấu tố ở làng phải do bác Hoạt gái và lũ con dẫn 
đầu. Vậy mà họ lại bao che và tưởng nhớ, thì chắc chắn hết thảy mọi người khác, nơi quê nhà, 
trong thâm tâm, hẳn đều vẫn cứ còn là những người nông dân thuần phác. Và Huy mong có dịp gặp 
lại họ. 

 
* 

 
Trong những ngày Trương ở với Huy, hai người hỏi chuyện của nhau, chuyện bạn bè cùng quen 

biết. 
Trương buồn rầu nói với Huy: 
- Tao vẫn nhớ lời mày xỉ vả. Tao biết tao lầm từ lâu kia, nhưng vào đây rồi, tao thấy mày quá 

đúng. Tao nhận lỗi khi xưa đã không nghe lời mày. Nhưng mày thấy đấy. Đâu phải chỉ mình tao 
mê muội! 

Trước ngày Trương về Bắc, đêm cuối cùng, Huy rủ Trương ngủ chung giường để được nói 
chuyện khuya, vì ban ngày Huy phải dự lớp "bồi dưỡng chính trị". Huy hỏi bạn: 

- Giữa mày với tao, tao hỏi thật. Mày nghĩ gì về Hồ Chí Minh?  
Giọng Trương thiết tha: 
- Thú thật với mày, ai có thể sai, có thể bậy, nhưng tao tin Bác thì không chê trách vào đâu được. 

Mà chẳng cứ mình tao nghĩ vậy. Mày có thể nói xấu bất cứ ai, xúc phạm bất cứ cái gì, nhưng tao 
khuyên mày chớ đụng đến Bác. Huy hắng giặng, thủ thỉ: 

- Trương ạ, mày biết tính tao, vẫn cứ như xưa, nghĩ gì nói nấy. Mày đã công nhận tao đúng 
nhiều thứ. Nhưng còn một điều, tao tin là tao đúng hơn bất cứ cái gì. Tao muốn thanh thỏa lần chót 
với mày. Và tao chỉ hỏi để mày tự trả lời thôi. Tao không xỉ vả, lên án, kết tội ai. Mày bằng lòng 
không? 

- Mày thử nói coi. 
- Hồi xưa, phải suy tôn Pétain, chúng mình đều biết là bố láo. Sao rồi chúng mày lại có thể thờ 

phượng Marx, Engels, Lenin, Stalin, Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh dễ dàng quá vậy? Mày thấy 
tụi "ngụy" có thờ thằng nào ngoài các anh hùng dân tộc đã chết không? Trừ tôn giáo! Sao chúng 
mày một cái lông chân chúng nó cũng không giám động tới. Mày thừa biết, khoái xỉ vả Kennedy, 
Nixon, Nguyễn Văn Thiệu, "ngụy" đâu cần nể nang, phải không? 

- Vậy chúng mày mới thua. Không có Bác, làm sao có độc lập thống nhất?  
- Mày đã dự trận Điện Biên Phủ. Mày thừa biết thắng là pháo Tàu, là biển người, là dân công, là 

hy vọng quân phân điền sản. Chẳng do "Bác" do "Đảng". Mày là cộng sản, mày thừa biết độc lập 
thống nhất không phải là mục đích của chúng mày. Mà, đến giờ phút này, kể cả những quốc gia lạc 
hậu nhất Phi Châu, có lấy một quốc gia nào còn bị đô hộ nữa hay không? 

- Không. 
- Những quốc gia đó có phải tốn kém thời gian, xương máu, đổ vỡ như nước mình không? 
- Không. 
- Vậy ví thử không có ông Hồ, không có Đảng Cộng Sản thì Việt Nam có được độc lập sớm 

hơn, bớt đau khổ hơn không? Nếu có, thì tội do ai đầu têu, do ai phụ họa? Mày cho tao câu trả lời. 
Trương bò nhổm dậy, hốt hoảng: 
- Bỏ mẹ! Chết thật, rõ ràng như vậy mà sao bao nhiêu lâu nay chúng tao không đứa nào nhìn ra 

như thế. 
- Mày có thấy những người mà ông Hồ và Đảng Cộng Sản tàn sát, chém giết là Việt gian, phản 

động? Mày có nghĩ là đất nước đã bị Cộng Sản tiêu diệt hết tinh hoa? Thằng Hân nó có tội gì ngoài 
tội yêu nước? Thằng Hoàng đi lính có đáng bị lao động khổ sai? Thằng Mẫn buôn bán lương thiện 
có đáng bị tịch thu gia sản? Tao chỉ làm nghề dạy học có đáng ngồi chờ đi tù? Và mày đi xây dựng 
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thiên đàng hạ giới có đáng đói rách như vậy không? Mày đã sống thời Pháp thuộc bóc lột, mày đã 
thấy thiên đàng xã hội chủ nghĩa Miền Bắc, mày đã vào Miền Nam tư bản kềm kẹp. Thực dân, đế 
quốc, phong kiến, ngụy quyền, cộng sản ai hơn ai?  

- Đó là điều tao vẫn băn khoăn nên mới cố tìm cách vào đây gặp mày.  
- Thôi, gái đã ngồi phải cọc rồi. Bỏ. Chuyện đã hỏng, phải khởi lại từ đầu. Mày tự nghĩ còn đủ 

gân sức không? Mày phải biết, Nga Tàu chỉ dùng chủ thuyết Mác làm phương tiện để phục vụ tham 
vọng đế quốc của chúng. Tập đoàn Hồ Chí Minh lại ngu muội coi đó là tôn giáo. Sau một thế kỷ, 
chúng mày là lũ hủ tây, mở mồm ra là Mác viết, thiên triều Nga Xô, bế quan tỏa cảng, có khác gì 
triều đình nhà Nguyễn xưa kia không? 

Trương từ từ ngả mình xuống giường, thở hắt ra: 
- Thì ra tội của chúng tao nặng quá. Nhưng tao tự thấy mệt mỏi quá rồi. Mà cũng chẳng biết phải 

làm gì nữa đâu. Chúng tao ngưng lại từ thời 1945. Không, chúng tao lui về thời đồ đá. Chúng tao 
chỉ quen được sai bảo thôi. Ba mươi năm hùng hục đánh nhau, bị bưng tai bịt mắt, chỉ biết có một 
chiều. Giờ vợ con đùm đề, lo cơm áo đủ ngất ngư. Tao hy vọng có được Miền Nam, tình trạng sẽ 
khá hơn chăng. Mày nghĩ sao? 

- Tao hiểu, nhưng dù sao tao mong mày để tâm suy nghĩ và chuyện trò với bè bạn tin cẩn ngoài 
đó. Có tên nào vô đây, chỉ đến tao chơi. 

Khá không nổi đâu. Nhìn vào bản chất, đừng nhìn vào hiện tượng. Sách của chúng mày mà. 
Thống trị lưu manh thì thằng nào cũng chỉ một chủ trương: ngu dân và bần cùng hóa. Cán bộ ngu 
dốt, dân chúng đói rách là cộng sản thành công rực rỡ. Chỉ đứa nào ngu mới tưởng chúng nó thất 
bại. 

Theo tao, người dân Miền Bắc, dưới ách cộng sản, gồm cả đảng viên lẫn không đảng viên, chỉ 
thuộc hai lớp người: những người từ 45 tuổi sấp lên và những người từ 35 tuổi trở xuống. Những 
người biên tế, trên 35 và dưới 45, thì tùy hoàn cảnh mà rơi vào lớp nọ hay lớp kia. 

Những người dưới 35 tuổi, tính ra, vào năm 1945, khi cộng sản giành được quyền bính, họ mới 
lên năm lên ba, chưa thể biết gì. Kể như họ hoàn toàn trưởng thành trong một ngục tù, bị hướng dẫn 
một chiều, không hề biết cái gì khác hơn những điều mà "Bác và Đảng" muốn họ biết. Thế mà khi 
chỉ hé mắt nhìn thấy Miền Nam, tao đã thấy có những người giám nói lên sự sai trái, thậm chí cả 
lên án kết tội. Những người trên 45 thì, vào năm 1945, đã ít nhất 15 tuổi. Với tuổi đó, họ đã sống 
dưới ách thống trị Pháp, Nhật, Việt Minh. Họ đủ khôn lớn để thấy sự trọng pháp phần nào, sự tự do 
phần nào, sự dân chủ phần nào, sự kiến thiết phần nào của thực dân Pháp, họ đủ hiểu biết để bỏ 
ngoài tai những tuyên truyền láo khoét của nhà nước Cần Lao, Gia Đình, Tổ Quốc Pétain, của nhà 
nước Đại Đông Á Nhật Bản, hẳn họ thừa khả năng so sánh với sự vô luân, phản quốc của Việt Nam 
Dân Chủ Cộng Hòa cộng sản. 

- Đúng thế, tao đã gặp, đã hỏi, và người có học như người vô học, người thôn quê như người 
thành thị, họ đều chép miệng, nói chưa có chế độ nào khốn nạn hơn chế độ cộng sản. Họ đã so sánh 
và, rồi, hoặc giám nói ra, hoặc đành ngậm miệng nín thở qua sông, hoặc, trong trường hợp cùng bất 
đắc dĩ, đành miễn cưỡng nói trái với lòng mình để tạm được yên thân. 

- Nhưng vẫn có một hạng tự nguyện, hân hoan, đua nhau, không lúc nào ngớt lời ca tụng mọi cái 
của cộng sản đều tốt đẹp, và không tiếc lời vu cáo, xỉ vả cái gì không cộng sản. Mày nghĩ chúng có 
phải là những kẻ ngu muội đến mức không biết phân biệt cái thơm ngon với cái tanh hôi? Hay chỉ 
là những kẻ tối vô liêm đến mức vì chút quyền lợi, địa vị riêng tư mà sẵn sàng làm mọi việc trái 
lương tâm, đạo đức; phản bội anh em, cha mẹ, ông bà, làng xóm, đồng bào, đất nước?  

- Mình chết là do cái lũ này. Nhưng thôi, xem nào... Ờ, hay mai tao dẫn mày tới chơi thằng 
Hiếu. Nó ở gần đây mà. 

- Hiếu nào? 
- "Thủ trưởng" của mày đấy thôi. Nó "cua" con nhỏ nhà tao đấy. Thằng này được lắm. Tao bảo 

đảm với mày. Tao cũng đã tính giới thiệu nhưng còn lạ gì tính mày. Động một tí là lại lôi cái liêm 
sỉ ra. 
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* 

 
Mẫn đến tìm Huy, rủ lại nhà ăn cơm: 
- Tại tao tin thằng nhóc. Ai ngờ trong lúc nó huênh hoang kêu gọi mọi người ở lại chống cộng, 

thì vợ con nó đã cao bay xa chạy. Tại "dinh", nó còn tụ tập hơn hai trăm tân khách để cùng di tản! 
Chẳng dè, Nguyễn Thành Trung oanh tạc. Gia đình tao ở trong đám tân khách, quăng đô la, kim 
cương, ngọc thạch, vàng bạc, bỏ của chạy về nhà. 

Tìm đường đi mãi chưa ra, vợ con cằn nhằn quá. Đến tao cho đỡ buồn. Mày cù lần vậy mà vợ 
con tao lại tín nhiệm. Đến chơi, nói sao cho xuôi để tụi nó đỡ "vặt lông" tao. 

Bữa cơm có thêm Huệ, được giới thiệu là em họ vợ Mẫn, ở Đà Lạt xuống thăm. Hôm sau Mẫn 
lại tới, và nói: 

- Vợ mày đi rồi. Thời thế này, lấy gì bảo đảm công ăn việc làm, mà mày thì mưu sinh dở ẹc. 
Huệ nó tháo vát lại lắm vốn. Nó hy sinh không lấy chồng để trông nom cha mẹ, gây dựng cho đàn 
em. Trước đây, một mình nó chỉ huy xưởng cưa cây, xưởng làm gạch ngói, xưởng xát gạo ở Đà 
Lạt. Nay mọi người đi hết, còn lại một mình, mọi cơ sở bị trưng dụng cả, nó muốn xuống Sài Gòn. 
Vợ tao bàn vun vào cho mày. Hôm qua gặp mày, nó ưng lắm, mày nghĩ sao? 

- Nghĩ mẹ gì, chưa đi tù ngày nào biết ngày ấy, hơi sức đâu mà đèo bòng.  
- Thế mới nói! Nó khoái như vậy. Nó bảo từ nhỏ đến lớn chỉ lo cho người khác. Bây giờ mọi 

người đi hết, còn lại một mình, nó muốn có một cục cưng để làm của riêng. Còn ở nhà thì nó... xài 
đỡ, lo cơm nước, áo quần. Đi tù thì nó lo thăm nuôi. Cho có việc, để đỡ buồn, và mộng mị tí ti! 

- Rõ nỡm! Thì thiếu gì thằng khác! 
- Ậy, nó chỉ khoái thằng già và... hấp lìm như mày. 
- Bố khỉ. Dẹp! 
Vậy mà rồi Huệ cũng một mình đến thăm Huy, lấy cớ tới chào, mai về Đà Lạt. Huy bối rối, 

không biết chuyện trò gì, trời mây trăng nước một lúc rồi đành mời Huệ lên Sài Gòn ăn cơm tiệm. 
Ăn xong, Huy kêu xích lô cho Huệ về.  

 
* 

 
Đà Lạt ngày... tháng... năm 1975 
Anh Huy, 
Huệ đã về tới Đà Lạt. Huệ cám ơn anh Huy dẫn Huệ đi ăn. 
Ngồi ăn, Huệ chờ anh Huy nói chuyện nhiều mà anh Huy ít nói quá. Huệ biết anh Huy ngại vì 

việc làm của anh Huy không có gì bảo đảm. Anh Huy đừng lo. Huệ còn nhiều vốn. Vả bất cứ hoàn 
cảnh nào Huệ cũng cam đoan vượt được. Chả hạn chỗ anh Huy ở, Huệ chỉ bày ra nuôi gà hay 
trồng nấm là thừa ăn tiêu. Anh Huy thấy không, Huệ tháo vát lắm mà. 

Huệ mong thư anh Huy. 
Huệ 
 
Sài Gòn, ngày... tháng... năm 1975 
Huệ, 
Tôi được thư Huệ và xin phúc đáp. 
Tôi xin lỗi đã không tạo nổi không khí thoải mái buổi Huệ đến thăm và cùng đi ăn tại Thanh 

Bạch. 
Lúc này ai cũng có nhiều điều bận trí. Một trong những điều khiến tôi bận trí là câu Huệ muốn 

tôi ngỏ lời. 
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Xin Huệ biết rằng tôi mang ơn cảm tình của Huệ biết là bao nhiêu. Nhưng ngay lúc này đây, 
chắc Huệ thừa rõ: đang có việc người ra đi trở về và việc người ở nhà tấp tểnh ra đi. Vả biết đâu 
chỉ nay mai có bang giao giữa hai nước, chuyện đi về lại còn dễ dàng hơn. 

Ai biết được hoàn cảnh sẽ du mình tới trường hợp nào. Cho nên tốt nhất là lúc này hãy tạm để 
hoàn cảnh dun dủi. Sau này, nếu vẫn chưa có sự gì đổi thay, lúc đó chúng ta sẽ tính tới. 

Nói ít, chắc Huệ hiểu nhiều. 
Huy 
 

* 
 
Bà (trung tá) Chu mang một ông đại tá "cách mạng" tới chơi và mời Huy sang tiệm chú ba trước 

cửa ăn sáng. 
Huy đang lơ đãng vừa ăn hủ tíu vừa nghĩ chuyện đâu đâu, bỗng thấy bà Chu lớn tiếng quát ông 

"cách mạng": 
- Mày có câm cái mồm, không bà hất ngay tô hủ tíu vào mặt bây giờ. Ông "cách mạng" cười giã 

lả. Huy đánh trống lảng: 
- Này, có ông bạn mới cho lạng cà phê ngon ghê lắm. Đừng uống cà phê bí tất ở đây. Lại về tôi, 

pha cà phê phin uống đi. 
Hôm sau Huy tới thăm đáp lễ, thấy ông "cách mạng" bữa trước đang giặt quần áo ngoài sân. Bà 

Chu nằm trên đi văng. Dưới đất, hai ông đại tá "cách mạng" khác, chồm hổm, kẻ bóp chân, người 
bóp tay cho bà "trung tá"! 

Bà Chu nhỏm dậy tiếp khách. Cả ba ông quây vào chuyện trò. Quanh quẩn rồi cũng đến chuyện 
"Bác". Bà Chu lại làm một mách: 

- Nè, tôi mà ra Hà Nội, thế nào cũng đến lăng thằng chả, hỏi nó ăn cơm hay ăn c... mà làm khổ 
dân khổ nước thế! 

Ba ông gần như nhất tề: 
- Chết, chết, "cô" nói bậy gì thì nói. Chớ có đụng đến "Bác". Không được đâu. Huy ngán bà 

chằn lửa quá, kiếm cách cáo lui, thì cả ba ông giữ lại, khẩn khoản yêu cầu nói giùm để "cô ấy" 
đừng đuổi đi mà cho các ông ở lại lo việc giặt giũ, nấu nướng, coi nhà coi cửa,... là đủ mãn nguyện. 
Huy chỉ biết cười trừ. *ít lâu sau, gặp bà Chu, Huy phiền trách: 

- Bà sao bê bối quá. Làm cái chi mà kỳ vậy. Tôi thấy xốn con mắt. Bà Chu rên rỉ: 
- Kỳ gì? Anh thử nghĩ coi. Tôi năm sáu đứa con. Không thế, sao giữ được tiền bạc nhà cửa để 

nuôi chúng nó? 
- Thì một tên là đủ rồi. 
- Tụi nó hành hạ người mình, tôi phải... hành hạ lại tụi nó chớ. Càng hành hạ được nhiều càng hả 

dạ. Với lại xưa kia, có quyền, có tiền, các ông cũng vợ nọ con kia, năm thê bảy thiếp chứ bộ không 
sao! 

- Nhưng bà làm sao hay vậy? Bộ có ngải hả? 
- Chứ sao! 
- Ngải gì. Tôi không tin bùa ngải. 
Bà Chu cười khó hiểu: 
- Anh không tin thì có giám... thử không. Tôi bảo đảm còn sai được anh ngoan hơn mấy thằng 

đó nữa. 
Huy cười trừ: 
- Tôi chả dại. Lỡ ra kiến hiệu thật thì hề hề... kẹt. Thôi, xin kiếu. Hai người phụ nữ thích ứng với 

hoàn cảnh mới khiến Huy nhớ lại hồi thập niên 30, nhìn cô Hồ Thị Lịch, nhỏ bé ốm o, mặc quần 
"soọc" áo "sơ mi dét", đạp xe (?) đạp "cuộc" từ Nam ra Bắc; thập niên 60, nhìn bà Ngô Bá Thành 
phốp pháp, chồm chồm đòi quyền sống; thập niên 70 nhìn chị "bộ đội gái" vuông như tấm bánh 
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chưng, chị nông dân kéo cày thay trâu, chị công nhân phụ trách những công việc nặng nhọc của đàn 
ông, Huy bâng khuâng tự hỏi: Phụ nữ Việt Nam đi về đâu?  

 
* 

 
Gia đình Hải, học trò Huy, làm nghề đánh cá tại Phước Tỉnh. Hải thường lại thăm Huy và thủ 

thỉ: 
- Em nói chuyện thày với bố mẹ, là cô và các anh các chị ở Mỹ cả. Bố mẹ em bảo vào thưa với 

thày, ngoài em có nhiều chuyến lắm, muốn đi lúc nào cũng được, họ đâu có giữ nổi. Thầy muốn đi, 
cứ cho em biết. 

Huy cười: 
- Tôi còn ông bà cụ, đâu có đi được. Nhưng anh về thưa bố mẹ xem, nếu tôi gửi người khác đi 

thì sao. Có thể trả tiền, có thể không. 
Sau đó, Huy được gia đình Hải dành đặc ân mỗi chuyến ba chỗ. Có tiền càng tốt, không cũng 

chẳng sao. Khi đi, Hải sẽ liên lạc và phụ trách việc dẫn dắt. Huy gửi được mấy chuyến an toàn thì 
ông Khìn, chủ quán cà phê ngoài đường, chạy vào tìm Huy tâm sự. 

Ông Khìn, hồi ngoài Bắc làm bang trưởng, chuyên lo lắng cho quyền lợi người Hoa. Vì buôn mễ 
cốc nên ông Khìn quen Huy. Vào Nam, ông làm ăn cũng phát đạt. Nay ông phải mở quán cà phê để 
che giấu tông tích. 

Ông nói: 
- Trước đây nị nói mà ngộ không đồng ý. Nị bảo ngộ là con đẻ của Trung Hoa nhưng là con nuôi 

của Việt Nam. Cha mẹ đẻ không nuôi ngộ mà ngộ khôn lớn nhờ cha mẹ nuôi. Vậy mà ngộ không 
chỉ khoe khoang danh giá, lo lắng quyền lợi cho kẻ không nuôi dưỡng nổi mình, lại còn tiếp tay phá 
hoại gia đạo cha mẹ nuôi. Nị phải biết ngộ làm vậy là vì ngộ khinh người Việt của nị quá. Bây giờ 
ngộ có nhiều dịp về vùng quê mới biết người Việt của nị đâu có xấu như người ở thành phố. Mà 
đúng như nị nói, người Việt chết thì "các chú" cũng chết theo. Cộng sản nó thịt luôn cả nị lẫn ngộ. 
Bây giờ ngộ là người Việt gốc Hoa, sống chết với nước Việt Nam. Nị bảo ngộ có làm được gì 
không? 

Huy bàn với ông Khìn đưa gia đình ra ngoại quốc làm ăn và giúp đỡ việc chống cộng. 
Thế là ông Khìn bỏ tiền để người anh lớn của Hải tổ chức vượt biên. Huy nhờ Hải đem theo 

Hiếu, đại diện người cộng sản phản tỉnh, một người thân cận với cựu hoàng Bảo Đại, một nhà báo 
trẻ, cùng mấy người khác; mục đích ra ngoài tùy tình hình mà hoạt động và liên lạc với người ở 
nhà. 

Chuyện phim được ấn định như vầy: 
Hồ (anh Hải) nhân dịp về Sài Gòn mua lưới, đến thăm Huy, mời Huy ra quán uống cà phê. Vì 

quen Huy, ông Khìn ngồi tiếp chuyện, phàn nàn khó làm ăn, chắc đến phải vượt biên thôi. Hồ buột 
miệng bảo: Tôi có ghe đây này. Họ hỏi Huy có làm một chân không thì Huy nói có cha mẹ già, nên 
không đi, và chợt nhớ có hẹn với ông bà cụ nên xin kiếu. Sau đó sự thể ra sao, Huy không hề biết 
thêm một chút gì khác. 

Huy căn dặn mọi người, thành công thì thôi, còn thất bại, nhất định chỉ có một câu chuyện duy 
nhất như thế, không vì một lý do gì mà thay đổi. Vô phúc, có một sơ hở nhỏ, là theo đúng kế hoạch 
thì gia đình ông Khìn mỗi người phải đi riêng rẽ, bà Khìn làm như đi chợ, con cái cắp sách đi học, 
lẻn đến một địa điểm ngoại ô, rồi người của Hải tới dẫn đi. Nhưng ông Khìn sợ vợ con lớ ngớ 
không tìm ra điểm hẹn, bèn kéo nguyên cả nhà đi cùng một lúc. Ông không ngờ gia đình thuộc loại 
tư sản bị theo dõi. Thế là cả gia đình ông bị nhúm trọn. May Hải có người thông báo kịp, ông Khìn 
không biết gì về những người tính đi cùng chuyến, và Hồ là người chống cộng gan dạ, nên cuối 
cùng chỉ tiết lộ thêm Huy, coi như vì quen cả hai bên. 

 
* 
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Đêm đó, khoảng ba giờ sáng, bỗng thức giấc vì những tiếng động quanh nhà, theo phản ứng tự 
nhiên, Huy ngồi nhỏm dậy, thì nghe tiếng lên đạn và tiếng quát:  

- Đâu ở yên đó! 
Ánh sáng đèn pin lia khắp nơi, rồi cửa buồng ngủ bị đẩy toang. Huy ngồi yên trong mùng, bị 

đèn pin chiếu vào mặt, súng chĩa tới và lệnh hô gay gắt:  
- Đứng lên. Đi ra. Anh là Nguyễn Tiến Huy? 
Huy ra khỏi mùng, bật đèn, và hiểu ngay là họ nhảy qua tường, bố trí bốn góc vườn bên ngoài, 

còn ba người tung cửa vào nhà lục soát. 
Huy nhận ra người chỉ huy, chĩa súng bắt Huy đứng dậy, là một luật sư nằm vùng. Họ đòi xem 

hộ khẩu, các giấy tờ, hỏi còn ai trong nhà, rồi còng luôn tay, bịt mắt dẫn ra xe. Huy cũng chẳng 
buồn phản đối, hỏi lý do, xin thay quần áo hoặc mang theo những thứ chàng sắm sẵn, vì xét ra chỉ 
phí lời. Bắt một kẻ suốt đời tôn trọng luật pháp, trói gà không nổi, mà một luật sư phải huy động 
năm bảy mạng vũ trang tiểu liên, súng lục vào lúc đêm hôm khuya khoắt đủ tỏ hào khí và tinh thần 
pháp trị của những anh hùng vô sản quốc tế. 

Huy được mang tới một căn phòng, gỡ vải bịt mắt, tháo còng, phát giấy bút, bắt ngồi vào bàn 
viết lý lịch và tự khai: 

- Ngoài lý lịch, kể từ sáu tuổi đến nay, hãy khai từ ngày giải phóng, anh có biến chuyển gì về tư 
tưởng. 

Đây là phòng khách một biệt thự khá sang trọng mà Huy chưa định được vị trí. Trên bàn xa lông 
còn một số tạp chí Pháp, Mỹ. Chắc chủ nhà đã di tản. Khai lý lịch thì, từ ngày "giải phóng", Huy 
khai thuộc lòng rồi. Chỉ còn biến chuyển tư tưởng là rắc rối. Biến chuyển gì bây giờ? Từ khi biết 
suy nghĩ đến nay, có gì biến chuyển đâu? Thật phiền! Nhưng cũng cứ phải khai cho có vậy. Thì 
biến chuyển. Hai điều lận: "Thứ nhất, xưa nay tôi hễ nghe nói đến Đảng là ghê lắm. Vì cứ yên trí 
đảng phái đồng nghĩa với tranh chấp, thủ tiêu, thanh toán. Thành ra nhiều khi tôi cũng muốn đóng 
góp mà sợ đảng phái, còn thì không có ai chỉ đường dẫn lối. Sau khóa bồi dưỡng chính trị, được 
biết Đảng là tinh hoa, đỉnh cao trí tuệ, luôn luôn vì tiền đồ quốc gia dân tộc, vì hạnh phúc nhân loại, 
thì tôi thấy Đảng đâu có gì đáng sợ. Trái lại, tôi thấy thật an tâm, vì mọi việc nay đã có Đảng dẫn 
dắt, cứ việc vững tâm tiến bước dưới sự lãnh đạo anh minh của Bác và Đảng, đâu còn phải lo ngại 
điều gì. Thứ hai, vốn làm nghề dạy học, trước đây tôi lầm lẫn, cứ cho giáo dục là phải trên hết, giáo 
dục là đầu mối mọi sự. Cũng sau khoá bồi dưỡng chính trị, tôi mới hiểu rằng chính trị mới là trên 
hết, và giáo dục phải phục vụ chính trị. Điều này là một sự mới mẻ mà tôi được học hỏi, và rất lấy 
làm hứng thú." 

Viết xong, Huy quăng bút, chép miệng, thầm nghĩ: Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Sắm sửa, 
cụ bị đồ tù, đến khi "được" đi tù, trần xì quần áo ngủ; cyanure chẳng có, nó đập, làm sao chịu nổi 
đây? 

Sự hoang vắng của tòa biệt thự, sự cô đơn trước những điều rùng rợn tưởng tượng sẽ tới khiến 
Huy tự cảm thấy nhỏ bé, yếu đuối, hèn nhát. Huy tự biết sinh ra không phải để làm anh hùng hay 
liệt sĩ. Bị tra khảo, chắc chắn chịu không thấu. Huy thở dài, tự nhủ: Đành chịu đòn một phần; phần 
khác, chắc nhớ đến ai khai người đó. Thi phúc thi phận. Kẻ nào ăn hiền gặp lành, mình sẽ quên 
khuấy. Nhưng chắc cha mẹ, vợ con, anh em thì phải có tên trong sổ đoạn trường rồi! Một tên vào 
thu bản tự khai và còng tay Huy lại, khóa cửa đi ra.  

 
* 

 
Vậy mà phép lạ xảy ra. Huy không hề bị đánh đập mà chỉ bị quát tháo xỉ vả, đập bàn đập ghế. 

Sau mươi ngày, một buổi chập choạng tối, Huy lại bị bịt mắt mang ra xe chở đến trại Bà Chiểu 
(Phan Đăng Lưu), tống vào biệt giam trong vòng sáu tháng, và Tết âm lịch 1977 được chuyển sang 
phòng tập thể. Trong nửa năm chấp cung và suốt thời gian bị giam giữ, thiếu gì chuyện dở khóc dở 
mếu, nhưng đối với Huy, có một vài chuyện lý thú đáng nhớ. Chả hạn về phía cộng sản: 
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Sau khi đọc bản khai đầu tiên, sáng đó, người chỉ huy việc bắt bước vô phòng. Huy đang ngả 
người nghỉ trên đi văng, nhỏm dậy. 

Anh ta tới ngồi bên, quàng tay qua vai Huy và nói: 
- Anh Huy ạ, anh đừng tưởng chỉ có các anh mới là trí thức. Chúng tôi cũng có những người học 

cao, tốt nghiệp ngoại quốc. 
Huy điềm nhiên: 
- Thưa anh, trước hết, tôi không bao giờ bảo các anh không có giới trí thức. Sau nữa, cũng chưa 

bao giờ tôi giám nghĩ mình thuộc thành phần trí thức. Thực ra, cho đến nay, tôi cũng chưa hề biết 
người Việt mình định nghĩa chữ trí thức ra làm sao. 

- Anh có kế hoạch cho vợ con đi Mỹ hết, một mình ở lại công tác mà anh không thành thật khai 
báo. 

- Tôi khai báo thành thật. Các con tôi du học, vợ tôi lợi dụng cơ hội đi thăm con cái, tôi ở lại vì 
cha mẹ già, lo mũi tên hòn đạn. 

- Anh ở Mỹ bằng ấy năm, không làm tay sai cho Mỹ mà được à?  
- Điều tôi không ưa chánh sách của Mỹ đối với Việt Nam, ai cũng biết. Thưa anh, cụ Hồ ở Pháp 

cũng lâu mà cụ Hồ vẫn chống Pháp. 
Hắn rút ngay tay lại, đứng phắt lên, quát lớn: 
- Anh đừng có láo! Anh giám ví với Bác Hồ hả? 
- Tôi đâu có giám ví. Tôi chỉ muốn nói là không phải hễ ai ở lâu nước nào thì biến thành tay sai 

cho nước ấy. 
Hắn vùng vằng đi ra, đóng sầm cửa lại. 
Lại cũng một buổi sáng, sau khi bị hỏi cung, vặn vẹo, quát tháo rồi bị dẫn về phòng còng vô 

thành giường. Huy đang nằm thấm thía về nỗi bị những kẻ đáng tuổi con cháu xỉ vả, thì người công 
an giữ việc canh gác dẫn một người vào, cùng ngồi nơi xa lông, và giới thiệu: 

- Đây là họa sĩ Cay, vẽ biếm họa cho nhiều báo ngụy, anh biết không? Anh Cay thấy anh bị la 
quá, muốn biết tại sao. 

Huy hiểu ngay là họ muốn "chơi" đòn tâm lý, liền uể oải ngồi dậy, làm mặt sầu khổ: 
- Các anh coi, tôi làm nghề dạy học, là có một cuộc sống thuộc về công cộng. Tôi nghĩ gì về 

cách mạng, về ngụy quân ngụy quyền, về đế quốc Mỹ, đều phải nói ra miệng; cách sống hàng ngày, 
tư cách tôi ra sao thì các đồng nghiệp, các học trò tôi đâu lạ gì. Lúc nào tôi chả như đứng trước tấm 
gương soi, có gì giấu giếm được. Thế mà các anh ấy cứ bắt tôi phải nhận là nhân viên CIA. Vì các 
anh ấy bảo phải thành khẩn khai báo, thì tôi thành khẩn khai báo. Còn nếu muốn tôi khai láo là CIA 
thì tôi cũng khai chứ có ngại gì đâu. Có điều thế là không thành thật khai báo. Các anh bảo tôi phải 
làm sao bây giờ? 

Rồi Huy lại làm luôn một màn tâm sự: 
- Anh Cay hoạt động trong này thì biết đấy. "Cách mạng" ngày nay có vào đây sớm hơn dự liệu 

cũng một phần có công sức của những thành phần chống đối, của sinh viên học sinh lên đường 
xuống đường, của báo chí đi ăn xin ăn mày chứ. Có phải ai cũng làm tay sai cho đế quốc đâu. 

Chừng Huy kịch cọt cũng mùi mẫn nên Cay tự giới thiệu họ tên, cho biết người chỉ huy cuộc 
vây bắt là luật sư nằm vùng, tham dự nhiều màn đấu tranh, nay là trung tá Ba Sơn, và bọn họ là Ban 
Bảo Vệ Chính Trị của Đảng. 

Đoạn, anh ta hỏi Huy: 
- Anh Ba Sơn biết anh mà. Anh làm gì không biết anh Ba Sơn? Huy lại nhăn nhó: 
- Anh tính, tôi chỉ lo việc dạy học, ngoài ra có nhòm ngó đến chuyện gì đâu mà biết ai vào với 

ai. 
Có lẽ nhờ màn tâm sự lòng thòng này mà Huy được chuyển sang trại Phan Đăng Lưu để thuộc 

thẩm quyền ban khác điều tra. 
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Ở trại giam, lại tái diễn những trò quát tháo, xỉ vả, còng tay còng chân, bớt khẩu phần, và Huy 
vẫn làm ra ngớ ngẩn, khai tự thấy không có tội gì, không biết chắc vì sao mà bị bắt. Cho đến lúc 
một "cán bộ chấp pháp" quả quyết:  

- Anh ngoan cố, không thành khẩn hối cải. Cách mạng không bao giờ lầm. Cách mạng không 
bắt người vô tội. Anh không đáng được cách mạng khoan hồng. Cho anh về suy nghĩ. 

Huy thấy đã tạm đủ, đã đến lúc nên bắt đầu nhận tội: có ý trốn ra ngoại quốc.  
- Tư tưởng là nguyên soái của hành động. Có ý định thì cũng đã là phản quốc, là làm tay sai cho 

địch. Tội anh đáng xử tử. Máy móc anh còn cất giấu ở đâu, tài liệu định mang ra ngoại quốc gồm 
những gì? 

- Các anh đòi hỏi phải thành thật khai báo, tôi xin thành thật khai báo. Còn nếu các anh muốn tôi 
nhận làm cho CIA, tôi cũng xin nhận làm CIA. Tôi muốn trốn ra ngoại quốc chẳng phải vì công tác 
gì cả, mà vì các con. 

Tôi vẫn nghĩ nước nhà thu hồi độc lập thì dù chính thể nào cũng cần chuyên viên các ngành. Do 
đó tôi cho các con đi học về khoa học kỹ thuật cả. Khi nước nhà thống nhất, tôi nghĩ ngày một ngày 
hai sẽ có bang giao, và những chuyên viên ở ngoại quốc sẽ được về phục vụ. Không ngờ càng ngày 
càng thấy tình trạng căng thẳng. Các con tôi khi đi chưa đủ chín chắn. Chờ đợi mãi không có liên 
lạc gì, chúng phải thất vọng và phải lo đời sống. Chúng sẽ phải thích nghi, hội nhập, có khi biến 
thành người ngoại quốc luôn. Như thế tôi mất con mà nhà nước cũng mất một số chuyên viên. Do 
đó, tôi muốn ra ngoài để xác định cùng con tôi là rán chờ đợi. Sớm muộn gì hai nước cũng nối lại 
quan hệ, và người Việt Nam sẽ được phục vụ đất nước Việt Nam. 

Một sáng, Huy lại từ biệt giam "được" gọi đi làm việc (hỏi cung), lại đổi cán bộ chấp pháp, lại bị 
hỏi từ đầu. Anh cán bộ viết lách rất chậm chạp, khó khăn. Bỗng nhiên anh hỏi: 

- Chữ đó viết làm sao? 
Huy đang đánh vần thì anh quăng bút, móc bao thuốc lá còn nguyên, mở ra mời Huy, nói: 
- Thôi, không làm việc nữa. Tôi đâu có quen việc này. Ngồi nói chuyện vậy. Căn nhà của anh, 

bây giờ ai ở? 
- Thưa cán bộ, khi bị bắt, tôi có xin khóa cửa lại. Chắc đến nay vẫn bỏ không.  
- Khi anh về, tôi đến ở với anh được không? 
Huy ngạc nhiên, nhưng cũng trả lời ngay: 
- Được chứ, có gì trở ngại đâu. Tôi ở có một mình. Có cán bộ ở chung càng vui. Và Huy cười 

cầu tài: 
- Mà tôi cũng khỏi bị nghi kỵ, rắc rối nữa. 
Rồi Huy hỏi thăm tên tuổi, gia cảnh anh ta. 
Người cán bộ thở dài: 
- Tôi tên Hưng, người Quảng Nam, tập kết từ nhỏ ra Bắc, đi bộ đội. Khi giải phóng, tôi về phép 

thăm quê thì gia đình đi Mỹ hết cả. Rồi tôi được chuyển ngành sang đây chứ có quen nghề này đâu. 
- Thế cán bộ giờ ở với ai? 
- Thì ăn ở tập thể. 
- Sao cán bộ không lập gia đình? 
- Ở ngoài Bắc mà lấy vợ, đi công tác hôm trước, hôm sau là nó ngủ với trai; đẻ con, mình phải 

nuôi gẫy xương sống. 
- Thì vào đây, cán bộ lấy gái "ngụy" vậy. 
- Gái ngụy nào họ thèm lấy chúng tôi! 
Nói xong, anh rơm rớm nước mắt. Huy chưa biết nói sao, anh ta đã đưa luôn cả bao thuốc lá 

cho, và bảo: 
- Thôi, anh về phòng. Cầm luôn bao thuốc về hút cho đỡ buồn. Anh gọi "cán bộ bảo vệ" vào, 

giao Huy. 
Huy ngoảnh đầu, nói với: 
- Khi tôi về, cán bộ đến đàng tôi nghe. 
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Từ đó Huy tạm được để yên, chắc anh ta đã kết thúc hồ sơ một cách thuận lợi. Điều này rất có 
thể, vì Huy lưu ý và rất lấy làm lạ, thấy mỗi khi đổi "cán bộ chấp pháp", thường lập lại hồ sơ hoàn 
toàn mới, ít có chuyển giao, tích lũy như thường lệ. Có khi đổi sang phụ trách vụ khác, họ quẳng 
luôn hồ sơ cũ đi không chừng. Huy thấy nhiều lần, cán bộ mới có những câu hỏi chứng tỏ không hề 
có hồ sơ cũ để nắm vững nội dung vụ họ phụ trách. Trong khi đó, bị can phần lớn sợ bóng sợ vía, 
phun ra quá cả sự cần thiết. 

 
* 

 
Về phía cộng hòa thì: 
Có mấy vị lãnh đạo tinh thần liên can tới vụ "phép lạ" bị tống vô phòng Huy. Quí vị đó tiếp tục 

tuyên truyền trong phòng giam về việc đấng thiêng liêng hiện ra chữa bịnh và hứa ngày tiêu diệt 
cộng sản, giải phóng Việt Nam. Huy xin thưa: 

- Tôi khẳng định chẳng làm gì có phép lạ. Vì Việt Nam tội vạ gì để đấng thiêng liêng hành hạ 
khốn khổ khốn nạn trong bao nhiêu lâu nay. Giờ bỗng dưng ngoan ngoãn, đạo đức ra sao để được 
cứu rỗi cách riêng như vậy. Mà dù cho có phép lạ, thiết tưởng quí vị cũng chẳng nên phổ biến làm 
gì. Chỉ tổ cho thiên hạ nằm chờ sung rụng, không hoạt động gì nữa, thì cộng sản nó sướng mê tơi. 
Chưa nói nếu ngày đó, tháng đó, phép lạ chẳng xảy ra, mà chắc chắn là như thế, thì tín hữu nghĩ gì 
về đấng thiêng liêng, về giáo hội, về quí vị? 

Một tín hữu cự nự Huy: 
- Anh không được báng bổ đức tin của chúng tôi. Anh làm thui chột mọi hy vọng. Từ nay đến 

ngày đó, không có gì chứng tỏ phép lạ không xảy ra. Yêu cầu anh chấm dứt luận điệu của anh. 
Huy vui vẻ xin chấm dứt, nói chỉ là nêu lên một ý kiến, chứ không muốn tuyên truyền, tranh 

luận làm gì. 
Nhưng có lẽ người đó không mấy vui lòng nên Huy kẹt vào một vụ xét ra tội trạng khá nặng nề. 
Phòng có 80 người, chia làm 8 tổ. Huy lớn tuổi nhất tổ, phải làm tổ trưởng. Một trong những 

nhiệm vụ là lãnh phần cơm. Một buổi, tổ Huy có người được ra ngoài phụ việc lao động. Phần cơm 
người đó do Huy cất giữ. Nhưng sau được thông báo người ra ngoài đã ăn ở phần cơm lao động. 
Huy bèn đưa cho hai tổ viên trẻ khỏe nhất, bảo chia nhau ăn. 

Người đó liền đặt vấn đề, yêu cầu trưởng phòng mời cán bộ họp phòng để xử Huy về việc tiêu 
tán phần cơm. Theo ông ta, chén cơm của người ra ngoài lao động không ăn thuộc về toàn phòng, 
mà Huy đã thủ tiêu! 

Cán bộ Vũ chỉ chờ những chuyện như vậy giữa tù nhân, cho họp phòng cấp tốc. Mọi người 
nghiêm chỉnh ngồi xếp bằng quanh phòng. Cán bộ vác ghế đẩu ngồi chính giữa. Anh trưởng phòng 
trình bày nội vụ. 

Cán bộ Vũ nghiêm giọng, hỏi: 
- Anh Huy, sự việc có đúng như vậy không. Và anh nhận tội hay còn định ngoan cố? Huy nói: 
- Thưa cán bộ, sự việc đúng như vậy. Tôi hoàn toàn nhận lỗi. Nhưng xin cán bộ cho tôi trình 

bày. Tôi đã được học tập các lớp chính trị. Tôi đã thông suốt chính sách nhà nước. Nên theo tôi, 
anh Cận đã ăn cơm với anh em lao động thì chén cơm mà tôi cất giữ không còn là của anh Cận, 
không phải của phòng này, không phải của Miền Nam, Miền Bắc, mà là tài sản quốc gia, phải trả 
lại trung ương mới đúng. Tôi đã nghĩ như thế, nhưng nếu chỉ có một chén cơm nhỏ mà chuyển qua 
đủ các cơ quan thì tốn kém cho công quĩ biết bao nhiêu. Cho nên, vì muốn tiết kiệm tiền bạc nhà 
nước xã hội chủ nghĩa, tôi đành đưa cho hai anh trẻ trong tổ, chắc đói nhiều, chia nhau ăn. Tôi nhắc 
lại, tôi nhận tôi có lỗi. Cán bộ Vũ quắc mắt nhìn Huy: 

- Anh nói thế, nhưng có thực sự nghĩ như thế không? 
Huy nghiêm trang: 
- Thưa cán bộ, tôi thực tâm nghĩ như thế chứ. 
Cán bộ Vũ ngẫm nghĩ một lúc lâu, nói: 
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- Anh Huy nói đúng đường lối chính sách nhà nước. Nhưng anh phải thành thật nghĩ như thế 
mới được. Vậy anh Huy không có tội. Thôi, giải tán, không cần kiểm thảo nữa. 

Trại Phan Đăng Lưu là niềm hãnh diện của chế độ lao tù cộng sản, dành làm nơi dẫn các người 
ngoại quốc đến tham quan. Cán bộ gọi tù nhân là anh và xưng tôi. Tù nhân gọi cán bộ là cán bộ và 
cũng được xưng tôi. Không phải thưa bẩm ông bà và xưng con cái như "phép nước"! Khi có việc 
khẩn cấp, tù nhân còn được hô to "báo cáo cán bộ" để xin giải quyết. 

Riêng Huy còn lấy làm thú vị không sao kể xiết là thấy tù nhân toàn được các nhà tư bản hầu hạ: 
vua cán sắt Lý Sen phát thuốc, vua sắt vụn Trịnh Thái Bình chia cơm, vua phim ảnh Trương Vĩ 
Nhiên phơi quần áo,... vì các ông "vua" này khéo chạy chọt để được đặc quyền ra ngoài lao động. 
Tất cả các tù nhân khác quanh năm suốt tháng bị nhốt trong bốn bức tường, ăn ngủ, tắm giặt, ỉa đái 
tại chỗ, vì có vòi nước trong phòng, ngoại trừ trường hợp bị gọi đi "làm việc". Đang được các ông 
vua phục vụ như thế thì một số bị chuyển qua khám Chí Hòa. Các ông Duyên Anh, Dương Đức 
Dũng, Đoàn Kế Tường, rút kinh nghiệm "cách mạng mùa thu", mau lẹ "cướp chính quyền", xung 
phong nhận lãnh chức "buồng trưởng", thư ký và trật tự phòng 10 khu FG, tránh cảnh chức sắc ác 
ôn. 

Khám Chí Hòa không có vòi nước trong phòng, được ba hôm, vào ngày hứa được đi tắm, sau 
khi quét tước thu dọn phòng, chờ hoài tới xế trưa, lại quen thói bên Phan Đăng Lưu, tù nhân 
nguyên nghị viên Quảng Nam hô lớn: 

- Báo cáo cán bộ, phòng 10 xin đi tắm! 
Cán bộ Chí Hòa không phải dân Mặt Trận Miền Nam mà là công an Miền Bắc, từ trại Đại Lợi 

chuyển tới, nghe hô hoán, chạy tới quát: 
- Thằng nào, thằng nào giám kêu la om xòm! 
Tù nhân ngơ ngác. "Ông" trật tự trình bày: 
- Thưa cán bộ, chúng tôi vừa thu dọn phòng, dơ dáy, xin được đi tắm.  
- Đ. M. chúng mày. Ai cho phép chúng mày xin đi tắm. Khi nào chúng tao cho, chúng mày mới 

được đi. 
"Ông" trật tự: 
- Tôi không nói chuyện với cán bộ thiếu giáo dục. 
"Ông" nghị viên Quảng Nam: 
- Cán bộ mất dạy! Đ. M. cán bộ! 
Cán bộ vội rút lui, rồi trở lại với lũ bảo vệ: 
- Đứa nào đòi đi tắm? 
"Ông" nghị Quảng Nam: 
- Tôi. 
- Mày ra đây! 
"Ông" đi ra. 
- Còn thằng nào nữa? 
"Ông" thư ký giơ tay. "Ông" trật tự sợ bạn cô đơn cũng vội giơ tay. Thêm "ông" nguyên phó 

tỉnh Đà Nẵng và vài bạn trẻ. 
Tụi cán bộ lôi các ông đi "tẩm quất" và tống vào biệt giam. Huy họp anh em trong phòng lại, 

nói: 
- Mấy người vì cả phòng mà bị kỷ luật, không lẽ ngồi yên, đề nghị anh em đến bữa không ăn 

cơm. 
Cả phòng đồng ý. 
Cán bộ đến quát ngồi xếp hàng và thuyết giảng: 
- Chúng mày đều đáng tội chết nhưng bắn mỗi thằng thì phí một viên đạn cho nên Đảng và Nhà 

Nước khoan hồng. Chúng mày không đáng ăn cơm, con vật ăn còn có ích, mà lại còn bày đặt tuyệt 
thực. Thằng nào tuyệt thực đứng dậy! Huy, Đặng Hải Sơn và dăm bạn trẻ đứng lên, bị bắt mang đồ 
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đạc ra khỏi phòng, dẫn lên lầu trên giam riêng. Họ bị khám và tịch thu tất cả lương thực, được cho 
biết đã muốn nhịn thì cho nhịn luôn mọi thứ. 

Khi cán bộ đi khỏi, Huy họp các anh em lại trình bày: 
- Chúng ta không thể để mấy anh em bị kỷ luật mà làm ngơ. Nhưng chúng ta cũng thừa biết khó 

ai có đủ khả năng để tuyệt thực đến chết. Với cộng sản không như với cộng hòa còn có nhĩ mục 
quan chiêm. Nó chẳng những cho mình chết mà còn bắt mình chết luôn. Ở đây, chết sẽ chẳng ai 
biết đến. Mà chúng ta muốn chống cộng thì cần phải sống, lại cần không bị chúng để ý đến mình 
mới được. Đừng có anh hùng rơm. Vậy nếu các anh em tín nhiệm thì để tôi trình bày với tụi chúng 
nó, rồi các anh em đồng ý, nghe. 

Trưởng trại Tư Long là cán bộ nằm vùng, làm tài xế cho vua sắt vụn Trịnh Thái Bình, tính tình 
đặc sệt người miền Nam, thích ăn to nói lớn, rổn rảng, la cà nhậu nhẹt, từ Lê Văn Duyệt chuyển 
sang, bữa đó vắng mặt. 

Sáng hôm sau, Tư Long lên phòng nhốt nhóm tuyệt thực, phùng má trợn mắt quát tháo, hạch sao 
giám cả gan chống đối "cách mạng"! 

Huy xin phép được trình bày: 
- Thưa ông trưởng trại, chúng tôi học tập chính trị, được "cách mạng" dạy rằng "mình vì mọi 

người, mọi người vì mình". Mấy anh thư ký, trật tự vì cả phòng xin đi tắm mà bị kỷ luật thì chúng 
tôi cũng vì mấy anh đó mà nhịn ăn. Đầu đuôi là tại cán bộ dùng lời lẽ cọc cằn, vì như ông trưởng 
trại đã biết, ở bên Phan Đăng Lưu có gì cần gặp cán bộ, chúng tôi được hô báo cáo. Hơn nữa chúng 
tôi bao giờ cũng lễ phép với cán bộ và các cán bộ bên đó cũng xưng hô đàng hoàng với chúng tôi. 
Đàng này, sang đây, chúng tôi chưa hề được biết nội qui mới, lại thấy cán bộ có thái độ thiếu văn 
hóa, còn kỷ luật oan anh em, nên chúng tôi nhịn ăn là cốt gặp ông trưởng trại để trình bày, chứ đâu 
có chống đối "cách mạng". Tư Long hét: 

- Tội ai làm người ấy chịu. Cách mạng không cho phép người khác xía vô. Các cán bộ đó làm 
sai, tôi sẽ kỷ luật họ. Các anh không được quyền chống đối. Bây giờ các anh có chịu làm tờ kiểm 
điểm nhận lỗi hay không? 

- Thưa ông trưởng trại, bây giờ ông trưởng trại nói, chúng tôi mới được biết là tội ai làm người 
ấy chịu, người khác không được can dự. Vậy là chúng tôi có lỗi đích thực rồi, thì tất phải làm kiểm 
điểm chứ. 

Tư Long cho phát giấy để mọi người viết, rồi thu lại và cho trở về phòng. Toàn phòng lại phải 
xếp hàng ngồi nghe cán bộ xỉ vả. Nhưng mấy tên cán bộ ác ôn cũng được chuyển sang khu khác để 
tránh mất mặt. Và không khí khám Chí Hòa có lẽ nhờ vậy cũng đỡ ngột ngạt phần nào. 

 
* 

 
Lại còn chuyện mấy ông văn nghệ sĩ: 
Huy "bị" ở cùng phòng đã đành, còn "phải" ăn chung "mâm", ngủ chung mùng với hai ông, cùng 

là văn sĩ, mà là hai thái cực. Ông Doãn Quốc Sỹ thì cứ như cụ Khổng, không thái quá, không bất 
cập, lắm lúc Huy đến... phát sốt ruột! Còn ông Duyên Anh thì thật là kiêu bạc, cái gì cũng thái quá, 
cái gì cũng bất cập, lắm lúc Huy đến... phát phì cười! Ông hỏi Huy: 

- Ông có đọc sách của tôi không? 
- Không! 
- Ông không đọc sách của tôi thì sống làm đ... gì? 
Huy cười ngất: 
- Ừ, đúng rồi. Đáng kiếp. Bây giờ nằm đây thì cũng là hết sống vậy. Thực ra, thời Mỹ mang đô 

la sang rải ở Việt Nam, vật giá leo thang, lương quân nhân công chức lo thức ăn cho dạ dày còn 
chưa đủ, lấy đâu ra thức ăn tinh thần. Ông Duyên Anh vào tù rồi mà vẫn tiếp tục gây sự với đủ mọi 
hạng người: tướng tá, tổng bộ trưởng, nghị sĩ, dân biểu, cha cố, sư mô, khoa bảng, tư sản,... nghĩa là 
không ngần ngại gây ác cảm với bất cứ kẻ nào mà ông cho là có tội trong việc làm mất Miền Nam. 
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Ông lại cũng khoái ăn ngon mặc đẹp, thi đua với các anh tù tư sản, nên thường giấm giúi với 
đám cán bộ, thuê họ về nhà lấy tiếp tế. Những người không ưa ông liền xầm xì với nhau là ông làm 
"ăng ten"! 

Thế cũng chưa đủ, một buổi trưa, cán bộ Vũ trực gác hành lang. Vốn ăn chịu nhiều, anh ta pha 
bình trà và mở khoá giả bộ gọi ông ra "làm việc", rồi hai người ngồi ở đầu cầu thang uống nước nói 
chuyện. Trong phòng, mọi người ngủ trưa. Riêng Huy vẫn theo dõi. Hết phiên gác, cán bộ Vũ mở 
khoá, trả ông lại phòng. 

Ông liền bô bô: 
- Mẹ kiếp, cán bộ lái xe gíp cho ra ngoài ăn hủ tíu uống cà phê đá đã đời. Mọi người đưa mắt 

cho nhau, biểu đồng tình. 
Huy lườm ông ta: 
- Vì lý do gì mà phét lác ghê vậy? 
Ông rỉ tai: 
- Dọa cho "chúng nó" ngán. 
- "Chúng nó" ngán hay ông rồi khổ với "chúng nó"? 
- Ăn thua mẹ gì! Sao ông cứ đếm xỉa đến lũ đó. 
Sau ông Duyên Anh đi lao động tại Hàm Tân, Xuyên Mộc. Thỉnh thoảng có bạn đồng tù được 

tha về, lại thăm Huy. Người cho tin ông làm "ăng ten", bị bạn tù đánh lòi con ngươi; người bảo ông 
bị đánh gẫy tay; người bảo ông đã bị chôn sống. Ai cũng nói chính mắt trông thấy. Đến khi ông 
được thả, vượt biên, tới đảo, biên thư về, Huy vừa nhận được, thì một ông bạn hớt hải đến báo: - 
Duyên Anh rủ người vượt biên cho Việt Cộng bắt. Bây giờ sợ bị thanh toán, Việt Cộng mang giấu 
trên An Khê. Nó đang viết thư gài mọi người đấy. Đừng có liên lạc với nó mà nguy nghe! 

Huy đưa thư cho ông bạn. Ông đọc xong, nói: 
- Nó làm cò mồi giăng bẫy anh đó. Lờ đi, không có lôi thôi to. Tội nghiệp cho ông Duyên Anh. 

Vậy mà sau này Huy thấy ông chứng nào vẫn tật ấy, không chừa. Có tài, có danh, có tiền, lại cứ 
ngứa mồm, làm gì mà tai họa chả kè kè một bên! 

Ông Nguyễn Mạnh Côn thì lại ngông một cách khác. Nhiều người trong phòng không ưa ông. 
Các nhà văn tự nhận là đàn em ông xúm vào tố khổ: 

- Anh là lý thuyết gia chống cộng. Anh dạy chúng tôi chống cộng. Sao bây giờ anh lại bảo anh 
đâu có chống cộng? 

Ông cười hềnh hệch: 
- Chức lý thuyết gia chống cộng là các cậu phong, chứ tớ có bao giờ tự xưng đâu. Tớ cả đời chỉ 

phục vụ có nàng tiên nâu. Ai thuê tớ nhiều tiền hơn là tớ viết. Cộng sản bây giờ thuê, tớ cũng viết 
vậy. 

Đoàn Kế Tường buông luôn một câu: 
- Anh là đồ vô liêm sỉ! 
(Nhưng sau này, chính Đoàn Kế Tường lại viết cho cộng sản. Huy thấy chuyện đời thật lắm éo 

le). 
Quí vị Duyên Anh, Đằng Giao, Đặng Hải Sơn, Dương Đức Dũng bực lắm, chê ông không giữ 

lập trường. Huy không đồng ý với các ông nhà văn nhà báo đó. Chàng cho rằng ông Côn thừa 
thông minh để biết cộng sản chẳng tha ông. Trước sau gì ông cũng chết trong tù, với thể chất hom 
hem, thiếu thuốc, thiếu tiếp tế của ông. Nếu thiếu lương thiện, ông cứ im lìm nhận mình là lý thuyết 
gia, chống cộng đến cùng, chết trong ngục tù cộng sản để mọi người suy tôn. Nhưng ông là người 
trí thức lương thiện, không chấp nhận hào quang giả tạo, và có can đảm tự nhận chỉ là một kẻ 
nghiện, lấy thuốc phiện làm lẽ sống. 

Ông Duyên Anh cằn nhằn: 
- Cái nhà anh "giáo dỉ" này chuyên nghề ngụy biện! 
Tuy nhiên, Huy vẫn nói với ông Côn: 
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- Anh là chứng nhân lịch sử, biết nhiều chuyện ở hậu trường. Tuổi chúng mình thì cầm bằng gửi 
xác trong tù rồi. Anh nên kể lại mọi cái cho các anh em trẻ, để sau này họ đính chính lại lịch sử. 

Mà thực thế, thời Nhật, thời "Cách Mạng", thời Pháp trở lại, thời Ngô Đình Diệm, thời Nguyễn 
Cao Kỳ, thời Nguyễn Văn Thiệu, ông Côn đều tham gia ở những cương vị độc đáo, có khi không ở 
bề nổi, nhưng chắc chắn thừa thỏa mãn chí tang bồng và nhu cầu nha phiến. 

Ông có vẻ đồng ý, và chiều chiều họp một số anh em trẻ đồng tù đàm đạo dưới hình thức kể 
chuyện giải khuây. Huy không biết rồi ra, sau này, có ai sẽ viết lại những điều ông kể chăng? 

Sau, ông với Duyên Anh, Đằng Giao, Đặng Hải Sơn, Dương Đức Dũng cùng đi "lao cải" và ở 
chung phòng. Rồi có người cho Huy tin ông chết trong tù do... Duyên Anh báo cáo! 

 
Huy không tin. Và khi gặp Đặng Hải Sơn, rồi Đằng Giao Dương Đức Dũng được thả, Huy hỏi 

về vụ ông Côn. Cả ba cùng cho biết mọi tin đồn đều thất thiệt. Không làm gì có chuyện Duyên Anh 
hại ông, mà chỉ vì ông, dù tự hào là hiểu cộng sản, đã không lường nổi sự thâm độc của họ. Họ coi 
mạng người như rác, cố tình để ông chết. Ông chỉ tuyệt thực mà họ cúp luôn cả phần nước. Họ lại 
tách giam ông với tù hình sự để không còn được anh em tiếp tế! Mấy người đó đều hứa với Huy khi 
có dịp sẽ nói lên sự thật về vụ này. Chẳng có gì giống như mọi người tưởng.  

 
* 

 
Bị giam giữ, Huy chẳng vui cũng chẳng buồn, vì cho rằng: trong này là nhà tù, mà bên ngoài kia 

cũng là nhà tù. Chưa bị bắt thì lại còn phải lo ngày hai bữa, trông trước trông sau, thấp thỏm không 
biết bị tóm lúc nào. Chưa kể còn nỗi day dứt là không biết phải làm gì. Bị nhốt vào đây, ít nhất 
cũng còn được phần an ủi, bào chữa là vì bị bó chân bó tay nên đành bất lực. 

Và bỗng Huy khám phá ra một việc. 
Từ 1945, trong các giấc ngủ, chẳng mấy đêm Huy không nằm mơ thấy bị cộng sản săn đuổi. Và 

lần nào cũng ríu chân tay, chạy không nổi, vùng vẫy, kêu la không thành tiếng. Nhiều đêm ú ớ, giẫy 
giụa, khiến Trâm thức giấc và phải lay gọi. Khi tỉnh dậy, trống ngực đập thình thịch, mồ hôi mồ kê 
vã ra. Bây giờ, giấc ngủ thật ngon, không bao giờ Huy còn mơ thấy bị săn đuổi nữa. 

Rồi kiểm điểm lại những trại, những phòng trải qua, những người cùng bị giam giữ, Huy cũng 
lại thấy thêm một điều. 

Trước đây, Huy thường nói với học trò: 
- Các anh các chị đừng mong đợi gì ở những kẻ như chúng tôi. Ba đời chúng tôi đi làm đầy tớ. 

Ông bà chúng tôi làm bồi bếp, thông ngôn, chỉ điểm; cha chú chúng tôi làm quân nhân công chức 
cho nhà nước thực dân; thì chúng tôi mới được đi đây đi đó, học hành này nọ, để về tiếp tục kiếp 
tay sai. Vậy khá làm sao nổi. Thử coi con cháu các cụ Phan Bội Châu, Trần Quí Cáp. Tôi chắc họ 
đều bất hợp tác và biến thành nông dân, ẩn náu nơi ruộng đồng, thôn dã. Vậy các anh các chị hãy tự 
tìm lấy đường lối mà đi. 

Nhưng có một điều tôi xin nói với các anh chị. Chúng ta phải lương thiện. Thích cộng sản, 
chúng ta ra ngoài kia cùng chiến đấu với họ. Thích đô la, chúng ta ngang nhiên làm tay sai cho Mỹ. 
Đừng cái kiểu lũ "ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản". Đòi hỏi hòa bình ngưng chiến sao không kêu 
gọi, lên án, kết tội kẻ kiếm chuyện, mà chỉ chĩa mũi giùi vào kẻ phải tự vệ. Đó là thái độ lưu manh, 
vì những kẻ to mồm đó đều không phải là người vô học. Riêng tôi, giữa cái tệ mạt là cộng sản và 
cái xấu là cộng hòa, tôi lựa chọn cái xấu, vì hy vọng nó còn sửa đổi được. 

Mỹ có quyền lợi của Mỹ. Nga có quyền lợi của Nga. Theo Mỹ hay theo Nga thì một là vì quyền 
lợi cho bản thân, hai là vì ngu độn. Quyền lợi của Việt Nam không nằm trong các giới đó, nên tôi 
nói các anh chị phải tìm lấy đường mà đi. Thực ra, ngay lúc này, sự lựa chọn của các anh các chị 
cũng không khó. Chế độ nào thì rồi cũng cần người có thực học. Các anh các chị cứ học hành cho 
đến nơi đến chốn cũng đã là đóng góp nhiều rồi. 

Học trò Huy đều cười, nói với chàng: 
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- Thày ơi! Thời buổi này cần gì thực học, chỉ cần bằng cấp, thần thế và mánh lới thôi. Nghe thày 
thì đói rách là cái chắc. 

Thực tế, Huy thấy quả như vậy. Tuy nhiên, một phần nào, Huy vẫn nghĩ có lẽ vì chàng không 
bằng người nên có phần đồng ý với học trò như thế chăng? *ít nhất những người nắm giữ những 
chức vụ quan trọng, làm chủ những tài sản to lớn cũng phải có một tài năng đức độ nào đó chứ. 

Vậy mà lần bị giam giữ này, đặc biệt được nằm chung hết năm ấy tháng khác toàn với các vị tai 
to mặt lớn, tiếng tăm tên tuổi, Huy đành phải thú nhận là những điều võ đoán trên vẫn còn quá nhẹ. 
Vì thực tế, phải kết luận rằng: Họ có được những địa vị, tiếng tăm, tài sản đó đều nhờ hai đặc tính: 
tham lam vô độ - từ cái thực lớn đã đành nhưng còn tham bất cứ cái gì, dù nhỏ nhặt đến đâu, kể cả 
phải dùng đến những trò bỉ ổi -- và cực kỳ ngu dốt -- ngay cả trong lãnh vực mà họ có bằng cấp 
chuyên môn. Cho nên Huy lại cũng thấy họ chỉ thuộc hai loại người mà chàng đặt tên là "lũ tiêu 
bạc giả", tức hạng người biết mình dốt nát, không hề có khả năng, nhưng có phe đảng là cứ khoe 
bừa, làm bừa, tâng bốc lẫn nhau để bịp bợm chia chác; và "lũ buôn ảo tưởng", tức hạng người 
tưởng mình có tài cán thật, nhảy ra múa rối, đến lúc bị truy nã về ngành chuyên môn thì ú ớ chẳng 
đâu vào đâu. 

Chả trách, từ trước đến nay, ngoài cái gì do ngoại bang thực hiện, còn không có nổi lấy một 
công trình gì gọi là coi được. Cứ thử so sánh thời gian Pháp bóc lột để đưa về chính quốc với thời 
gian "độc lập" được viện trợ tối đa ở cả hai miền, thì rõ có những công trình gì. 

Và Huy đành tự nhủ: Điều mình mong mỏi là lầm đã không xảy ra. Với nhân sự như thế thì chỉ 
còn duy nhất trông mong ở lẽ biến dịch: Cộng sản tự nó sẽ biến thể, lần lần. 

 
* 

 
Trong nước, Huy chẳng hiểu sao những người sinh trưởng Miền Nam phải sợ cộng sản. Sinh ở 

Miền Nam thì sống theo kiểu Miền Nam. Bây giờ Miền Bắc cai trị thì sống theo kiểu Miền Bắc, 
chứ tội tình gì. Nó gán tội tào lao, bắt cha chồng con cháu đi tù, sung công nhà thờ, chủng viện, 
chùa chiền, nhà cửa thì cứ xung phong đòi vào tù hết cả, xem nó có phải bó tay không. 

Các quân nhân nhà nghề, các người bị động viên, các công chức làm việc vì cơm áo tuân hành 
lịnh nhà nước, buông súng, giao cơ quan, trình diện học tập. Đúng. Nhưng các lãnh tụ tôn giáo, 
đảng phái, đoàn thể chống cộng cũng tuân theo "phép nước", cũng tin tưởng cộng sản khoan hồng 
nên cũng thôi chiến đấu, cũng trình diện! Nghĩa là nghĩ rằng cộng sản cũng có luật pháp, cũng tuân 
thủ điều hứa hẹn, cũng muốn hòa giải hòa hợp? Làm chính trị, chống cộng đến thế thì ghê thật. Ý 
chừng ai cũng nghĩ thiên hạ bị nhưng mình may ra thoát. Trước kia hăng thế mà bây giờ êm ru, 
chắc lại cũng do những bàn tay ngoại bang, chứ trần thân đâu có làm nên trò trống gì cho ra hồn. 
Bắc Nam gì cũng thế thôi. Cái gì mà sư mô cũng chạy, cha cố cũng đi chui. Cứ làm như phật tử, 
con chiên di tản mới cần mấy vị vậy. 

Huy không thấy một tổ chức chống cộng nào ra hồn. Đám nào cũng khoe có Mỹ đứng đàng sau, 
có ông Lân, ông Kỳ, ông Trưởng ở trong rừng. Mắt Huy thấy họ quàng chân lên cổ chạy, còn gì mà 
hòng. 

Cán bộ, bộ đội Miền Bắc trách sao không ra giải phóng họ, lại còn năn nỉ ngụy có về thì bảo 
lãnh giùm. Thật là ngộ. Đã là ngụy thì có đời nào về. Hôm nổ ở Long Khánh, cán bộ, bộ đội tụt nón 
cối dép râu, quẳng xà cột, thay quần loe, dép xa bô, trốn mất tiêu. 

Bà con hớn hở ra đường hò hét: 
- Quân ta đã về, quân ta đã "dzìa"! 
Huy nghe muốn khóc. Quân nào mà về. Trông chờ kẻ trốn chạy về giải phóng thì thật thảm 

thương. 
Nhìn những cựu quân nhân, công chức ì ạch kiếm sống, Huy mường tượng giá mỗi người di tản 

bảo trợ cho một gia đình mỗi tháng 50 đô la thôi, là họ dư sống, hoan hỉ dành trọn thời giờ và tính 
mạng vào hoạt động. Không chừng cả vợ con họ cũng tích cực tham gia. Là có cả triệu gia đình 
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chống cộng. Lại còn vụ gửi hàng, gửi tiền. Ban kinh tài của các tổ chức chống cộng đâu mà không 
quơ lấy. Vừa ra tiền vừa giúp đồng bào khỏi bị con buôn bóc lột, cộng sản trục lợi. Theo dõi tin tức 
bên ngoài, Huy không hề thấy động tĩnh một chính phủ lưu vong, một đài vô tuyến, một tờ báo gửi 
về, ngoại trừ chương trình Việt ngữ của đài VOA và giọng ca rên rỉ của một số ca nhạc sĩ, có cả 
những vị chuyên hát hò phản chiến, đòi hòa bình để rồi bỏ chạy và tiếp tục lải nhải mới thật là mỉa 
mai! Huy phải tự hỏi: Hoặc sợ quá, chưa hoàn hồn; hoặc thỏa mãn với tiện nghi vật chất mà quên 
mảnh đất đầy đau khổ mất rồi? 

 
 
 
 
 
 
XIV 
 
Trương về Bắc, an phận với quà cáp, máy may, xe gắn máy, ti vi, tủ lạnh,... của bạn hữu Miền 

Nam. Hoàng trình diện "học tập", chết vì kiệt lực và kiết lỵ. Hân bị bắt về tội "phản động", chống 
đối "cách mạng", rồi -- người nhà được thông báo -- vì trốn trại nên bị bắn chết. Gia đình Mẫn, 
đóng vàng cho nhà nước, vượt biên "bán chính thức" trong chuyến tàu bị nổ, chết hết cùng toàn thể 
hành khách, khi vừa ra tới cửa sông. 

Đó là những tin chính thức của phe cầm quyền. Còn đồn đại thì đủ kiểu. Chẳng biết tin vào ai. 
Nào là vì ngoan cường nên nhà nước thủ tiêu. Nào chính nhà nước cho nổ cho bõ ghét, cho đỡ mất 
thể diện, đỡ bị quốc tế mè nheo. Nào quân trong rừng ra giải vây trại này, nào Mỹ mang trực thăng 
sang bốc thành phần "cải tạo" ở trại nọ,... 

Hệ quả tất yếu là một đàng kẻ thống trị càng được e dè, đàng khác kẻ bị trị càng trở thành tiêu 
cực. Mỗi trại đều cả ngàn sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa mưu lược, võ nghệ đầy mình mà cứ nằm 
chờ sung rụng, để cho một giúm bộ đội, công an răng đen mã tấu hành hạ, nhiếc móc! Có ai giải 
thích là đòn tâm lý của cộng sản thì anh em lại xỉ vả rằng làm thui chột niềm hy vọng! 

 
* 

 
Cuối năm 1980, ông Huy được tha, vừa về đến nhà thì vợ chồng ông bạn tư sản cho con đến tìm, 

bảo tới ngay có việc quan trọng. Đến nơi thì ra ông bà ta có ông "con nuôi", một kỹ sư tên tuổi, 
xưng hiện ở trong một ủy ban tuyển chọn người di dân sang Úc Đại Lợi, do một thỏa thuận giữa hai 
quốc gia, vì Úc hiện có quá nhiều đất đai hoang vu cần khai phá mà Việt Nam quá thừa người đang 
muốn tống đi! 

Ông "con nuôi" mô tả nhiều chi tiết vô cùng rùng rợn: làm thông hành, nhập cảng xe buýt 
chuyên chở, tuyển tài xế, lập thủ tục tạm trú, bảo vệ, hộ tống, vân vân và vân vân. Điều kiện cũng 
giản dị thôi, chỉ cần nạp một tấm hình (sau lại thêm phải họp thành mươi người một hộ, và cuối 
cùng thêm lệ phí thông hành... bằng đô la "tươi"). 

Ông Huy được gia đình bạn hỏi ý kiến và có nhã ý cho tham gia. Có ông "con nuôi" thì chẳng 
tốn kém gì, bất quá đãi bữa cơm mua vui, gặp mặt quí vị chức sắc, thì gia chủ đã sẵn lòng đài thọ 
rồi. 

Chẳng có dữ kiện gì để cho ý kiến, ông Huy chỉ thưa rằng đã là "con nuôi" thừa tín nhiệm xưa 
nay thì còn đặt vấn đề làm gì. Riêng ông, nếu kiếm ra hình thì tham gia cũng chẳng sao, nhưng dự 
bữa cơm đãi đằng thì xin được miễn. Thế rồi khối tiệm chụp hình mọc ra, khối trung tâm tuyển mộ 
kẻ nào biết "lì xì", và thẻ hành sự cùng thông hành in thật tinh vi, bằng Anh ngữ đàng hoàng, một 
trăm đô la một tấm. Có bao nhiêu người kiếm ra tiền cũng như bao nhiêu người hí hửng đã thành 
công dân Úc Đại Lợi! 
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Ít lâu sau, lại có ông bạn ký giả dẫn một vị lãnh đạo tinh thần và người phụ tá tới, nhờ viết hộ 
một bức thư. 

Theo quí vị đó, tại một nơi cai quản nọ, vùng cộng sản, một hôm có hai phi công Mỹ ngộ nạn 
vào trốn tránh. Một lành lặn, một thương tích trầm trọng. Vị lãnh đạo và ông phụ tá (trước là y tá) 
săn sóc cho kẻ bị thương, nhưng vô hiệu. Cuối cùng đành mang chôn người chết và giấu người 
sống. Sau người sống về được vùng "quốc gia", rồi về nước, và trở thành thống đốc tiểu bang 
Massachusetts! Nay ông thống đốc viết thư sang tri ân và hứa sẽ làm bất cứ điều gì hai vị này yêu 
cầu. Hai vị đã trở thành ân nhân chẳng những của cá nhân ông ta, mà còn là của cả nhân dân tiểu 
bang Massachusetts và quốc gia Hoa Kỳ nữa. 

Các vị yêu cầu ông thống đốc điều duy nhất: Những gia đình nào các vị muốn cứu vớt, xin cho 
đi Mỹ, thì được đặc cách can thiệp với nhà nước Việt Nam. Ông Huy được nhờ viết cho cái thư vắn 
tắt như vậy. 

Thấy cũng chẳng có gì phải dè dặt, ông vui lòng thảo giùm. Chết cái, ít lâu sau, bỗng lục tục kéo 
đến cả hàng mấy chục người, nói do vị lãnh đạo giới thiệu đến để nhờ ông điền hộ đơn từ theo 
chương trình của... ông thống đốc. Ông Huy chợt hiểu: Có lẽ ông bạn tư sản cũng như bản thân ông 
có một chút hư danh nào đó, và thiên hạ tính lợi dụng, để chứng tỏ trong chương trình này, chương 
trình nọ mà có những kẻ như vậy tham dự, thì tất có nhiều phần tin tưởng được. 

Kể từ đó, ông Huy biết dè dặt hơn, ngay cả trong sự giúp đỡ mọi người! Nghĩa là bất cứ sự việc 
gì cũng có đủ mọi giả thuyết. Cuộc sống đầy bịp bợm, lường gạt; đói rách lầm than làm sa đọa mọi 
tình nghĩa; cha con, vợ chồng, anh em, bằng hữu, tu sĩ, tín đồ cũng chẳng còn tin nổi nhau hoặc tin 
vào một cái gì. 

Ở lại, thấy chẳng nên tích sự, ông Huy xin đi đoàn tụ gia đình.  
 

* 
 
Đầu năm 1985, tới Hoa Kỳ, sau hai mươi năm, trở lại, điều đầu tiên khiến ông Huy bàng hoàng 

là tấm hình vĩ đại của viên thị trưởng da đen chào mừng hành khách tại cầu thang phi trường. Ông 
thấy nhiều dân da màu làm việc, một cách đáng ngạc nhiên, ở những chức vụ mà trước kia là một 
sự hãn hữu, đến nỗi ông tự hỏi nhân viên da trắng đi đâu hết cả! Nước Mỹ quả có những tiến bộ 
vượt bực về bình đẳng bình quyền giữa các màu da, sắc tộc. 

Và cả những tiến bộ khác nữa: hàng họ ngoại quốc tràn ngập thị trường, máy điện toán thay thế 
máy chữ, ti vi màu thay thế ti vi đen trắng, video thay thế chiếu bóng tại rạp, mỗi người một xe 
thay cho mỗi gia đình một xe trước đây; nữ giới cũng "được" giải phóng, bình đẳng bình quyền, 
xông ra đi làm nhiều hơn. Thuốc lá trước kia là một điều phổ cập ở cả hai phái thì nay sắp bị loại 
khỏi lối sống bình thường. Điều này chứng tỏ người Mỹ cũng thật dễ uốn nắn, bảo sao tin vậy! 
Người Mỹ điển hình lúc này không còn cao ráo, son sẻ. Họ phì ra như những bao gạo, những thùng 
"phuy" di động. Có lẽ do thực phẩm được trồng trọt chăn nuôi bằng hóa chất? Nhất là các bà với 
đường vòng số hai đáng nể. Bộ ngực đồ sộ của phái đẹp trước đây được chiêm ngưỡng thì nay lại 
cần xẹp đi một cách rất khiêm nhượng. Như vậy, trước đây, có lẽ chúng đều được bơm chăng? Ông 
Huy than thầm: Vậy mà xưa kia nhiều người cứ chê bai các bà các cô Việt Nam ngực lép! Y phục 
cũng thế, không còn sắc thái riêng biệt của giới phái, của một Bắc Mỹ thanh lịch nữa, mà hỗn loạn 
đủ kiểu. Cũng tốt đi, nếu nó làm tăng vẻ đẹp con người. Tiếc thay, trái lại, dưới nhãn quan ông, 
những bộ quần áo nhầu nát, lụng thụng, nửa chừng nửa vời, những mái tóc bù xù, những thời trang 
không phân biệt nổi đàn ông đàn bà chỉ làm xấu con người, và biết đâu chẳng làm trầm trọng thêm 
tình trạng đồng tính luyến ái! 

Về nhiều phương diện khác, ông cũng thất vọng não nề. Với ông, nước Mỹ đang trên đà thoái 
hóa. 

Còn về tình người? Dân Mỹ đã bội bạc với cả những kẻ họ bắt đi làm nghĩa vụ ở xứ lạ trở về! 
Hai mươi năm trước, hơi thấy ai lang thang lết bộ, là có người rà lại hỏi cần đi xe nhờ không. Bây 
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giờ kẻ nào làm vậy thì hóa ra khật khùng, chắc chắn rước họa vào thân! Ở các thành phố lớn, 
Washington DC, New York, Chicago, Los Angeles,... không còn được cái thú lang thang sáng đêm 
an toàn. Những dá báo kèm một ống bơ bên cạnh cho người mua tự do bỏ tiền trả hay lấy lại tiền 
dư không còn nữa, chứng tỏ một nếp sống đôn hậu đã lùi vào dĩ vãng. Ông Huy không ngờ nổi, chỉ 
hai mươi năm mà đã thay đổi cả một xã hội sống trong no đủ và hoà bình nhiều đến thế! 

 
* 

 
Về phía người Việt, sự thành công cá nhân kể như vượt bực. Những bác sĩ, luật sư, doanh gia có 

những cơ sở khang trang không thua kém ai. Và con người, ai cũng phát tướng, mặt mày phương 
phi, dáng dấp bệ vệ, đến nỗi, nếu không thật quen biết, ông Huy thấy ai cũng giống ai, không phân 
biệt nổi. Chính con cái cũng dành cho ông những sự ngạc nhiên. 

Sau 30 năm múa gậy vườn hoang, từ 19 tháng 8, 1945 đến 30 tháng 4, 1975, cộng sản Việt Nam 
chỉ đẻ ra một bộ luật duy nhất, mà nhà luật học Trần Công Tường hãnh diện khoe với ông Huy là 
tiến bộ nhất thế giới, bộ Luật Gia Đình, với các khoản hủy bỏ phụ quyền, cho phép ly hôn dễ dàng, 
nhằm phá vỡ nền tảng gia đình truyền thống, nhưng vẫn chưa thực sự thành công. 

Vậy mà kinh tế, công ăn việc làm ở Hoa Kỳ đã thừa sức đẩy những người con ông mỗi người 
một phương. Họ không hề còn thấy nhu cầu quần tụ. Ngày giỗ, ngày tết, không ai có điều kiện xum 
họp. Tinh thần đại gia đình chắc chắn rồi sẽ nhạt nhòa với thời gian. 

Lại nữa, vừa đúng lúc ông Huy tới, thì cũng nổ ra vụ được gọi là "buôn kháng chiến"! 
Những thành viên lãnh đạo của một tổ chức -- kể là đã được đồng bào đóng góp nồng nhiệt -- 

công khai tố cáo nhau bịp bợm, tham ô. Nghĩa là gồm cả thủ đoạn của cộng sản lẫn tệ đoan của 
cộng hòa! 

Chạy trốn cộng sản, chắc hẳn đã phải năm năm mới hoàn hồn và ổn định được cuộc sống. Lại 
phải cần năm năm nữa mới có nổi một cao trào. Thì lại bị lường gạt! Ông Huy đã chuyện trò với 
mấy người trẻ. Họ chép miệng, thở dài: - Bác thấy đấy. Những người lớn các bác, thuộc thế hệ 50, 
60, 70 tuổi, đã múa may cả mấy chục năm rồi, cho đến nay chưa ai chứng tỏ nổi là có chút tài năng 
hay đức độ. Bây giờ lại vẫn những bộ mặt đó tiếp tục hò hét i uông, chẳng đưa ra được cái gì khác 
lạ. Chắc họ định cứ bổn cũ soạn lại. Thế nên chúng cháu phải lánh xa. 

Ông Huy thấy những người trẻ có lý. Những kẻ thường dân già nua lạc hậu như ông về vườn là 
điều đương nhiên rồi. Nhưng tốt hơn, ông mong là cả những người đã có một thời tung hoành mà 
làm mất cơ hội của đất nước cũng nên rút lui, dành chỗ cho thế hệ mới mang khả năng thiện chí ra 
thi thố. Làm thế nào để thế hệ trẻ thấy thực sự lớp người già đã ý thức được khả năng đức độ yếu 
kém của mình, thực tâm mong muốn lớp trẻ đứng ra lãnh vai trò tích cực. Lớp già đừng cố giành 
lấy mọi chức vị, mà trái lại, hãy rút lui vào bóng tối, khuyến khích người trẻ ra thay thế; chỉ nên 
mong được người trẻ tự ý tìm tới xin cố vấn, học hỏi kinh nghiệm mà thôi. Như thế họa chăng mới 
mong thấy được nhân tài dấn thân và có sự thật tâm cộng tác giữa các thế hệ. 

Liên hiệp, kháng chiến, phản chiến, hòa bình tức khắc, hòa giải hòa hợp, gửi quà giúp đỡ, du 
lịch quê hương, thăm viếng thân nhân, hợp tác tái thiết đất nước, cứu trợ xã hội,... tất cả các chiêu 
bài được phe cộng sản cũng như những người "tiến bộ" lần lượt hò hét đều đầy "chính nghĩa", đều 
cao thượng tuyệt vời, mà sao ông Huy vẫn thấy bất ổn! 

Lenin đã nói một câu thật chua chát nhưng lại vô cùng chính xác khi mang áp dụng vào đa số 
các hoạt động đó trong gần 50 năm nay: Nhiệt tình cộng với ngu dốt thành phá hoại! 

Ông Huy không giám nghĩ quí vị đó ngu dốt mà chỉ e rằng cái nhiệt tình thiếu thận trọng của họ 
rồi sẽ cũng cứ tiếp tục tàn phá đất nước, con người Việt Nam dài dài! Có lẽ vì ông chưa thấy khuôn 
mặt nào đủ gây tín nhiệm; mà cũng vẫn chỉ toàn những người đã quá quen mặt biết tên chăng? 

Ông Huy quá ngán ngẩm trò đánh đu với tinh, cỡi ngựa chung cùng đức ông, hoặc tệ hơn, cảnh 
cẩu vĩ thảo, gió chiều nào ngả theo chiều đó, mà suốt bao năm qua ông đã từng chứng kiến! 
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Có lẽ cần phải tìm hiểu về những thành phần xã hội trong giai đoạn lịch sử hiện nay của Việt 

Nam. 
Chả hạn những người lãnh tụ cộng sản muốn gì? 
Chắc họ phải là những kẻ bất mãn của Bergson (tất cả các cuộc cách mạng là do những người 

bất mãn làm ra và cũng là để cho riêng họ: toutes les révolutions sont faites par et pour les 
mécontents) hoặc những kẻ bất hợp (misfits) của Hoffer (không đủ tài năng, học lực để có địa vị 
trong xã hội đương thời) đã đành. Nhưng họ cũng lại còn phải là những người cơ trí và cơ tâm, 
nên mới có thể thấy rằng đường lối phi nhân của cộng sản mà là thiết thực và chung cục được. Từ 
điểm đó, họ có một phương thức nhiều phần hấp dẫn: cứu cánh biện minh phương tiện. Để đạt mục 
đích, phải linh động tối đa. Và do đó, họ thành công. Một khi thành công thì ai cũng muốn duy trì 
cái thành quả của mình, khó chấp nhận chia xẻ với người khác, và chỉ thấy mình là đúng, chứ 
chẳng cứ chỉ mình người cộng sản. 

Họ giữ độc quyền cai trị, không có gì là lạ. Lịch sử loài người ở đâu cũng chứng tỏ điều này: Kẻ 
nắm được quyền bính luôn luôn muốn giữ làm của riêng để lạm quyền, hưởng thụ, để rồi lại mất 
vào tay kẻ khác; kẻ quyền bính cũng luôn luôn tự cho là biết hơn cả, nắm được chân lý, cần áp đặt, 
bắt mọi người theo, để rồi lại phát sinh chống đối. 

Cho đến nay, họ đang suy nghĩ và sử dụng quyền hạn như thế. Điều này không có gì đáng ngạc 
nhiên. Ai khác, mà vào vị trí họ, chắc còn quá lạm hơn thế nữa không chừng. 

Tuy nhiên những biến chuyển quốc tế đã chứng tỏ rằng ngay các nước cộng sản -- giờ này còn 
lại -- cũng phải xoay chiều. Thế thì, Việt Nam, trong một ngày nào đó, cũng không thể ra ngoài qui 
luật: hoặc nhà nước phải ôn hòa cởi mở, từ bỏ giáo điều, thực tâm mời gọi mọi thành phần hợp 
tác; hoặc dân chúng phải bạo động vùng lên lật đổ bạo quyền ngoan cố. 

Dĩ nhiên giải pháp thứ hai sẽ đầy đau thương, đổ vỡ, chưa biết chấm dứt ra sao. Vì, khác với 
các nước Đông Âu và Nga Xô, Việt Nam thiếu sự lãnh đạo liên tục, thiếu truyền thống tập hợp, 
thiếu đường lối, thiếu nhân sự,... Nói trắng ra là một nhà nước sụp đổ ở Việt Nam sẽ mang đến một 
đại loạn sứ quân hay, tối thiểu, một bất ổn chính trị lâu dài, như Miền Nam 1963 đã từng chứng 
minh. Vậy người cộng sản cứ múa may rồi sau đó là đại hồng thủy. Hoặc cùng mọi người xây dựng 
ước mộng bình thường: quốc gia dân tộc, công bằng cơm áo. Thì bây giờ là lúc cần tự xét. Họ đã 
gây những tội ác gấp trăm ngàn lần kẻ mà họ lên án kết tội, lật đổ, xua đuổi. Chính họ tự nêu lên 
chứng cớ rành mạch nhất về mọi sự ngu dốt, lạc hậu, thối nát, lãng phí, dối trá, tàn bạo, đổ nát, 
đau thương mà họ đã gây ra. 

Ta thử trích dẫn: 
Chúng lợi dụng lá cờ tự do, bình đẳng, bác ái đến cướp đất nước ta, áp bức đồng bào ta. Hành động của chúng 
trái hẳn với nhân đạo và chính nghĩa. Về chính trị, chúng tuyệt đối không cho nhân dân ta một chút tự do dân 
chủ nào. Chúng thi hành những luật pháp dã man. Chúng lập ba chế độ khác nhau ở Trung, Nam, Bắc để ngăn 
cản việc thống nhất nước nhà của ta, để ngăn cản dân tộc ta đoàn kết. Chúng lập nhà tù nhiều hơn trường học. 
Chúng thẳng tay chém giết những người yêu nước thương nòi của ta. Chúng tắm các cuộc khởi nghĩa của ta 
trong những bể máu. Chúng ràng buộc dư luận, thi hành chính sách ngu dân. Chúng dùng thuốc phiện, rượu 
cồn để làm cho nòi giống ta suy nhược. Về kinh tế, chúng bóc lột dân ta đến xương tủy, khiến cho dân ta 
nghèo nàn thiếu thốn, nước ta xơ xác tiêu điều. Chúng cướp không ruộng đất, hầm mỏ, nguyên liệu. Chúng 
giữ độc quyền in giấy bạc, xuất cảng và nhập cảng. Chúng đặt ra hàng trăm thứ thuế vô lý, làm cho dân ta, 
nhất là dân cày và dân buôn, trở nên bần cùng. Chúng không cho các nhà tư sản ta ngóc đầu lên. Chúng bóc 
lột nhân dân ta vô cùng tàn nhẫn. 
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Đó là lời "Cha Già" họ. Mà hiện nay, đó lại là những lời dân tộc đang dùng để nguyền rủa họ, 
và lịch sử sẽ nguyền rủa họ. 

Tuy nhiên, nếu muốn, họ thừa quyền thế để thú nhận nhầm lẫn, để sửa chữa tội lỗi, để xoa dịu 
đau thương cho giống nòi, để xây dựng tiền đồ dân tộc. Lưu tiếng thơm hay tiếng thối là do toàn 
quyền họ quyết định. Quan nhất thời, dân vạn đại, mọi sự đều biến chuyển. Họ chẳng chống nổi cái 
thế tất phải đến. Họ thừa tuổi tác và hiểu biết để ý thức như thế. 

 
Dân không đòi hỏi gì quá đáng. Dân đủ lương tri để biết cái phải cái trái, người tốt người xấu, 

cái nên cái không nên làm. 
Thời gian cấp bách, họ nên sớm giúp dân thực sự lựa chọn người đại diện rồi lui về sống nghỉ 

ngơi trong lòng dân tộc, đàng hoàng đi vào cửa trước của lịch sử đất nước, kẻo gương Ngô Đình 
Diệm ở Việt Nam, Noriega ở Panama và Ceausescu ở Lỗ Mã Ni quá hiển nhiên. 

 
* 

 
Ví thử Hồ Chí Minh được nhập học như sở nguyện, Trường Chinh không bị đuổi học để đậu đạt, 

Võ Nguyên Giáp có được cái chứng chỉ pháp chế để xuất chính, thì thực dân Pháp đã có những tên 
tay sai đắc lực và đế quốc Nga Xô đã không có một chư hầu khuyển mã ở Đông Nam Á. Nhưng 
đảng viên cộng sản Việt Nam không phải chỉ là Hồ Chí Minh, Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp,... 
những kẻ bất đắc chí, hoàn toàn ý thức việc làm tay sai, cho quan thày này không xong thì kiếm 
quan thày khác, để mưu cầu quyền bính, lợi danh. Mà dĩ nhiên còn có đám người gia nhập Đảng vì 
muốn địa vị, lợi lộc của một chế độ. Những người cơ hội chủ nghĩa này bất cứ thời nào, nơi nào 
cũng có. Và lại còn cả những người bắt buộc phải trở thành đảng viên vì tay không, bất lực giữa 
một môi trường sắt máu, thù hận, vô nhân và vô luân. 

Ngoài ra cũng lại có những đảng viên chọn con đường cộng sản vì tin tưởng đường lối Đảng là 
chống bất công, chống người bóc lột người, là xây dựng một thế giới đại đồng không biên cương, 
một thiên đường hạ giới đầy ắp tình người, trong đó mọi người no ấm, phát triển đầy đủ tiềm năng: 
các tận sở năng, các thụ sở nhu, "phá tan biên cương loài người sống thân yêu". Và như thế thì, 
theo họ, hy sinh năm ba thế hệ đáng kể gì. Đâu cần phải có tổ quốc, gia đình, tín ngưỡng,...! Rồi 
sau tháng Tư 1975, sau gần hai chục năm xã hội chủ nghĩa từ nam chí bắc, sau những sự việc ở "tổ 
quốc Liên Xô", ở các nước "anh em ruột thịt" Đông Âu, ở các nước láng giềng "vừa là đồng chí 
vừa là anh em" Trung Quốc, Kampuchia "sông liền sông núi liền núi", những người này thừa hiểu 
ý thức hệ, chủ nghĩa cộng sản chỉ là phương tiện mà Lenin, Stalin "kính yêu" sách động các đảng 
cộng sản tây phương, các đảng cộng sản tại các thuộc địa chống phá Anh Pháp Mỹ để Nga Xô "vĩ 
đại" củng cố nội bộ lúc đầu và vươn lên địa vị siêu cường sau Đệ Nhị Thế Chiến. Và Mao Trạch 
Đông là một học trò khôn ngoan, cũng dùng để thực hiện bá quyền, chủ nghĩa nước lớn cho Trung 
Hoa. Tiếc rằng, ở Việt Nam, thì lại là để một giúm mặt người dạ thú vô liêm bán rẻ tổ quốc, phản 
bội toàn dân, trâng tráo láo khoét lừa bịp, rồi phè phỡn hưởng thụ. Vì những đảng viên này đã lầm 
phương tiện là cứu cánh, lấy Mác-Lê, Mao tuyển làm kinh bổn, thờ phượng những "vĩ nhân" của 
Nga Xô, Trung Quốc và, tệ hơn, thần thánh hóa tên tay sai đế quốc thiển cận, tên đồ tể số một 
trong lịch sử Việt Nam: Hồ Chí Minh. 

Bây giờ, họ có thể lựa chọn những thái độ: 
- Quá nhiều tự ái để nhận ra sự ấu trĩ, và bào chữa với bản thân, với vợ con, bằng hữu rằng chủ 

nghĩa vẫn đúng, chỉ có một số người sai, để lừa mình và bịp người; 
- Đã đầu tư quá nhiều thời gian, công sức, nên nay gỡ gạc hưởng thụ được phần nào, lúc nào 

hay phần đó, lúc đó; tiếp tục phụ họa lũ ma đầu đã lừa bịp họ; như thế, họ tự đồng hóa với bè lũ 
thời cơ chủ nghĩa mà họ đã lên án kết tội;  
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- Đã quá ư mệt mỏi, nên đành buông xuôi và phản bội lại chính bản thân, gia đình, quốc gia, 
dân tộc; phản bội lại chính lý tưởng mà họ ôm ấp; mang tội với tất cả những cái khác ít tệ mạt, dã 
man, bỉ ổi hơn mà họ đã đang tay phá đổ;  

- Hoặc, còn là con người, những con người có tâm hồn, có tinh thần phục thiện, nên họ thú nhận 
sự lầm đường lạc nẻo để, ít nhất, vớt vát lại chút liêm sỉ cho bản thân, giải tỏa những đấu tranh nội 
tâm cho vợ con, bằng hữu;  

- Hoặc, chuộc lại lỗi lầm, cùng toàn dân làm lại từ đầu, cùng nhau đứng lên lật đổ những tên đồ 
tể, xây dựng một Việt Nam ấm no trong tình đồng bào ruột thịt, không mặc cảm, không thù hận, 
không giai cấp. 

* 
 
Thoắt cái, đã 50 năm. 
Những người Nam Bộ Kháng Chiến 1945, "Toàn Quốc Kháng Chiến 1946" mà chưa hy sinh 

hoặc chết già thì nay cũng bảy, tám mươi tuổi. Sớm hay muộn, có hay không nhận thức được sự bị 
bịp bợm, bị cướp giật công lao thì cũng đã sức cùng lực cạn. Nhiều lắm, ở họ, chỉ còn có thể trông 
đợi một sự hướng dẫn, một sự cố vấn, một tấm gương soi để những người ngày hôm nay không đi 
vào vết xe cũ. Nam Bộ Tập Kết, năm 1954 ra Bắc, đã tự thấy bị lường gạt, đã thấy đồng bào Miền 
Bắc bị bóc lột, hành hạ, giết tróc, bị biến thành vật hy sinh như thế nào. Mặt Trận Giải Phóng 
Miền Nam, năm 1975 về thành, đã rõ bị phản bội trắng trợn ra sao. 

Những người Chống Mỹ Cứu Nước nay đã thừa biết chẳng ai cần nhờ cứu vớt, ngoại trừ chính 
bản thân họ! 

Họ là những người tự nguyện chọn chiến tuyến, khác với các người bị cưỡng bách tập kết, bị bắt 
buộc cầm súng trong Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam, phải làm nghĩa vụ vì lịnh của nhà nước Bắc 
Việt. Tuy nhiên họ không hề chiến đấu vì lý tưởng cộng sản. Họ chống ngoại xâm, thực dân, phong 
kiến, độc tài, tham nhũng vì bản thân, gia đình, làng xóm, quốc gia, dân tộc. 

Tiếc rằng việc làm của họ lại chỉ là đạp đổ những cái chưa tốt, đổi lấy cái tệ mạt tận cùng. Tất 
cả những cái mà họ chống đối hiện nay lại tập trung nơi bè lũ thống trị cộng sản. Như vậy, không 
những họ tự mua gông mà đồng thời còn quàng cái ách đó vào cổ toàn dân. Một gông cùm đê tiện, 
tàn bạo gấp trăm ngàn lần mọi bè lũ xưa kia, dù ngoại bang hay bản xứ. 

Nay, những người đó chưa già. Họ vẫn có thể tranh giành xôi thịt với kẻ đã bịp bợm họ, để ăn 
trên ngồi trốc, học đòi cung cách lưu manh, để rồi lại bị tụi lưu manh khác thay thế. Hoặc nhận 
thức rõ ràng con đường từng theo đuổi đang gặp một chướng ngại bẩn thỉu, dơ dáy cuối cùng, cần 
hè nhau thu dọn. Chắc chắn thái độ sau là thái độ tất yếu của họ, những con người xứng đáng với 
nòi giống tổ tiên. 

Họ ở cương vị ngang ngửa với kẻ hiện nắm giữ quyền hành. Họ có kiến thức, có kinh nghiệm, có 
khả năng, có phương tiện, có đồng đội để tập hợp, tổ chức, hướng dẫn việc đấu tranh với bạo 
quyền. 

Tại khắp nơi cộng sản thống trị đều đã có nổi dậy. Mà hình như không đâu có đến bốn ngàn 
năm văn hiến, không đâu tự khoe là dân tộc anh hùng như Việt Nam. Vậy đây là lúc những người 
này cần tự xét, còn muốn là con cháu vua Hùng, Lý Thường Kiệt, Trần Quốc Tuấn, Lê Lợi, Nguyễn 
Huệ,... hay nhận là "Cha", là "Bác" tên mặt người dạ thú Hồ Chí Minh. 

Những ngày tới đây sẽ chứng minh những hành động trước đây của họ là hào khí của những 
người thực tâm yêu nước thương nòi, của những người biết và giám làm những điều thấy cần phải 
làm. Hay thực ra chỉ là xuẩn động, theo lời xúi dại của Hồ Chí Minh và đồng bọn. Rời chúng ra thì 
họ không biết và không giám làm gì. Thực ra thì chính Hồ Chí Minh và bè lũ lại cũng đã chỉ nghe 
lời xúi giục, tùy lúc mà chống phá hay cộng tác với Anh Pháp Mỹ, theo kế hoạch, chỉ đạo, hỗ trợ 
của quan thày -- vì quyền lợi quan thày -- để được đè nén đồng bào, hưởng cơm thừa canh cặn, y 
hệt đám cai thầu chống cộng. Mà còn thêm bất kể đạo đức, truyền thống của con người, của dân 
tộc; bằng những hành động ám hại đảng phái quốc gia, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Hiệp Định Sơ Bộ, Hiệp 
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Định Genève, "cải cách ruộng đất", chiến thuật biển người, bao vây thành thị, tập trung cải tạo,... 
và bây giờ thì đổi mới, cởi mở! 

Hãy cố thử tìm ra một điểm tự chủ, sáng tạo nơi chúng. Hãy xét những chữ, những tiếng chúng 
dùng. Hãy kiểm qua những tình cảm khuyển mã chúng dành cho các thiên triều và các hoàng đế 
của chúng (tổ quốc Liên Xô, Liên Xô đất nước thân yêu, Lenin vĩ đại, Mao Trạch Đông vô vàn kính 
mến,...). Hãy nhìn những ảnh tượng các thánh tổ Engels, Marx, Lenin, Stalin, Mao Trạch Đông 
chúng bắt họ khấn vái, thờ phượng. 
Đừng tự lừa dối bằng luận điệu cộng sản không có quân đội Nga, Tàu chém giết bên cạnh như 

Pháp, Mỹ phía cộng hòa. Đó chỉ là vì quan thày chúng gian ngoan hơn, kín đáo hơn, mà lũ tay sai 
thì đê tiện hơn trong việc tiết kiệm xương máu thiên triều và coi rẻ xương máu đồng bào. 

Xin hãy tạm đọc: 
Từ năm 1950 trở đi, nhiệm vụ khẩn cấp của Việt Nam là đẩy mạnh cuộc kháng chiến chống Pháp đến thắng 
lợi. Theo yêu cầu của Hồ Chủ Tịch và Trung Ương Đảng Việt Nam, Trung Quốc đã cử đoàn cố vấn quân sự 
và đoàn cố vấn chính trị sang giúp Việt Nam. Nhiệm vụ của đoàn cố vấn quân sự, do đồng chí Vi Quốc Thanh 
dẫn đầu, là giúp Việt Nam xây dựng quân đội và phổ biến kinh nghiệm tác chiến. Ngoài việc giúp tổng quân 
ủy Việt Nam ra, còn các tổ cố vấn về tham mưu, chính trị, hậu cần giúp các đại đoàn (sư đoàn) chủ lực 308, 
312, 316, 304 và các binh chủng khác. Qua sự giúp đỡ của các cố vấn Trung Quốc, kết hợp với sự cố gắng 
vượt bực của bản thân quân đội Việt Nam, ta đã xây dựng thành công một đội quân chủ lực gồm mấy sư đoàn 
dã chiến, có khả năng tiêu diệt từng bộ phận sinh lực quan trọng của địch và thực tế đã chiến thắng quân địch 
trong các chiến dịch, từ chiến dịch biên giới (cuối năm 1950) cho đến chiến dịch Điện Biên Phủ (năm 1954) đi 
đến giải phóng toàn bộ miền Bắc Việt Nam. 
... Theo thống kê chưa đầy đủ, thì số cố vấn chuyên gia và nhân viên kỹ thuật Trung Quốc sang giúp Việt Nam 
từ năm 1950 đến năm 1978, tổng số có đến 20,000 người. Hồ Chủ Tịch đánh giá rất cao sự cống hiến của các 
cố vấn, chuyên gia và nhân viên kỹ thuật Trung Quốc. Người từng nói: "Bác tuyệt đối tín nhiệm các cố vấn 
Trung Quốc". 
... Từ năm 1965 đến năm 1970, khi đế quốc Mỹ điên cuồng bắn phá miền Bắc, theo yêu cầu của Hồ Chủ Tịch 
và Trung Ương Đảng Lao Động Việt Nam, Mao Chủ Tịch và Trung Ương Đảng Cộng Sản Trung Quốc đã 
phái hơn ba mươi vạn (300,000) bộ đội Trung Quốc, gồm phòng không, công trình, đường sắt và hậu cần, 
mang toàn bộ vũ khí, trang bị, phương tiện, máy móc và vật liệu sang giúp Việt Nam, và đã hoàn thành được 
những nhiệm vụ quan trọng như đắp được 1,231 cây số đường ô tô, 476 cây số đường sắt, xây thành sân bay 
Yên Bái v.v... Đồng thời với việc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng, các đồng chí còn bắn rơi nhiều máy bay Mỹ, 
cùng quân dân Việt Nam xây được các đường giao thông từ Bắc vào Nam. Ở những nơi đóng quân, các đồng 
chí Trung Quốc còn tích cực giúp nhân dân địa phương sơ tán người già, trẻ con, đào hầm hố phòng không, 
cứu chữa những người bị bệnh, bị thương vv... gây thêm được mối tình thắm thiết giữa nhân dân hai nước 
Việt-Trung. Trong khi làm nhiệm vụ quốc tế, hơn một nghìn đồng chí Trung Quốc đã bị hy sinh và hơn ba 
nghìn đã bị thương trên đất Việt Nam. Đến tháng năm 1970, khi làm xong nhiệm vụ, toàn thể bộ đội đó đã trở 
về Trung Quốc. Sự có mặt của bộ đội Trung Quốc có một ý nghĩa hết sức quan trọng là làm cho đế quốc Mỹ 
không dám đưa quân trực tiếp đụng đến đất đai miền Bắc, để quân dân ta có điều kiện dốc sức vào cuộc đấu 
tranh giải phóng miền Nam. (Giọt nước trong biển cả, Hoàng Văn Hoan).  

 
Vậy cũng yêu cầu, cũng viện trợ, cũng cố vấn, cũng dân vận, cũng chiến đấu, cũng rút lui,... Và 

hiểu ngay ra rằng ai đánh ai và ai thắng ai: chỉ là những nhóm tay sai bản xứ nhận sự ủy nhiệm 
thực hiện chiến tranh cục bộ, hạn chế để các quan thày so giò, so cẳng, đi đến việc tương nhượng 
nhau mà đỡ nguy hiểm, thiệt hại cho chính quốc. 

Khác chăng là Pháp, Mỹ còn chịu đóng góp xương máu. Nga, Tàu chỉ muốn "chống Mỹ đến 
người Việt cuối cùng" (lời cộng sản Việt Nam). Khác chăng là "bọn ngụy" còn có một nhân cách 
tối thiểu. Chúng chưa từng nhận phục vụ "tổ quốc Hoa Kỳ", chưa hề tung hô "Ních Xơn muôn 
năm", chưa hề mang hình tượng Jean Jacques Rousseau, Montesquieu, Washington, Jefferson lên 
bàn thờ bắt dân cúng vái. Và ít ra cũng còn được chút "phồn vinh giả tạo." 

Chắc chắn mỗi người trong họ đã nhiều lần tường tận mắt thấy, tai nghe, tự chứng kiến cảnh bè 
lũ cộng sản Việt Nam quị lụy trước "cố vấn, chuyên gia" Nga Xô, Trung Quốc và "các nước anh 
em". Hãy so sánh với mọi bè lũ tay sai Pháp, Nhật, Mỹ. Sẽ thấy chưa hề có lũ nào vô liêm, đê tiện 
và mất nhân cách tới mức đó. Vậy họ phải tự quyết định. Gia đình, họ hàng, thôn xóm, quốc gia, 
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dân tộc sẽ dành cho họ vị trí những người con thân yêu, cũng như đã dành cho Hồ Chí Minh và bè 
lũ vị trí những tên tội đồ dân tộc. 

 
* 

 
Ta thử lẩn thẩn tự hỏi bao nhiêu phần trăm người Việt Miền Bắc thật lòng tin tưởng, "kính yêu 

Bác Hồ" và các lãnh tụ tướng tá cộng sản, bản xứ và ngoại quốc? Xem ra, "có vẻ" họ kính yêu 
những người đó đấy! Nhưng sự thực ra sao thì, cho tới nay cũng chưa có câu trả lời. 

Trái lại, người Việt Miền Nam có cái mặc cảm lạ lắm. Cái gì gần là coi rẻ, xa thì nể sợ. Lãnh tụ 
Miền Nam thì xoàng, lãnh tụ Miền Bắc thì giỏi. Tướng Miền Nam là tướng hát bội, nhưng tướng 
Miền Bắc thì không phải là tướng phường tuồng! Từ lâu lắm, đã có những người nói: 

Một khi đã tự nguyện chui vào quĩ đạo, thì mọi chuyện đều là vấn đề chính trị của Mỹ, của Nga, 
của Tàu, đều có những sự dàn xếp bên trong của mấy siêu cường đó. Trước thì giữa Mỹ với Nga. 
Sau thì thêm giữa Mỹ, Nga và Tàu. Chiến thắng, chiến bại, thỏa thuận, bất đồng cũng chỉ giữa ba 
phe đó. Anh, Pháp còn chưa hy vọng được có tiếng nói sau cùng. Huống gì Nam, Bắc Việt Nam. 
Nên chỉ có thể nói Mỹ thắng ở keo này, Nga được ở keo nọ, hoặc Trung Cộng giữ thế thượng 
phong ở thời điểm kia thì còn xuôi tai, chứ nói Việt Cộng thắng Pháp, thắng Mỹ, thắng Tàu thì nuốt 
không nổi. Đàng sau hai chú tí hon cộng sản, cộng hòa Việt Nam là ba anh khổng lồ Nga, Tàu và 
Mỹ. Chẳng làm gì có chuyện nước nhỏ đánh nhau với nước lớn. Ngoại trừ với cách nhìn của những 
con lừa tự mang tấm bửng che mắt để không nhìn thấy gì khác. Ví bằng không, thì chỉ có nước 
đánh nhau bằng cùi chõ, và thế lại là phước đức cho đất nước! 

Pháp phải bỏ Việt Nam vì ngán Tàu, nhường Mỹ. Mỹ không tiến ra Bắc, không tiêu diệt Bắc 
Việt, bỏ Miền Nam vì nể Tàu, ngán Nga, hay vì có ý đồ gì đó. Nga bỏ Việt Nam vì ngán Mỹ, ngán 
Tàu. Tàu chưa chiếm Việt Nam vì nể Mỹ. Ở đấy mà bảo họ thua, họ được. Được như Nga, rồi cũng 
bỏ cuộc. Được như Tàu, rồi cũng xin qui chế tối huệ quốc. 

Khi có ai bảo các chiến dịch biên giới, mặt trận Hòa Bình, chiến dịch tây bắc, chiến thắng Điện 
Biên, đại thắng mùa xuân là của Tàu, của Nga thì quí vị "sô vanh" xỉ vả là bịa đặt, cứ muốn bám 
lấy tí hào quang vay mượn để tỏ ra dân Việt mình... chiến lắm. 

Ngay cả mới đây, toàn những người chứng kiến tận mắt việc tướng tá, chuyên viên, binh sĩ Nga 
Tàu tham chiến ở Việt Nam, mà vẫn còn cứ cố cho rằng "sự thực là binh sĩ Trung Quốc không hề 
có mặt trên chiến trường Việt Nam" (các tác giả bài điểm sách Người Hoa Tại Việt Nam: Nguyễn 
Bá Hào, Nguyễn Thị Thu Hằng, Thẩm Vũ Đức, Phan Thị Ngọc)! 

Thế rồi trên tạp chí The China Quarterly (số tháng 8-93, bài tham luận của Chen Jian soạn thảo 
cho hội nghị lần thứ năm của các sử gia chuyên về vấn đề Trung Hoa tại Hoa Kỳ hồi tháng 8-1991, 
và các sử gia Michael Hunt, Zhai Qiang, William Truley, Marilyn Young, Marc Trachtenberg, 
William Stueck, James Sommerville, Raymond Mayo bổ túc), hồi ký Hoàng Văn Hoan xác nhận 
những sự kiện trên. Lại cả "nhà nước ta" cũng loan tin: Nhân tiết thanh minh, hai đoàn cán bộ sứ 
quán Trung Quốc tại Hà Nội, do đại sứ Trương Thanh và tham tán chính trị Tề Kiến Quốc dẫn 
đầu, đã đi viếng mộ liệt sĩ Trung Quốc hy sinh trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước 
của nhân dân ta tại Hà Bắc và Lào Cai (Saigon Giải Phóng ngày 4-4-94). Rõ ràng tầm vông, mã 
tấu, bazooka của Trần Đại Nghĩa, súng ngựa trời của Nguyễn Thị Định chỉ là huyền thoại. Khí 
giới, tướng tá, chuyên viên, binh sĩ Nga Tàu đã làm nên "chiến thắng". Pháo binh Tàu nã đạn vào 
cứ điểm Điện Biên Phủ, chuyên viên Nga điều khiển hỏa tiễn Sam hạ B52. Cộng sản Việt chỉ có 
công lớn nhất là mang đồng bào làm bia thịt cho máy nghiền mà thôi. 

Bỏ qua luôn việc tự nguyện làm công cụ, việc đất nước đổ nát tan hoang, nỗi sa đọa tận cùng về 
vật chất và tinh thần, chỉ nguyên so sánh về sinh mạng 35,000 lính Pháp, 50,000 lính Mỹ tử trận 
với sơ sơ cỡ 3,000,000 người Việt bỏ mình, tỷ lệ cứ một người tóc quăn mũi lõ nằm xuống là 30-35 
người Việt tiêu ma, thì phải là người cộng sản mới có thể hãnh diện về chuyện "chiến thắng". 
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Người không cộng sản mà cũng nghĩ đó là một thành quả thì thật không biết xếp họ vào hạng 
người nào! 

Vậy nhưng, đến nay, vẫn còn mấy ông "kháng chiến toàn quốc" kể lể công lao chống ngoại xâm 
giành độc lập, mấy ông "chống Mỹ cứu nước" kể lể thành tích diệt "thực dân mới" thống nhất đất 
nước, trong khi, ngay từ 30 năm trước, tác giả "Ảo vọng tuổi trẻ" đã than van: 

Đàn anh của chúng ta, nếu tớ không lầm, đã có lần bằng tuổi chúng ta; họ cũng đam mê một lý tưởng như 
chúng ta đã đam mê, họ cũng đem xương máu của họ ra phục vụ lý tưởng, phục vụ dân tộc như chúng ta. Rồi 
kẻ thì gục ngã trên bãi chiến, miệng vẫn nở nụ cười đẹp hơn cả thiên thần. Vì tin rằng mình chết cho sự trường 
tồn của đất nước, của dân tộc. Kẻ thì một đêm nào đó bị bịt mắt dẫn vào khu rừng hoang, bị nhát búa bổ trúng 
đầu hay bị lưỡi dao đâm trúng tim, chết khốn nạn, chết tủi nhục mà không biết tại sao mình đáng chết hèn hạ 
thế. Kẻ thì vượt ngục từ bỏ hàng ngũ bởi đã nhận ra kẻ thù nguy hiểm hơn cả kẻ thù lại là kẻ đang chiến đấu 
bên mình. 

Đàn anh ghê tởm kẻ phản bội, ghê tởm nhưng cứ khư khư cái quá khứ "kháng chiến" và muốn chúng mình 
phải xưng tụng... Rất ít, có thể nói còn vẻn vẹn một người biết "đem tâm tình viết lịch sử" để chúng ta coi. 

 
Thế đấy! Họ thiếu lòng thành. Họ làm nhiều người lầm lẫn. Cho mãi đến nay, tài cán lãnh tụ 

Miền Bắc thì họ khi vô Miền Nam, bà con mới thấy. Còn tướng tá thì, nay giấy trắng mực đen, 
cũng toàn chỉ là một lũ phường tuồng. Tại sao bây giờ lại "bật mí"? Thưa, vì "kẻ nào đó", lúc này, 
không xài đám tướng tá đó, dù cho Anh Quốc đã dụng ý dành cho Việt Cộng nhiều giờ trên đài 
BBC, đã cho Peter Mac Donald đánh bóng Võ Nguyên Giáp bằng nguyên một cuốn sách "Giap, the 
victor in Vietnam". Thì Giáp cũng chẳng là cái gì cả. Cứ nhớ lại vai trò công cụ của đài BBC loan 
tin thất thiệt trong những ngày tháng Ba, tháng Tư 1975, tạo hoảng loạn trong quân lực VNCH và 
dân chúng Việt Nam để Miền Nam sớm mất về tay cộng sản thì biết sự trung thực khách quan của 
BBC. Việc thích đáng nhất cho ông Giáp thì đã được Đảng phân công rồi: phát "bao an toàn" cho 
đồng bào ngừa chửa đẻ. Mà ông ta cũng chẳng làm được nên hồn. Cứ hỏi con ông Giáp, hiện là... 
công dân Mỹ, thì biết! 

Nhưng chúng ta không cần quan tâm về những sự kiện trên. Mà chỉ nên lưu ý điểm sau đây: 
Tất cả những điều đó đều là sự thật, những sử gia biết, nhiều người biết. Vậy mà sao mãi đến 

nay thiên hạ mới phanh phui? Không một chính phủ nào, không một cơ quan thông tin nào, không 
một cơ quan ngôn luận nào hó hé. Để những người nói sự thật thì bị kết tội là nói láo, những kẻ nói 
láo thì lại được tuyên dương là nói thật! 

Chỉ cần thế, là đủ thấy rằng bất kỳ cái gì, hễ "kẻ nào đó" muốn cho mình nghe, mình thấy, thì 
mình mới được nghe được thấy, kể đến cả các chính phủ văn minh tân tiến như Anh, như Pháp, như 
Nhật, mà "kẻ nào đó" không cho hó hé thì cũng phải ngậm tăm. 

Nhưng ngược lại, một cá nhân nào cố tình muốn tìm hiểu thì vẫn cứ biết được sự thật. Và cũng 
chỉ những người cố tình không muốn biết sự thật thì mới nhắm mắt tin vào những kẻ có thần có thế 
và chạy theo những kẻ có thần có thế để cho họ vo tròn bóp méo. 

Cũng thế, thân mình thì mình phải tự lo, vấn đề Việt Nam người Việt Nam phải tự lo lấy. Trước 
đây, chúng ta ỷ lại là đã có Nga, có Tàu, có Mỹ lo cho rồi. Cứ việc kiếm đô la xanh ních túi thật 
nhiều, trong khi chờ đợi thiên đường đỏ hạ giới. Rút cục nhiều vị mới chỉ được hưởng thụ tí chút ân 
huệ của đô la xanh mà đã phải "học tập" mút mùa, kéo theo bao nhiêu người chả được ngửi tí mùi 
đô la xanh nào mà cũng bị trừng phạt một cách oan uổng. Hoặc chờ dài cả cổ mà chẳng thấy thiên 
đường đỏ đâu ráo trọi. 

Thì bây giờ, hẳn nhiên phải "xin đi lại từ đầu"! 
 

* 
 
Những người của hai chế độ Đệ Nhất, Đệ Nhị Cộng Hòa đã có một nửa đất nước - nửa mầu mỡ 

- dân tình cởi mở, tương đối độc lập, viện trợ dồi dào. Đáng lý cộng sản không có khả năng gì sách 
động dân chúng, gây bất ổn, chết chóc, tàn phá với những lý do chống độc tài, bất công, ngoại xâm 
để cứu nước cứu dân. Nhưng vì những người này qụy lụy trước cá nhân quan lại phong kiến, đồng 
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lõa với cá nhân thời cơ chủ nghĩa, tạo tệ đoan gia đình trị, tham nhũng thối nát, cam tâm làm tay 
sai thực hiện chiến tranh ủy nhiệm, nên dân chúng Miền Nam đã lọt vào cái bẫy cộng sản giăng ra. 
Còn họ thì trở thành những "nhân vật" tiếng tăm, giầu có. 

Khi Miền Nam lâm nguy, tất nhiên họ chạy trốn hoặc đầu hàng, chẳng có thể chờ đợi gì hơn. 
Tiếc rằng, sau khi hoàn hồn và cơ hội tay sai có mòi trở lại, họ không chịu an phận, đang nhấp 
nhổm tái diễn những vở tuồng nhạt nhẽo. Dĩ nhiên dân Việt hoan hỉ mời đón mọi đóng góp vào việc 
quang phục quê hương, nếu họ thực tâm muốn làm công việc đó. Tuy nhiên điều này đòi hỏi sự 
nhìn nhận tội lỗi, từ bỏ các tước vị đom đóm, nhả bớt tiền bạc vơ vét bất chính và thành khẩn phục 
tùng những người có khả năng. 

Khó quá! Nên hiện nay vẫn còn những cảnh tự xưng hay tâng bốc nhau tổng thống, phó tổng 
thống, nghị sĩ, dân biểu, giáo sư, luật sư,... nói năng nhăng nhít, tuyên bố láo lếu của những kẻ vô 
nghệ nghiệp, gian lận an sinh xã hội. Những kẻ đó chưa hiểu là, với người dân, thì những người 
gác dan, quét rác lương thiện đáng kính trọng hơn những Marcos, Noriega, Ceaucescu,... 

Trong vận hội mới của đất nước, chỉ thấy rặt những hy sinh, cần những người chịu đựng gian 
khổ, chân lấm tay bùn, không thể trông cậy ở những bộ mặt nhẵn bóng, phì nộn. 

Tất nhiên dân chúng đêm ngày cầu mong họ nhập cuộc, xắn quần xắn áo lên, đổ mồ hôi, cùng 
nhau tạo áo cơm, vá víu đổ vỡ. Nhưng rồi họ sẽ về đồng ruộng, cùng làm, cùng ăn, cùng ở nơi bùn 
lầy nước đọng. Hay sẽ về làm tổng thống, thủ tướng, tổng bộ trưởng nơi nhà lầu, máy lạnh, xe hơi, 
kẻ hầu người hạ tại thành phố? Sự lựa chọn quá dễ dàng, tiếc rằng ghế ngồi chỉ có hạn, dân làm 
sao chiều nổi? Cho nên, cùng lắm, họ chỉ còn có thể đóng những vai trò cố vấn, yểm trợ, vì thời 
thế, điều kiện đã vượt quá xa, mà quá khứ đã chứng tỏ khả năng, đức độ của họ quá ư hạn hẹp. 
Hoặc họ nên an phận nơi quê người, thụ hưởng của cải kiếm được trước đây, cũng đã là đóng góp 
cho quê hương nhiều rồi. 
Đất nước đã tan hoang, dân tình đói rách cùng cực suốt gần 50 năm nay do tội ác của bè lũ tay 

sai cả hai phía, làm mất đi tất cả cơ hội tốt lành. Vậy họ cần tự xét: Nếu muốn thực tâm hy sinh 
đóng góp thì cứ sẵn sàng, bằng tính chuyện ăn có thì xin đi chỗ khác. 

Mong sao họ có một chút liêm sỉ tối thiểu. 
 

* 
 
Do thủ đoạn lộng ngôn, lạm dụng chữ nghĩa, ngu dân của đám tay sai đế quốc hai miền, Việt 

ngữ đã bị hoen ố thê thảm. 
Có thể nói "quốc gia" là một danh từ đã trở thành hết sức hàm hồ. Chả hạn nó đã bị bóp méo, 

tiếm dụng đến nỗi người ta dùng để chỉ những chế độ Bảo Đại, Ngô Đình Diệm, Nguyễn Văn 
Thiệu. Dĩ nhiên những chế độ tay sai này không hề phản ảnh tính chất quốc gia. 

Khá hơn nữa, nó được hiểu là những thành phần chống cộng, không cộng sản, không sống trong 
vùng cộng sản. 

Khá hơn tí nữa, nó bao gồm luôn thành phần chống lũ tay sai Pháp, Mỹ trong vùng không cộng 
sản. 

Nó mặc nhiên bỏ sót thành phần sống trong vùng cộng sản (Bắc Việt, Mặt Trận Giải Phóng 
Miền Nam) mà vẫn chống cộng, vẫn không là cộng sản, dù rằng họ có thể hăng say chống ngoại 
xâm, diệt ngụy, chiến đấu, cộng tác, phục vụ vì bị lừa bịp, bị bắt buộc, hay chỉ giản dị là vì sinh ra 
và lớn lên trong vùng cộng sản. Nhưng họ vẫn nghĩ là chiến đấu, công tác, phục vụ cho đất nước, 
gia đình và bản thân. Họ không hề biết đến bất cứ một đế quốc nào. Họ không quốc tế. Nên tất 
nhiên họ vẫn là quốc gia. 

Thế thì, ngoại trừ một thiểu số rất ít oi làm tay sai cho đế quốc tư bản tại Miền Nam và quốc tế 
cộng sản tại Miền Bắc một cách hoàn toàn có ý thức vì quyền lợi bản thân, bè nhóm, còn tối đại đa 
số quốc dân Việt cả hai miền, dù có ý thức hay không, vẫn luôn luôn là người quốc gia. 
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Vậy phải xác định rằng lũ tay sai đế quốc -- ngay cả ở Miền Nam -- không bao giờ là quốc gia. 
Đó chỉ là xảo ngôn và tiếm vị. Người quốc gia không bao giờ làm tay sai cho quốc tế và luôn luôn 
đặt quyền lợi đất nước dân tộc trên, trước bản thân, gia đình, phe phái. 

Tóm lại, người quốc gia rất đông, ở cả hai miền Nam Bắc. Nhưng họ cũng rất yếu, do họ là kẻ 
thù của cả hai thế lực quốc tế -- cộng sản và tư bản -- và đám côn quang tay sai, vì: 

- đối với người có ý thức như đảng phái, đoàn thể, cá nhân biết rõ nguy cơ lũng đoạn đất nước, 
tàn hại dân tộc của quốc tế, của lũ tay sai mà ra mặt chống đối, thì chúng phải tiêu diệt họ; 

- đối với người không hoàn toàn ý thức được mối nguy hại đó, mà không tán thành đường lối 
thống trị, tiêu cực, không hăng say theo lời bịp bợm của chúng, thì là không đắc lực đối với chúng, 
nên chúng phải khủng bố; 

 
- đối với những người bị lừa mà tích cực hợp tác thì là đào lỗ tự chôn và tiếp tay cho kẻ thù, mà 

tưởng là đóng góp cho sự nghiệp quốc gia dân tộc; khi thành công, lo họ phản tỉnh, nên chúng phải 
loại trừ. 

Rút cục là họ bị tiêu diệt lần mòn -- nếu không đầu hàng, phản dân hại nước như chúng -- vì họ 
không đủ mạnh và không nhận diện ra nhau. 

Bây giờ phải làm sao? 
Với người đảng phái, đoàn thể: trước đây họ không đấu tranh quần chúng, chỉ hoạt động ở 

thành thị, chỉ kết nạp đám thị dân thiểu số và hư hỏng, đã lơ là các đồng bào sắc tộc, nông thôn. 
Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh thành công vì đã lấy núi rừng khống chế nông thôn, lấy nông thôn 
bao vây thành thị. Nên họ cũng sẽ chỉ thành công khi nào có được hậu thuẫn của đồng bào núi 
rừng và đồng ruộng, mà không cạnh tranh với lũ tay sai đế quốc chạy theo ngoại bang. Với người 
tiêu cực: nhà hàng xóm cháy không thể bình chân như vại, huống chi đây là nhà mình đang cháy. 
Không tiếp tay cho lũ tay sai là sáng suốt, nhưng tiêu cực ngồi nhìn chúng phá hoại quốc gia là tự 
sát. Muốn tự cứu, thì phải tích cực tìm sinh lộ trong các hoạt động đảng phái, đoàn thể chân chính. 
Với người bị lừa: phải thú nhận sai lầm và khởi sự lại công cuộc cách mạng dân tộc, dẹp bỏ lũ 
thống trị vô lại. 

Nghĩa là cả ba thành phần phải tìm đến nhau để cùng tiêu diệt kẻ thù chung: lũ tay sai đế quốc 
cộng sản và tư bản. Bằng cứ tự cho mình, đoàn thể mình là quan trọng, hoặc trông chờ ngoại bang, 
hoặc ngồi chờ người khác làm cỗ sẵn, hoặc xuẩn động manh động theo lời xúi giục của lũ ma đầu 
tiếp tục những trò lừa bịp, chụp mũ, khủng bố, giết tróc như vẫn còn xảy ra, thì chỉ là tiếm danh, 
tiếm vị người quốc gia. 

Người quốc gia không bao giờ thuộc bè lũ những kẻ nêu trên, nhưng người quốc gia vẫn hiện 
diện. 

 
* 

 
Trước khi phản tỉnh (1973), Jean Paul Sartre xỉ vả những người chống cộng, cho là chỉ có chó 

mới chống cộng. Ý chừng, lúc đó, Sartre cho rằng chó ngu hơn ông ta. Thực ra trái lại mới đúng, 
vì, ai cũng biết, chó đâu có ngu. Quả thực chó có chống cộng, ít nhất cũng là chó Việt Nam, vì chó 
Việt Nam ghét lũ cộng sản luôn luôn mờ ám, chuyên sinh hoạt về đêm và đã bắt họ hàng nhà chó 
chết tức tưởi trong thời gian chiến tranh. 

Mà cũng đâu chỉ có chó mới chống cộng. Bất kỳ giống gì có chút lương tri, hiểu biết về cộng sản 
đều chống cộng. Ngoại trừ giống bất lương và giống ngớ ngẩn. Hai giống này trước đây cũng hơi 
nhiều. 

Giống bất lương thì bán linh hồn cho quốc tế cộng sản nhưng lại mang chiêu bài quốc gia dân 
tộc xua người chết thay cho chúng trong việc đánh phá thực dân, để thiên triều Nga Xô của chúng 
củng cố quyền hành; bưng bít những điều đốn mạt mắt thấy tai nghe tại mẫu quốc; bịa đặt ra thành 
phần công nhân, ra đấu tranh giai cấp; nhập cảng thang thuốc của anh lang vườn, đầy vị độc, bốc 
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cho con bịnh tây phương, về gạt gẫm một cơ thể Việt Nam hoàn toàn khác biệt. Giống ngớ ngẩn thì 
cho rằng cộng sản cũng yêu nước thương nòi; mù lòa trước chủ trương "chủ nghĩa ái quốc là nguy 
hiểm" (Thanh Niên 1926), "vô sản Đông Dương không có tổ quốc" (Le Paria 1931) của chúng; tin 
vào lời lừa bịp của ngoại bang mà sớm quên những bài học của Lê Chiêu Thống, của Nguyễn Gia 
Long, cùng lời nhắn nhủ của Phan Tây Hồ; mơ một tập thể lãnh đạo thần thánh đầy thủ đoạn bạc 
ác lưu manh, một thế giới hoang tưởng không bao giờ thực hiện được, đầy ắp tình người nhưng lại 
xây dựng bằng hận thù giết tróc! 

Chính vì hai giống này mà dân tộc đã mất đi bao nhiêu cơ hội không bao giờ có nữa. Chúng đã 
giết hại những người quốc gia chân chính, rước giặc trở lại, chia đôi đất nước, xúi bẩy hận thù, 
chém giết đồng bào vô tội, phá hoại tài sản, gây cuộc chiến hai miền, đầy ải toàn dân vào nhà tù 
lớn nhà tù nhỏ, đầu độc tinh thần quốc dân để đưa đất nước vào thảm cảnh ngày nay. Cho nên, 
như đã nói, giống gì mà có chút lương tri đều chống cộng. 

Nhưng chống cộng cũng có nhiều loại. Loại chủ thầu, loại cai thầu, loại công nhân viên. Lũ này 
chống cộng kiếm lời. Cộng đến, có phần nguy, chúng quàng chân lên cổ chạy. Khi êm êm, xem có 
mòi ăn tiền, lại chống nữa, hay thỏa hiệp. Nói đến chúng chỉ tổ dơ miệng rác tai. 

Vậy, ta chỉ nói chuyện những người chống cộng thực sự. Vì họ chống cái bản chất phản dân hại 
nước, phi cầm phi thú của cộng sản. 

Họ đã chống, đang chống và sẽ còn chống dài dài, dù đã tạm thua. Tạm thua là lẽ đương nhiên, 
không có gì đáng buồn rầu than trách. 

Trước hết, vì cái đám chống cộng kiếm lời chẳng những không thực lòng chống cộng, mà còn 
làm mờ chính nghĩa và cản trở họ. Chúng giành độc quyền chống cộng, bắt mọi người phải chống 
cộng theo kiểu chúng, và hãm hại những ai không chống cộng y như chúng. 

Thứ đến, thủ đoạn bạc ác, lưu manh, lừa bịp của cộng sản cần thời gian và thực tế mới bị phát 
giác. Chúng lên án kết tội những người chống chúng là Việt gian, phản động, trong khi họ không 
thể dùng những phương thức bỉ ổi như chúng. Cộng sản lại là một tổ chức quốc tế lâu đời, sẵn 
người sẵn của, tung hứng nhịp nhàng, có chỉ đạo, có huấn luyện, có kỷ luật, có kinh nghiệm, có hỗ 
trợ. Rõ ràng là họ ở cái thế trên đe dưới búa, là những tập thể nhỏ nhoi đương đầu với hai thế lực 
quốc tế khổng lồ. Sự tạm thời bị thua là rõ ràng, là điều không có gì lạ. 

Nhưng tình thế đã khác. Nga Xô đã thành công trong việc dùng các đảng cộng sản bản xứ và 
thuộc địa đánh phá thực dân trắng để leo lên hàng siêu cường. Đã đến lúc Nga Xô phải bỏ rơi lũ 
tay sai nghèo đói để trở về với các anh em ruột thịt mắt xanh da trắng Tây Phương, Thiên Chúa 
giáo phồn vinh. Cộng sản Việt Nam đành quay lại van xin Trung Cộng, góp 70 triệu dân vào "quả 
bom người" để thỏa mãn bản chất nô lệ tay sai của chúng. Nên người chống cộng cần mổ xẻ thất 
bại hôm qua để tất thắng hôm nay. 

Thứ nhất, rõ ràng là không thể trông cậy gì nhiều vào bất kỳ một đồng minh nào. Đồng minh 
nào cũng chỉ có thể tin tưởng được khi biết chắc rằng ta có mối lợi gì để trao đổi khiến họ cùng 
đứng chung chiến tuyến. Giữa quốc gia này với quốc gia nọ, dứt khoát đừng bao giờ nghĩ rằng có 
sự viện trợ, giúp đỡ vì nhân đạo, vì tình cảm lãng mạn. Định luật bất di bất dịch là quyền lợi. Quá 
khứ đã quá rõ rệt với Pháp, Nhật, Anh, Mỹ, Nga, Tàu,... nghĩa là tất cả. Đến lúc này mà vẫn còn hy 
vọng kiến thiết đất nước bằng viện trợ, còn có kẻ khoác lác vào khả năng vận động viện trợ thì thật 
là ấu trĩ. Tiền bạc thiên hạ bỏ ra, nếu có, là để thu lại gấp năm gấp mười. 

Thử kiểm điểm lịch sử: Lê Chiêu Thống cầu cứu nhà Thanh về đánh người nhà: thất bại. 
Nguyễn Gia Long cầu cứu Pháp: thành công. Tôn Thất Thuyết, Phan Bội Châu, Trần Trung Lập 
cầu cứu Tàu, Nhật đánh Pháp: thất bại. Hồ Chí Minh cầu Nga, Tàu: thành công. Nguyễn Hải 
Thần, Nguyễn Tường Tam cầu Trung Hoa về đánh cộng sản: thất bại. Hồ Chí Minh cầu Pháp đánh 
quốc gia: thành công. Nhưng rút cục thì vẫn là đất nước dân tộc lãnh đủ mọi bề thiệt hại. 

Thứ hai, phải dứt khoát từ bỏ cung cách học đòi cộng sản lưu manh. Thủ đoạn có thể được việc 
nhất thời, nhưng sớm muộn cũng bị rơi mặt nạ và bị đào thải. Phải làm ngược lại những việc cộng 
sản đã làm. Đường lối giả dối, thành tích láo khoét, hứa hẹn hão huyền, thủ đoạn tàn độc, bưng bít 
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chính kiến,... như một số tổ chức tự xưng là chống cộng từ trước đến nay chủ trương, mà điển hình 
là những vụ hành hung đối lập (?), đả thương, sát hại các nhà văn nhà báo, chỉ đưa đến thất bại. 
Là học trò, không thể hơn thày cộng sản. Đừng mong thành tiểu nhân như chúng hay hơn chúng để 
đạt thành công. 

Thứ ba, hình như cho đến nay, những người chống cộng chỉ giữ thế tự vệ, thụ động, chống đỡ. 
Chưa thấy một đường lối, một phương thức nào thực tế, hữu hiệu, tích cực đủ hấp dẫn để kết nạp 
mọi người. Kẻ thì đưa ra những điều trừu tượng bằng những ngôn từ bí hiểm ít ai hiểu nổi. Kẻ thì 
nói bí mật không thể tiết lộ, sợ địch biết. Rút cục tổ chức nào phần lớn cũng vừa đủ nhân sự cho 
một nội các. Lỡ một ông nằm xuống, không biết chỉ định ai thay thế, chưa nói đến giá cờ có đến 
tay, liệu đã có nổi một chương trình tạm... trên giấy tờ! Cho nên phải có một đường lối đúng, một 
kế hoạch phổ cập, sát thực tế, thực trạng, nguyện vọng của người dân. Như thế người này ngã 
xuống, người kia tiếp nối, không phải thần thánh hóa lãnh tụ. Không ai là bất khả thay thế, một 
điều phản thực tế và phản khoa học. 

Mỗi thành phần quốc dân phải được cho biết cần làm gì để được những gì. Xin đừng nói chung 
chung, trừu tượng và khó hiểu đối với người dân đang cần cơm áo. Có thế, họa chăng thường dân 
mới giám tin tưởng là đoàn thể quả có người, có kế hoạch, có chương trình, hễ cờ đến tay là sẽ biết 
phất, để mà gia nhập, mà ủng hộ, mà lựa chọn, mà bầu bán. Bằng không dân vẫn e ngại chỉ là 
những sáo ngữ, danh từ suông và bánh vẽ. 

Thứ tư, có lẽ nên quên cái ý nghĩ rằng cứ nắm chính quyền trong tay, giữ vai trò nguyên thủ là 
thực hiện được sở nguyện. Cán bộ cao cấp chưa quan trọng, mà còn cần có cán bộ tỉnh, quận, xã, 
thôn. Chưa đạt túc số thì chưa cần băn khoăn về quyền bính, mà phải lo sao tổ chức cho khoa học, 
kỷ luật nội bộ cho nghiêm minh, huấn luyện đào tạo cán bộ cho đầy đủ. 

Thứ năm, cần cảnh giác là quyền bính sẽ hủ hóa con nguời. Chính quyền luôn luôn cần cái 
thắng nên cần xây dựng đối lập. Thực ra, có lẽ tốt hơn, những tổ chức cách mạng chân chính nên 
luôn luôn đứng ngoài chính quyền để kiểm soát và xây dựng cho chính quyền không bao giờ đi 
ngược lại quyền lợi quốc dân. Thứ sáu, phải tự tin ở chính nghĩa quốc gia. Ngoại trừ một thiểu số 
quá ư ít ỏi tham quyền cố vị, ngoan cố phản bội quốc gia dân tộc, còn toàn thể quốc dân đều vẫn 
qui về một mối. Cần cảnh giác, nhưng đừng sợ cả chính cái bóng của mình, đến mức trông đâu 
cũng thấy cộng sản. Phải chăng vậy là thú nhận rằng cộng sản còn đủ sức hấp dẫn mọi người? 

Sau nữa, nhưng chắc chắn chưa phải là sau chót, phải đấu tranh quần chúng, phải chiếm được 
sự đồng tình của đồng bào sắc tộc, nông thôn. Cho đến nay, người chống cộng chú trọng quá nhiều 
đến thiểu số thị dân. Và hiện nay, vì hệ thống kiểm soát, vì hoàn cảnh di tản, người chống cộng bị 
bứng khỏi núi rừng và đồng ruộng, vấn đề lại càng trầm trọng, khó khăn, cần đặc biệt lưu tâm hơn.  

 
 
 
 
 
 
XVI 
 
Có thể vì không biết gì rõ rệt về cả hai bên; có thể vì chưa thấy cái gì hay ho để mà lựa chọn; có 

thể vì thấy chẳng có bên nào xứng đáng cho mình lựa chọn, nhưng vì ở bên này hoặc bên kia, vùng 
kháng chiến hay vùng tạm chiếm, vùng tự do hay vùng tề, vùng cộng sản hay vùng quốc gia,... mà 
người dân bị động viên, bị trưng dụng, bị bắt làm nghĩa vụ, hay giản dị chỉ vì mưu sinh mà trở 
thành chiến sĩ hay thân binh, bộ đội hay quân nhân, công an hay cảnh sát, cán bộ hay công chức,... 
tạm gọi chung là quân cán chính, dù ở Miền Nam hay Miền Bắc. Ở cương vị như vậy, ngoại trừ 
một số tích cực tiếp tay cho chế độ bằng những hành vi thối nát tham nhũng, tàn bạo dã man, tức 
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tự xếp vào hàng ngũ những kẻ lựa chọn tập đoàn, những người còn lại tất đã có một trong ba thái 
độ:  

1/ chu toàn trách nhiệm được giao phó, và họ là con người gương mẫu của bất kỳ chế độ nào; 
2/ chỉ làm những điều thấy là phải, tránh những điều cho là trái, và họ là con người can đảm; 
3/ tiêu cực, cơm chúa múa tối ngày, và họ là người không muốn tiếp tay cho thể chế mà họ 

không chấp nhận. 
Cho nên, dù sẵn có thành kiến xấu về những người làm việc nhà nước thế nào chăng nữa, nhưng 

chọn thái độ nào, chúng ta thấy họ cũng không lầm, cũng không có lỗi. Họ không phải là kẻ tự 
mang những chiêu bài chống xâm lăng, giành độc lập, san bằng bất công, giải phóng con người 
hoặc chống độc tài đảng trị, bài phong đả thực, thực thi tự do dân chủ ra để nhử, ép người khác 
chết thay cho họ hưởng thụ. 

Thái độ của họ là do, cho đến nay, vẫn chỉ toàn nhà nước ngụy quyền, chưa hề có một chính 
quyền để họ tích cực phục vụ. Tuy nhiên, trong số họ, người thì chết tức tưởi bỏ lại cha già mẹ yếu, 
vợ dại con thơ; người bị tàn phế vì bom đạn, tra tấn; người bị đầy ải trong các trại khổ sai; người 
bị cấm đoán công ăn việc làm mưu sinh; người tốt phúc lắm thì hiện đang làm trâu kéo cày, cơm 
không đủ no áo không đủ ấm, cho lũ lãnh tụ ăn chơi phè phỡn. 

Mà trong khi đó, theo lẽ công bằng, quyền lợi đương nhiên của họ là phải được đãi ngộ tương 
xứng với thời gian, chức vụ, công sức họ đã hoặc đang đóng góp. Không một nhà nước nào -- xứng 
đáng với danh hiệu -- được quịt nợ, hành hạ, làm khó dễ, bóc lột hay lên án họ. Kẻ nào đe dọa sẽ 
trừng phạt người quân cán chính đang làm việc, cũng không thể là một chính quyền. Bằng không, 
trong quá khứ, hiện tại và tương lai đều vẫn chỉ là ngụy quyền. Nhà nước hiện nay hành hạ người 
quân cán chính Miền Nam, bạc đãi bỏ rơi người quân cán chính Miền Bắc, là ngụy quyền. 

Người quân cán chính làm việc để phục vụ quốc dân, đồng bào, hưởng lương hướng do đồng 
bào đóng góp; không phục vụ kẻ thống trị, tập đoàn, đảng phái nào, cũng không hề nhận ân huệ 
nào từ những kẻ đó. Nên người quân cán chính đã và đang tiêu cực. 

Tuy nhiên, tiêu cực không chưa đủ. Người quân cán chính lại còn phải bảo vệ quốc dân, đồng 
bào khỏi bị áp bức bóc lột, ngăn chặn mọi việc bất chính, lạm quyền. Không làm được những điều 
đó, không giám đòi hỏi những quyền lợi đương nhiên của mình, cam chịu mọi sự áp đặt của bất kỳ 
kẻ thống trị nào, thì người quân cán chính đã thiếu sót bổn phận với chính bản thân, với quốc gia 
dân tộc, không xứng đáng là công dân một quốc gia độc lập; và tất nhiên bản thân, gia đình cũng 
như đất nước không bao giờ sáng sủa. 
Đó là một thực tế mà các cựu quân cán chính hai miền cũng như các đương kim quân cán chính 

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam cần suy nghĩ. Nhất là các anh chị em trong hàng ngũ bộ 
đội, công an hiện nay: phục vụ đồng bào hay phục vụ Đảng? Có lý nào những thành phần rường 
cột của nhà nước, của chế độ, vì nghiêm túc thi hành mệnh lệnh, bổn phận, lại bị kết tội, bị bạc 
đãi? Cũng chẳng có lý nào khiến các anh chị em đó phải đàn áp, bắt bớ, bắn giết đồng bào để bảo 
vệ việc thống trị của một thiểu số, phản bội chính quyền lợi của bản thân họ và tương lai đất nước. 

Và, dù muốn dù không, thực tế đất nước chứng tỏ quân cán chính nghĩa vụ là lực lượng nòng 
cốt để hoặc bảo vệ chế độ hoặc bảo vệ quốc dân. Trong quá khứ và hiện tại, lực lượng đó, của cả 
hai miền, đã làm việc bảo vệ chế độ và tự đào lỗ chôn mình và chôn quốc dân, đồng bào. 

Nhưng ngược lại, muốn họ quay về với chính nghĩa, họ cũng phải được nhìn thấy một qui chế 
quân đội, một qui chế công chức rành rẽ, đảm bảo một mức sống khả quan khi còn thi hành nghĩa 
vụ cũng như khi hồi hưu cho chính họ, cho gia đình. Hẳn nhiên họ đang chờ đợi lời giải đáp ở các 
người tính chuyện quang phục quê hương. Chỉ kêu gọi suông và hứa hẹn chung chung, trừu tượng 
thì không đủ sức khiến họ thả mồi bắt bóng. 

Quân cán chính ngày nay chọn con đường nào sẽ tùy thuộc ở tinh thần giác ngộ một phần 
nhưng một phần cũng ở những điều họ đang chờ đợi. Và chính quyền ngày mai đương nhiên phải 
đền đáp công lao của họ một cách xứng đáng.  
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* 
 
Quốc dân (peuple) Việt gồm nhiều dân tộc (sắc tộc, chủng tộc: race). Theo huyền sử, mẹ Âu Cơ 

đẻ một bọc trăm trứng, sinh trăm con. Hiện nay chỉ mới thấy ngoài sáu chục sắc dân cùng khẳng 
định do một bọc (đồng bào) mà ra. Trong số đó có nhiều sắc dân ít người, gọi là đồng bào thiểu số 
(sắc tộc), và một sắc dân đông người, gọi là người Kinh. 
Đồng bào thiểu số giận người Kinh, và họ có cơ sở. Nhưng do một sự hiểu lầm. Trước hết, tiếng 

Kinh chứng tỏ điều đó. Nó chỉ những người ở kinh đô, thành thị, những người làm việc cho nhà 
nước, những thị dân, những thương nhân có dịp tiếp xúc với đồng bào thiểu số. 

Thuở xa xưa, không biết những người đó có để lại những ấn tượng tốt nơi đồng bào thiểu số 
chăng? Chắc là có. Còn về sau này, thì hầu như phải công nhận là những người đó, phần lớn, đã 
làm mất cảm tình của đồng bào thiểu số rất nhiều. Và làm lây sang cả toàn thể người miền xuôi, 
được đồng bào thiểu số gọi chung là người Kinh. Mà thực ra, họ chẳng hề có liên quan gì đến kinh 
kỳ, thành thị, cũng chẳng hề có những tính xấu của những người Kinh mà các bạn đó đã gặp và có 
những kinh nghiệm đáng buồn. 

"Người Kinh" phần lớn là sản phẩm của thời Pháp thuộc, khi mà sự phân chia giữa thành thị 
với thôn quê và rừng núi trở thành sâu xa. Những người này đã lợi dụng sự chân thật của đồng bào 
thiểu số để chèn ép, bóc lột, lường gạt thủ lợi riêng. Tệ hơn nữa, sau này họ lại còn đi hứa hẹn đủ 
điều về chính trị để được đồng bào thiểu số cưu mang, rồi khi thành công thì phản bội trắng trợn. 
Cho nên, gọi những người miền xuôi là người Kinh không đúng, mà gọi là người Việt cũng không 
đúng nốt. Vì, theo đúng nguyên tắc, đồng bào ít người và đông người, tất cả, đều là người Việt (?), 
thuộc dòng Bách Việt (?) của nước Việt Nam (?). 

[Không có gì đích xác chúng ta là nòi Việt. Có thực tộc Âu và tộc Lạc thuộc nòi Việt? 
Triệu Đà lấy quốc hiệu là Nam Việt thì hoàn toàn đúng, vì ông đích thực thuộc nòi Việt ở 

phương Nam. Nhưng có thực Đinh Tiên Hoàng (người Mường) lấy quốc hiệu là Đại Cồ Việt, hay 
cũng chỉ do sử sách người Tàu chép giễu? Còn Nguyễn Gia Long xin ban quốc hiệu Nam Việt, có 
lẽ với nghĩa mà nhà Thanh vẫn còn sợ, là ý đồ Quang Trung "muốn vượt khỏi phương Nam", nên 
bắt đổi ra là Việt Nam, nghĩa là "nước hoặc người ở phía nam nước Việt, người Việt (cũ)". Nhà 
Nguyễn không nhận, mà tự gọi nước là Đại Nam, tự xưng là người Nam, như dân gian vẫn thường 
dùng. Việt Minh cộng sản dốt, lấy tên nước là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Mà rồi các ông chống 
cộng cũng dốt theo, tự gọi là quốc gia Việt Nam]. Vậy, chúng ta có người gốc Thổ, gốc Nùng, gốc 
Tày, gốc Kơho, gốc Chàm, gốc Miên, gốc Tàu,... thì cũng phải tìm một tên gốc cho người Việt miền 
xuôi (người Nam?). Bằng không có lẽ đến phải thay tên nước: Văn Lang, Âu Lạc, Vạn Xuân, An 
Nam (nước Nam, miền Nam yên ổn; chứ Nam An mới là miền Nam, nước Nam bị bình định),... Trừ 
phi chính đồng bào ít người không thấy gì trở ngại. 
Đồng bào thiểu số không biết rằng thân phận người dân miền xuôi cũng không may mắn gì hơn. 

Họ cũng bị "người Kinh" lường gạt và phản bội tàn nhẫn. Người miền xuôi, ít ra cũng hàng 80% 
dân số, cho đến gần đây, ở thôn quê, vẫn sống, suy nghĩ, ước mong y như đồng bào thiểu số. Họ cả 
đời không hề bước ra khỏi lũy tre xanh, không hề tiếp xúc với người ngoại quốc, không hề biết đèn 
điện nước máy, sinh hoạt văn minh vật chất. Họ chưa hề gặp đồng bào mạn ngược (thiểu số). Và y 
như đồng bào mạn ngược, người miền xuôi sống với hương đảng, hương ước, với chăn nuôi trồng 
trọt, săn bắn chài lưới, tự dệt lấy vải mà mặc, tự tạo lấy đồ mà dùng. 

Mạn ngược sống trong sốc bản thì miền xuôi sống với thôn xóm. Sắc tộc sống với nương rẫy thì 
thôn quê sống với ruộng vườn. Sắc tộc nhuộm quần áo chàm thì thôn quê nhuộm quần áo nâu, đen. 
Sắc tộc uống rượu cần thì thôn quê uống rượu đế. Y như người sắc tộc, khi đau ốm, người miền 
xuôi uống lá cây rễ cây, tìm thày lang thày pháp trừ tà trị bịnh. Y như đồng bào thiểu số, đồng bào 
miền xuôi chưa hề bóc lột lường gạt ai mà toàn bị bóc lột và lường gạt. Y như người sắc tộc, người 
miền xuôi sống bằng tình nghĩa, không như một số nhân viên nhà nước hay đám thị dân đã bị lưu 
manh hóa, coi lợi nhuận làm chính mà quên nghĩa đồng bào. Giữa người miền xuôi và người mạn 
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ngược, người miền thượng, người rẻo cao, người sơn cước, người cao nguyên, người thiểu số, 
người sắc tộc,... chưa hề có một mối bất hòa nào. Trái lại, tất cả đều có một lối sống, một tâm tình, 
một ước vọng y như nhau. 

Và rõ ràng là dù sống ở miền xuôi hay mạn ngược, ở châu thổ hay cao nguyên, tất cả, đều là 
nông dân gắn liền với ruộng vườn nương rẫy, xóm làng bản sốc. Việc quan trọng là cần biết cái tối 
đại đa số quốc dân Việt đó -- nông dân -- đồng bào thôn quê rừng núi, lúc này muốn gì và cần phải 
làm gì? Muốn gì? Bất kỳ lúc nào sinh thú của nông dân cũng là có một chút tư hữu để tạo một nếp 
sống đạm bạc, ung dung, tay làm hàm nhai, làm tròn trách nhiệm, nhưng xã thôn bản sốc phải 
được hưởng qui chế rộng rãi. 

(Dụ Bảo Đại số 31 ngày 23 tháng 5, 1941 trả lại hình thức tổ chức hương đảng cổ truyền, thừa 
nhận sự thất bại của hai cuộc cải lương hương chính 1921 và 1927 thiết lập hội đồng tộc biểu -- 
bầu những người có tài sản trong xã thay hội đồng kỳ mục, do ý đồ Pháp muốn can thiệp và đảo 
lộn cơ chế làng xã Việt Nam. Từ năm 1945, nhà nước Cộng Sản, Ngô Đình Diệm, Nguyễn Văn 
Thiệu đều hủy bỏ luôn hệ thống làng xã do Dụ 31 qui định). 

Cho nên đồng bào đã bị cộng sản lừa gạt. Chúng hứa hẹn quân phân điền thổ, xóa bỏ thuế má, 
dân tộc tự trị, dân chủ ấm no để lấy núi rừng khống chế nông thôn, lấy nông thôn bao vây thành 
thị. Đồng bào đã hết lòng đóng góp, bị chết chóc, tàng tật, ốm đau, tàn phá, đổ vỡ để tới thành 
công. Cuối cùng, chúng quay ra cướp hết công lao và trở lại bóc lột hơn bất kỳ kẻ thù nào khác. 
Chúng đã tịch thu tất cả ruộng vườn của nông dân, cưỡng chiếm mọi quyền tư hữu, tước đoạt 
quyền xã thôn tự quản, không cho người thôn quê và sắc tộc được tự do lựa chọn người điều hành 
công việc xóm làng bản sốc. 

Bất cứ một chính quyền (tất nhiên không phải là nhà nước phỉ quyền cộng sản hay ngụy quyền 
tay sai) nào cũng có sẽ nhiều khả năng để lựa chọn: một chính thể dân chủ tản quyền về thôn xã 
hay tập trung về trung ương; một chính sách nông nghiệp tập thể hóa, công nghiệp hóa hay quân 
phân điền thổ, làm ăn cá thể. Lợi và hại đều dễ thấy. Muốn hiện đại hóa, muốn năng suất cao, 
muốn tiết kiệm đất đai công sức thì làm ăn tập thể. Muốn thỏa mãn ước vọng, muốn tránh nạn 
thiểu dụng, khiếm dụng và thất nghiệp của dân cày thì hữu sản hóa nông dân -- nông thôn và rừng 
núi. Muốn tạo một nếp sống phóng khoáng thì trả lại... lệ làng. Muốn quyền bính thì lập ra... phép 
vua. 

Làm gì? Việc lựa chọn của nông dân mạn ngược tương đối đã rõ ràng. Từ lâu, họ tập hợp dưới 
danh hiệu FULRO rồi. Nay nông dân miền xuôi cũng cần phải tự tập hợp lại để đấu tranh cho kỳ 
được sở nguyện của mình. 

Cũng rõ ràng là phải đặt lại vấn đề: Chúng ta là quốc dân của nước Âu Lạc, Văn Lang, Vạn 
Xuân,... trên dưới 60 sắc tộc, hậu duệ của trăm trứng từ một bọc mẹ sinh ra, hay chỉ biết đến người 
Việt, người Kinh? 

Cho tới cả triều đại Nguyễn Phước gần nhất cũng chưa làm chủ toàn thể giang san ngày nay. 
Vẫn có những bộ lạc, những vùng mà triều đình chưa hề biết đến, chưa hề thống trị hay ngược lại. 
Ranh giới chưa rành mạch. Mãi khi người Pháp đến mới làm được việc này. Và có lẽ có những sắc 
tộc chỉ biết đến họ. Sau đó, họ trao lại cho cựu hoàng Bảo Đại, với danh xưng "hoàng triều cương 
thổ". Và các dân tộc thiểu số chẳng bị quấy rầy. 

Ông Diệm sát nhập họ vào trung ương. Vì quá vụng về nên khơi mào cho phong trào FULRO. 
Ngoài Bắc, cộng sản hứa hẹn những khu tự trị. Tóm lại lũ anh em đông người cả hai miền đều chèn 
ép, phản bội đám anh em đồng bào ruột thịt ít người! Thực tế là quốc gia nào cũng gồm nhiều 
chủng tộc cùng sống trong một biên cương, nên tốt hơn phải ấn định rằng: Quốc dân là khối đông 
người, chung một phạm vi biên cương, có những quyền lợi cùng chia xẻ và cần phải chung sức bảo 
vệ. Dĩ nhiên vẫn còn có những xung đột giữa quyền lợi chung và quyền lợi riêng. Nhưng nguyên 
tắc là hai bên cùng có lợi, hoặc quyền lợi riêng phải hy sinh cho quyền lợi chung, ở mức tối thiểu 
và trong vòng hiến định. Thí dụ: Về dân số, chủng tộc Việt quá nhiều; về đất đai, lại quá ít. Các 
chủng tộc khác cho trung ương, chủng tộc Việt khai thác vì quyền lợi quốc gia, nhưng vẫn không bị 
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tước đoạt chủ quyền và lợi tức luật định. Thí dụ: Phong tục tập quán mọi sắc tộc đều được tôn 
trọng, miễn không trái với quyền căn bản của con người. Có nghĩa là cần có sự thành tâm thiện chí 
ở phía chủng tộc Việt đông người trước nhất. Sự kết hợp phải đặt trên căn bản tự nguyện, hợp tình 
hợp lý, có đi có lại. Cần phải có một đường lối thực sự minh bạch, cởi mở đối với các sắc tộc ít 
người. Chưa có nó, thì làm sao nói đến chuyện quang phục quê hương, xây dựng đất nước? 

 
* 

 
Nói một cách tổng quát, người nông dân Việt Nam xưa không làm chủ ruộng đất mà được cấp 

một phần công điền để cày cấy sinh sống và đóng góp sưu dịch. Như thế nông dân hoàn toàn tùy 
thuộc vào sức cần lao, vào thời tiết, và quan trọng hơn cả, vào chế độ cai trị cởi mở hay hà khắc. 
Chế độ cởi mở sẽ chiếu tình, gia giảm thuế má, sưu dịch tùy theo thu hoạch, và người dân vẫn còn 
có cơm ăn. Ngược lại, chế độ hà khắc, bất kể đến số phận họ, thì người nông dân đói rách, dù 
thống trị là bản xứ hay ngoại bang. 

(Ngày 23-12-1937, Toàn Quyền Đông Dương ban hành chế độ thuế thân gồm 7 mức. Năm 1939, 
Bắc Kỳ có 2.196.932 người chịu thuế thân, gồm 483.136 người trả 1.00 đồng, 1.502.447 người trả 
2.50 đồng, và 114 người trả 250.00 đồng. Thuế ruộng trung bình 2.00 đồng một mẫu ta. Còn cộng 
sản thì thu thuế điền đến 70, 80% hoa lợi, cộng rất nhiều khoản đóng góp nặng nề về tiền của và 
công sức khác nữa). Sau, một số ruộng trở thành tư điền, công điền bớt đi, và nông dân thiếu 
ruộng, phải đi thuê mướn hoặc làm công, trong khi vẫn phải đóng góp sưu dịch, nhiều khi rất nặng 
nề. 

Do đó, mong ước "người cày có ruộng" mới nảy sinh. Vậy mà vai trò của nông nghiệp, mong 
ước của nông dân chưa bao giờ được đặt cho đúng mức. Ông Ngô Đình Diệm, ông Nguyễn Văn 
Thiệu làm việc hình thức, nếu không nói là chỉ tạo thêm xáo trộn, phiền nhiễu do cách chia chác, 
cộng với những thứ đã do cộng sản bày ra, và mang lại lợi lớn cho các địa chủ mà đất đai thực ra 
đã bị mất tự bao giờ. Còn thì chưa đảng phái, tổ chức cách mạng nào hứa hẹn điều đó, ngoại trừ 
cộng sản. Nên nông dân có bị cộng sản dụ dỗ cũng không là điều đáng ngạc nhiên. Và nông dân đã 
gánh hết trách nhiệm đuổi ngoại xâm, giành độc lập, mong ngày có sào ruộng con trâu. 

Cộng sản trở mặt, dĩ nhiên người nông dân không chấp nhận và sẽ lại sẵn sàng gánh hết trách 
nhiệm diệt cộng, giành lại tự do, xây dựng đất nước -- ít nhất thì cũng trong giai đoạn cần cơm no 
áo ấm, hâm nóng, dành vốn, tạo sức bật, lấy cái đoản nuôi cái trường cho những giai đoạn cất 
cánh về sau. 

Người nông dân đã bị lường gạt, đã phải trả bằng xương máu và nước mắt cho sự cả tin của họ, 
nay họ không thể lại nhắm mắt lao vào những chuyện phiêu lưu. Người nông dân ưa cuộc sống 
thoải mái nơi thôn dã, gần gụi với thiên nhiên, ưa những thú vui thanh đạm, không chấp nhận lối 
sống vội vã, những nhu cầu giả tạo. Họ đã tìm ra sinh thú mà các dân tộc khoa học kỹ thuật cao 
đang thèm muốn, đang chối bỏ máy móc, và mong ước được như họ. 

Vậy, muốn có sự đóng góp của nông dân, thì họ phải được biết số phận của họ và đồng ruộng 
trong thể chế mới. Trả lại ruộng vườn cho sở hữu chủ? Quân phân cho dân cày? Công nghiệp hóa, 
tập thể hóa nông nghiệp? Sử dụng nông dân thiểu dụng, khiếm dụng ra sao,...? 
Điều quan trọng là chính quyền có thông cảm được ước nguyện của dân cày hay không. Nếu có, 

thì vấn đề còn lại mà người nông dân thôn quê và sắc tộc cần tự đặt ra là: quyền tư hữu, hữu sản 
hóa của các thành phần dân tộc khác, như địa chủ, trạch chủ, nghiệp chủ, công nhân, thương 
nhân,... 

Vị nào chuyên về nông nghiệp, tập thể nào tính cáng đáng việc nước đã nghĩ đến việc giải quyết 
những vấn đề này chưa? Người nông dân đang chờ để tham gia và làm lại cuộc cách mạng mà 
cộng sản đã phản bội. 

Việt Nam là một nước nông nghiệp và còn ở tình trạng nông nghiệp còn lâu. Vấn đề "hậu cộng 
sản" vẫn là lo no cơm ấm áo trước nhất, tức là chuyện nông nghiệp. Cộng thêm người Việt Nam 
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nào cũng ít nhiều là một nông dân. Ngoại trừ một số rất ít trẻ tuổi sau này, con cái của thị dân, còn 
thì ai cũng dính líu đến xóm làng, đồng ruộng. Dù lang bạt nơi thành thị, dù giầu sang ở đâu đâu, 
ai ai cũng cố dành dụm mua nơi thôn quê dăm bảy mẫu, đôi ba sào ruộng để có ngày điền viên. 
Cho cả đến khi chiến tranh xô đẩy ra thành thị nương náu, thì cũng chỉ là giải pháp tạm thời. Dĩ 
chí nhiều người giữ các chức vụ quyền uy to lớn của các chế độ cũng một hai sau này hòa bình sẽ 
về quê sinh sống. 

Thế thì nông nghiệp và nông dân lại càng cần được quan tâm. Đinh, Lê, Lý, Trần,... xuất thân 
đồng ruộng, nên luôn luôn cảm thông khối đa số quần chúng đó. Ngược lại, những người tính 
chuyện kinh bang tế thế ngày nay thuộc thành phần thị dân. Các đảng phái, đoàn thể tự nhận là 
quốc gia, tính chuyện quang phục quê hương, giải quyết vấn đề Việt Nam, có ai nghĩ đến thành 
phần nòng cốt đó? Bao nhiêu người hiện quan tâm về nông nghiệp nước nhà, vạch ra một chính 
sách nông nghiệp, những biện pháp nâng đỡ nông dân? Ai rồi sẽ về nông thôn làm đẹp cuộc sống 
nơi thôn dã. Hay toàn những vị ở thành thị, ngồi văn phòng máy lạnh, sử dụng máy điện toán tính 
quỹ đạo phi thuyền vũ trụ cho thỏa chí BS, MA, Ph.D? 

Chưa có một đường lối giải quyết vấn đề nông dân mà nói chuyện giải quyết vấn đề Việt Nam là 
chuyện ngủ mơ. Vì có được giải tỏa những thắc mắc, nguyện vọng, thì người nông dân mới lao 
mình chiến đấu. 

Sống dưới ách thống trị, dù của ngoại bang hay bản xứ, người dân nào chẳng tích cực hoặc tiêu 
cực chống đối, có khi hoàn toàn ý thức, có khi lờ mờ trong tiềm thức, dù nhiều khi chỉ là cách tự 
bào chữa cho những hành vi hoàn toàn vị kỷ. Cho nên kể từ khi người Pháp cai trị Việt Nam và đến 
cả ngay hiện nay, những người làm việc cho nhà nước, những người hoạt động tư trong các lãnh 
vực công kỹ nghệ, kinh tế, thương mại, người cấp cao từ tổng bộ trưởng, chủ nhân ông, đến cấp 
dưới như thư ký tùy phái, buôn thúng bán mẹt đều có lý do để trây lười, phá hoại, ăn cắp, trốn xâu 
lậu thuế. Những hành vi này đều ít nhiều làm cho chế độ yếu bớt, giúp cho việc thay thế nó tương 
đối dễ dàng và sớm lẹ thêm lên. Các kế hoạch địch vận của các lực lượng chống đối hẳn không thể 
không khuyến khích những hành động "cách mạng" hoặc "yêu nước" này. 

Rồi từ đó, tinh thần này lan ra những hoạt động chỉ có lợi ích riêng tư, bất kể đến những thiệt 
hại cho người khác, cho đất nước, tỉ như hối mại quyền thế, phá hoại tài nguyên, đầu cơ tích trữ, 
băng đảng, ma túy,... 

Nhưng một khi thực sự có một chế độ vì dân, thì tình trạng này cần phải chấm dứt. 
Vì trong chế độ mới này, chẳng những nhân viên chính phủ "của dân, do dân, vì dân" thì phải 

thực sự là công bộc (đầy tớ của dân) làm việc để phục vụ dân -- là những người đóng góp thuế má 
để trả lương cho họ. Mà những công nhân xí nghiệp cũng phải làm việc với lương tâm và tinh thần 
lao tư lưỡng lợi, vì chủ có lời thì công việc của mình mới tồn tại lâu dài; thương nhân phải ý thức 
là thuế má có sòng phẳng thì nhà nước mới vững bền để công cuộc kinh doanh của mình được bảo 
đảm. Nói tóm lại, mọi người, mọi giới phải làm ăn lương thiện, công bằng trong vòng phép nước. 

Nhưng từ lâu nay, người dân Việt không hề còn biết phép nước là gì nữa. Luật Hồng Đức, luật 
Gia Long, luật Nam Kỳ, Trung Kỳ, Bắc Kỳ đã bị dẹp. Người Miền Bắc chắc đã quên hẳn luật pháp. 
Người Miền Nam nay có hồi tưởng lại chắc cũng rất lờ mờ. Luật pháp đã được thay thế bằng 
những nghị quyết, thông tư của Bộ Chính Trị-Nhà Nước Cộng Sản tiền hậu bất nhất. Đúng ra, 
người dân miễn cưỡng tuân hành khuôn phép do các cán bộ hạ cấp vô học tùy tiện diễn giải một 
cách vô cùng võ đoán, áp đặt. 

Với một chế độ độc tài, chẳng ai giám băn khoăn. Nhưng khi một chế độ tự nhận chống độc tài 
thay thế, thì tất nhiên có vấn đề, ngay dù thay thế ôn hòa thôi, chứ chưa nói đến chuyện đổ vỡ. 

Vậy thì phải có kỷ luật, dĩ nhiên, nhưng kỷ luật căn cứ trên luật lệ nào? Luật rừng của cộng 
sản? Thế thì thay thế họ làm gì? Không có luật lệ, người dân không biết đường nào mò mà làm bậy 
đã đành, nhưng người quyền bính cũng sẽ dễ biến thành tự chuyên (arbitrary) và rồi lại trở lại độc 
tài... sáng suốt! Cứ nhớ lại các xáo trộn sau sự biến 1-11-1963 là đủ. Miền Nam có hiến pháp, có 
cơ chế. Quyền bính, luật lệ kể như liên tục. Vậy mà chỉ bớt mức độ độc tài nửa mùa đi chút ít, bao 
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nhiêu đấu tranh đã xảy ra. Nay thử tưởng tượng chế độ cộng sản chấm dứt! Bao nhiêu đòi hỏi vùng 
lên một lúc, mà rồi không biết căn cứ vào luật lệ nào, việc tài phán nào! 

Vấn đề gay cấn nhất là đối với các đoàn thể: đảng phái và tôn giáo. Tất nhiên họ phải tự ý thức 
về sinh hoạt trong thể chế dân chủ; phải hoạt động công khai, ôn hòa, tôn trọng tự do của đoàn thể 
cá nhân khác. Nhưng còn có những điều đã du nhập không hẳn hợp lý, cần hủy bỏ hay điều chỉnh. 
Thí dụ những đặc quyền giáo phái. Thí dụ qui chế sĩ quan tuyên úy, hợp lý với một quốc gia xã hội 
toàn tòng, có quốc giáo, thì lại bất công ở một xứ rất nhiều tôn giáo nhỏ. Thí dụ đặc ân dành cho 
tu sĩ sẽ đưa đến hoặc bất công hoặc lạm dụng, vân vân... Và không thể chỉ trông vào tự giác. 

Vậy, khi nói tự do chính trị, thì luật lệ nào sẽ kiểm soát đảng cộng sản hai triệu đảng viên, có 
thực lực, có tổ chức, có kỷ luật, có đầy người trong các cơ quan (ít nhất trong thời gian chuyển 
tiếp) để họ hết hoạt động bí mật, hết dùng bạo lực, hết áp chế những đảng phái non, yếu? Khi nói 
tự do tín ngưỡng thì lấy gì binh vực các giáo phái ít tín đồ, ít tiền bạc, ít hậu thuẫn trước những tôn 
giáo lớn cuồng tín? Cấm đảng phái, giáo phái võ trang, tự trị? Hủy bỏ đặc quyền tôn giáo về tài 
sản, cơ sở, tăng lữ? Khi nói tự do kinh doanh, thì lấy gì để hạn chế việc cá lớn nuốt cá bé, người 
bóc lột người? 

Tất cả những điều như thế đều cần phải hợp tình, hợp lý, dễ chấp nhận cho mọi phía và cần cho 
biết minh bạch trước (xin nhắc lại: trước), trước khi những sự đáng tiếc khó cứu vãn xảy ra. 

Cho nên rõ ràng là muốn làm việc cho một Việt Nam tương lai thì phải có ngay từ bây giờ một 
hình dạng, dáng dấp một đất nước ngày mai. Ít nhất phải có được một dự án chính trị, một sơ đồ về 
tổ chức chính quyền, một dự thảo về hiến pháp, về các bộ luật hình, hộ, thương mại, lao động, tố 
tụng, các qui chế về đoàn thể, đảng phái, tôn giáo,... để mọi người tạm tuân theo ngay trong buổi 
giao thời và rồi để làm dự thảo, căn cứ trên đó mang ra mổ xẻ, bổ túc, sửa đổi và ban hành càng 
sớm càng tốt. 

Thực ra công việc cũng không có gì là khó khăn lắm. Vì, dù chỉ là trên giấy tờ, cả hai miền Nam 
Bắc cũng đã tốn rất nhiều công phu tham khảo và đã thông qua một số các văn kiện kể trên. Nay 
chỉ cần chút công duyệt xét lại, đơn giản và thực tế hóa, theo sát thực trạng đất nước, là có thể 
mang thi hành trong khi chờ đợi ban hành những văn kiện chính thức. 

Năm ba vị luật học ngồi lại với nhau trong thời giờ nhàn rỗi tuy không mang lại lợi ích tiền bạc 
gì cho bản thân nhưng công lao đóng góp cho đất nước, cho con dân Việt Nam sẽ là vô lượng. Tên 
tuổi những vị này chắc chắn sẽ được đời đời đất nước, dân tộc, lịch sử ghi ơn. 

Nhưng chẳng biết có ai buồn làm không? 
 

* 
 
Cuộc chiến giới phái (la bataille des sexes), đến cuối thiên niên kỷ này, kể như đã kết liễu. Nó 

đã đi đủ một vòng, và trở về điểm khởi hành: mẫu hệ! Ta không gọi là phái khoẻ, phái yếu vì sự 
thực chứng minh phái "gọi là" yếu thực ra rất khoẻ và phái "gọi là" khoẻ thực ra lại yếu xìu. Khoa 
học bảo là phái đẹp dai sức, chịu đói, chịu khát, chịu rét, chịu đau,... lâu hơn. Và ti nhiễm sắc 
(chromosomes) của phái đẹp toàn là XX, còn của phái xấu thì bị một cặp XY, nghĩa là trong đó một 
X bị cụt một giò. Vậy con trai là con gái cụt một... tí, thay vì nói theo kiểu trước đây rằng con gái là 
con trai... khiếm khuyết (garcon manqué)! 

Chưa thấy một tài liệu nào giải thích xuôi dòng bén giọt vì sao mà phái vốn khoẻ lại thành ra... 
yếu và ngược lại. 

Ai cũng biết ở xã hội nông nghiệp nguyên thủy Việt Nam, phải là chế độ mẫu hệ. Và tôn giáo 
đầu tiên tất phải thờ... Mẫu. Thế rồi sao lại thành phụ hệ? Bảo rằng vì phái khoẻ, phái đẹp bận 
chửa đẻ nên phái yếu, phái xấu phải đi săn, đi bắn, đi cày, đi cuốc thì đúng. Chứ bảo vì khoẻ mà 
phải nhận phần lao động thì không đúng. Vì như đã nói, phái đẹp vốn khỏe. Nhưng vậy cũng không 
ổn. Ai chửa cứ chửa, ai đẻ cứ đẻ, mắc mớ gì đến phái xấu. 



105 
 

Ở đây, ngoài cái khỏe, cái đẹp và cái yếu, cái xấu ra, tất còn có cái khôn và cái dại nữa. Mà 
theo định luật nước chảy chỗ trũng, kẻ nào khoẻ, đẹp thì lại cũng khôn luôn. Và ngược lại! 

Vậy thì kẻ khoẻ, đẹp và khôn xúi dại kẻ yếu, xấu và dại. Thế là kẻ dại gồng lên, tự nhận là kẻ 
khoẻ, kẻ khôn và ra tay gánh vác việc nặng nhọc. Lại cũng không có tài liệu nào cho biết đích xác 
chế độ phụ hệ bắt đầu từ bao giờ. Nhưng cứ tạm tin theo huyền sử, kể từ Hùng Vương -- nếu là 
đám theo cha, thì vua Hùng (?) phải là đàn ông, nhưng nếu là đám theo mẹ tất phải là đàn bà, kiểu 
bà Trưng bà Triệu -- thì kẻ xấu, kẻ dại è cổ vác cày cũng có cả hàng bốn ngàn năm! 

Mới đây, khoảng thập niên 30, một số các bà các cô và các ông nịnh "đầm" Việt Nam kêu ca chế 
độ chồng chúa vợ tôi, đòi giải phóng phụ nữ, đòi nam nữ bình quyền. 

Thực ra, ở Việt Nam, gia cảnh điển hình vốn là chồng cày, vợ cấy, con trâu đi bừa, con lớn thổi 
cơm nấu nước, ẵm em, coi nhà, chăn trâu cắt cỏ. Người đàn ông đảm trách những công việc nặng 
nhọc. Người đàn bà làm công việc nhẹ, thu vén chuyện nhà, nuôi nấng giáo dục con cái, mua nhiêu 
mua xã cho chồng. Người đàn ông, dưới chế độ nông nghiệp, thực chất chỉ đứng làm vì, hình thức. 
Người đàn bà, nội tướng, mới thực sự chỉ huy mọi việc. 

Nếu có những người đàn ông vũ phu đánh đập vợ thì cũng có những người đàn bà lăng loàn bắt 
nạt chồng. Chúa và tôi tùy người và tùy cảnh. Có bà khoái được chồng hành hạ thì cũng có ông 
thích được vợ đàn áp, một vấn đề thuộc... tâm lý học! 
Ảnh hưởng Nho giáo -- dành nhiều quyền lực cho đàn ông -- nếu có, cũng chỉ ở một tầng lớp 

nho gia nào đó. Cũng y như ảnh hưởng Tây phương nuông chiều phái đẹp chỉ là số ít trong đám 
các ông thông ông phán, để các bà có kẻ hầu người hạ, cơm bưng nước rót. Xa lắm thì không rõ, 
nhưng những sĩ phu cựu học như Phan Bội Châu, Trần Kế Xương; tân học như Đặng Thai Mai, Võ 
Nguyên Giáp; lem nhem như Nguyễn Văn Thiệu, Nguyễn Cao Kỳ, khó ai có thể chứng minh họ đã 
là chúa và vợ họ là tôi. Đúng ra, phải chăng chỉ là một sự phân công mà các bà chấp nhận "quanh 
năm buôn bán ở mom sông" cho các ông "ăn no lại nằm", để chờ được "võng anh đi trước võng 
nàng theo sau"? 

Và ngay dù mọi sự phân công đều là giả tạo, tùy thuộc văn hóa, thì vẫn còn một sự phân công 
bẩm sinh nhất định: việc chửa đẻ! Rút lại, mỗi phái đều phải tuân phục một số thực tế giới hạn giới 
phái mình, nếu muốn sống phù hợp với thiên nhiên. 

Lê, Xít, Mao, Hồ "vĩ đại" biết đa số dân ở bất cứ nước nào cũng là đàn bà. Muốn bóc lột hữu 
hiệu thì phải nhắm cái đa số đó trước. Và thế là phụ nữ ở các nước cộng sản "được" giải phóng, 
"được" bình quyền triệt để! "Được" giải phóng khỏi những công việc nhẹ nhàng và "được" bình 
đẳng trong các công việc nặng nhọc, thay đàn ông, bình quyền cật lực lao động. Nhiều khi bình 
đẳng bình quyền với cả trâu bò, để vừa cày vừa kéo cày, cho đàn ông đi làm dũng sĩ "chống Mỹ 
cứu nước"... Nga, Tàu! 

Thế cũng chẳng sao, vì rồi ai cũng phải thích nghi, nhưng điều cần tự hỏi là sự chửa đẻ: Không 
lẽ một chiến sĩ ngưng tham chiến vì hành kinh, một quân nhân vác bầu ra mặt trận, một tướng bà 
nghỉ hộ sản trường kỳ giữa chiến dịch? Tất nhiên có thể có luật buộc phái nữ không được chửa đẻ 
nếu chọn ngành này ngành nọ. Kẹt cái như thế thì lại là kỳ thị, không bình đẳng bình quyền rồi. Và 
dĩ nhiên là trái với thiên nhiên và phản tự do... chửa đẻ! 

Ngày nay, chuyện nam nữ bình đẳng bình quyền của chúng ta chẳng còn gì cần phải nêu lên. 
Mà nhìn các bà Việt Nam di tản cắm đầu đi làm để tậu nhà, tậu xe, bỏ bê bếp núc gia đình, ăn mặc 
đi đứng nói năng cử chỉ như đàn ông, thì hỏi rằng, trong Việt Nam tương lai, có nên để bố làm bố 
ăn, mẹ làm mẹ ăn, chồng làm chồng ăn, vợ làm vợ ăn, con cháu gửi thiên hạ, hay trẻ cậy cha già 
cậy con, ông bà hú hí điền viên với đàn cháu nhỏ; có muốn cảnh đàn ông tìm không ra việc vì đàn 
bà chiếm chỗ như đang xảy ra, và hơi không vừa ý thì lôi nhau đi ly dị hay không? Câu trả lời chỉ 
có thể đến từ chính những người phụ nữ Việt. Cũng như bao nhiêu câu hỏi khác về Việt Nam, chỉ 
có chính người Việt Nam mới cần trả lời và mới trả lời được mà thôi. 

 
* 
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Nhóm Caravelle có lẽ là hình ảnh cuối cùng của giới được gọi là sĩ phu hay trí thức Việt của 

hậu bán thế kỷ này. Sau đó, có thể vẫn có những người trí thức lẻ tẻ, nhưng nói chung thì Việt Nam 
chỉ còn giới khoa bảng. Những người sau này chạy theo địa vị, tiền bạc và thời thượng, hãnh diện 
có bằng cấp ngoại quốc hay giật được mảnh bằng trong nước do mấy kẻ học mót mấy ông thày 
ngoại quốc mang về truyền lại. 

Chính ngay những ông thày này, tiếc thay nhiều khi chỉ là những kẻ mù loà, thiên vị, xu thời. 
Chỉ mới đây, trên thế giới, hễ muốn "có vẻ trí thức" là phải thiên cộng. Cái học của họ không còn 
là cái học bác thức mà chỉ là chuyên ngành. Nguyên cái học đó đã hàm ngụ tinh thần vụ lợi, kèm 
thêm sự hiểu biết vô cùng cục bộ. Chưa kể "cái gọi là trí thức tây phương" còn hận Mỹ đã chiếm 
đoạt hết ánh hào quang một thuở, nên "đánh Mỹ, đánh tư bản" càng thỏa mãn tâm hồn ti tiện của 
họ. Họ binh Nga Xô, khen lao tất cả cái gì cộng sản. Jean Paul Sartre xỉ vả rằng chỉ kẻ nào ngu 
như chó mới chống cộng. Bertrand Russell lập toà án xử người chống cộng. Giải hoà bình Nobel 
trao cho Việt Cộng Lê Đức Thọ và Henri Kissinger, kẻ làm lợi cho cộng sản. UNESCO tôn vinh 
Việt Cộng Hồ Chí Minh, vân vân... 

Có lũ học trò họ cũng giở trò ở Việt Nam, làm dáng thiên cộng, phản chiến một chiều, phá rối 
kẻ tự vệ, binh vực kẻ gây chiến, để rồi hết chiến tranh, cộng sản đến thì quàng chân lên cổ chạy 
hoặc câm như hến trước mọi điều dã man tàn bạo! Quo Vadis? 

Cho nên, mỗi khi tình cờ gặp một "vị trí thức", một kẻ "lãnh đạo tinh thần" di tản -- quí vị làm 
việc trí óc, quí vị làm việc hoằng pháp -- người ta tự hỏi tại sao quí vị lại lang thang nơi đây? 

Hỏi rằng: Có thực đại đa số quốc dân trong nước không còn cần sự lãnh đạo, dìu dắt của quí vị 
này? Có thực đám người di tản cần có sự hiện diện của quí vị đó? Hay chỉ giản dị là quí vị đó cũng 
sợ khó, sợ khổ, sợ nguy hiểm,... nên cũng bỏ chạy, để lại quần chúng bơ vơ? Hoặc quí vị đó đã chỉ 
chọn một nghề mưu sinh, và nơi đất nào lành thì chim đậu? 

Vì thực ra, hai tiếng trí và thức (mind, knowledge; intellect, intellectual) đều có nghĩa là hiểu 
biết, dĩ nhiên là hiểu biết sáng suốt. Do đó giới trí thức (intelligentsia) không hẳn chỉ là giới lao 
động bằng trí óc mà còn hàm ý một bổn phận nào đó đối cái đa số kém hiểu biết, kém sáng suốt 
hơn mình. Nhất là đối với người Việt Nam, hai tiếng trí thức vẫn có một cái gì thiêng liêng cao quí, 
tương tự hai tiếng sĩ phu một thuở xa xưa. Thày tu, thày giáo, thày thuốc, thày cãi, giáo sư, kỹ sư, 
luật sư, tu sĩ, bác sĩ, văn sĩ,... Quần chúng đã tôn họ lên hàng sư, sĩ, tôn họ lên làm thày. 

Vậy chữ trí ở đây còn phải hiểu thêm với nghĩa của một chữ đồng âm -- trí thân, trí lực, trí tình - 
là: hết, hết bổn phận với mình, với người, với vật. Trí ở đây không thuần chỉ có nghĩa hiểu biết 
suông. 

Nghĩa là người thường dân Việt Nam quan niệm người trí thức là người sống hết bổn phận với 
mình, với người, với vạn vật theo sự hiểu biết sáng suốt của mình. Hơn ở đâu hết, người Việt không 
bao giờ chấp nhận kẻ được gia đình, xã hội cưu mang cho ăn học để giản dị chỉ thành kẻ vinh thân, 
phì gia, sống bám vào tín hữu, chỉ là một chuyên viên cao cấp trong một ngành nghề, mưu sinh một 
cách thảnh thơi không phải vất vả, tốn mồ hôi, chân lấm tay bùn. Là trí thức, điều đòi hỏi trên hết 
của họ phải không ngoài các quyền tự do, cho họ và cho người khác: tự do tư tưởng, tự do truyền 
bá kiến thức, tin tưởng, vân vân... 

Cho nên chắc chắn quí vị nào tự nhận là trí thức, khi ra đi, ắt hẳn cưu mang một cái gì cao quí 
mà quốc dân mong chờ, mà quí vị đó quyết tâm thực hiện. Quốc dân mong cơm no áo ấm. Chỉ cơm 
no áo ấm thôi. Không ăn ngon mặc đẹp. Họ biết mọi sự đã quá trễ, mọi cơ hội đã vuột mất, và giữa 
sự cạnh tranh càng ngày càng ráo riết của các siêu cường kinh tế hiện nay, thì phần dành lại cho 
dân Việt chẳng còn bao nhiêu. 

Cho nên quốc dân chỉ mong quí vị tài ba đó làm cho cộng sản biến thể. Chỉ cần biến thể thôi. Kẻ 
cầm quyền không bao giờ từ bỏ quyền bính. Mà dù đủ sức chiếm đoạt quyền bính cũng chỉ tạo thêm 
xáo trộn. Huống hồ quí vị đó chỉ là những cá nhân, những tổ chức nhỏ, yếu, chỉ có thể thành những 
nhóm áp lực, hợp cùng các nhóm áp lực khác -- quốc tế, quốc nội, quốc ngoại -- để khiến lẽ dịch 
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biến mỗi ngày một đè nặng lên tập đoàn thống trị, khiến chúng biến thể mau lẹ hơn, hợp tình hợp lý 
hơn. 

Quốc dân mong quí vị đó làm cho nhà nước yếu đi, dân mạnh lên; mong quí vị đó bỏ hẳn ý định 
giành quyền bính. Hãy đi sát quần chúng, làm những việc gì có lợi cho dân, tránh những việc gì 
củng cố quyền hành nhà nước. Ở thời đại này, Việt Nam không cần là một nước mạnh. Đánh ai? Ai 
đánh? Mà dù muốn, cũng chẳng có thể nào là một nước mạnh, giầu. 

Nên chỉ cần no. Hãy tạo công ăn việc làm, hãy về nông thôn nâng cao đời sống, xây dựng hậu 
thuẫn để thành lực lượng đối lập, để kiểm soát và hạn chế nhà nước khỏi lạm quyền. Hãy mở xí 
nghiệp, trường học, nhà thương. 

Ngày nào mà mỗi thôn xóm có một trường tiểu học, một y xá, một xưởng nông cụ nông cơ, có 
những căn nhà ánh sáng, những giếng nước cầu tiêu đúng qui cách, do sự hiện diện của người trí 
thức, ngày đó đất nước thanh bình và người dân no cơm ấm áo. 

Trí thức hay trí ngủ, vị tha hay vị kỷ, chiến đấu hay trốn chạy? Người dân hy vọng là quí vị khoa 
bảng, quí vị hoằng đạo ra đi là để tranh thủ cho một ngày mai thanh bình và ấm no của dân tộc. 

Họ mong thế và đang chờ. 
 

* 
 
Chẳng nói thì ai cũng biết là bây giờ đất nước ta đã bị bè lũ cộng sản mang bán hết cho người 

nước ngoài: Tàu (Chợ Lớn, Đài Loan, Hong Kong, Tân Gia Ba, Mã Lai), Nhật, Đại Hàn, Thái, 
Pháp, vân vân và vân vân. Chủ quyền sẽ không còn, tài nguyên sẽ bị đào bới mang đi, người Việt 
sẽ làm đầy tớ ngay trên đất nước mình. Dĩ nhiên ngay trước mắt thì cũng được chút cơm thừa canh 
cặn. Nhưng về đường dài, thì khoảng cách giữa dân ta và thiên hạ sẽ càng ngày càng xa mãi ra. 
Và, dù muốn dù không, thì nhà nước nào rồi cũng vẫn phải tôn trọng và thực thi những điều bọn 
buôn dân bán nước cam kết. Việc điều chỉnh đòi hỏi nhiều thời gian, và... thiện chí của lũ cá xà cá 
mập ngoại quốc. 

Bọn này thiên hình vạn trạng, nhưng đại thể ta có thể mang một đám người Hoa ra làm điển 
hình. 

Người Hoa là giống người gần gũi về mọi mặt với ta hơn hết. Cũng thế, người nông dân Tàu 
cần cù lương thiện hòa nhập dễ dàng vào nếp sống của người bản địa ở vùng biên giới, ở các làng 
di dân Minh Hương bao nhiêu, thì đám thị dân Tàu cũng ngoan cố bấy nhiêu, 

Ngoài Bắc, ở miền xuôi, đám Hoa Kiều này tối đại đa số gốc Quảng Đông. Họ vốn thuộc dòng 
Bách Việt, bị người Hán phương Bắc đồng hóa. Sau cả nước Tàu bị người Mãn Thanh cai trị, rồi 
các nước Tây Phương xâu xé, biến thành bán thuộc địa. Vậy mà dường như phần đông họ không 
cảm thấy nỗi nhục chồng chất đó, lại hãnh diện được đồng hóa, được trở thành thần dân của "đấng 
con trời". Ở quê hương tiên tổ không kiếm ra miếng ăn, họ phải tha phương cầu thực, xuống miền 
bắc Việt Nam sinh cơ lập nghiệp, nhưng không bao giờ chịu hội nhập. Họ tự cho là thuộc giống nòi 
cao cấp. Đàn ông của họ có thể lấy vợ Việt Nam nhưng không bao giờ cho con gái họ lấy chồng 
Việt. Về mưu sinh, họ không làm công việc nặng nhọc. Tối đa, thì cũng chỉ đi bán hàng rong: 
"thuốc ê", bánh trái, giải khát, đậu phọng rang,... Được chính sách chia để trị của người Pháp 
nâng đỡ, họ tiếp tay với nhà nước để bóc lột người bản xứ. Họ làm mại bản trung gian, tung tiền 
độc chiếm mọi ngành hoạt động, đầu cơ tích trữ lũng đoạn thị trường, tự cho là người bản xứ có 
bổn phận phải nể vì họ. 

(Trái lại, trong Nam, người Việt coi thường "các chú". Các "con xẩm" đi ở đợ, các "thằng chệt" 
đi móc cống, làm vườn, làm rẫy. Dĩ chí, mỗi khi bị "chú ba" chèo kéo mời chào mua hàng, đồng 
bào miền Nam thường trừng mắt quát: Cái thằng chệt chó, bộ muốn chết hả? Người Bắc thấy công 
phẫn thì được cho hay đó là cách xử thế, để khỏi bị "chúng giỡn mặt"!) 

Khi người Pháp rút, toàn quyền về tay "chí sĩ" Ngô Đình Diệm, thì tình trạng Hoa Kiều Miền 
Bắc được du nhập Miền Nam. Cho đến nay, vẫn chưa ai tìm ra lý do tại sao nhà nước Đệ Nhất 
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Cộng Hòa bắt người Hoa nhập Việt tịch. Để thêm phiếu nếu có tổng tuyển cử? Giải pháp có vẻ ấu 
trĩ ngây thơ quá! Để dễ kiểm soát? Lại càng ngớ ngẩn hơn: khi còn là ngoại kiều thì còn có thể bắt 
đóng góp nặng nề, hạn chế hoạt động, tống xuất,... Khi đã trở thành công dân là họ tung hoành 
ngang dọc. Kết quả là họ độc chiếm mọi ngành quan trọng mà vẫn là "các chú ba". Cuối cùng còn 
cưu mang cả anh em tổng thống khi thất thế, đủ chứng tỏ thiện cảm và lòng tin tưởng hỗ tương 
giữa hai phe -- thống trị và gian thương ngoại quốc -- cũng như sự bất nhân, vô luân của đám con 
ăn đầy tớ người Việt, không một kẻ nào biết bảo vệ, đền ơn khuyển mã người đã ban ân huệ cho 
chúng ngập mày ngập mặt! Dưới thời Đệ Nhị Cộng Hòa, họ còn lộng hành hơn nữa, vì bấy giờ 
quyền hành có phần bị chia xẻ, mạnh ai nấy kiếm chác, họ càng dễ lũng đoạn hơn. Người Việt tệ 
mạt đến mức những nhân viên công quyền hạch sách bắt bớ đồng bào vì những cái chẳng đáng gì. 
Trong khi lũ Đại Hàn, Thái Lan, Phi Luật Tân,... ở lậu làm trời làm đất, la lối ồn ào, đi trong giờ 
giới nghiêm, đeo súng không giấy phép, thì nhân viên cảnh sát làm như không thấy hay còn tỏ ra sợ 
sệt. Chưa nói gì đến những loại đệ nhất công dân ngoại kiều như Mỹ, Pháp, Úc, vân vân! Sau 
1975, người ta lại còn chứng kiến những cảnh cán bộ cộng sản khúm núm một cách hết sức đê tiện 
trước các "chuyên gia" của các nước xã hội chủ nghĩa "anh em". Mà các vị "chuyên gia" rất dốt 
nát này lại cũng thiếu văn minh và hách dịch một cách không thể nào tưởng tượng nổi. May thay, 
chính sách nhà nước cấm dân "ngụy" là không bao giờ được trực tiếp tiếp xúc các "chuyên gia"! 
Đến khi di tản, những người Hoa Chợ Lớn là... người Việt tị nạn, hưởng mọi quyền lợi. Nhưng họ 
sinh hoạt thành người Hoa, không bổn phận trách nhiệm gì tới đất nước, con người Việt Nam. 

Ai tưởng tượng nổi, hiện nay, trong số 2 triệu người "gọi là" Việt Nam tị nạn, có thể 1 triệu là 
người Hoa (theo thống kê của Liên Hiệp Quốc, từ 30-4-75 đến 30-4-80, 70% thuyền nhân đến các 
trại tị nạn là người Hoa); dĩ nhiên không toàn là người Việt gốc Hoa, mà phần lớn là vượt biên 
giả: tổng số người Hoa ở Việt Nam trước 1975 chỉ ngót nghét 1 triệu). Và họ cũng là những người 
đầu tiên trở lại làm ăn với Việt Cộng kiếm lời, tiếp tay cho lũ đồng chủng mới tới, đục khoét Việt 
Nam! 

Trách họ hay các ngoại kiều vô lương khác là chuyện vô ích. Sự hiện diện của họ là đương 
nhiên, không tránh nổi. Việc cần là chúng ta phải đối phó ra sao, làm thế nào để những người này 
ý thức được bổn phận của họ, quyền lợi của họ về lâu về dài nằm ở đâu, làm thế nào để chúng ta bị 
thiệt hại tối thiểu và, nếu có thể, biến cái hại trở thành cái lợi. 

Thực tế đòi hỏi phải có một chính sách hợp tình hợp lý đối với người Hoa không muốn trở thành 
người Việt nói riêng và một chính sách tiến bộ về ngoại kiều nói chung cho những người ngoại 
quốc làm ăn sinh sống trên đất nước chúng ta. Đó là công việc của các chuyên gia có thực tài lại 
có lòng với quê hương xứ sở.  

 
 
 

 
 
 

XVII 
 

Có người nói dân chúng chỉ như đàn trừu. Quả là thấm thía. Mà có vẻ thực thế. Dân Đức, đân 
Nhật, dân Ý trong Đệ Nhị Thế Chiến; dân Pháp, dân Mỹ trong chiến tranh Việt Nam quả là những 
đàn trừu bị xua vào bụi rậm. Dân Tàu, dân Nga cộng sản được bỏ ra ngoài. Họ không được quyền 
suy nghĩ. Còn thì phải là thậm ngu mới nghĩ mình thuộc loại siêu tộc, mộng bá chủ hoàn cầu; hoặc 
vừa được thiên hạ giải thoát đã tính quàng ách thống trị lên người khác; hoặc bắt các dân tộc khác 
làm nghĩa vụ cho một quốc tế vô sản, một quốc tế tư bản. 

Nhưng dân ngu, còn những kẻ lãnh đạo có ngu không? Thì mới có tòa án Russell, giải thưởng 
hòa bình Nobel, chức hội viên Liên Hiệp Quốc của Việt Cộng, Miên Cộng,... Phải ngu muội lắm 
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mới binh vực quân ăn cướp, trao giải cho kẻ lưu manh, ký kết những điều không thể thi hành, nói 
dân chủ nhân quyền mà lại thừa nhận, bang giao với phường diệt chủng! 

Hoặc có thể có những giải thích khác? 
Chống cộng hình như là công việc hàng đầu của tư bản Hoa Kỳ. Và chắc việc nước, việc thế 

giới không phải do mình viên tổng thống quyết định. Thế mà Roosevelt từ chối đề nghị của Đức 
Quốc Xã và khuyến nghị của Đồng Minh Churchill: để Đức tiêu diệt Nga; trái lại còn viện trợ tối 
đa. Nhân viên OSS ăn nằm ở chiến khu Việt Minh, huấn luyện cho cộng sản, rồi khi về Hà Nội lại 
lỉnh ra. Họ liên tục nâng đỡ Mao Trạch Đông, áp lực Tưởng Giới Thạch, khẳng định không bao 
giờ tiêu diệt chế độ của Hồ Chí Minh,... cộng với sự cấu kết cùng mọi tập đoàn độc tài, tham 
nhũng, thối nát ở khắp nơi. 

Phải chăng sự hiện diện của cộng sản là cái xấu cần thiết (le mal nécessaire) cho sự hùng mạnh 
và phồn vinh của Hoa Kỳ, khi mà hai đế quốc Anh, Pháp đã đi vào dĩ vãng? Chỉ có Nga Xô mới đủ 
điều kiện gượng dậy mau lẹ sau chiến tranh để chia gánh nặng nuôi ăn một nửa thế giới nghèo đói, 
làm đối thủ thi đua xuất cảng võ khí? Chỉ có Trung Cộng mới đủ lực cầm chân Nga Xô? Và chỉ có 
Việt Nam mới làm cho Trung Cộng ý thức được sự quan trọng phải ngả về phía Mỹ? Trả lời những 
câu hỏi đó rồi, thì ta sẽ thấy số phận Việt Nam khó có thể nào khác được, khi mà lãnh đạo phía này 
phía kia đều là những kẻ chỉ thích làm tay sai! 

Cho nên, Việt Nam trước đây có súng đạn của Pháp-Mỹ và Tàu-Nga để chống Cộng hoặc chống 
Mỹ cứu nước. Và thế là một viên cựu quan lại bỗng trở thành kẻ bài phong, đả thực, diệt cộng, hết 
phải "lê gót nơi quê người"! Chừng nào tham vọng nhòm ngó Việt Nam của Trung Cộng chưa trầm 
trọng, "chí sĩ" Ngô Đình Diệm vẫn "anh minh". Một khi Trung Cộng thâm nhập nặng vào Miền 
Bắc, vào Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam, vào Lào, vào Miên thì sự hiện diện trực tiếp của quân 
đội Hoa Kỳ để đắp đập be bờ là cần thiết. "Chí sĩ" không đủ "anh minh" để hiểu như thế, vừa muốn 
Hoa Kỳ yểm trợ tối đa lại vừa muốn giữ đất nước làm của riêng cho mình, cho gia đình, cho tôi tớ, 
rồi ngớ ngẩn tính chuyện bắt bí, bắt chân bắt tay với cộng sản, đàn áp dân lành, thì phải đi... luôn. 
Rút cuộc, Trung Cộng ý thức được là, cuối cùng, nên chui vào quỹ đạo Hoa Kỳ. Thì Hoa Kỳ "rút 
lui trong danh dự", để Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam làm việc đắp đập be bờ, do Nga Xô 
đài thọ! 

Cho nên, giải thích sự hiện diện của viện trợ và nhân sự Hoa Kỳ tại Việt Nam là để chống cộng, 
bảo vệ tự do dân chủ cho người bản xứ là sỉ nhục trí thông minh của con người, không khác chi 
việc sử dụng những chiêu bài khai hóa, thịnh vượng chung của đám thực dân cũ, thiết lập thiên 
đàng hạ giới của cộng sản. Và mặt khác, phản chiến, hoà bình tức khắc, rút lui danh dự chỉ là 
những câu nói ngớ ngẩn của đám người Mỹ ấu trĩ, vô trách nhiệm, bị lũ ma đầu dẫn dắt. Hoa Kỳ là 
nước tân tiến, giầu mạnh. Người Hoa Kỳ phần lớn đạo đức, có trình độ nhưng cũng máy móc, lười 
suy nghĩ, cứ tự cho là biết hết. Và đó là thảm họa cho nhiều quốc gia dân tộc, mà hàng đầu là Việt 
Nam khốn khổ. 

Làm như người Hoa Kỳ thừa thãi quá, sống vật chất quá, đâm ra có mặc cảm tội lỗi, phải năng 
đi nhà thờ, xưng tụng Thiên Chúa, đóng góp quỹ này quỹ kia, giúp đỡ người này người nọ, để 
lương tâm khỏi thống trách. Nhưng họ lười suy nghĩ, không theo dõi xem thực sự cứu cánh và kết 
quả của những việc đó ra sao; rồi cứ núp dưới cái giáp "tự do": người Mỹ nào cũng có quyền làm 
theo điều mình suy nghĩ, để bào chữa mọi hành vi sai trái; và coi người các dân tộc nhược tiểu là 
chẳng có ai biết gì! 

Châm ngôn Mỹ là tiền nào của đó. Thế mà khi trực tiếp tham chiến, nhà nước Hoa Kỳ mang lối 
sống Mỹ sang Việt Nam, trả lương cao cho những cộng sự viên của họ, mặc xác đám cán bộ nòng 
cốt cho việc chống cộng là quân nhân công chức bản xứ đói rách, phải làm thêm đủ mọi nghề tay 
trái. Và rồi họ gào lên Việt Nam tham nhũng, đĩ điếm, hèn nhát. Làm như nó vốn nằm sẵn trong 
con người Việt Nam. Tự phong thiên chức rao giảng tự do dân chủ, họ đến Việt Nam không do một 
thỏa ước, không có một qui chế cho người Mỹ, tất cả hưởng qui chế ngoại giao, không ai được bắt 
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bớ xét xử. Rồi họ ra đi bằng cách ép buộc nhà nước bản xứ ký kết để họ giữ thể diện "rút lui trong 
danh dự"! 

Họ tưởng người Việt Nam ngu ngốc đến mức không biết là Pháp-Mỹ, Nga-Hoa muốn chống 
cộng sản, tư bản đến người Việt cuối cùng. 

Suốt 10 năm chiến tranh, cứ so sánh tỉ lệ người đầu hàng, điên cuồng, xì ke ma túy giữa hai bên 
Mỹ, Việt, thì rõ dân tộc nào hơn dân tộc nào, chưa kể đến các yếu tố giầu sang khỏe mạnh, đói rét 
bịnh tật khác biệt giữa hai bên. Mà hễ ai chê trách vai trò của nhà nước Hoa Kỳ trong việc làm sa 
đọa nước bạn, thì lại có cái áo giáp "tôn trọng chủ quyền", "không xía vào nội bộ", và phải "bang 
giao với chánh quyền hợp pháp"! 

 
* 

 
Người dân Mỹ trung bình thường bực mình vì phải đóng thuế để nhà nước mang đi viện trợ, đầu 

quân để nhà nước gửi đi bảo vệ các xứ xa xôi. Mà dân các xứ đó lại cứ vô ơn xua đuổi Yankee go 
home. Ở đâu cũng vậy! 

Ít ra, từ sau Đệ Nhị Thế Chiến đến nay, cũng đã hơn 50 năm, sự việc tái diễn hoài. Cứ mang 
tiền đến dâng, mang người đến giúp, cho thiên hạ xỉ vả. Chẳng lẽ nhà nước Hoa Kỳ không học 
được bài học đơn giản, không rút được một chút kinh nghiệm nào. Đâu có tệ mạt đến thế? Họa 
chăng đó là chuyện không thể làm khác được. 

Thực thế. Sự viện trợ, sự bảo vệ của Mỹ -- ít nhất ở các xứ nhược tiểu -- luôn luôn đi đôi với độc 
tài, thối nát, tham nhũng. Nên dân nhược tiểu chỉ mong tiền Mỹ, người Mỹ đi về cho khuất mắt. 

Dễ hiểu thôi: vì chỉ lũ độc tài, tham nhũng, thối nát mới chấp nhận làm tay sai và phục vụ quyền 
lợi riêng của Mỹ, điều mà chính phủ Mỹ không thể tìm thấy ở những người quốc gia chân chính. 

Thế nhưng người Mỹ không hiểu hay không chịu hiểu gì cả. Cứ tưởng mình ra ân giáng phúc 
cho thiên hạ. Mà họ lại không mang ơn. 

Dân một nước tự nhận là văn minh, tự do, dân chủ có quyền và có bổn phận theo dõi công việc 
của nhà nước: Việc làm của nhà nước có thể có lợi hay có hại cho bản thân mỗi người. Không thể 
chỉ hể hả khi hưởng lợi và buồn phiền khi thiệt hại. 

Chả hạn nhà nước Anh, Pháp khi nêu chiêu bài mang văn minh "khai hóa" các xứ dã man lạc 
hậu -- mà bản chất là tìm nguyên liệu, thị trường, nhân công kiếm lợi -- thì người dân Anh, Pháp 
được hưởng phồn vinh, sẵn công ăn việc làm, sẵn đồ tiêu thụ rẻ, sẵn kẻ hầu người hạ, thu nhiều lợi 
nhuận và hãnh diện vì đế quốc mình hùng mạnh, rộng lớn. Có bao nhiêu người tự hỏi dân thuộc 
địa có mong được "khai hóa" và phải đóng góp bao nhiêu xương máu để người mẫu quốc thụ 
hưởng những thứ kể trên? 

Chẳng nước nào rỗi hơi đi phục vụ bất vụ lợi cho một xứ xa xôi. Ngay cả tôn giáo cũng vậy. Đó 
là chân lý của lịch sử. Huống chi với những dân tộc nổi tiếng là thực tế, sống bằng lý trí. 

Vậy, hơn ai hết, nước Mỹ không thể vì bảo vệ tự do, dân chủ mà đổ tiền, đổ người vào xứ nọ xứ 
kia. Mà chỉ vì quyền lợi của nước Mỹ, người Mỹ. Dân Việt Nam không hề mong ai giúp đỡ. 

Trước kia, người Pháp đến đòi "khai hóa". Rồi người Nhật muốn Việt Nam "thịnh vượng". Sau 
khi được cứu khỏi sự "khai hóa" của người Đức, người Pháp lại muốn "khai hoá" thiên hạ nữa, với 
sự tiếp tay của người Anh, người Mỹ. Nhưng khi cộng sản nắm được toàn bộ lục địa Trung Hoa, 
người Pháp đành bỏ chạy. Và người Mỹ phải thế chân, vì sợ một thị trường 9 triệu cây số vuông, 1 
tỉ người lọt vào quỹ đạo Nga Xô và tràn xuống miền Đông Nam Á. 

Thế là Việt Nam cần "được" Mỹ bảo vệ "tự do dân chủ". Cho nên ông tổng thống Việt Nam đầu 
tiên do Mỹ đưa về, Mỹ cố vấn, Mỹ viện trợ. Và dân Việt Nam được động viên xương máu chống 
cộng. Nghĩa là người Mỹ chi tiền cho cai thầu. Và người Việt chi xương máu cho quyền lợi Mỹ. Để 
được Mỹ xỉ vả là hèn nhát, đĩ điếm! 

Khi "bắt" được Trung Cộng, thì Mỹ rút lui. 
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Dĩ nhiên chạy theo Mỹ là những cai thầu, những người liên hệ với Mỹ, những người bị Mỹ thí 
dỗ chống cộng và những nạn nhân của cuộc chiến tranh do Mỹ chủ trương. Nhờ chiến tranh Việt 
Nam, nước Mỹ, người Mỹ sẵn công ăn việc làm, hưởng lợi nhuận; tạo công ăn việc làm, lợi nhuận 
cho các nước đồng minh: Nhật, Đại Hàn, Đài Loan, Hồng Kông, Thái Lan, Tân Gia Ba, Phi Luật 
Tân, Mã Lai, Úc,... Tất cả đều phồn vinh, tiến bộ. Và Mỹ đã thắng Nga trong việc giành giật thị 
trường, ảnh hưởng. Thì thiết tưởng một số vốn đầu tư hơn hai trăm tỉ, dăm chục ngàn con em thiệt 
mạng (kể bằng tai nạn xe hơi một năm) là cái giá quá hời. Trong khi đó dân Việt Nam lãnh đủ: 
chết chóc, tàng tật, tù đày, chia ly, sa đọa; đất nước Việt Nam bị cày xới, đổ nát vì bom đạn Mỹ, 
hoa màu bị hủy diệt vì hóa chất Mỹ. Và rút cuộc, Mỹ nuốt lời cam kết của bốn đời tổng thống, "rút 
lui trong danh dự", để dân Việt Nam cho cộng sản thống trị! 

Chưa hết. Trong tương lai gần, vì Việt Nam đã chứng tỏ hữu hiệu trong việc ngăn chặn sự bành 
trướng của Trung Cộng, Hoa Kỳ sẽ bang giao mật thiết để cộng sản Việt Nam đắp đập be bờ, khiến 
Trung Cộng không thể thành một thực lực kinh tế, quân sự, chính trị cạnh tranh với quyền lợi Mỹ. 

Cho nên những người tị nạn nói chung, người Việt tị nạn nói riêng tới Mỹ cũng như tới Nhật, 
Đại Hàn, Anh, Pháp,... không với tư cách xin bố thí lòng thương. Những cai thầu, những người có 
liên hệ với Mỹ đã đóng góp nhiều công lao cho ý đồ của Mỹ tất nhiên cần được đãi ngộ. Những 
người bị Mỹ lừa, những nạn nhân của ý đồ Mỹ có quyền đòi nợ Mỹ và những quốc gia phồn vinh 
trên xương máu họ. Nga Xô, Trung Cộng và các nước xã hội chủ nghĩa anh em cũng rứa. Cũng 
nhân danh "giải phóng con người" mà đổ của, đổ người vào. Thực chất là bành trướng bá quyền, 
bán khí giới, "chống Mỹ đến người Việt cuối cùng". Và nay thì đua nhau đòi nợ ngược! 

Nói tóm tắt, quan thầy và đồng bọn thu lời, lũ cai thầu phè phỡn, còn nhân dân Việt Nam lãnh 
đủ. 

Dân tộc các nước có những chính phủ vô tư cách như thế mà không kiểm soát, lợi thì biết 
hưởng, khi hết lợi không có quyền khinh khi ai. Người Việt Nam nổi tiếng là yêu nơi chôn rau cắt 
rún. Ra đi, với đa số, là chuyện chẳng đặng đừng. Nếu trong nhóm những người ra đi có những 
thành phần bất hảo, thì cũng quanh quẩn ở đám tay sai của chính quan thầy. Nếu có người ra đi vì 
kinh tế, thì cũng chỉ là nạn nhân của chính kẻ tạo ra tình trạng ngày nay. Gieo gió thì gặt bão, 
nhân nào thì quả đó. 

Dân Pháp, dân Anh và ngày nay dân Mỹ, dân Nga, dân Đức, dân Tiệp và mai mốt dân Tàu ở 
chánh quốc phàn nàn những người thuộc địa đến làm phiền đất nước họ, nhưng có bao giờ họ tự 
hỏi nhà nước họ và con dân họ đã phóng uế trên đất nước thiên hạ ra sao chưa? 

Dân chúng các xứ xã hội chủ nghĩa không đáng trách lắm. Vì ở xứ độc tài, mọi sự đều bị bưng 
bít, và họ không có quyền tham dự vào công việc của nhà nước. Còn đã tự coi là người tự do, có 
quyền ăn quyền nói, thiết tưởng cần phải kiểm soát công việc của nhà nước, phải tự phán xét hơn 
là trách móc thiên hạ. Thử hỏi dân chúng những xứ ký trong bản cam kết của Hiệp Định Paris đã 
có ai thắc mắc về việc nhà nước của họ nhắm mắt trước sự vi phạm điều mà họ cam đoan bảo vệ, 
để đến nỗi người Việt phải lưu lạc khắp nơi? 

Rõ ràng là, cho đến nay, ở các nước mạnh gây họa hay các nước phát triển trên xương máu các 
nước yếu, dân chúng chưa ý thức được trách nhiệm của họ, do nhà nước họ gây nên. Kêu gọi lòng 
nhân đạo, dấy động lòng thương mệt mỏi nơi họ là lầm. Phải khiến họ nhận chân và đánh động 
lương tâm để họ không cứ vừa tái diễn việc mang máu sông, xương núi, đại dương nước mắt đến 
cho bất kỳ một dân tộc nào khác trong tương lai, rồi nhắm mắt yên trí theo lời xảo ngôn, mà cho đó 
là việc làm nhân đạo và chê trách mọi người bằng luận cứ không cơ sở. Người Việt Nam bất hạnh 
bị hai thế lực quốc tế, bị hai lũ cai thầu vô liêm đè đầu ở Miền Nam cũng như Miền Bắc. Vì "ấu trĩ, 
thờ ơ, u tối", người Việt Nam đã để tay sai đế quốc trắng, đế quốc đỏ rước voi về giày mả tổ rồi 
theo chúng trôi giạt từ bờ biển quê hương đi khắp nơi, để bị đồng hóa với chúng và bị khinh khi. 

Nhưng đàng khác cũng phải tự hỏi người Việt tị nạn, người Việt lao động trả nợ thực sự đã tạo 
nên thành kiến tốt hay xấu? Hỏi như thế để tự thấy câu trả lời. Đến đất nước họ là chuyện bất đắc 
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dĩ, đến để xây dựng lại những đổ vỡ, để đóng góp, để làm việc cho một ngày về. Hay để lợi dụng, 
thụ hưởng, phá hoại? Không tự hỏi như thế thì chẳng nên trách họ khinh rẻ mình. 

 
* 

 
Cho đến gần đây, không cứ người ngoại quốc mà ngay người Việt Nam, vẫn có những người, 

gọi là biết nhiều hiểu rộng, nếu không tích cực về phe thì cũng ấu trĩ về vấn đề cộng sản. 
Điều này dễ hiểu, vì họ chỉ lý thuyết suông. Họ lóa mắt về chiêu bài đuổi ngoại xâm, giành độc 

lập, san bằng bất công, mang lại cơm áo, thịnh vượng, tự do, hạnh phúc. Họ chưa bao giờ có kinh 
nghiệm bản thân về sự tàn bạo, bịp bợm, phản trắc của cộng sản. 

Trước mắt, họ chỉ thấy đám thực dân cũ mới, đám tay sai không tốt đẹp gì. Vì thế, họ ngây thơ, 
hoặc làm dáng, hoặc -- tệ hơn nữa -- được mua chuộc để chống đối phe "gọi là tự do" và ca tụng 
phe "gọi là cộng sản", theo con đường một chiều. 

Họ không biết là khi chỉ có cái xấu và cái tệ mạt mà phải lựa chọn, thì cái xấu vẫn hơn cái tệ 
mạt. Khi chưa tìm ra được cái gì tốt hơn, thì nên làm cho cái xấu trở thành bớt xấu, hơn là tôn vinh 
cái tệ mạt. 

Dĩ chí đến bây giờ, họ vẫn còn đánh đu với những quỷ biện: làm cách mạng phải sắt máu; làm 
chính trị phải thủ đoạn; vì mục đích tối hậu, phải có những hy sinh; muốn được việc, phải độc tài; 
một lý tưởng cần có thời gian để thực hiện; chính sách hay mà chỉ vì nhân sự kém và chưa đủ; đang 
có sự sửa sai, quá khứ không nhất định chứng minh là vẫn cứ tráo trở, phản bội trong tương lai. 
Cùng nữa, họ biện luận: 

- dù lưu manh, tàn bạo, vô liêm sỉ gì đi nữa, thì cộng sản cũng có tài;  
- cộng sản lại có công; nào là lãnh đạo kháng chiến, đuổi xâm lăng; nào là thống nhất đất nước, 

ngăn chặn Hán họa; và không chừng sẽ sát nhập được cả Căm Bốt, Ai Lao nữa là khác; và 
- nhờ cộng sản mà nước Việt, người Việt nổi danh quốc tế. 
Có thể họ thực tâm tin tưởng những điều đó; nếu vậy thì họ ngớ ngẩn một cách đáng thương hại. 

Có thể họ sợ cộng sản quá, quàng chân lên cổ chạy, phải nói chúng giỏi cho đỡ ngượng; nếu vậy thì 
họ thiếu thẳng thắn. Có thể vì đã thua cộng sản, nay muốn tán tỉnh, mong chúng thí bỏ cho chút gì 
để chấm mút thêm; nếu vậy thì ta phải thua họ về sự vô liêm! 

Hoặc, với họ, dối trá, lường gạt được nhiều người là tài trí; có gan ăn cướp giết người là đảm 
lược. Ấn định sự thành công bằng địa vị, tiền bạc nên họ chấp nhận lấy cứu cánh biện minh phương 
tiện, chấp nhận bất cứ mánh khóe nào, miễn đạt mục đích thành công. Do đó, họ xuýt xoa cộng sản 
tài giỏi, chê bai người chống cộng thiếu trí, thiếu dũng, chẳng làm nên cơm cháo gì. Tuy vậy, họ 
vẫn trốn chạy cộng sản, mà dĩ chí vẫn còn cứ tự cho là chống cộng. Hoặc kêu rên: 

Cổ kim chưa một xã hội nào phi lý như vậy, còn bất công hơn thời trước. Họ bỉ ổi, bê bối còn hơn chế độ 
tư bản. Tóm lại bao nhiêu cái xấu xa thời trước vẫn còn đủ mà có phần còn tởm hơn nữa.]] (Hồi Ký III, 
Nguyễn Hiến Lê). Nhưng họ vẫn thiếu sự lương thiện, nên vẫn "nếu, giá, giả thử": [[Ông Hồ Chí Minh rất 
sáng suốt, từ 1962 đã thấy sự thống nhất Việt Nam không có lợi. Nếu 1975 ông còn sống thì chắc ông đã cho 
miền Nam trung lập. Giá chính phủ biết khoan hồng, biết giản dị. Từ cuối năm 1980, nhất là gần đây, chính 
phủ đã nghĩ tới việc sửa sai, đã thực tâm muốn diệt tham nhũng. Ở các nước cộng sản, tôi chắc một ngày kia 
hiện tượng quốc gia bóc lột công nhân sẽ không còn nữa. (sđd) 

Điều này lại cũng dễ hiểu: Họ đã lỡ đầu tư tâm trí vào việc suy tôn, ca tụng lũ ma đầu. Khi vỡ 
mộng, họ không đủ can đảm thú nhận sự ấu trĩ, ngây thơ của họ, đành bám víu vào cái xác khô, vào 
những "nếu, giá, giả thử". Họ không biết rằng những "nếu, giá, giả thử" đó mà là sự thực thì cộng 
sản đã không bao giờ là cộng sản. 

Còn về công lao, giả sử không có cộng sản, bộ không ai lãnh đạo kháng chiến, bộ Pháp vẫn còn 
cai trị Việt Miên Lào cho đến 1975, bộ nước nhà không thống nhất, bộ Việt Nam đói rách lạc hậu 
hơn hiện thời? Ai mời Pháp vô? Ai ký kết phân chia đất nước? Bảo Đại, Trần Văn Hữu, Nguyễn 
Văn Tâm, Bửu Lộc, Ngô Đình Diệm, Nguyễn Văn Thiệu??? 
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Sự thể khác nào gia đình chúng ta đang hồi bận rộn, thì một tên gia nhân ngỗ ngược giành giật, 
rằng để nó lo toan. Rồi có tên trộm vặt nhòm ngó. Tên gia nhân lưu manh rủ rê thằng trộm vô nhà 
tiếp tay, tàn sát mọi người khỏe mạnh trong nhà; xong hai đứa quay ra đấu đá nhau giành quyền 
giết tróc, hãm hiếp, giam cầm, phá phách, tước đoạt, bắt toàn thể mọi người làm nô lệ. Và tuyên bố 
đó là giải phóng và thống nhất cho gia đình chúng ta. Và chúng ta phải mang ơn! Đấy là chưa cần 
nói rằng, thằng trộm vặt mà thua, có thật do tài đấu đá của thằng lưu manh, hay do những nguyên 
nhân khác? Điều cần phân biệt là độc lập thống nhất không phải là mục tiêu cứu cánh của nó. Mà 
chỉ là một chặng đường. Phận sự của nó là phải hùng hục đi làm nghĩa vụ quốc tế. Cứu cánh của nó 
là quốc tế. Quốc gia chỉ là phương tiện. Sao gọi là công. Hà cớ chúng ta phải mang ơn một việc mà 
cộng sản hoàn tất để phục vụ tổ quốc Nga Xô của chúng? Chưa kể là chúng ta được gì, ngoài đàn 
áp, tù tội, đói rách, sa đọa? 

Có công là khi nhắm cứu cánh mà đạt. Có tội là khi biết sai mà vẫn làm. Lên án xỉ vả kẻ khác 
hết lời, rồi làm ác làm bậy gấp trăm gấp ngàn lần sao không kể là tội? 

Việc sát nhập Căm Bốt, Ai Lao thì, mình muốn độc lập cho mình, đừng nên sát nhập ai cả. Chưa 
kể lỗi thời rồi. Chắc gì ai để cho sát nhập, mà hòng! Sự nghiệp ngăn chặn Trung Quốc, mình làm 
bốn ngàn năm nay. Đâu phải chờ đến cộng sản. Cộng sản chống Trung Quốc hay không là tùy 
thuộc quyền lợi tập đoàn, không hề phát xuất từ việc bảo vệ quốc gia. 

Tiếng tăm quốc tế cũng không có gì là lạ. Phần được cả một bộ máy quốc tế của cộng sản làm 
việc, được chính đối phương phóng đại để đe dọa dân họ đóng thuế cho lái súng kiếm lời; cộng với 
những ý đồ đen tối khác của những kẻ bất lương mong ước hạ nhục Hoa Kỳ để trả hận. Nhà ngoại 
giao Cuba muốn sáng dậy thấy mình trở thành người Việt Nam, tài tử Jane Fonda ca tụng Bắc Việt 
không có nghĩa là họ thực tâm như vậy, mà có những động lực tiềm ẩn đàng sau. Điều dễ hiểu nhất, 
là gặp đúng lúc cần, thì họ hòa tấu, đưa lên tận mây xanh. Hết công dụng thì họ quăng sọt rác. Có 
ngu như cộng sản Việt Nam thì mới làm cái việc rót người vào cái máy xay thịt cho lái súng Mỹ 
kiếm lời và đế quốc Nga bành trướng. Ngồi coi "Thiên sử truyền hình", thấy Võ Nguyên Giáp, 
Phạm Văn Đồng toe toét kiểu tiểu nhân đắc chí mà thương hại cho lũ ếch ngồi đáy giếng. Giờ đây 
"sáng mắt, sáng lòng" rồi, nhưng sắp kề miệng lỗ cả, thì thú nhận lỗi lầm làm gì. Đáng thương là 
những kẻ giờ phút này còn tính đường o bế cộng sản. Vậy, liệu có cần phải khẳng định rằng: Chỉ 
gọi là có tài khi làm lợi cho bản thân, cho người khác, có đức khi không làm hại mình cũng không 
làm hại người, bằng những phương tiện ít tốn kém nhất, mau chóng nhất? 

Hay giành quyền bính cho bản thân, an thân chết già cùng đồng bọn, bất kể đến sự thiệt hại cho 
mọi người, bất kể đến tốn kém, thời giờ, để rút lại cũng lại đi van xin những thứ mà các kẻ bị chính 
chúng gán ghép là Việt gian, bán nước, ngụy quyền, ngụy dân dù chẳng cần xin xỏ cũng đã có ngay 
tự bao giờ, như cộng sản, là tài trí, đảm lược? Và những người khác tuy thừa khả năng cùng hiểu 
biết để lường gạt, ỷ lại, nhưng vì liêm sỉ, vì lòng nhân, vì lương thiện, vì quyền lợi mọi người mà 
không làm tay sai, không hy sinh xương máu đồng bào lại là bất trí, bất dũng? 

Nếu như thế, họ cũng chẳng nên phàn nàn, vì hiện họ đang có những người "tài trí dũng cảm" 
lãnh đạo họ. Và những diễn tiến tại Nga, tại Đông Âu hẳn làm họ ngỡ ngàng. 

Còn không, liệu đã đến lúc phải khẳng định: Muốn phục vụ dân tộc, xây dựng đất nước thì cần 
lòng thương yêu, sự lương thiện, tinh thần cởi mở trước cả tài trí và đởm lược. Nghĩa là phải lựa 
chọn rõ ràng giữa hai đường: Chỉ phương tiện tốt mới phục vụ cho một cứu cánh tốt. Hay bất cứ 
phương tiện nào cũng tốt miễn đạt được cứu cánh, y như chủ trương của cộng sản? Phải trả lời 
được câu hỏi đó trước, mới mong có bạn đồng hành. 

 
* 

 
Một câu nói đã được nhập nhằng nêu lên: Ranh giới quốc cộng không còn nữa. Đó là vì hai chữ 

"quốc cộng" dùng không chỉnh. 
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Nói về cuộc chiến tranh lạnh sau Đệ Nhị Thế Chiến, giữa hai thế lực quốc tế, mà dùng danh từ 
"quốc cộng" thì không ổn. Phải nói là phe tư bản và phe cộng sản. Cả hai bao hàm những ý niệm 
không hề hạn chế ở biên cương quốc gia. Đúng ra chỉ là sự tranh chấp quyền lực giữa hai phe quốc 
tế. 

Mà ranh giới là do phe cộng sản đơn phương dựng lên, buông màn sắt màn tre, đóng cửa rút cầu 
để múa gậy vườn hoang. Nay vườn ruộng tan tành, đành phải xóa bỏ, mong hàng họ, viện trợ, khoa 
học, kỹ thuật tư bản bên ngoài tràn vô, chứ có nhân nghĩa gì, có đếm xỉa gì đến thân phận các quốc 
gia. Họa chăng có thể nói rằng cộng sản đã thua tư bản về kinh tế, và ranh giới giữa quốc tế tư bản 
và quốc tế cộng sản không còn nữa. Mà không thể nhập nhằng quốc-cộng trong lãnh vực quốc tế 
này. 

Còn nếu ranh giới mà được tạm hiểu là cái gì chia cách cụ thể, sờ mó, trông thấy được như bức 
tường Bá Linh, như hàng rào kẽm gai biên giới, như bức màn tre màn sắt cấm đoán, và chữ "quốc" 
dùng chỉ chủ trương chính trị của những người tự hạn chế trong biên cương một nước (quốc gia) và 
"cộng" là chủ trương của những người ôm ảo vọng "phá tan biên cương" ở bình diện toàn cầu (cộng 
sản), thì có ranh giới nào để mà mãi cuối thế kỷ 20 này mới bị xóa bỏ? 

Tại Anh, tại Pháp, tại Ý, tại Mỹ, tại Nhật,... vẫn có quốc, vẫn có cộng công khai cặp kè từ thuở 
chào đời của Quốc Tế Cộng Sản, hòa nhi bất đồng. Dĩ chí ở ngay những nước cộng sản Nga, Tàu, 
Bắc Việt, Bắc Triều Tiên, Cu Ba,... quốc (tối đại đa số) cũng vẫn ẩn mình sống chung với cộng (tối 
đại thiểu số), dù chẳng hòa mà cũng chẳng đồng. Ranh đâu, giới đâu mà nói rằng bây giờ không 
còn nữa? Nếu nói về Đông Âu thì bất quá cũng là "cộng", lúc đó, bị quan thày chỉ thị phải nhường 
"quốc" trong từng biên cương mỗi nước, vốn chưa hề có ranh giới cụ thể, nhưng hiện nay vẫn cứ 
còn ranh giới hòa nhi bất đồng. 

Riêng về phần Việt Nam, quốc cộng lại có thêm những ý nghĩa khác nữa. Và ngay dù có tạm 
hạn chế ở phần đất gọi là quốc gia ở Miền Nam, thì cũng đã có nhiều phe:  

a) Phe cai thầu chống cộng tay sai: Phe này chống cộng theo chỉ thị để kiếm tiền, kiếm địa vị, 
kiếm quyền bính. Được thuê, họ chống. Hết thuê, họ thôi chống. Và thực ra họ chẳng bao giờ muốn 
xóa bỏ ranh giới. Vì hết ranh giới thì hết chức cai thầu. Họ là lũ mãi quốc cầu vinh. Họ tiếm danh, 
tự nhận là "quốc gia". Gọi họ là quốc gia thì nhục cho đất nước (quốc gia), tủi cho vong linh những 
người nằm xuống vì quốc gia dân tộc, lăng mạ những người tranh đấu cho đất nước và nực cười 
cho ai mang danh xưng đó để chỉ họ mà hoan hỉ rằng ranh giới quốc cộng không còn nữa! 

b) Phe tích cực chống cộng, chống cai thầu: Phe này ý thức rõ rệt bản chất vô tổ quốc, bán nước, 
phi nhân, tàn bạo của cộng sản và lũ cai thầu phản bội quốc gia dân tộc. Nên họ đã chống, đang 
chống và sẽ còn chống tới cùng. Và ranh giới không bao giờ mất đối với họ, khi hai lũ trên chưa 
sửa đổi, chưa bó tay, hoặc chưa bị tiêu diệt. Danh từ quốc gia phải dành cho họ. Họ do đất nước 
sinh ra chứ không do thế lực quốc tế nào cả. Hãy trả lại cái gì của César cho César. Bằng không, 
đổi họ thành quốc dân hay dân tộc, nếu vẫn còn cố tình sử dụng danh từ quốc gia một cách hàm hồ. 

c) Những người làm bổn phận công dân: Họ không chấp nhận việc gì sai trái, nhưng họ không 
có quyền lựa chọn, đành bó tay trước cường quyền bạo lực. Họ vẫn luôn luôn là thành phần của 
quốc gia dân tộc. 

d) Tối đại đa số thường dân: Họ mặc nhiên lo việc nhà việc nước. Họ không hề chấp nhận cộng 
sản, cai thầu. Họ là quốc dân (quốc gia dân tộc). Giữa họ và lũ bán nước hại dân, lúc nào ranh giới 
cũng vẫn còn. 

Cũng thế, ở phần đất gọi là cộng sản và Miền Bắc cũng chia ra:  
a) Những người cộng sản quốc tế: Họ hoàn toàn ý thức họ muốn gì, phải theo ai, phải làm gì. Họ 

không có tổ quốc hoặc tổ quốc duy nhất của họ là thiên triều Nga Xô. Họ cũng là một thứ cai thầu, 
nhưng thâm độc hơn. Họ cần tiêu diệt mọi thành phần đối lập để toàn quyền tung hoành. Xoá bỏ 
danh xưng, lằn ranh, với họ, chỉ là ngôn từ, chiến thuật, giai đoạn. Có cơ hội, họ sẽ không bỏ qua 
để tiếp tục tham vọng bỉ ổi. Cho đến khi thay đổi bản chất, họ vẫn còn mang tên cộng sản.  
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b) Những người lầm về lý tưởng cộng sản: Họ lẫn lộn về lý thuyết và đường lối của lũ ma đầu. 
Với họ, cộng sản là độc lập, tự do, hòa bình, hạnh phúc, cơm áo, công bằng, nên họ gia nhập Đảng. 
Đến khi quyền bính toàn quốc đã nằm gọn trong tay lũ ma đầu, họ "tàn giấc mơ hoa". Cho nên, 
trong bản chất, giữa họ và người quốc gia chưa hề có ranh giới. Nay thực tế chứng tỏ chủ thuyết 
cộng sản chỉ là hoang tưởng, những người này tất không còn lý do gì để lần lữa với đám cộng sản. 
Họ đã là người quốc gia trong tâm khảm, đang hoặc sẽ là người quốc gia trong hành động. Theo 
bản chất, họ là người tả khuynh hay xã hội.  

 
c) Những người lầm tưởng về chủ trương của cộng sản: Họ nghĩ rằng cộng sản cũng phục vụ 

quốc gia dân tộc. Họ cho rằng cùng chung máu mủ, cùng nghĩa đồng bào, cộng sản không có gì 
đáng ngại. Bây giờ, hẳn họ đã hiểu cộng sản là gì. Nên cũng thế, họ chỉ là người quốc gia chẳng 
may có một thời ở bên kia lằn mức.  

d) Những người làm nghĩa vụ và tối đại đa số thường dân: Họ thuần túy vẫn là thành phần quốc 
gia dân tộc. 

Như thế, ta thấy, nếu lộng ngôn đến mức gọi đám cai thầu là "quốc" thì quả ranh giới giữa quốc 
cộng đã bị xoá bỏ. Vì giữa các quan thầy của chúng không còn ranh giới. Và chỉ trong trường hợp 
này. 

Ngoại giả, các nhóm khác bản chất đều là quốc gia. Giữa họ, do bản chất, không hề có ranh giới. 
Dù có bị lừa gạt, thì ngay lập tức khi gặp nhau là họ đã nhận ra nhau. Nhưng giữa họ và đám ma 
đầu, lũ bán rẻ tổ quốc đồng bào để vinh thân phì gia, tự tung tự tác, thì lằn ranh vẫn còn đó, cho đến 
khi nào chúng hối cải hoặc không có điều kiện tác hại hay, trong điều kiện bất khả kháng, không 
còn hiện diện trên quê hương đất nước Việt Nam. 

Giáo sư viện trưởng Viện Mác Lê, Nguyễn Đức Bình, đặt câu hỏi:  
Chẳng lẽ con đường Nguyễn Ái Quốc, con đường Bác Hồ sai, mà con đường Phan Bội Châu, con đường Phan 
Chu Trinh hay con đường Việt Nam Quốc Dân Đảng đúng? Chẳng lẽ Đảng ta ra đời năm 1930 là một sai lầm 
của lịch sử? Cách mạng tháng Tám, kháng chiến chống Pháp, kháng chiến chống Mỹ, miền Bắc quá độ lên 
chủ nghĩa xã hội từ năm 1954, sau 30-4-75 thống nhất ngay Nam Bắc, rồi cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã 
hội, chẳng lẽ đó là cả một chuỗi sai lầm của lịch sử hay sao? 

 Ai đó đã nói hỏi tức trả lời. Cộng sản đã hỏi và cộng sản đã tự trả lời. Cộng sản đúng thì quốc 
gia sai. Quốc gia đúng thì cộng sản sai. Đúng và sai bao giờ cũng có ranh giới, không thể nhập 
nhằng. Giuđa bán Chúa, Phêrô chối Chúa rất "người" nhưng vẫn là sai, không đúng. Không thể 
biện luận lăng nhăng rằng nhờ công Giuđa, Kitô hữu mới được cứu chuộc, nhờ giữ mạng sống, 
Phêrô mới lập được giáo hội. Đồ tể buông dao là thành phật, nhưng đồ tể phải buông dao. Bằng 
không, ranh giới quốc cộng vẫn còn. 

Không thể lập lờ chơi chữ rằng ý thức hệ cộng sản đã phá sản trên bình diện quốc tế mà nói rằng 
ở Việt Nam không còn ranh giới. Cần nhìn vào thực tế đất nước. Người quốc gia muốn xóa nhưng 
người cộng sản có muốn xóa hay không? Hoặc nếu muốn rành mạch: Ranh giới giữa quốc dân Việt 
Nam và lũ Bôn Sê Vích tham quyền cố vị (hoặc lũ tay sai lăm le xôi thịt) chưa hề xóa bỏ nổi. Cho 
đến khi nào chúng thành thật hối cải, trả lại đất nước cho quốc dân và làm theo khả năng, hưởng 
theo công sức. 

* 
Tại Việt Nam trước đây, những người may mắn có chút ăn học, kẻ thì cho cộng sản là tốt đẹp lý 

tưởng rồi, đang tranh đấu giành độc lập cho đất nước để xây dựng tự do hạnh phúc, kẻ thì khoán 
trắng việc chống cộng cho Mỹ lo nên, rút lại, năm mươi năm qua chỉ gồm việc quốc dân đối diện 
với những đám ma đầu. Vì, như vừa nói, Miền Bắc cũng như Miền Nam Việt Nam có sự giống 
nhau về bốn thành phần chính: 

1) Thành phần bịp bợm. Đây là lũ cộng sản phỉ quyền tay sai Miền Bắc và lũ phong kiến ngụy 
quyền tay sai Miền Nam. 

Lũ Miền Bắc được huấn luyện làm tay sai kỹ càng, bị kỷ luật sắt máu nên trung thành khuyển 
mã, mà quan thày chúng lại gian ác hơn, nên tiết kiệm xương máu và giấu mặt cực kỳ khéo léo. 
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Chúng mang những chiêu bài hấp dẫn độc lập tự do hạnh phúc ra để lùa dân chết cho đế quốc cộng 
sản trở nên hùng mạnh. Lũ Miền Nam vô tổ chức, không được huấn luyện, lại phần nào bị kiểm 
soát bởi thế giới tự do, mà quan thày cũng chỉ nhằm mục tiêu giới hạn, lại bị độc chiếm hết cả danh 
từ tốt đẹp, đành ở thế thủ, kêu gọi chống cộng để đắp đập be bờ, bảo vệ đế quốc tư bản, theo giai 
đoạn và tùy thuộc chỉ thị của quan thày. Cả hai đều vì quyền bính, lợi lộc riêng tư, sẵn sàng hy sinh 
quyền lợi quốc gia dân tộc, tuy miệng luôn luôn nói lên đủ mọi danh từ hoa mỹ. Công việc của 
chúng là lừa gạt và cưỡng bách mọi người chết vì những danh từ hoa mỹ đó, để phục vụ quyền lợi 
quan thày, để được quan thày nâng đỡ. Chúng gồm một số tay sai tin cẩn của đế quốc và lũ gia nô 
phù thịnh. 

Hiện nay hai lũ có thay đổi bản chất không và đã thay đổi bản chất chưa là điều cần phán định. 
2) Thành phần bị bịp. Đây là những người tin vào những lời đường mật, nghĩ rằng phỉ quyền 

yêu nước, rằng ngụy quyền bảo vệ tự do nên tích cực gia nhập đoàn đảng, đứng chung chiến tuyến, 
hăng hái bắn giết nhau, dù cũng cùng một lý tưởng quốc gia dân tộc, bảo vệ nhân quyền! 

Họ có thể khá đông trong chiến tuyến cộng sản với tư cách đảng viên, cảm tình viên vì ma lực 
của khẩu hiệu và sự bưng bít của bức màn tre. Họ ít hơn trong chiến tuyến tư bản vì lượng thông tin 
tương đối, vì ngụy quyền bê bối lộ liễu. Bây giờ tất nhiên họ đều đã tỉnh ngộ, xác định sự lầm lạc, 
bỏ lũ bịp bợm bên này bên kia, mặc nhiên cùng về đứng trong hàng ngũ quốc gia dân tộc. Giữa họ, 
chưa hề có khác biệt về mục tiêu, lý tưởng. Họ không ngoan cố để phân biệt giới tuyến, vì chung 
qui cả hai đều là kẻ chiến bại, bị lừa. 

3) Thành phần bị cưỡng bách. Những người này không bị lừa, nhưng bị phỉ quyền, ngụy quyền 
có bộ máy nhà nước, có súng ống, có nhà tù bắt đi làm nghĩa vụ, bắt động viên. Họ không thể làm 
gì hơn là phải chiến đấu theo luật của súng đạn, bắn chậm là chết, mình không bắn người thì người 
bắn mình. Với họ, ngưng bắn giết và thống nhất là điều đáng mừng bao nhiêu thì việc bị hành hạ 
trong các trại "cải tạo", bị bạc đãi khi phục viên càng là một điều phỉ nhổ lên quyền hạn của con 
người công dân một đất nước có bốn ngàn năm lịch sử. Họ là tối đại đa số trong nhà nước, trong 
quân ngũ. Không hề có lỗi lầm, thù hận gì giữa họ với nhau; và chắc chắn lúc nào họ cũng mong 
mỏi cùng được đích thực phục vụ quốc gia dân tộc.  

4) Thành phần nạn nhân. Tất nhiên là tối đại đa số quốc dân còn lại của cả hai miền. Họ không 
có sự lựa chọn, vì chẳng còn ai dẫn dắt, lãnh đạo. Tập hợp lại, họ là một sức mạnh vô địch, nhưng 
lẻ loi, họ là những nạn nhân cùng cực, không biết trông mong vào đâu, chỉ biết oằn mình gánh chịu 
và hy vọng ở quyền lực của các đấng thiêng liêng. Họ lúc nào cũng chỉ có một nguyện vọng duy 
nhất là được để yên thân, tay làm hàm nhai và đóng góp bổn phận một cách hợp tình hợp lý. Họ sẵn 
sàng sống chết cho lý tưởng khiêm nhường đó. Vấn đề là ai, tập thể nào thực lòng muốn mang lại 
cho họ điều đó và biết huy động họ vào công cuộc đấu tranh? Thành phần bịp bợm (phỉ quyền cộng 
sản, ngụy quyền tay sai) là tội đồ dân tộc. Muốn hết tội, họ phải nhận tội và chuộc tội. Nhưng liệu 
bản chất có cho phép họ làm được việc như vậy, hay họ sẽ ngoan cố cho tới chết và tiếp tục tác hại, 
nghĩa là vẫn cứ tham quyền cố vị hoặc toan tính làm kiếp tay sai? Thành phần bị bịp phải có can 
đảm xác nhận sự lầm lẫn của mình. Hoặc còn là cộng sản hoặc hết là cộng sản. Hoặc còn trong 
hàng ngũ ngụy hoặc không còn trong hàng ngũ ngụy. Hết năng lực thì rán trở thành cố vấn cho thế 
hệ trẻ khỏi vấp vào vết xe đổ. Còn năng lực thì tiếp tay trong việc đánh đổ bạo quyền, thực hiện 
cuộc cách mạng mà mình đã đi lạc đường. Không có sự lương thiện tối thiểu nhìn nhận lỗi lầm, 
không có can đảm sửa chữa điều sai trái, thì phải chăng vẫn không cho là mình bị lường gạt, rút lại 
vẫn chỉ là ấu trĩ và u tối. Hỏi quốc gia dân tộc mong đợi được gì nơi họ? Làm sao quốc dân trông 
mong được ở những người thấy mình bị lừa, mang máu và nước mắt đến cho đồng bào, mang đổ 
vỡ thoái hóa đến cho đất nước mà không cần nhận lỗi, không từ bỏ tập đoàn, đảng phái vô luân? 
Vấn đề ngày hôm nay là thay đổi con người, thay đổi não trạng, là cách mạng bản thân trước khi 
nói đến làm cách mạng, làm chính trị. 

Những người như tài tử Montand thân cộng, giáo sư Boudarel đảng viên, khi phản tỉnh, đều tự 
nhận: Chúng tôi là đồ ngu như lợn (nous étions des cons). Họ không làm hại tổ quốc họ nhiều lắm, 
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mà chỉ tác hại tổ quốc người khác. Còn những người Việt Nam đày đọa dân tộc, tàn phá đất nước 
Việt Nam, đã có ai phản tỉnh chân tình như thế? Hay nhiều lắm cũng chỉ đổ cho lý thuyết hoặc 
đảng sai, những điều chẳng cần nói thì ai cũng biết. Cũng y như Đệ Nhất, Đệ Nhị Cộng Hòa đổ lỗi 
cho đồng minh! 

 
* 

Ngày 30-4-75 mà gọi là ngày giải phóng Miền Nam tất nhiên là lộng ngôn. Có ai mong giải 
phóng? Gọi là đại thắng mùa xuân cũng không ổn. Có đánh đấm gì đâu mà thắng? Có tí trận Xuân 
Lộc, gặp tí quân của tướng Đảo, là đủ thở không ra hơi. Nếu các nơi khác cũng khoái đánh như 
vậy, thì chắc còn lâu mới... thắng đại! 

Có người gọi là ngày mất nước, ngày quốc hận! 
Miền Nam chưa phải là nước. Mà nước chỉ mất khi vào tay ngoại bang. Còn quốc hận, nếu cần 

ghi nhớ, là cái ngày 19-8-45, ngày cộng sản cướp được quyền bính. Vì đó mới là ngày khởi đầu 
tiến trình do chính một tập đoàn người Việt tự nguyện dìm cả nước xuống hố, không cần một áp 
lực bên ngoài nào. 

Có người khiêm nhường hơn, gọi là ngày mất Miền Nam hay mất Sài Gòn. Nếu các vị này là bá 
quan văn võ của hai triều đại Đệ Nhất, Đệ Nhị Cộng Hòa và đồng hóa hai chế độ đó với Miền Nam 
và Sài Gòn thì cũng tạm ổn. Quí vị đó quả mất mát khá nhiều: quyền bính, địa vị, tiền bạc và... 
chức tay sai. 

Còn với người dân, thì ngày 30-4-75 chỉ là ngày dân Miền Nam bị thay thế kẻ thống trị, đổi từ 
việc bị thống trị bởi một tập đoàn tay sai hạng nhẹ sang một tập đoàn tay sai hạng nặng; dân Miền 
Bắc hết ảo vọng được giải thoát khỏi ách thống trị của tập đoàn cộng sản; và toàn dân thì ý thức 
được rõ rệt thân phận bị trị bởi một chính thể hà khắc hơn bao giờ hết. Chẳng làm gì có thiên 
đường cộng sản, có độc lập tự do hạnh phúc với những kẻ thống trị trung thành với chủ nghĩa quốc 
tế, không thực sự do dân mà ra. Chưa kể còn thấm thía tình nghĩa đồng minh tư bản, cộng sản nó 
thực sự đậm đà, chung thủy ra sao. 

Lại nữa, có người cho rằng đó là ngày cộng sản xóa bỏ chính thể quốc gia, trong cuộc chiến 
quốc cộng. 

Cộng thì đúng rồi, chẳng ai phủ nhận, vì quả là tập đoàn cộng sản ngoan cường đã được 
Kominternchik Hồ Chí Minh, một nhân viên vĩ đại của Đệ Tam Quốc Tế, lãnh đạo đi làm "nhiệm 
vụ quốc tế quang vinh". 

Nhưng không thể là quốc. Người ta gọi phe không cộng sản là "quốc gia" là do thời 1949-1954, 
ông Bảo Đại chưa biết định chức gì, chính thể gì cho cái nhà nước của ông -- theo ông là còn phải 
giữ danh vị hoàng đế để đấu tranh chính trị trong hoàn cảnh dở trăng dở đèn -- đành tự xưng quốc 
trưởng và gọi nước là Quốc Gia Việt Nam. Cho nên mới có nhóm chữ "người vùng quốc gia, người 
vùng cộng sản". Từ đó có sự lạm dụng, nhất là đám chủ tâm tay sai ngoại bang, lập lờ rằng hễ ai 
không cộng sản thì là... quốc gia để vơ vào, như tập đoàn Đệ Nhất, Đệ Nhị Cộng Hòa và những 
đảng phái đoàn thể ma chẳng hạn. 

Muốn minh bạch, cần gọi một cách chính xác là phe Cộng Sản, phe Bảo Đại (Bảo Hoàng?), phe 
Cộng Hòa (Đệ Nhất, Đệ Nhị), phe Quốc Gia (các đảng phái quốc gia: Việt Nam Quốc Dân Đảng, 
Đại Việt, Duy Dân,... thứ thiệt) và Quốc Dân. Và như vậy, thì chỉ là cuộc chiến cộng sản-cộng hòa 
đã chấm dứt vào ngày 30-4-75, và hiện nay hai phe đang tính hòa giải hòa hợp với nhau, vì đôi bên 
cùng có lợi. Mọi chuyện đều đặt trên lợi nhuận riêng tư. Bằng chứng cụ thể: Ngô Đình Diệm, Ngô 
Đình Nhu, Nguyễn Văn Thiệu, Nguyễn Cao Kỳ chống cộng cùng mình, khi Mỹ còn ban phát quyền 
bính tiền bạc; khi hết, lại bắt tay cộng sản. Đâu có sao. Cộng Sản Việt Nam suy tôn Nga-Tàu xỉ vả 
Mỹ, rồi lại đã xỉ vả Tàu và sẽ xỉ vả Nga, suy tôn Mỹ. Cũng đâu có sao! 

Nhưng, phải chăng cuộc chiến quốc cộng -- cuộc chiến giữa các đảng phái quốc gia chân chính 
và quốc dân Việt Nam chống tập đoàn cộng sản -- chưa hề bao giờ ngưng nghỉ, chưa hề chấm dứt, 
bằng mọi hình thức, cho đến khi nào cộng sản không còn là... cộng sản? Nghĩa là cho đến khi nào 
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cộng sản chính thức, công khai -- bằng lời nói và việc làm -- không còn vì nghĩa vụ quốc tế, không 
chuyên chính, không đấu tranh giai cấp, không sắt máu bạo lực, không truất quyền tư hữu,... Nên, 
đúng ra, ngày 30-4-75 chỉ là ngày cáo chung của Việt Nam Cộng Hòa và ngày Cộng Sản mắc 
nghẹn, là ngày may mắn cho quốc gia dân tộc Việt Nam. Thật vậy, nếu hai miền cứ lằng nhằng làm 
tay sai cho Nga-Tàu, Pháp-Mỹ, đánh nhau hoài, thì cứ chết chóc đổ nát mãi; quốc dân ta ở Miền 
Bắc cứ mắc lừa thương xót đồng bào Miền Nam đói rách, hăng hái đi giải phóng kẻ tự do no ấm 
hơn mình, và ở Miền Nam cứ phải lo bảo vệ tự do dân chủ giả hiệu. 

Đàng này, ngày 30-4-75 vạch mặt bọn phỉ quyền lừa bịp, phản dân hại nước và bọn ngụy quyền 
hèn nhát vô liêm; giúp quốc dân hai miền nhìn ra thân phận nạn nhân của mình và nhận diện kẻ thù 
chính và chung của tất cả, là bè lũ tay sai ngoại bang, cả phía bên này cũng như phía bên kia. 

Đấy là chưa kể đến số hàng triệu người có cơ hội ra ngoài để thăng tiến, mà lẽ ra chưa bao giờ ai 
giám ước mơ! 

Và, có lẽ cũng nên chính danh về những người này: Gọi là di tản thì không ổn đối với người 
chạy ra nước ngoài vào khoảng 30-4-75. Gọi là tị nạn chính trị thì không đúng với tối đại đa số. 
Gọi là chạy trốn cộng sản thì có vẻ đúng, nhưng lại mất mặt mọi người. 

Mấy ông bà lớn Việt Nam Cộng Hòa, mấy ông bà tham nhũng, mấy ông bà gian thương, mấy 
ông bà làm cho Mỹ, mấy ông bà có liên hệ gia đình với Mỹ và mấy ông bà giầu có, mấy ông bà có 
kinh nghiệm đắt tiền hoặc nợ nần gì đó với cộng sản thì phải chạy, vì không thì thật quả có điều 
phiền lớn. 

Ngoài ra cũng có người bị lôi cuốn bởi cái không khí đào thoát hoặc, bảnh hơn, lợi dụng cơ hội 
để đi đó đi đây. 

Rồi sau đó, khi nhìn rõ bộ mặt thật của cộng sản, thì có những thuyền nhân, bộ nhân được coi là 
đi tìm tự do và được liệt là tị nạn chính trị. Sau cùng, bây giờ, cũng những người như thế, lại bị gán 
cho danh xưng tị nạn kinh tế! Làm sao phân biệt được thế nào là tị nạn chính trị, thế nào là tị nạn 
kinh tế? Trong chính trị có kinh tế, và trong kinh tế có chính trị. Chả hạn người chống cộng, tính 
mạng bị đe dọa, đi đứng bị hạn chế thì việc mưu sinh thành khó khăn; hoặc cấm đoán hành nghề, 
hạn chế đi lại làm người ta bực mình, đâm ra chống cộng. Vấn đề chỉ là mức độ, bên nào nặng bên 
nào nhẹ. Và chẳng qua khi muốn bi thảm hóa vấn đề vì mục đích sâu xa, thì người mau chân được 
lợi; khi người ta không cần đến chiêu bài đó nữa, thì trâu chậm uống nước đục. Giản dị chỉ có thế. 

Dĩ nhiên cũng có những người hoàn toàn chống cộng từ đầu đến cuối mà bị lộ, không còn thể 
hoạt động, đành phải trốn tránh ra đi để tiếp tục sự nghiệp cứu nước. Nhưng vấn đề là có bao nhiêu 
người như vậy? 

Giữa chúng ta, thành thực với chính mình, chúng ta là những người đó, thề không đội trời chung 
với cộng sản, chúng ta ra đi tranh đấu cho tự do, vì réo gọi của tự do. Hay chúng ta ra đi vì hình ảnh 
no đủ của xứ người, vì là vốn đầu tư của những người ở lại? 

Chẳng có gì xấu, mỗi người chọn cho mình một cách sống. Có người tự cho cứu quốc an dân là 
lý tưởng thì lại có người cho vợ đẹp con khôn là cứu cánh cuộc đời. Nếu người nào cũng hoàn tất 
ước vọng của mình một cách lương thiện, thì là đã đủ quí lắm rồi. Miễn là đừng bất lương. Mà 
trước hết là bất lương mạo nhận danh nghĩa. 

Thế thì tị nạn kinh tế vì chế độ không cho làm ăn, nơi nào đất lành chim đậu, nay khá giả áo 
gấm về làng, có gì là xấu xa? 

Lúc này, về nước làm ăn có lợi có địa vị thì về, chả cần khoác áo yêu nước thương nòi, đóng 
góp xây dựng quê hương. Cải lương lắm mà cũng chẳng lừa bịp được ai, thì tại sao không thành 
thật, lương thiện một chút? Chúng ta sợ cộng sản, ghét cộng sản, thù cộng sản thì nhiều, nhưng 
chống cộng sản thì chẳng có bao nhiêu. 

Sợ, ghét, thù cộng sản vì cộng sản tàn bạo, hiểm độc, gian ác, giết tróc, bóc lột, mà ta thân cô thế 
cô, đành đầu hàng, khuất phục, hay đào thoát; rồi cứ tưởng ngấm ngầm bất mãn, chửi rủa suông, ra 
tuyên ngôn tuyên cáo là chống cộng. Đấy là chưa kể khoác cái áo chống cộng để khỏi ngượng với 
vợ con là vô tích sự. Còn chống cộng thì khác. Chống cộng không phải cộng đến thì chạy, no cơm 
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rửng mỡ thì chống, chống từ đàng xa. Chống tập đoàn cộng sản tàn bạo, hiểm độc, gian ác là đối 
diện với gian khổ, tử thần. Chống cộng thì phải hiểu biết về bản chất cộng sản. Cho nên chỉ những 
ông Cộng Hòa mới rên rỉ xin đừng chống cộng nữa, làm gì còn cộng sản mà chống, người thắng 
người thua hãy hòa giải hòa hợp, hãy cùng người cộng sản "mới" viết chung lịch sử. Để chẳng 
được cộng sản thí cho một lời khen suông! 

Đã là chống cộng thứ thiệt thì thừa hiểu cộng sản không cho ăn ké và cũng không phải là để hy 
vọng được thay thế cộng sản mà chẳng hề có một chương trình kế hoạch gì để làm hơn cộng sản. 

* 
Người Việt Nam thường trách Đảng Cộng Sản cướp công giành độc lập, thống nhất; phản bội 

dân tộc, quần chúng lao khổ. Những điều này không đúng. Có ai kêu phường lưu manh là phản bội 
không? Mà người cộng sản thì chủ trương lường gạt trong mọi trường hợp. Họ cố ý bịp bợm, chứ 
có phản bội ai. Phản bội là làm trái lại điều từng thực tâm tin tưởng, theo đuổi, hứa hẹn. Trong khi 
đó độc lập, thống nhất, tự do, dân chủ đâu có là điều bận tâm của họ. Tất cả đều chỉ là phương tiện, 
chiêu bài để họ đạt cứu cánh phục vụ quốc tế cộng sản. Độc lập, thống nhất lại cũng chưa phải là 
mơ tưởng, tự hào của người cộng sản. Thì đâu đã là điều đáng khiến họ phải cướp công? 

Phần lớn là tự chính ta không phân biệt nổi giữa lý tưởng và đảng, và một phần là vì hiểu theo 
danh từ Hán Việt, được đặt ra một cách sai lầm, không chính xác. Rồi cứ tưởng proletariat là vô 
sản, kẻ nghèo khổ khố rách áo ôm sẽ được chiếu cố, được dự chính quyền; communism là cộng 
sản, mình sẽ được quân phân điền thổ, dự phần vào tài sản chung. Hoặc vì ta tránh tự thú nhận là 
ngớ ngẩn đến nỗi bị lừa, làm nấc thang cho cộng sản tiến tới cứu cánh. 

Tuy nhiên cũng chẳng phải vì thế rồi đế quốc Nga Xô bành trướng, mà là nhờ việc phân chia thế 
giới sau Thế Chiến II giữa Mỹ và Nga. Trong một thời gian kỷ lục, chỉ hơn 70 năm, cộng sản thống 
trị một dân số gấp rưỡi Giáo Hội Công Giáo có cả gần hai ngàn năm lịch sử. 

Để rồi sụp đổ! 
Ngoài các yếu tố phụ, như không phải là lực lượng mạnh duy nhất trên thế giới và mệt mỏi về 

chạy đua võ trang, điều chính khiến đế quốc cộng sản sụp đổ là vì thế hệ chúng ta đã sản sinh được 
hai vĩ nhân: Khruhshev và Gorbachev. Họ đã nhìn ra sự tàn bạo vô luân của con người cộng sản, 
chính thể cộng sản nên đã quyết tâm hy sinh địa vị cá nhân, có thể ngay cả tính mạng, để cứu nhân 
loại khỏi mối họa lớn nhất trong lịch sử loài người. 

Khiến Hoa Kỳ bỗng nhiên bị hổng chân, mất "cái xấu cần thiết"; không còn đối thủ phụ trách 
giùm một nửa nhân loại đói rách; không còn chiến tranh... ý thức hệ; còn lại bơ vơ một mình một 
chợ, đâm ra... khủng hoảng kinh tế! Không có hai vĩ nhân đó -- nhất là Gorbachev -- không có áp 
lực của họ, không có sự bất can thiệp của họ, chưa quần chúng nào có thể giành quyền bính khỏi 
tay cộng sản, ở thời điểm này, tại bất kỳ một nước nào. 

Nhờ họ, họa cộng sản nay đã trở thành dĩ vãng, chỉ còn èo uột ở mấy quốc gia lạc hậu, rồi sẽ bị 
thanh toán nay mai. 

Vậy chúng ta có bổn phận tôn vinh những vĩ nhân Khruhshev và Gorbachev chăng?  
* 

Trong việc quốc dân đối diện với những đám ma đầu, có một khẩu hiệu thời thượng được nêu 
lên là "hoà giải hòa hợp dân tộc"! Nhưng hòa giải hòa hợp dân tộc là gì? 

Trước hết, dân tộc là cái gì, là ai? 
Có lẽ khẩu hiệu này được chính thức, trịnh trọng nêu lên lần đầu tại bàn hội nghị về Hiệp Định 

Paris, mà vai chính là mấy người ngoại quốc, vai phụ là mấy tên tay sai. Họ có vô tình hay cố ý 
dùng bậy cũng chẳng nên phiền hà. Nhưng có phải: "Dân tộc là khối đông người cùng chung huyết 
thống, chung ngôn ngữ, có một nếp sinh hoạt giống nhau và những phong tục, tập quán như nhau. 
Ngoài ra còn có một yếu tố tinh thần là lịch sử làm cho sự đoàn kết giữa mọi người trong dân tộc 
càng thêm bền chặt" như định nghĩa của thủ lãnh, lý thuyết gia một đảng phái, một chủ thuyết chủ 
trương mang lại đường lối sống còn cho đất nước Việt Nam chăng (Dân tộc sinh tồn, Nguyễn Ngọc 
Huy)? 
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Như vậy, dân tộc Việt (race) -- dân tộc đông người cùng chung huyết thống, ngôn ngữ, sinh 
hoạt, phong tục, tập quán, lịch sử -- cứ việc đè nén, áp bức các dân tộc khác (dân tộc ít người 
Mường, Mán, Mèo, Kơho, Rhađê,...) không cùng huyết thống, ngôn ngữ, sinh hoạt, phong tục, tập 
quán, lịch sử? Nhưng mà có làm được chăng, và ai để cho làm? 

Hoặc giả ông muốn nói đến toàn khối quốc dân (peuple) của quốc gia ta? Nhưng quốc gia ta hay 
bất kỳ quốc gia nào cũng gồm nhiều dân tộc (sắc tộc, chủng tộc) khác nhau rất xa về huyết thống, 
ngôn ngữ, sinh hoạt, phong tục, tập quán, dĩ chí cả lịch sử! 

Vậy thì khẩu hiệu "hòa giải hòa hợp dân tộc" kêu gọi ai, kêu gọi cái gì? Theo định nghĩa trên thì 
là ở nước ta, lâu nay, giữa hơn 60 dân tộc (sắc tộc, chủng tộc) có sự bất hòa, cần hòa giải? Hoặc 
theo định nghĩa thường được hiểu ngầm (quốc dân) thì ở nước ta, lâu nay, giữa các thành phần, các 
miền có sự bất hòa, cần được hòa giải? 

Có nghĩa là hoặc người Mường bất hòa với người Việt, người Rhađê bất hoà với người Kơho 
hoặc người Nam bất hòa với người Bắc, người thành thị bất hòa với người thôn quê, người trí thức 
bất hòa với người bình dân, vân vân và vân vân... Tìm đâu ra bằng chứng? 

Thản hoặc có những người sắc tộc (thiểu số) bất hòa với nhà nước (không phải chính quyền) 
trung ương (nam, bắc); tay sai tư bản bất hoà với tay sai cộng sản và ngược lại; các tôn giáo, đảng 
phái, đoàn thể bất hòa với nhau; người dân bất hoà với phỉ quyền và ngụy quyền, thì bất quá cũng 
chỉ là những thái độ chính trị giữa những nhóm thiểu số. Họ chưa hề, không thể đại diện, và không 
bao giờ là quốc dân, là dân tộc. 

Nam bắc triều Lê-Mạc, đàng trong đàng ngoài Trịnh-Nguyễn, nam hà bắc hà Tây Sơn-Nguyễn 
Phước, Cộng Sản-Thực Dân, miền nam miền bắc Cộng Sản-Cộng Hòa chỉ là những mối bất hòa 
giữa kẻ thống trị hoặc mon men thống trị. Quốc dân chỉ là nạn nhân. Họ chưa bao giờ bất hoà với 
nhau để cần hòa giải hoà hợp. Những Nam Kỳ Quốc, đả đảo phở tái, Thổ dậy, cáp Duồn chưa hề 
thực sự phát xuất từ tị hiềm giữa người dân, đều chỉ do bị xúi giục. Mà những kỳ thị, chia rẽ tương 
tự, xứ nào chẳng có, thời nào chẳng có, đâu cứ chỉ ở nước ta và chỉ ở giai đoạn này mới cần kêu 
gọi, hô hào? Cả đến việc "chống Mỹ cứu nước", "Bắc tiến diệt cộng" cũng chẳng hề là cuộc chiến 
giữa người dân hai miền. Tất cả đều do sự giật dây, cưỡng bách nham hiểm. 

Chữ dân tộc rõ ràng đã bị, vô tình hay cố ý, dùng sai hoặc lạm dụng. Cần hòa giải hoà hợp, họa 
chăng, là giữa các người làm chính trị: giữa các kẻ có quyền bính với kẻ chưa có quyền bính, giữa 
lãnh tụ tôn giáo với lãnh tụ tôn giáo, giữa lãnh tụ đảng phái với lãnh tụ đảng phái, giữa lãnh tụ đoàn 
thể với lãnh tụ đoàn thể, mà không thể đồng nhất hóa với dân tộc. 

Nhưng, kể cả như thế, cho đến nay, cũng chưa ai biết làm sao cho có hòa hợp hòa giải không bịp 
bợm. Mà chỉ kêu gọi thì đi đến đâu. Ai muốn hoà giải hòa hợp thì cần đưa ra một kế hoạch, một 
phương thức chỉ dẫn là phải làm gì, làm như thế nào để mọi người thực thi. 

Chả hạn hoà giải hòa hợp ít nhất phải có hai phe. Hoặc phe mạnh tha tào, thi ân bố đức cho các 
phe yếu, hoặc các phe vì lực lượng tương đương mà phải cùng thỏa hiệp. 

Tất nhiên chỉ có thỏa hiệp khi mỗi phe đều có khả năng tạo được cái hại khiến đối phương phải 
ngán (cái gậy) và cái lợi để đối phương ham (củ cà rốt). Như "chú Sam" chả hạn. Nên các đại, tiểu 
tiểu thư Nga Xô, Trung Quốc, Việt Cộng rút cuộc cũng đều nỉ non xin nâng khăn sửa túi! 

Nhà nước cộng sản dư quyền tác quái, rượt các phe phái co cẳng chạy dài, bóp dân lè lưỡi, tắc 
thở. Ngược lại, họ cũng dư quyền mang lợi nhuận, chia xẻ quyền bính cho mọi người, nới lỏng ách 
cho dân đen. Còn các phe phái có gì làm hại cho cộng sản để họ ngán, làm lợi để họ ham? Nghĩa là 
các phe phái đã có lực lượng gì chưa? Nếu chưa, làm sao cho có? Bao giờ mới có? 

Ngoại giả, người dân không thể hòa giải với nhà nước không do họ mà ra. Còn cá nhân Phật tử 
vẫn hòa giải với con chiên của Chúa, cá nhân Đại Việt vẫn hoà giải với cá nhân Quốc Dân Đảng. 
Họ chẳng bịp bợm ai. Họ chẳng bị ai bịp bợm. Họ không thắng không thua, mà chỉ là nạn nhân bị 
kềm kẹp giữa búa cộng sản và đe tư bản. Họ luôn luôn tỉnh thức. Họ biết phải biết trái, biết người 
tốt kẻ xấu, kiên nhẫn làm việc cho một ngày mai đích thực, bằng những phương pháp ôn hòa, trong 
tình thương yêu, không sắt máu, lớn lối, không vì quyền bính tham vọng bản thân. Họ không đến 
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nỗi ngớ ngẩn thù hiềm nhau, nên không cần hòa giải hòa hợp. Ngay lúc này, họ đang âm thầm 
chiến đấu bằng sự bất hợp tác, lãng công, tiêu cực, tạo áp lực để cộng sản hết múa may. Họ không 
hề mon men ve vãn. Vì họ không còn ấu trĩ, và nhất là không đón gió, trở cờ. 

* 
Trong khi chờ đợi "hòa giải hòa hợp dân tộc", ta thử tạm kiểm điểm lại những lần hoà giải hòa 

hợp và, rộng ra, việc người cộng sản thi hành hoà giải hòa hợp, xem sự thể ra sao. 
Chuyện riêng tư giữa cơ quan trung ương cũng như giữa những bộ phận của đảng cộng sản với 

các đảng phái, đoàn thể, tổ chức khác, như Việt Nam Cách Mệnh Đồng Minh Hội, Việt Nam Quốc 
Dân Đảng, Đại Việt Quốc Gia Liên Minh, Công Giáo, Cao Đài, Hòa Hảo, Bình Xuyên,... người dân 
chẳng thể nào biết nổi, thì hãy cứ tạm soát qua những lần thanh thiên bạch nhật và có tầm vóc quốc 
gia vậy. Khởi đầu là năm 1943, ở Liễu Châu (Trung Quốc), Việt Minh (cộng sản) xin gia nhập Việt 
Nam Cách Mệnh Đồng Minh Hội; và Hồ Chí Minh nhận tiền, nhận súng đạn, nhận người về nước 
công tác. Sau ngày "cách mạng mùa thu" 19 tháng 8, 1945, khi "chính quyền" về tay họ, thì cộng 
sản "hòa giải hòa hợp dân tộc" tức khắc. Bằng cách lùng giết các người tranh đấu cho độc lập quốc 
gia thuộc các đảng phái, tôn giáo. Ngoài Bắc, họ ra sắc lệnh ngày 5 tháng 9 giải tán Đại Việt Quốc 
Gia Xã Hội, Đại Việt Quốc Dân Đảng; sắc lệnh ngày 12 tháng 9 giải tán Việt Nam Hưng Quốc 
Thanh Niên Hội, Việt Nam Ái Quốc Hội; sắc lệnh ngày 13 tháng 9 thiết lập tòa án quân sự "trừng 
trị phản động". Trong Nam, họ chôn sống tập thể các tín đồ Cao Đài ở Tây Ninh, Quảng Ngãi; Hoà 
Hảo ở Long Xuyên, Châu Đốc,... Nhưng rồi các đảng phái ở Trung Quốc về xem ra có lực lượng, 
ngày 23 tháng 10 cộng sản lại "hòa giải hoà hợp dân tộc", tuyên bố đoàn kết và tổ chức tổng tuyển 
cử (kể cả giải tán Đảng Cộng Sản vào ngày 11 tháng 11!); ngày 19 tháng 11 hứa thành lập chính 
phủ liên hiệp, kiếm thời gian cùng Pháp xoay xở ký kết Hiệp Định Sơ Bộ 6 tháng 3, 1946: để cộng 
sản thành chính phủ hợp pháp, Pháp có cớ... chống cộng, lấy viện trợ về "kiến thiết quốc gia, giúp 
đồng bào... tây xây dựng cửa nhà" (ai còn bán tín bán nghi có thể tìm tài liệu để thấy 3/4 tiền Mỹ 
viện trợ cho chiến cuộc hồi đó được tiêu tại "mẫu quốc" Pháp và suốt thời gian 1946-1950, báo chí 
Việt tại Sài Gòn được khuyến khích bốc mùi cộng sản và hướng về bưng biền ra sao!). 

Bị toàn dân phản đối dữ dội, ngày 7 tháng 3, Hồ đóng kịch tại Nhà Hát Lớn Hà Nội: 
Tôi, Hồ Chí Minh, trong quá khứ, lúc nào tôi cũng dẫn dắt đồng bào đi trên đường tự do; tôi đã dành cả suốt 
đời tôi đấu tranh vì độc lập dân tộc; đồng bào biết rằng tôi thà chết chứ nhất định không bán nước. Tôi xin thề 
là đã không bao giờ bán đứng đồng bào. 

Rước Pháp vào, muốn giữ độc quyền giao thiệp với Pháp, ngày 16 tháng 3, cộng sản hòa giải 
hoà hợp bằng cách tống... "cố vấn tối cao" Vĩnh Thụy đi Vân Nam và cấm trở về. 

Đồng bào, đảng phái không tin lời thề, nên ngày 27 tháng 5, cộng sản lại lập Hội Liên Việt, cũng 
để "hòa giải hòa hợp dân tộc", để ngày 27 tháng 6 tấn công tất cả các trụ sở đảng phái quốc gia, bắt 
giết tập thể, khiến Nguyễn Hải Thần, Vũ Hồng Khanh, Nguyễn Tường Tam,... phải quàng chân lên 
cổ chạy trở sang Tàu. Ngày 12 tháng 7, cộng sản dàn dựng thêm vụ Ôn Như Hầu ở Hà Nội, vụ cầu 
Chiêm Sơn ở Quảng Nam vu cáo để tiếp tục bắt giết, và phối hợp cùng Pháp tấn công các chiến 
khu của đảng phái quốc gia. 

Rút cuộc cộng sản còn lại một mình, Pháp hết e dè. Bị xử ức quá, cộng sản đành phải nổ súng 
ngày "toàn quốc kháng chiến" 19 tháng 12, nhưng vẫn chỉ ra công lùng sục chém giết cho kỳ hết 
những người đảng phái lọt lưới, còn để mặc cho nhân dân tự vệ khu phố đương đầu với thực dân 
ngoại nhập. 

Đó là sơ sơ với tôn giáo, đảng phái quốc gia. Còn bây giờ với nhà nước cộng hòa. Cộng sản ký 
Hiệp Định Genève, hứa tôn trọng lãnh thổ, tôn trọng quyền đi Nam của người nào muốn di cư. 
Nhưng họ cản trở việc di cư ra sao, ai cũng rõ, kể cả việc giả là vợ, là chồng, là chủ nợ để cầm giữ 
người muốn ra đi phải ở lại, ngay tại những nơi nhĩ mục quan chiêm. Cộng sản cho người xâm 
nhập Miền Nam, phá rối trị an, âm mưu cướp chính quyền, gây chiến tranh, cũng chẳng là điều gì 
xa lạ. Ngày nguyên đán thiêng liêng hai bên hưu chiến đã được cộng sản tôn trọng ra sao, đồng bào 
Nam Việt Nam, và nhất là cố đô Huế, còn nhớ. Cương lãnh của Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng 
Miền Nam khi thành lập và trước ngày nắm được toàn bộ Miền Nam cũng là "hòa giải hòa hợp dân 
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tộc". Hòa giải hòa hợp ra sao, hỏi các ông Dương Văn Minh, Nguyễn Văn Huyền, Vũ Văn Mẫu thì 
biết. Còn muốn biết số phận Đảng Xã Hội, Đảng Dân Chủ, Mặt Trận Giải Phóng thì hỏi các ông 
Nguyễn Xiển, Dương Đức Hiền, Nguyễn Hữu Thọ. Nếu muốn biết thêm về các khu tự trị thì hỏi 
các lãnh tụ đồng bào sắc tộc. 

Rồi gia nhập Liên Hiệp Quốc, ký vào hiến chương nhân quyền, mà không hề tôn trọng, nhưng 
họ lại vẫn kêu gọi những người "con yêu của tổ quốc ở hải ngoại" cùng ca bài... hòa giải hòa hợp 
dân tộc nữa! 

* 
Lại cũng nên nói về "dân chủ đa nguyên"! 
Dân chủ là chống chuyên chính, chống bạo lực, chống cướp đoạt tài sản. Dân tộc là không chấp 

nhận đế quốc, không chấp nhận hận thù giai cấp, vân vân... Mà cộng sản thì phải có những thứ đó. 
Vậy dân chủ đa nguyên, hòa giải hòa hợp tính ngồi chung với cộng sản, thì chống cái gì? Có khác 
gì nói thượng tôn pháp luật nhưng lại cặp kè với phường cướp của giết người? Đấy là chưa nói 
phường cướp của giết người có thèm cho cặp kè hay không! 

Ví với các nước Anh, Mỹ, Pháp có các đảng cộng sản là ngụy biện. Họ có sẵn chính quyền từ 
bao nhiêu lâu, đảng cộng sản chỉ mới thành lập trong vòng hiến định lại luôn luôn yếu xìu, không 
có cả khả năng vi phạm luật chứ chưa nói đến khuynh đảo chính phủ. Thời bình thì cho hoạt động, 
thời loạn là loại ra ngoài vòng pháp luật tức thì. 

Còn ở Việt Nam, cộng sản nắm quyền bính, cộng sản đã chứng tỏ có đủ mọi thủ đoạn lưu manh, 
dã man, tàn bạo. Những vị hòa giải hòa hợp, dân chủ đa nguyên lèo tèo mấy ngoe mà dọa cho phép 
cộng sản hoạt động, cho cộng sản tham chính, thì liệu có giả ngộ không? 

Ngay lúc này, không biết quí vị phải làm gì để "được" ngồi chung với Đảng Cộng Sản? Vì thiếu 
nó chẳng những là thiếu mất một "nguyên", mà lại còn là cái "nguyên bé bự"! 

Vậy thì phải làm sao bây giờ? 
* 

Hồi 1945, khi các nhà trí thức để thời cuộc vượt khỏi tầm tay, bỏ rơi ông Bảo Đại, khiến ông 
mang cái "thiên mệnh" giao cho người cộng sản, thì cái hào khí "cách mạng mùa thu" do quan niệm 
truyền thống vâng mệnh Trời của người dân người cộng sản đương nhiên được thừa hưởng, chẳng 
cần công sức, tài ba! Người Việt vốn quen với quan niệm nước non là của một vì thiên tử. Ông 
nhận thiên mệnh, được Trời giao phó việc trị dân, có hàng sĩ phu tuyển chọn trong những người tài 
đức giúp đỡ. Vua hiền tôi giỏi thì dân có phận nhờ, đất nước thanh bình an lạc. Ngược lại vua hôn 
ám, triều thần bất tài thì là việc của Trời, răn đe hay thay thế. Mỗi khi quốc gia gặp vận bĩ, thì 
người dân cứ mong một thánh chúa từ đâu đó xuất hiện, là tức thời mọi sự sẽ tốt đẹp. Quốc gia đại 
sự là việc của các vị có tài kinh bang tế thế. Vua làm theo ý Trời. Sĩ phu lo tu học để tiến vi quan, 
phò vua giúp nước tạo ổn cố, cơm áo cho dân cho nước; đạt vi sư, mang đức độ làm gương sáng 
cho mọi người noi theo. Người dân thường chỉ biết lo chí thú làm ăn và đóng góp bổn phận và cầu 
mong... thánh chúa! 

Thế nhưng, trái lại, hình như những dân tộc sản sinh thánh chúa, như Ấn Độ, Trung Hoa, Do 
Thái, Ả Rập,... trải hơn hai ngàn năm nay, vẫn chưa khá hơn những nơi phải mượn tạm thánh chúa 
để dùng! 

Không biết vụ ông Nghiêu nhường ngôi cho ông Thuấn là huyền sử, hoặc chuyện được thêm 
mắm thêm muối, hay là chuyện có thật một trăm phần trăm, nhưng điều khá chắc chắn là kể từ khi 
lịch sử con người có ghi chép đàng hoàng, thì có vẻ quá hiếm những trường hợp như vậy. Hình như 
chỉ có không quá hai vị phải ép mới nhận chức, năn nỉ cũng chẳng ở thêm: Washington và Ben 
Gourion. Còn thì cứ ngồi lỳ đến chết hoặc có "bứng" mới chịu đi. Mặc dù trên giấy trắng mực đen 
vẫn có thể là từ nhiệm, hết nhiệm kỳ. Như Hồ Chí Minh, Ngô Đình Diệm, Nguyễn Văn Thiệu, Lê 
Duẩn, Trường Chinh,... 

Vậy, người dân bình thường, khi nhận định về quí vị nguyên thủ, trước hết cần xét trong bối 
cảnh đó, với những điều kiện đó, nhân vật đó đã đạt được những gì và bằng phương thức nào ít tốn 
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kém nhất, ngay thẳng nhất -- cho chính ổng đã, rồi may ra cho dân chúng, nếu có -- mà không cần 
và cũng không thể như các ông trí thức, khoa bảng, chuyên viên, sử gia cần biết cặn kẽ dòng dõi, 
hoàn cảnh tâm sinh xã của mấy ổng, tỉ như Nguyễn Sinh Cung có khổ dâm, Ngô Đình Diệm có lại 
cái, Nguyễn Cao Kỳ, Nguyễn Văn Thiệu con cái nhà ai, học hành chăm chỉ hay lêu lổng,... 

Kiểm điểm công việc của họ, thì rồi sẽ thấy cứ chờ minh chúa là không bao giờ có cả. Dân 
chúng nào thì nhà nước hay nguyên thủ đó. Khi mà dân chúng ỷ lại, ỳ ra, thế nào cũng xong, hoặc 
nhát nhúa bảo sao nghe vậy, không giám đòi quyền lợi của mình và ngược lại cũng không tích cực 
chu toàn bổn phận, thì thống trị nào cũng lạm quyền, tiến lần ngày một ngày hai, cho đến một ngày 
nào đó lại bị thay thế bởi cá nhân hay phe phái khác có thời cơ thuận lợi hoặc quỷ quyệt, ma đầu 
hơn. Hy vọng suông ở một nhà nước cần kiệm liêm chính, vì dân, do dân, bởi dân là điều có nhiều 
phần không tưởng. Ngay những người làm chính trị, thường tin là nếu có quyền bính trong tay sẽ 
làm tốt hơn nhà nước đương quyền, cũng quên mất xu hướng tất yếu là thành phần thống trị nào 
cũng tự hủ hóa hoặc bị hủ hóa, nếu không có một áp lực kiềm chế tự phía đối lập bị trị. 

Nói một cách không xa sự thực lắm, nếu hiểu cách mạng là một thay đổi lớn lao trên chiều 
hướng tốt hơn, thì thực ra chưa hề bao giờ có cái gọi là cách mạng chân chính, với phương thức thủ 
đoạn sắt máu, bạo lực. Hễ cơ trí tất cơ tâm. Và vẫn chỉ là tranh chiếm quyền bính. Kẻ chiếm được 
quyền hành sẽ tức thời trở thành "phản cách mạng" vì lý do cần tiêu diệt "phản động", củng cố trật 
tự,... Tự cho quyền dối trá, tàn bạo khi chưa có quyền hành, sẽ dối trá tàn bạo hơn khi nắm quyền 
hành trong tay. 

Cách mạng đích thực chỉ có thể thực hiện bằng sự thành tín, thương yêu, ôn hòa. Nên, rút lại, 
vấn đề không phải là trông chờ một minh chúa xuất hiện, kỳ vọng một chuyện đổi đời dời non lấp 
biển. Cách mạng Pháp, Nga, Tàu, Việt,... đã thừa chứng minh. Mà điều chính là có đất nước, nhưng 
xây dựng đất nước như thế nào, hy sinh ngày nay để ngày mai được những gì. Cần có một đường 
lối quốc gia mà mọi thành phần xã hội đều thấy mình được bảo vệ và được đóng góp, chứ không 
phải đặc quyền của tập đoàn thống trị. 

* 
Lịch sử Việt Nam cận và hiện đại là lịch sử của mối tương quan giữa ba nhóm quyền lợi gồm, 

một cách tổng quát, những thành phần sau đây: thế quyền (triều đại thống trị bản xứ và thực dân 
xâm lược), thần quyền (tín ngưỡng, tín đồ bản xứ và ngoại nhập), quần chúng (Việt Nam và ngoại 
kiều). 

Thành phần nào thì cũng phải tuân theo qui luật bất di bất dịch: quyền lợi bản thân trước rồi đến 
quyền lợi của tập đoàn. 

Trong quá khứ, liên tiếp suốt hơn 200 năm, giữa các tập đoàn thống trị -- thế quyền và thần 
quyền, bản xứ và ngoại quốc -- đã có một sự liên kết đương nhiên, khiến dân tộc Việt Nam bị mê 
hoặc, chém giết lẫn nhau, tự đưa vào tình trạng khốn khổ nhất thế giới. 

Dù triều đình Nguyễn Phước, Hồ Chí, Ngô Đình, Nguyễn Văn hay Mãn Thanh, Napoléon III, 
Jules Ferry, Tây Ban Nha, Anh, Đức, Nhật, Mỹ, Nga, Trung Cộng,... tông đồ, tín đồ Nho, Phật, 
Lão, La Mã, Tin Lành, Cao Đài, Hòa Hảo,... thì đương nhiên cũng phải củng cố địa vị, bắt tay với 
bất cứ kẻ nào khi thấy có lợi. Điều này có gì đáng ngạc nhiên đâu mà phải chối bỏ, mà phải né 
tránh; họa là có mặc cảm tội lỗi? 

Còn lại là phần nhân dân Việt Nam bị trị, có thoát khỏi cơn mê, để phân biệt ai là bạn thực tâm, 
là đồng minh lâu dài, kẻ thù nào phụ, kẻ thù nào chính hay không. 

Những người sáng suốt hiếm hoi đã không được ai nghe theo mà trái lại chỉ có những sự trung 
thành khuyển mã với một triều đại, với thiên đường thượng giới, thiên đường hạ giới, xấp đô la 
xanh. Tất cả làm mờ lý trí, khiến người dân không ý thức được rằng quyền lợi của tập đoàn thống 
trị, những giáo điều, chủ nghĩa có thực phù hợp với quyền lợi bản thân, quốc gia dân tộc không. Họ 
không hay rằng chúng đều tiềm ẩn mưu đồ của một thế quyền, thần quyền nguy hiểm. Do đó, họ đã 
tích cực hoặc tiêu cực, vì ngu dốt hoặc ấu trĩ tự đào lỗ chôn mình, để tạo dựng tài sản và quyền 
bính cho những lũ ma đầu, thế quyền và thần quyền. Hiện nay, nhiều người vẫn chưa tỉnh ngộ, vẫn 
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cứ hiêu hiêu tự đắc với hào quang tước vị, giáo phẩm, đảng tịch, bằng cấp, tài sản, tự lừa mình và 
dối gạt mọi người, tự đề cao cá nhân, phe nhóm, tôn vinh những xác chết Hồ Chí Minh, Ngô Đình 
Diệm để xỉ vả thiên hạ. 

Liệu đã đến lúc có can đảm gạt bỏ dĩ vãng, thú nhận lỗi lầm, chấp nhận một cuộc khởi hành 
trong hiện tại để tiến về tương lai. Hoặc giả sợ rằng tước bỏ những hào quang đom đóm đó đi thì 
trơ ra, chẳng còn gì, sẽ bị đào thải? Ông quốc gia Doãn Quốc Sĩ tôn vinh dân Việt bằng cả một 
cuốn "Người Việt đáng yêu", ông cộng sản Vũ Hạnh tâng bốc dân Việt với tập "Người Việt cao 
quí". Lại thêm khoản người Việt thông minh lỗi lạc của triết gia Kim Định. Và chúng ta cho rằng 
mình sống bằng tình nghĩa, quí trọng giá trị tinh thần,... Vậy thì cái thông cáo USCC tố cáo việc 
không trả 83 triệu, tiền vay mua vé máy bay đi định cư của những người "tị nạn chính trị", là chỉ do 
lũ không cao quí, không đáng yêu và không thông minh lỗi lạc! Còn chúng ta đều sòng phẳng, tôn 
trọng giao ước, hoàn đủ món tiền? Các điều bê bối ỷ lại: không chịu đi làm; gian lận thi cử, an sinh 
xã hội, y tế, bảo hiểm; lường gạt; trốn xâu lậu thuế; du đãng,... đều do bọn xấu ghen ghét gán cho ta 
chăng? 

Hơn sáu chục năm trước, Phan Sào Nam kê khai 10 tệ bịnh: ỷ lại, giả dối, nhút nhát, tham lam, 
chuộng hư danh, không thực tâm yêu nước, không đoàn kết, mê tín, không thực tế, không yêu nhau. 
Ngày nay Nguyễn Chí Thiện gán cho hai chữ ấu trĩ. Có là oan không? 

Tán tụng điều hay vẻ đẹp dễ được ngợi khen. Vạch những lỗi lầm luôn luôn bị oán trách, bất 
bình. Nhưng thực sự, chúng ta hiện đang hoặc ngớ ngẩn tự khoe tài giỏi, cao thượng hơn người 
hoặc không giám nhìn vào sự thực, tự bào chữa, đổ tội để tự đề cao. 

Do hậu quả của những năm dài nô lệ, phải luôn luôn lươn lẹo để sống còn, chúng ta thu mình 
lại, nghi kỵ, sẵn sàng gán ghép cho bất kỳ ai đủ thứ tội trạng. Để thủ thân, chúng ta ích kỷ, phân 
hóa. Tự ti, chúng ta biến thành ỷ lại, mọi sự trọng đại phó mặc thiên hạ. Trong khi đó, gà què ăn 
quẩn, hục hặc nhau vì những chuyện nhỏ nhoi. Ta không giám nhận cái dở của mình, công nhận cái 
hay của thiên hạ. Ham của cải vật chất mà không giám nói, thiếu can đảm để dứt khoát đành chín 
bỏ làm mười, rồi nại ra là trọng giá trị tinh thần, trọng tình trọng nghĩa. 

Nhắm mắt trước những sở đoản, mất thì giờ tự khen, bươi móc lỗi lầm của người, chối bỏ sai 
trái của mình chẳng giải quyết được gì. Điều cần là phải biết sự thực, thú nhận khuyết điểm, rút tỉa 
kinh nghiệm để đừng vấp lại những điều đã mắc. Nếu ông cha ta là hổ phụ đã sinh khuyển tử thì 
ngược lại khuyển phụ vẫn có thể sinh hổ tử. Miễn là chúng ta thành khẩn truy nã bản thân, thay vì 
làm dáng "đầu môi trót lưỡi", như Phan Sào Nam đã phán. 

Do nòi giống, dinh dưỡng, sở thích vóc dáng thư sinh, ngại lao động, cơ thể người Việt không 
cường tráng. Khí hậu khe khắt không thích hợp cho sự năng nổ làm việc. Nhân sinh quan, triết lý 
về cuộc sống, tôn giáo, tập quán lè phè, vạn sự bất như nhàn. 80, 90% sinh sống bằng nông nghiệp. 
Chưa có một đội ngũ công nhân khả quan. Chuyên viên ít oi, lại không được huấn luyện cho việc 
phục vụ môi trường lạc hậu của nước nhà. Diện tích đất nước không lớn so với mật độ dân số quá 
cao. Kế cận với những quốc gia lớn mạnh về địa dư, kinh tế. Chưa có cán bộ cho các ngành nghề. 
Chưa có một đường lối được quần chúng chấp nhận. Duyệt sơ qua, thấy ngay trước đây, trong 
nước, hai miền được no ấm là do viện trợ. Một khi kém viện trợ, vấn đề cơm áo đương nhiên phải 
chật vật. Nhiều khi chúng ta quên mất là một giọt xăng, một viên đạn chưa làm ra được thì tự vệ 
cũng còn không xong, nói gì đến hùng mạnh. Từ cái kim sợi chỉ chưa làm nên hồn thì có thể phồn 
vinh giầu có được chăng? 

Cứ giả thiết chúng ta lấy lại được đất nước ngày hôm nay, thì ngoài việc giũ bỏ được ách cộng 
sản, người dân sẽ được những gì? Một sự tự do hỗn loạn? Một thể chế độc tài khác? Một tập đoàn 
trị? Một sự phồn vinh? Hay một sự hy sinh thắt lưng buộc bụng còn hơn bao giờ hết? 

Tóm lại, yêu nước, yêu lối sống Việt, quyết tiêu diệt cộng sản không dễ đã đành, nhưng giữ 
được nước và xây dựng được nước còn muôn phần khó khăn hơn, nếu chúng ta không có sẵn một 
đường hướng minh bạch để mọi người tùy tài sức đóng góp, sửa soạn tự bây giờ, thay vì mỗi người 
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cứ mò mẫm trong bóng tối, đi loanh quanh trong cái mê cung, để rồi nhóm này lên lại có nhóm 
khác bất mãn tìm cách lật đổ, tái diễn sự chém giết tranh giành không biết ngày nào chấm dứt.  

* 
Trước đây, chúng ta chắc nịch một con đường. Cộng sản quyết tâm tiêu diệt đến tên "phản 

động" cuối cùng, thì những tên "phản động" cũng đành quyết tâm ngược lại. Và con đường còn xa, 
còn dài, còn nhiều thời gian, thừa đủ để song song bàn chuyện xây dựng. 

Bỗng nhiên Gorbachev hóa phép cho chủ thuyết cộng sản và các chế độ Đông Âu sụp đổ, nên 
vấn đề cần đặt ra là phải làm gì để thúc đẩy lẹ hơn tiến trình sụp đổ của cộng sản Việt Nam. 

Hiện tạm có hai phe: 
Phe thứ nhất là những vị chủ trương không quật nổi chúng thì nhập phe với chúng (if you can't 

lick them, join them). Cộng sản là một thực tế chình ình, thì tốt nhất là hợp tác với họ để thay đổi 
họ, mà dân chúng cũng được hưởng ké. Vấn đề là liệu có ai đủ tư cách (làm người) và bản lãnh để 
làm việc đó. Hay là "tiêu bạc giả", chỉ muốn kiếm lợi danh lại mạo nhận xây dựng đất nước, cứu 
khổ đồng bào; là "buôn ảo tưởng", tự cho qua mặt được bọn trùm lưu manh vô liêm, mà thực ra tài 
trí chẳng có gì; hoặc vốn liếng, nhân sự chẳng là bao nhiêu so với lũ tư bản cá mập ngoại quốc -- 
nhất là nếu không thực sự nhắm trục lợi, bóc lột đồng bào -- thì cũng chỉ đến sụm, một sớm một 
chiều. 

Dĩ nhiên là vẫn có thể có người, có nhóm làm được chuyện thiên nan vạn nan, nhưng nhất định 
không bao giờ do những kẻ trong hai cái cộng hòa đầy dẫy quá khứ! 

Ngoài ra, tất cũng có những người thực tâm xót xa tình cảnh đồng bào bên nhà, nên hiện chỉ lo 
việc xã hội. Họ có thiện chí. Và sự trợ giúp của họ còn quá nhỏ nhoi để nói đến sự lợi dụng của 
cộng sản. Vấn đề là khi sự đóng góp nhiều lên, liệu họ có đủ bản lãnh để tránh được hay không? 

Phe thứ hai quyết tâm đòi cộng sản thực thi dân chủ, chủ yếu bằng cách nhờ các thế lực quốc tế 
làm áp lực. Xem ra không thực tế lắm. Mới đây, hình như có gây được ít vụ lộn xộn bên nhà. Và, 
như thế, xem ra cũng còn phải lâu mới hy vọng có thay đổi. 

Chúng ta ở ngoài vòng, thì lâu một tí và lâu lâu thêm tí nữa cũng chẳng sao. Nhưng người ở 
trong vòng có sống nổi để mà chờ được cái lâu lâu đó chăng? Gần hai chục năm chạy họa cộng sản, 
tới giờ phút này, cái gọi là Việt kiều hải ngoại coi như có ba xu hướng: 

Xu hướng một là của những người chối bỏ quá khứ hay không có quá khứ -- tức những người 
thấy đất nước Việt Nam u tối quá, trốn chạy, ra đi tìm nơi an cư lạc nghiệp -- và những người sinh 
trưởng ở hải ngoại không có ý niệm gì về đất nước Việt Nam. 

Chẳng đáng chê, cũng chẳng đáng khen. Thiếu gì dân tộc khác đã ra ngoại quốc lập nghiệp và 
nhận nơi đó làm quê hương, dù nhà nước họ đối xử không có gì tàn bạo so với người cai trị Việt 
Nam. Vậy bây giờ người Mỹ gốc Việt du lịch Việt Nam, về thăm thân thích, du hí, kiếm ăn cũng là 
chuyện bình thường. Và thế là họ đã mặc nhiên không khoác áo chống cộng. Họ là tối đại đa số. Họ 
chỉ không có can đảm nói ra tư cách tị nạn kinh tế hoặc lập lờ nhận vơ là nạn nhân chính trị thôi. 
Chả thể trách những người mộng cơm áo bình thường. Đáng trách chỉ là những kẻ chống cộng lấy 
tiếng, chống cộng giả vờ để lừa gạt vợ con, che giấu sự học không hay cày không thạo của mình, ở 
một môi trường đòi hỏi hoặc kiến thức hoặc sức lao động. 

Xu hướng hai là của những người muốn nói chuyện với Việt Cộng. Phần lớn họ thuộc lớp trẻ, ít 
có nợ nần với Việt Cộng. Họ tin rằng Việt Cộng cũng như mọi người, cũng muốn thay đổi. Họ tự 
tin thừa tài sức để đấu trí đấu lực với Việt Cộng. Không diệt nổi chúng thì phải nói chuyện phải trái 
với chúng là lẽ đương nhiên thôi. Và có nói chuyện với Việt Cộng mới có thể làm đất nước khá lên, 
dân đỡ khổ. Với thời gian, với khả năng của họ, Việt Cộng sẽ biến thể, chấp nhận trò chơi dân chủ. 
Sao lại khẳng định là Việt Cộng không thay đổi, quá khứ lường gạt đâu có nghĩa sẽ là tương lai bịp 
bợm? Nhưng dĩ nhiên, họ chẳng là Việt Cộng để khẳng định thay cho Việt Cộng, ngoài việc họ suy 
diễn chủ quan. Những người này đi đi về về Việt Nam, phối hợp công tác, làm việc xã hội và cho 
biết ngày nay người dân đã thoải mái, tình trạng đã hơn trước nhiều. Tất nhiên chúng ta chỉ biết 
trông vào những nhận định của họ và hy vọng rằng họ đều sáng suốt. Nếu có những người ngờ 
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nghệch thì cũng đành vuốt bụng thở dài. Và nếu có những kẻ dùng danh nghĩa để mưu lợi ích riêng 
tư thì cũng chỉ những kẻ đó tự biết mà thôi. Đành tạm coi như vận mệnh quốc gia dân tộc chưa đến 
hồi khá, chờ thêm ít nữa vậy. Chúng ta khó lên án kết tội, khi không đủ bằng cớ cụ thể, nếu không 
muốn thành chuyên viên chụp mũ. 

Xu hướng ba là của những người quyết tâm chống cộng. Phần lớn, họ gồm những người lớn 
tuổi, có kinh nghiệm bản thân về Việt Cộng, cho rằng Việt Cộng không cải sửa, và đưa ra những 
bằng chứng quá khứ. Theo họ, những thay đổi hiện nay về phía Việt Cộng bất quá chỉ là cách biến 
hóa màu sắc của con cắc kè để tồn tại. Mọi việc đều do Việt Cộng đạo diễn, đánh lừa người cả tin. 
Còn Việt Cộng, thì dân còn khổ. Chỉ có một cách duy nhất là loại bỏ Việt Cộng khỏi quyền bính. 
Cũng theo họ, sớm muộn Việt Cộng sẽ chết vì... xu thế thời đại. Còn thành thực ra, họ chưa tự đưa 
ra phương thế làm cho Việt Cộng chết. Và dĩ nhiên họ cũng không thể khẳng định được rằng trong 
tương lai Việt Cộng không thể khá hơn (bớt độc tài, chuyên chính). Cũng không riêng họ, như trên, 
ai mà khẳng định được điều này, ngoại trừ chính Việt Cộng? 

Những người này chủ trương chỉ bắt tay xây dựng khi hết cộng sản. Và dĩ nhiên họ tiếp tục đánh 
phá cộng sản bằng cách này hay cách khác. Có thể là đòn sạch, nếu họ theo đế đạo, vương đạo. Có 
thể là đòn bẩn, nếu họ quan niệm đi với ma thì mặc áo giấy. Có thể họ không về thăm nhà, có thể 
họ giới hạn việc tiếp tế thân nhân, vì cho là ít nhiều vẫn có một phần nào trở thành tiếp tay nuôi 
dưỡng chế độ,... Vì đường lối cứng rắn của họ, việc nhận diện tương đối cũng dễ, ngoại trừ mấy vị 
chống cộng làm dáng và thành phần Việt Cộng nằm vùng, làm ra vẻ bảo hoàng hơn vua, chống 
cộng cực đoan hơn ai hết, thì cũng không ai lạ lùng gì! Cả ba xu hướng trên, nếu đều thành thực, 
cùng khó lòng khen chê sai trúng. Có điều làm ăn bất kỳ cái gì cũng phải chi ly; cần nhắc các vị 
tính chuyện xoay chuyển đất nước (phải nhắc, vì có nhiều bằng cớ là các vị đó hơi loang toàng) 
rằng thì là: 

Chẳng có gì mới lạ, mỗi khi làm việc gì thì nên học người Mỹ mà tự hỏi: Bây giờ phải làm cái gì 
(what)? Tại sao phải làm cái đó (why)? Làm cái đó cho ai hưởng (whom, whose)? Ai phải làm cái 
đó (who)? Làm cái đó như thế nào (how)? Khi nào làm cái đó (when)? Làm cái đó ở đâu (where)? 

Áp dụng vào hai thời điểm 1945 và 1994, sẽ thấy có nhiều điểm rất tương đồng đang tái diễn: 
cũng vẫn những người cộng sản ngoan cố; cũng vẫn những người tự cho thừa tài ba để hợp tác với 
cộng sản; cũng vẫn hiếm hoi những người am hiểu và chống cộng; và rồi rút cục cũng vẫn quốc gia 
dân tộc lãnh chịu hậu quả!  

VÀO NĂM 1945 
* Với Việt Cộng: 
- Làm gì? Cướp chính quyền; tiêu diệt đối phương chính (đảng phái quốc gia); tìm đồng minh 

giai đoạn (Pháp). 
- Tại sao? Giáo điều dạy vậy; nghĩa vụ với tổ quốc Nga Xô bắt thế; quyền lợi tập thể, cá nhân 

đòi hỏi,... 
- Làm cho ai? Quốc tế cộng sản (tổ quốc Nga Xô); đảng và đảng viên.  
- Ai làm? Xúi dân làm, người cộng sản đứng đàng sau an toàn; bảo toàn chủ lực.  
- Làm như thế nào? Lừa bịp cho giỏi, giết không gớm tay, bất cố liêm sỉ (cứu cánh giải thích 

phương tiện); thỏa hiệp với tất cả, ngoại trừ đối phương chính: hối lộ tướng Tàu, tiếp đón thực dân 
Pháp, ký Hiệp Định Sơ Bộ, họp Hội Nghị Đà Lạt, Fontainebleau để mua thì giờ tiêu diệt thành 
phần yêu nước.  

- Bao giờ làm? Bất kỳ khi nào; có chết thì cũng chỉ dân phải chịu, đi đâu mà thiệt. 
- Làm ở đâu? Ở bất kỳ nơi nào (nhân viên) quốc tế cộng sản chỉ định.  

* 
 Với chủ trương cộng tác: 
- Làm gì? Hợp tác với cộng sản. 
- Tại sao? Vì cộng sản cũng chống ngoại xâm, giành độc lập.  
- Cướp chính quyền, chống ngoại xâm giành độc lập cho ai? Cho đất nước, cho dân tộc. 
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(Cho đất nước, cho dân tộc. Người quốc gia, người yêu nước đều chủ trương những cái này. 

Người cộng sản chân chính thì không. Và người cộng sản thực ra lại là kẻ thù đầu tiên và số một 
của quốc gia dân tộc. Họ chủ trương xóa biên cương, mang đất nước làm chư hầu cho tổ quốc Nga 
Xô). 

- Ai làm? Ai cũng phải làm. Người không phân biệt nổi giữa quốc gia cộng sản thì đi theo cộng 
sản. Nhưng người phân biệt nổi thì lại tự nhủ rằng cộng sản cũng chống xâm lăng, giành độc lập, 
cũng là người Việt Nam, vậy hãy cứ cùng làm, sau sẽ tính. Họ không tin rằng người cộng sản tiêu 
diệt các đảng phái yêu nước, chống đế quốc cũ là để làm nghĩa vụ quốc tế, theo chỉ thị của Nga Xô 
vĩ đại, của Bác của Đảng, để biến quốc gia thành chư hầu của đế quốc mới.  

- Làm như thế nào? Tuân hành chỉ thị của cộng sản. 
- Bao giờ làm? Khi cộng sản ra lịnh. 
- Làm ở đâu? Ở nơi cộng sản chỉ định. 
* Với người quốc gia: 
- Làm gì? Chống cộng, chống ngoại xâm, giành độc lập. 
- Tại sao? Vì nghĩa vụ công dân yêu nước. 
- Cho ai? Cho quốc gia, dân tộc, gia đình, bản thân. 
- Làm như thế nào? Chống cộng trên hết và trước hết để cứu nguy quốc gia dân tộc; thoát khỏi 

vùng cộng sản, bắt tay với đồng minh giai đoạn để cứu đất nước, dân tộc khỏi họa cộng sản, rồi 
giành độc lập, thống nhất, vân vân...  

- Khi nào chống? Ngay từ đầu, cho đến khi tiêu diệt được cộng sản.  
- Chống ở đâu? Bất cứ ở đâu có cộng sản. 
Ở thời điểm 1945 này, nói năng như trên là được huân phong ngay chức Việt gian phản động và 

huân thưởng một trong ba món: đi mò tôm, ăn bánh trôi hay bánh khúc. Ai còn sống sót đến ngày 
nay, phúc đức tổ tiên ông bà phải là vô lượng!  

BÂY GIỜ LÀ ĐẦU 1994. 
* Về phía cộng sản: 
- Phải làm gì? Tổ quốc Nga Xô rã rồi, đành nuối tiếc; phải giữ quyền bính, chờ thiên triều Đại 

Hán, thiên triều Hoa Kỳ ngó tới. 
 
- Tại sao? Có ai chê quyền bính; không có thiên triều thì bơ vơ; chỉ quen nghề tay sai và bắt nạt 

dân đen thôi. 
- Giữ quyền bính cho ai? Còn ai vào đấy nữa. 
- Ai làm? Cộng sản làm, xúi bọn tay sai, bọn đón gió trở cờ, bọn ăn có làm.  
- Làm như thế nào? Có cả trăm ngàn cách; cứu cánh giải thích phương tiện.  
- Khi nào làm? Làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm. 
- Làm ở đâu? Đâu cần thì làm đó, đâu có thì làm. 
Còn người Việt hải ngoại làm gì? Thì, như trên, có ba xu hướng. Xu hướng thứ nhất miễn bàn. 
* Xu hướng cộng tác: 
- Phải làm gì? Thương thảo với cộng sản. 
- Tại sao? Vì cộng sản có quyền bính, vì cộng sản đang thay đổi.  
- Thương thảo cho ai? Cho dân cho nước. 
- Ai làm? Những người có tài, hiểu biết về cộng sản, tự tin và có thế giá để cộng sản bằng lòng 

nói chuyện. 
- Thương thảo như thế nào? Khi nào? Ở đâu? A, những điều này thì chịu, xin để quí vị tự tín, có 

tài, dư hiểu biết về cộng sản và có thế giá hoạch định. Nếu quí vị đó lại gia ơn công bố cho bà con 
biết thì thật là quí hóa! George Santayana nói: 

Kẻ nào dốt lịch sử sẽ gánh cái họa bị lịch sử tái diễn. Học hỏi quá khứ là phương cách đáng tin duy nhất để 
chúng ta chuẩn bị tương lai, đặc biệt nhất khi mà quá khứ lại là chứng tích của một sự thất bại khổng lồ" 
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(Those who ignore history are doomed to repeat it. To learn from our past is the only responsible way to gird 
ourselves for the future, particularly when the past is the record of a monumental failure).]] 

Quá khứ vừa qua của chúng ta có là một sự thất bại khổng lồ chăng?  
* 

 Xu hướng chống cộng: 
- Phải làm gì? Chống cộng đến chiều. 
- Tại sao chống? Vì cộng sản ác ôn côn đồ, ngoan cố, không thể bàn bạc gì được.  
- Chống cho ai? Cho quốc gia dân tộc. 
- Ai chống? Những người hiểu biết cộng sản, không chấp nhận cộng sản  
- Khi nào chống? Chống sáng, chống chiều, chống tối, chống đêm. Chống dài dài. Chống không 

ngưng nghỉ. Đã chống, đang chống, sẽ chống, cho đến khi cộng sản tuyệt diệt. 
- Nhưng chống như thế nào? Chống ở đâu? Thì cũng bí. Và cũng mong được những vị này chỉ 

dẫn, để góp sức cùng chống cho cộng sản mau sụm. 
Chỉ xin nhắc thêm rằng có một sự khác biệt. Là vào thời điểm 1945, cộng sản yếu xìu, tứ bề thọ 

địch, chỉ có duy nhất một thứ khí giới kiến hiệu hơn cả là nói nhăng nói cuội, mà cũng đã ăn tiền. 
Nay, vào 1994, cộng sản là cả một nhà nước đầy đủ quyền hành, bồ bịch khắp nơi buôn bán hà hơi 
tiếp sức. Nếu cho rằng họ sẽ sụm hoặc cần nói chuyện với mình thì cũng lạ! Liệu có mê sảng 
chăng? Chưa hết, ví thử họ sụm, thì rồi làm gì? 

* 
Lại nói đến chuyện về nước đóng góp "xây dựng quê hương". 
Tất nhiên cần phải có những điều kiện chung và điều kiện riêng. Tạm cho là có bốn loại người 

đã, đang hoặc sẽ về:  
1/ Thời cơ chủ nghĩa, hoặc chính trị hoặc kinh tế; lúc này làm ăn chụp giựt khá thì về; danh lợi 

đủ cả.  
2/ Tay sai ngoại bang, hoặc kinh tế hoặc chính trị; lương cao, chức lớn.  
3/ Tay sai Việt Cộng; tiền bạc, địa vị đảm bảo.  
4/ Nằm vùng; mai phục, lấy khí giới địch (Việt Cộng, ngoại bang) đánh địch để phục vụ quốc 

gia dân tộc. Rất hiếm và đòi hỏi nhiệt tình, thực tài, bản lãnh. Thường phải hy sinh rất nhiều, ở 
những công việc thầm lặng, khiêm nhượng, nhọc nhằn. Đây phải là những người đã biết phải làm 
như thế nào để bắt được cộng sản thay đổi, đã có người để thay thế, có phương tiện để thay đổi, chứ 
không phải đám "buôn ảo tưởng" cho rằng về xây dựng quê hương thì có lợi tam tứ bề: dân có lợi, 
mình có lợi, chủ có lợi và Việt Cộng có lợi... tí ti. Tí ti là bao nhiêu thì không biết! 

Dĩ nhiên cả ba loại đầu cũng vẫn tự phong là loại thứ tư, hoặc rêu rao lớn tiếng là về hoà giải 
hòa hợp, xây dựng quê hương. Bọn họ, cả trẻ lẫn già, sẽ chỉ về tạm. Hết danh hết lợi, họ sẽ lại ra 
ngoại quốc an toàn, chờ cơ hội khác. Với họ: Điều kiện chung là tình hình cho phép múa may; chả 
hạn đổi mới, cởi mở, thân thiện, đường lối chống cộng thay đổi, bỏ cấm vận, bang giao,... Điều 
kiện riêng là lợi lộc, tiện nghi, hưởng thụ,... 

Cứ thử tưởng tượng một cuộc sống thiếu nước máy, thiếu điện, thiếu giấy đi cầu, muỗi mòng, 
gián chuột, chân lấm tay bùn, gối đất nằm sương, rồi coi nơi họ chọn, việc họ làm, sẽ biết họ mang 
bằng cấp, vốn liếng về để làm gì. Dân thời cơ chủ nghĩa chính trị thì gồm những bộ mặt già nua 
chình ình ra đó, chả có gì đáng nói. Lũ trẻ tập tễnh cũng chẳng cần mất công đếm xỉa. Còn về kinh 
tế, bất quá cũng chỉ kiếm chác cò con. Khả năng, vốn liếng được bao nhiêu. Nói chung, coi như đồ 
bỏ. 

Dân làm tay sai cho ngoại bang cũng thế thôi, chỉ là kẻ thừa hành. Nguy hiểm chăng là thủ đoạn, 
mức độ độc hại của lũ chủ. Mà thẩm quyền thanh lọc đầu tư lợi hại là ở bọn cầm quyền, chứ bọn họ 
đáng kể chi. 

Lũ tay sai cho Việt Cộng lại càng không cần ngó đến. Đã mang thân làm dân đổ vỏ, thì tài cán 
chẳng đáng là bao. 
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Đối với loại người thứ tư, trái lại, họ không chờ điều kiện chung mà phải tạo ra; họ không đòi 
điều kiện riêng, vì thừa biết công việc của họ chỉ toàn là hy sinh gian khổ. Hỏi được bao nhiêu các 
ông BS, MS, PhD làm được việc này, hay sẽ cho rằng khả năng của các ông ở tầm vóc lớn, không 
thể mang dao mổ trâu đi giết gà. Và phải có điều kiện chung, điều kiện riêng? 

Ba loại đầu tất nhiên tạo nên nhiều vấn đề. Trên bề mặt, trong đoản kỳ, có thể họ mang tiền bạc 
về, tạo công ăn việc làm, tạo dân chủ phồn vinh giả tạo. Nhưng dưới bề sâu, trong trường kỳ, đất 
nước, tài nguyên, con người, truyền thống Việt Nam bị xói mòn, sa đọa. Với loại thứ tư, sẽ chẳng 
có vấn đề gì cả. Ở hay về chỉ tùy thuộc việc phụng sự quyền lợi quốc gia dân tộc. Đâu lợi hơn cho 
công tác thì họ ở: quốc nội hay quốc ngoại. Vấn đề duy nhất là có bao nhiêu người như họ: những 
người hy sinh cuộc đời cho đại nghĩa, chịu học hỏi để biết mình, biết người, biết bạn, biết thù. 

Họ không phải là người lý luận suông: Việt Cộng cũng là người Việt Nam, Việt Cộng chống 
xâm lăng, Việt Cộng thống nhất đất nước, Việt Cộng cũng muốn dân giầu nước mạnh, Việt Cộng 
đã đổi mới, hết cộng sản rồi, xin đừng chống cộng nữa, hãy viết chung lịch sử với người cộng sản 
mới,... không thù, không sợ, không mặc cảm đối với Việt Cộng, vân vân và vân vân. Vì họ hiểu chủ 
thuyết của Việt Cộng, biết bản chất Việt Cộng, có kinh nghiệm về Việt Cộng. Họ biết, với Việt 
Cộng, hơn bất cứ tập đoàn thống trị nào, chỉ có thể nói chuyện trên tương quan lực lượng, chính trị, 
kinh tế và, nếu cần, cả bạo lực. Không thể chỉ loe ngoe vài mạng mà đòi hù thiên hạ hay ti toe hợp 
tác, nếu không muốn tính chuyện cưỡi ngựa chung với đức ông! 

Mấy chục năm trước đây, thiếu gì các vị mang bằng cấp ngoại quốc về làm lớn, lãnh đạo, thân 
nhà nước, chống nhà nước, thân cộng, chống cộng. Kết quả ra sao? Cho nên, nếu thực có nhiệt tình 
làm việc quốc gia xã hội, thì phải cần hết sức khiêm nhượng học hỏi, để tránh vết xe cũ. 

Ngược lại, chính những đồng bào hiện còn ở các trại tị nạn, những đồng bào đi lao động trả nợ 
tại các nước Đông Âu, các sinh viên được gửi đi du học mới là những người sẽ làm thay đổi tình 
thế bên nhà. Họ bị lừa bịp. Họ trẻ. Họ được đi ra ngoài để so sánh. Và họ phải trở về, mang theo 
những hiểu biết, tâm tư của họ ảnh hưởng đến người trong nước. Họ biết trò chơi của cộng sản. Họ 
có dư điều kiện để giác ngộ bà con anh em, nên có hy vọng làm được việc lớn. Nhưng họ cần được 
hỗ trợ để hoạt động hữu hiệu. Họ cần càng nhiều kiến thức càng hay, họ phải được đọc, biết thật 
nhiều. 

Người Việt di tản ngày nay la cà trà đình, tửu quán, vũ trường, sòng bạc, du lịch, nghỉ mát nghỉ 
rét, cưới hỏi chung vui, sinh nhật con, sinh nhật bố, sinh nhật mẹ, thượng thọ ông, thượng thọ bà, 
kỷ niệm 25 năm, 40 năm, 50 năm chăn gối, cáo phó phân ưu linh đình mà sao không bỏ ra nổi năm 
mươi đồng một tháng bảo trợ cho một chiến sĩ hoạt động toàn thời gian. Tự nhận thông minh, thành 
đạt, tài ba mà không hoạch định nổi một kế hoạch ngay trong lãnh vực chuyên môn. Thì đừng nói 
chuyện khả năng, chuyện yêu nước. Giỏi lắm cũng chỉ là sống ỷ lại vào người, làm theo chỉ thị của 
người thì được. Cứ tạm kiểm điểm lại các công trình từ sau 1945 coi. Trong Nam thì chắc có thủy 
điện Đa Nhim, xa lộ Biên Hòa. Ngoài Bắc chắc có lăng "Bác". Nhưng toàn do Nga-Tàu, Nhật-Mỹ 
thực hiện. Một viên đạn không làm nổi mà hùng hục đánh nhau gần nửa thế kỷ, rồi khoe lực lượng 
mạnh thứ hai thứ ba trên thế giới. Còn có giống nào ngu xuẩn hơn không?  

* 
Cộng sản không tài cán gì mà chỉ lợi dụng sự bất mãn của quần chúng. Ở các nước tiên tiến Tây 

Âu, Bắc Mỹ, cộng sản không làm nên trò trống vì người dân ít bất mãn. Trái lại, tại các nước Á Phi, 
Nam Mỹ, giữa nhà nước và dân chúng sự xa cách thật đáng sợ. Và cộng sản lợi dụng điều đó. 

Cộng sản Việt Nam thành công. Không được tiếp xúc thân mật với cộng sản, khó mà thấu hiểu 
tâm tư của họ, tuy nhiên, nói chung chung, ngoại trừ đám chính trị bộ, cùng nữa đến đám trung 
ương đảng viên nắm quyền hành trong tay, chẳng đời nào chịu rời bỏ, còn các đảng viên trung cấp 
hẳn nay đều thừa biết đã nhầm lẫm và bị lừa gạt. Nhưng họ hầu như không thấy một hy vọng nào 
khác, nên cố bám để góp nhặt những phúc lợi nào có thể có. Vì thế lan tràn nạn tham nhũng, móc 
ngoặc để mau mau hưởng thụ. Chế độ hoàn toàn ruỗng nát nhưng vẫn vững, nhờ chính sách công 
an trị, bần cùng hóa. Người dân quần quật lo cơm ăn áo mặc, đám trẻ tuổi thì tự dối bằng cách vùi 
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đầu vào các hoạt động thể thao văn nghệ. "Dân khả sử do chi, bất khả sử tri chi". Dân chỉ có khả 
năng làm (dưới sự điều khiển của các vị có thiên mệnh) mà không có khả năng biết (cái gì là hay 
dở). Hay "Dân khả sử, do chi; bất khả sử, tri chi". Nếu dân có khả năng, hãy để họ tự do; dân chưa 
đủ khả năng, hãy dạy cho họ biết? 

Người cầm quyền tất nhiên dễ đồng ý với lối giải nghĩa thứ nhất. Đã có bao nhiêu nước Á Phi, 
Nam Mỹ đặt vấn đề giáo dục (dạy cho dân biết) lên hàng đầu quốc sách? 

Dân ngu thì dễ cai trị. Quần chúng là một đàn trừu. Chỉ những người lãnh đạo mới đủ thông 
minh sáng suốt để biết cái gì là tốt, cái gì là xấu, vân vân và vân vân. Hoặc không thì dân chủ trá 
hình. Và thực tế cũng chỉ là một thứ đảng trị, gia đình trị, tập đoàn trị tham nhũng thối nát, mà lại 
không có được điều kiện cấu kết với nhau như phía cộng sản. 

Người yêu nước chân chính, chống cộng thực tâm ở bất cứ quốc gia nhược tiểu nào, cho đến 
nay, cũng vẫn còn bơ vơ, bị tập đoàn thống trị và tay sai chụp mũ, đồng minh không bao giờ thực 
tâm giúp đỡ, bây giờ cần trông ở chính mình. Muốn chống cộng hữu hiệu, trong đoản kỳ, công việc 
cần là phải có sự cách mạng từ trên xuống, nghĩa là người lãnh đạo phải cách mạng bản thân. Và, 
trong trường kỳ, cần có sự cách mạng từ dưới lên, nghĩa là người dân phải được giáo dục khai 
phóng, để chu toàn bổn phận và đòi hỏi quyền lợi, không thể một chiều "Khổng Tử viết", "Mác Lê 
dạy". 

Không thực tâm làm hai điều đó, thì quốc gia nào cũng chỉ ở trong vòng luẩn quẩn nội loạn, khi 
thì tập đoàn này cầm quyền, khi thì tập đoàn khác. Khác chăng là tên gọi, còn bản chất chỉ là một: 
ngụy quyền hoặc phỉ quyền, chứ không thể bao giờ có chính quyền. 

Một đường lối chiết trung, dung hòa quyền lợi mọi thành phần, được đa số chấp nhận, để trở 
thành một lực lượng đứng ngoài, kiểm soát và ngăn chặn mọi lạm quyền của nhà nước, dựa vào hậu 
thuẫn của quần chúng, mới thực là con đường mà người cách mạng phải noi theo và nhằm tạo sức 
mạnh. Trong những người đó, họa chăng sẽ nảy sinh một minh chúa, một nguyên thủ, những cấp 
lãnh đạo mà người dân mơ ước. 

* 
Một giáo sư trong phái đoàn Michigan State University (MSU), cố vấn cho Trường Quốc Gia 

Hành Chánh, có viết trong bản khảo luận về làng xã Việt Nam của ông, đại khái: Việt Nam chưa 
bao giờ thực sự là một quốc gia, mà chỉ là một khối liên kết các làng xã (agglomeration of villages). 
Điều này có phần sát thực tế. Làng xã Việt Nam xưa rất nhiều quyền tự trị. Ngay cả việc thuế má 
sưu dịch đối với trung ương cũng theo chế độ bao khoán, làng xã tự ý cắt bổ, miễn sao cho đủ số. 
Ngoại giả, người dân sống trong lũy tre xanh, không cần biết đến bên ngoài. Đến mức mỗi làng có 
một vị thần riêng để thờ phượng (thành hoàng). Chỉ một trăm năm trước đây, tình trạng mỗi làng đi 
cầu thầy võ về bảo vệ, chống với làng xã láng giềng là điều không hiếm. Hội Nghị Diên Hồng đời 
nhà Trần phải chăng là hội nghị gồm các trưởng thượng xã thôn? 

Nói giỡn mà cũng không xa sự thực. Tổ tiên chúng ta (ông Lạc Long Quân, bà Âu Cơ, họ Hồng 
Bàng, vua Hùng, nước Văn Lang, toàn tên Tàu: liệu có phải chúng ta bị người Tàu lừa đến mức tự 
nhận là con cái họ chăng?) có hai vợ chồng, nòi giống tiên rồng, mà còn chẳng ở được với nhau, 
phải chia con chia cái, người lên núi, kẻ xuống biển, thì hậu duệ chia rẽ là đúng truyền thống tổ 
tiên, sao làm ngược lại được. 

Vậy kêu gọi đoàn kết, ngồi lại với nhau là vô ích. Thực tế chứng minh là chỉ có đoàn kết trong 
ba trường hợp: 

- Người lãnh đạo có tài, có đức. 
Lúc này người lãnh đạo lớn tuổi bị thực dân, phỉ quyền, ngụy quyền giết hết rồi. Người trẻ chưa 

thấy đâu. Thì làm gì ra ai đủ uy tín để qui tụ, khiến mọi người đoàn kết? 
(Hoặc người lãnh đạo có điều kiện, có phương tiện và có lòng. Nghĩa là có tài chính và muốn 

làm điều tốt. Có tiền sẽ tạo ra thời, ra thế, ra lực, sẽ qui tụ được người. Nhưng thực tế là người có 
điều kiện không bao giờ muốn làm, còn người muốn làm thì không hề có điều kiện!) 
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Thời 1945, một số nhỏ đoàn kết với cộng sản vì, nói cho ngay, cộng sản có kỹ thuật tuyên 
truyền, có tổ chức, nhờ lãnh tụ có học tập, được huấn luyện kỹ càng ở Nga Xô. Còn đa số vẫn lừng 
chừng hoặc chống đối. Vả dù có muốn đoàn kết cũng không được vì, ngay sau khi nắm quyền bính, 
cộng sản đã tức thì lùng bắt, giết tróc tất cả các đảng phái quốc gia. Các khu tự trị Cao Đài, Hòa 
Hảo, Phát Diệm, nơi các đảng phái quốc gia ẩn náu, là bằng chứng. Ai nói toàn dân kháng chiến là 
nói dóc. Chỉ cỡ giữa 1947, là đa số thị dân và cả các đồng bào thôn quê có điều kiện đã lục tục về 
thành phố. Ai bị kẹt thì mới đành chịu ở lại vùng cộng sản.  

- Khi có nguy cơ đe dọa. 
Đời Trần chống Nguyên Mông chả hạn. Đời hậu Lê chống nhà Minh chả hạn. Đời Nguyễn Tây 

Sơn chống Mãn Thanh chả hạn. 
Cũng thời 1945, trước việc trở lại của thực dân Pháp, một số nhỏ đoàn kết với cộng sản vì tưởng 

chúng chống ngoại xâm vì quyền lợi quốc gia dân tộc. Còn bây giờ ở trong nước đã có "cởi mở", đã 
có đầu tư, đã bỏ cấm vận,... ở hải ngoại, nhập tịch rồi, bơ sữa ê hề, nay du lịch thế giới, mai du 
lịch... Việt Nam, làm gì có nguy cơ. Thì làm gì ra đoàn kết? 

- Vậy chỉ còn con đường duy nhất: 
Khi có một chủ trương, một đường lối, một chương trình, một kế hoạch hay, hấp dẫn, khả thi và 

có lợi trông thấy. Thì người ta có thể ngồi lại với nhau. Và tức thời có đoàn kết. 
 
 
 
XVIII 
 
Việc nước gọi là việc chính trị. Chính là sắp đặt, làm cho ngay. Trị là sửa sang, làm cho yên ổn. 

Vậy chính trị là sứ mệnh sắp đặt công việc đất nước cho ngay thẳng, yên ổn, tốt đẹp. 
Khổng học có tham vọng dẫn dắt các chính trị gia, tóm gọn công việc của họ vào bốn chữ: 

dưỡng chi, giáo chi; lo cho dân no ấm trước, rồi lo cho dân học hành. Cụ Khổng sinh trưởng ở đất 
nước của "thiên tử", chủ trương phục hồi nền đế đạo đức trị nên, trong chính trị, phần đối ngoại 
không quan trọng lắm. Ở các nước chư hầu "man di", các chính trị gia trong phái đoàn đi sứ lại cần 
đến nhiều bản lãnh. Rồi dần dần, việc chính trị hàm ngụ luôn thủ đoạn, để tiến tới đồng nghĩa với 
những sự xảo trá, bất nhân, bất nghĩa, tráo trở, lường gạt, tàn bạo, dã man. Nhưng xét cho cùng, đối 
ngoại cần ở thế khỏe. Lắt léo đến đâu, khi kẻ khỏe bực mình, dùng đến sức mạnh, thì cũng đành 
thua. Còn đối nội mà lắt léo, bất quá cũng chiếm được quyền bính, nhưng rồi dân bất mãn, thì sớm 
muộn cũng bị lật nhào. 

Rút lại việc chính trị vẫn phải là việc... chính trị, nghĩa là phải theo con đường ngay thẳng, yên 
ổn, tốt đẹp, nếu thực sự muốn kinh bang tế thế, phục vụ dân nước, và sống yên ổn trong cộng đồng 
thế giới. Vậy, đối nội, việc chính trị ngàn đời cũng vẫn cứ là dưỡng chi, giáo chi. 

Mà con người nói chung, hay người dân nói riêng, thời nào, ở đâu cũng cần giải quyết bảy lãnh 
vực chí thiết: ăn, mặc, ở, sức khoẻ, học hành, đi lại, và giải trí cho bản thân và an ninh cho quốc 
gia, xã hội. Ngược lại, quốc gia, xã hội (chính quyền, nhà nước) cũng có bổn phận bảo đảm an ninh 
và an sinh trong đời sống cho người dân. 

Cho nên, trong cả bảy lãnh vực đều hàm ngụ sự tự lý của cá nhân cũng như sự bảo đảm của 
chính quyền. Không vậy, cá nhân không có nhiệm vụ phải gia nhập quốc gia, xã hội; cũng như 
chính quyền không có lý do hiện diện. 

Cá nhân có bổn phận với bản thân, cố gắng để vươn lên, lại phải đóng góp cho nhà nước tiền 
của, công sức (nghĩa vụ thuế má, sưu dịch), thời gian, xương máu (nghĩa vụ quân sự) để đổi lấy sự 
an ninh và an sinh. Chính quyền có bổn phận bảo đảm mức tối thiểu về những lãnh vực trên cho 
từng cá nhân, vì đã đòi hỏi họ đóng góp phần vụ của họ cho tập thể. 

Vậy, tóm tắt, cá nhân và chính quyền nào cũng nhắm vào hai nhiệm vụ chính: an ninh quốc gia 
và an sinh người dân. 
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Việc chăm lo các nhu cầu thiết yếu, ở tình trạng Việt Nam ngày nay, trước tiên phải nói đến vấn 
đề dân số, phải so sánh cái đa số cầu với cái khả năng cung. Mật độ dân ta hiện nay gấp đôi xứ sở... 
lạm phát con người: Trung Quốc. Trung Hoa mới chỉ có 100 người/km2 trong khi Việt Nam đã 200 
người/km2. So với khối Comecon 17 người/km2, Bắc Âu 18 người/km2, Hoa Kỳ 28 người/km2! 
Như vậy, một nhà nước thực sự lo lắng đến mức sống của người dân thì không thể không đặt việc 
kiểm soát dân số, hạn chế sinh sản, kế hoạch hóa gia đình lên hàng đầu quốc sách. 

Trong khi đó, dân Việt Nam sẵn phong tục, tập quán, thành kiến trái ngược lại với công cuộc 
này. Nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu khiến người ta có cảm tưởng càng thêm người càng đỡ chân 
tay. Đứa con nhỏ chẳng gì cũng coi được cái nhà, trông được đứa em, thổi được nồi cơm, chăn 
được con trâu, cắt được gánh cỏ,... Nạn hữu sinh vô dưỡng xưa nay đưa đến quan niệm "một con 
một của chẳng ai từ". Tín ngưỡng đặt nặng vấn đề thờ cúng tổ tiên, nối dõi tông đường và sợ 
chuyện thất đức trong việc phá hoại mầm sống con người. Đó là chưa kể đến tâm trạng thiếu tin 
tưởng vào việc ngăn ngừa sinh sản của y khoa hay nghi ngờ ý đồ thực sự của chương trình hạn chế 
dân số do nhà nước phát động. 

Do đó, rõ ràng là có lẽ chính quyền tương lai phải có đến hẳn một... Bộ Kế Hoạch Dân Số để 
chuyên trách ngay về vấn đề này. Mà phải sẵn đủ ngay phương tiện, cán bộ có trình độ để đi đến 
tận hang cùng ngõ hẻm phổ biến kiến thức, sao cho mọi người thấu hiểu sự lợi hại, cần thiết và cấp 
bách của chương trình. Có thành công trong việc này rồi, họa may ra mới có thể bàn đến các công 
cuộc khác. Bằng không, chỉ quanh quẩn lo cho cái dạ dày chưa đủ no, thì còn có thể giải quyết 
thêm được gì! 

* 
Cái ăn và cái mặc dĩ nhiên liên quan mật thiết đến vấn đề nông nghiệp. Mà Việt Nam là nước 

nông nghiệp và ruộng đất ở trong tay nông dân nghèo. Nhà kinh tế học Pháp, Yves Henri, kê khai 
ruộng đất ở Việt Nam, xác định tối đại đa số nông dân Việt Nam có dưới 5 hectares: Bắc Kỳ 
90.88% dân số làm chủ 40% diện tích ruộng đất; Trung Kỳ 93.80% dân số, 50% diện tích ruộng 
đất; Nam Kỳ 71.73% dân số, 15% diện tích ruộng đất. Cộng công điền ở Bắc Kỳ chiếm 20% diện 
tích, ở Trung Kỳ 25%, ở Nam Kỳ 3%. 

Dù muốn lên án địa chủ chiếm đoạt, chính nhà nước cộng sản cũng phải nhận thống kê này là 
đúng và trích đăng trong cuốn "Xã thôn Việt Nam", do nhà xuất bản Văn Sử Địa của Đảng Lao 
Động ấn hành năm 1959. 

Hiện nay nhà nước cộng sản đã tước đoạt hết và là chủ nhân ông duy nhất ruộng đất tại Việt 
Nam. Điều này nêu lên vấn đề là nếu hủy bỏ chế độ công sản, trở lại quyền tư hữu và khuyến khích 
kinh tế thị trường, thì giải quyết vấn đề ruộng đất ra sao? 

Tạm coi như tất cả hiện đều là công điền và mọi người dân đều có phần của mình, với số đất 
trồng tỉa trên toàn quốc cỡ 5 triệu hectares, và tạm cho là có 5 triệu gia đình (70 triệu dân?) thì mỗi 
gia đình lãnh 1 hectare (gần 3 mẫu ta), mà chịu khó cày sâu cuốc bẫm, có thể nuôi nổi trên dưới 
chục người. Như vậy, tất nhiên phải có một chương trình tản dân và di dân vào miền Nam nhiều 
ruộng đất. Những người không chịu rời quê hương làng mạc thì đành lãnh dưới phần tiêu chuẩn, 
theo khả năng của từng địa phương; và, ngược lại, những người chấp nhận đi xa phải được hưởng 
phần qui định. Đây là cả một kế hoạch cần sớm nghiên cứu để công bố và thi hành kịp thời ngay 
khi có sự đổi đời. Dĩ nhiên có những người không thích làm ruộng, không lẽ chỉ nông dân là được 
cho không. Vậy người cày muốn có ruộng phải mua ruộng theo một thể thức trả góp và nâng đỡ 
nào đó. Đàng khác, các chủ ruộng đất cũ (còn làm chủ sau hai đợt trưng mua ở Miền Nam), nếu 
không tự nguyện cống hiến, cũng phải được hoàn trả theo một thể thức tương tự. Và các thành phần 
kinh tế khác cũng phải được hưởng phần quyền lợi nào của họ. Vì về các nghĩa vụ: lương thực, 
thuế má (chi tiêu của nhà nước), quân sự ai ai cũng phải đóng góp một cách đồng đều. Căn cứ vào 
kinh nghiệm ở các nước tiền tiến, xã hội nhiều khi phải nuôi báo cô một hạng người ký sinh trùng, 
không chịu đóng góp mà chỉ thụ hưởng, sống hết đời nọ tới đời kia bằng an sinh xã hội, trên mồ hôi 
nước mắt của những người cần cù lương thiện. Những người này không những là một gánh nặng 
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kinh tế mà còn là một nguồn tội ác. Do đó, ở Việt Nam, cần thêm vào cái nghĩa vụ lương thực. Tất 
cả công dân lành mạnh, từ 14 tuổi đến 21 chả hạn, đều phải qua những khóa hè -- học tập, thực 
hành -- lao động và quân sự, tại các trại nông lâm ngư nghiệp. Hoa lợi do chính phủ thu dụng và 
sinh lời. Tám khóa hè, tổng cộng hai năm, dư để mỗi người làm ra lương thực cần thiết cho cả đời 
người và đủ khả năng chiến đấu để bảo vệ an ninh cho xã hội. Lúc đó cũng là lúc tốt nhất cho cơ 
thể, tinh thần nảy nở; phát hiện tiềm năng, sở thích; tạo nếp sống tập thể lành mạnh cho mỗi thế hệ 
thanh niên giữa thiên nhiên đồng ruộng, đồi núi, sông biển (cũng có thể học nửa năm tại trường, 
nửa năm tại trại, luân phiên để tận dụng trường ốc, trang trại và liên tục cho công tác). 

Sau đó, họ đương nhiên được coi như đã làm xong bổn phận đối với xã hội về lương thực và 
quân sự nên được quyền đòi hỏi ở xã hội những bảo đảm tối thiểu về cơm áo mà không một chút 
mặc cảm. Vấn đề còn lại chỉ là có một chương trình an sinh cho thực tiễn (food stamp, cash aid, 
housing, health, training, public transportation, entertainment) để cấp phát cho người nào cần; và 
một chương trình bảo vệ an ninh xứ sở cho công bằng, khi đất nước đòi hỏi. Về cái ăn, trong lúc 
này, cần nghiên cứu trồng trọt, nấu nướng sao cho thanh đạm và bổ dưỡng, phù hợp với đất đai cơ 
thể Việt Nam; về cái mặc nên hạn chế vào những mặt hàng bền rẻ. Món này, món nọ, màu sắc, kiểu 
cọ để mặc tinh thần sáng tạo. Nhưng hạng loại nên giới hạn để tránh sự xa phí và cách bực giữa 
người giầu người nghèo. 

Nếu chỉ cần ăn no mặc ấm, chưa đòi hỏi ăn ngon mặc đẹp, mà để cho nông dân làm chủ ruộng 
đất cùng thuế má hợp tình hợp lý, thì vấn đề cũng giản dị. Cái khó là sự phân phối điền thổ. Phải có 
sự đóng góp của chuyên viên. Sau khi nông dân đã phấn khởi, thì chuyện phú cường có thể cũng 
không bao xa. 

* 
Nói đến chuyện nhà ở, chỉ cần hình tưởng lại những căn nhà của cơ quan Kiến Ốc Cục, là đã đủ 

lộn ruột. 
Nếu không lầm, thì tất cả có bốn loại nhà do cơ quan này xây cất: Loại biệt thự như khu Cư Xá 

Tự Do (phía sát ngoài đường Thái Lập Thành nối dài cũ?), chỉ độ mấy chục căn, dành riêng cho 
mấy ông bà lớn hồi Đệ Nhất Cộng Hòa (hình như là khu duy nhất); loại vi la tứ lập khu cư xá Lữ 
Gia (cũng hình như là khu duy nhất) dành cho những người cũng khá thế lực. Hai khu này tương 
đối nhà cửa khang trang, đất rộng, có sân, có vườn. Nhưng tất nhiên phải thế nào mới mua nổi. 

Ngoài ra, phần lớn là loại bình dân nhà trệt như khu Nguyễn Tri Phương và loại chúng cư nhiều 
tầng như khu Nguyễn Thiện Thuật, Thanh Đa,... Hai loại sau này hẳn nhiên dành cho dân (nghèo?) 
cần nhà ở, và là loại cần nói đến. Tất cả đều xây bằng gạch bloc (xi măng trộn cát đóng khuôn, 
nhiều cát, ít xi măng đến độ khi hả hơi thì tay không chọc cũng thủng), lợp ngói fibro xi măng trưa 
nóng như nung, rui mè gỗ dầu, nền nhà cũng tráng xi măng luôn. Nhưng cái đáng nói là diện tích 
căn nhà: 3 thước bề ngang, 10 thước bề dọc thông thống, nhà nọ sát vách nhà kia, châu đít vào 
nhau. 

Không hiểu những người trù liệu việc xây cất những căn nhà như thế tầm mắt họ ra sao, họ quan 
niệm thế nào về cuộc sống: mỗi người được mấy thước vuông? Chắc với họ, nhà ở chỉ là chỗ chui 
ra chui vô, che mưa che nắng là đủ, khỏi cần tiện nghi. Tuy vậy, mua được một căn không phải là 
chuyện dễ. Và người nào mua được cũng phải vội tính đến chuyện làm sao cho tạm ở được: thêm 
trần cho bớt nóng, lát gạch cho có chỗ lăn, và bổ túc các tiện nghi tối thiểu bếp, cầu tiêu, buồng (?) 
tắm,... 

Diện tích chặt hẹp có thể chỉ vì nhà nước quan niệm gom chặt dân lại thì dễ kiểm soát trong thời 
chiến. Ngược lại, cũng có thể nói nếu bung ra thì địch khó bao vây hơn. Hoặc lại có thể nói nhà 
nước quan niệm dân chỉ có ít tiền. Ngược lại thực tế cho thấy phải cầy cục mới mua nổi một căn, 
rồi còn tu bổ thêm, và cụ thể là nếu nhà nước xây cất thêm bao nhiêu căn nữa chắc cũng vẫn bán 
hết sạch. Vậy tại sao lại để tình trạng khan hiếm dài dài? Có lẽ lời giải thích co cụm có lý hơn cả. 
Thí dụ, muốn bành trướng, tại sao phải lập chúng cư, trong khi dân không ưa lối sống đó, tại sao 
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không giám dời các công sở ra vùng phụ cận, xây cất cơ quan mới ở nơi khoảng khoát? Vì công sở 
đi đâu, dân theo đến đó, đô thị lan rộng, là sẽ giải quyết được nạn ở chui ở rúc. 

Tạm lấy ba thí dụ. Nhà Thương Chú Hỏa, Sở Tràng Tiền (Bộ Công Chánh) có cần cứ phải nằm 
ỳ ở đường Lê Lợi? Trường Cao Thắng ở đường Huỳnh Thúc Kháng? Ba cơ sở này thật sự làm mất 
vẻ mỹ quan của Sài Gòn. Những địa điểm đó mang bán đấu giá để làm thương xá thì vừa đẹp, vừa 
phát triển thành phố, mà nhân viên, học sinh, bịnh nhân cũng có những cơ sở tân tiến thích hợp cho 
công vụ và sự học hành, tĩnh dưỡng biết bao nhiêu. Đã có những đề nghị của các người cấp tiến xin 
bán, của những thương gia tháo vát xin mua. Nhưng câu trả lời là xưa nay chưa có tiền lệ bán công 
thự công ốc! Mà trên thực tế, đã bao nhiêu công thự công ốc biến thành của tư, chưa kể khi toà đại 
sứ Mỹ cần, thì trường Nguyễn Trường Tộ cũng thuộc lãnh địa Hoa Kỳ cái một! 

Nhưng đó là chuyện quá khứ. Ngày nay nên nghĩ tới chuyện nhà ở cho dân sau ngày cộng sản 
sụp đổ. 

Dân quê tránh nạn cường hào ác bá đỏ, chạy về các thành phố rất nhiều, nạn nhà ổ chuột là lẽ 
đương nhiên. Mà ngay ở đồng ruộng nhà cửa hiện cũng không đáp ứng được tiêu chuẩn tối thiểu. 
Chính quyền mới, khi chấp chính, phải có ngay một chương trình an cư để người dân an tâm mà lạc 
nghiệp. 

Nhưng việc nhà ở nên dứt khoát triệt bỏ cung cách xây cất những căn hạ nhân phẩm kiểu Kiến 
Ốc Cục xưa kia. Phải có tiêu chuẩn để sống cho ra sống. Đất đai ta không thiếu, càng bung ra càng 
làm kinh tế phồn thịnh. Vật liệu như gạch ngói, vôi cát, xi măng, tre gỗ, mây mái, cói rạ đều có thể 
sản xuất cung cấp tại chỗ. Thợ thuyền có thể huấn luyện cấp tốc ngắn ngày. Tiền xây cất có thể do 
đặt cọc, do trả góp, do việc làm vần công,... Vấn đề thực ra không khó, nếu có một tổ chức biết sử 
dụng các ngành nghề xây cất, vừa tạo tay nghề, vừa cung cấp công ăn việc làm, vừa có các đơn vị 
gia cư bán cho dân. Cứ thử tưởng tượng một nhóm người nào đó (công hay tư) có một số vốn nhỏ, 
đứng ra qui tụ một số người biết làm gạch, làm ngói, nung vôi, xúc cát, đi rừng đẵn giang tre, luồng 
nứa, cây cối, biết nghề nề nghề mộc; rồi mở lớp huấn nghệ, tạo ra vật liệu, tay nghề; rồi xây cất nhà 
cửa. Trước hết bán cho những người có đặt cọc và trả hết tiền mặt. Lấy tiền đó xây cất thêm, bán 
cho người chỉ trả được một phần trước. Lại cất thêm để bán cho người trả góp, và cuối cùng, bán 
cho chính những người không có tiền mà trả bằng một phần tiền công (khấu trừ một phần nhỏ tiền 
lương) hay bằng tiền làm phụ trội mà họ hy sinh nghỉ ngơi du hí để đi làm, dành tiền mua nhà. 

Như thế, rõ ràng những người gia nhập tổ chức đó sẽ đầy tinh thần tích cực vì học được nghề 
nghiệp, không bao giờ sợ thiếu công ăn việc làm, chắc chắn sớm muộn sẽ được làm chủ một căn 
nhà khang trang. Mà nhóm tổ chức cũng không sợ mất nợ, lại được đồng bào lao động nghèo đói 
mang ơn đã đưa lại cho họ nghề nghiệp, cơm ăn, áo mặc, một tổ ấm do chính bàn tay họ đóng góp 
tạo nên. Vậy vấn đề chính còn lại là kiểu cọ của căn nhà, sao cho sáng sủa, tiện nghi, bền rẻ, thích 
hợp với từng địa phương. Điều kiện, phương tiện rõ ràng không thiếu, mà chỉ thiếu óc sáng tạo. Ở 
Miền Nam xưa, thấy có sự cố gắng của nhóm NHATICO, mà chắc vì chuyện nội bộ sao đó thành 
bỏ cuộc nửa chừng. Ngoài Bắc, vào cuối thập niên 1930, có những căn nhà Ánh Sáng do nhóm Tự 
Lực và các kiến trúc sư Luyện, Tiếp, Diên thực hiện. Thật rẻ tiền nhưng cũng thật đẹp mắt, tiện 
nghi, vững chãi. Tiếc rằng thời thế không cho phép công trình được tiếp tục và phổ biến. 

Các kỹ sư, kiến trúc sư dù tốt nghiệp tại trong nước hay tại hải ngoại, thì cũng đều học hành về 
các kỹ thuật tây phương, nếu không muốn nói là học để tạo tác cho dân nhà giầu, có tiền của, có 
điều kiện. Nhà nghèo lấy đâu ra tiền mà trả honorarium (thù lao?), mà cũng đáng là bao nhiêu để 
các ổng quan tâm đến. Chưa kể các vị trẻ ngày nay lại chẳng biết gì về bất cứ "cái" Việt Nam nào 
nó ra làm sao, chứ đừng nói chi đến cái căn nhà bình dân Việt Nam. 

Thế mà căn nhà bình dân Việt Nam tuyệt lắm. Dù bằng tre, bằng luồng, hay bằng gỗ, nó đều 
tháo ráp được. Toàn dùng mộng, không cần đến một cây đinh. Có thể do người thợ mộc chuyên 
nghiệp trong làng thực hiện. Cũng có thể do một nông dân khéo tay tự thực hiện lấy hay làm giúp 
vần công. Rồi mang dựng trên miếng đất này, và nếu muốn di chuyển hay bán lại, thì gỡ ra, mang 
sang dựng trên miếng đất khác, thật dễ dàng chóng vánh, không cần băn khoăn ngần ngại một chút 
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gì. Trên phủ mái lá, mái rạ hay mái bổi. Và ghép ván hay trát đất nhồi rơm làm vách (tường), thế là 
xong. Hoặc giản dị hơn, thì có thể làm luôn vách bằng lá hoặc đắp toàn bằng đất dày. Toàn vật liệu 
nhẹ và là thổ sản địa phương cản hàn, cản nhiệt. Tháo ráp thì nhờ người tiếp tay; khi người có việc, 
mình lại tiếp tay trả lại. 

Ở Bắc, ở Trung, gió bão nhiều, cần làm nhà kiên cố. Ở miền rừng núi, có lẽ vì khí hậu ẩm ướt, 
cần làm nhà sàn (?). Ở miền Nam, khí hậu thời tiết hết sức ôn hòa, nhà cửa có thể phong phanh 
toàn bằng lá là điều dễ hiểu. Nhưng mỗi mùa lũ, nước ngập tràn lan, sao không cũng ở nhà sàn cho 
cao ráo, mà lại làm nhà sát mặt đất, là điều khó hiểu. 

Với lối sống bần cùng hóa hiện nay, do cộng sản tạo nên, có nguy cơ là các loại nhà điển hình 
cho từng vùng, kết quả của bao đời kinh nghiệm ông cha, sẽ bị tiêu tán hết. Những vị nào có lòng 
và có khả năng chuyên môn nên cố gắng về một chuyến, càng sớm càng tốt, đi tìm những cái còn 
lại, ghi chép mọi chi tiết, vừa để giữ làm gia tài văn hóa, vừa từ đó cải biến thành những kiểu nhà 
hợp với thời đại mới, đồng thời hợp với nhu cầu, sở thích và phương tiện địa phương, rồi phổ biến 
để mọi người biết thành quả cũng như để các chuyên gia khác tham gia ý kiến. Thì thiết tưởng công 
lao thật to lớn. 

Ước mong một ngày gần đây, sẽ có công bố kết quả, để chúng ta có thể mường tượng và người 
nghèo bên nhà có một khái niệm về cảnh sống của người bình dân Việt Nam sau ngày cộng sản. 

Bên cạnh vấn đề nhà ở, còn kèm các vấn đề bếp núc, cầu tiêu, buồng tắm, rác rưởi và nguồn 
nước uống cũng như không gian ngoài trời, phải đáp ứng những tiêu chuẩn tối thiểu, để tránh cái 
cảnh sống chui rúc trong những căn nhà tương tự những căn do hai chế độ cộng hòa xây cất cho 
đồng bào Miền Nam trước đây. Ngoài ra, cũng cần đặt ngay từ bây giờ những phương sách giải 
quyết, những đề nghị về chính sách nhà đất có thể mang ra thi hành. 

Hiện nay, có bao nhiêu chuyện chiếm đoạt nhà cửa bất công, phi lý. Do nhà nước, do kẻ quyền 
thế, do đám côn quang. Một khi quyền tư hữu được tôn trọng thì quyền lợi của các trạch chủ sẽ ra 
sao? Sẽ giải quyết những trường hợp chiếm ngụ như thế nào? Làm chính trị mà không tiên liệu, cứ 
tự nhủ rằng đến khi đó sẽ hay thì làm nản lòng người dân đen quá. 

Những bộ não kiến trúc, thiết kế, chỉnh trang đô thị, xây dựng nông thôn nào có những kế hoạch 
gì làm đẹp cuộc sống người dân Việt, xin cho được nhìn ké một chút. Hay quí vị này chỉ bận rộn 
với những đồ án chọc trời, những khách sạn năm sao? Cho Việt Nam mở mày mở mặt với thế giới 
năm châu??? 

* 
Đồng thời với cái lo ăn, lo mặc, lo ở thì cũng phải lo đến vấn đề sức khoẻ. Có khoẻ mới thật là 

có hạnh phúc và làm việc mới có hiệu năng. Điều này quá rõ, ai cũng biết. Nhưng sức khoẻ của dân 
nằm trong những phạm vi thật bao la: dinh dưỡng, môi sinh, y tế công cộng, giáo dục, an sinh, rồi 
mới đến định bệnh, trị bệnh,... Có thể là công việc của một bộ lớn, với mức độ ưu tiên, khinh trọng 
tùy điều kiện, phương tiện. Có thể là sự phối hợp giữa nhiều bộ khác nhau. Ở đây, chỉ tạm lạm bàn 
trong phạm vi thiết đáo nhất, phạm vi cuối cùng, trong vấn đề bảo vệ sức khoẻ của người dân: việc 
khám bịnh, cho thuốc, nằm bịnh viện (health program/insurance?), là việc mà trước đây có lẽ là 
trọng tâm của Bộ Y Tế Miền Nam (?). 

Tại Việt Nam, ngay phần bảo vệ sức khỏe này, đối với đa số, cũng vốn vẫn còn được quan niệm 
là điều xa xỉ. Thày, thuốc chỉ cần vào lúc thập tử nhất sinh, nếu có thày, có thuốc, có tiền. Bằng 
không đành chịu chết và đổ cho số mệnh. Hồi Pháp thuộc, chỉ ở thành phố mới có bịnh viện công, 
có cả khu mất tiền lẫn khu miễn phí. Thường là một cơ sở vô cùng cao ráo, khang trang, yên tịnh, 
nhưng rất ít bịnh nhân! Vì dân quê đau ốm đành kiếm lá, kiếm rễ uống, rồi "ốm no bò dậy"; phần vì 
sợ sệt, phần khó lòng võng cáng tới nơi xa xôi, bất tiện, tốn kém; còn dân thành phố nhiều tiền đã 
đi nằm bịnh viện tư. Ở phủ huyện chỉ có y xá. Khi người Việt có chủ quyền, mạng lưới y tế bị tràn 
ngập, phần lớn là do nạn nhân chiến cuộc. Còn người bịnh nghèo vẫn cùng bất dĩ mới đi bác sĩ tư 
hoặc đến các bịnh viện công, vì ngại tốn tiền, vì ngại sự đối đãi không mấy tốt đẹp. Nghĩa là mạng 
lưới y tế vẫn còn xa xôi, cách trở, chưa trở thành thực sự gần gũi với người dân. 
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Do đó, trên thực tế, hiện nay dân ta có lẽ chỉ mới tạm cần nhiều cô mụ thôn quê, trữ dược viên, y 
tá và các cán sự y tế. Làm sao để mỗi xã có được phòng bảo sanh, phòng y tế, phòng trữ dược. 
Những nhân sự, cơ sở này gần gũi, thân mật, dễ tiếp xúc, và phục vụ được người dân hơn, trước khi 
lo đến xây cất các bịnh viện tối tân tại các thành phố, mất rất nhiều công của đào tạo thừa thãi 
những vị "bác sĩ" quanh quẩn ở đô thị phục vụ những người dư tiền dư của. (Khó mà biết ai là 
người đầu tiên mang danh xưng bác sĩ gán cho mấy ông thực ra phải gọi là y sĩ. Nếu muốn rành 
mạch thì tất phải gọi là tiến sĩ y khoa, chứ sao lại bác sĩ? Có lẽ danh xưng này sinh ra đời đồng thời 
với danh xưng bác vật, để chỉ mấy ông kỹ sư? Nhưng rồi vì từ... vật nghe không được đẹp nên ít 
được dùng? 

Bác sĩ có nghĩa là kẻ học rộng biết nhiều. Mà tiến sĩ y khoa không nhất định là người học rộng 
biết nhiều. Các ông ấy có thể phải học nhiều -- cũng như các ông bác vật/kỹ sư -- và biết rất nhiều 
về y khoa, nhưng vẫn có thể mù tịt về các lãnh vực khác, nếu không chịu khó tìm tòi tự học hỏi 
thêm. Nên rất có thể có những ông "bác sĩ" rất giỏi chữa bệnh, rất mát tay, nhưng cũng rất dở về... 
chuyện khác. Chịu hiểu như vậy, có lẽ trong tương lai, chúng ta đỡ thấy cảnh những ông y sĩ nhảy 
chồm chồm vào đủ mọi ngành!) 

Thiển nghĩ những cán bộ cấp thấp và cấp trung, khi phục vụ tại những thôn xã xa xôi, rất nhiều 
khi còn có thể trở thành cả cán bộ giáo dục, cán bộ y tế công cộng không chừng. Họ có thể có thì 
giờ để dạy đỡ vài lớp tiểu học, hướng dẫn dân làng trong việc ăn uống, sinh hoạt, đào cái giếng 
nước, cái hầm cầu tiêu,... Như thế chẳng tốt hơn huấn luyện các "bác sĩ" cao xa, ra trường rảnh rỗi, 
chẳng lo việc cứu nhân độ thế, mà lại cứ làm những việc không liên quan gì đến y khoa! Thế cho 
nên, trong hiện tại, việc tăng cường, bành trướng các trường y khoa để đào tạo các "bác sĩ" vẫn là 
điều xa xỉ. Các người "du lịch Việt Nam" cho biết hiện nhà nước đào tạo được rất nhiều "bác sĩ" 
(2000 mỗi năm), nhưng không có việc làm, và trình độ rất kém. Vậy, nếu cần một số các cán bộ cao 
cấp đó, thì nên gửi đi học tại nước ngoài, vừa tiết kiệm, vừa tiếp thu được kỹ thuật hiện đại hơn. 
Hoặc ít nhất cũng nên tập trung các trường y khoa lại. Trở lại vấn đề chẩn bệnh, cho thuốc, nằm 
bệnh viện của dân, thì các nước trên thế giới đã thực hiện mỗi nước một cách, khen chê có cả rồi. 
Chỉ cần các vị "bác sĩ", các vị cán sự xã hội nào còn nghĩ đến con người khốn khổ Việt Nam mà 
nghiên cứu, hoạch định sẵn một kế hoạch, cho họ nhìn thấy một tương lai chăng? Công việc là đối 
chiếu các chương trình hiện có, gia giảm theo khả năng của đất nước, thì chắc chẳng có gì là khó 
khăn đối với những vị trong nghề. Ngân sách dành cho vấn đề sức khoẻ ở bất kỳ quốc gia nào coi 
trọng mạng sống con người cũng đều là một trong những món chi tiêu nhiều nhất, có khi trên cả 
ngân sách quốc phòng. Tiền này dĩ nhiên do thuế má một phần, nhưng phần lớn do sự đóng góp của 
những người đi làm và chủ nhân ông, vào một thứ quỹ bảo hiểm, cần có sự quản trị khôn khéo và, 
nếu có thể, sinh lời cho nhiều. Khó chăng là có ai buồn quan tâm đến hay không! 

Tất nhiên kế hoạch đó phải làm sao cung cấp tối đa bảo đảm cho người dân bịnh tật về chẩn 
đoán, về thuốc men, về tĩnh dưỡng; nhưng lại cũng phải ngăn ngừa được mọi sự lạm dụng của 
chính người bịnh, của "bác sĩ", của dưỡng đường. Chỉ trông chờ ở tinh thần công dân, lương tâm 
chức nghiệp, sợ rằng không tưởng quá chăng? Nhất là với người... Việt Nam mình! 

* 
Giáo dục có vẻ khác học hành, có vẻ bao gồm cả việc nuôi lẫn việc dạy. Đó là việc mà ở nền 

kinh tế nông nghiệp trước đây được thực hiện dưới mái ấm gia đình. Cha mẹ sinh đẻ nuôi nấng dạy 
dỗ và trao truyền nghề nghiệp kinh nghiệm cho con cái để làm người, để nối dõi nghiệp nhà. Ngay 
cả trong hệ thống học nghề công thương, kẻ thụ giáo cũng thường ăn ở làm lụng sinh hoạt và học 
hành ngày đêm, suốt năm tháng ngay tại nhà thày, y như con cái. Duy ngành học làm kẻ sĩ, chỉ phải 
phần nào lo việc nhà thầy thôi, mới có thể tạm gọi là việc học hành chính qui. Nghề của họ trước 
hết là làm gương cho quần chúng về đức độ và, sau nữa, nếu gặp thời, là kinh bang tế thế, mang lại 
an sinh cho nước cho nhà. Bây giờ thì khác. Nông nghiệp không còn đóng vai trò quan trọng. Đời 
sống và nghề nghiệp quá phức tạp, gia đình không cáng đáng được nữa, phải khoán việc giáo dục 
cho nhà trường. Rồi nhà trường quá bề bộn, cũng phải thu hẹp phạm vi vào việc dạy nghề (trí óc 
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hay tay chân); và tôn giáo, đoàn thể phải tiếp tay. Cho nên, khi nào không có sự phối hợp chặt chẽ 
giữa gia đình, học đường, giáo đường (mà thường là không) thì việc giáo dục hỏng. 

Nên nhớ Minh Trị thiên hoàng duy tân nước Nhật trước tiên bằng cải cách giáo dục. Vậy, ở thời 
đại này, việc học hành của dân Việt không thể cứ để giống y như trước đây, ngay kể cả Miền Nam 
(từng được chính người lãnh đạo tuyên bố là "đánh võ rừng"); còn Miền Bắc trước kia và toàn quốc 
hiện nay không cần đề cập đến. Không phải chỉ là cục phấn và miếng giẻ lau, mà gồm: thể dục, đức 
dục, nghệ dục, trí dục và mỹ dục. Theo thứ tự ưu tiên đó. Nhưng nước mình nghèo, lạc hậu, cần 
phải thực tế. Trường sở có lẽ chỉ là nhà tranh vách đất. Có khi phải dự liệu đến cả việc tận dụng các 
đình chùa miếu mạo nhà thờ trạm gác; phụ huynh, thầy trò tự tạo dựng lấy trường ốc, bàn ghế, 
dụng cụ. Người học trước được huấn luyện để dạy lại người học sau. Vân vân và vân vân. Tất cả 
đòi hỏi một sự nghiên cứu, một kế hoạch tỉ mỉ. 

Ở Việt Nam tương lai, như trên đã nói, ta sẽ không trông mong được gì nhiều vào gia đình, vì 
cuộc sống quá phức tạp, mà người dân còn quá chất phác; cũng không trông mong gì được ở các tổ 
chức lãnh đạo tinh thần, vì phần lớn chính những tổ chức này cũng còn cần phải được giáo dục lại. 
Vậy học đường sẽ phải gánh cả lấy các trách nhiệm. Mà đúng, vì truyền thống Việt Nam vẫn còn 
kỳ vọng nhiều vào các vị lương sư hưng quốc. Học đường phải đảm trách cả về thể dục, đức dục, 
nghệ dục và mỹ dục. 

Thể dục vì dân tộc mình ăn uống thiếu dinh dưỡng, thể chất nhỏ yếu quá, sẽ thiếu nhiều đức 
tính. Cứ nhìn người Nhật với môn Judo, Karate, người Đại Hàn với môn Thái Cực Đạo. Họ tự tin, 
được nể vì, và trở thành thế lực kinh tế, thì thấy ngay chúng ta cần một nền võ đạo và một chương 
trình võ thuật cưỡng bách, xin nhắc lại cưỡng bách, trong nền giáo dục là như thế nào - thay vì thể 
dục thể thao múa chân múa tay. Vovinam một thời đã tưởng làm nên công chuyện, tiếc rằng thực 
chất là chưa có phẩm, ngoài những trở ngại ngoại lai. 

Đức dục là muốn ám chỉ (hãy tạm) đào tạo những người công dân tốt, biết chu toàn trách nhiệm, 
nhưng cũng phải biết đòi hỏi quyền lợi. Chúng ta chưa thể đòi hỏi gì hơn ở một xã hội băng hoại 
đến cùng cực, do tình trạng thượng bất chính hạ tắc loạn. Chưa kể đến việc nhà nước cộng sản bao 
nhiêu năm nay còn cố tình phá nát tất cả mọi truyền thống tốt đẹp của ông cha. 

Nghệ dục vì, trước hết, ai cũng phải tự nuôi thân, không thể ăn bám người khác. Nhất là đất 
nước đang cần gấp những bàn tay xây dựng đắc lực. Từ chương khoa cử, tầm chương trích cú là 
quái trạng của nền học vấn phong kiến, tạo kẻ sĩ thành hủ nho, ngu trung, hương nguyện; của nền 
học vấn thực dân không muốn chúng ta tự lực tự cường, chỉ cần những khả năng thừa hành, tay sai. 
Chương trình học mới cũng phải gồm các khóa hè nông lâm ngư nghiệp để hướng nghiệp, phát 
triển tâm hồn, cơ thể và làm nghĩa vụ lương thực như nói trước đây. Nghề nghiệp thì hãy tạm 
khiêm nhượng gồm mấy ngành cần thiết và ít tốn kém nhất hiện nay về trang bị. Khi đất nước khá, 
sẽ tăng cường. 

Xong ba cái chính đó rồi mới nói đến chuyện xa vời, mở mang trí tuệ hay thưởng thức những cái 
chân thiện mỹ. Chúng ta cũng nên nhớ rằng, đến chính nền học vấn của thực dân trước kia cũng 
còn cung cấp, ngay từ tiểu học, cho học sinh những sân chơi, giờ thể dục thể thao, tủ sưu tầm, vườn 
trồng trọt (musée, jardin scolaires) và các trại hè (colonies des vacances), không quá tệ như hai 
miền, khi "độc lập"! 

Vào thập niên 1955-65, Hoa Kỳ tá hỏa về thành quả của Nga Xô trong việc phóng phi thuyền, 
có làm một cuộc thống kê và xét lại các hệ thống giáo dục của những nước tân tiến trên thế giới. 
Nếu không lầm, thì điều mà Hoa Kỳ khám phá ra là nước nào càng tiến bộ nhanh, thì ngành nghệ 
dục (dạy nghề, trade/vocational education) càng có tỷ lệ sĩ số cao so với tổng số người đi học: Nga 
60%, Nhật 40%, Đức trên 30%, Hoa Kỳ trên 20%. Do đó, Hoa Kỳ phải cải tổ lại chương trình 
trung học: tăng cường ngành nghệ dục; thiết lập chương trình kỹ thuật hướng nghiệp (industrial 
arts) trung gian giữa phổ thông và chuyên nghiệp; thiết lập chương trình tổng hợp (comprehensive 
curriculum) thay cho chương trình thuần hàn lâm, kinh viện (academic); và tăng cường các môn 
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khoa học, toán. Trong khi ấy, ở Việt Nam, tỷ lệ đó là 0.5%! Mình có lạc hậu, nghèo đói nhất thế 
giới thì cũng không có gì là lạ. 

Phê bình chỉ trích hệ thống hiện tại, ước vọng gì cho tương lai, rút lại cũng là phải hoạch định 
một cái gì cụ thể, khả thi, căn cứ trên những dữ kiện hiện có, những điều kiện, tài nguyên với tới 
được. Nghĩa là vóc dáng trường sở tương lai sẽ ra sao; những cái hiện hữu cần được tu bổ sửa chữa 
như thế nào; chương trình tái huấn luyện giáo chức, số lượng giáo chức, nhân viên, trường ốc cần 
tăng cường; ngân khoản ước lượng bao nhiêu, kiếm đâu ra; đề nghị sơ đồ tổ chức một hệ thống 
giáo dục, vân vân và vân vân. 

Người mình có một lối suy nghĩ hết sức hợp lý, mà xét ra lại có thể không hợp tình. Chả hạn, từ 
xưa tới nay, ai cũng chăm chăm lo trên thượng từng, giành quyền bính, tranh chức vụ, mong chiếm 
những cơ cấu bên trên, chỉ những toan tính làm tổng thống, thủ tướng, bộ trưởng, và yên trí sẽ giải 
quyết được mọi vấn đề, mà chẳng biết bên dưới sẽ trông cậy vào ai. Một thuở, Việt Nam có cả 
nguyên tử lực cuộc ở Đà Lạt lận. Nay trong giáo dục cũng lại vội lo đến đại học! Cứ tạm nhìn 
những đại học cộng đồng (community colleges của Mỹ) thôi, về trường sở, học cụ, học liệu -- có 
khi cả về giáo ban -- đã thấy ớn, nói gì đến các trường danh tiếng. 

Đất đai ta có thể có, nhưng ngân khoản đâu để xây cất trường ốc, trang bị máy móc, tiêu xài về 
vật tư, thù lao ban giảng huấn cho tương đương với một trường hạng nhì, hạng ba của thiên hạ? 

Ngân sách quốc gia khó mà kham nổi. Sự viện trợ, giữa lúc này, nước nào cũng tự lo thân chưa 
xong, cũng như sự đóng góp của người Việt hải ngoại chắc cũng chẳng được bao nhiêu. Rồi còn 
ban giảng huấn? Tiền nào của đó (good pay good serve). Chẳng thể trông đợi ở các ông thày nhiều, 
nếu lương hướng không cạnh tranh nổi các trường ngoại quốc. 

Còn đánh nhau thuê, còn viện trợ. Xưa kia, Miền Bắc có anh cả Nga Xô, anh ba Trung Quốc, 
Miền Nam có anh hai Hoa Kỳ. Hết đánh thuê, hết chi tiền xương máu. Tiền nào đổ vào nữa, thì 
cũng phải một vốn bốn lời. Trên đường dài, nước nhà chỉ có lỗ. Chẳng kẻ nào có tiền mà dại cả. 
Đừng mơ hão. 

Nói cho cùng, ngay có đủ điều kiện, thì câu hỏi vẫn là: Liệu có cần một đại học qui mô? 
Vấn đề nào cũng có tầm gần, tầm xa, tầm xa lắc. Trước cảnh nhà cháy, nước lụt, bão táp, nên lo 

dập lửa, vớt người, neo chằng kèo cột, hay tính chuyện xây nhà chọc trời Mỹ Quốc, đắp đê Hòa 
Lan, phá bão theo khoa học hiện đại? Vậy vấn đề là phổ thông giáo dục, phục vụ đại chúng, hay 
đào tạo cái thượng từng trước? Một tiến sĩ, một kỹ sư cần bao nhiêu cấp trung gian, bao nhiêu bàn 
tay lao động? Chưa có những cấp này, lấy ai để thực hiện những phát minh, những công trình của 
các đầu óc siêu đẳng đó (nếu có)? 

Thuở vàng son của Đệ Nhất Cộng Hòa, thời mà Hoa Kỳ hết lòng yểm trợ, có người may mắn 
được giao phó việc tu nghiệp và quan sát các trường đại học ngoại quốc, để về thiết lập một Viện 
Kỹ Thuật Việt Nam (VIT, Vietnamese Institute of Technology) -- cỡ MIT -- tại Việt Nam, cho toàn 
vùng Đông Nam Á! Sau khi đi một vòng, thấy tận mắt các trường sở, phương tiện, nhân sự của 
thiên hạ, người đó đành thú nhận là ếch, chẳng thể phình bụng bằng con bò, và xin rút lui có trật tự. 

Cái gì cũng phải có căn bản, gốc rễ, từ dưới đi lên. Không thể chỉ giải quyết trên ngọn. Ngay giả 
thử mình có tiền, có tài, có người sản xuất được những mặt hàng tối tân: tàu thủy, xe hơi, máy 
bay,... thì còn thị trường không? Dĩ nhiên, từ cái giả thử đến cái thực tế là "ngàn trùng xa cách". 
Mình chạy hụt hơi theo, sợ còn không kịp. Huống hồ nói đến qua mặt thiên hạ để làm tốt hơn, đẹp 
hơn, rẻ hơn. 

Cho nên, ngoại trừ Trường Văn Khoa là lãnh vực không thể trông vào đâu được, tất nhiên ta 
đành dồn mọi nỗ lực để nó trở thành một hãnh diện của quốc gia. Còn thì cứ tuyển chọn nhân tài, 
gửi đi thụ huấn khắp nơi, là vừa tiết kiệm, vừa bảo đảm, vừa nhanh chóng hơn cả. 

Trong khi đó, cần đặt nặng giáo dục ở cấp mẫu giáo, tiểu học và trung học cấp một. Sao cho có 
những công dân lành mạnh, thể xác và tâm hồn, hiệu năng kinh tế cao. Còn dư điều kiện, thì mở rất 
nhiều trường đào tạo những chuyên viên bậc trung, kiểu cán sự, đốc công tại các trường đại học 
cộng đồng -- thiết lập tại nhiều vùng -- để đủ nhân sự phục vụ cho tới quận huyện, làng xã, thôn 
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xóm, và phổ cập giáo dục đến mọi nơi, mọi giới. Phải có những con người lành mạnh trước. Khi 
mà số chuyên viên này dư dả, có lẽ mới cần nói đến một đại học qui mô. Xưa, có Trường Kiểu Mẫu 
Thủ Đức: bàn ghế, bếp gas, bếp điện, bảng viết cho chí cục phấn, miếng lau bảng đều từ Mỹ mang 
qua. Chắc kiểu mẫu ở chỗ để dành cho các "công dân áo gấm" tương lai, con cháu các ông bà Ngô 
Đình Diệm, Ngô Đình Nhu, Nguyễn Văn Thiệu, Nguyễn Cao Kỳ,... nếu không được vào trường 
Tây, trường Mỹ? Cho nên, việc cần làm là hãy phác họa một mục tiêu giáo dục, một chương trình 
giảng huấn, những tài liệu giáo khoa sao cho thực tế, theo hiện trạng con người và đất nước Việt 
Nam ở cấp bậc cơ sở trước đã. Chuyện nhỏ chưa làm nổi, nói gì chuyện lớn! 

Chả hạn mỗi làng ít nhất phải có một trường tiểu học với một phần chương trình căn bản dùng 
cho tất cả lứa tuổi trong toàn quốc, nhưng lại phải có một phần thực hành phù hợp với công việc, 
đời sống của chính địa phương. Cấp trung học có thể cần rút ngắn lại, đào tạo người sản xuất nhiều 
hơn người lý thuyết suông. Chỉ những học sinh quyết lên đại học có thể mới cần những lớp bổ túc 
và chuẩn bị. Ngoài ra, còn cần lưu ý đến vấn đề giáo dục tráng niên, để xóa bỏ nạn mù chữ trầm 
trọng hiện nay, như kiểu truyền bá quốc ngữ hay bình dân học vụ trước đây. Đây là công việc mà 
các nhà giáo dục Việt Nam ở hải ngoại cần làm ngay mới kịp đáp ứng một khi thuận tiện. Vì nói 
cho cùng, không việc gì quan trọng cho một quốc gia dân tộc hơn công cuộc giáo dục. Mà cho đến 
nay, sự đóng góp vẫn chưa có một chút gì đáng kể. 

Phải chăng sự quan tâm về đất nước là điều không có thực? 
* 

Trước 1945, sinh hoạt của người dân thu hẹp trong lũy tre xanh, việc di chuyển hầu như không 
cần thiết. Đường sá, xe cộ của nhà nước bảo hộ có lẽ nhằm phục vụ việc khai thác thuộc địa nhiều 
hơn là có mục đích cống hiến những tiện nghi công cộng. Đời sống nông nghiệp tại thôn quê, gần 
trời đất, thiên nhiên khoảng khoát, nên việc du hí giải trí cũng không thành quan trọng, dù nhà nước 
bảo hộ có quan tâm hay không. Tuy vậy, nói một cách thành thực, ít nhất ở các thành phố, hồi đó, 
các công viên, nhà hát, thư viện, bãi bóng vẫn được săn sóc vô cùng chu đáo. Cuối tuần, đoàn quân 
nhạc cũng thường trình diễn cho dân chúng thưởng thức đều đều. 

Nay, với đà đô thị hóa đương nhiên, gia đình phân tán, nhà cửa chặt chội và nghề nghiệp buồn 
nản giữa bốn bức tường nhà máy hay văn phòng, xa nơi ăn chốn ở, không khí ô nhiễm, đường sá 
chằng chịt, thì vấn đề chuyên chở và giải trí công cộng tất cần phải đặt ra. 

Vấn đề di chuyển, chuyên chở là điều kiện sinh tử cho một nền kinh tế phồn thịnh. Nếu để người 
dân tự lý, sẽ đưa đến tình trạng hỗn độn, xa phí, người giầu mua sắm xe cộ để phô trương, người 
nghèo tùy thuộc vào những phương tiện của tư nhân không có gì bảo đảm về phương diện phục vụ. 
Kết quả là đường sá bị kẹt, bị hư hao, môi sinh ô nhiễm. Vậy chính phủ cần nhận lãnh trách nhiệm 
về lãnh vực này, để tránh mọi tệ đoan và giảm bớt những phương tiện di chuyển không cần thiết. 

Bỏ ra một bên việc sửa sang, phát triển về đường sá, mạng lưới giao thông vận tải là công việc 
liên quan đến cả một kế hoạch tùy thuộc chính sách kinh tế của quốc gia, riêng việc chuyên chở 
công cộng cũng vẫn là vấn đề phải quan tâm, nếu nhà nước thực sự muốn lo đến sinh thú, hạnh 
phúc của nhân dân. Chuyên chở có thể bằng đường bộ, đường thủy, đường hàng không. Trong quá 
khứ, đường bộ có vẻ được quan tâm hơn, kể cả tuyến xe lửa mà tình hình chiến tranh không cho 
phép bảo vệ. Rồi đến đường hàng không xa xỉ và phi lý, đến mức chuyến bay nào cũng đầy nghẹt 
mà vẫn lỗ, nhà nước phải tài trợ; có lẽ cốt để hãnh diện Việt Nam cũng văn minh, hiện đại như ai 
(!). Trong khi đó, chúng ta có cả hàng gần ba ngàn cây số bờ biển và chằng chịt sông rạch, thì 
đường thủy bị bỏ quên. Tuy nói đường bộ được quan tâm, nhưng thực ra việc chuyên chở cũng chỉ 
để tự phát vô tổ chức, với sự tiếp tay vô ý thức của nhà nước: xe hơi, xe gắn máy nhập cảng thả 
giàn để uống xăng, tạo tham nhũng. Hệ thống xe buýt ở thủ đô thì vô kiểm soát, khiến tài nguyên 
quốc gia bị phí phạm, phá hoại, trong khi người dân chen lấn khổ sở. 

Trên đây là một vài nhận xét thô sơ, với hy vọng là việc chuyên chở công cộng sớm được 
nghiên cứu một cách nghiêm trang. Nó cần được đặt nặng để tránh sự xa hoa vô ích, dẫn dắt người 
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dân vào nếp sống tiết kiệm, đỡ tốn kém ngoại tệ, giảm thiểu tai nạn, ô nhiễm. Nó cần được nghiên 
cứu để tránh nạn cơm chúa múa tối ngày và cha chung không ai khóc, hao tổn công quỹ. 

Làm sao cho người dân đi làm, đi chơi, đi buôn bán được yên tâm về việc phục vụ đứng đắn của 
hệ thống chuyên chở, mà khỏi phải băn khoăn tự tạo phương tiện, gây nhiều vấn đề phiền toái cho 
một quốc gia cần hồi sinh. 

Cuối cùng là việc du hí. Không có giải trí lành mạnh thì người ta giải trí tội lỗi. Nên cần tạo sở 
thích trong các chương trình học: sáng tác, thưởng thức văn chương, âm nhạc, hội họa, kịch nghệ, 
thể dục, thể thao,... nhưng cũng phải có những công viên, rạp hát, thư viện, trại nghỉ mát, sân vận 
động, chương trình nghệ thuật để phục vụ quần chúng. 

Di chuyển, chuyên chở cũng liên quan mật thiết đến giải trí. Đi tới đi lui thăm hỏi bà con, bạn 
hữu; du lịch chỗ này chỗ kia xem danh lam thắng cảnh là việc du hí hữu ích và lành mạnh đã đành, 
nhưng bất cứ địa phương nào cũng vẫn cần phải có những trung tâm và chương trình giải trí do 
trung ương tiếp tay và bảo trợ, để khuyến khích việc phát triển. 

Giải quyết việc di chuyển và giải trí không phải là dư thừa mà là một nhu cầu. Người dân có 
thoải mái, khỏe mạnh tinh thần thể xác thì làm ăn, học hành mới hữu hiệu, các tệ nạn xã hội mới 
giảm thiểu, nhà nước mới tiết giảm được chi tiêu, khỏi phải đối phó với tội ác, và đất nước mới có 
cơ hồi phục. Mọi việc có lẽ tốt nhất là chính phủ hoạch định nhưng để tư nhân thầu thực hiện dưới 
sự kiểm soát của công quyền. Như thế hy vọng có sự cạnh tranh và việc phục vụ mới có thể khá 
được. 

* 
Tất cả những lãnh vực ăn, mặc, ở, y tế, học hành, chuyên chở và giải trí đề cập trên đây, thì 

người Việt ta đều đã có chuyên viên được đào tạo đàng hoàng: nông nghiệp, dinh dưỡng, thời 
trang, y tế, giáo dục, thiết kế, xây cất, quản trị, trình diễn,... Tại sao cho đến bây giờ chưa thấy ai 
đưa ra một cái gì thiết thực? 

Trước kia, có thể cho là các người phụ trách các lãnh vực đó không được học hành đầy đủ, 
không được đi đây đi đó, nhãn quan, trí óc có phần cục bộ. Nhưng nay những giới hạn đó không 
còn, chẳng lẽ cũng không có gì hơn sao? Còn bảo bao giờ lấy lại được chính quyền rồi sẽ hay, thì 
lại tái diễn "chuyện dài nhân dân tự vệ" mất rồi! 

 
 
 
XIX 
 
 
Thành tích của người cộng sản quá nhiều, kể ra không xiết, cả về huyền thoại lẫn thực chất. 
Với cái thế giới thong manh và đám "trí thức" thiên cộng của thời đại chúng ta -- những kẻ chỉ 

đứng đàng xa hò hét -- thì người cộng sản Việt Nam thật đáng tôn vinh. Họ đấu tranh cho quyền 
làm người, cho tự do dân chủ. Họ xây dựng một thế giới huynh đệ đầy ắp tình nghĩa. Họ chiến đấu 
cho độc lập, cơm áo, hạnh phúc của toàn dân,... 

Nhưng sau những ngày mùa xuân 1975, chứng kiến cảnh người dân chạy chối chết trước triển 
vọng "giải phóng", cảnh các nước "anh em" đánh đấm lẫn nhau, cảnh đất nước Việt Nam sa đọa 
cùng cực, thì cái thế giới thong manh chợt nhìn thấy ánh sáng, bỗng phát hiện ra rằng Việt Nam đã 
trở thành một nhà ngục khổng lồ, đã tái dựng lại niềm hận thù với cả ba nước láng giềng tưởng 
phần nào được quên lãng trong thời gian thuộc Pháp, để tụt xuống hàng quốc gia nghèo đói nhất thế 
giới. 

Tuy nhiên, theo triết lý ông Tái mất ngựa, họa phúc thật khó lường. Nếu chúng ta khôn ngoan, 
biết học bài học đau thương để biến cái họa thành cái phúc. Khởi đi từ cái nghèo đói cùng cực, khởi 
đi từ sự độc tài chuyên chính, khởi đi từ niềm hận thù truyền kiếp với một siêu cường hung hãn 
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phương bắc, hai quốc gia hiền hòa phương tây, mà giải quyết được, biết đâu niềm bất hạnh của 
chúng ta lại chẳng thành mẫu mực làm gương cho các nước noi theo? 

Những người lo việc nước hãy làm thế nào tự chứng tỏ có khả năng vận động để thiết lập: 
1/ hoặc một thể chế thực sự trung lập dưới sự quản trị của Liên Hiệp Quốc trong một thời gian, 

hoặc một liên bang với hai nước Miên Lào; bằng không ít nhất cũng phải tạo nổi một thể chế ổn cố, 
thực sự được quốc dân chấp nhận; tái lập hòa bình với Trung Quốc, bang giao thân hữu với Cao 
Miên, Ai Lao trong tình anh em tôn trọng lẫn nhau, hòa đồng chung sống với các sắc dân trong 
nước trong vùng, vì Việt Nam không thể và không bao giờ nên đối đầu với một siêu cường có bom 
khinh khí, bom nguyên tử, bom... người hoặc chèn ép hai nước láng giềng chỉ mong sống yên ổn 
với chúng ta; 

2/ một mức sống đạm bạc phù hợp với mong ước của đa số nhân dân, với tình trạng kém mở 
mang, đã bỏ lỡ cơ hội, và không đòi hỏi trông chờ viện trợ; 3/ một khả năng duy trì an ninh; không 
cho phép tay sai của bất cứ phe nào quấy rối: Việt Nam không mưu đồ xâm chiếm ai, không gây 
hấn với ai, và bất cứ lúc nào cũng dành quyền tài phán cho các cơ quan quốc tế. 

Những cố gắng o bế Việt cộng lúc này chỉ tốn công vô ích. Họ là những con người ngoan cố. 
Nên công việc hiện nay là phải có một đường lối minh bạch, một đội ngũ cán bộ thành tín để tranh 
thủ một quần chúng tự nguyện. Vì dù Việt cộng có đứng hàng thứ mấy trên thế giới về quân sự thì 
cũng chỉ là tên khổng lồ chân đất sét, không phải là một lực lượng cần đếm xỉa đối với các quốc gia 
khác. Lại cũng chẳng phải là một đe dọa cho dân tộc khi không còn sự hỗ trợ của quần chúng, cán 
bộ, bộ đội. 

Muốn vậy, rõ ràng là phải đạt được nhân tâm, để mỗi người đồng ý với lối sống, mức sống vạch 
ra và thực sự thi hành. 

Đó là công việc mà các thế hệ trước còn phải chống cộng, chống thực dân, chống phong kiến, 
chưa có thì giờ hoặc điều kiện để làm, mà dành lại cho tuổi trẻ ngày nay. 

* 
Nói tuổi trẻ chung chung thì không đúng. Phải nói là tuổi trẻ tiểu tư sản thành phố. Tối đại đa số 

tuổi trẻ -- ở nông thôn -- từ lâu không được ai nhớ đến, dùng đến, ngoại trừ cộng sản. Nay dù muốn 
cũng chẳng chuyện trò cùng họ được. Kể từ khi Tây học thay Nho học, không còn tuổi trẻ chung 
chung. Kẻ sĩ thời Nho học đều xuất thân đồng ruộng, quần nâu áo vải, học để làm người. Kẻ Tây 
học thường sinh trưởng nơi thành thị, học để thành chuyên viên không môi trường áp dụng. 

Tuy nhiên, mỗi thế hệ tuổi trẻ Tây học đã đóng vai trò của họ:  
- thế hệ 1930 lãng mạn "chẳng thành công cũng thành nhân" 
- thế hệ 1940 "ra đi không bờ không bến" 
- thế hệ 1950 suy tôn lãnh tụ mộng du 
- thế hệ 1960 làm cách mạng theo đũa thần phù thủy 
- thế hệ 1970 đả phá một lũ xấu xa đổi lấy một phường vô loại. 1930-1975, bốn mươi lăm năm 

lịch sử, trẻ mãi rồi cũng già. Đông Du, Đông Kinh Nghĩa Thục vẫn chưa xong: dù thành công lấy ai 
đảm đương việc quốc gia dân tộc? Chúng ta đơn giản hóa, cứ cho hễ có chính quyền là xong. Thì 
cộng sản đó. Cả một quá trình đào tạo cán bộ, mà khi quyền bính nắm trọn trong tay cũng chẳng 
thực hiện nổi xí đồ, chưa buồn kể xấu tốt. 

Ngây thơ lý luận giữa đồng bào ruột thịt sẽ giải quyết dễ dàng, mang xương máu làm thang cho 
cộng sản. Ba triệu mạng người, bao nhiêu đổ nát, một đại dương nước mắt, trong khi có những nơi 
được trao trả độc lập còn chưa dám nhận. Tiếp tay xây đắp ngục tù dân tộc mà vẫn huênh hoang 
hào quang "kháng chiến"! Là đảng phái, chỉ lo giành giật quyền hành. Rồi chạy trốn hoặc trình diện 
kẻ thù, vẫn tưởng rằng làm chính trị! Việc gì phải chết, phải đi cải tạo? Chống cộng, cộng đến, bỏ 
chạy, ra ngoài ậm oẹ chống cộng bằng mồm! 

Còn thế hệ 1980? Quằn quại trong ngục tù! Thiểu số thoát ra ngoài nghĩ gì, muốn gì, làm gì? 
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Khi ra đi, mỗi gia đình ít ra cũng có vài em năm, mười tuổi. Tuổi trẻ 1990 trở thành đa số trong 
cộng đồng tị nạn. Họ hầu như thuần nhất, với đời sống và phương tiện học hành tương đối đầy đủ. 
Không như phụ huynh nặng với quá khứ, với họ là hiện tại và tương lai. 

Hiện họ là người Mỹ, Gia, Úc, Pháp,... gốc Việt hay người Việt tạm trú tại Mỹ, Gia, Úc, 
Pháp,...? 

Họ muốn sớm hội nhập để ăn ngon mặc đẹp, sống bình an hay khắc khoải trở về xây dựng quê 
hương rách nát? 

Họ chí thú học hành, làm ăn để hưởng thụ hay tâm niệm trở thành nhân sự, cán bộ phục vụ đất 
nước ông cha? 

Để hội nhập, ai cũng muốn no ấm, vợ đẹp con khôn, sống cuộc đời êm ả. Và cần cố gắng để 
thăng tiến bản thân, chủng tộc. 

Thăng tiến bản thân tương đối dễ. Người Mỹ gốc Phi Châu, gốc Mễ,... và nhất là gốc Việt đều 
có những bằng chứng cụ thể. Thăng tiến chủng tộc khó hơn. Người Do Thái có thể nắm vận mạng 
ở nhiều quốc gia nhưng có lẽ không được sự tâm phục như người Nhật di dân ở các quốc gia đó. 
Muốn được tâm phục, một chủng tộc cần được sự đóng góp của đa số. Sợ rằng đây là một sở đoản 
của chúng ta. Lòng yêu nước bẩm sinh hay thụ đắc? Núi rừng, đồng ruộng, sông bể nuôi dưỡng. Bù 
lại, ta đóng góp bổn phận công dân. Một tình tự phát xuất từ sự có đi có lại. Một khi đất nước 
không bao bọc, không ghi nổi một kỷ niệm êm đềm, thì có gây được lòng ái quốc chăng? Như 
trường hợp những trẻ em sinh trưởng tại các nước mà phụ huynh tị nạn hiện nay. Như đồng bào sắc 
tộc bị trung ương lợi dụng khi cần đến, và lãng quên hay chèn ép khi nắm quyền lực trong tay. 
Chúng ta hẳn có nhiều dịp đối diện với những người Tàu, người Nhật,... hãnh diện là công dân 
nước Anh, nước Mỹ. Thói thường, người ta chỉ đổi lấy quốc tịch của quốc gia giầu mạnh hơn. Chả 
hạn người Tàu. Hầu như khó khi nào họ chịu hội nhập các quốc gia cư trú, nếu đó là những nước bị 
coi như chư hầu Trung Quốc xưa kia. Trái lại, họ hãnh diện được gia nhập quốc tịch Âu Mỹ. 

Nhưng thực ra, ngay ở cái lò bát nháo (melting pot) Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, ra đường, gặp 
người da vàng, ta vẫn nhận ra người Tàu, người Nhật, người Phi, người Khờ Me,... Và giữa người 
da trắng với nhau, họ cũng tự phân biệt được người gốc Bắc Âu, Do Thái, Thổ Nhĩ Kỳ,... Nên, có 
lẽ, ngoại trừ trường hợp pha trộn quá nhiều đời, còn thì dù mình muốn quên, thiên hạ cũng sẽ nhắc 
nhở đến nguồn gốc của mình. Mãi mãi sẽ là người Anh, người Mỹ, người Pháp gốc Do Thái, gốc 
Thổ Nhĩ Kỳ. Người da đen, da nâu, da vàng tất nhiên còn rõ rệt hơn người da trắng. Và chưa cần 
nói đến chuyện kỳ thị nặng nề, sự đối xử phân biệt đương nhiên vẫn có. Sự đối xử phân biệt có thể 
bất lợi cho người ngoài, thì lại có lợi cho người cùng nhóm, khi họ dìu dắt giúp đỡ nhau; có thể có 
hại, khi họ có thành kiến xấu với nhóm này; mà lại có lợi, khi họ có thành kiến tốt với nhóm kia. *ít 
nhất phải qua được cái cầu đối xử phân biệt chung đó trước, rồi mới mong chứng tỏ những đức tính 
và khả năng cá nhân của mỗi người. Phải chăng vì thế mà người Nhật thường có nhiều cơ may hơn 
người Tàu, người Ăng Lê được ái mộ hơn người Y Pha Nho? Nếu vậy thì, khi muốn mối lợi lớn, về 
lâu về dài, những địa vị đáng kể cho chính bản thân, trước hết, dù hội nhập hay duy trì quốc tịch 
gốc, cũng cần phải xuất thân từ một cộng đồng, một dân tộc có thành tích tốt, được nể vì. 

Đây là điều mà thế hệ trẻ Việt Nam ở hải ngoại được thừa hưởng hay gánh chịu hậu quả của lớp 
người di tản. Họ phải xoá bỏ thành kiến xấu hay tạo ra thành kiến tốt nơi các chủng tộc khác. 

Các cán bộ cộng sản thường xỉ vả những người Miền Nam bị giam giữ tại các nhà tù và trại tập 
trung: Các anh không thương nhau, thì ai thương các anh? Câu nói chắc cũng không sai mấy, khi 
người các chủng tộc khác nói về chúng ta. Hình như chúng ta không thương yêu nhau. Cứ xét thái 
độ "kênh" nhau ở khu Bolsa. Cứ thử có việc gặp một viên chức Việt. Người Nhật, người Tàu, 
người Thái, người Phi họ dắt díu, nâng đỡ nhau để kéo bè kéo cánh, gây sức mạnh. Trái lại, chúng 
ta có vẻ sợ giúp đỡ người Việt rồi họ sẽ hơn mình! 

Có lẽ vì tình yêu thương phát xuất từ lòng yêu mình trước hết, rồi mới lan ra những người liên 
hệ, cha mẹ, anh em, vợ chồng, con cái, họ hàng, làng mạc, chủng tộc, quốc gia, nhân loại, vạn vật. 
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Phần do chế độ tản quyền, phần do tự vệ trước sự xâm nhập của ngoại bang, chúng ta đã rào 
làng thật kín đáo, sinh hoạt một cách thật chặt chẽ trong vòng thôn ổ. Thậm chí đi qua làng khác là 
một niềm e ngại; con gái lấy chồng, con trai lấy vợ làng khác đã bị coi như là phản bội. Chúng ta 
không ưa hội nhập với những người xa lạ. 

Vậy mà lối sống khép kín đó bị đảo lộn vì những chính biến liên miên sau Đệ Nhị Thế Chiến: 1/ 
nhà nước trung ương cả hai miền đã phá tan nền nếp thôn ổ, 2/ người dân phải rời bỏ xóm làng, 
phân tán khắp nơi vì thiếu an ninh. Nếp sống quần tụ quen thuộc đại gia đình, làng mạc, ai cũng 
quen cũng biết trải từ đời nọ qua đời kia không còn nữa. Mà phải đối diện với nếp sống lỏng lẻo, 
mạnh được yếu thua, khôn sống mống chết. Từ đó phát sinh thái độ "thủ" giữa cá nhân và cá nhân, 
phân hóa quốc gia giữa chủng tộc, tôn giáo, đảng phái, đoàn thể,... khiến lời kêu gọi đoàn kết để 
sống còn như vọng lên trong sa mạc. Nay ở xứ người, nếu cứ tiếp tục lối sống đó, thì về lâu về dài, 
sẽ tạo nên niềm khinh rẻ nơi các chủng tộc khác. Và những cố gắng ban đầu của các cá nhân cũng 
sẽ tiêu tan, chẳng mang gì được gì nhiều cho các thế hệ mai sau. Vậy, nếu ta đồng ý không ai có thể 
chối bỏ được nguồn gốc, thì lòng yêu nước không chỉ còn là một bổn phận, mà là một nhu cầu. Vì 
chính quyền lợi của bản thân và con cháu, ta cần là một người của một xứ sở gốc gác, ta cần tạo 
cho nó một hình ảnh đẹp, một thành kiến tốt nơi các chủng tộc khác, và ta phải ngăn chặn bất kỳ sự 
việc hoặc cá nhân nào làm hoen ố đất nước. Gần là những hành vi bê bối của người tị nạn Việt tại 
các quốc gia cư trú. Xa là những hành vi phi cầm phi thú của tập đoàn cộng sản phi nhân tại nước 
nhà. 

Do đó, vấn đề của những người tuổi trẻ là làm thế nào để mỗi người là một sứ giả làm sáng tỏ 
truyền thống tốt đẹp của giống dòng. Chỉ có thế thì người gốc Việt hay người Việt tạm trú mới thực 
sự thành công lâu dài, không cần lý đến màu da, sắc mắt. Ngược lại còn hãnh diện về nguồn gốc 
của mình. 

Nghĩa là chúng ta phải đóng góp cho xứ sở đang nuôi dưỡng. Việt Nam đã có những kinh 
nghiệm đau thương về ngoại kiều phóng uế trên đất nước: Tàu, Pháp, Nhật, Mỹ và nhiều nước "văn 
minh" khác nữa. Mưu sinh trên đất nước ta, họ đã lũng đoạn, phá hoại tan hoang. Chúng ta nên ăn 
cháo đá bát như vậy, để rồi chết chùm, hay cần tạo nên thành tích là một chủng tộc lương thiện, 
không ăn bám, trốn xâu lậu thuế, gian lận thi cử, để chiếm niềm tâm cảm? 

Những thành quả rực rỡ của cá nhân thì không chắc gì làm được, nhưng tư cách của mỗi cá nhân 
lại tạo nổi những cảm tình cho cả cộng đồng. 

Đàng khác, việc quang phục quê hương, ngoài sự cần thăng tiến bản thân, đòi hỏi nhiều hy sinh, 
đóng góp về công lao, thời giờ, tâm trí để có một đường lối, chính sách minh bạch và nhân sự, cán 
bộ để thi hành chính sách, đường lối đó. Tuổi trẻ 1990 hãy tự hỏi có đủ thành tín, dành mọi suy tư, 
hoạt động cho cứu cánh? Bằng không thì chỉ là một sự làm dáng, dối người và tự dối cả mình. Thà 
đồng hóa, vinh thân phì gia, ăn chơi cho khoẻ xác, mà lương thiện. Tốt nghiệp tiến sĩ, kỹ sư, thành 
công rực rỡ không nhất thiết sẽ hữu dụng với thực trạng đất nước. Hiện có bao nhiêu người quan 
tâm đến nhu cầu của đất nước về nông, lâm, ngư nghiệp? Công kỹ nghệ, tự động hóa, khoa học 
không gian sẽ đóng góp đến mức độ nào? Không nhận thức được thực trạng đất nước, không cụ bị 
một đội ngũ cán bộ hùng hậu, không quyết tâm hy sinh chân lấm tay bùn, không có một chính sách 
cho từng thành phần dân chúng thì ngày không còn cộng sản, tuổi trẻ sẽ làm được gì với một đất 
nước không giầu đẹp, người đông, trình độ yếu kém, giữa một thế giới mà quyền lợi lúc nào cũng 
là châm ngôn hành động? Và đó là câu hỏi dành cho tuổi trẻ 1990, nếu họ còn băn khoăn về quốc 
gia dân tộc và mong làm tốt hơn các thế hệ đàn anh. 

* 
Muốn gì, làm gì, và làm như thế nào? Đó là những điều luôn luôn luẩn quẩn trong đầu óc mọi 

người, mỗi khi có vấn đề. Nhưng nói riêng, từ ngày cộng sản ngự trị trên toàn quốc, những câu hỏi 
này -- hơn bao gì hết -- ám ảnh toàn dân, trong cũng như ngoài nước. 

Kể ra các câu trả lời về muốn gì và làm gì cũng không khó lắm: muốn cơm no áo ấm và xóa bỏ 
chế độ hiện thời. Nhưng làm thế nào xóa bỏ chế độ cộng sản để được cơm no áo ấm là một nan đề. 
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Bỏ ra ngoài các ý đồ đen tối của ngoại bang, cộng sản thắng là nhờ bịp bợm. Khi hết còn bịp 
bợm được, thì khí giới duy nhất là kềm kẹp, khủng bố, đàn áp. Và mánh lới là nới bớt khi quá căng 
để rồi lại siết chặt khi có thể. Cho nên đường lối duy nhất cũng lại là chống đối bạo lực cho đến khi 
chính nghĩa quốc gia toàn thắng. Nhưng đó phải là công việc của tất cả mọi người tự thấy bị bịp 
bợm và đàn áp. Không nên và cũng không thể trông chờ ở riêng một tập thể, đảng phái, mặt trận, 
đồng minh nào đảm trách. 

Tóm tắt lại, về hiện trạng đất nước, chúng ta thấy gì? 
Nếu kể cả những đảng viên gia nhập vì lý tưởng, bị bịp bợm vì tin vào một thiên đường hạ giới, 

tất nhiên nay đều đã vỡ mộng, rút lại chỉ còn một nhóm nhỏ trong chính trị bộ, cùng nữa đến lũ 
trung ương đảng viên hoặc bọn bu quanh tham ô hủ hóa, thì cộng sản đâu còn là một lực lượng 
đáng ngại so với ý chí toàn dân. Mà điều chính là mỗi người dân có thực sự muốn, biết rõ điều 
mình muốn, sẵn lòng làm và có khả năng làm để đạt mục đích hay không. 

Muốn gì? Chỉ muốn cơm no áo ấm có vẻ quá khiêm nhượng so với ăn ngon mặc đẹp, tiện nghi 
xa xỉ, là những thứ mà nhiều dân tộc đã thừa mứa. Nhưng nước ta hẹp, người đông: 70 triệu dân 
với 300.000 cây số vuông, mật độ 200/km2 cao nhất thế giới. Tài nguyên có lẽ không dồi dào. 
Láng giềng với những nước lớn mạnh, mà bỏ mất thời cơ, không còn thị trường để len chân. Do 
cuộc nồi da nấu thịt 50 năm, đất nước và con người bị hủy diệt cả về vật chất lẫn tinh thần. Dân ta 
thể chất lại không cường tráng. Khí hậu khắc nghiệt, nóng nực. Tôn giáo, phong tục, tập quán, nhân 
sinh quan trọng sự nhàn tản, coi thường của cải vật chất, ghét sự đua tranh, lao động vất vả. Không 
có đội ngũ chuyên viên, công nhân giữa một thế giới khoa học kỹ thuật tiến bộ hàng ngày bằng đôi 
hia bảy dặm, cạnh tranh ráo riết thị trường, nước ta, dân ta đã bị bỏ lại hàng bao nhiêu thế kỷ. 
Giành được một khoảng không gian sinh tồn tối thiểu cũng thiên nan vạn nan, nói gì chuyện xa vời 
nào khác! 

Trước đây, hai miền đều sống nhờ vào viện trợ tối đa. Khi mà viện trợ không còn hay chỉ còn 
giới hạn, thì một viễn tượng áo cơm chật vật đòi hỏi mỗi người lao động tối đa là điều không thể 
nào tránh được. Nếu không thực tế, mà chờ đợi sự sung túc, nhàn hạ là không tưởng. Trái lại, mỗi 
thành phần xã hội phải chấp nhận nỗ lực, để đổi lấy sự tự do mưu sinh và thoải mái tinh thần ở mức 
độ khiêm nhượng. 

Làm gì? Tiêu diệt cộng sản. "Quốc Gia", Đệ Nhất, Đệ Nhị Cộng Hòa chỉ hiện hữu khi còn quan 
thày phát tiền và chỉ đạo. Quan thày bỏ là không biết xoay xở ra sao, ngoài việc làm bậy để mang 
lụy hay hốt hoảng tháo chạy, không hề có lấy một phản ứng nào coi được. Rõ ràng là chưa hề có 
nhân sự, cán bộ ở tất cả mọi lãnh vực. Từ điều trần Nguyễn Trường Tộ, đông du Phan Sào Nam, 
cảnh cáo Phan Tây Hồ cho đến nay, vấn đề hãy còn nguyên! 

Nghĩa là muốn quang phục quê hương thì phải có người. Nếu không, lấy ai xây dựng? Nên đáp 
số của việc làm gì là phải đào tạo người. 

Và như vậy vấn nạn "Làm như thế nào" cũng trở thành sáng tỏ: Một khi đã có người để dân tin 
tưởng, họ sẽ sẵn lòng cộng tác, cùng làm. 

Cho đến nay, người dân vốn nghi ngờ tất cả, trở thành thủ thân, tiêu cực. Họ cần những điều cụ 
thể, chi tiết. Mỗi thành phần xã hội cần biết họ sẽ được hưởng những gì cho bản thân, cho gia đình 
bù lại những điều họ phải và sẽ phải đóng góp. 

Bổn phận là gì? Quyền lợi là gì? Họ có thờ ơ hoặc học đà điểu vục đầu xuống cát tưởng cũng 
không có gì là lạ. 

Nông dân, công nhân, thiểu số, quân nhân công chức, bộ đội cán bộ, phụ nữ, giáo phái, đoàn thể, 
tư sản, trí thức,... chính trị, kinh tế, giáo dục, y tế,... là những đối tượng và lãnh vực chưa bao giờ 
được đề cập dứt khoát. Nông dân làm chủ ruộng đất? Công nhân làm chủ nhà máy? Sắc tộc tự trị? 
Quân nhân công chức hai miền được đãi ngộ xứng đáng? Phụ nữ bình quyền? Đoàn thể, đảng phái 
tự do sinh hoạt? Tôn giáo tự do tín ngưỡng? Thương gia tự do kinh doanh? Trí thức tự do tư tưởng? 
Ngoại kiều bình đẳng?... 
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Những thắc mắc tương tự có được đả thông, họa chăng mới có sự dấn thân của người dân thuộc 
từng thành phần xã hội. Cộng sản thắng chính vì đã hứa hẹn bịp bợm những điều trên đây (rồi trở 
mặt kềm kẹp gấp trăm ngàn lần các thành phần thống trị trước). 

Cho nên muốn có sự tham gia của mọi tầng lớp, phải có một cấu trúc về thể chế chính trị, kinh 
tế, giáo dục, y tế,... một kế hoạch kiến thiết quốc gia minh bạch và thiết thực: Độc tài hay dân chủ? 
Hướng dẫn hay tự do? Công nghiệp hóa, cơ giới hoá, tự động hóa nông lâm ngư nghiệp? Hiện đại 
hóa công kỹ nghệ? Vốn liếng, nhân sự, thị trường? Công việc làm cho 70 triệu người thiểu dụng và 
khiếm dụng? Cần bao nhiêu cán bộ mỗi cấp, mỗi ngành? Huấn luyện, học tập như thế nào để ứng 
dụng vào được thực trạng đất nước? 

Phải trả lời được những điều tương tự, rồi mới thuyết phục được những người lớn tuổi ê chề vì 
bị lường gạt, những người trẻ trong nước tiêu cực vì luôn luôn bị bạo lực đe dọa và người trẻ ở 
quốc ngoại không có một động lực thiết đáo để dấn thân. 

Hiện nay, thời thượng là nói rằng thế hệ trẻ không có mặc cảm (với cộng sản) như lũ cha anh, 
nghĩa là không sợ, không thù, không ghét, không chống,... Có điều phiền là vì lũ cha anh có mặc 
cảm nên người trẻ mới có mặt ở ngoại quốc để mà không mặc cảm. Cứ thử về sống bên nhà rồi 
xem có mặc cảm hay không. Hoặc cứ hỏi người trẻ bên nhà thì biết. Còn nhởn nhơ đi về, cộng sản 
gọi là cưỡi ngựa xem hoa, phe hải ngoại gọi là về lấy "chất liệu", hay ở dở xéo, thích thì làm, không 
thích thì thôi, thì tội nghiệp cho đất nước, con người Việt Nam quá. Đây là do cái tính dễ quên của 
người Việt. 

Hồi 1946, xung đột Việt Minh-Pháp, bà con thành thị về nông thôn, chân lấm tay bùn, ai cũng 
hứa "rinh tê" sẽ bớt kênh kiệu. Năm 1975, đi "học tập cải tạo", vị nào cũng bảo, được ra, sẽ thương 
vợ thương con. Lúc vượt biên thì mong đi đâu cũng được, cần gì chọn lựa. Khi xin đi định cư, đều 
hứa sẽ bồi hoàn tiền chuyên chở. Nhưng một khi khỏi vòng, mọi sự đều thành mây khói. Ông bạn 
trẻ Miền Nam, sau 1975, chỉ cầu ngày hai bữa cơm gạo mục. Ra ngoại quốc, thức ăn dư để tủ lạnh 
mang quăng thùng rác, kêu để nhiều đâm chặt chỗ. Ông bạn trẻ Miền Bắc, uống nước phông ten, sợ 
thiếu vệ sinh. Nhưng vẫn đòi giải phóng quê hương. Ý chừng quê hương ta giầu đẹp, an toàn, tiện 
nghi! 

Rất có thể là một chứng não suy. Không chừng là một trong những triệu chứng dân tộc suy? Có 
thể lắm chứ, vì những... bốn ngàn năm văn hiến, thì kể cũng hơi lâu! Quên là một chuyện. Nhưng 
đã làm thì xin làm với một sự cẩn tắc vô cùng, không thể tùy hứng. Nên hy vọng rằng mọi cá nhân, 
đoàn thể đều chín chắn, thừa bản lãnh để cộng sản sụp đổ lẹ hơn. Hy vọng như vậy, thì lại lo đến 
vấn nạn là hết cộng sản rồi mà hỗn loạn hay chẳng biết làm gì, thì còn chết hơn. Phần lớn đều cho 
rằng đặt vấn đề như thế là mang cái cày để trước con trâu, chưa dẹp được cộng sản mà đã lo chuyện 
hậu cộng sản; số liệu thống kê không có, biết dựa vào đâu... 

Trái lại, với tư cách thường dân, người ta chỉ có thể ủng hộ, đóng góp, hy sinh khi biết chắc 
những sự ủng hộ, đóng góp, hy sinh của họ sẽ mang đến cho bản thân hay cho người khác những 
cái gì cụ thể, chấp nhận được, chứ không thể là những hứa hẹn viển vông. 

Số liệu, thống kê dù có, cũng chẳng đúng, sát. Và cứ coi như tất cả bắt đầu tự số không cũng 
không xa sự thực. Chứ cứ nói dân chủ, tự do, cơm áo, phú cường chung chung thì ai mà chả nói 
được. 

Vậy mà từ bấy đến nay, chưa thấy xuất hiện một chương trình, dự án đủ tầm vóc để tạo nổi tin 
tưởng ở người dân tầm thường. Vẫn quá ư hời hợt. Hay người Việt chúng ta chỉ giỏi ở cấp thừa 
hành, mà không có khả năng hoạch định và lãnh đạo? Mong là không phải như vậy, mà có lẽ chỉ vì 
số người thực sự thiết tha, băn khoăn về quốc gia dân tộc không có nhiều. Nói một cách khác, là có 
lẽ người thực sự chống cộng không có bao nhiêu. 

Các cụ Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh toàn bảng nhãn thám hoa, với tay là có vinh hoa phú 
quí. Ông Nguyễn Thái Học trúng tuyển thừa phái, sinh viên Cao Đẳng Thương Mại, nếu muốn, 
chắc chắn no ấm suốt đời. Cụ Tạ Chương Phùng bán cả gia sản điền địa cúng ông Ngô Đình Diệm. 
Các vị đó đã bỏ hết vì yêu nước thương nòi. Thế hệ này liệu có đào ra được những con người lãng 
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mạn như thế chăng? Bây giờ thiên thời là thời toàn thế giới đề cao hòa bình, nhân quyền, tự do dân 
chủ. Địa lợi là cộng sản trơ mặt nạ, không còn màn sắt màn tre, thông tin tối hảo; không còn đế 
quốc, không còn lưỡng cực; không còn tự do bắn giết, giam cầm; không còn độc quyền đảng trị. 
Nhân hòa là toàn dân đã dư kinh nghiệm, đã đủ trưởng thành; với Nguyễn Văn Thiệu, sau các cuộc 
đấu đá tranh giành quyền bính, định kiến thiên mệnh đã hết còn chi phối người Việt; bao nhiêu 
người trẻ có cơ hội đi học hỏi khắp bốn phương trời. 

Mọi sự đều thuận lợi, không còn khó khăn chồng chất như những thế hệ già đã phải gánh chịu. 
Vậy, người trẻ có lo học hỏi và lãnh trách nhiệm, hay bất quá cũng ngồi trách cứ người già và đau 
đáu học lấy mớ bằng cấp, lấy ngành chuyên môn để hưởng thụ và lo địa vị? 

Chỉ riêng việc trường ốc không thôi, cũng đủ để nêu lên vấn đề rồi: Không ai chê trách việc học 
các ngành kỹ thuật (engineering) để dễ kiếm việc, học y khoa (medicine) để kiếm được nhiều tiền. 
Nhưng sau khi ổn định đời sống mà còn thực lòng muốn đóng góp cho quê hương xứ sở thì còn cần 
học hỏi thêm những ngành đất nước cần dùng đến nhiều hơn, như nông nghiệp, quản trị, kinh tế, 
chính trị,... Người dân đủ khôn ngoan để căn cứ vào quá trình học tập mà phân biệt người làm việc 
cho bản thân hay làm việc công ích. 

Không vì công ích, dù có thay đổi, thì rồi sẽ đi đến... thế giới nào???  
* 

Những người lớn, khi di tản, là chạy trốn. Bằng chứng là cả một thời gian dài, họ chẳng làm gì 
cho công cuộc chống cộng, mà chỉ lo lấy lại thần hồn và ổn định cuộc sống. Còn những người trẻ, 
nghĩa là cỡ đôi mươi, thì làm gì? Có vẻ cũng lo đi học thêm, kiếm một cái nghề, lấy vợ đẻ con, mua 
nhà mua xe. Mãi đến cỡ 1980, có Mặt Trận Hoàng Cơ Minh, mới thấy hào khí kháng chiến phục 
quốc, thì lại bị phản bội, rồi xẹp. 

Cho nên người-Mỹ-gốc-Việt-hoạt-động-trẻ ngày hôm nay thường dùng câu: Chúng tôi hoạt 
động xã hội, văn hóa; không hoạt động chính trị. Với ngụ ý tâm hồn mình trong sáng, vị tha, không 
muốn dây nhơ bẩn, không có tham vọng lợi danh. Kết cục là lãnh vực chính trị để dành riêng cho 
người già! 

Trong khi đó, chính vì chính trị nên mới có sự hiện diện của họ nơi đây. Chưa kể đây là niềm 
hãnh diện của họ. Họ không thể phủ nhận cái lý do hiện diện của chính họ mà lại có thể được người 
nể trọng và tự họ trọng nổi chính họ. Họ chưa là người Mỹ 100% để có thể bất cần đến chính trị. 

Liệu họ có thể chỉ đóng vai tha phương cầu thực? Mà, ngay tha phương cầu thực đi nữa, thì, 
cũng như mọi cộng đồng thiểu số khác, nếu muốn mở mặt mở mày, họ cũng vẫn phải quan tâm và 
dấn thân vào chính trị. Người là con vật chính trị. Mỗi hoạt động đều liên đới mật thiết đến tất cả 
các hoạt động khác. Không một hoạt động nào không có ý nghĩa chính trị trực tiếp hay gián tiếp. 
Nói "không hoạt động chính trị" như trên chỉ chứng tỏ sự nông cạn, thiếu khả năng, hoặc tránh né 
khó khăn, vì không đối địch lại nổi với người già. 

Hơn nữa chính trị là gì? Phải chăng nó là thuật trị nước an dân một cách chính đáng, tài ba? 
Chính trị gia làm bậy không có nghĩa chính trị vốn là bậy. Nếu cho là người già nhơ bẩn thì người 
trẻ phải có bổn phận xông ra quét dọn cho sạch, chứ sao lại né tránh? Vì rồi cuối cùng cái cộng 
đồng, cái xã hội sẽ là của ai? Tại sao không đứng lên tiêu diệt thói hư tật xấu, thiết lập truyền thống 
tốt đẹp? Những người già đâu có sống đời để độc chiếm? Và chả lẽ người trẻ rồi không bao giờ 
già? 

Nên nhớ cha anh Nguyễn Thái Học, Trương Tử Anh, Lý Đông A,... đều lập đảng đấu tranh ở cái 
tuổi chỉ ngoài 20 tí chút. Mà trong những điều kiện vạn phần cam go, chứ đâu có thảnh thơi như 
người trẻ ngày nay ở quốc ngoại!  

* 
Nói chuyện đất nước lúc này, thì phải nói đến bãi bỏ cấm vận, bang giao, và chống bạo quyền 

Việt Cộng. 
Cấm vận là gì? Cấm vận gồm những hạn chế gì? Bỏ cấm vận thì nhà nước Việt Nam lợi hay dân 

chúng lợi? Thành phần dân chúng nào lợi hay toàn đất nước lợi? Lợi những gì, có hại gì không? 
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Nay mai sẽ bang giao. Số phận người gốc Việt Nam ở hải ngoại ra sao? Có song tịch, về nước lớ 
ngớ thì tính mệnh sở cậy vào ai? Tiền nong mang về làm ăn ai bảo đảm? Liệu có qui chế tối huệ 
quốc không? Nếu có sẽ ra sao? Những điều tương tự đáng lẽ các vị tam giáo cửu lưu đã phải tập 
hợp vào một tài liệu để phổ biến cho chúng ta từ lâu, thì mới thực là làm thiên chức của người trí 
thức. Chúng ta không có cái may mắn đó. Nên đành tự tìm hiểu ở đâu đó. Còn nói chuyện chống 
bạo quyền Việt Cộng thì chẳng cần thông kim bác cổ cũng thừa biết rằng có thể làm một trong bốn 
mặt, hoặc đồng thời cả bốn: quân sự, kinh tế (bao gồm luôn khoa học, kỹ thuật), văn hóa, chính trị. 
Không biết gì về lý thuyết xa xôi, thì cứ theo mức độ của kẻ thường dân: Trong tình trạng hiện nay, 
mặt nào cũng chỉ có thể đánh... du kích. Lý do là bạo quyền bây giờ khoẻ lắm (lại cũng theo mức 
độ hiểu biết của kẻ thường dân). Về quân sự, là không nổi rồi. Bộ đội bạo quyền có cả hàng triệu. 
Khí giới Mỹ Pháp Nga Tàu ê hề. Chưa kể công an cỡ nửa triệu nữa. Đối thủ chẳng có ai, thì anh em 
công an bộ đội phải bám vào nhà nước, chứ dại gì thả mồi bắt bóng. Vậy, nếu vẫn cứ còn muốn 
dùng giải pháp quân sự đi nữa, thì phần du kích chính cũng là ở trong nước. Ở hải ngoại nhiều lắm 
là yểm trợ thôi. Mà làm gì có du kích ở trong nước. Mấy ai muốn chết? Mà chết làm gì cho uổng? 
Và ai đâu yểm trợ? Nên coi như bỏ. 

Kinh tế thì các "anh lớn" đã trở thành tư bản đỏ cả, lại nắm quyền bính trong tay. Ai muốn làm 
ăn cũng phải qua tay các ảnh. Thì các cá xà cá mập ngoại quốc đến với ai bây giờ? Còn lòng tong 
cá chốt Việt Kiều thì sao? Cũng phải thế thôi! Phe muốn du kích thì có vốn liếng không? Cỡ bao 
nhiêu để địch lại ba đối thủ trên. Làm ở những lãnh vực nào cho nhà nước hưởng lợi ít nhất và dân 
chúng hưởng lợi nhiều nhất? Làm ăn có phối hợp gì không hay mạnh ai người nấy múa? Du kích 
sao cho bạo quyền không biết? Mức độ hy sinh quyền lợi bản thân đến chừng nào? Ai Cập thiết lập 
hơn 650 nhà máy, thu nhận được 300,000 nhân công. Trung Đông, với kỹ nghệ dầu hỏa, dùng được 
0,34% dân thợ toàn quốc. Kỹ nghệ dầu hỏa Venezuela mang lại 90% lợi tức quốc gia, sử dụng có 
2,6% toàn thể nhân công thừa thãi (Đặc san kinh tế, Hội Chuyên Gia Việt Nam). 

Việt Nam tạm cho 20% dân số là thị dân, tức cỡ 15 triệu. Lại tạm cho cứ năm đầu người có một 
người cần công ăn việc làm, tức 3 triệu. Với mức độ trung bình 500 nhân công cho một xí nghiệp 
như Ai Cập, Việt Nam cần 6000 xí nghiệp -- chỉ riêng cho thị dân -- cỡ gấp 10 lần! Tiền đâu ra lắm 
thế? 

Rồi đến địa hạt văn hóa. Bạo quyền thì cần gì văn hóa. Hễ giở giói gì đã có súng đạn nói 
chuyện, là êm tuốt! Họ còn tuyên truyền là còn văn minh nhân đạo lắm đó. Bài vở bên ngoài không 
được in trong nước đã đành, còn bài vở trong nước có do tác giả gửi ra cho in hay chỉ tự động in lại 
những cái đã được nhà nước cho phép in? Giao lưu một chiều có lợi cho ai? Các người mới rời quê 
cha đất tổ đi định cư nước ngoài, quí vị du lịch... Việt Nam đều cho hay dân chúng đâu biết gì về 
những chuyện văn học nghệ thuật. Chẳng mấy ai kiếm ra được những tác phẩm... văn nghệ phản 
kháng. Ra đến ngoài này mới thấy nói đến, mới được đọc! Bỏ cấm vận, có bang giao rồi mà nhà 
nước cứ giao lưu một chiều thì thiên hạ bận tâm lắm chăng? Đệ Nhất, Đệ Nhị Cộng Hòa vẫn cấm 
sách báo ngoại quốc, sách báo Miền Bắc, đâu có sao. Chuyện nội bộ, chủ quyền quốc gia, chính 
phủ hợp pháp hợp hiến mà. Kiếm được lợi là chính, ai hơi đâu dính vào việc nhà người khác? Chớ 
nghĩ rằng những Sartre, Russell, hòa bình Nobel không bị uốn nắn (shaping) theo khuôn mẫu. Với 
tiền bạc nhân sự thủ đoạn, CIA, KGB đã từng làm cho thiên hạ suy nghĩ, hành sử theo như họ 
muốn, ở thời gian, không gian họ muốn. Về chính trị, nhà nước lại cũng khoẻ quá. Họ là một quốc 
gia, một "chính phủ". Các nước đều công nhận, giao dịch. Trước đây còn cái roi cấm vận, bang 
giao của Mỹ. Dĩ nhiên cấm vận, tuyệt giao chẳng phải vì thương xót số phận nước Việt, người Việt, 
nhưng bạo quyền Việt Cộng cũng còn khó ăn (làm giầu thêm), khó nói (giao dịch hạn chế) đôi chút. 
Nay dĩ nhiên họ có thế giá hơn nhiều. Hy vọng vào sự mở cửa bắt tay với Hoa Kỳ sẽ có giao lưu để 
du kích chính trị về dân quyền, dân chủ e rằng quá lạc quan. Nhà nước Hoa Kỳ nói tự do, dân chủ 
lỗ miệng. Mặt khác, chính trị của Hoa Kỳ là "không xía vô nội bộ, tôn trọng nhà nước hợp hiến, 
hợp pháp". Mà dĩ nhiên là phải như vậy. Còn dân chúng Hoa Kỳ thì phần lớn ham vui, lười suy 
nghĩ, ai có thân người ấy lo (fun loving, easy going, independent). Trừ phi có tiền bạc, nhân sự, 



148 
 

chiến lược, chiến thuật để dấy động nổi những cao trào tương tự như "phản chiến, hòa bình tức 
khắc, hãy làm tình chứ đừng làm giặc"! Kiếm đâu ra? Nếu có thì gần hai chục năm nay đã làm rồi. 
Riêng dân trong nước, đã dễ thở hơn một chút, thì đổi thay làm gì. Mà đổi thay sao được. Đệ Nhất, 
Đệ Nhị Cộng Hòa mở cửa đấy. Cũng thị trường tự do đấy. Mà thay đổi được hả? Phật giáo đánh đổ 
nổi Ngô Đình Diệm? Bắc Việt chiếm được Miền Nam? Không, Mỹ đấy! Mỹ không "bật đèn xanh", 
liệu có đám nào giám đảo chính? Mỹ không "rút lui trong danh dự", Bắc Việt liệu có... đại thắng 
mùa xuân? Rồi bây giờ, Mỹ muốn dùng bạo quyền Việt Cộng làm nút chặn Trung Cộng, thì mình 
phải làm gì? 

Suốt 50 năm nay, vấn đề Việt Nam vẫn là vấn đề chính trị. Hồ Chí Minh, Bảo Đại, Ngô Đình 
Diệm, Nguyễn Văn Thiệu được ở ngôi cửu ngũ là do chính trị. Quân sự, kinh tế, văn hóa chỉ là 
chuyện phụ. 

Ngày nay, phe chống cộng và phe không cộng lại càng không thể có nổi thế lực về quân sự, kinh 
tế, văn hóa so với một nhà nước cộng sản có đầy đủ điều kiện, phương tiện. Vậy thì vẫn lại chỉ còn 
khí giới chính là chính trị mà thôi. Mà về chính trị, chẳng cần du kích, cứ trực diện, cho biết "ai 
thắng ai"! Nhưng không được ấu trĩ. 

Để có thể có lực ngang ngửa, ở hoàn cảnh chúng ta, là phải có hậu thuẫn của người dân Việt và 
các quốc gia trên thế giới. 

Điều khó khăn lớn nhất đã không còn, vì chính nghĩa đã về ta. Chẳng phải mất công tuyên 
truyền giải thích nữa. 

Nhưng muốn có hậu thuẫn cũng không là điều dễ. Muốn có hậu thuẫn của người Việt, ít nhất, 
cần phải chứng tỏ đức độ, tinh thần phục vụ. Và muốn có hậu thuẫn của ngoại quốc thì cần chứng 
tỏ mức độ trưởng thành và khả năng. Gần hai chục năm nay, chúng ta chẳng thiếu các tổ chức. 
Riêng về các tổ chức bất vụ lợi (?) được cấp ngân khoản, thì nhiều người cho biết nếu muốn được 
phục vụ đúng đắn, hiệu quả chỉ nên đến các tổ chức của các nước bạn Miên, Lào. Chắc cũng không 
xa sự thực lắm, nên tình hình Căm Bốt giờ này đã có phần được giải quyết, và Lào chắc sẽ tiếp sau. 
Nhưng Việt Nam thì lại chắc sẽ còn lâu! Người dân Việt, khi được kêu gọi sinh hoạt, đóng góp, 
đương nhiên sẽ hỏi tại sao lại phải làm việc này việc nọ, làm việc ấy có lợi cho ai? Nếu có câu trả 
lời thỏa đáng thì họ sẽ chẳng ngại dấn thân, đóng góp. 

Thí dụ nếu tại mỗi cộng đồng hiện nay mà có một thứ bang hội, như của người Hoa, lo lắng giấy 
tờ, tình trạng hộ tịch; hướng dẫn giúp đỡ việc mưu sinh; ổn cố cuộc sống xã hội, kinh tế; duy trì kỷ 
luật; đứng đại diện và làm trung gian với chính quyền địa phương để bảo vệ quyền lợi người mình 
như ở các cộng đồng người Nhật, người Do Thái,... lúc đó sẽ chẳng ai ngại ngùng góp công, góp 
của và sẵn sàng hậu thuẫn. 

Lại thí dụ nếu mỗi cá nhân hay đoàn thể tích cực tham gia vào các sinh hoạt như ứng cử bầu cử 
mọi chức vụ công quyền, chứng tỏ khả năng và mức độ trưởng thành về chính trị, thì sẽ trở thành 
thế lực và sẽ có hậu thuẫn của quốc gia cư ngụ. Và thí dụ thêm, ngại gì mà chúng ta không có một 
thứ ảo nội các (assumed cabinet?): mỗi người phụ trách một ngành, đưa ra đồ án, tổ chức, kế hoạch, 
công tác với những phương pháp hợp tình hợp lý, cụ thể và thiết thực để mọi phe cùng thấy làm 
khác đi thì chỉ có hại cho chính họ. Rồi có một cơ quan vận động tại hành lang quốc hội, hành pháp 
của các quốc gia để theo dõi và bảo vệ những đường lối có lợi cho đất nước và con người Việt 
Nam, thì làm gì chẳng qui tụ được giới thiện chí và làm suy yếu kẻ ngoan cố. 

Ngân khoản để làm những việc trên, người dân sẽ đóng góp, nếu thực sự họ thấy rõ thiện chí và 
khả năng. 

Vậy mọi việc đều tùy thuộc ở mình là chính. Mình đã biết phải làm gì chưa? Biết rồi thì phải 
làm như thế nào? Biết làm như thế nào thì ai là người sẽ làm việc đó? Người làm việc đó lại còn 
phải trả lời được niềm thắc mắc là vì sao mình làm việc đó? Vì mình? Vì người? Vân vân... 

Nhưng trước hết vẫn là câu hỏi: Có nhóm nào thực sự muốn làm, có khả năng làm, và có giám 
làm không? Hay cũng vẫn chỉ là ước mơ, hoặc làm dáng, hoặc nhóm họp để mua vui?// 
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Giờ đây, ngồi nơi hàng hiên tắm nắng gió, chờ đợi con cu gáy lẻ loi, không biết từ đâu, hàng 

ngày, tới đậu trên cây lựu, cúc cu một cách đơn côi, ông Huy lẩm cẩm kiểm điểm lại cuộc đời. 
Bọn ông, những kẻ thường dân, chỉ mong được tích cực đóng góp, không giám tranh giành, 

không hề có chút tham vọng nào về quyền bính. Vậy mà Hân, Hoàng, Mẫn đã chết tức tưởi. 
Trương đành gục đầu sống trong một đất nước điêu tàn do chính tay mình dự phần phá hoại. Còn 
ông, ông phải giã từ quê hương đi nhập tịch xứ người. Ông ngậm ngùi thương hại ông bà cha mẹ. 
Họ thúc giục ông lấy vợ, đẻ con, những mong để nối dõi tông đường, khói hương thờ phượng! 

Và ông tự hỏi mấy câu xưa cũ, lẩn thẩn mà đến nay vẫn chưa có câu trả lời suôn sẻ, về thân phận 
của ông: từ đâu tới, để làm gì và rồi đi về đâu. Chả lẽ chỉ để thỏa mãn một ông Tạo đành hanh, hiếu 
chiến hiếu thắng, được nhân cách hóa, đầy tham sân si, đòi hỏi con người phải thờ phượng, năn nỉ, 
van xin, hối lộ để tưởng thưởng một thiên đàng rượu ngon gái đẹp, bằng không sẽ đầy đọa địa ngục 
đời đời? Nếu vậy, thà thờ phượng ngay cha mẹ, ông bà, tổ tiên là những người đã sinh thành và là 
nguồn gốc trực tiếp của mình còn hợp tình hợp lý hơn. Nhưng cũng không còn được nữa rồi. Chẳng 
thể còn cái cảnh nghiêm trang tế cáo gia tiên mỗi khi trong nhà có việc buồn vui; cảnh bàn thờ khói 
hương nghi ngút, con cháu quây quần đầy đủ ngày giỗ ngày tết. Chẳng thể còn đời sống chất phác, 
đơn giản của một thôn xã xưa kia. Tất cả chỉ là quá khứ! 

Ông lẩn thẩn nghĩ đến thuyết luân hồi nhân quả của nhà Phật. Nếu không vậy, thật khó mà giải 
thích nổi tại sao bao nhiêu người hiền lành lương thiện chỉ toàn gặp cảnh khổ đau, trong khi những 
kẻ gian ngoan độc ác lại ngựa xe võng lọng? Nếu không vậy, sao Trâm lại không có cuộc đời 
nhung lụa mà phải sống tăm tối với ông? Chắc ở tiền kiếp, nàng đã mắc một món nợ nào đó của 
ông, mà kiếp này phải trả. Và khi đã trả xong, thì mỗi người một ngả? Và biết đâu những người dân 
Việt chả là những kẻ mà kiếp trước đã gây nên tội ác, nên kiếp này tập trung vào một xứ sở đầy 
nước mắt để trả những món nợ của mình? Phải đến lúc thanh toán xong, đất nước mới hưng vượng 
lại? 

Tin tức về những biến chuyển khiến ông không ngờ còn sống để được chứng kiến sự sụp đổ quá 
sớm của đế quốc đỏ, ngay trong đời ông! 

Nhưng, ngồi đây, nếu mừng vì cộng sản suy sụp sớm hơn là mong đợi bao nhiêu thì lại rầu về 
nỗi mình chẳng có khả năng; mà nhìn tới nhìn lui, nhìn đi nhìn lại, chưa thấy ở đâu một tổ chức, 
một tập thể, một cá nhân nào có nổi một chương trình kế hoạch gì cụ thể, để cho những thường dân 
như ông hy vọng. Câu hỏi luẩn quẩn trong đầu óc ông, cho đến nay, cũng vẫn còn là: cờ đến tay thì 
ai phất, và phất ra sao? Việt Nam đang ở cuối lối nhưng vẫn chưa tìm ra ngõ thoát! 

Đã bao nhiêu đổ nát, máu xương, nước mắt! Và Việt Nam có lẽ lại cũng đành mất cơ hội lần 
này! Còn có cơ hội nào nữa chăng? Người cộng sản đã làm hai cuộc "cách mạng" mùa thu vàng úa 
1945-1954 và mùa đông giá buốt 1960-1975. Liệu thế hệ trẻ Việt Nam có làm nổi một cuộc cách 
mạng mùa xuân đơm hoa kết trái cho quốc gia dân tộc? 

Ông Huy thực sự thấy mình già cả, dễ mềm lòng, mắt rướm ướt. Sương mờ bao phủ cảnh vật. 
Gió hơi hơi lạnh, ông thờ thẫn trở vào nhà, căn nhà trống vắng. 

Ông thấy gần năm chục năm nay, người dân Việt, như ông, sống giữa canh bạc bịp, lúc này đang 
về sáng. Mà chẳng bao giờ được chơi. Vì không láng! Vì rỗng túi!  

Ngoài trời, chiều chạng vạng, tranh tối tranh sáng... 


