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Dân Ý 
tạp luận 

Phần 3 
ĐỌC 

 
 
 

SỰ THẬT THẬT HAY SỰ THẬT... ẢO? 
 

Nhân lúc này "nổi cộm" vấn đề... nhà nước thay đổi nhân sự, về nước hợp tác, trong buổi mạn 
đàm vừa qua, chúng tôi nhắc đến mấy ông quốc gia (hay chống cộng) xưa cả tin (hay miễn cưỡng?) 
bị cộng sản lừa, tỉ như cụ Nguyễn Hải Thần, ông Nguyễn Tường Tam, ông Vũ Hồng Khanh... 
Trong đó, trường hợp ông Đinh Xuân Cầu khá lạ: 

Vào cỡ 1950, ông Cầu bị Nguyễn Văn Hoàng (Hoàng Đạo, trưởng ty công an Thanh Hóa) vào 
thành móc nối, nói dóc là đảng trưởng đảng Phục Việt, có chiến khu chống cộng ở Thanh Hóa, có 
cả sự hợp tác của các ông đảng trưởng Đại Việt Trương Tử Anh, đảng trưởng Duy Dân Lý Đông A 
(các ông này, đúng ra, lúc đó đều đã chết) và rủ ra... chiến khu. Rút cuộc, ông Cầu bị bắt, sau vượt 
ngục thoát về thành và viết cuốn Trại Đầm Đùn, dưới bút hiệu Trần Văn Thái. 

Lạ là vì, sau 30-4-575, ông Cầu lại bị Trương Phiên (Trương Mộng Hoàng, mục sư) nói đi 
ngoại quốc như đi chợ, gặp tổng thống Ford, thủ tướng Lý Quang Diệu, được Mỹ bảo trợ lập chính 
phủ. Ông Cầu nhận làm thủ tướng, ấn định chương trình là... họp báo tại Sài Gòn, rồi ra Đệ Thất 
Hạm Đội tấn phong! Cộng sản lại bắt vô tù. Và lần này, ông Cầu biệt tích luôn! 

Vì điều lạ về ông Cầu, tôi đi lùng mua cuốn Trại Đầm Đùn. Mang về coi thì không được vừa ý. 
Thay vì là hồi ký, lại là... tiểu thuyết. Lại cũng không phải tiểu thuyết riêng về Trại Đầm Đùn, mà 
là tổng hợp chuyện các trại tù. Như thế, thì ai đọc cũng đành phải hiểu khó mà xác định đâu là sự 
thực, đâu là hư cấu. Nghĩa là chẳng bổ ích gì cho việc giải trí, ai đi giải trí bằng việc xem những 
chuyện con người hành hạ con người; chẳng bổ ích gì cho việc chống cộng, ai tin rằng tiểu thuyết 
cũng là sự thật? Chưa kể nếu đi vào chi tiết, thì thấy khá nhiều cái không ổn. 

Tuy vậy, vì chỉ là tiểu thuyết nên cũng chẳng đáng quan tâm. Đáng quan tâm là cuốn "Lớn Lên 
Với Đất Nước" do bà chủ hiệu sách đon đả mời mua. Đúng lúc mấy bữa trước, một ông bạn vong 
niên, ngoài 40, sinh trưởng ở Sài Gòn, mãi đến 15 tuổi mới vượt biên, nghĩa là có sống dưới thời 
cộng hòa, thời cộng sản, có biết mỗi thứ một chút, vừa đọc xong, đến chơi nêu thắc mắc. 

Bèn mua về, mang ra đọc ky kỹ một chút. 
Đây là một cuốn sách thực sự đặc biệt. 
Sách của tác giả Vy Thanh, do tủ sách Sự Thật... Thật xuất bản, dày 750 trang khổ lớn 6" x 9", 

giá 30$00. 
Về tác giả, thì người đọc dễ biết là ai, vì là giáo sư Quốc Gia Sư Phạm Sài Gòn và Đại Học Sư 

Phạm Cần Thơ. (Trường Quốc Gia Sư Phạm, theo tôi biết, chỉ đòi hỏi bằng trung học cấp I, học hai 
năm, ra làm giáo viên tiểu học).  

Về nhà xuất bản, thì có thể suy diễn là chính của tác giả, do cái tên Sự Thật Thật ngộ nghĩnh 
mới toanh, với cái ý "muốn trình với người đọc những gì tôi (tác giả) thấy nhưng người ta muốn 
giấu... nhưng chuyện đã diễn ra đúng như thế". (trang xiii) 

Còn về sách, đặc biệt là vì trong 750 trang, thì phần sách chỉ gồm 400 trang chữ lớn, mà chú 
thích đến 350 trang chữ nhỏ (phải kể là có giá trị), có nghĩa nếu không nhiều hơn thì cũng bằng 
phần chính – gồm tài liệu của đủ mọi phía: cộng sản, chống cộng, ngoại quốc,... –  còn lại là phần 
kê khai tài liệu tham khảo (cũng khá đồ sộ: 208 cuốn sách, chưa kể nhật báo, tạp chí, tập san) và 
danh mục. 
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Thế thì không phải là một hồi ký suông, phải coi là một tài liệu sưu khảo, một tác phẩm đạt 
tiêu chuẩn. 

Tuy nhiên phần nội dung sách, đúng như ông bạn trẻ thắc mắc, có những điểm trục trặc. Đại 
cương, có thể thấy rằng tác giả đã ghi lại những nhân vật, những đối thoại, những sự việc ngày hôm 
qua bằng những nhận định, hành sử, ngôn ngữ của chính tác giả ngày hôm nay, chứ khó có thể 
đúng sự việc... như chúng là.  

Tôi xin nhắc lại những thắc mắc của ông bạn trẻ, cũng như những cố gắng giải đáp của tôi, lần 
lượt theo thứ tự trang sách: 

Tác giả nói "chuyện của bốn thế hệ sống trên hữu ngạn Sông Hậu" (Cần Thơ) (trang xiii), đầu 
tiên về chính mình: 

Năm đó tôi tròn 12 tuổi, học trò lớp Nhứt trường nam tỉnh lỵ (trang xi)... Tôi đậu bằng xét-ti-
ca nhưng rớt kỳ thi công-cua vào Collège. Ông nội cho vào học trường Bassac, đành chịu tốn tiền 
cho con cháu học hành. Tựu trường năm 1944. (trang 27) 

Tác giả kê nơi mặt sau trang tựa là sinh năm 1933. Như vậy, chỉ mới 11 tuổi, ngoại trừ dùng 
tuổi ta. Kể ra đậu tiểu học hơi sớm. Sau đó, 1945 tản cư mấy tháng, đầu 1946 về học lại, niên khoá 
49-50 học lớp cuối đệ nhất cấp, chưa đi thi, thì bị kẹt vụ trò Ơn, ngày 9-1-1950. 

Vì trường trong vùng "quốc gia" đóng cửa, tác giả theo lời khuyên của ông chú ruột (đi kháng 
chiến) và sự đồng ý của ông bố (thiên cộng) ra học ngoài khu, với hi vọng đi Ấn Độ, Ba Lan. 

Vô thăm tác giả, gặp cô giao liên Lợi, má tác giả hỏi ý kiến. Tác giả thưa:  
- Năm nay con vừa đúng hai mươi, vẫn còn sớm trong việc lập gia đình. (trang 243) 
Vào năm 1950, tác giả sinh năm 1933 thì chỉ có thể là 17, cùng lắm là 18 tuổi ta, sao lại "vừa 

đúng 20" được? 
Tôi quay về Lợi: 
Sau lễ hỏi, anh muốn em không làm giao liên đi lại giữa thành và vùng kháng chiến nữa. Công 

tác em đang làm là việc của con chốt trên bàn cờ – một con chốt chưa qua sông. Người ta đánh cờ 
dở chẳng bao giờ tiếc và biết giữ con chốt đó. Anh muốn em đi học lại. (trang 244) 

Vào thời điểm này, ở tuổi đó, mà nhận định vậy, thì tác giả quá siêu phàm, nhưng sao lại vẫn 
tiếp tục... ra bưng? 

Nhưng đến cuối năm 1951, cả trường được thông báo: Theo lệnh của Trung Ương Cục, Sở 
Giáo Dục Nam Bộ sẽ giải thể tất cả trường trung học kháng chiến ở Miền Nam (trang 279) nên 
tháng Năm 1952, tác giả nhận công tác về hoạt động trí vận học sinh-sinh viên nội thành và tiếp tục 
việc học tại Trường Huỳnh Khương Ninh (của cộng sản), đậu cả diplôme và brevet năm đó, rồi đậu 
tú tài, rồi 1956 học Quốc Gia Sư Phạm. Và được học bổng đi Mỹ, quãng năm 1960. 

Từ học kỳ mùa xuân năm rồi, tôi chúi mũi vào luận án, ít để ý chuyện sôi động ở quê nhà. Nhứt 
là từ ngày biết tổng thống Ngô Đình Diệm và em ông bị sát hại... (trang 335). Tôi rời Los Angeles 
sau lễ Giáng sinh... Hơn năm năm sống ở California... (trang 335-6) 

Thì hẳn là tác giả lấy bằng tiến sĩ vào năm 1965, rồi hồi hương.  
Đã hơn tháng rồi, tôi vẫn chưa bắt được liên lạc với Tổ Trí Vận Đặc Khu Sài Gòn-Chợ Lớn, kể 

cả những tổ viên đã cấy vào Trường Sư Phạm từ lúc tôi chưa đi Mỹ. (trang 337) 
Có nghĩa tổ trí vận của tác giả tan rã. Rồi tác giả dự vào việc thành lập Viện Đại Học Cần Thơ, 

khai giảng vào ngày 15-10-1966. 
Bước ra cái võng ngoài hàng ba, nơi mười lăm năm trước đã nằm đong đưa, tôi hoàn toàn thất 

vọng về quyết định hai vợ chồng đem con về ăn Tết ở quê. (trang 347) 
Từ 1950 khi tác giả ra bưng đến 1968 vụ Tết Mậu Thân là 18 năm, mà không phải 15 năm. 
- Thế bây giờ chú thím đã được mấy đứa rồi? 
- Hai thằng con trai. Thằng lớn mười sáu, thằng nhỏ chín. Còn Sa Nương của anh, hiện giờ 

làm gì? Học hành đến đâu?... 
Con bé bước ra, đã thay chiếc áo bà ba: 
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- Thưa Chú, con đậu tú tài năm ngoái, nhưng thi vô Đại Học Sư Phạm Cần Thơ rớt... (trang 
359) 

1975, thằng lớn (Vũ) 16, thì con anh Bân ít nhất cũng gần ba chục tuổi, làm sao đủ điều kiện 
thi vô Đại Học Sư Phạm? 

Nhưng chưa buồn cười bằng, vào lúc này, anh Bân, thợ nề ở Rạch Giá, am hiểu tình hình và 
tương lai đất nước đến mức khuyên ông giáo sư đại học ở Sài Gòn mang mọi người ra ngoại quốc 
bằng... ghe đánh cá. 

- Cái ngu của mấy ngài mần chánh trị ở nước ngoài là ngồi xa-lông uống cà-phê đọc báo cáo 
láo, rồi xúm lại nói dóc, chẳng biết con mẹ gì hết chuyện thiệt hiện ràng ràng trước mắt... 

Bây giờ, tôi muốn cho con tôi qua Mỹ học và sống luôn bên đó. Tôi mong đồng chí giúp tôi 
việc này. 

Thế rồi anh nói đến chuyện dùng tàu đánh cá để đưa đứa con gái sang Thái Lan, Ma-lay-sia-a 
hay Sin-ga-po. Từ đó xin tị nạn và định cư ở một nước tự do. Mỹ, Úc hay Ca-na-đa, nước nào cũng 
được... (trang 363) 

Tôi bàn với Lợi chuyện cho thằng Vũ đi trước... chẳng lúc nào tôi ngừng suy nghĩ. Ba ngày 
sau, điện tín trả lời, chỉ có sáu chữ: Đã chuẩn bị. Sẵn sàng đón. Kèm theo có ba số điện thoại để 
gọi xin cấp cứu khi đến bờ của ba xứ đã chọn..." (trang 371-2) 

Và kế hoạch của anh Bân thành công! Chỉ có điều hơi lạ: 
Bờ biển Rạch Giá giữa tháng 4-1975 vẫn yên lặng... Anh chọn giờ khởi hành lúc năm giờ 

chiều... (trang 372) Vợ tôi hoàn toàn tin tưởng sau chuyến tàu đi ra Phú Quốc... Anh Bân cho người 
lái xe đưa gia đình tôi trở về Sài Gòn. Không quên dặn trước khi chia tay: 

- Mình phải hành động trước khi Sài Gòn là Đà Nẵng thứ hai. Khi nào chú nghe tôi báo: Giá 
vàng lên 5 phân, thì chú cho thằng con trai tới Bắc Mỹ Thuận gặp người đàn bà người Miên tên 
Neang... (trang 374) 

Nhưng: 
Thứ Bảy, 5-4-1975. 
Thủ tướng Trần Thiện Khiêm từ chức... Khoảng chín giờ tối, anh Bân điện thoại: Giá vàng lên 

5 phân! 
Điện thoại (5-4) trước khi dặn (giữa tháng 4), thế mà tác giả vẫn hiểu được mật hiệu, chả trách 

đậu đến tiến sĩ! 
Thứ Hai, 14-4-1975. 
Áp lực chính trị vẫn nặng ở Sài Gòn... Vừa đúng lúc anh Bân báo: Sẽ cho người đem xe lên 

đón... 
Mười giờ tối 22-4-1975. 
Tôi lập lại cho con tôi, con gái anh Bân cùng vợ chồng chú Thanh chuyện cần đối phó khi đặt 

chân lên xứ người: 
- Phải hiểu mình đến nước họ trong tình trạng bất hợp pháp. Không có passport, cũng chẳng 

có visa. Cho nên phải cẩn thận khi nói... Tuyệt đối không đưa giấy tờ gì của mình cho cảnh sát địa 
phương, ngoại trừ khi gặp người của Tòa Lãnh Sự hoặc nhân viên của Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ. (trang 
378) 

Ngày Thứ Sáu 25-4-1975. 
Người phát thư của Ty Bưu Điện đường Trần Hưng Đạo mang bức điện tín đến nhà, có mấy 

dòng: Tụi con đến bờ bình yên. Đã gặp bạn của Ba. Vũ 
Tôi đọc: Gởi đi 21 giờ 25, ngày 24-4-1975 từ Bangkok... 
Thứ Bảy, 26-4-1975. 
Tôi nhận điện tín thứ hai, gởi từ California: Got news from Bangkok. Formalities are beeing 

(sic) processed. Vandel (trang 380). 
Tài thật, mới 24 tháng Tư, không passport, không visa, Thái Lan vẫn nhận, mọi việc suôn sẻ. 

Ông tiến sĩ tính việc như thần! 
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Tôi không thể bỏ quê hương này. (trang 364). 30-4-75, tác giả nhất định ở lại. 
Và sách hết ở đây, không cho biết lý do nào khiến nay tác giả lại hiện diện ở Hoa Kỳ. 
Một điều buồn cười hơn nữa là tác giả khoe cái gì cũng giỏi, ai cũng phục, bảnh trai, cô nào 

cũng mê. Thiết tưởng là điều nên tránh khi nói về cái "tôi", dù có là... sự thật thật đi chăng nữa. Tốt 
hơn là chỉ kể sự việc, là người đọc thừa đủ hiểu cái hay, cái đẹp của mình rồi. 

Ngoài ra có rất nhiều sự thật khó thể coi là... sự thật hay ít ra cũng chứng tỏ có những sự lầm 
lộn. Chỉ xin tạm kể ít chuyện liên quan mật thiết đến chính tác giả: 

Tin Tây bên Pháp đầu hàng Đức, thêm tin quân đội Nhựt "quá độ" trên bán đảo Đông Dương 
khiến Tây ở Nam kỳ bối rối. Biết tin chẳng lành, quan chủ tỉnh Cần Thơ ra lệnh gấp rút rời tỉnh. 
Tất cả người Pháp, người có quốc tịch Pháp, người Pháp có vợ Việt và con lai Pháp, hay người 
Việt có vợ đầm phải theo ông rời tỉnh. Quân sự lẫn dân sự. Đi trước khi Nhựt đến. Nhưng đi đâu? 

Quá trưa ngày 9-3-1945, hai chiếc xe lôi ngừng trước nhà tôi... (trang 17)  
Đây là tác giả nói chuyện ông chủ Pháp mang đồ đến gửi nhà ông, sau đêm Nhật đảo chính (9-

3-45), vì cha ông là nhân viên (phán sự bưu điện).  
Người đứng đầu bưu điện một tỉnh thì là trưởng ty mà không thể là giám đốc, và việc ngày 9-

3-45 cách khá xa những việc Pháp thua Đức (1940) và Nhật vào Miền Nam (1941), sao lại gồm vào 
làm một. 

Bọn học trò tiểu học... Bây giờ tôi học đủ năm ngày trong tuần... (trang 25)  
Tác giả viết Năm đó tôi tròn mười hai tuổi, học trò lớp Nhứt (trang xi) và đậu bằng xét-ti-ca 

nhưng rớt kỳ công-cua vào Collège. Ông nội cho vào học trường Bassac... Tựu trường năm 1944. 
(trang 27) Niên khóa 44-45 đã học trung học, mà sao sau 9-3-45 vẫn còn là học sinh tiểu học? 

Nhưng tất cả chưa làm người đọc khổ tâm bằng khi tác giả nhắc đến những bậc trưởng thượng 
trong gia đình chẳng học hành gì lại nhận định, phát ngôn vô cùng sáng suốt ngay từ những ngày 
đầu, trong khi con (cha tác giả, ông phán; chú út tác giả, ông giáo dạy lớp nhứt), cháu (tác giả) ăn 
học khá nhiều thì lại u mê. Thí dụ: 

Ông nội (nói về người con út): 
- Nó lậm mác-xít quá rồi! Đồ ngu! (trang 44) 
Bà nội: 
- Bây giờ không còn lính kín, hương quản, chớ có, chắc nó cũng đi Côn Nôn hay Bà Rá chung 

thân cho đáng đời. Hứ, nghĩ đến nó phát mệt! (trang 45)  
- Cũng tại thằng quế (Huế, Hồ Chí Minh) mà tao mất nhà mất con! (trang 49)  
Bà Tư (em ông nội): 
- Mầy nói giống như thằng út nhà mầy. Thứ quân cộng sản như tụi bây là đồ ăn cướp, hèn chi 

hồi đó Tây nó bỏ tù ngoài Côn Nôn là đáng lắm... (trang 55)  
Ngoại kể: 
- Gia đình Bà Cô Sáu, em ruột của Ngoại, được người ở Tịnh Biên-Tri Tôn cho biết bọn vệ 

quốc đoàn của Đại Đội 65 hiện có mặt ở bìa rừng Núi Dài và Núi Cấm...  
Thằng Danh, cháu nội Bà Cô Sáu, là người duy nhất trong gia đình còn sống sót sau trận Việt 

Minh tàn sát đó... Nó quả quyết với Ngoại: ... Ba ngày sau, những người sống sót trong xóm túa ra 
bờ kinh tìm xác người thân. Xác của Ba con, Chú Tư và Anh Hai con dính một chùm. Bà Nội và Má 
con bị cột đâu lưng với nhau. Thím Sáu và thằng con trai năm tháng bị bắn bể sọ được kẹp giữa 
cây tầm vông chẻ đôi y như người ta cặp gắp nướng cá rô. Thây người khác lẻ tẻ nổi lều bều, luẩn 
quẩn một chỗ trên khúc kinh... 

Tụi Việt Minh rành nghề ném đá giấu tay hay mượn tay người khác làm chuyện ác. Thiệt ra tụi 
nó muốn đuổi dân đang ở vùng nầy đi chỗ khác để trống trải dễ dàng cho việc chuyển quân của 
chúng. (trang 102) 

Còn dưới đây là những điều người ngoài gia đình nói: 
Một người mặc quần cụt, lưng trần, đứng dựa vách tường chợ thao thao thuyết:  
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- Già ơi! Già ở ngoài thành thì già là Việt gian rồi. Còn già mà ở trong bưng nhưng con trai, 
con gái của già hổng đi bộ đội, thì chúng thuộc dòng dõi phản quốc rồi, vì già hổng động viên tụi 
nó. Việt gian hay phản quốc đều phải đền tội. Việt Minh bây giờ (1949) không xử tử như hồi năm 
bắn Hòa Hảo nữa đâu, tốn đạn. Việt Minh tiết kiệm đạn, để dành đạn bắn Tây. Cho mò tôm vừa 
tiện vừa lợi. Không tốn đạn nè. Làm mồi nuôi tôm nè. Không tốn đất nghĩa địa nè. Đủ thứ lợi. 
(trang 117) 

Tuy [cán bộ thông tin]: 
- A! quên, tao nói rõ một điều để nhớ: đi trên kinh rạch chật hẹp, gặp chiếc tam bản như vừa 

tả, lại có hai chiếc cũng bốn chèo cặp hai bên, dù đi ngược hay cùng chiều mấy chiếc đó, phải 
tránh thật xa, nép sát vô bờ. Coi chừng xuồng mình bị đụng chìm hoặc đứt đôi... Kháng chiến lâu 
rồi, khiến chán thôi! (trang 148)  

Chú Bình [chú út của tác giả] giới thiệu nó: 
- Đây là đồng chí Trần Thanh Nhẫn, thư ký của Ban Giám Đốc Trường. Đồng chí Nhẫn là học 

sinh Trường Petrus Ký, đã tham gia chống thực dân đàn áp học sinh-sinh viên tại Sài Gòn vừa qua. 
Đủ rồi. Tôi hiểu tại sao nó ra dấu hiệu biểu tôi: khóa cái mồm mầy lại. Tên nó là Nguyễn Văn 

Thái. Chẳng biết từ Nguyễn nó làm sao đổi thành Trần. Và cũng học trò Collège ở Cần Thơ nó 
biến ra học sinh Petrus Ký ở Sài Gòn. Hay thiệt! (trang 152) 

Anh Đức [tiểu đoàn trưởng, Tiểu Đoàn Chủ Lực 410 Cần Thơ, dự trận Tầm Vu, Sóc Xoài]: 
- Tao nói đặng chú mầy nhớ: nghề làm lịch sử là nghề của người lãnh đạo. Để ý chữ người... 

tao dùng au singulier. Nghĩa là c'est lui seul! Hồi xưa bên Tàu chỉ có Hoàng thượng là con của 
Trời. Vì là con của Trời nên thằng ông trời con mới vẽ ra chuyện mần lịch sử loài người, bảo: Ông 
Trời chỉ đẻ có một thằng con thôi, để nó cai trị thiên hạ. Đứa nào giành chỗ của con ông Trời bị 
chém liền... (trang 182) 

Anh Đức cười khoái trá, kể tiếp: 
- Như vậy, cái chủ trương phong tỏa kinh tế địch ở ngoài kia đem vô là làm cho cái thành đồng 

tổ quốc nầy nghèo xơ nghèo xác, đến đỗi dân chẳng có cái hộp quẹt nhúm lửa, không có dầu lửa 
đốt đèn, thiếu vải nên vợ chồng phải bận chung một cái quần, người đi ra ngoài được che, kẻ ở nhà 
cứ để như vậy. Mục đích là để trong Nam bộ mình đánh ta chớ không phải đánh địch. (trang 189)... 
Ngoài trận địa, mình có hai thằng địch, thằng trước mặt, thằng sau lưng. Cả hai đều muốn lập 
chiến công bằng cách thắng mình. Thằng đứng sau lưng chạy lẹ hơn thắng núp trước họng súng 
của mình. Một khi thấy chạy không kịp, nó sẽ làm mình đứng lại để nó qua mặt. Nói cho rõ: chính 
ủy là thằng đứng sau lưng mình. Cây súng nhỏ của nó rất hữu hiệu và chính xác, làm cho mình 
đứng như trời trồng... (trang 196)  

Đi ngang một nhóm sáu bảy đứa giao liên đứng ngay cổng có treo bông kết tụi, nghe chúng 
phát ngôn, hai đứa tôi giật mình: 

- Ông rể [Tấn] có vợ một ngoài bắc. Vô đây thiếm xực vợ hai cho Nam Bắc đề huề. Đây rồi có 
công tác mới ngoài Trung, ổng mần thêm bà thứ ba, cho cả nước thống nhứt về một nhà. 

- Thì lãnh tụ, làm cách mạng, đi trước. Đàn em bắt chước bước theo. Bác Ba [Lê Duẩn] xứ ủy 
hiện có hai bà, lạ gì chuyện đó mà thắc mắc. Tao đang tính học sách bác Ba, bác Sáu [Lê Đức 
Thọ] lập phòng hai phòng ba gần mấy trạm các bác thường đến. Đặng khi nào các bác nghỉ thì 
mình cũng có chỗ ngơi, khỏi nấu cơm giăng mùng. Ngặt cây thang cụ Hồ cụt quá, bắc không tới 
Nhà Băng Tây, nên tao còn lưỡng lự chuyện nới rộng thêm phòng cái nhà lá tao ra, như nhà mấy 
bác... (trang 213-4) 

Chú Sáu Rum Bảo Việt [tổng giám thị Trường Nguyễn Văn Tố] nói thật nhỏ:  
- Tụi nó muốn dân Miền Nam thất học, dốt để dễ trị. (trang 281)  
Chị Mười [phó hội trưởng phụ nữ xã Vĩnh Viễn]: 
- Theo anh em sống gần với anh Mười kể lại, cái chết của ảnh giống hệt cái chết của anh khu 

bộ phó Khu 9. Trong trận "gọi là đụng với Tây" ở vàm rạch Cái Dừa, cả phân đội V không bắn một 
viên đạn, vì anh Hoài U ra lịnh chém vè, rút về hết. Đến lúc kiểm quân mới thấy thiếu anh Mười. 
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Mọi người đi tìm ảnh. Xác anh Mười nằm xấp trong đám mái dầm, nơi ảnh được lịnh bám đó quan 
sát mọi chuyển động của chiếc tàu chở lính Tây. Viên đạn súng Mô-de vào ngay ót của ảnh, y như 
ảnh tả cái chết của khu bộ phó Nguyễn Hùng Phước... Chôn cất anh Mười xong, một hôm chú 
Dũng ghé nhà, quả quyết với chị: Chính anh Hoài U bắn, em thấy!...  

Huyện ủy chỉ định chị đại diện phụ nữ huyện Long Mỹ đi dự Đại Hội Phụ Nữ Cứu Quốc Nam 
Bộ tại Tân Duyệt. 

Bữa xuống tam bản rời Long Mỹ, chị mới biết chỉ có đồng chí phó bí thư và chị đi dự Đại Hội 
mà thôi... Đêm đầu nó bò lại gần, tò vè, cầm tay rờ rẫm. Chị tống cho nó một đạp... Đêm thứ hai nó 
cũng lập lại cái mửng đó... Đêm thứ ba, mệt quá, vừa mới thiu thỉu, không hay nó lết lại gần, và 
cũng không biết nó làm cái gì trong tối, chị cảm thấy mũi mình bị một cái khăn chụp, mùi thoang 
thoảng thơm thơm. Chị cố đẩy ra, nhưng hai cánh tay yếu xịu trong tích tắc, sau đó chẳng biết gì 
nữa... (trang 178-9) 

Đang lớ quớ chỗ đông, thằng phó bí thư nắm tay lôi chị lại trước mặt hai bà già trầu, ú na ú 
nần láp dáp giới thiệu: 

- Đây là đồng chí Mười, đại diện phụ nữ Long Mỹ. 
- Còn đây là đồng chí Mười Thập, hội trưởng Hội Phụ Nữ Cứu Quốc Nam Bộ.  
- Đây là đồng chí hội trưởng Phụ Nữ Tỉnh Cần Thơ. 
Người vừa được giới thiệu liền nắm tay chị: 
- Coi bộ em mệt, chắc đi đường xa. Để chị lấy nước cam vắt cho em uống đặng khoẻ lại, vui 

chơi chớ.... 
Không lâu lắm, bà đó trở lại, ly nưóc cam vắt trên tay, đi cạnh người đàn ông xồn xồn trên 50, 

55 gì đó. Bà già trầu Mười Thập thấy người đó lật đật đứng dậy, khúm núm. 
- Thưa anh Ba [Lê Duẩn], khoẻ hông? 
Chẳng đáp, người đó ngó chị lom lom như mèo thấy chuột. Vẫn nhìn thẳng chị, ổng nghiêng 

đầu về bà hội trưởng Phụ Nữ Cần Thơ hỏi, giọng Nghệ rặc:  
- Vợ đồng chí chỉ huy phó phân đội V đấy hỉ?... 
Bà hội trưởng Phụ Nữ Tỉnh đưa cho chị ly nước cam. Đang khát nước, chị uống một hơi cạn 

ly. Bà ta, một tay đỡ cái ly không trên tay chị, tay kia... rồi chị chẳng biết gì nữa. Chắc em hiểu chị 
muốn nói gì... 

Chị Mười thở hắt, nghiêng qua bàn cho gần tôi, nói thiệt nhỏ:  
- Người lớn đứng trên đổ, bắt mình ngồi dưới hứng. Còn bao nhiêu lườn ghe sẽ rướn lên dề lục 

bình nữa?" (trang 180-1-2) 
Anh Bân [giao liên, thợ nề]: 
- Như đồng chí thấy đó, chuyện tụi tui tham gia kháng chiến rốt cuộc như mấy con chốt trên 

bàn cờ. Chốt chưa qua sông, không bị pháo bên kia nổ giập đầu cũng bị ngựa đá bể ngực. Còn đã 
qua sông, không bị voi giầy cũng bị xe địch quay về cán. May mắn sống được vài nước, xâm nhập 
vô cung, không bị sĩ đâm cũng bị pháo bắn ngược về, gãy chưn sút gọng. Tui biết hiện giờ mình chỉ 
có bước tiến chứ không có bước lui. Tôi khổ tâm hết sức, không biết làm sao lo cho con tôi... (trang 
247) 

- Từ hôm thấy anh Sanh, chủ tịch xã Lương Tâm chết, tôi có cái nhìn khác về kháng chiến... 
Giao liên không phải là nghề. Đó là một công việc của những người không có khả năng làm một 
cái gì khác hơn chuyện người ta biểu mình. Nếu cứ lo cống hiến cho cách mạng, mình không làm 
ra tiền để nuôi con. Đối với con như vậy, còn thiếu sót lớn. Ông bà ngoại của cháu đâu có dư dả 
phải không?  

- Dạ cũng nghèo. 
- Đó là chỗ anh phải nghĩ. Làm thợ hồ mới là nghề... (trang 248-9)  
Tối hôm đó, anh Bân và tôi lại có dịp pha trà đặng "hai thày trò" nói chuyện riêng. 
- Chắc anh đã biết tin các trường trung học kháng chiến đóng cửa chứ?  
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- Dạ có, tui có nghe mấy đồng chí giảng viên cũng như học viên ở Trường nầy bàn tán chuyện 
đó. 

- Họ bàn những gì? 
- Mấy ông giảng viên ở trung ương vô thì nói đó là chủ trương đúng đắn của Đảng. Còn mấy 

ông giảng viên Miền Nam thì cho đó là thời cơ thuận lợi nhứt để Nam bộ thụt lùi về văn hóa giáo 
dục. 

- Đó là tư duy của những người "đi dạy người khác". Còn dân, như bà con trong xã ấp Lương 
Tâm nầy, hay những người như Thím Sáu, như anh... chẳng hạn, thì nghĩ như thế nào? 

- Tui đồng ý với các đồng chí sinh trưởng trong Miền Nam. Chú Lưu thư ký của đồng chí Trản 
nói với tui như vầy: Trong lúc anh Chín [Nguyễn Ngọc Trản, giám đốc trường Đảng] thở dài khi 
biết tin trường Thái Văn Lung và Nguyễn Văn Tố nhận được thông báo của Sở Giáo Dục Nam Bộ 
ra lịnh đóng cửa để học sinh nam nữ lên đường thi đua giết giặc lập công, thì anh phó giám đốc 
[Phạm Tấn] tỏ ra hân hoan với tin nầy... (trang 285) 

Trượng và Phi là hai liên lạc viên chèo ghe cho Lưu Quý Kỳ...  
- Lần này em sẽ năn nỉ ảnh để cho em đi học! 
- Chúc chú mầy đạt ý nguyện. Mà coi chừng ảnh viện lý do này kia để giữ chú mầy cứ chèo 

tam bản, pha cà phê sữa cho ảnh. 
- Ảnh hổng cho, tui mét chị Chín [Kỳ]! Ảnh thiếu "dì" chuyện hủ hóa!  
- Coi chừng! Châu chấu đá xe gãy càng nghe chú mầy! 
- Biết mà anh! Đâu phải chỉ có con châu chấu của thằng Tượng nầy thôi! Còn biết bao nhiêu 

bò cào, bọ ngựa, dế than, dế lửa, kiến dương, con địt lửa, đủ thứ có cánh có càng... của bọn giao 
liên tụi em nữa anh! (trang 299)  

Mấy tuần trước khi tôi rời Văn Phòng A, Thanh, Đào cùng hai cô nữa rủ tôi với thằng Khởi 
Các Mác... [các bạn học cùng Trường Nguyễn Văn Tố] sáu đứa xuống xuồng đi xem đoàn hát Văn 
Công Nam Bộ trình diễn văn nghệ.  

Có dịp ngồi chỉ có hai đứa, Thanh kể cho tôi đời của cô từ lúc rời gia đình đi kháng chiến cho 
đến khi về văn phòng bác Sáu [Lê Đức Thọ]... (trang 191)  

Bực quá, tôi lẩm bẩm: Phẩm chất, đạo đức của người cộng sản như vậy dó sao?  
Thanh ngẩng đầu, mắt ướt, hỏi: 
- Anh nói gì hả anh? 
- Phẩm chất, đạo đức giả! Toàn bẩn thỉu, dâm ô, đê tiện, nói láo!  
Nhìn cô gái đáng thương đang trông sự che trở của mình, tôi mới biết sức mình chỉ có hạn, 

nhưng còn thở là còn cựa quậy. 
- Tuần sau Thanh đi với Đào ghé nhà chị Mười để bàn chuyện của mấy em... (trang 294) 
Trong lúc chuẩn bị (về thành), tôi gặp lại Thanh và Đào. Hai cô mặt mày buồn xo. Mới rời 

trường, xa nhau chưa trên hai tháng, hai người trông hốc hác, tiều tụy rõ. Gạn mãi, Đào chỉ nói: 
- Chủ nhật nầy, anh đi chợ Huyện Sử với tụi em được không?...  
Tôi nhớ đến chị Mười... Tôi chỉ nhà chị Mười cho Đào và Thanh...  
Đào kể: 
- Lúc đầu, người ta dụ dỗ chị Thanh với em xây dựng với hai ông già đều có con đùm vợ đề 

ngoài Bắc. Dụ dỗ không được, họ dùng quyền lực của chi bộ Đảng ép em và chị Thanh phải lấy 
mấy ổng... 

Thấy không lay chuyển chúng em được, họ tách chị Thanh xa em, mỗi đứa về một văn phòng 
riêng. Chị Thanh về văn phòng bác Sáu [Lê Đức Thọ], em về văn phòng ông Lưu Quý Kỳ. Chi bộ 
Đảng ở hai nơi vẫn tiếp tục khuyên và dụ dỗ. Sau một thời gian thấy khuyên chẳng được mà dụ 
cũng không xong, họ làm theo lối vũ phu vô học... 

Tôi biết bác Sáu là ai rồi. Tôi cũng rõ Lưu Quý Kỳ là người thế nào. Mấy đứa bạn trai cùng 
Trường Nguyễn Văn Tố đã về cơ quan này trước tôi một tháng, bật đèn báo động về một số nhân 
vật thuộc loại vừa có râu cằm lại có nanh ở đây khi tôi vào Văn Phòng A. 
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Tụi nó nói: 
- Đây là đất TWC [Trung Ương Cục], đọc theo từng âm của mẫu tự thành tức. TWC là chỗ gây 

ra cái tức, như tức mình, vì thấy quá nhiều chuyện trái tai gai mắt, tức hộc gạch, vì ức lòng quá mà 
nói không ra được, máu nóng trong tim muốn ộc ra, tức lộn ruột, vì đang đứng gặp chuyện ngược 
đời thành thử đầu dộng xuống đất cẳng chổng lên trời, vv... (trang 289-90) 

Cô Thanh đã kể nỗi niềm. Tác giả đã hẹn lại đàng chị Mười. Mà sao lại còn "tôi nhớ đến, tôi 
chỉ nhà". Và thật khó lòng hiểu nổi khi các nhân vật suy nghĩ, phát biểu như thế mà lại vẫn là cộng 
sản hay tiếp tay cho cộng sản. Nhất là xem ra sự đi lại giữa bưng biền và thành thị cũng chẳng khó 
khăn. Bằng chứng: trong hơn hai năm tác giả vào khu, thì ít ra cũng hai lần về thăm nhà.  

Lại cũng có những dữ kiện bất nhất ở thời điểm, ở nhân vật,... như sau:  
Ngày tựu trường năm 1949... 
Tây tổ chức biểu tình tưng bừng từ Bắc vô Nam, xúi dân nước tôi đòi ông vua mất ngôi trở lại 

ngai vàng. 
Huế biểu tình ngày 12-8, Hà Nội ngày 1-9, Sài Gòn ngày 14-9-1947, không phải 1949. 
Vua Bảo Đại nhận chức quốc trưởng, kiêm nhiệm chức thủ tướng. Ngày ông về nước, Tây làm 

lễ đón rước long trọng ở Sài Gòn. (trang 119) 
Ổng về nước ngày 24 tháng Tư năm 1949 và lên thẳng Đà Lạt. Mãi gần hai tháng sau, 14-6, 

mới xuống Sài Gòn trao đổi các văn kiện với cao ủy Pignon.  
Tôi đã nghe mấy anh học trên tôi một lớp nói về Trường Sĩ Quan Tông ngoài Bắc và Trường Sĩ 

Quan Đà Lạt trong Nam. (trang 121) 
Vào năm 1949, không thể nói đến Trường Tông, vì sau 1945, trường này không mở lại, còn 

Trường Đà Lạt thì mãi 5-11-1950 mới khánh thành. 
Dùng tiền Đông Dương Ngân Hàng, loại xé làm hai. Đừng bao giờ để nguyên tấm giấy năm 

chục hay một trăm. Tờ giấy bạc đó sẽ không bao giờ tới tay người nhận y như vậy đâu. (trang 160) 
Tiền Đông Dương Ngân Hàng có giấy năm mươi đồng chăng? 
Nhẫn thông báo: Anh Chín Trản nhắn về dặn anh Tấn chuẩn bị đặng tôi đi nhận sách của Mặt 

Trận Tổ Quốc và Hội Liên Việt tặng. Hội Hoa Liên cũng có nhiều sách tiếng Trung Quốc muốn cho 
Trường. (trang 198) 

Vào năm 1950, đã có Mặt Trận Tổ Quốc (và Hội Hoa Liên) chưa?  
Tin thứ hai, chuyện lục đục trong nội bộ Quân Khu Ủy Khu 9, kể từ ngày ông Vũ Đức mất 

chức bí thư khu ủy, mất luôn mạng trên đường được điều về trung ương. Trong vòng có mấy tháng 
mà bên quân sự bị xóa tên rồi đặt tên lại, cũng chỉ vì mấy ông ngoài Bắc mới vô Nam đòi làm tư 
lệnh, nhứt là khi ông Nguyễn Bình chết. (trang 205) 

Vũ Đức chết ngày 17-3-1947. Bộ Tư Lệnh Khu 9 bị giải thể ngày 15-5-1950 và thành lập lại 
ngày 20-10-1950. Thì khó là chuyện lục đục nội bộ, vì không thể kéo dài đến thế, đối với cộng sản. 
Còn Nguyễn Bình chết ngày 29-9-1951, sau đó cả năm, thì có liên quan gì? 

Tất cả những chuyện trên đây đều là ở bưng, trước ngày tác giả về thành, giữa năm 1952. 
Vào thời điểm này, ông Tâm làm thủ tướng (6-5-1952), Sài Gòn khá yên tĩnh, làm gì đến nỗi 

ông bác tác giả, giám đốc nhân viên [?] Sở Cảnh Sát Đô Thành Sài Gòn phải bắt tác giả ban ngày, 
ban đêm đi học bằng xe của Sở, do nhân viên cảnh sát lái? Và rồi sự việc kéo dài đến chừng nào. 
Có kéo cả sang thời Đệ Nhất Cộng Hòa chăng? 

Năm 1956, tôi được dịp hiểu chữ tự do thêm một nấc cao hơn trong việc phổ thông đầu phiếu 
truất phế Bảo Đại. 

Ngày "trưng cầu dân ý" là 23-10-1955, chứ không phải 1956.  
Sau khi tốt nghiệp, bằng lòng nhận học bổng đi Mỹ (1960?), được Trường Quốc Gia Sư Phạm 

tuyển dụng để hưởng lương và phụ cấp trước khi lên đường du học, tác giả về Cần Thơ thăm gia 
đình. 
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Tôi ở lại Cần Thơ thêm hai ngày nữa để ủng hộ tinh thần vợ đi thi đíp-plôm. Nhớ lại mới hôm 
nào, bên bờ Rạch Bông Vang, tôi khuyên Lợi chấm dứt công tác giao liên ra vào giữa bưng biền và 
thành thị, quay về đi học. Thế mà bốn năm sau, cô đi thi bằng Thành Chung... 

Tác giả có vẻ nhớ lộn. Cô Lợi về thành, ở nhà bố mẹ vị hôn phu học từ năm 1951. Năm 1960, 
tác giả tốt nghiệp Quốc Gia Sư Phạm, thì là tám, chín năm, chứ đâu phải bốn? Mà vào năm đó chỉ 
có thi Trung Học Cấp I, chứ làm gì còn Đíp-plôm với Thành Chung? 

Lần đầu trong đời được ngồi trên chiếc Boeing 707, thấy nó lớn làm sao. Lớn hơn cái nhà của 
Ba Má tôi nhiều lắm. (trang 329) 

1960 đã có phản lực cơ Boeing 707 chưa, hay vẫn còn Constellation DC6?  
Kết Luận 
Ông bạn trẻ thắc mắc: 
- Liệu tác giả có tật hoang tưởng về người về việc? 
- Hay tác giả đã lẫn ở tuổi 73 (2006 – 1933)? 
- Hoặc, ít lâu nay, thấy tác giả hiện diện chỗ này chỗ kia khá nhiều, nên muốn tự quan trọng 

hóa bằng cách kể về những việc, những người hoang đường?  
Thú thực tôi không biết trả lời ra sao. Chỉ biết một điều là tác phẩm thì có tính cách chống 

cộng rõ ràng. Nhưng về tác giả thì quả là khó hiểu. Tại sao có những nhận xét, đối thoại như tác giả 
viết, mà chính tác giả lại cứ là cán bộ trí vận cho cộng sản. Không thấy một giải thích gì vì sao cứ 
hoạt động chung thủy cho cộng sản mà vẫn chống cộng. Cũng lại không thấy tác giả đề cập chút gì 
về công tác trí vận của mình (thời "quốc gia", thời đệ nhất cộng hòa, thời đệ nhị cộng hòa). Không 
biết có ngang ngửa với những tên tuổi như Lê Văn Nuôi, Dương Văn Đầy, Nguyễn Hữu Thái,... 
chăng? Một đàng, nội dung sách quá nhiều sơ sót. Một đàng phần chú thích quá mực đầy đủ, tỉ mỉ. 
Quả thật là bí hiểm. Vậy tác giả hoàn thành tác phẩm nhằm mục đích gì. Rõ ràng nó không như Lời 
Nói Đầu của tác giả cũng như lời Bạt của ông Mặc Đỗ!!! 

 
1. Các chữ trong ngoặc đơn là do người viết thêm vô. 

 
 
 

ĐỌC "TRĂNG HUYẾT" 
 
Cái tựa hơi lạ, gợi tò mò. Sách gói kín trong bao nhựa. Nhắc lên xem, thấy tờ giấy bọc ngoài 

(jacket) in lời giới thiệu của Nguyễn Minh Diễm "một trường thiên tiểu thuyết lịch sử" và lời bạt 
của Hoàng Khởi Phong "gói trọn lịch sử và chiến tranh Việt Nam cận đại của năm chục năm từ 
1925 cho tới 1975."  

Viết lịch sử thì cần sự chính xác về bối cảnh, về sử kiện, về nhân vật lịch sử,... Và tất nhiên 
phải tìm tòi tra cứu, đối chiếu các sách vở tài liệu có trước, càng nhiều càng tốt. Nhiều khi phải tới 
tận nơi để tìm tòi thêm. Tuy vậy cũng vẫn khó mà giám chắc khi viết về những thời kỳ xa xưa. 
Chúng chỉ có giá trị tương đối. Tiểu thuyết lịch sử thì ít đòi hỏi hơn, vì được phép hư cấu về sự 
việc, về con người. Nhưng về bối cảnh, sử kiện, nhân vật (lịch sử) thì cũng vẫn phải càng sát với sự 
thực, với thời đại, làm sao cho người đọc có cảm tưởng như được sống trở lại khung cảnh lịch sử 
đó, tác phẩm mới thành giá trị. Lịch sử hay tiểu thuyết lịch sử đương đại càng có cái khó của nó. Vì 
có những người, những việc của thời đại còn sờ sờ ra đó. Nếu không tìm hỏi chu đáo, đúng người 
đúng việc, chỉ dựa vào mớ sách vở thì khó mà mô tả người, cảnh cho đúng để thành có giá trị.  

Tôi vốn rất thích đọc về lịch sử Việt Nam, nhất là lịch sử đương đại, vì có theo dõi, có biết 
được ít nhiều, và lúc nào cũng muốn tìm hiểu thêm, nên mua ngay. Sách bìa cứng, khổ 7 x 9 1/2" 
do Kiến Văn Thời Đại, 7615 Heritage Dr., Annandale VA 22003, xuất bản lần thứ nhất tại Hoa Kỳ, 
dày tất cả 1026 trang, giá 38$00 US.  
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Mang về đọc, thì ra đây là cuốn Anh ngữ "Saigon", gần 800 trang của Anthony Grey, do nhà 
Little, Brown and Company, Boston-Toronto xuất bản năm 1982, do Nguyễn Ước làm một việc 
chưa từng có là viết thêm vào một cuốn tiểu thuyết đã xuất bản và đang lưu hành. Từ trên 800 của 
"Saigon", ông đã viết thêm khoảng 1/3 nữa để thành trường thiên tiểu thuyết "Trăng Huyết" dài 
hơn 1200 trang (Lời Giới Thiệu, trang xii). 

Tôi không đọc cuốn "Saigon", nhưng qua "Trăng Huyết", tôi tin rằng cuốn "Saigon" được 
nhiều người thích, nhất là người tây phương. Rất nhiều tình tiết éo le, đủ mọi tính cách tiểu thuyết: 
tâm lý, ái tình, trinh thám, kiếm hiệp, giả tưởng, truyền kỳ, lâm li bi đát, kể cả chuyện gối chăn 
nóng bỏng.  

Xin quí vị chịu khó đọc một đoạn trích dẫn (khá dài, vì không thể rút ngắn):  
Nathaniel Sherman vấp chân suýt té ngoài cửa lều. Flavia nghe tiếng chồng làu bàu chửi thề 

và sờ soạng hồi lâu nơi tấm liếp chận cửa. Vào được bên trong, ông chậm chạp tháo giày, cởi quần 
áo rồi lê người tới bên chiếc giường dành riêng cho vợ và nhếch mép cười với bà trước khi lảo đảo 
đáp người xuống giường.  

Bên ngoài, tiếng sấm rền lớn hơn, mưa bắt đầu nhỏ từng giọt kêu tí tách nơi mái lá trên đầu 
hai vợ chồng. Nathaniel nghiêng đầu về phía Flavia, gần tới độ bà ngửi ra mùi cô nhắc trong hơi 
thở ông. Thượng nghị sĩ nói, giọng có phần nào líu lưỡi: 

- Mình ơi! Em vẫn là một phụ nữ xinh đẹp tuyệt vời! Anh biết rằng không phải lúc nào anh 
cũng làm đúng vai trò một người chồng mà anh muốn làm với em... nhưng như vậy không có nghĩa 
là anh không tán thưởng và ngưỡng mộ nhan sắc của em... Em có biết cho... như vậy không...? 

Flavia nhắm nghiền mắt, cố giấu thật kín cảm giác ghê tởm khi Nathaniel áp chiếc miệng rộng 
mở lên đôi môi bà và bắt đầu sờ soạng hàng nút trên chiếc áo đi săn bốn túi bà đang mặc. Sau đó 
ông luồn tay vô nịt ngực của Flavia, và bắt đầu xoa nắn một bên ngực, nhưng thay vì cảm ứng, bà 
nằm bất động và chờ, như bà vẫn thường làm. Từ từ, cử động của bàn tay Nathaniel chậm dần, 
nhịp thở của ông đều hơn và cuối cùng, khi ông nằm yên, Flavia gỡ tay ông khỏi y phục xô lệch của 
mình, trườn mình ra khỏi bên dưới người ông. Lập tức, ông lăn ngửa người ra giừơng của bà, nằm 
xuôi chân xuôi tay và bắt đầu ngáy vang.  

Ngay lúc đó, mưa bắt đầu nặng hạt, rơi lộp độp rồi đổ ào ạt xuống mái lá bên trên làm chìm 
lỉm mọi âm thanh khác của đêm. Trong một hai giây, Flavia lưỡng lự rồi không nhìn quanh, bà giựt 
tung sợi dây buộc tấm liếp cửa và bước ra ngoài lều. 

Mưa tuôn xối xả đầm đìa mặt đất khô. Chỉ trong mấy giây, tóc Flavia dán sát hai bên má. 
Chớp lóe hình chữ chi trên đầu làm toàn khu trại săn sáng rỡ như ban ngày và tiếp đó, qua màn 
đêm dày đặc, tiếng sấm vang tới điếc tai. Trong ánh chớp chói lòa, Flavia chạy băng mình qua bãi 
đất trống lênh láng nước, không dừng lại, cho tới khi đến trước cửa lều của Jacques Devraux. 

Bên trong, cây đèn bão treo cao giữa lều vẫn sáng và vì Devraux không buông mùng, ánh mắt 
Falvia lập tức rơi trên thân thể màu vàng mảnh dẻ của vợ Ngô văn Lộc đang căng ra bên dưới 
người hắn, trên giường. Lúc bà bước vào thì Devraux đang ngó về phía tấm liếp cửa. Hẵn chững 
lại khi thấy Flavia. Bà im lặng chầm chập nhìn đáp trả tia mắt của hắn. Trong một khoảng khắc, 
bà vừa kinh hoảng vừa rúng động sâu xa. Và thấy Flavia không bỏ đi, Devraux nhịp xuống nữa, 
ban đầu chậm rồi dồn hết sức mạnh, nhịp nhanh hơn. Không biết bao nhiêu lần hắn dập xác thịt 
của mình xuống thân thể người đàn bà An Nam. Trong khi chuyển động của cơ thể càng lúc càng 
nhanh, Devraux kềm ánh mắt hắn gắn chặt vào mặt Flavia Sherman, thách thức. 

Flavia đứng chôn chân tại chỗ, nhìn lại Devraux như thể bị thôi miên, chăm bẳm ngó da mặt 
hắn đang căng ra chầm chậm trên xương gò má. Dần dần, ngang chỗ mấy sớ thịt thắt lưng trần 
truồng của hắn, nhịp dập xuống thúc bách hơn và cuồng loạn hơn. Khoảng khắc cuối cùng của cơn 
co giật, nét mặt Devraux dãn ra, dàn rộng thành một chiếc mặt nạ dát mỏng. Hắn giữ nguyên tư 
thế bất động trong một lúc, lưng ưỡn lên, răng cắn chặt, môi trề ra, miệng há hốc im lặng giữa 
phút quằn quại xuất thần. Rồi người đàn bà An Nam bắt đầu thổn thức. Sau cùng Devraux dịu lại, 
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cất mình khỏi người chị. Vẫn thầm lặng khóc tủi thân. từ trên giường chị trườn mình xuống mặt đất 
nhớp nhúa, lật đật quơ mấy manh quần áo rồi vọt ngang người đàn bà Mỹ, chạy vào mưa. 

Vợ Lộc vừa bỏ chạy thì Falvia Sherman đưa tay sờ soạng búp nịt của mình nhưng tay bà run 
rẩy lẩy bẩy không kềm lại được, phải mất hồi lâu bà mới cởi xong quần áo. Jacques Devraux ngắm 
nhía Flavia khi bà trong bộ y phục ướt đẫm bước ra. Dưới ánh đèn, cơ thể trần truồng của Flavia 
lấp lánh nước mưa pha lẫn với mồ hôi và khi thấy tia nhìn thèm khát trong mắt hắn, bà khụy đầu 
gối xuống bên hắn.  

Với sự dịu dàng mà Flavia không ngờ, người Pháp vòng hai tay ôm người bà, đỡ bà lên bên 
hắn trên giường. Trong một thoáng, với vẻ kỳ lạ lóe lên trong đôi mắt, Devraux nâng dầu Flavia 
trong hai bàn tay mình, tìm khuôn mặt bà. Rồi hắn kéo bà sát vào mình, hôn bà thô bạo. 

Flavia bắt đầu rên lên khi hắn vuốt ve thân thể bà. Và khi hắn nhập vào bà, bà thét lớn như thể 
đau đớn cực độ. Cùng với tiếng gầm của cơn bão đang ập tới vang đầy tai mỗi người, cả hai buông 
thả thể xác cho sự ham muốn dữ dội sau nhiều năm cô độc, nay kích động mê loạn với những nhịp 
điệu điên cuồng trong cơn xuất thần mãnh liệt, hết đợt này tới đợt nọ. (Phần Thứ Nhất, trang 90-1-
2)  

Lạy Chúa tôi, hẳn quí vị phải đồng ý với tôi ông Grey đáp ứng đúng... khẩu vị độc giả tây 
phương thích... của lạ. Đủ cả chiêm dâm (voyeurism), phô dâm (exhibitionism), nhất là thỏa mãn 
chứng bất lực của đa số mấy ông Tây, ông Mỹ qua người... hùng Devraux. Ông thợ săn của chúng 
ta vừa bỏ con ngựa này, nhảy xuống, leo phóc lên ngay con ngựa kia, phom phom phi... nước đại 
đuổi bắn... sư tử, cọp, beo phơi phới. Hẳn ông được chân truyền bí kíp Hoàng Đế Nội Kinh, làm ăn 
chí chạp. Cỡ đó hẳn "nhất dạ tam thập lục giao, sinh tam thập công tử tiểu thư", chứ ba chục Minh 
Mạng Toa, ba chục viên Viagra thấm thía... mẫu gì!!!  

Theo lý thuyết, nguyên tắc, chuyện gì mà chẳng có thể xảy ra ở cái cõi đời này. Thôi thì ông 
Grey nói chuyện Tây, chuyện Mỹ, mình chẳng biết đâu mà bàn. Ông cho nhân vật Mỹ (Joseph 
Sherman) có con Mỹ, con Việt, nhân vật Tây (Jacques Devraux) có con Tây, con Việt. Chắc vì to 
con, lông lá xum xuê nên hấp dẫn. Còn nhân vật Việt, dù có những vị du học ở kinh đô ánh sáng, 
cũng chẳng cua được bà đầm nào. Rồi các con cái của hai ông Tây, ông Mỹ cùng các nhân vật Việt, 
kẻ ở bên phe tư bản, kẻ ở bên phe cộng sản thù hận nhau, chém giết nhau loạn xà bần. Cuối cùng 
ngỏm củ tỉ hết. 

Phúc cho những kẻ không thấy mà tin: ông Grey, cho đến khi xuất bản cuốn sách, chưa hề đặt 
chân tới Việt Nam. Do đó, như trong Lời Giới Thiệu, ông Nguyễn Minh Diễm viết dù Anthony 
Grey tài ba cách nào thì ông cũng vẫn là người phương tây từ ngoài nhìn vào đất nước Việt Nam, 
ông có tài giỏi cách mấy thì ông vẫn không thể nhập vai người Việt Nam, và khung cảnh sống cũng 
như các nhân vật ông tạo ra vẫn không tránh khỏi có phần khập khễnh, lạc loài dưới con mắt phân 
tích của độc giả người Việt, vì họ chỉ là "người Việt gốc ngoại, được xây dựng từ kiến thức, sách vở 
về đất nước, con người cũng như lịch sử và văn hóa Việt Nam (trang xii).  

Chính Nguyễn Ước cũng nhận rằng đã phải viết chêm vào, khi thì trọn một chương, khi thì vài 
đoạn ý tưởng, vài lời đối thoại, nhiều nhân vật phụ, vv... để chính đính, minh họa, đào sâu tâm lý 
của các nhân vật người Việt, bổ túc nhiều chi tiết về hoàn cảnh chính trị, khuynh hướng cách mạng 
bản địa và thời đại, sự kiện lịch sử, nghi lễ cung đình, phong cảnh, nghi lễ, tục lệ và văn hoá dân 
tộc, vv... (Tái Bút, trang 986) 

Như vậy, đây không là một cuốn sách cốt dịch nguyên văn để giới thiệu văn chương Anh mà 
chỉ là phỏng dịch, dịch thoát, hay phóng tác nội dung. Ông Nguyễn Ước cũng đã trả lời phỏng vấn 
của Đài Á Châu Tự Do là lý do cụ thể để ra mắt gấp Trăng Huyết vì năm nay kỷ niệm 50 năm trận 
đánh Điện Biên Phủ và sang năm là kỷ niệm 30 năm Sàigòn thất thủ. Với hai thời điểm đó, tôi nghĩ 
có lẽ độc giả dễ chú ý tới bộ trường thiên tiểu thuyết Trăng Huyết và đề tài của nó hơn lúc nào hết. 
(trang 1002) 

Thế thì có thể coi đây là một phóng tác, hơn nữa một tác phẩm, của ông Nguyễn Ước. Và nếu 
vậy thì vấn đề lại là khác. 
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Cốt nhắm độc giả người Việt thì sao lại cứ cố tình dùng lối văn dịch, hành văn trúc trắc, dùng 
những danh từ lạ lẫm làm gì. Tôi chỉ nêu vài thí dụ, ở Phần Thứ Nhất: 

Chúng tôi tìm chủ yếu là trâu nước, heo rừng và nhất là trâu rừng, đặc biệt con min, một loài 
thú bị gọi là trâu rừng.  

 
Văn Việt thì phải: "Chúng tôi chủ yếu tìm trâu nước, heo rừng và nhất là trâu rừng, đặc biệt 

con min, một loại trâu rừng" mới được. 
Người Tàu gọi nghi thức ấy là "khấu đầu" nhưng người An Nam gọi là "làm lạy". Chẳng người 

An Nam nào dùng hai chữ "làm lạy" bao giờ. Họ vẫn dùng "khấu đầu", hoặc rập đầu, sụp lạy, bái 
lạy, quì lạy, bái quị, phủ phục...  

Những câu văn trúc trắc cũng như các danh từ lạ lẫm tuy vậy là điều không đáng kể. Đáng kể 
là những sai lầm quá đáng. Thì lại cũng là trách nhiệm của ông Nguyễn Ước viết nhảm hoặc không 
"chính đính, minh họa"... 

Tiểu thuyết để giải trí khác. Tiểu thuyết lịch sử để làm sống lại một giai đoạn lịch sử khác. 
Tiểu thuyết lịch sử với mục đích sửa đổi đầu óc con người lại càng khác. Dù "độc giả hẳn cũng 
không đòi hỏi nó phải đúng từng chi tiết với việc thật và người thật", nhưng, như đã tuyên bố, "tác 
giả của nó cố gắng bám sát sự kiện lịch sử" (trang 895), thì không thể có những sơ sót sơ đẳng, 
bằng không thì thành ra chuyện kẻ thong manh đòi chỉ đường cho người sáng mắt. Nhất là không 
nên bịa ra (hay không bỏ đi) những điều không cần thiết, những dữ kiện lịch sử rành rành không có, 
khiến người đọc đương thời (lứa 5, 6, 7, 80 tuổi) không tin cậy, thì sửa đổi cái gì. Chưa kể còn 
khiến cho những người trẻ và các thế hệ sau (lứa 4, 3, 20 tuổi) tin lầm vào lời đoan của ông, thì rồi 
sẽ có những lầm lạc đáng tiếc, nếu chúng ta không sớm vạch ra, tỉ như cô bạn trẻ Việt Nam của ông 
Grey đã nói với ông ta: Tôi xin cám ơn ông viết cuốn sách này. Tôi biết được rất nhiều về xứ sở và 
dân tộc của tôi mà trước đây tôi chưa hề biết. Tôi nghĩ rằng giá trị lớn lao nhất của cuốn truyện 
này là nó bảo tồn ký ức lịch sử cho những thế hệ mới của người Việt trong một thế giới đang thay 
đổi nhanh chóng. Tôi cho rằng đây là cuốn tiểu thuyết rất quan trọng cho dân tộc Việt Nam – và 
cũng cho mọi người khác nữa. 

Do đó, về mục này, tôi xin được phép tạm kể ra sơ sơ, nhưng cũng chỉ đủ... đởm lược giới hạn 
vào nửa Phần Thứ Nhất (từ trang 3 đến trang 61) mà thôi, theo thứ tự trong cuốn sách. Còn thì đành 
cảnh giác vị nào mua đọc là những điều kỳ cục tương tự về tập quán, về lịch sử đầy rẫy suốt cuốn 
sách: 

Cậu xem xét thật tỉ mỉ từ đống hình hài này tới đống hình hài khác. Rõ ràng không còn nghi 
ngờ gì nữa! Người ta ngã gục và đang nằm bất động, miệng há hốc, hai ống chân khẳng khiu xoắn 
vào nhau. Qua ống kính, cậu thấy rõ ràng quần áo và mặt họ nhuốm đầy máu... 

- Nhưng sao khắp người họ dính đầy máu? 
- Đó chẳng phải là máu đâu, Monsieur Joseph. Người An Nam hầu hết đều ăn trầu. Đó là một 

loại thuốc tê mê nhẹ. Nó làm xỉn xỉn giác quan nhưng chất nước của nó dây màu đỏ ra chung 
quanh miệng và trên quần áo của họ – nó còn làm đỏ đường đỏ sá khi họ nhổ xuống đất. (trang 23) 

Ông Grey không tới Việt Nam, viết bậy bạ, miễn cho người tây phương đọc thấy hấp dẫn 
chẳng sao. Nhưng ông Ước là người Việt, tất biết chúng ta ăn trầu có thể ngoe ngoét ra miệng chứ 
làm gì đến nỗi mặt mũi quần áo nhuốm đầy cốt trầu?  

Trang phục màu tùng lam của họ vừa kín đáo vừa hấp dẫn, ôm kín người từ cổ tới hông và 
dính sát lên từng đường nét trên bộ ngực cao thanh tú làm tăng thêm vẻ quyến rũ của bờ vai thanh 
mảnh, vòng eo nhỏ nhắn và nếp cong mềm mại của bờ hông tươi trẻ. Tuy vậy từ hông trở xuống, 
hai tà áo trước và sau nhẹ như tơ cùng chiếc quần dài lụa trắng gợn sóng lại thầm kín che giấu đôi 
chân và bắp đùi. (trang 26) 

Đây là ông Grey (hay ông Ước) tả bộ y phục do Lemur sáng tạo chỉ xuất hiện khoảng cuối thập 
niên 30. Xin ông Ước chịu khó tìm xem các hình ảnh về trang phục phụ nữ Nam Kỳ khoảng 1925. 
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Joseph vừa vội vàng dúi hai đồng bạc vào bàn tay đang khum lại của bác phu xe vừa rối rít 
cám ơn bằng tiếng Pháp. Số tiền này nhiều gấp ba lần giá tiền xe thông thường... (trang 28) 

Dù là Tây là Mỹ (người bản xứ chẳng ai có mấy bước mà nhảy lên xe kéo làm gì) đi từ khách 
sạn Continental (đường Catinat) tới dinh thống đốc (đường Lagrandière) hồi đó cũng chỉ vài ba xu 
là cùng. Vậy dân "kẻng" (American) chi 2$00 thì không phải gấp ba lần mà là gấp 300 lần. 

Trong đại khách sảnh, những người hầu An Nam đều mặc áo dài trắng... (trang 29) 
Bồi bếp An Nam hồi đó không mặc áo dài trắng, mà mặc áo cộc trắng, cổ đứng, hồ bột ủi 

thẳng cứng. 
Hai anh em Sherman nhìn lên, thấy thống đốc và cha mình đang trò chuyện với một người An 

Nam già, dưới cằm có một chòm râu bạc và dài, đội mũ cánh chuồn kiểu đời Minh và mặc áo bào 
thêu bằng lụa lấp lánh, màu xanh nước biển... Đứng bên ông, một người An Nam trung niên mặc 
áo quan thụng màu đậm hơn đang theo dõi cuộc nói chuyện với vẻ mặt cẩn trọng. (trang 38) 

Ông già là cụ Trần Văn Lung "thượng quan Bộ Lễ" [thượng thư?), "vẫn duy trì chức vụ của 
mình ở triều đình Huế", vị trung niên là ông con Trần Văn Hiếu "quan sứ thần của nhà vua tại Nam 
Kỳ". Cụ Lung làm quan bộ Lễ, công việc duy nhất còn lại của triều đình Huế được Pháp chấp nhận 
là nghi lễ. Thế mà cụ lại không ở Huế, vào Nam Kỳ ở khơi khơi, thì để công việc bộ Lễ ai lo? (Lúc 
này Hồ Đắc Trung là thượng thư bộ Lễ kiêm bộ Học). Rồi triều đình Huế làm gì có sứ quán, tòa 
lãnh sự ở Sài Gòn để ông Hiếu làm "quan sứ thần". Ngay ở Bắc Kỳ, ngày 26-7-1987, Pháp đã ép 
vua Thành Thái ký đạo dụ bãi bỏ chức kinh lược Bắc Kỳ, chuyển giao toàn bộ chức năng của kinh 
lược sứ vào tay thống sứ, chuyển toàn bộ số nhân viên làm ở Nha Kinh Lược sang Tòa Thống Sứ 
Bắc Kỳ. 

Mà đi dự tiếp tân của quan thống đốc, sao mấy vị này lại đóng trào phục vào làm gì, để làm trò 
mua vui cho mấy ông... bạch quỉ, hồng mao chắc?  

Giữa bàn thờ có bát nhang bằng gỗ, trên tua tủa những chân nhang còn lại từ những lần thắp 
buổi sáng buổi chiều suốt tháng chạp này... Kế bên khay hoa quả và sâu vào bên trong một chút là 
phần cúng cơm, gồm có một bát cơm, một quả trứng; cơm sới vào một cái bát đầy có ngọn, úp lồng 
một cái bát khác làm thành bát cơm lồng; trứng gà luộc bóc vỏ bẻ dẹt trên dĩa với ít hạt muối. 
(trang 46)  

Giỗ thượng quan, thân sinh cụ thượng, nội tổ quan sứ thần, mà dùng bát nhang... bằng gỗ đã là 
lạ, lại chỉ có bát cơm quả trứng, còn lạ hơn. Bát cơm quả trứng là lễ vật dành cho người mới chết. 
Còn cúng giỗ thì nhiều món hơn.  

Cả ba đều biết nghi lễ sẽ kéo dài khoảng nửa giờ – cho tới khi cây nhang độc nhất cắm trong 
bát gạo trắng trên ban thờ tàn ngang mặt gạo. (trang 49)  

Đây cũng là cái cách dùng tạm cho người mới chết. Còn thì phải dùng bát nhang thực thụ, 
đựng cát sạch để cắm nhang. Tác giả lại quên mất là đã tả cái bát nhang bằng gỗ tua tủa những chân 
nhang ở mấy trang trước. Mà nhang thì có chân nhang, tàn làm sao ngang mặt gạo được. 

Vào sáng hôm sau cuộc tiếp tân của thống đốc, dưới ánh nắng sớm mai chói chang và trong 
trẻo, quãng đường dài năm cây số nối liền Sài gòn và Chợ lớn rộn ràng với gần như không thiếu 
một loại xe cộ nào tùng phục vụ loài người từ xưa tới nay. Được kéo bởi những chú ngựa nhỏ chân 
ngắn và bước nhẹ, bò thiến thấp lùn, con người ta gầy gò da vàng vọt mình mẩy ướt đẫm mồ hôi 
hoặc bởi máy chạy xăng phun khói mù mịt hay máy đốt than chạy hơi nước, đám rước dài vô tận ấy 
gồm xe ngựa, xe bò, xe kéo tay, tàu điện, xe lửa, xe hơi và xe hàng nườm nượp nối đuôi nhau hết 
vào lại ra, băng ngang cánh đồng buồn tẻ chỉ toàn những thửa ruộng không một bóng cây, hối hả 
kết thúc công chuyện làm ăn của mình trước khi cái nóng ban trưa lùa khách đi đường đổ xô nhau 
tìm bóng râm và chỗ núp (trang 54)  

Quang cảnh này không thể có vào hồi năm 1925. Nhất là máy đốt than chạy hơi nước thì thật 
không hiểu là cái gì? Tàu thủy chạy trên bộ? Còn xe hơi chạy bằng hơi than (gazogène) thì chỉ có 
hồi thập niên 40, khi đệ nhị thế chiến khiến xăng khan hiếm mà thôi. 
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Qua khỏi cầu Bình Lợi, con đường băng ngang một vùng mênh mông ruộng đồng thấp trũng 
với những đám dân quê An Nam hết cúi xuống lại ngửng lên trong bùn đặc quánh tới ngang bụng 
(trang 58) 

Ruộng quanh cầu Bình Lợi nhất định không thuộc loại thấp trũng. Mà ngay thấp trũng như 
ruộng ngoài Bắc thì bất quá lội cũng chỉ nửa bắp chân là cùng. Bùn ngang bụng, làm sao rút nổi 
chân mà cày bừa, cấy hái? Ngoại trừ loại đồng chiêm, nhưng chỉ là ngập... nước. 

Thình lình chiếc xe giật mạnh khi tài xế đạp gấp chân thắng. Joseph ngồi ngay sau Jacques 
Devraux nghe hắn vừa thở hắt ra vừa làm ràm chửi thề. Ngước mắt lên, cậu bé Mỹ thấy một dân 
quê trên vai vẫn gồng gánh vọt qua đường sắt ngay đầu xe Citroen rồi nhe răng cười đắc thắng. 
Khi xe chạy nhanh trở lại, Joseph ngoái ra đàng sau nhìn lần nữa và thấy người nhà quê ấy lại 
nhảy cỡn lên, hoa chân múa tay, như thể tế lễ ngay chính giữa mặt lộ. 

Paul Devraux nói với giọng giải thích: 
- Tôi e rằng quí vị phải làm quen với cảnh đó. Nó xảy ra rất thường.  
Joseph hốt hoảng hỏi: 
- Tại sao họ làm chuyện đó? Có phải họ đang tự tử? 
- Không hoàn toàn như vậy. Họ đang ra sức giết chết tà ma của họ đấy. Nhưng rủi thay nhiều 

khi họ cũng giết luôn cả họ. 
... Thần ác, còn gọi là tà ma, dẫn họ tới cám dỗ sa ngã và họ tin rằng cách độc nhất có thể trục 

nó là kéo nó tới sát sự nguy hiểm. Nếu bản thân họ suýt chết và cái bóng của họ bị xe đụng hoặc 
trâu húc thì lúc đó họ tin rằng thần ác đang sống trong cái bóng của họ đã bị tiêu diệt. (trang 60-1)  

Cứ kiểu này, thì dân An Nam mình biến thành anh hùng hết trọi, vì luôn luôn cần cho cái bóng 
của họ đối đầu với nguy cơ. Chả trách "Bác Hồ" khoe ra ngõ là gặp anh hùng. 

Thôi, tôi xin tạm đủ. 
Các ông Anthony Grey, Nguyễn Ước, Hoàng Khởi Phong, Nguyễn Minh Diễm yêu hòa bình, 

muốn loài người yêu thương nhau, lên án chiến tranh, thù hận, khuyên mọi người nên hóa giải hận 
thù, hòa hợp hòa giải. Tốt lắm. 

Ông Grey, người Anh, sinh năm 1938, làm thông tín viên cho hãng Reuters tại Bắc Kinh và bị 
Trung Cộng bắt giam hơn hai năm để trao đổi với các "công nhân tin tức" Trung Cộng bị Anh bắt 
giam ở Hong Kong. Dĩ nhiên là có khổ, nhưng so với nạn nhân "cải cách", tù "cải tạo" Việt Nam thì 
chẳng nghĩa lý gì.  

Ông Nguyễn Ước sinh năm 1947 tại Quảng Bình, hẳn chẳng biết Việt Cộng ra sao. Nhưng cha 
mẹ ông chắc không ưa cộng sản mới di cư vào Thừa Thiên. Ông Ước lớn lên đi dạy học. Cộng sản 
vào Nam, ông không phải đi "cải tạo", nhưng không còn (được?) dạy học, sống bằng đủ mọi nghề 
suốt 13 năm. Chắc cũng không khá, nên năm 1989 vượt biên, định cư tại Canada. Tại hải ngoại có 
12 tác phẩm, thì 7 tác phẩm tái bản và phát hành trong nước. 

Ông Hoàng Khởi Phong mới đây ai cũng biết không còn "chạy trốn tổ quốc" nữa mà đã trở về 
với "tổ quốc", hiện, vì một nguyên do nào, đó vẫn còn phải miễn cưỡng "tạm xa tổ quốc" của ông. 

Và hẳn chủ trương của ông Diễm cũng không khác: Xóa bỏ hận thù, hòa giải hòa hợp.  
(Có điều nói vậy, mà không phải vậy. Cũng mới đây thôi, cụ Hoàng Hải Thủy già đầu rồi mà 

còn ngây thơ, ở Miền Đông, viết bài chê ông Phong, khi sang Miền Tây, gặp ông Phong, giơ tay 
xin bắt, ông Phong không bắt. Thì Việt Cộng cũng vậy thôi. Chúng sẽ chỉ bắt tay những kẻ thời cơ, 
đón gió làm tay sai cho chúng. Còn những vị chống chúng thật tình, chúng sẽ chỉ bắt... bỏ tù là nhẹ 
nhất).  

Bốn ông trên đều... an toàn xa lộ. Do đó, nếu các ổng không hận thù gì cộng sản thì cũng dễ 
hiểu. Chỉ hiềm các ông hiểu sai vấn đề và đặt sai đối tượng.  

Khởi nguyên chiến tranh thường là do lòng tham, kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu, chiếm đoạt tài sản, 
bắt kẻ yếu phải phục vụ mình. Thì rồi kẻ yếu mới phát sinh hận thù. Nếu kẻ mạnh thôi không ức 
hiếp bóc lột kẻ yếu nữa, thì hận thù cũng tiêu tan. Có khi còn được nạn nhân mang ơn. Phục thù 
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cũng chưa chắc là để... trả hận. Mà lại là vì thấy mình... mạnh, đi bắt nạt... kẻ thù để thỏa mãn... 
tham sân si!  

Triều đình Trung Quốc xâm lăng, cai trị, bóc lột Việt Nam, thì triều đình Việt Nam kêu gọi 
dân nổi lên ngăn chặn hay đánh đuổi. Đuổi được rồi, đôi bên giảng hòa, triều đình Việt Nam sẵn 
sàng làm chư hầu triều đình Trung Quốc. Dân Trung Quốc, dân Việt Nam hết hận thù, sẵn sàng liên 
lạc, buôn bán, làm ăn với nhau. Nhà nước Pháp Quốc xâm lăng Việt Nam, nhà nước Việt Nam, dân 
chúng Việt Nam chống lại. Chống không nổi, nhà nước Pháp Quốc thống trị, đè nén, bóc lột, dân 
chúng Việt Nam hận thù. Khi đuổi được Pháp, nhà nước Việt Nam hai miền bang giao với Pháp, 
dân chúng Việt Nam buôn bán làm ăn với dân chúng Pháp, chẳng có thù hận gì. Nhà Lê, nhà Mạc 
tranh nhau. Nhà Trịnh nhà Nguyễn tranh nhau. Nhà Nguyễn Tây Sơn, nhà Nguyễn Gia Long tranh 
nhau, nhưng dân chúng có thù hận gì nhau. Nhà nước Nga cộng sản muốn làm bá chủ hoàn cầu, 
nhà nước Mỹ tư bản muốn làm bá chủ hoàn cầu, chỉ đạo Việt Nam Cộng Sản, Cộng Hòa đánh 
nhau. Độc lập thống nhất, tự do cơm áo, công bằng dân chủ chỉ là những khẩu hiệu bịp bợm. Cộng 
Hoà thua, dân chúng Nam Bắc đi lại thăm hỏi nhau, giúp đỡ nhau, thông gia với nhau, có thù hận gì 
nhau. Tư bản Hoa Kỳ và cộng sản Việt Nam bang giao, làm ăn với nhau, làm gì có thù hận. Người 
Việt Nam nam bắc bỏ chạy cộng sản, vẫn liên lạc, gửi quà, gửi tiền cho thân nhân, bà con, bè bạn, 
hàng xóm, láng giềng ở nhà, có ai thù hận ai. Nhà nước Việt Nam "giải phóng" xong chiếm đóng 
Kampuchia, nhà nước Trung Cộng "dạy cho nhà nước Việt Nam một bài học" xong rồi, dân các 
nước đó vẫn giao hảo với nhau, thù hận gì đâu? Thù hận là thù hận kẻ làm ác, không chịu hối cải, 
không chịu từ bỏ việc làm ác. 

Đồng nhất hóa nhà nước, chế độ với đất nước, dân tộc thì là thậm ngu dốt. Đồng tấu kêu gọi 
xóa bỏ hận thù, hòa hợp hòa giải... dân tộc kiểu cộng sản là thậm lưu manh. Thù hận nếu có, thì 
trước hết là giữa nhà nước cộng sản bạo tàn với người dân, cả miền nam miền bắc, hoặc là giữa 
đảng cộng sản, đảng viên lạm quyền ức hiếp, giết tróc, tù đày, hành hạ với nạn nhân. Vậy có kêu 
gọi, là kêu gọi kẻ mạnh, kẻ đi ức hiếp bóc lột, kẻ làm ác. Kêu gọi nạn nhân là một sự ngớ ngẩn, nếu 
không phải là ngu xuẩn. 

Hẳn ông Anthony Grey đã nhận ra như thế, sau vụ chiến tranh Iraq. Ông Grey khá đúng khi 
cho rằng Mỹ, một cách công khai, hiến mình để ngăn chặn sự lan tràn của thế giới cộng sản tại 
rừng rú Việt Nam, nhưng đã hoàn toàn rõ ràng rằng nó còn phức tạp hơn thế nữa. Có lẽ cái phức 
tạp mà ông nói, là Mỹ không quan tâm lắm tới các thực tại lịch sử của Việt Nam [hay Iraq] và 
những khát vọng của dân tộc ấy. (trang 1021) 

Nói là phức tạp không hẳn đúng. Mà là khó hiểu. Cái khó hiểu này đã được nhiều tác giả viết 
trên Người Dân. Là dĩ nhiên Mỹ muốn ngăn chặn cộng sản. Ngăn chặn thôi, chứ không phải tiêu 
diệt. Cho nên Mỹ đã yểm trợ Nga Xô, Trung Cộng, Việt Cộng. Tuy nhiên với công, với của bỏ ra, 
Mỹ vẫn có thể giúp những người quốc gia chân chính chống cộng hữu hiệu hơn, thực hiện được tự 
do dân chủ, ấm no hạnh phúc. Nhưng Mỹ không làm. Mỹ dùng độc tài phong kiến. Phải chăng Mỹ 
muốn duy trì áp bức. Có áp bức, thì có đấu tranh. Có đấu tranh thì có chiến tranh. Có chiến tranh 
thì bán được khí giới? Và Mỹ đổ người đổ của phứa phựa. Phải chăng Mỹ vốn sài sang, không cần 
tiết kiệm. Khó mà có được câu trả lời rành mạch. Cho nên tác giả Phan Lư trong bài "Chê Mỹ" 
(NgD183) vừa qua mới kết luận: Quí vị nào có câu trả lời, hẳn rất hữu ích cho việc... nhờ vả Hoa 
Kỳ để phục quốc và hưng quốc. 

Theo tôi, nó là cái lòng tham khó bỏ của kẻ mạnh. Phải cần có kẻ mạnh hơn Mỹ mà không 
tham. Có lẽ khó mà có nổi một kẻ như vậy, cho nên trong "Lời Bạt Của Tác Giả Anthony Grey 
Tháng Giêng Năm 2005", ông ta đành thú nhận là hết hi vọng, mà đành trông vào sự can thiệp của 
một nền văn minh...  hiện hữu tại một hành tinh khác trong thiên hà của chúng ta, tiến trước chúng 
ta 25,000 năm, và vẫn liếc mắt quan sát các biến cố ở đây nhưng không ra tay can thiệp trực tiếp vì 
họ tôn trọng sự tự do ý chí của chúng ta (trang 1024). 

Dù thất vọng ở hành tinh nay, ông Grey vẫn chẳng hết hoang tưởng trong chuyện đang vận 
động để cuốn Saigon được dịch nguyên văn và phát hành tại Việt Nam. Điều này chứng tỏ ông 
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chẳng hiểu biết gì về cộng sản. Và cũng chẳng hiểu còn dịch để làm gì, khi đã đành tin vào nền văn 
minh ngoài trái đất.  

Ông Grey có quyền tin chuyện thần thoại, chẳng chết chóc ông Tây đen, Tây trắng nào. Nhưng 
các ông Việt Nam mất công dịch, in và ca tụng ông Grey, thì thật tội nghiệp cho dân Việt Nam 
chúng ta. 

Ông Dupont nào đó không phải là nhà nước Pháp, bà Smith nào đó không phải là nhà nước 
Mỹ, ông Grey không phải là nhà nước Anh, ông Việt Thường không phải là nhà nước Việt Nam 
Dân Chủ Cộng Hòa, tôi không phải là nhà nước Việt Nam Cộng Hòa, chúng ta làm gì có thù hận 
với nhau mà phải hòa giải hòa hợp. Thực ra, ngày nay, chúng tôi cũng chẳng còn cần nói đến thù 
hận với những người cộng sản Hồ Chí Minh, Phạm Văn Đồng, Trường Chinh,... Họ chết hết rồi. 
Những người do họ gây thù hận cũng chết gần hết rồi. Nhưng chúng tôi vẫn phải chống bạo quyền 
(cộng sản?) hiện nay, dù chúng tôi đã thoát vòng của họ, vì họ (Nông Đức Mạnh, Phan Văn Khải, 
Nguyễn Tấn Dũng,...) vẫn tiếp tục đàn áp bóc lột đồng bào, dày xéo quê hương chúng tôi. Đừng nói 
chuyện (thù hận) quá khứ để đánh lảng chuyện (bạo tàn) hiện tại. 

Ông Grey gọi Trăng Huyết là trường thiên tiểu thuyết khuếch đại (Lời Nói Đầu, trang viii), 
ông Ước gọi nó là tiểu thuyết sử thi (Tái Bút, trang 984), ông Phong gọi nó là tác phẩm văn chương 
(Thay Lời Bạt, trang 993, 995), tôi liệt nó vào loại... truyền kỳ mạn lục. Dư thì giờ, đọc giải trí thì 
quả cốt truyện có những điều ly kỳ gay cấn, kiểu Bố Già của Ngọc Thứ Lang, Xếp Al Capone của 
Trường Xuân Lê Xuân Nhị,... nhưng văn phong văn thể, dù là dịch dù là viết đều kém xa một trời 
một vực. 

Mà tại sao lại "Trăng Huyết" mà không là "Huyết Nguyệt" hay chỉ giản dị là "Trăng Máu". Cái 
kiểu nửa chữ nửa nôm "lính thủy đánh bộ" này mệt quá. Mà dù trăng có đỏ như máu cũng chẳng 
phải là "trăng báo điềm và làm chứng cho nửa thế kỷ đau thương ly loạn trên khắp nước Việt 
Nam". Thứ Hai 18-12-72, ngày Mỹ ném bom 12 ngày đêm Miền Bắc, không phải là khởi điểm của 
đau thương ly loạn trên khắp nước Việt Nam. Viết như thế là để qui trách cho Mỹ, chạy tội cho 
cộng sản. Đau thương, ly loạn từ trước đó nhiều lắm. Đó phải là ngày 19-8-1945, ngày cộng sản 
"cướp chính quyền". Và ngày 18-12-72 cũng chẳng phải là rằm. Đó mới là 13 tháng Một âm lịch. 
Tháng Một, ngoài Bắc mưa phùn gió bấc, đồng bào ngoài Bắc cơm không đủ no, áo không đủ ấm, 
bụng đói cật rét, bộ động ngộ sao mà rủ nhau ra phố... ngắm trăng, thưa ông Ước? 

 
 
 

SÁM HỐI, GỘT RỬA? 
 
25 năm ở hải ngoại này, tôi thấy có hai cuốn sách gây nên chuyện khá ồn ào. Đó là cuốn Việt 

Nam Máu Lửa Quê Hương Tôi của Đỗ Mậu và Bí Mật Hậu Trường Chính Trị Việt Nam 54-75 của 
Đặng Văn Nhâm. Cả hai cuốn đều thuộc hạng nặng kí, vì... nhiều trang (cả hai cuốn đều trên 1500 
trang). 

Tôi chẳng có hân hạnh quen biết hai tác giả này. Nói đúng ra, tôi chẳng có hân hạnh quen biết 
bất kỳ tác giả nào. Hồi còn trong nước, làm cái chân quân nhân công chức quèn, chẳng được tham 
nhũng thối nát thì cơm ngày hai bữa còn chưa xong, quanh năm không mắm quẹt thì cũng gạo lứt 
muối mè, đâu có tiền bạc mà mua sách báo, còn nói gì quen biết nhà văn, nhà báo. Chuyện quốc gia 
dân tộc thì ngoài tầm mình, hễ khi nào có tí băn khoăn là bị thiên hạ gạt luôn, bảo đã có Mỹ lo. Do 
đó, nhiều lắm cũng chỉ phong thanh nghe ông Đỗ Mậu làm quan to, ông Đặng Văn Nhâm làm báo, 
làm chí gì đó là hết. 

Ở Hoa Kỳ, đói rét hẳn không lo rồi, mới giám tự thưởng cái món giải trí là tìm đọc những sách 
báo Việt. Thế có nghĩa là tôi biết rất ít, hay hầu như không biết gì, về người, về việc của những 
năm 1954-75, lại cũng có nghĩa là tôi chẳng có thành kiến gì với cá nhân, đoàn thể, tôn giáo, nhà 
nước nào hết trọi. Nếu có suy nghĩ gì, trước kia và hiện nay, thì cũng chỉ là trên cơ sở một kẻ dân 



210 
 

dã tầm thường quan niệm về thân phận mình, một con dân của một quốc gia lạc hậu, nhược tiểu mà 
thôi. 

Cho nên, đối với tôi, cuốn Việt Nam Máu Lửa Quê Hương Tôi là một cuốn sách giá trị. Nó giá 
trị ở chỗ có rất nhiều tài liệu, dẫn chứng và giải thích đúng như sự nhận định, suy nghĩ và quan sát 
của đa số thường dân. Chưa kể đến cái danh sách dài ngoằng cuối sách gồm những thư từ, ý kiến 
của những vị tên tuổi. Nhưng nó gây ồn ào vì đụng chạm đến những người một thời làm cha thiên 
hạ, hoặc được hưởng ân sủng của chế độ, hoặc vì tình cảm riêng tư. Nay họ cũng vẫn cứ muốn duy 
trì cái hào quang giả tạo hay biện minh cho cái quá khứ của chính họ, của người họ có cảm tình. 

Tôi cho rằng cuốn sách này không do riêng Đỗ Mậu viết, mà là công trình của một tập thể. Tôi 
nói thế, vì thấy Đỗ Mậu không thuộc loại người thông minh gì, nên mới cứ cố tình nhét vào sách 
những chuyện vô lý về mình. 

Đỗ Mậu khoe theo ông Diệm làm "cách mạng" vào khoảng đầu thập niên 1940. Lúc đó, Đỗ 
Mậu không còn trẻ dại gì. Nếu theo ông Diệm thì chỉ là vì thấy ông Diệm theo Kỳ ngoại hầu Cường 
Để. Mà Kỳ ngoại hầu Cường Để lúc đó là lá bài của Nhật, rất nhiều hi vọng thay thế Bảo Đại, ngày 
một ngày hai. Thế nhưng Đỗ Mậu cứ bảo mình đi làm "cách mạng" thì rõ ra là ngốc nghếch, tưởng 
lừa được mọi người. Ai bịt mũi cho nổi một kẻ đi làm "cách mạng" với một viên cựu quan lại toàn 
gia có thành tích trung thành với Pháp, với Nam Triều, nhưng đã bị tước hết chức tước, phẩm hàm 
đuổi về xua gà mà vẫn không biết nhục, còn phịa ra là ta đây từ nhiệm, lại vẫn vênh vang khoái 
đám thân nhân, con ăn đầy tớ một điều "chú thượng", hai điều "anh thượng", ba điều "cụ thượng". 
Rồi đến 1945, ít nhất cũng phải tam thập nhi lập, nhưng Đỗ Mậu còn bào chữa một cách u mê, đến 
cả mức cho là bỏ "cách mạng Diệm", chạy theo "cách mạng Hồ" là vì không biết Việt Minh là cộng 
sản. Ông ta nói thác ra thế thôi, thực ra vẫn chỉ là gió chiều nào quay theo chiều đó, chứ đã hoạt 
động "cách mạng" thì tệ đến đâu mà lại chẳng phân biệt được. Bằng chứng là ông Diệm đó, ổng có 
hợp tác với Việt Minh đâu. 

Cho nên, nếu cuốn sách do một người khác đứng tên và không có sự bảo trợ của nhóm Phật 
Giáo Ấn Quang, thì nó sẽ khiến đám Cần Lao Nhân Vị, những người công giáo thiên vị ông Diệm 
khó phản pháo hơn nhiều. 

Đàng này ông Mậu tận hưởng ân sủng của nhà Ngô cho đến phút chót rồi phản chủ, tự khoe 
khoang vô lối về mình và đưa đủ mọi thứ xấu xa của chủ ra, lại do phe đối nghịch bảo trợ, thì ngay 
cả người vô tư đến đâu cũng vẫn không dễ dàng chấp nhận. Có điều phe phản pháo hăng hái quá, 
ồn ào quá, kiên trì quá làm người bàng quan càng thấy rõ là họ bị trúng tim đen, đến mức điên 
cuồng, nhao nhao đua nhau lên tiếng. 

Còn cuốn Bí Mật Hậu Trường Chính Trị thì giá trị tài liệu không được bao nhiêu, lại còn tiền 
hậu bất nhất. Phần lớn chỉ là những chuyện trà dư tửu hậu về những cái nhảm nhí thuộc về vi phạm 
phép nước, về tiền bạc, trai gái của các "ông bà" ở cái buổi "ông thì xuống thằng, thằng lại lên 
ông", mà ít liên quan đến chính tình đất nước. Đáng lý nó nên có cái tựa là "Thâm cung bí sử" thì 
đúng hơn là "Bí mật hậu trường chính trị". 

Ở đây, ông Nhâm cũng phạm phải lỗi lầm là tự đề cao cá nhân, lại còn nêu những chuyện 
không cần thiết về đối thủ của mình trong ngành báo chí, trong việc Văn Bút. 

Tuy nhiên ta có thể thông cảm cho tác giả, khi ông ta xác định là "dụng tâm dùng xác con 
chuột chết làm mồi, để nhử con rắn độc ra khỏi hang". Xác con chuột chết mà được như thế thì 
cũng là may mắn cho cái khứu giác của chúng ta lắm rồi.  

Ngoài ra, tôi hoàn toàn đồng ý với ông Nhâm về điểm "bây giờ, chúng ta phải biết cắt bỏ ung 
nhọt của quá khứ, can đảm cất đầu lên nhìn thẳng tới tương lai". Cũng chẳng khác gì chủ trương 
của nhà xuất bản Người Dân: "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 đại và hiện đại của khoảng thời gian đầy oan khiên." Bằng không "vinh dự được 
suy tôn một cách nhầm lẫn hoặc oan khuất khó lòng giải tỏa".  
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Có người cho việc phổ biến những điều tương tự là vạch áo cho người xem lưng, là làm mất sự 
đoàn kết,... Tôi cho là "thiên hạ" người nào quan tâm, thì họ đã biết quá rõ rồi, nhiều lắm lắm, chả 
cần đợi mình vạch áo; người không quan tâm thì có vạch họ cũng chẳng buồn xem, chưa kể họ có 
đọc được chữ Việt đâu mà lo. Còn đoàn kết thì làm sao có thể đoàn kết được khi mà người nọ vẫn 
bán tín bán nghi về tư cách của người kia. Vậy có bao nhiêu nghi vấn hay lời đồn đại sao không cứ 
thẳng thắn nêu lên để đương sự bạch hóa. Ngay như trong trường hợp đương sự không còn ở cõi 
đời này nữa, như anh em ông Diệm, thì cũng có người khác bào chữa giùm. Thế chẳng lành mạnh 
hơn là cứ lấm lét nhìn nhau chăng?  

Ông Nhâm than phiền là "chưa nhận được lời minh xác của một ai trong cuộc, con rắn độc quả 
thật rất khôn ngoan, đã không chịu trườn mình ra ánh sáng công luận". Điều này có thể có hai lý 
do. Một là đương sự không có cách gì bào chữa được. Hai là đương sự tự đề cao, cho rằng không 
cần phải lên tiếng.  

Tôi cho lý do thứ nhất kể như là lương thiện đi. Vì đó là một cách gián tiếp nhận lỗi. Và việc 
đã qua cho qua luôn. Lý do thứ hai thì không ổn. Đối với quốc dân, đối với bia miệng, không một 
kẻ nào có thể tự cho cao hơn được. Có cơ hội mà không tự bào chữa, thì đương nhiên coi là chấp 
nhận sự cáo giác và phán xét của mọi người. Hoàng Cao Khải, Tôn Thọ Tường chả hạn, dù chẳng 
ai công khai hạch tội, họ cũng vẫn phải phân bua. Vì ít nhất họ cũng là những người có trình độ 
hơn loại Nguyễn Thân, Trần Bá Lộc. Và người đương thời, người hậu thế cũng có phần nào thông 
cảm. 

Chúng ta bước vào đệ tam thiên niên kỷ. Ai cũng nên có một sự thay đổi dứt khoát, tẩy rửa, 
xưng tội và hối cải để được tha thứ, tâm hồn thanh thoát. Chả thế mà giáo hoàng Jean Paul II, một 
giáo chủ thường được coi là vô ngộ, nhờ có ơn thánh linh soi sáng, cũng đã đại diện giáo hội để xin 
tha thứ về những lỗi lầm quá khứ và kêu gọi sám hối. Thế thì sao cá nhân mỗi người chúng ta lại 
không nhận tội lỗi, nếu có, của chính mình mà xin tha thứ và sám hối???  

Do đó, hãy để cho người trong cuộc lên tiếng nói. Người ngoài khỏi cần làm cái việc "Lê Lai 
cứu chúa". Nó bệ rạc và chứng tỏ thân phận con ăn đầy tớ, chưa biết hưởng không khí tự do dân 
chủ của thế giới văn minh, tinh thần phục thiện của giáo hội công giáo, của mỗi cá nhân muốn thực 
sự làm người.  

 
 
 

CŨNG ĐỌC "TRẢ TA SÔNG NÚI" 
 
Tôi là thường dân Việt. Tôi chẳng có bằng cấp, địa vị, tiền bạc. Cả đời, tôi bận việc cơm áo 

cho gia đình, giật gấu vá vai. Nên chẳng bao giờ nhìn được xa hơn cái đầu mũi. Vả lại có muốn 
cũng không xong. Tất cả các nhà nước Việt Nam đều không cho phép có đối lập. Không được có 
đoàn thể, không được có tổ chức đối lập, thì người dân đơn độc biết dựa vào đâu để mà bày tỏ 
nguyện vọng của mình. Hở ra là dùi cui, nhà tù hay viên đạn thì khó nói chuyện hùng hay hèn 
được. Thế cho nên tôi không quen thuộc gì các ông to bà lớn đã đành. Mà cũng chẳng có điều kiện 
hay nhu cầu để nghe biết gì nhiều về họ. 

Sang đây thì hơi khác. Không còn lo đói rách. Không còn chuyện dùi cui, nhà tù, súng đạn. Lại 
có cả thì giờ nhàn tản. Nhiều khi tôi có cái thú đi tìm sách báo. Khá nhiều lần, tôi thấy cuốn hồi ký 
của ông Phạm Văn Liễu. Nhưng thú thực tôi rửng rưng. Vì cho rằng lại một ông nhà binh khoe 
khoang thành tích dởm. Nhất là cái tựa Trả Ta Sông Núi đầy vẻ cải lương. Tôi cười thầm: Đòi 
suông, đứa nào nó trả. Phải làm sao tống cổ nó đi, mà cướp lại, mà giành lại.  

Thế mà rồi, tình cờ đọc một bài báo của một ông viết về tập hồi ký này khiến tôi rất ngạc 
nhiên, mà tìm đọc nó. Tôi đã đọc kỹ toàn bộ, gồm ba tập, kèm theo bài Vỗ Ngực (tản mạn về cuốn 
Trả Ta Sông Núi của cựu đại tá Phạm Văn Liễu) của một ông nhà binh, cũng cấp tá, ông Trần Khắc 
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Kính, đăng trên tờ Sài Gòn Nhỏ và bài Một vài bổ chính về cuốn Trả Ta Sông Núi của ông Lê Văn 
Thái, một người bạn của ông Liễu, đăng trong NgD số vừa qua. 

Điều gây tò mò cho tôi là do giọng viết của ông Trần Khắc Kính. Một giọng tủn mủn, hằn học, 
thiếu tình người. Đúng ra ông Kính chỉ viết về Tập I, tức là phần ông Liễu tự nói về cuộc đời từ 
nhỏ cho đến khi tham gia cuộc đảo chính ông Ngô Đình Diệm. 

Tủn mủn, vì khi phê bình một cuốn sách, một bài viết, thay vì chỉ nói đến những cái đại thể. 
Đàng này ông Kính chê ông Liễu nhận định sai lạc và hời hợt, ngay từ những dòng đầu tiên của 
cuốn sách Trả Ta Sông Núi: 

Ông Liễu đã viết tỉnh Nam Định có một hải cảng sầm uất nhất, nơi hoa thương và khách buôn 
ngoại quốc lui tới đã lâu đời. Đâu có! Bến Đò Quan là một cảng đường sông, đâu phải là hải 
cảng?... Đọc thêm: 

Thổ sản nổi danh nhất của Nam Định là quít và rươi... Tiết trời tháng 9 mới có sương, trông 
sang hai bên bãi sông, tưởng chừng lạc và một nước toàn quít vàng. Gặp lúc mưa nhỏ, khắp nơi 
trong thành chỉ thấy trên là trời, dưới là rươi. Miệt Xuân Trường nổi tiếng về cam chứ không phải 
là quít... Cam thì trồng trong vườn nhà, làm sao mà có bãi sông toàn quít (cam) vàng được?... Còn 
rươi, loài ấu trùng này chỉ có thể sinh sản từ những gốc rạ ở cánh đồng chua, nghĩa là gần biển mà 
thôi, làm sao khắp nơi trong thành chỉ thấy trên trời, dưới là rươi được? (Sài Gòn Nhỏ trang 61, 
62) 

Ông Kính cố tình chứng minh ông Liễu viết sai lạc bằng việc nêu những chuyện lặt vặt, lầm 
cam mật nơi quê của hai ông (ông Liễu và ông Kính) thành quít. Quất, quít, cam mật (cam đường), 
cam giấy là cùng một loại, khá giống nhau, chỉ khác về cỡ khổ, vỏ dầy mỏng, vị ngọt nhạt. Ông 
Liễu bỏ làng đi từ hồi 5 tuổi, thì sự nhầm cam mật thành quít có gì là quan trọng. Nhưng tôi nghĩ là 
ông Kính thiếu thành thực khi trách ông Liễu. Ông Liễu muốn khoe về quê hương mình nên trích 
hai câu trong bài Thiên Trường ký sự: "Lưỡng ngạn tân sương kim quất quốc, Mãn thanh tế vũ thổ 
hà thiên và mở ngoặc tạm dịch: Tiết trời [tháng 9] mới có sương, trông sang hai bên bãi sông, 
tưởng chừng lạc vào một nước toàn quít vàng. Gặp lúc mưa nhỏ, khắp nơi trong thành chỉ thấy trên 
là trời, dưới là rươi." (TTSN tập III, trang 19). Trích dẫn lời người xưa đâu có phải là chuyện nói 
sai, dù là nay cảnh, người, mọi thứ có thể đổi thay. Và khi ông Liễu viết về cái hải cảng sầm uất 
cũng là ông nói chuyện... đã lâu đời của tỉnh Nam Định. Đó là cái cửa bể Ba Lạt (nay đã bị phù xa 
bồi lấp) mà xưa kia chính các nhà truyền giáo cũng đã vào, để tới Ninh Cường, Trà Lũ truyền đạo. 
Chứ đâu có phải cái bến Đò Quan ở trên con sông đào, ngay thành phố đâu! 

Ông Liễu viết bằng Certificat de fin d'études primaires là Sơ Học Yếu Lược dĩ nhiên là sai. 
Bằng Sơ Học Yếu Lược thi vào cuối lớp ba cũng còn gọi là bằng Tuyển Sinh. Còn bằng đó, thi cuối 
lớp nhất (năm/sáu), thì là bằng Tiểu Học (CEPFI, Certificat d'Études Primaires Franco-
Indochinoises), còn gọi là bằng Khóa Sinh hay Cơ Thủy. Vậy ông Kính gọi là Sơ Học Pháp Việt 
cũng sai luôn (Sài Gòn Nhỏ trang 61). Vì lúc đó chưa dùng hai chữ Việt Nam, mà là Đông Dương 
(Indochinois) hay Bản Xứ (Indigène). 

Ông Kính viết: 
Phụ thân ông (Liễu) xuất thân chắc là Caporal Chef ở Intendance (cai sếp quân lương) của 

một đơn vị lính khố đỏ nào trên đây, tức là ông thuộc dòng dõi lính khố đỏ. Thế mà ông dám mở 
miệng ra thóa mạ QĐQGVN 99 phần trăm, nếu không phải 100% cấp chỉ huy đều đã đi lính từ thời 
khố đỏ, khố xanh... Ngay đến những sĩ quan trẻ tốt nghiệp các trường võ bị... sống buông thả như 
những tên lính tẩy, cuộc đời chẳng gì khác hơn là gái và rượu... Vậy hóa ra ông tự thóa mạ, cũng 
như thóa mạ cả dòng dõi nhà ông à? Sao lại quá khôn dồn ra dại vậy? (Sài Gòn Nhỏ trang 62) 

Rõ ràng ông Kính cố tình cắt xén để xỉ vả oan ức ông Liễu. Ta hãy trích cho đủ câu đó thì rõ. 
Ông Liễu viết: "Nhìn quanh những người đồng ngũ cũng không thể không chua xót nhận hiểu Quân 
Đội Quốc Gia Việt Nam còn đầy rẫy tàn tích của phong kiến, thực dân. 99 phần trăm, nếu không 
phải 100% đều là lính đi từ thời khố đỏ, khố xanh; kinh nghiệm chiến đấu có thể có, nhưng lập 
trường và quan điểm chính trị là những con số không rực rỡ. Ngay đến những sĩ quan trẻ, tốt 
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nghiệp các trường võ bị mới thành lập, cũng không thiếu phần tử chẳng có một ý niệm nào về tư 
cách và phẩm hạnh của một sĩ quan quốc gia. Họ sống buông thả như những tên lính tẩy; cuộc đời 
chẳng có gì khác hơn là gái, rượu và đàn bà giữa những khoảng trống của hai lần hành quân. Liệu 
tình trạng có thể cải thiện để đạt được chiến thắng cuối cùng? Liệu chính thể quốc gia, lúc đã rút 
vào miền Nam, sẽ có một lãnh tụ khả dĩ hướng dẫn con thuyền quốc gia qua cơn bão táp hồng thủy 
hiện nay?" (TTSN tập III, trang 297-8)  

Vậy có gì là tự thóa mạ cũng như thóa mạ cả dòng họ không?  
Ông Kính nhạo báng ông Liễu là cách miệng, phường chèo, láo khoét, vì bị cộng sản săn đuổi, 

trên đường bôn tẩu phải chăn trâu, kiếm củi, quét nhà, rửa chén, nấu bếp, phụ giúp lò bánh mì, 
chạy hàng sách, giặt ủi, hớt tóc dạo, có khi phải đi cốc nữa! Thì ra các ông đi làm cách mạng là 
như thế vậy đó. (Sài Gòn Nhỏ trang 62) 

Rồi ông Kính tự khoe: 
Chúng tôi, trong những ngày đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp, đã tham gia trực tiếp tại 

thị xã Nam Định, ngay từ đêm 19/12/46, cho mãi tới khi mặt trận vỡ vì trận phản công phối hợp 
thủy lục không quân của Pháp vào dạo giáp tết Đinh Hợi. Lúc đó các ông sắp vượt biên giới Lào 
Cai, Hà Giang để sang Tàu rồi, đâu mà có cơ hội quyết tâm đánh đuổi giặc Pháp được. (Sài Gòn 
Nhỏ trang 62)  

Chúng ta phải công bằng. Người chí lớn phải ẩn nhẫn là chuyện thường tình. Đào Duy Từ chăn 
trâu, Bá Lý Hề chăn trâu, Câu Tiễn nếm phẩn, Hàn Tín lòn trôn,... đâu có gì mà nhạo báng. Những 
thanh niên nam nữ tuổi ông Liễu ông Kính mà tham gia cách mạng chống Cộng chống Pháp thời đó 
là vô cùng đáng kính trọng. Họ đã bỏ mọi sự để lên rừng lên núi học tập, chiến đấu. Họ đã đuổi 
cộng sản, lập tỉnh chính quyền quốc gia, đánh Pháp từ Tàu trở về, từ ngoài khơi vào do ký kết với 
cộng sản. Còn kháng chiến theo lịnh cộng sản ngày 19-12-46 thực ra chỉ có các tự vệ thành Hà Nội 
là chiến đấu anh dũng. Các nơi khác thì hầu như là trò chơi ú tim. Tỉ dụ ở Nam Định, Pháp nằm 
khàn trong nhà băng kiên cố, tự vệ thành (ít nhất là lũ chúng tôi) đêm đêm chui xuống hầm tránh 
bom chưa lấp gần đó bắn lẹt đẹt mấy phát mousqueton, vác loa nói lảm nhảm trêu tức giặc, gần 
sáng rút lui an toàn. Đến khi quân Pháp đến tăng cường (11-3-47) thì rút. Có gì mà khoe khoang.  

Bây giờ đến chuyện thiếu tình người. Xin quí vị tạm đọc điều ông Kính viết:  
Nghe nói bữa ra mắt cuốn sách trong ngày 14 tháng 7, ông Liễu phải ngồi xe lăn. Tình trạng 

sức khỏe như vậy là đáng lo ngại. Nếu còn ở Việt Nam, chắc là đã đi theo Bác từ lâu rồi. Nhưng tại 
miền tạm dung này, với nền y khoa tối tân, vẫn còn có thể sống ngắc ngoải dài dài. Lúc gần đất xa 
trời thường hay nghĩ quẩn, khi muốn giối giăng một điều gì. 

Giống như trường hợp của ông Đỗ Mậu trước khi chết cố ngồi xe lăn lên Đài Truyền Hình Hà 
Nội, trả lời phỏng vấn để ca tụng chế độ xã nghĩa. Ông Liễu vỗ ngực tự xưng là nhà cách mạng, 
nhưng lại chối bỏ tất cả những thành quả của người quốc gia và đề cao, ve vãn cộng sản, với tình 
trạng sức khỏe suy sụp như vậy, ông không sợ trụy tim hay nhồi máu cơ tim hay sao? (Sài Gòn Nhỏ 
trang 64)  

Đề cao, ve vãn cộng sản là vì ông Liễu viết: "Đa số những người bị [đệ nhất cộng hòa] bắt giữ 
với tội danh cộng sản chỉ là những nông dân mà tội lỗi chỉ lớn nhất là có tài sản hoặc vợ hay con 
gái đẹp." (TTSN tập III, trang 358)  

Kết luận, ông Kính viết: 
Mỗi sáng lái xe đi ăn sáng, tôi ghé qua các chợ Việt Nam, tôi nhìn thấy trước cửa chợ hàng 

đống báo chí, tập san, sách đủ loại, để hàng chồng, biếu không. Cuốn Trả Ta Sông Núi của ông 
Phạm Văn Liễu cũng đáng được xếp cạnh những chồng sách này. 

Sở dĩ tôi phải mất công đề cập tới, là vì lý do đã được trình bày cặn kẽ trong tiểu mục 4 [Cây 
Muốn Lặng Mà Gió Chẳng Đừng] trên đây. (Sài Gòn Nhỏ trang 64)  

Lý do đó là: 
Trong trang 411 [đúng ra là trang 431], ông Liễu viết: Cái lối trừng phạt cả vợ con và thân 

nhân người chống chế độ này là một trong những bằng chứng rõ ràng nhất về tinh thần mọi rợ kiểu 
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trung cổ của anh em ông Diệm cùng thuộc hạ như bộ trưởng Lâm Lễ Trinh và nhóm mật vụ đặc 
trách về cuộc đảo chính. (Sài Gòn Nhỏ, trang 62) 

Đúng lý ra, vụ điều tra [việc đảo chính 11-11-60] phải trao cho đại tá Đỗ Mậu, giám đốc Nha 
An Ninh Quân Đội. Nhưng ngày đó, ông Mậu bị tổng thống Diệm nghi ngờ là thiếu khả năng... Do 
đó trung tá Lê Quang Tung, giám đốc sở Liên Lạc Phủ Tổng Thống được chỉ định lãnh trách vụ 
này... Ông Tung không muốn rời – tuy là tạm thời – chức vụ giám đốc Sở Liên Lạc, mất đi sự tiếp 
xúc thường xuyên với các giới chức cao cấp của CIA (như Edward Barbier, Russ Miller, Gilbert 
Layton,...). Và thế là tôi – thiếu tá phó giám đốc Sở Liên Lạc – được chỉ định thay thế, sang ngồi 
bên trụ sở số 8 Nguyễn Bỉnh Khiêm của Nha An Ninh Quân Đội, để điều khiển cuộc điều tra này... 
Ngày 15-11-69, tôi mới sang bên ANQĐ, thì tất cả đã bị bắt xong xuôi cả rồi... (Sài Gòn Nhỏ trang 
63) 

Chuyện ông Liễu nói về việc người dân bị bắt oan, về việc lạm quyền của mật vụ, nếu nói 
chung, thì cũng chẳng có gì quá đáng. Nhưng rất có thể khi nói nhóm mật vụ đặc trách về cuộc đảo 
chính, nghĩa là ông Kính và các nhân viên thuộc quyền ông, thì ông Liễu sai. Thế nhưng cái sự hậm 
hực của ông Kính có vẻ quá cái mức bình thường. Hẳn có những lý do hệ trọng nào đàng sau. Phải 
chăng ông Kính là thành phần Cần Lao? Mà dù sao, theo sự nhận định của những thường dân 
chẳng vị bên nào, thì tôi chắc rằng mọi người hẳn đều đồng ý rằng đó là một giọng điệu không nên 
có ở bất cứ một người nào đã leo lên đến cấp tá trong quân đội quốc gia. 

Ông Lê Văn Thái viết về Tập III (nói về Phong Trào Kháng Chiến Hoàng Cơ Minh). Nhưng 
ông Thái không nói về cuốn sách, mà chỉ bổ chính những điều ông cho là ông Liễu thiếu sót. 

Ông Thái cho là ông Liễu can đảm, nói 8, 90% sự thật. Người cùng hoạt động với nhau, rồi sau 
phân hóa mà nói vậy, thì hẳn nó là vậy. Có được sự thật đến 8, 90% là điều quí lắm rồi. Thế cho 
nên tôi không đồng ý điều ông Thái nói: Thà ông (Liễu) đừng viết cuốn III này (để vẫn thấy hình 
ảnh hào hùng của một Phạm Văn Liễu đầy sức sống, lên đường trả nợ núi sông, một Phạm Văn 
Liễu ngạo nghễ, linh hồn của các cuộc đảo chính 1960, 1964,...). Với ông Thái, có thể như vậy, 
nhưng đối với dân thường chúng tôi, thì phần nhật ký mang 8, 90% sự thật về sự việc xảy ra tại hải 
ngoại này là một cái gì quí giá, giúp chúng tôi ôn cố trí tân, xét người xét việc để khỏi sa vào những 
lỗi lầm nữa. 

Đàng khác, tôi lại hoàn toàn đồng ý với ông Thái ở điểm cần giới thiệu rộng rãi để càng nhiều 
người đọc càng hay. Vì riêng tôi, tôi thấy tất cả những điều ông Liễu viết trong ba tập đều trung 
thực, đúng theo sự suy nghĩ của ông và sự thấy biết của tôi. 

Do đó, tôi thấy chỉ còn cần đề cập tới những điều nho nhỏ, không hề là khen chê, chỉ với mong 
ước giúp thêm người đọc được chút nào hay chút đó, hoặc nếu sách có tái bản, thì được điều chỉnh 
cho thêm phần hoàn mỹ. 

Vậy, tôi xin thứ tự kê khai những điều sau đây: 
Về Tập I 
- Mảnh đất chữ S, kéo dài từ Đồng Văn tới Cà Mau. (trang 16)  
Tại sao lại từ Đồng Văn [Đồng Đăng?]. Ải Nam Quan là ải do Tàu dựng lên để kiểm soát phía 

Nam của họ, có nghĩa là đất họ chấm dứt ở đó. Bước qua ải là đất của Việt Nam, thì câu nước ta 
khởi từ Ải Nam Quan đến mũi Cà Mau vẫn đúng chứ. Đồng Đăng cách biên giới có đến 5 cây số. 
Thế thì 5 cây số đó thuộc về ai?  

- Nam Định đã biến thành một chiến trường đẫm máu, chốn nồi da xáo thịt của người Việt, khi 
Pháp mang quân xâm chiếm Đại Nam dưới danh nghĩa bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng và giải 
phóng giáo dân; thường được biết như phong trào Tả Đạo hay Cần Vương của giới văn thân. 
(trang 20-1) 

Nếu muốn nói về hai phong trào thù nghịch thì phải viết như phong trào Tả Đạo và Văn Thân. 
Còn nếu muốn nói cả hai phong trào đều là của văn thân thì phải viết phong trào Bình Tây Sát Tả 
và Văn Thân của nho sĩ. Làm gì có chuyện vừa là... Tả Đạo vừa là (hay) Cần Vương. Phong trào 
Cần Vương là sau chiếu cần vương của vua Hàm Nghi mới có lận. 
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- Họa da vàng (hoàng họa, périle jaune) là tiếng người Pháp dùng để ám chỉ thế lực của người 
Nhật tại Á Châu. (trang 22) 

Péril không có "e" và là nói chung người Á Châu, mà vai chính là người Tàu, chứ không phải 
riêng chỉ người Nhật và khởi đầu bằng việc Nhật xua quân chiếm Mãn Châu (trang 22). 

- Hiệp sĩ Rolland cùng người bạn là Olivier, thời trung cổ, đã hăng say cầm quân Pháp chống 
lại giặc Hung Nô. (trang 36) 

Roland một "l" thôi, và đấy là huyền sử trong cuộc Charlemagne xâm lăng Spain thất bại phải 
rút lui. Roland và một số ở lại chặn hậu. Không liên hệ gì đến giặc Hung Nô cả. Hung Nô là sắc 
dân ở phía bắc Trung Hoa, không dính dáng gì đến Âu Châu vào thời đó. 

- Bơi lội thì khó ai tranh được với Sáu, Củn, Mủn, những con gà của tri phủ Cung Đình Vận. 
(trang40) 

Khi đó, ông Vận là tuần phủ Quảng Yên. 
- Nào là các cụ Trần Trọng Kim, Nguyễn Xuân Chữ, Vũ Văn An, Lê Toàn, Dương Bá Trạc đã 

được Nhật mang vào Nam yểm trợ hoàng thân Cường Để lập chính phủ, một khi Nhật ra tay hất 
cẳng Pháp. (trang 45) 

Đó là các ông Nguyễn Xuân Chữ, Ngô Đình Diệm, Lê Toàn, Vũ Văn An và Vũ Đình Di. Hai 
cụ Dương Bá Trạc và Trần Trọng Kim ở Chiêu Nam với ông Trần Văn Ân.  

- Ai cũng biết vua Bảo Đại ngay đến chữ quốc ngữ mới còn không thông, nói chi những ý tứ 
trong sách Mạnh Tử. Bởi thế người cho rằng thượng thư Phạm Quỳnh là tác giả của khẩu hiệu 
Dân Vi Quí, người suy đoán là thày dạy chữ nho của Bảo Đại. Lại cũng có người khẳng quyết rằng 
chính cố vấn tối cao Yokohama đã mớm ý cho vua. Ông Yokohama, một nhân vật tình báo cao cấp 
Nhật, đã có mặt tại Huế trước tối ngày 9-3 để theo dõi hành tung vua Bảo Đại và kịp thời ngăn 
chặn vua chạy thoát kinh thành ra hướng Quảng Trị. (trang 57) 

Bảo Đại theo nho học khá lâu chứ sao lại "nói chi đến những ý tứ trong sách Mạnh Tử". Ngay 
cả hồi học bên Pháp hàng chục năm (1922-32), ông Bảo Đại vẫn có thày nho học đi theo kèm dạy. 
Đó là cụ Lê Nhữ Lâm, quán Vân Trình, Phong Điền, Thừa Thiên, đậu khoa Bính Ngọ (Thành Thái 
18, 1906) trường Thừa Thiên, lãnh chức thị giảng sung giảng tập. 

Ông Bảo Đại và bà Nam Phương ra Quảng Trị săn vài hôm trước. Khuya 9-3 về, bị Nhật giữ 
lại ngoài hoàng thành, qua sự phiên dịch của viên thông ngôn Trần Nhật Quang (sau này bị Việt 
Cộng giam tại khám Chí Hòa). Sáng mồng 10, sau khi họp nội các, Bảo Đại còn chia phần thịt săn 
cho mọi người. 

- Riêng cụ Dương Bá Trạc, từng trốn khỏi Hà Nội với cụ Kim năm 1944, đã qua đời vì ung thư 
phổi trên đất Thái. (trang 58) 

Cụ Dương qua đời tại Chiêu Nam (Singapore). 
- Nếu vậy, sợ rằng câu sấm Trạng Trình Mười người chết bảy còn ba; Ba người chết hai còn 

một sẽ có dịp linh ứng. (trang 69-70) 
Câu sấm đó là: Mười phần chết bảy còn ba; Chết hai còn một mới ra thái bình.  
- Du kích địa phương đêm đêm gậy gộc, giáo mác, tăng cường bằng vài khẩu súng lục hay 

ngựa trời, kéo nhau đi bắt Việt Gian và gián điệp cho Tây. (trang 88-9)  
Súng ngựa trời là... sáng chế của nhóm bà Nguyễn Thị Định ở Miền Nam. Hồi 1945, ở Bắc 

chưa ai nghe nói đến. 
- Đoàn quân Tàu Ô đi, sao mà gớm thế; Hết thằng phù lại đến thằng què lê... Các đoàn quân 

Trung Hoa tiến vào Hà Nội lôi thôi, lếch thếch, quân phục xốc xếch, luộm thuộm, dơ dáy, tên thì 
ghẻ lở loe loét (ta thường gọi là ghẻ Tàu), mụn nhọt máu me chảy ra thấm cả vào xà cạp, giầy dép, 
quần áo, kẻ thì phù thủng, tên thì què lê. (trang 94) 

Hai câu đó là như sau: Đoàn quân Tàu Ô sang sao mà ốm thế; Vác chân phù lê trên con đường 
Việt Nam. Có thế mới đúng với âm vận bài Tiến Quân Ca. Và lở loe loét ta gọi là sâu quảng 
(Quảng Đông, Quảng Tây?), chứ ghẻ tàu, ghẻ ruồi, ghẻ mủ thì chưa phải là loe loét. 
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- Thời gian này, Việt Minh đã hợp tác với Pháp. Họ rảnh tay tập trung lực lượng tấn công và 
đánh chiếm các tỉnh dưới sự kiểm soát của Quốc Dân Đảng. Lần lượt các tỉnh như Thanh Hóa, 
Ninh Bình, Nam Định, rồi Bắc Giang, Quảng Yên, Hải Dương, Móng Cáy, Đông Triều đều rơi vào 
tay Việt Minh. (trang 136)  

Khó có thể nói là những tỉnh miền suôi này ở dưới sự kiểm soát của Quốc Dân Đảng. Phần lớn 
Quốc Dân Đảng chỉ chiếm được một khu vực nhỏ nào đó hoặc có một trụ sở mà thôi. Cộng sản vẫn 
kiểm soát các tỉnh và thành phố này.  

- Năm 1930, khi ông Nguyễn Thái Học ra lệnh khởi nghĩa, đạo quân có nhiệm vụ tấn chiếm 
Đồn Cao bị thất bại, đưa đến sự tan rã của VNQĐ, và rồi ông Nguyễn Thái Học cùng 12 đồng chí 
anh dũng lên máy chém của thực dân. (trang 136)  

VNQĐ khởi nghĩa thất bại ở nhiều nơi, không phải chỉ vì riêng thất bại ở Đồn Cao mà tan rã. 
Ông Nguyễn Thái Học và 12 đồng chí bị chém một lượt ở Yên Bái. Nhưng tất cả 35 vị bị xử tử lận. 

- Sau này chúng tôi biết căn nhà đó là của cụ Phan Đình Hoè, bác ruột của ba anh em Phan 
Đình Khải, Phan Đình Dinh và Phan Đình Đống, tức Lê Đức Thọ, Đinh Đức Thiện, và Mai Chí 
Thọ. (trang 264) 

Cụ Phan Đình Hoè là con nuôi cụ cố Bún, nên cũng chỉ là bác nuôi của ba anh em đó mà thôi. 
- Đây là một tờ motion (tuyên cáo), nội dung là triệt để ủng hộ trung tướng Nguyễn Văn Hinh, 

đả đảo và bất tín nhiệm thủ tướng Ngô Đình Diệm. (trang 308)  
Motion là đề nghị, kiến nghị thôi, không phải là tuyên cáo. Tuyên cáo là declaration. 
- Ông Tuyến cũng kiểm soát tờ Cách Mạng Quốc Gia và có ảnh hưởng với tờ Tự Do của nhóm 

Trần Việt Tuyền và Như Phong Lê Văn Tiến (trang 368).  
Ông Tuyền họ Phạm, không phải họ Trần. 
- Qua ngày 13-11-1960, tình hình càng tuyệt vọng hơn (trang 408).  
Chiều 12 là các ông làm đảo chính đã thất bại, lên phi cơ bỏ chạy mất tiêu rồi.  
Về Tập II 
- Anh Nguyễn Ngọc Tân, bí danh Phạm Thái (Thái trắng), từ Miên về nắm ngành thông tin. 

(trang 82) 
Nguyễn Ngọc Tân, tức Phạm Thái, tức Bảy Bốp, tức Xừ Rô Be người Nam, có thể là Thái què 

(vì có tật ở chân), nhưng không phải là Thái trắng. Giản dị là vì ông Tân chẳng trắng trẻo gì. Thái 
trắng là ông Lê Văn Thái, người Bắc.  

- Dọc theo bờ bắc sông Cửu Long, có tỉnh lộ đi từ Mỹ Tho qua Kiến Văn tới thị xã Cao Lãnh 
(Kiến Phong). Đường này không an ninh, nên xe cộ đều dùng quốc lộ 4, qua bến phà, thường gọi là 
bắc, do tiếng barque... 

Bến phà qua sông mà gọi là bắc là phiên âm chữ "bac" của Pháp. Còn chữ "barque" có nghĩa là 
cái thuyền, chẳng ăn nhập gì đến bến phà cả. Họa chăng cái "barque" đôi khi đậu ghé cái "bac". 

- Cuộc đảo chính (biểu dương lực lượng) của chúng tôi thất bại vì nhiều lý do. Thứ nhất, 
chúng tôi không bắt giữ ngay được tướng Khánh sáng ngày 13-9. Tướng Khánh hôm ấy đang ở Đà 
Lạt. (trang 179) 

Tướng Khánh ở Sài Gòn, nhưng chạy kịp và được tướng Kỳ lái máy bay chở đi.  
Về Tập III 
- Ở chơi tại Lancaster bốn ngày, ngày nào anh Thi cũng đưa chúng tôi đi coi thành phố, đặc 

biệt là khu của những người theo đạo Mormons. Những người này không sống như người Mỹ 
thường. Họ theo lối sống riêng, cổ điển của họ, không lái xe, không có tủ lạnh, máy lạnh, máy 
truyền hình. Đi quanh vùng, họ dùng xe ngựa. Đặc biệt, lối phục sức của họ khiến du khách có cảm 
tưởng mình đang ở xứ Hòa Lan bên Âu Châu. (trang 101) 

Những người này không theo đạo Mormons. Họ là nhóm Amish. 
- Sau đó, Quỳnh Giao được nhận vào Đại Học Texas-Austin, ngành Kỹ sư điện. (trang 171) 
Không làm gì có ngành kỹ sư điện. Chỉ có ngành điện, ở cấp thợ, cán sự, kỹ sư, tiến sĩ kỹ sư. 

Pháp có trường đại học đào tạo kỹ sư điện như E.S.E (École Supérieure d'Électricité). Còn Hoa Kỳ 
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chỉ có trường đại học đào tạo ngành kỹ thuật điện (electrical engineering). Chữ engineering của 
Hoa Kỳ chỉ có nghĩa là một ngành kỹ thuật (kỹ thuật điện, kỹ thuật điện tử, kỹ thuật cơ khí, kỹ 
thuật hóa học), chứ không có nghĩa cấp bậc kỹ sư. Tỉ như automotive engineer là chuyên viên kỹ 
thuật về xe hơi. Dĩ chí có cả sanitary engineer là chuyên viên kỹ thuật chùi cầu tiêu. Kỹ sư của Hoa 
Kỳ phải tốt nghiệp đại học, đi làm cỡ hai năm để được chứng chỉ EIT (engineer in training) rồi đi 
làm cỡ hai năm nữa mới đủ điều kiện thi lấy bằng kỹ sư, mà do tiểu bang hay hiệp hội kỹ sư khảo 
sát, qua được mới gọi là P.E. (professional enginer). Đó mới là kỹ sư. 

- Tôi vẫn giữ họ Trần vì lòng kính phục nhà Trần và sự tôn kính đức Trần Quốc Tuấn, một đại 
anh hùng của dân tộc, đã hi sinh giúp dân, giúp nước, ba lần đánh đuổi quân Mông Cổ, đoàn quân 
dã man, tàn bạo, mà lịch sử còn ghi chép là: Vó ngựa quân Mông đi đến đâu cỏ không mọc lên 
được. (trang 173)  

Câu mà lịch sử ghi chép đó là nói về đoàn quân Huns của Attila, họa nhà trời (fléau de Dieu, 
scourge of God) vào thế kỷ thứ 5, không ăn nhập gì với quân Mông Cổ đời nhà Trần của ta cả. 

 
* 

 
Trên đây là những sai sót nhỏ trong sách cần lưu ý người đọc. Còn sau đây, tôi xin nhân danh 

một thường dân Việt thưa về những ý kiến của tác giả mà tôi không thể nào tán đồng, để xin được 
thảo luận, hầu tránh những sai lầm tai hại sau này.  

- Cộng sản là một phong trào vô sản quốc tế, cổ võ làm cách mạng vô sản, thiết lập một thế 
giới đại đồng, do Liên Xô Nga bảo trợ. Đây là một thứ tôn giáo mới, chủ trương đấu tranh giai 
cấp, kêu gọi giai cấp công nhân đứng lên đảm trách sứ mệnh tiêu diệt mọi giai cấp không phải là 
vô sản, hầu xóa bỏ ranh giới quốc gia, tiến lên một xã hội đại đồng, trong đó mỗi người được 
hưởng tùy theo việc làm và nhu cầu. (tập I, trang 23) 

Viết như thế là lập lại lời lường gạt của đế quốc Nga Xô. Muốn cho người đọc có một ý niệm 
xác thực thì phải nói cho rõ cái việc lường gạt. Vì làm gì có chuyện thế giới đại đồng, làm theo khả 
năng và hưởng theo nhu cầu?  

- Chỉ có chủ nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn của Đại Việt Quốc Dân Đảng tương đối chấp nhận 
được. Đó là phải bằng mọi cách khiến cho dân tộc Việt được tồn tại. (trang 81) 

Các đảng phái quốc gia khác cũng chủ trương thế thôi. Nếu cho rằng vậy là chỉ có chủ nghĩa 
Dân Tộc Sinh Tồn của Đại Việt Quốc Dân Đảng tương đối chấp nhận được thì các đảng phái khác 
không cho việc quốc gia tồn tại là quan trọng chăng?  

- Khi nhận được công điện trên, tôi hết sức bực bội, cảm thấy chế độ chẳng những đã ngăn hết 
lối đi, mà còn chặn cả lối thoát, không cho tôi một lựa chọn nào nữa. Tôi nghĩ đến lúc đang làm chỉ 
huy trưởng TQLC, người ta đã bắt tôi đi du học dù tôi không xin, nay đích thân tôi làm đơn xin đi, 
dù đã được chấp thuận, phút chót lại hủy bỏ. Bởi thế, khi Nguyễn Huy Lợi ngỏ lời mời tôi tham gia 
nhóm chủ mưu đảo chính, tôi nhận lời một cách dễ dàng (tập I, trang 412)... Tôi nghĩ thiếu tá Lợi 
chắc chắn chẳng bao giờ dám lộng ngôn là đã kết nạp tôi hay Nguyễn Kiên Hùng vào tổ chức của 
ông ta (tập I, trang 380)... Cá nhân tôi không rõ có sự can thiệp của một cơ quan tình báo ngoại 
quốc nào chăng, vì như trên đã nhắc, tôi chỉ đồng ý tham dự đảo chính với Lợi khi bị chế độ dồn 
tới đường cùng. (tập I, trang 417) 

Vậy là cá nhân ông Liễu bị ức nên mới theo nhóm ông Lợi (Hồng, Đông, Thụy). Thế mà ông 
vẫn cho là làm cách mạng và không chịu là được ông Lợi kết nạp, thì cái sự suy nghĩ của ông khá 
khó hiểu. 

- Nhưng Sài Gòn chẳng thể đứng vững như bến cuối của tự do. Chiến khu Miền Tây cũng chỉ 
là ảo vọng, vì từ ba mươi năm qua, nông thôn là địa bàn hoạt động của cộng sản. (tập II, trang 17) 

Nếu vậy thì sau này (1980), ông Liễu lập Mặt Trận làm gì. Toàn Việt Nam là địa bàn hoạt 
động của cộng sản, Mặt Trận cũng chỉ là ảo vọng thôi. Bây giờ, 2004, lại càng là ảo vọng nữa, làm 
sao lại còn đòi... Trả Ta Sông Núi?  
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- Thành kiến dựa trên sự thiếu sót hiểu biết về yếu tố Mỹ này, nhìn lại, là một trong những sai 
lầm lớn của tôi, khiến tôi tự mình biến thành nạn nhân của những âm mưu phần nào góp vào sự bất 
ổn của Miền Nam. (tập II, trang 82)  

Ông Liễu không chỉ thiếu hiểu biết về... yếu tố Mỹ, mà ông thiếu hiểu biết về nhiều yếu tố lắm.  
Ông chẳng phải là nạn nhân của những âm mưu. Mà chính ông là kẻ âm mưu đóng góp nhiều 

nhất vào sự bất ổn và mất luôn Miền Nam.  
Sau bất cứ một cuộc đảo chính nào, người dốt nát đến đâu cũng phải hiểu là cần sự ổn định. Cứ 

cho là ông Liễu yêu nước thương nòi đi, thì, sau khi dẹp được chế độ gia đình trị, nếu là người có 
thế lực và chín chắn, ông phải lo thành lập khối đối lập xây dựng để kiểm soát chính quyền. Thành 
phần nội các Nguyễn Ngọc Thơ không dở. Ông Nguyễn Ngọc Thơ cũng chẳng thua sút gì ông 
Diệm. Nhưng ông Thơ không thể độc tài. Vậy, các tướng tá nhiều quyền bính, tha hồ chứng tỏ tài 
năng, không chừng việc chống cộng hữu hiệu, hậu phương sẽ ổn định hơn. Đàng này, từ Miên về, 
được trở lại có địa vị chỉ huy (dù là ở miền trung), mà ông Liễu, vì chút tự ái không phải chỗ, toa 
rập với ông Khánh, ông Khiêm, ông Thi làm... chỉnh lý, mở màn cho một loạt tham vọng của các 
tướng tá, các con buôn chính trị. Tiếp đó lại tiếp tay... biểu dương lực lượng với ông Đức, ông Phát, 
vv... thì lỗi lầm là quá lớn. 

- Trọng tâm của Marx là hai chữ vô sản, tức không được làm chủ bất cứ tài sản nào, dù là của 
thừa kế hay tự mình tạo dựng được trong đời mình. (tập II, trang 84) 

Đến giờ phút này mà ông Liễu còn ngơ ngáo quá. Ông Liễu tự biên tự diễn gán cho Marx 
những điều ông ta không hề nói. Marx khẳng định rằng, tại các nước kỹ nghệ hóa, cái tối đại đa số 
công nhân (workingmen/proletariat) rồi sẽ cướp đoạt xí nghiệp của tối đại thiểu số tư bản và trở 
thành chủ nhân ông. Theo Marx, workingmen/proletariat, tức công nhân, là những người VÔ tư 
liệu SẢN xuất, và kêu gọi proletariat of the world, unite! (vô sản thế giới, hãy đoàn kết lại). Còn 
Lenin và Stalin mới thành lập đảng cộng sản, để gộp (cộng, có dấu nặng) tất cả tài sản của mọi 
người vào tay đảng (đúng ra là vào tay các lãnh tụ gộc). Vô sản ở đây không bao giờ có nghĩa là 
không (VÔ) có của cải (SẢN), đồng nghĩa với nghèo đói, khố rách áo ôm. 

Có những người hiểu lầm là đảng tịch thu mọi thứ để trở thành của chung cho mọi người (công 
sản; công, không có dấu nặng). Đây là điều sai lầm to lớn. Do đó, ngay từ 1931, Hội Nghị tháng Ba 
của Đảng Cộng Sản Đông Dương đã xác định rành mạch: Trung ương chỉ thị cho các cấp của đảng 
cần phải làm cho đảng viên hiểu rõ rằng Đảng Cộng Sản Đông Dương không phải là đảng của quần 
chúng lao khổ, mà chỉ là đảng của giai cấp mà thôi. Rành mạch đến mức, hồi 1951, khi đảng đổi 
tên thành Đảng Lao Động, các đảng viên đã hạch hỏi đảng có còn là đảng của giai cấp nữa không? 
Khiến Hồ Chí Minh phải giải thích: Đó là lịnh của... đồng chí Stalin. Lúc bấy giờ mới yên một bề. 

- Sau này, ông Đạo Dừa định ra tranh cử tổng thống, lấy tiền bạc vàng mã để nạp lệ phí mấy 
triệu mà quốc hội VNCH đòi hỏi. Kể về cái ngông, khó ai bằng ông. Xét lại, không thể không ngậm 
ngùi thông cảm cho người trí giả của một nước nhược tiểu giữa thời buổi loạn lạc, khi tiếng nói 
của bạo lực và tội ác chiến tranh thống trị hoàn cầu. (tập II, trang 100-1) 

Tôi chẳng thấy cái ngông, cái trí giả ở đâu. Nó chỉ chứng tỏ suy nghĩ và hành động của một kẻ 
dở hơi, bằng không thì là khật khùng. Có gì đâu mà phải... ngậm ngùi. Ông Liễu cứ nghĩ sai lạc, thì 
dù có thiện chí cũng chỉ hành động sai lạc thôi. 

- Đại đa số người Việt, nhất là giai tầng có học ở thành phố, vẫn muốn nhắm mắt lại trước một 
sự thực: Người Mỹ (cùng các siêu cường khác như Nga và Trung Cộng) mới là nhà sản xuất và đạo 
diễn của thảm kịch Việt Nam. Đa số người Việt đều sống trong ảo vọng rằng (Miền Nam hay Miền 
Bắc) thực sự có chủ quyền, và vì thế họ đánh giá những người cầm quyền theo tiêu chuẩn của chủ 
quyền quốc gia. (tập II, trang 185) 

Người dân chúng tôi chẳng ai có ảo vọng gì cả. Nhà sản xuất, nhà đạo diễn có vai trò của nhà 
sản xuất nhà đạo diễn. Diễn viên có vai trò của diễn viên. Cũng nhà sản xuất, cũng nhà đạo diễn đó, 
nhưng sao các diễn viên Đài Loan, Đại Hàn, Nhật Bản, Tây Đức và ngay cả Miên, Lào họ vẫn giúp 
cho dân họ mọc mũi xủi tăm?  
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- Mặc dù giữ lập trường trung dung tôn giáo, không thể không kể lại một kỷ niệm buồn. 
Một tối, vừa ăn cơm xong, trung úy Đàng vào báo là có ba vị tu hành muốn được vào thăm tôi, 

trình bày một chuyện khẩn cấp. Vì kính trọng các vị tu hành, tôi nhận lời tiếp. Ba vị khách bước 
vào nhà, tôi nhận ra là một vị hay mặc thường phục, chủ một tờ nhật báo tại Sài Gòn. Hai vị kia 
mặc đồ tu, tôi chưa được hân hạnh biết mặt. 

Sau vài câu xã giao, được thấm giọng bằng những chén trà thơm, một trong hai vị mặc đồ tu 
mở lời: 

- Chúng tôi rất cám ơn ông tổng giám đốc đã cho chúng tôi được gặp... Chúng tôi có một việc 
muốn nhờ ông tổng giám đốc vị tình giúp cho...  

Tôi cười nhẹ: 
- Xin quí vị cứ thẳng thắn cho biết. Nếu trong khả năng và quyền hạn của tôi, tôi sẽ giúp. 
Nhà tu hành nói: 
- Thưa ông TG, chính phủ mới ra lịnh đổi tiền, chỉ còn hai ngày nữa là hết hạn. Nếu ông TG 

làm ngơ cho độ 10 chiếc xe camions từ trong rừng ra, chạy về Sài Gòn, chúng tôi xin biếu ông TG 
5% số bạc được chở ra. 

Tôi lặng người nhìn ba nhà tu.... Tôi cũng cho theo rõi chặt chẽ vụ này, đích thân đọc báo cáo 
hàng ngày của Tổng Nha, Nha Cảnh Sát Đô Thành và Ty Gia Định, Ty Biên Hòa, nhưng đều không 
thấy đề cập gì đến việc đổi những món tiền lớn. Tôi vẫn hi vọng rằng ba nhà tu hành trên đã đổi ý. 
Nhưng cũng có thể vì tôi thiếu khả năng phá vỡ những đường dây phe đảng bí mật thống trị hậu 
trường chính trị của Miền Nam. (tập II, trang 288, 289, 290) 

Tôi hoàn toàn không chấp nhận được cách viết của ông Liễu. Đến giờ phút này mà ông Liễu 
vẫn không giám viết tên kẻ làm bậy, thì bao giờ người dân mới có dữ kiện để phân biệt người ngay 
kẻ gian. Cách giải quyết của ông Liễu cũng đáng trách. Làm đến chức tổng giám đốc Tổng Nha 
Cảnh Sát Công An mà ông Liễu không có dự liệu gì để đối phó với những chuyện khuất tất tương 
tự.  

Ông Liễu cũng đã tỏ ra chín bỏ làm mười. Đúng ra là vì sợ đụng chạm đến người có thế lực, dù 
ông là... tổng giám đốc Tổng Nha! Thế thì không thể nói đến chuyện làm cách mạng!  

Không biết ông tổng giám đốc theo rõi chặt chẽ ra sao. Nếu theo rõi chặt chẽ ba nhà tu hành 
đó, thì ắt phải biết chắc chắn là họ có đổi ý hay không, chứ sao lại chỉ hi vọng hoặc có thể vì! 

Ở Tập III, mỗi khi nhắc đến nhân vật Cao Thế Dung, ông Liễu đều một điều giáo sư, hai điều 
giáo sư. Ông Liễu thấy ông Dung dạy tại trường nào? Ở Hoa Kỳ này chỉ ở đại học mới có giáo sư, 
mà cũng hạn chế vào những người có danh vị (tenure, tương tự như bên Pháp có chair), còn một số 
nữa là giảng sư/phụ tá giáo sư (associate professor), tối đại đa số chỉ là instructor (giảng viên). 
Người dạy ở trung, tiểu học chỉ là thày giáo, cô giáo (teacher). 

Trong mục Vụ Mặt Trận Kiện Báo Chí, ông Liễu còn khẳng định: Ông Cao Thế Dung, tôi đã 
biết từ ngày ở Sài Gòn, qua Hoa Kỳ, ông là chiến hữu trong Mặt Trận. Ông lại còn trách đi trách lại 
luật sư nguyên đơn (Mặt Trận) rằng chỉ gọi ông Dung là: Ông Cao (Mr. Cao), đáng lẽ phải kêu ông 
Dung là Dr. Cao...  

Lạ cho cái sự hiểu biết hoặc ngay chính về nhân sự của một ông tổng giám đốc Cảnh Sát Công 
An Quốc Gia thêm tổng vụ trưởng tổng vụ hải ngoại của Mặt Trận. Học lực và bằng cấp của ông 
Dung cứ coi tài liệu của ông Nguyễn Văn Kim (khi đó) hay nay hỏi ngay ông Đinh Thạch Bích thì 
biết. Ông ta chưa có nổi cái bằng CEPFI, nhưng kê khai những bằng cấp trên trời dưới biển. Ông 
Liễu cũng học chương trình học của xứ Đông Dương, cũng quen thuộc với chương trình học của 
Pháp, của Bộ Quốc Gia Giáo Dục Miền Nam. Luật sư Mỹ có thể dở. Tòa án xứ Mỹ có thể không ưa 
Mặt Trận, không muốn khui hũ mắm, mặc xác lũ người Việt với nhau, nên lờ đi [như họ đã lờ các 
vụ ám sát Đạm Phong, ám sát lầm ông Nguyễn Trọng Nhân (nhân viên Văn Nghệ Tiền Phong), ám 
sát Lê Triết, ám sát hụt Cao Thế Dung, hành hung Duyên Anh,... mà dư luận người Việt đều cho là 
liên quan đến Mặt Trận]. Bằng không, rất có thể ông Dung đã bị truy tố là xúc phạm tòa án 
(contempt of the court) hay tội gian khai (perjury). Hẳn ông Liễu phải biết ông Dung viết tiểu 
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thuyết về việc học của ông ta: Ngày chăn trâu, tối về học dưới ánh trăng hay ánh lửa và đậu Tiểu 
Học, rồi học ở trường phủ, đậu bằng Thành Chung (không biết phủ nào có trường trung học cho 
ông Dung học để đậu bằng này, mà kỳ thi cuối cùng là vào năm 1945, thi bằng Việt ngữ nên ông 
Liễu vớ bở). Ông Dung khai lại đỗ cả hai bằng tú tài (đỗ ở đâu, đỗ năm nào?). Ông ta lại đỗ bằng 
cử nhân (cử nhân gì, của trường nào?). Nhưng chưa ghê, ông đỗ tiến sĩ nữa. Mà tiến sĩ hàm thụ (par 
correspondance), của... École Universelle de Paris lận. Ông Liễu thừa biết mọi bằng cấp của Pháp 
là phải do chính phủ cấp phát. Pháp chẳng bao giờ cho một trường tư nào cấp phát học vị, dù là tiểu 
học, dù là trung học. Huống chi là tiến sĩ, dù là hàm thụ. Trường ma, bằng ma, nên ông Dung khai 
đã mang ra mộ bà cô đốt rồi. May mà luật sư và tòa không hỏi về mấy cái bằng tiến sĩ Mỹ ma mà 
ông Dung ghi trong... tiểu sử của ông ta. 

Thế nhưng vì là cùng phe, ông Liễu cứ làm như mọi sự đều là thật, khen nhặng cả lên. Họ (Mặt 
Trận) có bằng cấp thật sự, thì các ông Dung Liễu hạ câu: Bằng cấp cái mả mẹ chúng mày. Các ông 
không có bằng cấp mà phịa là có rồi cứ chê mọi người không gọi là giáo sư, tiến sĩ, thì các ông tính 
sẽ hạ bằng câu như thế nào?  

Chính vì cái thái độ này khiến tôi suy diễn thêm: 
Theo ông Liễu cho biết, chuyện Mặt Trận khởi đầu là cái đoàn thể Lực Lượng Quân Nhân Việt 

Nam Hải Ngoại của nhóm các ông Lê Văn Thái, Đinh Thạch Bích, Lê Thiện Tùng, Lục Phương 
Ninh ở San Diego, California. 

Đại hội lần thứ nhất họ họp ngày 30-4-79 tại Nam California. Họ kết nạp các ông Hoàng Cơ 
Minh, Phạm Văn Liễu và họp đại hội lần thứ hai ngày 24-5-80 tại Washington DC. Tại đây, ông 
Nguyễn Chánh Thi được bầu làm chủ tịch, ông Hoàng Cơ Minh làm phó, nhưng ông Minh chê. Phe 
ông Thái không ai được bầu. Thế là Đông là Đông, Tây là Tây, Đông Tây không bao giờ gặp nhau. 
Hơn nữa, theo ông Liễu, sau đó cùng ông Minh thành lập Mặt Trận để dẹp Lực Lượng mà đẩy ông 
Thi ra. Ông Minh nắm tổng vụ quốc nội, ông Liễu nắm tổng vụ hải ngoại. 

Ngày 18-8-1981, ông Minh về Thái Lan lập... khu chiến. Ngày 8-3-1982, ông Liễu vào khu 
chiến, chứng kiến việc ông Minh tự phong chủ tịch Mặt Trận. Ngày 18-6-1984, ông Minh từ khu 
chiến về Mỹ kiếm chuyện. Ông Liễu giải chức một số người của ông Minh. Thế là đến lượt Mặt 
Trận tách đôi vào ngày 29-12-84.  

Mười năm sau, ngày 12-12-1994, có vụ xử Mặt Trận kiện báo chí, do các bài của ông Dung tố 
cáo lăng nhăng, và ông Liễu ra làm chứng (cho ông Dung). Làm chứng là một chuyện, nhưng vì 
không ưa đối thủ mà xỉ vả bằng cấp có thực của họ, rồi công nhận những điều gian dối về danh vị, 
về bằng cấp của người phe mình thì là chuyện không chấp nhận được. 

Kết Luận 
Tôi ở lứa tuổi ông Liễu, ông Kính, ông Thái. Có một cuốn hồi ký tạm trung thực để thấy lại 

những cảnh, những người, những việc trong đời mình, ở vào cái tuổi gần đất xa trời, có thể cho là 
một điều quí. Để nhớ lại cái vô tích sự của đời mình và nhắc nhở mình làm sao cho con cháu không 
vương vào cảnh đó nữa.  

Tôi nhớ lại cái chuỗi thở dài khi biết ông Trương Tử Anh (đảng trưởng Đại Việt của ông Liễu) 
ngăn ông Nguyễn Xuân Tiếu, chủ tịch Mặt Trận, cướp chính quyền, để dành phần cho cộng sản, để 
chúng diệt các đảng phái. Tôi cũng nhớ lại cái chuỗi thở dài khi thấy ông Diệm diệt... sứ quân. Với 
những lãnh tụ chỉ biết có mình như vậy thì còn gì mà mong. 

Đảng trưởng của ông Liễu khi đáng cướp chính quyền thì không cướp. Đảng viên Phạm Văn 
Liễu và đồng chí khi chẳng đáng cướp thì lại cướp, để tạo nên cảnh i uông hát tuồng của đám tướng 
tá Quảng Lạc. 

Có thể trong đám đó, có những người có nhiệt tình, có điều kiện, có cả khả năng nữa, như ông 
Liễu, nhưng lại chẳng biết mình, chẳng biết người, chỉ hăng tiết vịt làm xằng kiểu phò ông Diệm 
diệt... sứ quân rồi lại chê ông Ngô Đình Diệm ông Lâm Lễ Trinh xử tử Ba Cụt Lê Quang Vinh là 
người yêu nước, kiểu còn cả Miền Tây với lãnh thổ, với quân đội, với súng ống thì cho là không 
làm gì nổi, nhưng lại tính về... khu chiến tại biên giới Thái-Lào... giải phóng quê hương!!!  
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Tôi đã nhiều lần trò chuyện với những người đồng lứa tuổi. Chúng tôi đều đồng ý rằng người 
mình cai trị người mình tệ hại gấp mấy ngoại nhân. Và cho rằng giả thử sau Đệ Nhị Thế Chiến mà 
Pháp vẫn còn cai trị Việt Nam, thì chắc chắn chúng ta đã không chết hàng mấy triệu nhân mạng, 
đất nước không bị tàn phá điêu tàn về vật chất, về tinh thần. Mà ngày nay Việt Nam đã mở mày mở 
mặt, thay vì là một quốc gia bệ rạc về mọi mặt so với toàn thể thế giới loài người.  

Nhìn vào lịch sử, chúng ta thấy các cuộc đổi đời/cướp chính quyền (cách mạng?) thì ngoài vụ 
của Hiệp Chủng Quốc Mỹ trước, vụ của Trung Hoa Dân Quốc sau là nhờ bạo lực súng ống. Còn 
hầu như chỉ là sẵn có tổ chức và chờ cơ hội, như cách mạng 1789 Pháp, cách mạng Bôn Sê Vích 
1917 Nga, Việt Minh 1945, Việt Nam Cộng Hòa 1955,... Thế cho nên việc làm của ông Liễu với 
Mặt Trận nếu không ngớ ngẩn thì là bịp bợm, chẳng bao giờ có thể thành công. 

Vậy, bổn phận của chúng ta, những kẻ thất bại suốt cả cuộc đời, cần nhắn nhủ con em là: 
Muốn làm chuyện đổi đời thì phải có chương trình, phải có kế hoạch, phải có tổ chức, phải có nhân 
sự,... để chờ cơ hội tới, thì phải biết mà nắm lấy. Ngày nay, đối với người Việt là đi từ số không, đi 
từ bước bắt đầu.  

Đó là chuyện mà tạp chí NgD kêu gọi đã cả 15 năm này: Làm cái gì? Làm như thế nào? Ai 
làm? Nhưng cho đến nay chưa hề có dấu hiệu gì nhúc nhích. Và đó là chuyện của những người trẻ 
nào còn yêu quê hương, đất nước, con người Việt Nam, ở trong nước cũng như ở nơi hải ngoại. 

Không thể là của đám người lớn tuổi. Họ bị ung thối đến tận tâm can tì phế rồi. Bất khả chữa 
chạy. Hồi 1954, một nhà văn, nhà báo ngoại quốc nào đó đã nói: Việt Nam không có lãnh tụ. Họ đã 
chết hết hoặc chưa sinh ra. Nay đã 50 năm, không biết dân tộc đã sản sinh ra được một lãnh tụ nào 
chưa. Nếu có, thì cũng chưa thấy xuất đầu lộ diện!!! 

 
1. Đức bạc nhi vị tôn, tri tiểu nhi mưu đại, lực tiểu nhi nhậm trọng, tiểu bất cập: đức mỏng mà ở ngôi cao, hiểu 
biết ít mà mưu việc lớn, sức yếu mà gánh vác việc nặng, ít khi thành sự (Kinh Dịch, thiên hệ từ hạ) 

 
 

 
THÁNH CHIẾN? 

 
Lựa chọn tựa sách tất nhiên là cốt gây chú ý của độc giả. Quả nhiên tôi đã bị lôi cuốn về hai 

chữ "thánh chiến" của hai tác phẩm. Rằng: Có thánh chiến tại Việt Nam chăng? Đó là những cuộc 
chiến nào? 

Hai cuốn sách có cái tựa liên quan đến thánh chiến là "Những bí ẩn đàng sau các cuộc thánh 
chiến tại Việt Nam" của Lữ Giang, tức Tú Gàn-Nguyễn Cần (tác giả xuất bản, 1994), và "Cuộc 
thánh chiến chống cộng 1945-1975 của Chính Đạo, tức Nguyên Vũ-Vũ Ngự Chiêu (tập I, Văn Hóa 
xuất bản, 2004). 

Thánh chiến chỉ hàm ý việc chiến tranh sắt máu để bành trướng, để bảo vệ, để tiêu diệt một tôn 
giáo. Hay kể cả chuyện đấu tranh ôn hòa? Có vẻ ông Lữ Giang ngụ ý cả hai. Còn ông Chính Đạo 
quan niệm là một cuộc chiến đích đáng, lâu dài.  

Cuốn của Lữ Giang nói ở Việt Nam có 4 cuộc thánh chiến. Đó là:  
1. Cuộc Phật Giáo (một số môn phái) lật đổ chế độ Ngô Đình Diệm  
2. Cuộc Phật Giáo (nt) tiêu diệt Cần Lao, ngụy hòa để cướp chính quyền  
3. Cuộc Phật Giáo (nt) giành quyền lãnh đạo và đại diện với nhau  
4. Cuộc Phật Giáo (nt) tranh đấu hiện nay mà mục tiêu chưa xác định được.  
Theo định nghĩa trên, thì có nghĩa là đứng ở vị thế tín đồ:  
- họ đã đứng lên đấu tranh bằng những cuộc biểu tình nhằm lật đổ nhà nước Ngô Đình Diệm 

để bảo vệ đạo giáo 
- họ đã mưu đồ tiêu diệt công giáo và phe phái khác để nắm quyền hòng bành trướng tôn giáo 

của mình 
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- họ tranh giành trong nội bộ các phe phái Phật Giáo quyền lãnh đạo và đại diện  
- còn hiện nay thì là cuộc đấu tranh không súng đạn với chế độ bạo quyền cộng sản, với mục 

đích gì chưa rõ rệt. 
Tuy nhiên hầu như toàn bộ cuốn sách lại nhằm chứng tỏ rằng mọi việc trên đây đều là do cộng 

sản và Hoa Kỳ điều động. Tu sĩ lãnh đạo là cộng sản nằm vùng và Hoa Kỳ hoặc vô tình hoặc cố ý 
tiếp tay. Thực chất, Phật Giáo Việt Nam chỉ là công cụ mà thôi. 

Tóm lại, riêng cuộc "chiến" thứ ba trong nội bộ dĩ nhiên không thể nào mệnh danh là thánh 
chiến gì cả đã đành, nhưng cả ba cuộc đấu tranh kia cũng khó có thể gọi là thánh chiến được. Cuộc 
"chiến" thứ nhất, nhiều lắm, chỉ là thủ đoạn của lãnh đạo cộng sản nằm vùng, còn tín đồ bị gạt, rồi 
hùa theo, biểu dương ý chí bảo vệ tôn giáo. Cuộc "chiến" thứ hai nhằm quyền bính, dĩ nhiên không 
thể là mục đích của tín đồ. Còn cuộc "chiến" thứ tư không hề là cuộc chiến đúng nghĩa với súng 
ống, bom đạn; vả lại chính tác giả đã xác định mục tiêu chưa rõ rệt, thì đã chắc gì có yếu tố tôn giáo 
trong đó. 

Còn cuốn của ông Chính Đạo thì lại càng lạ hơn. 
Theo trả lời câu phỏng vấn của Nguyễn Vĩnh Châu chiều ngày 24-3-2004 về cuốn sách vừa ra 

lò nóng hổi, tác giả cho rằng: Nòng cốt của cuộc chiến là Đảng Cộng Sản Đông Dương và các giai 
tầng trung gian bản xứ sót lại từ thời Pháp thuộc. Các đảng phái chống cộng không chịu sự chi phối 
của Giáo Hội Ki Tô đều bị loại ra ngoài, bắt buộc phải đứng bên lề, trong khi đại đa số dân Việt của 
cả hai miền bị biến thành những con chốt qua sông, quay cuồng trong những cơn bão cát khói lửa 
và bạo lực. 

Thế nhưng cũng suốt cuốn sách (tập I), chẳng thấy gì đặc biệt chứng tỏ vai trò của Giáo Hội 
hết, mà: 

- Từ 1945 đến 1954, vai trò chính vẫn là cuộc chiến giữa Pháp (do Mỹ viện trợ) và Việt Cộng 
(do Nga Tàu hỗ trợ). Liệu có phải tác giả mệnh danh đây là cuộc thánh chiến giữa "đạo" thực dân 
(cũ, mới) và "đạo" cộng sản chăng?  

- Từ 1954 đến 1963, ngay cho là các giai tầng trung gian bản xứ là sản phẩm của Giáo Hội đi 
nữa, thì những dữ kiện của tác giả đưa ra vẫn chỉ thấy vai trò chính là Mỹ và Nga và Tàu, chẳng 
thấy nêu ra điều gì xác định bàn tay Giáo Hội. Vậy cũng liệu có thể đây là cuộc thánh chiến giữa 
"đạo" tư bản và "đạo" cộng sản chăng? 

- Tập II được biết sẽ nói về cuộc chiến từ 1963 đến 1975, nghĩa là không còn vai trò của gia 
đình ông Ngô Đình Diệm, thì lại càng ít có tính chất "công giáo" để mà gán ghép. 

Ngoài ra phần V của cuốn sách được đề tựa là "Phiến cộng trong dinh Gia Long", khiến tôi 
những tưởng tác giả sẽ đề cập đến các nhân vật cộng sản nằm vùng tương tự Vũ Ngọc Nhạ, Đặng 
Trần Đức,... Nhưng lại không phải vậy. Ngoài việc đề cập sơ đến: Mùa xuân 1963, nhân dịp phát 
động Chiến Dịch Chiêu Hồi (vào tháng 4/1963), Nhu nhiều lần khoe đón tiếp cán bộ cộng sản ngay 
tại dinh Gia Long. Có lần Nhu chỉ vào chiếc ghế đại sứ Frederick (Fritz) đang ngồi, nói một lãnh tụ 
cộng sản vừa mới rời chỗ đó. 

Chỉ có thế, không hề thấy nói đến người "phiến cộng trong Dinh Gia Long" nào cả. Sau đó, 
hầu như toàn bộ, gần 70 trang, là phần giải luận về lý do cũng như nhu cầu khiến các ông Diệm 
Nhu cần bắt tay với cộng sản. Vậy thì ai là phiến cộng trong Dinh Gia Long? Tôi đành phải hiểu là 
tác giả chỉ hai ông Diệm và Nhu.  

Xác định hai ông Diệm Nhu chính là phiến cộng thì đau xót quá. Nhất là cho những người 
hoan hỉ hay miễn cưỡng theo hai ông để... chống cộng.  

Đau xót hơn nữa ở điểm hai ông Diệm Nhu định bắt tay là một chuyện. Có bắt tay được hay 
không là một chuyện. Và có được bắt tay thì cũng chẳng được cộng sản kết nạp để trở thành phiến 
cộng.  

Tác giả Chính Đạo có vẻ vẫn không am tường về cộng sản. Cỡ Hoàng Xuân Hãn chẳng hề 
mang tội gì với họ, lại o bế họ hết mình, cũng chẳng được họ chiếu cố. Cỡ Trịnh Đình Thảo, Lâm 
Văn Tết chạy theo họ cũng chẳng được cái giải gì ngoài cái chân tay sai. Ông Diệm ông Nhu chẳng 
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có thành tích gì ngoài vị thế do Mỹ ban cho, lại có thời... chống họ, thì "bắt tay" xong, họ tha chết 
là may, chớ trở thành "phiến cộng" thế nào được.  

Vậy thì vấn đề là cả hai cuốn nội dung không nêu ra được điều "thánh chiến" ghi trong tựa 
sách khiến tác phẩm thiếu giá trị, chưa kể vô tình hay hữu ý đã lừa gạt người đọc. Có lẽ là do các 
tác giả đều có tính cách phe phái, ham lên án kết tội phe đối nghịch, quên luôn cả vấn đề tựa sách 
nêu lên, nên thiếu trung thực, lạc cả hướng đi chăng? 

 
 
 

HUYỀN THOẠI VÀ SỰ THẬT? 
 
Tôi xin nói ngay rằng cần vô cùng ca tụng tác giả cuốn "Những huyền thoại và sự thật về chế 

độ Ngô Đình Diệm", ông Vĩnh Phúc. 
Ông đã biết lợi dụng vị thế nhân viên đài BBC để phỏng vấn các nhân vật, rồi viết thành tập tài 

liệu giá trị ngót 500 trang này. Nếu không ở vị thế của ông, hẳn khó được các nhân vật này nể nang 
mà trả lời đến nơi đến chốn như vậy. Chưa kể có khi còn lợi dụng được cả những phương tiện sẵn 
có của Đài không chừng.  

Tôi thấy nhóm Người Dân từ lâu đã có một kế hoạch tương tự, mà đành thú nhận bất lực, vì 
không có tiền bạc phương tiện, nếu không nói cả... uy tín, để thực hiện điều mong ước ("Lời nhà 
xuất bản" ở các sách của Người Dân).  

Nói chung, việc làm của ông Vĩnh Phúc là phỏng vấn các nhân vật qua điện thoại, yêu cầu mọi 
đối tượng trả lời hết sức thành thật, có ghi âm lại làm bằng, và rồi chỉ căn cứ vào những điều đó để 
viết tập tài liệu, mà không theo một sách vở giấy tờ nào khác. Và tác giả đã nghiêm chỉnh thực hiện 
được điều này.  

Do đó, giá trị của tài liệu này thật đáng kể, vì, nói một cách thành thực, tối đại đa số các vị 
được phỏng vấn đều đã... gần đất xa trời, nếu ông Vĩnh Phúc không làm việc này, quí vị đó theo 
chân nhau đi về miền... vĩnh phúc, thì "những huyền thoại và sự thực" về phía những vị đó rồi sẽ 
chẳng ai được biết chúng ra sao. Còn bây giờ thì chúng ta đã có những tiếng chuông có thể gọi là 
chính xác để mà... luận cổ suy kim. 

Nói của đáng tội, thực ra cả cuốn sách có thể cho rằng đều là những tiết lộ của ông Trần Kim 
Tuyến. Những nhân vật khác chỉ đóng vai thứ yếu, kể cả Hoàng Bá Vinh, người cộng tác với hai 
ông Nhu Diệm từ thuở hai ông còn long đong và cũng là người tiến cử ông Tuyến khi hai ông đạt 
giấc mơ chính quyền.  

Điều hơi lạ là ông Vĩnh Phúc không phỏng vấn bà Ngô Đình Nhu, mà theo tôi, là một người 
không thể bỏ qua. Hoặc bà Nhu kiêu kỳ, không cho ông phỏng vấn? Hoặc ông cho là bà "không 
mang giá trị hay ảnh hưởng gì quan trọng đối với sinh hoạt chính trị vào thời đó" lại "con nít và 
dốt"? Hoặc vì bà đã bị ông Ngô Đình Luyện "dứt phép thông công"? Dù do cái "hoặc" nào, riêng 
tôi, vẫn thấy đó là một cái thiếu sót rất lớn lao của tác giả và cuốn sách. Vì ở vị thế của ông (nhân 
viên BBC) mà không làm, thì rồi, với cá tính của bà Nhu, khó có người nào làm nổi. Tiếc vậy thay. 

Ngoài ra ông Vĩnh Phúc còn nói trong phần dẫn nhập, chê các tác giả khác "không giữ được 
tính cách khách quan vô tư của ngòi bút" và "trong mục đích đi tìm sự thật, người viết đã tiếp xúc 
với nhiều nhân vật trước kia từng cộng tác hoặc đối nghịch với chế độ và những người lãnh đạo chế 
độ", cùng "người viết chỉ cung cấp các dữ kiện chứ không phê bình nhận định". 

Về những điều này, ông có phần lộng ngôn. 
Vì giản dị là không thể nào từ đầu tới cuối đều chỉ toàn là lời tác giả ghi chép người khác nói. 

Rõ ràng có lời tác giả. Vậy thì những cái "có thể, có lẽ, chắc cũng, phải chăng, quả thực, tuy nhiên, 
hình như, chẳng lẽ, thế nhưng, chắc hẳn, như thế, nghĩa là, thì đời nào, vả lại, không thể nào, chắc 
chắn không phải, vv..." của tác giả đâu có là các dữ kiện, mà là những nhận định. Mà đã là nhận 
định, thì không thể... khách quan. 
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Đó là chưa kể người đọc sách... khách quan thấy ngay tác giả bào chữa cho ông Diệm hơi kỹ 
trong chương "Nghiên Mực Tức Mặc Hầu". 

Tóm lại, "Những huyền thoại và sự thật về chế độ Ngô Đình Diệm" là một cuốn sách của một 
người có cảm tình với chế độ và cá nhân các ông Diệm Nhu Cẩn, nhưng viết chiết trung hơn, với 
kỹ thuật cao hơn, không quá ư lộ liễu. Bằng chứng là nếu thực sự muốn tìm ra những huyền thoại 
và sự thật thì không thể quá thiên về một bên, mà lơ là với phía bên kia. Thế mà các nhân vật ông 
Vĩnh Phúc đã phỏng vấn có thể nói rằng tối đại đa số là về phía nhà nước Đệ Nhất Cộng Hòa và 
thân nhân ông Diệm: Hoàng Bá Vinh, Trần Kim Tuyến, Cao Xuân Vỹ, Quách Tòng Đức, Như 
Phong, Nguyễn Khánh, Tôn Thất Thiện, Tôn Thất Thiết, Huỳnh Hữu Nghĩa, linh mục Toán, Lý 
Trọng Song, Nguyễn Văn Thành. Phe "đối nghịch" hầu như chỉ có thượng tọa Thích Tâm Châu, 
các ông Hà Thúc Ký, Vương Văn Đông và... Nguyễn Chánh Thi. Trong khi còn bao nhiêu người 
phe đó hiện còn sống, ở hải ngoại, và ông Vĩnh Phúc có thể tiếp xúc một cách dễ dàng. 

Dù sao, có được tiếng nói giá trị của một phe cũng là quí rồi. Nhưng bây giờ, giá ông Vĩnh 
Phúc (tiếc rằng hình như ông đã nghỉ làm cho BBC) hay ai đó "làm việc" với phe kia để có những 
tiếng nói giá trị khác, thì mới thật là phải đạo.  

 
 
 

SỰ PHẢN BỘI... Ở VIỆT NAM? 
 
Một người bạn đi dự buổi ra mắt cuốn "Không hòa bình, chẳng danh dự: Nixon, Kissinger và 

sự phản bội ở Việt Nam", mang đến cho tôi một cuốn, biểu tôi đọc và cho biết nghĩ gì. 
Nhìn qua tờ bìa, thấy: 
Tác giả là Larry Berman, giáo sư chính trị học kiêm giám đốc Trung Tâm Hoa Thịnh Đốn của 

Đại Học California, đã viết hai cuốn sách về Việt Nam: Planning a Strategy và Lyndon Johnson's 
War và xuất hiện nhiều lần trên các chương trình truyền hình toàn quốc về chiến tranh Việt Nam; 
dịch giả là Nguyễn Mạnh Hùng, giáo sư chính trị và bang giao quốc tế kiêm giám đốc Chương 
Trình Nghiên Cứu Đông Dương, Đại Học George Mason, Virginia, nguyên thứ trưởng Kế Hoạch 
Việt Nam Cộng Hoà; đề tựa là Hoàng Đức Nhã, quản trị viên cao cấp trong một doanh nghiệp lớn 
của Hoa Kỳ, cựu bí thư tổng thống, nguyên tổng trưởng Dân Vận và Chiêu Hồi, Việt Nam Cộng 
Hòa; xuất bản là Việt Tide LLC của ông Nguyễn Xuân Nghĩa, tốt nghiệp Cao Đẳng Thương Mại 
(HEC Paris), lại hình như ít nhất cũng hàng thứ trưởng trong chính phủ Việt Nam Cộng Hoà trước 
30-4-1975, chính phủ Việt Cộng sau 30-4-1975, thêm tổng vụ trưởng Mặt Trận Kháng Chiến 
Hoàng Cơ Minh, nhân viên Đài RFA lo chuyện... chống cộng, quang phục Việt Nam!!!  

Chỉ nguyên đọc những tên tuổi cũng đủ... ớn. Hẳn sách phải giá trị lắm. Tuy nhiên, ý nghĩ đầu 
tiên của tôi là sách ra quá trễ, ít nhất đối với người Việt Nam. Sự việc đã xảy ra từ 1972, hơn 30 
năm rồi. Mọi sự đã an bài, đã là quá khứ. Còn với đất nước Hoa Kỳ an bình, họ thừa người, thừa 
điều kiện để nhâm nhi quá khứ. Chưa kể đề tài nào cũng có thể giúp họ làm phương tiện để đáp ứng 
một nhu cầu nào đó, ở trình độ này, ở trình dộ khác. Nên ta cũng chẳng nên mất thì giờ.  

Thú thực tôi chưa hề đọc Larry Berman. Cũng không hề biết tài ba ông Berman ra thế nào. 
Những tước vị của ông cũng chẳng là một đảm bảo gì với tôi. Ngay đến tổng trưởng quốc phòng 
danh tiếng McNamara của Hoa Kỳ cũng vẫn rất ngây ngô, đần độn (chính ông ta tự xác nhận). 
Chưa kể định luật khắt khe của các đại học Hoa Kỳ thường là "publish or perish" (có sách xuất bản 
hay tiêu... tán đường), cho nên các vị nào muốn tiếp tục duy trì cái địa vị, cái khế ước thường cứ 
phải nặn ra đề tài, đẻ ra tác phẩm, do đó chắc gì đã ra môn ra khoai?  

Giở tới trang đầu, vừa đọc câu đầu Lời Người Dịch: Tôi dịch cuốn sách của Larry Berman là 
sự chọn lựa có suy nghĩ, nhưng nó bắt nguồn từ những sự tình cờ, thú thực tôi không có can đảm 
đọc thêm. 
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Người dịch không là người Việt, chưa biết viết tiếng Việt. Người Việt phải khiêm nhượng. 
Không ai đưa cái "tôi" ra ngay, sống sượng như thế. Mà cái "tôi" ở đây là con người (người dịch), 
chủ từ của động từ "dịch". Con người có thể làm việc "chọn lựa" mà không thể là "sự chọn lựa", lại 
cũng không thể là "nó" bắt nguồn từ những sự tình cờ. Việc dịch mới có thể là "sự chọn lựa", mới 
có thể là "bắt nguồn từ những sự tình cờ". Tối thiểu câu này phải viết như thế này: Tôi dịch cuốn 
sách của Larry Berman do sự chọn lựa có suy nghĩ, nhưng bắt nguồn từ những sự tình cờ. 

Với khả năng viết tiếng Việt như thế, thì làm gì ra khả năng dịch. Do đó, tôi quyết định không 
đọc nữa. Nếu cần biết "thêm" gì về câu chuyện Nixon, Kissinger và sự phản bội Nam Việt Nam, thì 
tôi sẽ đọc ngay chính bản. Còn hiện nay, tôi chưa hiểu chính bản viết ra sao, nhưng ngay cái tựa No 
Peace, No Honor: Nixon, Kissinger, and Betrayal in Vietnam đã làm tôi nghi ngờ giá trị của nó.  

Chữ "IN" (ở, tại) ở đây thật là khó hiểu. Sự phản bội có thể "ở" một nơi nào chăng? Nó chỉ có 
thể phản bội cái gì, phản bội ai ở/tại đâu mà thôi, mà không thể tự nó ở nơi đó? Có lẽ tác giả muốn 
nói sự phản bội của Nixon và Kissinger đối với Nam Việt Nam chăng? 

Dù gì, thì tôi thấy cũng chẳng cần đọc cuốn này của Larry Bernman. Vì, như trên đã nói, vấn 
đề đã trở thành trà dư tửu hậu, họa ra chỉ có thể thích thú đối với người ngoài thôi. Còn người Việt 
chúng ta có nhiều việc hiện nay cần làm ngay trước mắt, hơn là hồi tưởng lại quá khứ, than tiếc 
những ly sữa đổ.  

Và đó là điều tôi rất lấy làm ngạc nhiên về ba ông lớn Việt Nam: Nguyễn Mạnh Hùng, Hoàng 
Đức Nhã, Nguyễn Xuân Nghĩa, thêm cả các ông hơi lơn lớn Nguyễn Ngọc Bích, Bùi Bảo Trúc,... 
nghe nói có mặt tại buổi ra sách. 

Các ông này, theo đúng lẽ, là những người có dự phần trách nhiệm, có được hiểu biết về sự 
"phản bội" này, nên có khả năng, có bổn phận trình bày vấn đề với quốc dân đồng bào, với thế giới 
trước, đang, và sau khi vấn đề xảy ra.  

Vậy mà các ông cùng câm như hến. Rồi lẻn chạy lấy thân, để mặc xác đồng bào. Ra đến ngoài 
lại cũng tiếp tục ngậm miệng. Đã thế thì im luôn đi cho rồi. Nay lại còn bám lấy một cuốn sách của 
một người ngoại quốc nói về chuyện đất nước mình, để hòng chấm mút một tí hào quang, nếu có. 
Thật là thê thảm cho tư cách của người khoa bảng Việt. 

Theo tôi, Hoa Kỳ (quốc hội, nhà nước) và Nixon, Kissinger chẳng phản bội ai cả. Họ có việc 
chống cộng của họ, theo cách thức của họ. Điều may mắn là ta cũng chống cộng. Họ có cùng một 
mục đích như chúng ta. Thì họ đến giúp chúng ta. Còn làm ăn ra sao là việc của chúng ta, phải tự lo 
lấy. Thế mà các vị lãnh đạo của ta cắn hạt cơm không vỡ, thì họ đành phải bỏ của chạy lấy người, 
nhất là khi việc chống cộng của họ không cần thiết nữa. Ai cũng thế thôi, chẳng riêng gì mình Hoa 
Kỳ. Còn việc ký kết với Cộng Sản Việt Nam để rút quân "trong danh dự" thì giản dị chỉ là chuyện 
lừa bịp, đi đêm đi hôm giữa hai phe, qua mặt và bắt chẹt ông Thiệu. Ngu và hèn thì rán mà chịu, 
chứ oán trách ai?  

Ông Diệm vốn nòi phong kiến, ông Thiệu vốn nòi lính tráng. Họ đều ít học, họ có không biết 
gì về dân chủ tự do, không đếm xỉa đến ý kiến quần chúng là điều có thể thông cảm. Mấy người 
trên học hành lâu tại ngoại quốc, có bằng cấp cao, có dịp tiếp xúc với thế giới văn minh, về nước 
lãnh trọng trách lãnh đạo quốc gia, ăn trên ngồi trốc. Thế mà họ chỉ biết vinh thân phì gia. Khi quốc 
gia lâm nguy, họ bưng bít, không hề trình báo quốc dân, để tìm kiếm người tài giải quyết, tìm kiếm 
sự tham gia đóng góp của quần chúng để cứu nguy đất nước. Họ chỉ biết lo cho bản thân, phản bội 
lại tất cả quốc dân đồng bào, du đất nước vào tay lũ bất nhân bất nghĩa, quàng chân lên cổ bỏ chạy, 
để ra ngoại quốc "vợ thì làm điếm, chồng thì làm bồi hòng bơ sữa, phó mát" như lời... người hùng 
Nguyễn Cao Kỳ dự kiến. Trong khi còn bao nhiêu tướng tá, bao nhiêu quân lính, bao nhiêu súng 
đạn vẫn muốn chiến đấu. Trước đó, cộng sản chỉ bắt đầu bằng mươi tên du kích của anh chàng lính 
dõng Chu Văn Tấn, anh giáo tư thục trói gà không chặt Võ Nguyên Giáp, mà vẫn giám lẩn lút trong 
rừng chống Pháp, chống Nhật với mấy cây hỏa mai!!!  

Tóm lại, mấy ông trên, kẻ thì học môn chính trị, dạy môn chính trị, kẻ thì mần chính trị mà 
xem ra chẳng biết... cái con mẹ gì tối thiểu về chính trị, ngoài việc giỏi làm tay sai, mau chân chạy 
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và luôn luôn sẵn sàng che tàn. Họ không biết cả đến cái cơ chế chính trị của các nước đồng minh. 
Họ vẫn mê muội quan niệm ông tổng thống y như ông... thiên tử. Đất nước là của ông "con trời", 
quốc dân là của ông "con trời". Ông này muốn cắt phần nào cho ai thì cắt, muốn cho ai sống thì 
được sống, ai chết thì phải chết. Cho nên họ đâu có biết đến quyền hạn của quốc hội, đến việc vận 
động hành lang, đến việc đấu tranh quần chúng quốc nội quốc ngoại. Họ cứ yên trí hễ được ông 
tổng thống Mỹ hứa hẹn là chắc như bắp, cứ việc ăn no ngủ kỹ. Cho đến khi bị lường gạt, thì họ ngớ 
mặt ra và lo chuyện tháo thân. Kết cục: 

Mỹ đưa lũ ngụy đi rồi 
Toàn dân bị kẹt, chịu đời đắng cay. 

Đấy mới chính là sự phản bội quốc dân của lũ nhà nước ngụy, của lũ khoa bảng ngụy. Còn 
Nixon và Kissinger chẳng phản bội ai cả. Chúng ta nên hiểu như thế.  

 
 
 

GỌNG KÌM LỊCH SỬ??? 
 
Tôi xuất thân gia thế hèn mọn, trí tuệ trì độn, lớn lên sống rất bần hàn, tăm tối, không hề quen 

biết một ai giầu sang danh giá tiếng tăm. Nhưng tôi cũng bằng lòng với thân phận, vì tự xét mỗi 
người có một cái số. Số tôi Kình, Đà, Không, Kiếp, Cô, Quả, Tuần, Triệt đủ hết, thì còn ăn cái giải 
gì. Thầy số nào cũng bảo hễ đi tu, thì thế nào cũng thành... cao tăng. Nhưng tôi lại ham mùi trần 
tục, suốt đời theo cái môn flirto-datology [ve gái, o mèo], mà cho đến nay vẫn cũng chỉ có nổi mỗi 
mảnh bằng BA (bachelor available) [độc thân tại chỗ], nhưng lại đã bị bà Nguyễn Tà Cúc tâng ngay 
lên hàng cụ, cho đi chỗ khác chơi, khiến tôi đã phải có lời kêu oan trên mục Thư Tín của NgD số 
113.  

Nói vòng vo thế, để khi đọc những gì tôi viết dưới đây, thì quí vị hiểu ngay cho rằng đó chỉ là 
những lời thưa thốt của một công dân Việt ở dưới cả cái mức trung bình, nên tất nhiên hết sức thô 
thiển. 

Thân phận thì như trên – nhưng ông bà dạy quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách – chẳng 
làm được gì, tôi cũng vẫn cứ băn khoăn về cái tình trạng loạn xà ngầu của đất nước trong mấy chục 
năm qua, và tự hỏi tại sao nó lại là như vậy?  

Vì, với tôi, vấn đề thật quá giản dị. 
Hết thế chiến, các đế quốc yếu xìu, các thuộc địa đều thức tỉnh, thì tình thế tất phải khác. 
Riêng ở Việt Nam, sau cái cảnh hèn hạ liếm gót Nhật, Pháp thực dân dù có ngoan cố đến đâu 

cũng làm gì còn có thể duy trì cái cảnh làm cha thiên hạ được nữa. Không nới nhiều thì cũng phải 
nới ít. Thế thì sao các ông bà làm chính trị không bảo nhau để mà bắt bí Pháp? 

Thế nhưng, họ lại kèn cựa nhau. Nên hỏng việc. 
Cứ xem các ông cộng sản thì biết. Họ lo chuyện độc quyền, lo chuyện đi theo Nga Xô, chứ đâu 

có lo chuyện độc lập tự do, yêu nước thương nòi. Đám ông Hồ Chí Minh chẳng giỏi giang gì, 
nhưng được Nga Tàu huấn luyện đến nơi đến chốn, nên lúc nào mà họ chẳng sẵn sàng chụp thời cơ. 
Còn các ông quốc gia tại quốc nội Nguyễn Xuân Tiếu, Trương Tử Anh,... thì kẻ chuộc người chẳng 
chuộc, các ông tại quốc ngoại Nguyễn Hải Thần, Nguyễn Tường Tam, Vũ Hồng Khanh,... đã thất 
cơ lỡ vận rồi, sao không tiềm ẩn, mai phục, vận động quần chúng, chờ cơ hội, mà lại lộ diện tranh 
giành hơn thua, rồi còn liên hiệp khiến thành cái vẻ ăn có, chia chác quyền hành lợi lộc. Chưa kể 
cùng phe với nhau mà cũng không bảo nổi nhau. Dân chúng nhìn vào, chỉ thấy các ông các bà lo 
cho mình, chứ đâu có lo gì chuyện quốc gia dân tộc. 

Ngoài ra thì là cái ngu ngốc hay lưu manh của thiên hạ. 
Ông Pháp chính quốc, sau khi bị Đức đô hộ, đáng lẽ phải thông cảm cho các xứ thuộc địa và 

nhả ra cho êm ả. Thế mà lại ngoan cố định tái lập lại mửng cũ, thì họ thực là trì độn, chậm hiểu quá 
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chừng, chẳng biết mình biết người gì hết trọi. Đứng đầu sổ là cái nhà ông Charles de Gaulle, ông 
vua Sạc (le roi Charles).  

Ông Anh Cát Lị, lưu manh hơn, xủa chó bụi rậm, đưa ông Pháp đi trước dò đường ở Đông 
Dương – đúng ra là Việt Nam – thấy không ổn, mới đành nhượng bộ, thì xem ra cũng chẳng phải 
khôn ngoan gì cả, mà chỉ tạm coi là có tinh thần thực tế, biết tiến biết thoái đúng lúc đúng nơi. 

Các ông Nga Tàu thì ngựa non háu đá (non vì cộng sản cũng chỉ mới có ba chục năm thôi), cứ 
tưởng bở, ngày một ngày hai là làm bá chủ hoàn cầu, thì là ngược lại với ông Anh Cát Lị trên đây. 
Đầu óc đám này đầy hoang tưởng, viển vông, bịnh hoạn. Mình còn nhờ vả thiên hạ, dân còn đói 
rách tơi bời mà đã đòi đi viện trợ, thống trị. Bắt một dân tộc nghèo đói đã khó, lại còn đi toan tính 
đầy cả nhân loại vào cảnh tù đày khổ não, thì làm sao có thể thành công.  

Đến ông Mỹ thì còn lạ hơn nữa. Vừa trèo vừa run. Muốn ngăn chặn Nga Tàu, chỉ ngăn chặn 
thôi, mà cũng đã sợ đối thủ nổi sùng, không giám trực diện, không giám cả giải thích cho quần 
chúng Mỹ để họ biết đó là việc của họ. Đàng này lại đi rêu rao đến Việt Nam, đến chỗ này chỗ kia, 
là để giúp tụi nó bảo vệ tự do dân chủ. Dân chúng Mỹ ngớ ngẩn, bèn cho rằng không rỗi hơi đi làm 
việc công quả. Nên nào phản chiến, nào hòa bình tức khắc. Lại thêm nếu tự do dân chủ thì tất 
không được việc, nên phải tìm tay sai độc tài, quân phiệt. Mang một tổng lý phong kiến phụng phệu 
núp trong tu viện về trong một hoàn cảnh cần người của cách mạng, của đấu tranh, của quần chúng. 
Rồi lại dẹp ông đó đi, thay bằng khố xanh khố đỏ quân phiệt. Thì làm gì dân chúng Việt Nam 
chẳng thừa khôn ngoan để thấy rằng dại gì mà chết cho cái đám lưu manh, dù bổn xứ hay ngoại 
nhập. Lại thêm cái chuyện hứa cho lắm rồi bội ước không ngượng ngập. Y như con điếm thập 
thành thề thốt chuyện chung tình và rồi phản bội người tình non trẻ vậy. 

Người tình non trẻ là các ông bà Việt Nam Cộng Hòa. Quả là mấy cậu mợ "cả đẫn" (blanc bec, 
green horn). Đã biết bán linh hồn cho quỉ xa tăng để có quyền bính, lợi lộc cho bản thân, cho gia 
đình, cho bè nhóm, thì cũng phải biết bản chất của quỉ xa tăng chứ. Đàng này không, xem ra ông bà 
nào cũng phó thác luôn phần hồn phần xác cho quỉ, cho rằng quỉ chẳng bao giờ bỏ mình, cứ bám 
lấy thật chặt, không bao giờ rời ra, cho đến khi bị nó giết hay nó tống cổ đi.  

(Hình như ông Nguyễn Ngọc Huy, lãnh tụ Cấp Tiến [dấu sắc, không phải dấu huyền] Đối Lập 
đến phút chót còn viết trên báo Chính Luận của ông Đặng Văn Sung [Đại Việt] cam đoan Mỹ 
không bao giờ bỏ Việt Nam. May mà ông chạy thoát. Chỉ khổ cho kẻ nào tin ông). 

Thêm nữa là đám "trí thức" và truyền thông. Đám này xem ra không mù lòa, thong manh thì 
hẳn lưu manh, sợ thế lực kim tiền, há họng mắc quai, hay mị dân không giám đi ngược lại... xu thế, 
nhất tề bênh cộng sản, phản chiến, lên án kết tội kẻ tự vệ cho mạng sống, cho tự do. 

Đó là cái nhìn của tôi về người và việc tại Việt Nam, để đi đến kết luận là như vậy, thì người 
Việt đất Việt không có tương lai, hết thuốc chữa. Tuy nhiên, thừa biết cái trình độ của mình, nên 
cho rằng nó đâu có giản dị như thế.  

Là vì tôi đoán việc chính trị có nhiều khúc mắc lắm. Nó là mưu lược, nó giương đông kích tây, 
nó ngoắt ngoéo trăm đường, chỉ người trong cuộc mới hi vọng biết ngả mà mò. 

Cứ nhìn các ông bà nắm quyền bính, các nhà chính trị, thế giới cũng như bản xứ, thì thấy họ 
đều phương phi phốp pháp, quần áo bảnh bao, lên xe xuống ngựa, tất nhiên phải có những tài nghệ 
siêu việt lắm, nhãn quan ghê gớm lắm, để mà giải quyết những vấn đề thần sầu quỉ khốc chứ. 

Lấy thí dụ ông Bùi Diễm. 
Như trên đã thưa, hẳn nhiên tôi không thể nào quen biết ông Bùi Diễm, lại cũng chưa hề có 

đến cả cái hân hạnh gặp mặt ông lần nào. Nhưng quả thật tôi thấy, qua hình ảnh trên báo chí, ông 
đầy đủ vóc dáng một chính trị gia. Tôi lại nghe nói rằng ông chẳng những là một chính trị gia mà 
còn là một chính trị gia có hạng, hỗn danh "phù thủy ngoại giao". Thì hẳn phải là ghê gớm lắm. 
Nghĩa là ở một cực khác với cái tên dân ngu khu đen như tôi. 

Ông Diễm rõ ràng cao ráo bảnh bao, xuất thân danh gia vọng tộc, đời đời khoa bảng. Số ông 
sinh ra là để kề cận vua chúa, quan quyền. Dù có vẻ là đều do liên hệ riêng tư. Vì mới chỉ ngoài 20 
(1945) tuổi, ông Diễm đã được ở bên vị thủ tướng đầu tiên của Việt Nam, cụ Trần Trọng Kim. 
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Nhưng phần lớn, nếu không nói chính ra, là vì nhờ chân cháu vợ kiêm con nuôi. Rồi được tiếp cận 
quốc trưởng. Cũng lại nhờ vì là cháu cụ Kim, kèm quen biết với Dương Thiệu Dị và Nguyễn Tuyên 
làm tại văn phòng quốc trưởng. Sau đó, vào năm 30 tuổi (1953), ông giúp cụ Kim, khi cụ làm chủ 
tịch Quốc Dân Đại Hội, tiếp xúc với đại sứ Donald Heath, "chập chững" bước vào trường ngoại 
giao, rồi phó đổng lý văn phòng tổng trưởng quốc phòng [?] và năm 42 tuổi (1965) làm bộ trưởng 
phủ thủ tướng đều vì sự quen biết ông Phan Huy Quát (ông này trước làm đổng lý văn phòng cho 
thủ tướng Trần Trọng Kim). Tiếp đó làm phụ tá kế hoạch và ngoại viện trong ủy ban hành pháp 
trung ương, ủy viên ngoại giao trong nội các chiến tranh của ông Kỳ cũng như đại sứ tại Hoa Kỳ từ 
1966 đến 1973, đại sứ lưu động 1973-75 cho ông Kỳ và ông Thiệu, thì đầu dây mối nhợ cũng do 
cái liên hệ với ông Quát mà ra.  

Tuy nhiên, như trên đã nói, tôi vẫn yên trí những người như ông Diễm hẳn phải có những cái 
khác thường, khúc mắc, ngoắt ngoéo, mưu lược, giương đông kích tây. Thế mà hóa ra không phải 
vậy. Là do vừa rồi, đúng ngày 1-1-2001, tôi được đọc cuốn "Gọng Kìm Lịch Sử". Và thấy sự "vừa 
kể chuyện vừa nghiên cứu" của "người trong cuộc" về người, về việc của ông Diễm, nói một cách 
đại cương, cũng suôn đuồn đuột, không khác cái nhìn của một ngu dân như tôi là bao nhiêu.  

Từ đầu đến cuối, những chuyện ông kể lại, tôi thấy, đều có thực, đơn giản, ai cũng có thể nhìn 
thấy. Lời ông chân thành. Lòng ông đôn hậu. Nhận định của ông bình dị. Toàn thể tỏa ra tâm tình 
của một con dân yêu nước, yêu người, tự thú nhận cái nông cạn của mình về người về việc. Không 
có chuyện gì khoe khoang, lòe bịp. 

Tôi yên trí ông Diễm sẽ bật mí và khoác lác nhất về cái việc ông cố vấn cho ông Thiệu trở cờ 
vào phút chót để phe dân chủ Humphrey thất cử và phe cộng hòa Nixon đắc cử. 

Vốn là, vào mùa tranh cử tổng thống Hoa Kỳ 1968, dân Mỹ đang náo nức... phản chiến, nên 
chính quyền Dân Chủ Johnson thí dỗ Thiệu ký thông cáo chung ngưng oanh tạc Bắc Việt và đi hội 
đàm Paris mở rộng để tiến tới... hòa bình. Thế hẳn nhiên là giúp ứng cử viên Humphrey của Dân 
Chủ trên cơ ứng cử viên Cộng Hòa Nixon vốn mang tội... hiếu chiến. Đã bằng lòng vào ngày 29-
10, bỗng sáng ngày 30, Thiệu nghỉ chơi, không ký chung thông cáo, không gửi phái đoàn đi Paris. 
Trong khi đó Nixon mí mí có một kế hoạch bí mật chấm dứt chiến tranh Việt Nam. Thế là Nixon 
đắc cử. 

Ai cũng bảo vụ này do ông Diễm cố vấn Nguyễn Văn Thiệu, nên rồi Nixon yểm trợ Thiệu hết 
mình, để Thiệu tha hồ thao túng tại Việt Nam, không ai làm gì nổi y ta nữa.  

Chẳng cứ hồi đó giữa người Việt mình bàn tán về vụ này, mà chính người Mỹ cũng cáo giác 
đủ chuyện. Do đó ông Diễm được phong thần chức vị "phù thủy ngoại giao". 

Nếu là người khác, thì ông Diễm đã nhân đó mà phịa thêm trong hồi ký để hù thiên hạ về tài ba 
của một người đã làm thay đổi cuộc diện của Việt Nam, của Mỹ, của thế giới. Mà ngoài ông Thiệu 
ra, thì còn ai khác biết chuyện đó. Dù có dù không. Chẳng những mọi người đều đã tin sẵn như thế 
rồi, còn ông Thiệu dĩ nhiên đời nào giám phản bác. 

Thế mà ông Diễm, thật đáng khen, đã xác định mình không hề biết gì đến chuyện đó, không hề 
có công trạng gì trong chuyện đó. Rút lại cũng vẫn chỉ là cái lối suy diễn lung tung của thiên hạ cả. 
Chưa kể ông còn gợi ý không chừng đó là việc của góa phụ (gốc Tàu) của tướng Cọp Bay 
Chennault đi đi về về Đài Loan thì thọt với đại sứ Nguyễn Văn Kiểu (anh ruột Thiệu). 

Thế có lạ không? Quí vị không tin, tôi xin trích dẫn sơ sơ những nhận định về người về việc 
của ông Bùi Diễm: 

- Hồ Chí Minh lanh lợi, đóng kịch thật giỏi và chắc chắn không thiếu thủ đoạn chính trị. 
Không "Hồ Chí Minh muôn năm", không khen "cụ Hồ" phúc hậu thương dân, không tôn thờ 

"cha già dân tộc", không kính yêu "Bác" mà lại giám gán cho "Người" cái đức giảo hoạt, kịch cọt, 
ông Diễm chắc chắn bị người cộng sản chân chính kết tội là Việt gian phản động rồi. Vì "Người" 
từng lo vô học Trường Thuộc Địa để về khai hóa dân tộc. "Người" từng là gián điệp Kominternchik 
để đào mồ chôn tư bản bóc lột. "Người" từng đón Pháp "dân chủ" vào để cùng đánh đuổi lũ... phỉ 
Việt Cách-Việt Quốc. "Người" từng tận diệt lũ ma quỉ trí phú địa hào trong "cải cách ruộng đất". 
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"Người" đã ký giấy nhượng Hoàng Sa Tây Sa để giữ... hòa khí cho hai nước anh em, vv... Công lao 
thật là trời bể. Vậy mà cái nhà ông Bùi Diễm thật là láo lếu. 

- Ngô Đình Diệm: nhân vật nào trong hàng ngũ quốc gia cũng đều coi như là không đáng kể; 
trừ gia đình ra, mọi người khác đều tầm thường cả; đây là một cá tính mà mọi người đều thấy rõ ở 
ông Diệm, ông Nhu hay những người khác trong gia đình họ Ngô. Lề lối cai trị cố chấp và quá 
thiên về gia đình của ông Diệm và ông Nhu đã chặn đứng cơ hội xây dựng một Miền Nam đoàn kết 
và dân chủ để có thể vận dụng mọi khả năng và đối phó hữu hiệu với cộng sản ở Miền Bắc. Nếu 
nói đến cuộc đấu tranh trường kỳ với cộng sản thì ông đã gây mầm mống cho những mâu thuẫn về 
sau, làm suy nhược rất nhiều tiềm lực, đưa tới sự phân hóa xã hội Miền Nam, gây thù oán ngay 
trong nội bộ của mình. Chế độ Cộng Hòa I đã trở thành một chế độ gia đình trị. 

Cũng thế, nhận định về ông Diệm kiểu này, ông Diễm không thế nào thoát khỏi các vị Cần Lao 
Nhân Vị (và rất có thể nhiều vị đồng đạo với ông Diệm nữa) lên án nặng lắm nghe. "Người" là kẻ 
trung nghĩa, một lòng thờ vua thờ Pháp, ngoài 30 tuổi đã làm đến chức tuần vũ, thượng thư. 
"Người" lại cũng là người cách mạng, dân chủ, đã hạ bệ vua đuổi Pháp để lập nền cộng hòa. 
"Người" lo việc nước như việc nhà, đến độ đành chịu mang tiếng gia đình trị. "Người" chống cộng. 
Vậy mà "cụ Hồ" vẫn phải khen "Người" là yêu nước. "Người" lại còn được "cụ" tặng cành đào 
ngày tết. "Người" cũng lại tính bắt tay với "cụ" để bảo vệ... chủ quyền, thực hiện hòa bình dân chủ 
cho dân tộc đất nước, vv... Thế mà cái nhà ông Bùi Diễm không suy tôn lại nhận định thật là bậy bạ. 

- Thiệu bản tính chần chừ và nghi ngờ cố hữu, thụ động, ù lì, bám víu địa vị, quyền hành, 
không muốn nhìn xa trông rộng để vượt lên những mưu tính nhỏ nhặt và thủ đoạn tầm thường, 
không phải là nhân vật mà đất nước cần, không bao giờ muốn có sáng kiến. 

- Pháp nhỏ mọn, thiển cận, không hiểu hay không muốn hiểu, bám vào một thứ quyền lực đã 
dần dần tuột khỏi tay. 

- Hoa Kỳ nại cớ chỉ giao thiệp với chính quyền... hợp pháp, không tiện tiếp xúc với các giới 
đối lập; chính sách ngoại giao có những mâu thuẫn ngay trong bản chất. Hoa Kỳ không có chính 
sách rõ rệt, hoặc nếu có thì cũng chỉ là nửa vời. Thái độ của người Hoa Kỳ đầy mâu thuẫn, lúc nào 
cũng như đi trên dây, giữa hai thái cực, can thiệp và không can thiệp. Mỹ thực sự không biết mình 
muốn gì. Họ đã quyết định đổi ngựa giữa dòng mà không cần biết ngựa mới ra sao. Một mặt họ 
luôn luôn nhắc rằng họ can thiệp vì tự do dân chủ nhân quyền; mặt khác, vì quá lo hiểm họa bành 
trướng của cộng sản, tại Việt Nam cũng như tại nhiều nơi khác, họ lại ủng hộ độc tài mà họ tưởng 
là đủ khả năng giữ an ninh và ổn định. Họ thiếu hiểu biết về thực trạng Việt Nam vì quá tự tin vào 
sức mạnh nên đã cho rằng sự hiểu biết đó không cần thiết. Một số không nhỏ chính giới Hoa Kỳ có 
tên tuổi nhưng đôi khi ngớ ngẩn, sự hiểu biết của họ về các vấn đề thiếu rộng rãi. Hoa Kỳ chưa bao 
giờ thực sự để ý đến tình trạng nội bộ của Việt Nam. Mục đích sự can thiệp của Hoa Kỳ không phải 
là xây dựng dân chủ hay lành mạnh hóa xã hội Việt Nam. Tham nhũng, chèn ép đối lập hay đời 
sống hàng ngày khó khăn cũng không phải là mối quan tâm. Hoa Kỳ chỉ nghĩ đến khía cạnh địa dư 
chính trị (geo-politic) của cuộc chiến mà không nghĩ đến những hậu quả đối với người Việt, đã 
chọn một phương thức không cần thiết, giữ kín mọi chuyện đến giờ phút chót để rồi dùng những 
thủ đoạn ép buộc, vừa bằng những lời đe dọa tàn nhẫn vừa bằng những lời hứa hẹn mà rồi không giữ. 

- Và cuối cùng về chính Bùi Diễm: ngây thơ, tin tưởng quá dễ dàng. Chả hạn một cường quốc 
lớn như Hoa Kỳ đối với một nước nhỏ bé như Nam Việt Nam lại có thái độ không cần thiết, thiếu 
xứng đáng, là những điều không thể nghĩ tới.  

Thì ra thế. 
Xưa nay tôi vẫn bị bè bạn chế nhạo vì lúc nào cũng gân cổ lên cãi rằng người làm chính trị, 

việc chính trị là... ghê lắm. Trong chính trị, họ nhìn xa trông rộng, luôn có những mưu lược kế sách 
mình không thể lường, không thể là chuyện tào lao như lũ bạn bè khẳng định. Tôi ngụy biện: Cứ 
coi một anh trọc phú nhà quê thì rõ. Dốt nát đến đâu, thì anh ta cũng phải hoạch định việc nhà cửa, 
bếp núc, sân vườn; mùa màng, giống má, trâu bò. Lại phải có đường lối liên kết với bầu bạn, đối 
phó với đối thủ. Rồi dự kiến việc nuôi dưỡng, học hành, dựng vợ gả chồng con cái ra sao. Vân vân 
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và vân vân. Nghĩa là phải nhìn về quá khứ, nhìn vào hiện tại, hướng về tương lai. Chứ đâu có thể 
chỉ biết cổ cày vai bừa, nhìn không quá chót mũi như đám bần cố nông. Thì hẳn là việc chính trị 
phải ngàn vạn lần hơn thế chứ đâu có khác. 

Cho đến ngày cuối cùng của thiên niên kỷ, 31-12-2000, tôi vẫn yên trí như vậy, dù ai nói đông 
nói tây. Phải đến ngày đầu của thiên niên kỷ mới, 1-1-2001, đọc "Gọng Kìm Lịch Sử" của ông Bùi 
Diễm, tôi mới... đốn ngộ rằng người làm chính trị, việc chính trị lại đúng như lũ bạn bè phán, cũng 
là tùy hứng, bạ đâu làm đấy, chẳng hề có đường lối kế hoạch, mà nhân sự thì cũng chỉ toàn ấm ớ, 
tào lao.  

Tội nghiệp ông Phạm Nam Sách, trước khi "giã từ vũ khí", cũng vẫn mang theo ý nghĩ lầm lạc 
như tôi xuống mộ sâu, với suy diễn quá ư xa vời:  

Ô hay, nước Mỹ không có hiến pháp và luật pháp hay sao mà ông tổng thống đầu nước cứ thế, 
tự ý xài quân đội, vốn là tài nguyên sức mạnh bảo vệ quốc gia?  

Cái lạ nằm ở chỗ hơn 400 cái miệng dân biểu Hạ Nghị Viện, 100 [cái] miệng nghị sĩ Thượng 
Nghị Viện cứ im thin thít, không ai lên tiếng phản đối việc tổng thống lạm quyền (war power) của 
Quốc Hội... 

Hẳn chiến lược của phe tây phương mà Hoa Kỳ đứng đầu đại diện phải có một cái gì đây? (30 
tháng 4 năm 2000, đã thấy ánh sáng cuối đường hầm, NgD124).  

Ý hẳn ông Sách, cũng như tôi, cho rằng những chuyện ẩu tả của ông tổng thống hay chuyện 
thủ khẩu như bình của quốc hội Mỹ là có cái... mưu lược nào đấy.  

Chẳng có cái gì sốt cả, ông Sách ơi. Xin nghe ông Diễm nói: "Ai cũng cho là Hoa Kỳ đã có 
chính sách dứt khoát và kế hoạch đầy đủ trước khi đổ quân vào Việt Nam... Dĩ nhiên đó là một ngộ 
tưởng cả đến ngày cuối cùng của cuộc chiến."  

Thế là đủ rồi, xin mang ơn ông Diễm. 
Ngoài ra, thiết tưởng cũng nên khẽ nhắc đôi chỗ sai lạc của ông Diễm, mà có lẽ vì lớn tuổi tác 

giả đâm lẫn cẫn, để nếu có tái bản thì phủ chính:  
- Trần Trọng Kim không đệ đơn từ chức sau tin đảo chính ở Hà Nội (19-8), sau tin Bảo Đại 

nhận được điện tín yêu cầu thoái vị (21-8), mà là trước đó, ngày 6-8-1945, và được yêu cầu ở lại xử 
lý thường vụ rồi lập chính phủ lâm thời.  

- Bảo Đại không trao ấn kiếm và chính thức thoái vị vào 26-8 rồi, vài ngày sau, chính phủ đầu 
tiên của chế độ VNDCCH ra đời. Hai chuyện này cần xét lại. Thực ra mỗi người nhớ một ngày 
khác nhau. Có lẽ vì khi đó nhiều chuyện dồn dập quá. Nhưng vẫn có thể xác định là ông Bảo Đại 
tuyên chiếu thoái vị vào ngày 25-8. Hồ Chí Minh về nội thành Hà Nội ngày 26. Và chính phủ lâm 
thời phải ra đời sau đó, rồi mới gửi hai bộ trưởng – Trần Huy Liệu, bộ trưởng thông tin tuyên 
truyền, và Cù Huy Cận, bộ trưởng không giữ bộ nào – vào tới Huế trưa 29 và nhận việc chính thức 
thoái vị, trao ấn kiếm vào chiều ngày 30-8 tại cửa Ngọ Môn.  

- Nói vào mùa thu năm 1945 (Ất Dậu) nạn đói xảy ra hết sức trầm trọng, và quân đội Tàu đến 
(9-9-45) làm gia tăng nạn đói là sai. Nạn đói trầm trọng nhất là vào mùa xuân (tháng Ba Ất Dậu, 
3/4-45) khi Nhật đảo chính Pháp (9-3-45). Sau đó, vụ chiêm/mùa hạ (tháng Năm-tháng Sáu, 6/7-
45) bội thu. Người ta nói xác người chết đói vùi xuống bón lúa, khiến gặt rồi lại trổ bông lần nữa. 
Mà không có người gặt, người ăn, thì làm gì còn nạn đói mùa thu. Xin nghe Hằng Phương (vợ Vũ 
Ngọc Phan) viết trong tạp chí Đời Nay trong bài thơ "Lời Cây Lúa" (mùa chiêm 1945):  

Rồi đến hôm nay sung sướng chưa! 
Bông vàng trĩu nặng bội mùa xưa, 
Chỉ mong gặp bạn đền ân nghĩa 
Đau khổ vì tôi trải nắng mưa! 

                                    * 
Nhưng bạn ra đi chẳng thấy về, 
Hồn thiêng có nhớ cánh đồng quê? 
Than ôi! Chết sống trong im lặng, 
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Cám cảnh lòng tôi luống não nề... 
Và cụ Nguyễn Xuân Chữ viết trong hồi ký: 
Nhưng xét đến căn do nạn đói thì cớ chính là vì chính quyền Pháp phải thu một số gạo lớn nộp 

cho quân đội Nhật tích trữ và, sau ngày đảo chính, người Nhật vẫn còn phải tích trữ. Đến khi Nhật 
thua trận, gạo được tung ra thị trường, thì nạn đói cũng hết. 

- Trong vụ đưa cụ Kim sang Tàu, ông Diễm viết: Chúng tôi, ba người, cộng tài xế và người 
tướng Tàu tất cả năm người chất lên xe... vào lúc chập tối chúng tôi đến Lạng Sơn; nghĩa là chỉ mất 
có một ngày, là nhớ lộn. Theo cụ Kim, xe hư, phải kẹt lại Phủ Lạng Thương ba ngày lận. 

- Ông Diễm viết: Suốt thời gian đàm phán với Pháp dậm chân tại chỗ, trước là ở Đà Lạt (17-4-
1946) và sau đó ở Fontainebleau (6-7-1946)... đồng thời tại Nam Bộ, Việt Minh gạt ra khỏi cơ quan 
đầu não của cuộc kháng chiến những nhân vật ôn hòa như Hồ Văn Ngà, Bùi Quang Chiêu... Thực 
ra cộng sản thanh toán những thành phần này ngay sau 23-9-1945, khi Nam Bộ Kháng Chiến vừa 
bùng nổ, nghĩa là từ nửa năm trước. 

- Ông Trương Tử Anh không mất tích năm 1945, mà vào lúc xung đột Pháp-Việt Minh ngày 
19-12-1946. 

- Nói cuối năm 1947... hai địa hạt Bùi Chu, Phát Diệm hợp thành khu đặc biệt gọi là Khu Tự 
Trị thuộc quyền kiểm soát của giáo dân, dưới sự lãnh đạo của giám mục Lê Hữu Từ thì không 
đúng. Cho đến cuối 1949, trước khi Pháp nhảy dù xuống Phát Diệm, hai địa hạt này vẫn thuộc 
quyền kiểm soát của cộng sản, ngoại trừ "an toàn khu" vòng quanh nhà thờ Phát Diệm là thuộc 
quyền "cố vấn chính phủ" Lê Hữu Từ.  

- Nói thời điểm ấy (1949).... những người được coi là thân Pháp như các ông Nguyễn Văn 
Tâm, Trần Văn Hữu, "tướng" Nguyễn Văn Hinh... (tới) Đà Lạt thật nhộn nhịp là sai. Ông Hinh mãi 
tới ngày 7-3-1952 mới được thăng từ trung tá lên thiếu tướng để làm tổng tham mưu trưởng Quân 
Đội Việt Nam. 

- Năm 1953, khi ông Diễm gặp Bảo Đại ở Evian rồi về nước, là thời kỳ chính phủ Nguyễn Văn 
Tâm mới thành lập (8-1). Trong chính phủ của ông Tâm không thấy có ông Quát. Bộ trưởng quốc 
phòng là Lê Quang Huy. Và cụ Kim cũng mất ngày 2-12-53, trước khi chính phủ của Hoàng Thân 
Bửu Lộc thành lập ngày 11-1-1954, mà ông Phan Huy Quát là tổng trưởng phụ trách công cuộc dân 
chủ hóa quốc gia. Còn ông Nguyễn Đắc Khê mới là tổng trưởng quốc phòng. Vậy ông Diễm là phó 
đổng lý văn phòng tổng trưởng của ông Quát mà không thể của bộ quốc phòng. 

- Ông Diễm viết về vụ Caravelle (4-1960) rằng hôm sau cảnh sát và mật vụ lùng bắt ngay 
những người có tên trong danh sách của bản tuyên ngôn và việc đặc biệt nhất trong giai đoạn này là 
vụ tự tử của nhà cách mạng lão thành và nhà văn nổi tiếng Nguyễn Tường Tam là một sự nhầm lẫn 
lớn. Mọi người chỉ bị bắt sau khi xảy ra vụ đảo chính hụt của binh chủng Dù. Ông Tam không có 
tên trong vụ này và mãi đến vụ Phật Giáo 1963 mới tự tử. 

- Nhóm quân nhân do tướng Lâm Văn Phát và đại tá Phạm Ngọc Thảo bao vây nhà tướng 
Khánh, chiếm Tổng Tham Mưu và Đài Phát Thanh ngày 19-2-65 không phải 1 ngày mà là 4 ngày 
sau khi chính phủ Phan Huy Quát thành lập. Nội các Phan Huy Quát trình diện quốc trưởng ngày 
16-2-65. 

Trong buổi ra mắt sách, theo nhật báo Người Việt số 5483, ngày Thứ Hai 11-12-2000: 
Ông Cao Xuân Vỹ, 80 tuổi, với tư cách là bạn đồng song với cựu đại sứ Bùi Diễm, năm nay 79 

tuổi, đã lên diễn đàn nói về tác giả. Ông cho rằng tuy hai người cùng mang một lý tưởng đưa đất 
nước Việt Nam đến tự do và dân chủ nhưng mỗi người đã đi theo con đường riêng của mình, ông 
Vỹ phục vụ thời Đệ Nhất Cộng Hòa và ông Diễm thời Đệ Nhị Cộng Hòa, tuy vậy cả hai vẫn là bạn 
với nhau cho đến giờ phút này, qua gần 60 năm với bao nhiêu biến cố lịch sử. 

Ông Vỹ lầm rồi. Ông Diễm không phục vụ dưới trào ông Diệm là vì trong "cuộc hội kiến ngắn 
ngủi của tôi với ông Diệm tại Dinh Gia Long vào cuối tháng 7, những mong mỏi ngây thơ của tôi 
hoàn toàn tiêu tan. Ngay từ lúc bước vào văn phòng của ông, tôi đã nhận thấy ông không có ý định 
bàn luận hay hỏi han điều gì". Bằng không, hẳn ông Diễm cũng sẵn sàng như ông Vỹ thôi. Mà làm 
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gì có "con đường riêng". Đệ Nhất Cộng Hòa là chế độ Diệm (Diemism). Đệ Nhị Cộng Hòa là chế 
độ Diệm không có Diệm (Diemism Without Diem), thì cũng "xêm xêm" [như nhau], làm gì mà chả 
"vẫn là bạn với nhau cho đến giờ phút này". Các chính trị gia loại ông Vỹ cứ hay giả bộ... ngớ 
ngẩn. 

Chọn tựa sách là In the Jaws of History và Gọng Kìm Lịch Sử, ý giả ông Diễm muốn nói 
những người "quốc gia" đã phải chọn giữa những giải pháp khó nuốt, và nhiều lúc họ không còn cả 
quyền lựa chọn nữa. Vì nhu cầu tồn tại, họ đành phải chịu những sự nhân nhượng, dung hòa gắng 
gượng làm cho chính nghĩa của họ bị lu mờ. Đi với cộng sản thì không được, nhưng đi với ông Bảo 
Đại thì cũng là chẳng đặng đừng. Ủng hộ ông Diệm là hợp lý, nhưng ông ấy không muốn hợp tác 
mà chỉ đòi sự phục tòng. Rồi đến chế độ quân nhân và người Mỹ. Người quốc gia phải cố tìm cho 
mình một thế đứng, nhưng họ luôn luôn bị gạt sang bên lề và ảnh hưởng họ tạo được không bao 
giờ đủ mạnh để chuyển biến được thời cuộc theo chiều hướng mong muốn. 

Những người ông Diễm gọi là "quốc gia" này phần lớn phải được coi là những người không 
cộng sản làm chính trị và chỉ nhắm tham chính thì đúng hơn. Thực ra phần lớn những người này 
tham chính với tính cách cá nhân chứ không phải với tính cách đảng phái, nhất là kể từ ông Diệm 
trở đi. Chính ông Diễm cũng xác nhận là, ngay từ 1949, họ đã "có tính cách chính trị nhiều hơn là 
cách mạng" rồi.  

Những người này thường được dân đen chúng tôi mệnh danh là "chính chị da", "chính khoác", 
hay "cách miệng". Họ có thể là những người thuần túy đói khát quyền bính, hoặc đã thừa tiền của 
nhưng còn thiếu tí danh, hoặc có bằng cấp nhưng không có thực học để mưu sinh trong ngành 
chuyên môn, hoặc chẳng có nghề ngỗng, chẳng biết làm gì nên hồn đành chỉ nhờ vào liên hệ quen 
biết. Nói tóm lại, không biết làm gì khác, những người này nhảy vào lãnh vực chính trị. Hoá cho 
nên đất nước nát bấy. 

Có một số thì, như ông Diễm nói, "cố tìm cho mình một thế đứng" là do lầm tưởng hễ tham 
chính thì thực hiện được chuyện này chuyện nọ, nên chui đầu vào giữa... gọng kìm. 

Thực ra cái kìm này hoàn toàn là ảo giác. Nó không hề có, nếu họ ở lại với đảng phái, ở ngoài 
chính quyền, lo kết nạp, huấn luyện cán bộ, cải tiến dân sinh, làm việc giáo dục, xã hội, văn hóa, 
thu phục quần chúng hầu theo dõi tình hình, tạo "ảnh hưởng đủ mạnh để chuyển biến được thời 
cuộc theo chiều hướng mong muốn" khi cơ hội tới, mà giải thoát cả hai miền Nam Bắc, tôi nói cả 
hai miền, chứ không phải chỉ một Miền Nam. 

Có thể họ bị làm khó dễ đấy. Nhưng Pháp cũng không cấm được. Nga không cấm được. Tàu 
không cấm được. Mỹ không cấm được. Ông Diệm không cấm được. Ông Thiệu không cấm được. 
Không tranh giành, không mưu toan hất cẳng ai, giúp cho dân có ăn có học thì ai cấm đoán mình? 

Đó là chuyện ba mươi năm ở trong nước. Bây giờ là 25 năm ở trong nước, ở hải ngoại. 
Họ vẫn cứ vẫn là "chính chị da, chính khoác, cách miệng". Họ chỉ lo lập chính phủ, lo tuyên 

ngôn tuyên cáo. Lại cũng chỉ lo tranh giành, lo hất cẳng. Chẳng hề thấy một chương trình, kế hoạch 
dân sinh, một sự kết nạp huấn luyện cán bộ nào. Cùng lắm thì cũng đến triển khai tư tưởng Hồ Chí 
Minh, phục hồi tinh thần Ngô Đình Diệm. Tư tưởng Hồ Chí Minh là gì, tinh thần Ngô Đình Diệm 
là gì, ai mà chẳng biết, ngoại trừ cái đám gia nô buôn dân bán nước. Thực ra họ cũng chẳng thương 
xót gì ông Hồ, ông Diệm. Mà là vì chẳng biết giở trò gì khác, đành bám lấy ông chủ, với lý luận 
rằng hễ chủ tốt thì hẳn tớ cũng phải tốt. Ai ngu ngơ thì... tín nhiệm các ông "cộng sản chân chính" 
và "cần lao nhân vị"!!!  

Tóm lại, không hề thấy một cái gì mới mẻ. 
Hay cũng vẫn còn cái... gọng kìm lịch sử? Có lẽ là cái gọng kìm... túi áo khỉ thì đúng hơn! 
Nhìn đâu cũng chỉ thấy "chính trị da, chính khoác, cách miệng," người trẻ trong ngoài nước 

của đệ tam thiên niên kỷ có tránh né "chính trị" thì cũng chẳng có gì là lạ. 
Tóm lại, đọc xong cuốn sách, chẳng biết thêm được điều gì chúng ta chưa biết. Hay đấy lại 

chính là nghệ thuật cao cường của nhà "phù thủy ngoại giao"???  
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Những chữ trong (...) là do người viết chú thích 
 

ĐỌC "HỒ SƠ DINH ĐỘC LẬP" 
 
Tôi có cái bất hạnh là tới miền văn minh Hiệp Chủng Quốc trễ, nên thiếu cái hân hạnh biết 

những thành quả rực rỡ của cộng đồng ta tại xứ này.  
Ngược lại, tình cờ đưọc đọc một số báo cũ, tôi rất ít... hồ hởi về cái sự "vái nhau" do ông Trần 

Thiện Nhân báo động, cũng như cái sự sử dụng ngôn từ thiếu... vệ sinh giữa các ông Tạ Tỵ và 
Duyên Anh. 

Là kẻ ít học, không địa vị, tiền bạc, tất nhiên mù tịt về quân sự, chính trị, kinh tế, văn hóa,... 
cũng như 99% dân Việt Nam, khi còn trong nước, tôi chỉ biết làm ăn để nuôi thân, nuôi vợ con một 
cách vô cùng chật vật, và tuân phục mọi luật lệ do các ông có quyền thế, súng đạn ban ra. Vì nếu 
chúng tôi không ủng hộ ông cộng sản, thì ổng bảo là Việt gian; không suy tôn ông cộng hòa, thì 
ổng gán là Việt cộng. Mà thấy ông nào cũng lừa bịp, gian ác, dựa vào ngoại bang, nên chúng tôi 
vẫn quan niệm chỉ có một nhà nước là phỉ quyền cộng sản, do có tài ăn cướp, và một nhà nước 
ngụy quyền tay sai, do có tài làm đầy tớ. Chưa bao giờ chúng tôi có chính quyền. 

Ấy vậy mà mới đây đọc cuốn Hồ Sơ Dinh Độc Lập của giáo sư tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng, tôi 
bỗng đâm hoang mang: nhiều ông bà yêu quốc gia dân tộc và có tư cách, trong sạch đáo để! 

Thí dụ: Ở phần hậu bạt, tác giả ghi: 
1/ Tổng thống Thiệu và phu nhân hiện sống thầm lặng ở ngoại ô Luân Đôn. Ông bà chỉ có một 

đầy tớ gái, nhưng bà tự làm lấy hầu hết công việc bếp núc. Vì phong tục Việt Nam cho phép nhận 
quà, cho nên suốt 10 năm cầm quyền, ông Thiệu mới tích tụ được – do việc sưu tầm tư trang của 
phu nhân – một số vốn liếng đủ sinh sống sau khi mất Sài Gòn. 

2/ Thủ tướng Trần Văn [sic] Khiêm trú tại Arlington VA, và vẫn mặc mầu xanh cho công việc 
kinh doanh của phu nhân được... may mắn. 

3/ Ngoại trưởng Trần Văn Lắm ngụ tại Úc [trước ông đã làm đại sứ tại đây] chơi golf để tiêu 
khiển, và tới lui Hoa Kỳ thăm các công tử, công nương [khi ra đi chỉ có hai bàn tay trắng]. 

4/ Ngoại trưởng Vũ Văn Bắc ngụ tại Paris và là cộng sự viên của văn phòng luật sư Mudge 
Rose Guthrie Alexander and Ferdon, nơi ông Nixon hợp tác trước khi thành tổng thống. 

5/ Tướng Cao Văn Viên ngụ tại Arlington VA. Phu nhân chỉ huy một cơ sở quét dọn cho các 
cơ quan chính phủ và thương mại, sử dụng công nhân Việt Nam tị nạn [phúc đức quá]. 

6/ Tướng Trần Văn Đôn thất bại trong nghiệp vụ khách sạn [nghề của chàng] tại thủ đô Hoa 
Thịnh Đốn. Hiện nay làm nghiệp vụ du lịch. 

7/ Tưóng Ngô Quang Trưởng ngụ tại Springfield VA, tòng học tại Đại Học Cộng Đồng 
Northern Virginia, ngành thảo chương điện toán và làm cho American Railroad Association. 

8/ Ông Hoàng Đức Nhã làm cho hãng General Electric cho đến năm 1986 rồi rời tới Chicago 
làm cho một hãng Mỹ lớn khác. 

9/ Cuối cùng, ông Nguyễn Tiến Hưng hiện là giáo sư kinh tế tại Đại Học Howard ở thủ đô Hoa 
Thịnh Đốn và là cố vấn chương trình phát triển kinh tế Á Phí. Ông li dị bà Catherine năm 1978 và 
kết hôn với bà Thérèse Dương [ta về ta tắm ao ta và hẳn là đã được giáo hoàng đặc cách cho li dị 
cũng như đã đặc cách cho cô Henriette Nguyễn Hữu kết hôn cùng tên ngoại đạo Bảo Đại xưa kia].  

Vậy là đủ chín nút. Thế thì chúng ta nên mừng là các ổng vẫn lương thiện chí thú làm ăn. 
Nhưng đó không phải là điều chính tôi muốn thưa cùng quí độc giả. Điều chính của tôi tóm tắt 

là: 
Trước khi hậu bạt như trên, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng công bố hàng ba chục bức thư 

mật của tổng thống Hoa Kỳ gửi tổng thống Việt Nam, cam kết rằng sống chết có nhau. 
Đại khái và nôm na (tác giả cũng ví von như vậy) thì: Một chàng hào hoa phong nhã sử dụng 

tiền bạc, lời lẽ đường mật quyến rũ một cô gái nhẹ dạ, tặng cô mật bầu tâm sự. Khi... thất kinh, 
nàng chửa, biết là làm sao, thì chàng hùng dũng viết tờ cam kết, quyết chẳng... bỏ em một mình. 
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Ấy thế mà rồi chàng phú lỉnh và tuyên bố đó là sự... rút lui trong danh dự, nếu có mắc míu 
(commitment) gì chăng, thì cũng chỉ là vấn đề đạo lý (moral), chứ chẳng phải là pháp lý (legal). 
Thâm thúy thật! 

Tôi lại có thể ví von thêm chút nữa, là chàng tư mã đó còn cho tay sai thì thụt với một thằng ba 
que, ép buộc nàng phải ăn nằm với nó, cho yên phận nàng và rảnh tay chàng (kẻ thì thụt bèn được 
tặng giải Nobel; thật đáng hãnh diện cho giải thưởng, cho ban giam khảo, và cho người đưọc tặng; 
giận thay, tên Lê Đức Thọ lại chê không lãnh). 

Chàng ngậm tăm. Nhưng nàng ngồi phải cọc cũng thủ khẩu như bình. Cả hai cao thượng đến 
thế, hỏi còn gì hơn? 

Nay, điều thắc mắc của tôi là: Đã cao thượng, sao không cao thượng luôn cho trót, con đã mọc 
răng, còn nói năng gì nữa? Sau 12 năm, ông giáo sư còn mang ra trình làng làm gì, trong khi ông 
thừa tài ba, điều kiện để viết và xuất bản sớm. Sao lại đợi mãi đến nay? 

Liệu có một sự căn giờ (timing) cho sự tái xuất giang hồ của ông Thiệu, như tôi phong thanh, 
với sự nhi nhô của các ông ở kinh đô ánh sáng Paris? Kiểu mong thằng sở khanh, 12 năm ấy bây 
giờ là đây, nhìn lại đứa con hoang của nàng kiều?  

Ngoài ra, tôi còn một vài thắc mắc nhỏ về những chi tiết mà thiết tưởng một giáo sư tiến sĩ 
quen thuộc với sự chính xác của luận án, vận mệnh kinh tế quốc gia không thể nào bỏ sót: 

- Con gái ông Thiệu được ông khai sinh tên là Lệ Thủy? (trang 81)  
- Thủ tướng Khiêm họ Trần Thiện hay Trần Văn? 
- Tên Mỹ Thuận vốn có từ lâu hay mới được đặt vì... Mỹ chấp thuận xây cầu (approved by the 

American) như ông lý giải. Cầu đó đâu đã khởi công mà ông nói bỏ dở, khiến chính ông... trông 
thấy đến xốn con mắt? 

Do những chi tiết điển hình như vậy, mà tôi đâm hoài nghi giá trị cuốn sách và những điều tiết 
lộ của tác giả. Ngoài những văn bản giấy trắng mực đen không ai chối cãi nổi, liệu những điều ông 
kể lại và lý giải chính xác tới mức nào?  

Thí dụ: Ông Thiệu chỉ nghĩ đến quyền lợi đất nước (interest of the country), còn quyền lợi bản 
thân, địa vị chính trị coi như pha (trang 278), cho nên ổng mới phải phản chủ, ngồi lì, độc tài, dùng 
kẻ thân tín thay vì người có khả năng, dung túng tham nhũng, mưu toan cắt đất và bắt tay cộng sản, 
y boong kiểu "chí sĩ anh minh" Ngô Đình Diệm mà ổng đã góp công lật đổ để làm... cách mạng. Cả 
hai đều tự cho mình thành tín (loyal), để dạy dỗ người Mỹ! 

Thí dụ: Ông Thiệu ra đi tìm đường cứu nước là do áp lực của ông Trần Văn Hương, và ra đi 
với hai bàn tay không (lại hai bàn tay không). Vậy mà thiên hạ giám gán tiếng xấu chạy trốn và 
mang theo cả hàng hai máy bay khổng lồ hành lý.  

Thí dụ: Tiến sĩ Nguyễn Văn Hảo "ngây thơ chấp nhận con cái trưởng thành dưới chế độ cộng 
cản, giữ lại 16 tấn vàng". (Sau 30-4-75, ngồi điểm các ông tai to mặt lớn, tôi ca tụng ông Hảo nói 
lời mà giữ lấy lời chứ không quân tử nói lại kiểu ông Kỳ rằng vợ làm điếm, chồng làm bồi cho Mỹ 
mà lại tốt hơn; thì bèn được cô đào "thanh săc lưỡng toàn, một con tim chân chính không bao giờ 
biết nói dối" Mộng Tuyền (mà tôi hoàn toàn tin tưởng ở tư cách, vả cũng có đủ cả nhân chứng hiện 
ở ngay hải ngoại này) phá lên cười, tiết lộ rằng ông Hảo hàng ngày điện thoại rủ cô... di tản chiến 
thuật. Cô không khoái ổng, không chịu tính mau tính lẹ, để ông chờ dài cả cổ, lỡ chuyến đò, đành... 
thực thi lời tuyên bố tuyên mẹ trên màn ảnh nhỏ. Nhưng rồi ông cũng đành (lại đành) cầy cục tới 
xứ này để sớm hôm phụng dưỡng bà Cao Thị Nguyệt và dạy dỗ con cái trưởng thành dưới chế độ 
phồn vinh giả tạo. 

Ông tiến sĩ kinh tế tác giả chê ông tiến sĩ kinh tế phó thủ tướng ngây thơ, nhưng hình như tất cả 
các ông đều ngây thơ đấy. Hay biết đủ chuyện mà chỉ cuống cà kê chạy vào phút chót (nhiều ông 
không chạy kịp) hẳn vì tinh thần chiến đấu cao chăng? 

Đại khái như vậy. Sự thật ra sao, xin quí độc giả vui lòng giải đáp mau mau. Chả vì giáo sư 
thạc sĩ Vũ Quốc Thúc lạc quan cho biết trong cuộc Hội Thảo Phục Hồi Hiệp Định 1973 là "đã có 
một quan sát viên Mỹ (lại Mỹ) tới quan sát từ đầu đến cuối (may quá), và khi người Mỹ muốn làm 
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thì nhanh lắm, mình phải chuẩn bị trước kẻo trở tay không kịp" (Thời Luận số ra ngày 29-5-1987), 
lại phải nhờ Giscard d'Estaing, phiền lắm nghe [1]. 

 
1. Ông Vũ Văn Mẫu phải nhờ bạn đồng học là Giscard d'Estaing xin nhà nước cộng sản cho xuất ngoại tị nạn. 

 
 
 

TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI VIẾT LÁCH 
 
Nhân đọc bài "Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh" trong mục Dân Đọc, NgD88, thấy tác giả 

Trần Hoài Thư phàn nàn về việc ông Bảo Ninh viết hoàn toàn sai lạc về con người thám báo, từ 
công việc, hành sử, đến ngôn từ của họ, tôi muốn nêu lên một vấn đề vốn làm tôi thắc mắc khá 
nhiều mà chưa tự kiếm ra lời giải đáp minh bạch, nên nay mong được quí vị chỉ giáo. 

Tôi không là dân viết lách nhưng cũng đôi khi đọc sách báo và có một nhận định khá chủ quan 
là: có vẻ phần lớn các sáng tác của ngoại quốc có tính cách nghiêm túc hơn của người mình. 

Tôi không giám bàn về nghệ thuật, vì về mặt này thì khó có thể nói ai hơn ai kém, tùy sở thích 
của từng người. Mà tôi chỉ muốn đề cập đến cái công phu của người viết. 

Thường thường, tôi thấy các tác phẩm của ngoại quốc họ chịu nghiên cứu, sưu tầm hơn. Chả 
hạn viết về một thời đại nào, một địa phương nào, một nhân vật nào, thì tác giả ngoại quốc cho tôi 
cái cảm giác là các phong cảnh, nhân vật, tâm lý, hành sử, ngôn ngữ phù hợp với những bối cảnh 
đó. Có lẽ là vì chuyện viết lách của họ mang lại lợi tức đủ cho họ có điều kiện, thì giờ tìm tòi hay 
thuê mướn người lục lạo để đạt được các việc trên, trong khi các tác giả của ta làm việc chỉ có một 
mình mà lại thiếu thốn đủ mọi thứ nên phần đông đành chỉ trông vào trí tưởng tượng phong phú 
trời cho. Hơn nữa trách nhiệm của người viết ngoại quốc khá bị trói buộc, lơ mơ là bị mang ra tòa 
lãnh mọi hậu quả. Còn ở Việt Nam thì viết lách thả giàn, chỉ cần đừng chạm tới kẻ quyền thế 
đương thời là được chăng? 

Tôi nghĩ như thế một phần là do khi ông Duyên Anh còn sinh tiền, tôi có làm việc đánh máy 
những tác phẩm của ông. Thí dụ cuốn "Những đứa trẻ Thái Bình", trường thiên tiểu thuyết, mà ông 
nói với tôi là đắc ý nhất. Trong đó, tôi đơn cử một vài thí dụ: 

- Ông viết thày giáo Nguyễn Công Hoan, trước năm 1945, đã là đảng viên cộng sản, và cứu trò 
Vọng khỏi bị chết trong vụ đói Ất Dậu rồi đỡ đầu cho nó gia nhập Đảng thành đảng viên trẻ nhất. 
Điều này không đúng, vì Nguyễn Công Hoan chỉ gia nhập Đảng Cộng Sản vào năm 1947. 

Việc gia nhập trước hay sau quan trọng là vì tấm lòng nhân đạo của ông Hoan thể hiện cái tình 
người của Nguyễn Công Hoan con người xã hội hay Nguyễn Công Hoan con người cộng sản. Thực 
tế là Nguyễn Công Hoan khi còn là con người xã hội thì rất người. Nhưng khi thành cộng sản, 
Nguyễn Công Hoan trở thành một loại súc vật. Bằng chứng là việc Nguyễn Công Hoan đã đối xử 
với cụ Phan Khôi một cách vô cùng hạ cấp, vô giáo dục trong vụ Nhân văn-Giai phẩm, không còn 
một chút gì chứng tỏ một Nguyễn Công Hoan vốn con quan, làm nghề dạy học, viết văn trào 
phúng, xã hội tả chân, chống bất công thối nát; trái lại đã biến chất đến mức chính bọn cộng sản 
cũng còn liệt vào loại ba que, khi phê bình cuốn "Đống rác cũ" của ông ta. 

- Ông Duyên Anh lại viết về vụ Vọng "cướp chính quyền" ở vùng Đông Cao, Thái Bình, quê 
ông. Ông cho Vọng lãnh đạo những người biểu tình vác biểu ngữ kẻ chữ "Hồ Chí Minh muôn năm" 
và hô vang tên lãnh tụ. Điều này hoàn toàn không thể có, vì phải đến mồng 2 tháng Chín, ông Hồ 
mới xuất hiện và đồng bào lần đầu tiên nghe đến tên một người là Hồ Chí Minh. Trước đó, đảng 
viên nhỏ tuổi ở một vùng duyên hải xa xôi, hẻo lánh chưa thể biết đến ông ta để mà kẻ biểu ngữ, hô 
khẩu hiệu như thế. 

Còn một số sự kiện sai lạc về danh xưng, thời điểm tương tự nữa. Tôi mang thảo luận với ông. 
Ông trả lời rằng vì là tiểu thuyết hư cấu thì những dữ kiện không có gì là quan trọng. Tôi thì thưa 
rằng mọi sự đều có thể hư cấu, nhưng nó cũng phải như thật, ngoại trừ chuyện giả tưởng. Hơn nữa, 
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một khi liên quan đến những dữ kiện lịch sử thì càng nên sát với diễn biến, tác phẩm mới có giá trị. 
Mang lộn việc trước ra việc sau, việc sau ra việc trước, người biết, đọc sẽ đâm chán, người không 
biết, sẽ bị dẫn dắt sai lầm lẫn lộn. Nhất là nếu những sự sai lầm lẫn lộn đó đã không làm cho tác 
phẩm thêm một chút giá trị nào, mà trái lại còn hạ nó xuống. 

Cuối cùng ông Duyên Anh đồng ý và hứa khi nào mang in sẽ sửa lại những đoạn tôi đề cập. 
Đó là tác phẩm chưa in. Mà nói tốt về một nhân vật có thật, thì dù không đúng cũng đành tạm 

chấp nhận. Nhưng nếu lại là chuyện bêu xấu thì sao?  
Chúng ta không ai lạ gì là có một số người viết lách chuyên dựa vào thị hiếu thấp hèn của 

người đọc để moi móc những chuyện xấu xa trong dời tư của những nhân vật tiếng tăm, với mục 
đích kiếm tiền. Những cuốn viết về chuyện bê bối của các tổng thống, đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ, về 
thái tử Charles, về công nương Diana là những thí dụ cụ thể. Tuy không hề đọc những cuốn này, tôi 
vẫn nghĩ các điều nêu trong sách đều có căn cứ trên những dữ kiện có thật. Vì lý do hậu quả bị tư 
tòa nói trên. Dĩ nhiên cũng có phần nào các tác giả ỷ y vào sự không thèm chấp nhất của các đương 
sự, nhưng họ cũng không thể xưng xưng bịa đặt.  

Trái lại cuốn tiểu thuyết "Đệ nhất phu nhân" của Hoàng Trọng Miên thì nhảm quá. Tôi chỉ nêu 
lên một điểm nhỏ: 

- Ông Hoàng Trọng Miên viết rằng trong những ngày đầu của cuộc xung đột Việt Minh-Pháp 
19-12-1946, ông bà Trần Văn Chương và ông bà Ngô Đình Nhu chạy về Thái Hà Ấp của ông Thiếu 
Hoàng Trọng Phu (trang 199). Đúng ra là của quận công Hoàng Cao Khải, dinh cơ của ông Hoàng 
Trọng Phu phố Puginier, tục gọi là Đường Đôi, ở Hà Nội, không ở Thái Hà Ấp. 

Sau "gần một tháng" (trang 216), cứ tạm cho là vào ngày 19-1-1947 đi, họ trở về Hà Nội. 
Trước đó, họ đã được một dì phước do ông Diệm nhờ ra báo tin cho biết việc ông ta đã được cao ủy 
d'Argenlieu mời đến bàn việc lập chính phủ, việc ông Bảo Đại sắp trở về (trang 209). Rồi khi họ về 
thành, lại được ông ta cho biết thêm "ở Huế, ông Lý đứng ra lập một Ủy Ban Hành Chính Lâm 
Thời; tại Hà Nội này, ông Trương Đình Chi cũng đang rục rịch như vậy" (trang 224).  

Trong khi sự thực thì ông bà Trần Văn Chương chạy về Yên Mô, Ninh Bình, mãi rất lâu sau 
mới được Hoàng Bá Vinh dẫn trở về Hà Nội; còn ông Nhu chạy về Phát Diệm, rồi cũng được 
Hoàng Bá Vinh tìm cách đưa vào Thanh Hóa, tiếp đến là Trần Kim Tuyến dẫn đường qua Lào để 
về Huế, Sài Gòn đoàn tụ gia đình.  

Giải pháp Bảo Đại là thuộc phần việc của Émile Bollaert, thay thế d'Argenlieu ngày 5-3-47, 
chứ không phải của ông nhà tu này. Và mãi ngày 12-4-47 ở Huế mới có Ủy Ban Chấp Chánh Lâm 
Thời; ngày 19-5 Hà Nội mới có Ủy Ban Lâm Thời Hành Chánh và Xã Hội (Hội Đồng An Dân); 
19-7 một số báo ở Sài Gòn mới bắt đầu đăng những bài ủng hộ Bảo Đại; 18-8 mới có việc các đoàn 
thể chính trị gửi điện sang Hong Kong yêu cầu Bảo Đại đứng ra điều đình với Pháp; và ngày 5-9 
ông này mới tuyên bố sẵn lòng tiếp kiến đại diện dân chúng được cử sang tiếp xúc.  

Như thế chứng tỏ mọi việc làm của hai gia đình Trần Văn Chương, Ngô Đình Nhu trong thời 
gian này do ông Hoàng Trọng Miên viết đều không có thật. Thế thì chúng ta lại có thể suy diễn là 
các chuyện khác ông Miên viết cũng khó lòng có thật, hoặc ông Hoàng Trọng Miên cũng chỉ nghe 
đồn đại nhăng nhít rồi mang viết ra thôi. 

Vấn đề là ông Hoàng Trọng Miên có toàn quyền bịa đặt để viết tiểu thuyết về bất kỳ chuyện gì 
với những nhân vật giả tưởng. Nhưng ông ta có quyền bịa đặt viết những chuyện xấu xa phạm đến 
danh dự của những cá nhân, những gia đình có thật không? 

Tôi không cần biết Việt Nam có luật pháp hay chăng, và nếu có, thì luật pháp của Việt Nam 
định ra sao về việc này. Nhưng chỉ xét theo lương tri của con người và nhất là đạo đức của Việt 
Nam không thôi, thì là chuyện không thể nào chấp nhận được. 

Ông Hoàng Trọng Miên là một nhà văn có tên tuổi, sao lại đi làm cái công việc bỉ ổi này. Nó 
làm cho những người đương thời khinh bỉ đã đành, nhưng cái nguy hại là dẫn dắt những thế hệ sau 
hiểu biết sai lầm về các nạn nhân của ông, về cha anh, về sự việc. 
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Nhưng dù sao cũng còn viện cớ đó chỉ là tiểu thuyết để mà có thể giải độc. Trong trường hợp 
cuốn "Đảng Cần Lao, bút ký chính trị" của Chu Bằng Lĩnh, tức Mặc Thu Lưu Đức Sinh, thì khó có 
thể biện giải cách nào cho xuôi.  

Tự nhận là "một người đã từng sống trong hậu trường chính trị cả Miền Bắc lẫn Miền Nam 
nhiều năm" và "viết bằng nước mắt của một người quốc gia", ông Chu Bằng Lĩnh, cũng một nhà 
văn tên tuổi, đáng lẽ phải viết cho trung thực, đã viết bậy bạ hết sức. 

Để thấy rõ việc này, xin quí vị theo dõi một số dữ kiện lịch sử (theo "Hai mươi năm qua, việc 
từng ngày", Đoàn Thêm): 

9-3-45, Nhật đảo chính Pháp tại Đông Dương. 
11-3-45, Viện Cơ Mật của triều đình Huế tuyên bố Hiệp Ước Bảo Hộ 1884 bị bãi bỏ, Việt 

Nam khôi phục chủ quyền. 
14-4-45, vua Bảo Đại ủy cụ Trần Trọng Kim lập chính phủ. 
5-5-45, Khâm sai Phan Kế Toại đến nhậm chức tại Phủ Thống Sứ cũ.  
10-8-45, Nhật Hoàng họp nội các quyết định đầu hàng Đồng Minh vô điều kiện.  
14-8-45, nội các Trần Trọng Kim giải tán. 
16-8-45, bác sĩ Nguyễn Xuân Chữ được cử làm chủ tịch Ủy Ban Giám Đốc Chính Trị miền 

Bắc. 
17-8-45, công chức Hà Nội biểu tình khổng lồ, tuần hành qua các đường lớn để tỏ ý chí bảo vệ 

đất nước, nhưng lại bị biến ra ủng hộ... Mặt Trận Việt Minh.  
18-8-45, Bắc Bộ Phủ bị quần chúng bao vây, khâm sai Phan Kế Toại... vắng mặt rồi loan tin từ 

chức. 
19-8-45, bác sĩ Chữ giao chính quyền cho cộng sản. 
21-8-45, thanh niên trí thức họp tại Đại Học Xá Hà Nội gửi điện văn yêu cầu Bảo Đại thoái vị. 
22-8-45, vua Bảo Đại tuyên chiếu thoái vị. 
23-8-45, cộng sản lập "chính phủ lâm thời". 
2-9-45, Hồ Chí Minh ra mắt dân chúng Hà Nội, tuyên ngôn "độc lập", hô các lời thề... chống 

Pháp. 
15-9-45, quân Tàu sang Việt Nam giải giới quân Nhật. 
Bộ đội của Việt Nam Quốc Dân Đảng, Việt Nam Cách Mệnh Đồng Minh Hội ở Trung Hoa 

cũng cùng về. 
1-10-45, lễ tấn phong giám mục Lê Hữu Từ nhận quyền cai quản giáo phận Phát Diệm, phái 

đoàn nhà nước Hồ Chí Minh tham dự có: Nguyễn Vĩnh Thụy (Bảo Đại), cố vấn; Võ Nguyên Giáp, 
bộ trưởng nội vụ; Phạm Văn Đồng, bộ trưởng tài chánh; Nguyễn Mạnh Hà (công giáo), bộ trưởng 
kinh tế; Trần Huy Liệu, bộ trưởng tuyên truyền. 

6-11-45, phái đoàn Cha Từ đến Bắc Bộ Phủ cám ơn. Hồ Chí Minh mời Cha Từ vào Hội Đồng 
Cố Vấn. 

25-1-46, Hồ Chí Minh về Phát Diệm "thăm" Cha Từ. 
4-2-46, d'Argenlieu thiết lập Hội Đồng Tư Vấn Nam Kỳ. 
6-3-46, Hồ Chí Minh ký Hiệp Định Sơ Bộ để quân Pháp chiếm đóng miền Bắc và cộng tác diệt 

các đảng phái quốc gia. 
26-3-46, Bác sĩ Nguyễn Văn Thinh được Hội Đồng Tư Vấn cử lập chánh phủ... nước Cộng 

Hòa Nam Kỳ. 
18-9-46, đội quân Tàu cuối cùng ở Hải Phòng xuống tàu về nước.  
19-12-46, xung đột Pháp-Việt Minh. 
3-2-47, Hồ Chí Minh cử Nguyễn Văn Tạo, bộ trưởng lao động, về Phát Diệm giàn xếp với Cha 

Từ về mâu thuẫn công giáo-cộng sản. 
5-2-47, Hồ Chí Minh cử Vũ Đình Huỳnh (công giáo) cùng Đỗ Bá về xin lỗi Cha Từ và đem 

theo lệnh thả những người công giáo bị bắt. 
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7-2-47, Hồ Chí Minh cử linh mục Nguyễn Bá Trực, quốc vụ khanh, cầm thư về nói chuyện với 
Cha Từ. 

Quân Pháp chiếm đóng thành phố Huế. 
5-3-47, nghị sĩ Émile Bollaert, thuộc Đảng Xã Hội, được cử sang làm cao ủy Pháp, thay đô đốc 

d'Argenlieu trở về tu hành. 
5-9-47, Đảng Duy Dân ủy đảng viên Cai Chính (Lê Minh Chính) đi Trà Cổ mua khí giới, Tống 

Viết Dung (Lê Văn Cương) hộ vệ, bị công an cộng sản đuổi bắt. Cai Chính chạy thoát, Dung bị thủ 
tiêu, xác được tìm thấy trên khúc Ân Giang thuộc xã Trì Chính. 

8-9-47, linh cữu Dung được mang đặt giữa ngã ba Thượng Kiệm-Chợ Năm Dân để dân chúng 
đến điếu viếng, dưới sự hiện diện của: Cha Từ, thứ trưởng thương binh Ngô Tử Hạ (công giáo Phát 
Diệm), phó chủ tịch Ủy Ban Hành Chính Kháng Chiến Kim Sơn, chủ tịch phủ bộ cộng sản Nguyễn 
Văn Ái, trung đội trưởng bộ đội cộng sản Nguyễn Văn Hoàn,... 

Dân chúng diễn hành trước linh cữu. Bỗng có tiếng súng nổ. Hỗn loạn xảy ra, một số cán bộ 
cộng sản bị dân chúng đả thương. Kiểm điểm lại, Nguyễn Văn Ái bị đánh chết [1]. 

15-9-47, phái đoàn nhà nước cộng sản do linh mục Phạm Bá Trực, quốc vụ khanh, dẫn đầu về 
Phát Diệm đề nghị "giải pháp có lợi cho đôi bên": khu an toàn Phát Diệm. 

20-12-47, Hồ Chí Minh về Nho Quan chủ tọa Hội Nghị Điền Thổ, giải thích chính sách tiêu 
thổ kháng chiến; gặp Cha Từ về việc tiêu thổ, tản cư vùng Bùi Chu-Phát Diệm nhưng thất bại [2]. 

15-5-48, cựu hoàng Bảo Đại gửi thông điệp cho thiếu tướng Nguyễn Văn Xuân tán thành việc 
lập Chính Phủ Trung Ương Lâm Thời Việt Nam. 

25-6-48, tướng cộng sản Hoàng Sâm đem các trung đoàn CK 3, Thủ Đô 8, Tất Thắng 34 và 
Tây Tiến 52 về tổ chức duyệt binh ở sân vận động Ngô Gia Lễ (kế chợ Năm Dân) âm mưu triệt hạ 
toàn khu Phát Diệm nhưng không thành trước biểu dương lực lượng của quần chúng. 

16-10-49 Pháp nhảy dù xuống Phát Diệm. 
Sau đây, tôi lại cũng chỉ đơn cử một ít thí dụ, trong cuốn "Đảng Cần Lao", tạm nêu chuyện ông 

Chu Bằng Lĩnh nói về Nguyễn Phương Thiệp mà ông cho là "người có công tạo nên bản nội qui 
cùng chương trình hoạt động để gây dựng bước đầu cho Đảng Cần Lao" (trang 510), lại có liên 
quan đến các sự việc trong thời gian và vùng Phát Diệm nói trên như sau: 

Biết rằng không thể (nói) sống chung được với cộng sản, hàng ngũ công giáo Bùi Chu-Phát 
Diệm đã khởi sự tổ chức từ năm 1946 một vùng tự trị từ Ninh Bình tới Thanh Hóa, bao gồm cả tỉnh 
Nam Định (điều này không đúng, chỉ tổ chức được riêng nội khu nhà thờ Phát Diệm mà thôi, xin 
xem đoạn trích dưới đây do ông chính Chu Bằng Lĩnh viết) [3]. 

Vào thời gian sau đó, nhiều cuộc xô xát đẫm máu đã xảy ra giữa công an Việt Minh với các tổ 
chức võ trang của giám mục Lê Hữu Từ và của linh mục Hoàng Quỳnh.  

Một số cán bộ công giáo bị công an Việt Minh bắt giữ, tra tấn đến chết, vất xác xuống đầy 
[quá đáng] sông Thị Chính, Phát Diệm [tên con sông này là Trì Chính, không phải Thị Chính]. 

Thế rồi, một cuộc biểu tình lớn lao của giáo dân bùng nổ như nồi thuốc súng, theo lệnh của 
giám mục Lê Hữu Từ. 

Kết quả của cuộc biểu tình này là việc thảm sát tên chủ tịch huyện của chính quyền Việt Minh 
(trang 3) [tên này là bí thư phủ bộ đảng chứ không phải chủ tịch hành chánh huyện Kim Sơn, và sự 
việc xảy ra ngày 8-9-47, như dữ kiện ghi trên].  

... các lãnh tụ công giáo đã tận dụng hoàn cảnh này – hoàn cảnh Việt Minh công nhận khu tự 
trị Bùi Chu-Phát Diệm mà tổ chức ngay một "an toàn khu" bao gồm nhà xứ Phát Diệm, khu Nhà 
Thờ Đá và khu Chủng Viện chạy dọc sông Thị Chính [Trì Chính], Phát Diệm [đúng thế, "an toàn 
khu" chỉ bao gồm có thế mà thôi].  

Các lãnh tụ các đảng phái quốc gia chống cộng sau đó liền được đưa dần từ các vùng Nghệ 
An, Thanh Hóa về "an toàn khu" này, do một hệ thống liên lạc qua các xứ đạo [họ tự tìm đến từ lâu 
rồi, cần gì phải "được đưa dần về", mà nếu có thì cũng phải là trước đó, rồi mới xảy ra vụ "mưu sát 
Đức Cha", và rồi mới có vụ "an toàn khu Phát Diệm"]. 
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Thế rồi, vào một buổi chiều mùa đông năm 1949 [phải là 1947, vì 1949 thì các lãnh tụ quốc gia 
đã về Hải Phòng, Hà Nội từ khuya rồi, chắc lỗi typo (ấn công) chăng?], đã có một buổi họp lịch sử 
tại một căn nhà nhỏ bên bờ hồ nhà thờ Phát Diệm, giữa một số lãnh tụ quốc gia để đi đến việc 
phác họa những nét sơ lược đường lối của một đảng chính trị chống cộng sản lấy tên là Phong 
Trào Quốc Gia [cuộc họp có thật hay chỉ là sự tưởng tượng của ông Chu Bằng Lĩnh?].  

Tham dự buổi họp này, ngoài các đại diện Đảng Đại Việt, Duy Dân, Dân Chủ, còn có một số 
cán bộ nòng cốt của Công Giáo và một đại diện của Ngô Đình Diệm từ Huế ra... [trang 4, Huế đã 
bị Pháp chiếm đóng từ lâu]. 

Mới từ mấy tháng nay (vào quãng mùa thu 1947) [đây thì lại là mùa thu 47 mà không là mùa 
đông 49], người ta đột nhiên thấy xuất hiện một gánh phở bên bờ hồ... (trang 6) 

Hồng [Nghiêm Xuân Hồng] vừa nói tới đó, thì một bóng người (vừa) chợt hiện ra bên bờ Hồ 
Đá... (trang 7) 

Người mới tới tiến chầm chậm lại bên gánh phở. Gã đứng im lặng nhìn ngọn đèn đất lay lắt 
sáng xanh. 

Anh hàng phở lẳng lặng ngước nhìn con người mới tới, rồi cất tiếng hỏi:  
- Người anh em đi tìm ai vậy? Khuya rồi sao còn đứng vẩn vơ ở đây?... (trang 8)  
Kẻ lạ mặt vẫn ngồi bệt dưới đất, nhưng đôi mắt đã lộ vẻ vui mừng. Gã đứng bật dậy: 
- Tôi cần gặp Đức Cha gấp!... 
- Thưa các Cha, con là Thày Bốn Điện. Con vâng lệnh ông Ngô (4) ra đây họp với các đấng bề 

trên và quí vị lãnh tụ quốc gia... 
Thày Bốn Điện cắn môi suy nghĩ giây lát, đoạn cất giọng trọ trẹ của miền Trung [5] tiếp lời: 
- Các cha tính vậy cũng rất nhằm! Nhưng chúng con chỉ được vâng lệnh tiếp tay với các đảng 

để thành lập một mặt trận chống Việt Minh thôi. Còn việc khác thì con không dám có ý kiến gì hết. 
Ông Ngô [?] muốn rằng mặt trận chống Việt Minh này sẽ được gọi là Phong Trào Quốc Gia Cực 
Đoan. Con chỉ biết nói có bấy nhiêu thôi. Xin các Cha thể tình cho. 

Luật đứng lên, đốt điếu thuốc lá thơm, rồi kết luận: 
- Tạm thời chúng ta cứ chấp nhận như vậy mà hành động. Tôi sẽ mời tất cả các anh em quốc 

gia họp vào chiều mai và xin mời các Cha các Thày cùng tới. Có lẽ cứ họp ở nhà bà Cố Khương 
[có phải là căn nhà nhỏ bên bờ hồ không?] vào đúng lúc 10 giờ đêm là tiện nhất! 

Cha Từ vội ngắt lời: 
- Tôi nghĩ mình ông Luật có mặt là đủ rồi! Tôi và Cha Trung không nên đến làm gì, vì càng kín 

đáo càng hay. Theo ý tôi, nên để cho Cụ Bốn đây cùng với các Thày Vinh [thày già Hoàng Bá 
Vinh] và Thày Tuyến [thày già Trần Kim Tuyến] tham gia là được rồi!... (trang 10) 

Buổi sáng một ngày mùa hạ mát trời [năm 1947 chăng?, và lại là mùa hạ mà không còn là mùa 
thu, mùa đông nữa, nhưng có lẽ thời điểm này là đúng nhất], dân miền Nông Cống Thanh Hóa xôn 
xao cực điểm về một vụ hành quyết vừa được thi hành, mà tử tội là cán bộ Quốc Dân Đảng thuộc 
chi bộ Cổ Định, Nông Cống... (trang 12)  

Nhưng còn hai nhân vật then chốt vẫn chưa bị bắt. Và giờ đây, họ đang trên đường từ Thanh 
Hóa ra Phát Diệm để cố gắng có mặt trong Phong Trào Quốc Gia sắp ra đời... 

Thế là một già một trẻ, kẻ bị truy tầm "rất nguy hiểm" dưới mắt của người Việt Minh ở Khu 4 
bấy giờ đã vượt thoát được màng lưới của công an Khu 4, mà tới được đất Đam Khê, Ninh Bồng. 

Nơi đây, họ được trưởng thú y Khu 3 Đoàn Văn Cầu đưa về nhà... Đoàn Văn Cầu giấu hai kẻ 
bôn đào "nguy hiểm" trên một căn gác gỗ sát bờ sông. Sau khi vừa ở yên chỗ, họ phái ngay liên lạc 
viên về Phát Diệm báo tin và chỉ còn chờ người tới để đưa họ đi nốt chặng cuối cùng của quãng 
đường nguy hiểm nhất trong đời họ. Họ biết chắc chắn nếu (họ) bị lọt vào tay công an Khu 4, thì 
họ sẽ bị đem bắn ngay mà không cần đợi lệnh cấp trên nữa... (trang 13) 

Ngọn đèn dầu được đốt lên. Chiếc võng máng giữa sàn gác kêu kẽo kẹt. Cầu để mặc hai ông 
khách ở nhà, bỏ đi đâu mất biệt. Hai người bạn đinh ninh tưởng rằng Cầu đã hò hẹn cùng cô thôn 
nữ Đam Khê nào, nhưng thực ra thì Cầu đã đến ngay bến đò Đam Khê mà đốt thuốc lá, mong đợi 



240 
 

ai trong một quán cà phê. Cầu vừa hồi hộp theo dõi một thanh niên đang bước từ dưới thuyền lên 
bến... (trang 14)  

- Thiệp đấy à! Sao chú trễ quá vậy?... 
- Để rồi em sẽ nói cho anh nghe sau. (Thiệp thấp giọng) Thày em đã bị đấu tố chết rồi [1947 

làm gì đã có đấu tố]! Chỉ còn mình em trốn được thôi!...  
- À này Thiệp! Anh đón chú ở đây cốt để dặn dò chú một điều. Ở nhà anh hiện giờ có mấy lãnh 

tụ Quốc Dân Đảng Thanh Hóa. Họ sắp đi Phát Diệm. Anh không muốn chú tham gia vào công việc 
của họ. Vậy nếu có phải nói chuyện với họ, thì chú cũng nên liệu lời mà nói. Theo anh, chú chỉ nên 
cho họ hiểu rằng lúc này chú chỉ có mục đích lên Hà Nội để tiếp tục việc học mà thôi [mùa hè 47, 
Pháp mới đẩy lui được thanh niên tự vệ ra khỏi thành phố Hà Nội, đang ra tay lùng bắt lu bù; đồng 
ý dân Hà Nội đã lục tục lén lút hồi cư, nhưng dân Nghệ An đã giám mò ra Hà Nội chăng, vả trường 
nào mở và học hành cái gì vào thời điểm đó?]. Còn chuyện chính trị chú không biết tới, nghe 
không?... (trang 15) 

Cầu dẫn Thiệp đi vòng vo một lát thì về đến nhà. Vừa thò đầu lên khỏi cái thang gỗ, Cầu đã 
nói ngay với hai người bạn vừa từ Thanh Hóa ra, còn trú ẩn trên gác:  

- Có người em tôi mới ở Nghệ An ra, tôi vừa đi đón về đây.  
Rồi trỏ chàng thanh niên, Cầu tiếp: 
- Đây là chú em tôi, con ông nghè Hưởng, tên cậu nó là Nguyễn Phương Thiệp... (trang 26). 
Ngày ước hẹn gặp nhau là hạ tuần tháng này tại nhà thờ Phát Diệm. Sau khi liên lạc của Diễm 

[Bùi Diễm] tới Đam Khê, Cầu đích thân hướng dẫn toán anh em quốc gia ra Phát Diệm. Đoàn 
người chia ra làm hai tốp, đi cách nhau hai tiếng đồng hồ, và cả hai toán dùng ca nô chạy dọc theo 
sông Ninh Bình trước khi được hướng dẫn về nằm tại khu an toàn Phát Diệm. 

Mọi việc đều (đã) diễn tiến đúng như kế hoạch đã được ấn định. Các lãnh tụ quốc gia hiện giờ 
đã được an toàn, chờ đợi đúng lúc sẽ phát động phong trào chính trị mới. Phong trào này sẽ lôi 
cuốn tất cả hàng ngũ trí thức và tư sản miền Bắc vào con đường chống lại chính quyền vô sản do 
tập đoàn Hồ Chí Minh lãnh đạo.  

Một buổi sáng mùa đông [bây giờ lại mùa đông] rét như cắt ruột, trong một ngôi nhà cao ráo, 
ấm cúng, giám mục Lê Hữu Từ ngồi im như pho tượng nghe Lê Quang Luật thuyết trình trong hai 
tiếng đồng hồ. 

Sau khi cho Luật những chỉ thị cần thiết, Cha Từ rút vào phòng riêng cầu nguyện. Đây là thói 
quen của Cha, mỗi khi làm xong một công việc gì quan trọng cũng như trước khi quyết định một 
việc gì thiết yếu, ông đều ẩn mình vào một chỗ để được hoàn toàn yên tịnh. 

Bịnh sưng khớp xương của Cha Từ vì phong thấp hành hạ ông một cách khổ sở. Từ khi ở Dòng 
Châu Sơn được đưa về làm giám mục tại địa phận Bùi Chu, Phát Diệm [lúc này Cha Từ chỉ phụ 
trách địa phận Phát Diệm mà thôi, Bùi Chu thuộc quyền giám mục Hồ Ngọc Cẩn], ông luôn luôn 
khổ vì chứng bệnh phong thấp ấy. Chính vì căn bệnh này đã khiến ông nhiều lúc không còn quân 
bình trầm tĩnh. Giờ đây, ông đã ủy cho Luật toàn quyền thành lập phong trào chống Việt Minh và 
chỉ thị cho các Cha phải ủng hộ phong trào đó tích cực... (trang 27, 28)  

Trở lại buổi họp tại Trại Cau [vậy là không họp ở nhà bà Cố Khương] ở Phát Diệm, nơi Luật 
đương hội họp với các đồng chí (của Luật). 

Nguyễn Phương Thiệp núp trong kho lúa bỏ hoang của Trại [Đoàn Văn Cầu không muốn 
Thiệp làm chính trị, thì cho Thiệp đến đây làm gì], nhìn qua kẽ hở sang phòng họp. Thiệp đặc biệt 
chú ý đến một người mà Thiệp đã quan sát kỹ và đinh ninh đó phải là lãnh tụ Lý Đông A [sau vụ 
cộng sản vây bắt ở làng Nga Mi và chiến khu Hòa Bình tan vỡ vào khoảng giữa năm 1946, Lý 
Đông A biệt dạng, không hề một ai còn gặp, làm sao có mặt nổi nơi đây, vào thời điểm giữa năm 
1947 đó?]... (trang 76). 

Đến gần trưa ngày thứ tư, có cả Lý Đông A [?]. Thiệp không ngờ đúng cái người mà Thiệp ngờ 
là người họ Lý đang họp bỗng giơ bàn tay tả ra trước mặt rồi bấm độn.  
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Mọi người biết có chuyện quan trọng sắp sửa xảy ra, đều hồi hộp nhìn vào từng cử chỉ của 
người họ Lý. Mặt Lý Đông A có một chút biến sắc nhưng thoáng qua rất nhanh. Bấm độn xong, 
người họ Lý ngẩng lên đưa mắt nhìn qua một lượt anh em. Cái nhìn đó khác hẳn cái nhìn thường 
ngày. Một cái nhìn làm cho mọi người lạnh gáy, rùng mình, vì nó sắc như dao. Bấy giờ họ Lý mới 
nói: Có sự phản bội! Phải, có sự phản bội trong nhà này. Chỉ một vài phút nữa đây tụi chó săn sẽ 
ào đến đây! Anh em hãy mau tẩu thoát, còn chuyện kia sẽ bàn sau. Đây là một mệnh lệnh!... (trang 
77) 

Lại nói về Luật và đám anh em của Luật. 
Trong số anh em chiến hữu của Luật khi đó có một thanh niên tên Nguyễn Phương Thiệp. Kể 

ra lúc đó Thiệp chưa (được kể) là chiến hữu của Luật vì Thiệp đang còn là học sinh và đang do bọn 
Luật nuôi nấng cho ăn học... 

Nguyễn Phương Thiệp nguyên là em một người bạn của Luật, người này bị Việt Minh giết chết 
nên nhờ Luật trông nom, săn sóc. Nhà Thiệp rất nghèo, không đủ tiền bạc ăn học, Thiệp đã phải 
tính phá ngang đi làm thư ký cho một hãng buôn người Pháp tại Hải Phòng [đang lúc đánh nhau lu 
bu, làm gì có hãng buôn Pháp nào hoạt động ở Hải Phòng; dù có, Thiệp vừa ở Nghệ An ra Đam 
Khê với Cầu, thì ra Hải Phòng bằng cách nào, vào thời điểm khó khăn hè 1947, để phá ngang đi 
làm?].  

Thiệp mặt mũi sáng sủa lại rất thông minh nên được Luật và nhóm chiến hữu thương mến, tất 
cả đều xem Thiệp như người em vậy. Thiệp cũng tỏ ra kính mến Luật thật sự, xem Luật không khác 
gì người anh đã mất của Thiệp. 

Công việc học của Thiệp tiến hành rất đều đặn khả quan nên sau Luật gửi Thiệp lên Hà Nội 
học... [Bây giờ thì lại là Luật gửi Thiệp lên Hà Nội học chứ không phải Cầu, và chắc để cho Pháp 
bắn bỏ chôn ở hông tòa án]. 

Năm đó [1947?], vào vụ nghỉ hè, Thiệp rời Hà Nội về Phát Diệm nghỉ [sao bảo Thiệp vừa từ 
Nghệ An ra Đam Khê; mà tác giả làm như thời thiên hạ thái bình, ai muốn đi đâu về đâu cũng được 
vậy], nhân tiện ở với Luật mấy tháng, Luật vui vẻ chấp nhận. 

Tuy về sống với Luật trong một cái Trại rộng lớn nhưng Thiệp ít chịu ra ngoài đi chơi, chỉ 
thỉnh thoảng mới ra tỉnh mua ít sách vở [tỉnh nào? Phát Diệm chỉ là một làng quê nằm cạnh con 
đường nhựa chạy dọc theo nhánh sông nhỏ và cũng là con phố duy nhất lèo tèo ít nhà gạch ở có 
một bên lề đường], hoặc gửi vài cái thư về Hà Nội thăm bạn bè [tác giả lầm với thời bình rồi; gửi 
bưu điện hay gửi người vượt biển bằng ghe Trà Cổ từ Phát Diệm ra Hải Phòng đây ta? hồi đó mà 
gửi thư, liên lạc với Hà Nội thì chỉ có nước là... Việt gian, cộng sản cho đi mò tôm ngay một khi]. 

Luật không hề có một chút nghi kỵ gì đối với Thiệp cả, vì Thiệp (chỉ) là cậu sinh viên chỉ biết 
lo học chứ không biết đến việc khác. Nên nhớ lúc đó Luật không bao giờ bàn chuyện chính trị với 
Thiệp và cũng chưa cho Thiệp tham dự vào những cuộc họp quan trọng của anh em. 

Lần đó về nghỉ hè trong cái Trại của Luật mướn, Thiệp tưởng Trại sẽ rất yên tĩnh trong suốt 
mấy tháng hè, không ngờ về Trại được ít ngày thì từ đâu lục tục kéo về Trại gần đầy đủ những 
khuôn mặt lạ, toàn là những người trẻ vào cỡ tuổi Luật. Sau, Thiệp mới được biết đó là những anh 
em đồng chí của Luật được lệnh về họp [vậy hóa ra Thiệp không đi ca nô với nhóm Đoàn Văn Cầu 
nữa mà cũng không họp ở nhà Cố Khương]. 

Kỳ họp này hẳn có nhiều điều quan trọng nên 14 người họp hết ngày này sang ngày khác. Đến 
tối, khi ăn xong, họ lại cũng họp với nhau, nên Thiệp được Luật bảo nên lánh đi nơi khác trong khi 
người ta hội họp. 

Trước mặt Luật thì Thiệp tỏ vẻ vâng lời, nhưng Thiệp vốn là người rất thông minh, mà thông 
minh lại cũng rất hiếu kỳ, nên Thiệp không chịu được, để một buổi ra dò xét xem có những ai họp. 
Không ngờ, thật không ngờ đối với Thiệp, kỳ họp này lại có cả Lý Đông A [?], một lãnh tụ của Duy 
Dân mà tiếng tăm vang dội khắp trong nước. Chính Thiệp đã nghe danh Lý Đông A nhiều lần do 
Luật nói bằng tất cả vẻ kính trọng... (trang 78) 



242 
 

Việt Minh lẫn Công Giáo càng ngày càng không tôn trọng những mật đàm đã thỏa thuận về 
vùng tự trị của Công Giáo [làm gì có vùng tự trị, chỉ có thỏa thuận về khu an toàn (nơi làm việc của 
cố vấn chính phủ) mà thôi]. 

Thế là Việt Minh điều động quân đội, muốn chiếm bằng vũ lực cho được khu an toàn của giám 
mục Lê Hữu Từ, hòng phá vỡ địa đầu giao thông của hàng ngũ chống cộng.  

Tình hình rất cấp bách. Cha Từ vội vàng thông báo ngay lên Hải Phòng cho Phòng Nhì Pháp 
biết, để rồi yêu cầu Pháp hành quân cứu nguy cho Phát Diệm [chuyện này cần xét lại: từ khi 
"tướng" Hoàng Sâm mang quân về uy hiếp, tháng 6, 1948, đến khi Pháp chiếm đóng Phát Diệm, 
tháng 10, 1949, thì không thể là "hành quân cứu nguy" được]. 

Đồng thời Cha Chi và Cha Trung vừa được phong chỉ huy trưởng tự vệ xứ Bùi Phát [làm gì có 
xứ Bùi Phát khi đó?], được chỉ thị phải tổ chức gấp việc đưa người lên Hà Nội. 

Một cuộc vượt biển hi hữu và không tiền khoáng hậu của các lãnh tụ quốc gia sắp diễn ra... 
Những dữ kiện lịch sử tôi kê khai và những điều ông Chu Bằng Lĩnh viết – mà tôi trích dẫn – 

liên quan đến Nguyễn Phương Thiệp và những sự việc trong khoảng thời gian từ trước mùa hè 
1947 đến sau mùa hè 48, có thể tóm tắt như sau:  

Kể từ tháng 9, 1946, các chiến khu của người quốc gia bị cộng sản hợp tác với Pháp tiêu diệt 
gần hết, ai chạy theo được quân Tàu thì chạy, còn bị kẹt lại thường lần mò về Phát Diệm, nhất là 
sau vụ xung đột Pháp-Việt Minh 19-12-46, các chiến sĩ quốc gia bị tan tác, lục tục về Phát Diệm ẩn 
náu. Nếu họ có họp lại để thành lập một mặt trận chống cộng như ông Chu Bằng Lĩnh viết, thì sớm 
lắm là cỡ tháng Giêng, chậm lắm là cỡ tháng Sáu 47. Rồi lại sớm phân hóa, mỗi đảng vẫn hoạt 
động riêng rẽ, và rồi cộng sản uy hiếp Phát Diệm. 

Kể từ đầu 1948, tình trạng chống cộng ở hậu phương (vùng cộng sản) không khả quan, những 
người thuộc các đảng phái quốc gia lẻ tẻ "dinh tê" (trốn về vùng Pháp chiếm đóng). Cỡ sau tháng 
Sáu 1948, một số lãnh tụ được Hoàng Bá Vinh (Đảng Xã Hội Công Giáo) tổ chức cho vượt biển ra 
Hải Phòng, Hà Nội.  

Suốt khoảng thời gian từ đầu năm 1947, bắt đầu tản cư, đến trung tuần tháng 10, 1949, lúc 
Pháp chiếm đóng Phát Diệm, sự đi lại giữa vùng Pháp chiếm đóng (các thành phố Hà Nội, Hải 
Phòng, Nam Định không bị tiêu thổ) và vùng cộng sản (hậu phương, thôn quê) bị cộng sản kiểm 
soát rất ngặt nghèo, ngoại trừ dân cộng sản công tác nội thành, dân buôn lậu, và cùng dĩ là dân hoạt 
động đảng phái quốc gia, dân liều mạng "dinh tê" là mới giám đi lại, ra vô. 

Thế cho nên tất cả những điều ông Chu Bằng Lĩnh viết mà tôi trích ra trên đây đều là bịa đặt, 
kể cả chuyện ông cho là Nguyễn Phương Thiệp đã báo cho cộng sản biết về việc hội họp của các 
đảng phái quốc gia, mà ông tiểu thuyết hóa ra một pha gián điệp kỳ tình bằng cách viết rằng Thiệp 
giả biên một bức thư gửi cho người tình Hương Lan ở Hà Nội để báo về chuyện hội họp và sự hiện 
diện của Lý Đông A. 

Hà Nội lúc đó thuộc về Pháp, trong khi ty công an cộng sản Ninh Bình đóng ngay tại làng Trì 
Chính, cách Phát Diệm có một con sông, có cầu nối với nhau, ở căn nhà lớn và kiên cố nhất toàn 
vùng đó của ông André Dzu, một người Việt có Pháp tịch, làm gì có chuyện tréo cẳng ngỗng báo 
về Hà Nội như ông Chu Bằng Lĩnh bịa đặt ngây ngô? 

Rõ ràng cuốn "Đảng Cần Lao" là những bài báo rời (feuilletons) viết ra tùy hứng mỗi ngày, 
thiếu mạch lạc, nghe đâu viết đó hoặc bịa đặt, đến nỗi chỉ đoạn hôm trước đã mâu thuẫn với đoạn 
hôm sau. Thế mà khi in thành sách, ông Chu Bằng Lĩnh cũng không buồn sửa chữa, thì thật quá coi 
thường độc giả.  

Vậy kẻ tái bản hai cuốn sách nói trên, ở đây, nếu không chỉ thuần túy là con buôn thì lại là quá 
ngu xuẩn. 

Tôi viết bài này là do như sau: 
Khi Nhật đảo chính Pháp tại Đông Dương, thì bất kỳ ai theo dõi thời cuộc cũng đều biết là họ 

thua đến nơi. Và Việt Nam có cơ hội giành lại độc lập. Đây là lúc mọi người mang khả năng ra 
đóng góp cho đất nước, kể cả chuộc lại mọi lỗi lầm trong quá khứ, nếu có. 
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Và đó thực sự là chủ trương của triều đình Huế, của nội các Trần Trọng Kim. Chỉ có cố gắng 
đặt người vào đúng chỗ và kêu gọi mọi người tham gia, không hề có một sự bắt bớ, giam cầm, lợi 
dụng nào. Đến nỗi cả khi Nhật đề nghị gom bắt hết đảng viên cộng sản giùm, thì cả ông Bảo Đại, 
cụ Trần Trọng Kim và bác sĩ Nguyễn Xuân Chữ đều từ chối, đủ biết họ không tham quyền cố vị, 
không muốn chia rẽ, muốn tránh đổ máu giữa người Việt với nhau. Ở Bắc, bác sĩ Chữ; ở Trung, 
ông Bảo Đại; ở Nam, ông Hồ Văn Ngà đều vui vẻ trao quyền cho cộng sản. 

Họ có thể không am hiểu về cộng sản, non yếu về chính trị, kém thủ đoạn, và có mặc cảm là đã 
ít nhiều dựa vào Nhật. Việc giao chính quyền cho cộng sản của họ đã dìm đất nước vào một thảm 
họa không tiền khoáng hậu trong lịch sử nước nhà. Nhưng không một ai có thể phủ nhận lòng yêu 
nước thương nòi của họ.  

Cũng thế, khi cộng sản nắm được quyền bính, thì những người am hiểu đều biết rõ đất nước 
dân tộc đi về đâu, tưởng đành tuyệt vọng. Thế mà rồi không ngờ lại có giải pháp Bảo Đại, có sự 
chia cắt Nam Bắc, và người Việt quốc gia lại có một nửa đất nước không cộng sản để mà xây dựng. 

Cho nên khi ông Diệm được Mỹ đưa về, không ai cần băn khoăn về quá khứ tốt xấu của ông 
ta. Như vậy ông Diệm có đủ mọi điều kiện lý tưởng mà chưa một người nào có nổi. Vì: 

Thiên thời: Việt Nam không còn là nơi Pháp Cộng tranh chấp; ông Bảo Đại giao toàn quyền 
cho ông; Mỹ viện trợ ông đến tối đa. Địa lợi: Miền Nam đất đai trù phú; dân số ít, bản chất hào 
phóng, không còn cộng sản. Nhân hòa: hết chiến tranh, hết cộng sản, hết thực dân; ai ai cũng quyết 
tâm xây dựng cuộc sống êm đẹp cho chính mình. 

Suốt thời gian từ 1945 đến 1954, anh em ông Diệm không tốn một chút mồ hôi, dù có một 
huyết thù với cộng sản (giết anh và cháu ruột). Đáng lẽ bỗng nhiên được mang về lãnh đạo đất 
nước, thì họ phải nghĩ đến những đảng phái quốc gia, những người kháng chiến, những giáo phái 
Cao Đài, Hòa Hảo, Công Giáo Bến Tre-Phát Diệm (giám mục Lê Hữu Từ, linh mục Hoàng Quỳnh 
cũng chống ông ngay từ đầu), và ngay cả Bình Xuyên đã chống Pháp, chống Cộng để còn lại một 
nửa đất nước. Ông Diệm cần phải hợp tác với mọi thành phần đó. Thế nhưng ông không muốn chia 
xẻ quyền bính, tập trung quyền hành để dẹp mọi thành phần có công lao với đất nước.  

Tuy vậy, trừ những thành phần trên, dân chúng vẫn hăng hái xây dựng, nên mấy năm đầu Miền 
Nam tạm khả quan. Tiếc rằng, anh em ông Diệm và đám gia nô ngày càng làm tới, khiến lòng dân 
cũng ngày càng bất mãn. 

Nếu muốn chống cộng, thì điều vô cùng giản dị là phải làm ngược lại những gì cộng sản làm, 
là thực hiện tự do dân chủ. Nhưng dĩ nhiên tập đoàn ông Diệm chỉ nghĩ đến quyền lợi bản thân, nên 
lại học mót đúng những chuyện độc tài, tàn bạo, thủ đoạn lưu manh của cộng sản. Chưa kể rằng có 
thể họ cho rằng càng có cộng sản thì họ càng được ngồi lâu, càng được viện trợ nhiều. 

Lại cũng không ai chối cãi rằng, được Nga Xô cử phụ trách Cục Phương Nam, thì Hồ Chí 
Minh không bao giờ chấp nhận có hai nước Việt Nam. Mà ngay chỉ riêng Đảng Cộng Sản Đông 
Dương không thôi, thì nhiệm vụ cũng đã là bao gồm cả Việt, Miên và Lào. Thế tất nhiên đảng bộ 
cộng sản Nam Kỳ vẫn nằm lại Miền Nam để chờ cơ hội, tái diễn cái cảnh một Đảng Cộng Sản bí 
mật trong một nhà nước thống trị.  

Không chiếm được Miền Nam bằng tổng tuyển cử, thì ông Hồ phải lập ra Mặt Trận. Nhưng 
Mặt Trận có làm nên cơm cháo gì chăng thì lại hoàn toàn tùy thuộc vào ông Diệm, việc dân Miền 
Nam ủng hộ hay chống đối nhà nước của ông. Và ông Diệm đã làm cái việc càng ngày càng gia 
tăng sự căm thù của người Miền Nam đối với gia đình và tập đoàn cần lao nhân vị thống trị của 
ông. Để Mặt Trận của ông Hồ sớm thành hình và lớn mạnh, rồi chiếm luôn được Miền Nam. Vì 
không còn các đảng phái, các giáo phái để giúp nhà nước Miền Nam chống cộng, nếu không nói là 
chính nhà nước Miền Nam đã đẩy luôn các thành phần này về phía cộng sản.  

Cho nên riêng tôi, tôi cho là ông Diệm có tội nặng nhất đối với đất nước và dân tộc. 
Nhưng làm thế nào được. Vận nước xui nên để chỉ những kẻ lưu manh hoặc ngu dốt mới được 

nắm quyền hành. Cái lẽ mất còn sớm muộn của đất nước vào tay cộng sản là điều không thể tránh. 
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Một đất nước lãnh đạo bởi tập đoàn tổng lý và khố xanh khố đỏ thì làm gì có nổi một tương lai, 
trong khi đồng minh thì cứ tận tình tiếp tay cho tổng lý và khố xanh khố đỏ. Người quốc gia làm gì 
nổi, khi cùng một lúc phải chống Pháp, chống Nhật, chống Tàu, chống Nga, chống Mỹ, chống Việt 
Cộng, chống phong kiến, quân phiệt tay sai, trong khi bị tách rời khỏi nông thôn, sống chung với 
đám thị dân cũng chỉ biết cái lợi trước mắt, hùa theo tập đoàn thối nát tham nhũng, thực dân đế 
quốc trụy lạc dâm ô!!! 

Dù không ưa anh em ông Diệm, vì chuyện họ gây cho đất nước, tôi cũng không thể chấp nhận 
việc vu oan giá họa những điều xấu xa mà họ không có. Muốn luận công định tội, thì phải có những 
chứng cớ rành mạch, không thể chỉ viết lách khơi khơi vô bằng. 

Nhưng điều chính mà tôi muốn nêu lên là những tệ đoan viết lách như trên, tiếc thay, nay cũng 
chưa hết, mà trái lại còn bành trướng nơi đây. Hiện vẫn đang có những kẻ tiếp tục viết những bài 
báo, những cuốn sách về... tiểu sử, đảng sử, giáo sử, quốc sử bằng những bịa đặt hỗn hào, mà còn 
giám tự cho là đính chính... phịa sử. 

Để chấm dứt cái tệ đoan này, tôi thấy đã có một điều rất đáng mừng. Là NgD84 có tuyên bố 
mở ra mục "Dân Đọc", với mục đích để bất cứ ai "đọc một tác phẩm, một bài báo mà thấy có ý 
kiến, nhận định riêng muốn chia xẻ, thì gửi về NgD".  

Không ai có thể đọc tất cả mọi sách báo. Không phải ai cũng có khả năng phê bình, điểm sách. 
Nhưng ai cũng có đọc một số sách báo, cũng có thấy sự đúng, sự sai của một dữ kiện, một nhận 
định, cùng có một số ý kiến riêng tư, nhiều khi muốn nói lên mà ngại ngùng, vì thấy nó "không 
quan trọng", vì ngại không có phương tiện phổ biến. 

Nay NgD đã xung phong như vậy, thì tôi xin đề nghị: 
Mỗi khi đọc xong, thấy hay mà khen lao thì là điều tốt đã đành, để xác nhận giá trị, để người 

khác được chia xẻ những điều đúng đắn, nhưng cũng chưa hẳn là cần thiết, bỏ qua còn được. Trái 
lại, nếu thấy sai, thấy bậy mà bỏ qua, thì lại là có lỗi. Cho nên, tôi nghĩ, bất kỳ khi nào chúng ta 
thấy điều trái, điều sai hẳn sự thật mà chính chúng ta được biết, những điều mà chúng ta nắm được 
chứng cớ, thì – hoặc không có khả năng thời giờ, ta cố viết một đoạn thư ngắn; hoặc có điều kiện, 
ta viết hẳn thành một bài báo – chúng ta phải tự nhận có cái trách nhiệm viết và gửi cho NgD. Và 
NgD sẽ tùy nghi sắp xếp để đăng lên, trả lại sự thực cho cá nhân, cho sự việc, cho lịch sử. 

Tôi thiết nghĩ đây là một bổn phận mà mỗi người chúng ta cần phải làm trong giai đoạn này, 
một giai đoạn đầy những sự mờ ám, những thủ đoạn đê tiện, lưu manh của đủ mọi kẻ thù của dân 
tộc: cộng sản, đế quốc, tay sai. 

 
1. Công Giáo và các đảng phái quốc gia cũng chẳng lành canh ngọt cơm gì nên vụ "mưu sát Đức Cha" xảy ra 
không rõ do chính công giáo, một đảng quốc gia, hay cộng sản tạo nên để gây mâu thuẫn nào đó, cho đến nay 
vấn đề vẫn chưa được giải tỏa. Mong vị nào biết rõ nội vụ, xin trả lại sự thực cho lịch sử.  
2. Sau ngày nổ súng 19-12-46 chừng ba tháng, Pháp chiếm trọn ba thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định. 
Các thành phố không có Pháp đóng như Hà Đông, Hà Nam, Ninh Bình, Thái Bình, Thanh Hóa, Vinh... đều bị 
cộng sản bắt san bằng bình địa, nhà cửa không còn một cục gạch nào dính nhau và toàn dân bị bắt buộc phải 
tản cư về thôn quê. Rồi ngay ở thôn quê, nhà nào khang trang, kiên cố cộng sản cũng bắt phá đi, viện lý do sợ 
Pháp về sẽ dùng đóng đồn bót, nhưng thực sự cốt để tiêu diệt cho hết nhà giầu. Riêng vùng Bùi Chu-Phát 
Diệm, Cha Từ nại chức cố vấn chính phủ không cho phép cộng sản thi hành lệnh tiêu thổ. 
3. Những chữ trong ngoặc vuông đều là chú thích của người viết.  
4. Có thể tin là, khi thấy cụ Trần Trọng Kim từ chức, ông Ngô Đình Diệm đang ở Sài Gòn nhờ Nhật đưa ra 
Huế, đến Tuy Hòa bị cộng sản bắt, giải ra Bắc giam lỏng ở Bắc Bộ Phủ (Vũ Đình Huỳnh giữ chìa khoá). Nhân 
dịp tháng 11, 1945 lên Hà Nội cám ơn Hồ Chí Minh cử phái đoàn nhà nước về dự lễ tấn phong giám mục, Cha 
Từ đã can thiệp cho ông Diệm về ẩn náu trong nhà thương Saint Paul, Hàng Bột và bị kẹt luôn tại đây trong vụ 
xung đột Pháp Việt-Minh 19-12-46. Vậy có lẽ ông Diệm không chỉ thị cho Bốn Điện. Nếu có, đây có thể là 
chỉ thị của linh mục Lê Sương Huệ cai quản địa phận Vinh, một thứ cố vấn của anh em ông Diệm, cha linh 
hồn của Hoàng Bá Vinh. 
5. Ông già Điện người Bắc. 
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VÔ TRÁCH NHIỆM 

 
Tôi nói thế này thì thật có vẻ hỗn hào, nhưng lại cũng có vẻ rất sát với thực tế: Độc giả Việt 

Nam hình như thích đọc các sách... cụp lạc.  
Chả hạn tôi đã thấy cảnh cuốn "Viết cho mẹ và quốc hội" của Nguyễn Văn Trấn bán chạy như 

tôm tươi, rồi đến cuốn "Đêm giữa ban ngày" của Vũ Thư Hiên. Mới đây lại tới cuốn "Bí mật hậu 
trường chính trị miền Nam" của Đặng Văn Nhâm, vừa phát hành đã hết sạch. Tôi biết thế vì khi 
mua cuốn "Lịch sử báo chí Việt Nam" của cùng một tác giả thì được nhà sách cho hay vậy. 

Có lẽ lý do chung của mấy cuốn đó khiến thiên hạ ham đọc là vì muốn biết những chuyện 
"thâm cung bí sử" của các chế độ hai miền Nam Bắc. 

Kể ra, nếu những chuyện đó đều là sự thực, thì chuyện tò mò dẫn đến hệ quả tốt. Là người đọc 
phân biệt được kẻ hay người dở. Nhưng nếu là những chuyện cố tình bịa đặt hay kể lại một cách vô 
sở cứ, mà người đọc lại vẫn yên trí rằng là chuyện có thực, thì thật tai hại. Cho cả nạn nhân cũng 
như cho cả người đọc.  

Do đó, trước đây, tôi đã viết trong mục này, nói về hai cuốn "Đệ nhất phu nhân" và "Đảng cần 
lao". Nay, tôi lại thấy cái nguy cơ tái diễn ở hai cuốn "Bí mật hậu trường chính trị miền Nam", 
cuốn I đã phát hành và bán hết vèo như trên đã nói, và cuốn II sẽ phát hành nay mai, như đang 
quảng cáo. Nên dù không đọc, và chắc sẽ chẳng đọc làm gì hai cuốn này, hoặc có phải đọc thì cũng 
chỉ là để tìm ra những cái vu oan giá họa theo lời kêu gọi của NgD trong mục này.  

Hiện nay, thì tôi thấy cần cảnh giác các thân hữu/độc giả về hai cuốn "Bí mật hậu trường chính 
trị". Và chỉ cần trích một vài đoạn ngắn cũng đủ thấy cái sai lầm nguy hại do sự vô trách nhiệm của 
tác giả. 

Trong cuốn "Lịch sử báo chí Việt Nam", ông Đặng Văn Nhâm trích/dịch (?) một đoạn trong 
cuốn "Con rồng Việt Nam" của Bảo Đại như sau: 

Đã có hai người anh họ là Bửu Trác, trước từng là võ quan tùy viên của cha tôi, tự cho là có 
quyền kế vị ngài, nhứt là Bửu Đình luôn tìm cách để hạ tôi. Trong thời gian tôi du học ở Pháp, ông 
ta đã đăng những bài đả kích nảy lửa. Bị bắt năm 1927, Hội Đồng Tôn Nhân Phủ đã kết tội ông ta 
về tội khi quân (chống lại hoàng đế) chín năm khổ sai và giam ở Lao Bảo, đuổi ra khỏi hoàng gia, 
và chuyển sang giam ở Côn Đảo. Ông vượt ngục và bị bắt lại vào năm 1931... 

Ông ta lại trích trong tác phẩm khác của chính ông, cuốn "Bí mật hậu trường chính trị miền 
Nam" (tôi không biết trong cuốn I đã xuất bản hay cuốn II chưa xuất bản): 

Trong hoàng tộc, có nhiều người đã không công nhận Bảo Đại là con vua Khải Định và không 
thuộc dòng họ Nguyễn. 

Lúc còn là ông hoàng, Khải Định đã cưới con gái cụ Trương Như Cương, một vị đại thần của 
triều đình Huế, làm chính thất. Vốn là người ham mê cờ bạc, Khải Định thường xin tiền cụ Trương 
Như Cương. Nhưng sau quá nhiều lần và có lẽ con gái phàn nàn không có ái ân gì với ông hoàng, 
nên cụ Trương không cho tiền nữa.  

Sau khi lên ngôi, Khải Định liền cho cụ Trương về hưu. Còn con gái của cụ thì đi tu tại chùa 
Hương Thủy. Sau đó, cụ Hồ Đắc Trưng, một đại thần khác, dâng con gái cho Khải Định để làm 
chính cung hoàng hậu. Bà này đã mang tiếng có thai với khâm sứ Huế, tên d'Elloy, rồi vào Sài Gòn 
sinh nở, đẻ ra Bảo Đại. Cuộc tình vụng trộm này đã bị đàm tiếu rất nhiều. Tờ báo Pháp ngữ 
"L'Avenir du Tonkin" nhạo báng, gọi De L'Elloy [sic] là "Prêtre des Lois". 

Rồi ông viết thêm: 
Việc Bảo Đại không phải là con vua Khải Định đã bị một cận thần của vua Khải Định tiết lộ, 

là ông Bửu Trác, vốn thuộc dòng chính thống, chức Ngự tiền võ hộ giá. 
Được sự yểm trợ của khâm sứ Tissot, ông Bửu Trác còn chính thức công bố huỵch tẹt: "Vĩnh 

Thụy (tức Bảo Đại) không phải là con vua Khải Định. Vì lý do vua Khải Định vốn bị bịnh liệt 
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dương, bất lực, nên không thể có con được. Vậy ngôi báu của nhà Nguyễn phải thuộc về dòng 
chính thống là ông Bửu Bang, cựu án sát ở An Cựu." 

Đưọc biết ông Bửu Bang là chú hay bác gì đó của hai ông Bửu Trác và Bửu Đình. 
Chỉ mấy đoạn nhỏ trên đủ thấy cái sự hiểu biết ít oi và cẩu thả quá đáng của ông Đặng Văn 

Nhâm. 
Về đoạn dịch, ông Nhâm hoặc người dịch đã nhầm những chữ "deux autres de mes cousins" 

thành "hai người anh họ". Thực ra chữ cousin có rất nhiều nghĩa trong liên hệ họ hàng. Ở đây, thì là 
hai người chú hay bác họ. Vì đế hệ Nguyễn Phước có câu đầu là "miên hường ưng bửu vĩnh". 
Người có tên đệm là Bửu thì là hàng cha, chú, bác của người có tên đệm là Vĩnh. Cũng thế, ông 
Bửu Bang chỉ có thể là hàng anh em ngang hàng, mà không thể là "chú hay bác gì đó" của các ông 
Bửu Trác và Bửu Đình, như ông Nhâm viết. 

Về đoạn trích, ông Nhâm cẩu thả cũng không kém. 
Khải Định lên ngôi năm 1916, sau khi vua Duy Tân bị truất phế. Vậy "sau khi lên ngôi" thì ít 

nhất cũng phải là năm 1916 đó, mà Bảo Đại sinh từ 1913, làm sao cụ Hồ Đắc Trung lại "dâng con 
gái đã mang thai với khâm sứ d'Elloy rồi vào Sài Gòn sinh nở, đẻ ra Bảo Đại"? Mà, cho đến Khải 
Định, nhà Nguyễn vẫn bất phong hoàng hậu, ông Nhâm chỉ viết nhảm. 

Với những việc rõ ràng như ban ngày mà ông Nhâm cũng nhìn không ra, nhất lại là những việc 
hệ trọng liên quan đến cả một triều đại của một quốc gia, chưa kể danh dự của một dòng họ và một 
cá nhân, sao ông Nhâm lại có thể nhắm mắt viết càn như thế. 

Tôi tạm viết mấy dòng này để cảnh giác thân hữu/độc giả về hai cuốn sách "Bí mật hậu trường 
chính trị miền Nam" của ông Nhâm và hi vọng rằng những điều này chưa có trong cuốn I, để ông 
Nhâm sẽ sửa chữa lại trong cuốn II, mà ông quảng cáo rằng sẽ rất cụp lạc, trước khi đem in, cũng 
như cần có tinh thần trách nhiệm trong việc nêu các sự việc khác nữa. 

Mong lắm thay. 
 
 
 

VẪN CỨ VÔ TRÁCH NHIỆM 
 
Một đàng ông Độc Thư, trong bài Vô Trách Nhiệm (NgD107), đã cảnh cáo ông Đặng Văn 

Nhâm (tác giả) trước khi xuất bản cuốn Bí Mật Hậu Trường Chính Trị Miền Nam 1954-1975, tập 
II, là cần có trách nhiệm trong việc nói về người về việc. Vì trước đó, trong cuốn Lịch Sử Báo Chí 
Việt Nam, ông Nhâm đã đưa ra những dữ kiện hoàn toàn sai lạc, có tính cách bôi xấu về một nhân 
vật. Đàng khác ông Nhâm cũng có lý khi yêu cầu "hãy để cho người trong cuộc lên tiếng", và xin 
người ngoài đừng xía vô. 

Tuy nhiên, một khi mà người trong cuộc đã chết rồi và những sự kiện đưa ra liên quan đến 
người đó rõ ràng sai lạc một cách trắng trợn, chẳng những vì do đã không biết gì mà lại còn là cố 
tình bịa đặt, suy diễn bậy bạ với một ý đồ thiếu tốt đẹp, thì tôi tự cho có bổn phận phải lên tiếng để 
trả lại sự thật cho đương sự. Đó là trường hợp của cựu hoàng Bảo Đại. 

Hơn nữa những sự việc xảy ra trong giai đoạn này khá quan trọng đối với lịch sử cận và hiện 
đại, nên tôi xin các độc giả cho phép dài dòng và đi vào một số dữ kiện cũng như một số chi tiết 
rành mạch, căn cứ vào những ngày tháng thanh thiên bạch nhật, căn cứ trên những tài liệu đứng đắn 
rải rác khắp nơi, lại căn cứ cả trên tài liệu của những người còn ghét ông Bảo Đại hơn cả ông 
Nhâm, vì cùng phe với cộng sản và theo cộng sản cho đến mãn đời. Chả hạn ông Phạm Khắc Hoè, 
ngự tiền văn phòng tổng lý của Bảo Đại, nôm na là đổng lý kiêm bí thư, thư ký riêng kiêm cố vấn. 
Tất nhiên ở cương vị này, ông Hoè biết rõ ràng sự việc của Nam Triều cũng như của gia đình nhà 
vua hơn bất cứ ai. Sau khi Bảo Đại thoái vị, dù thật hay giả, đã lập công và đi theo cộng sản, thì 
ông Hoè cũng phải tỏ ra không ưa, phải nói xấu Bảo Đại khi nêu lên những suy diễn riêng tư. 
Nhưng ông Hoè vẫn tôn trọng những sự kiện, mà hẳn nhiên ông biết rất chính xác.  
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Bây giờ, tôi xin quí vị theo dõi: 
Ông Nhâm sinh năm 1933, chưa ra đời khi ông Bảo Đại chính thức lên ngôi chấp chánh 

(1932), hỉ mũi chưa sạch (12 tuổi) khi ông Bảo Đại thoái vị (1945), vừa qua tuổi vị thành niên (22 
tuổi), ăn chưa no lo chưa tới, giỏi lắm cũng chỉ là nhờ ơn cha mẹ nuôi nấng, ngày hai buổi cắp sách 
đến trường chí thú học hành khi ông Bảo Đại bị truất phế (1955), vậy đâu có đủ trình độ để hiểu 
biết gì nhiều.  

Ông Nhâm chỉ có thể thực sự coi là trưởng thành (tam thập nhi lập) vào năm ông Diệm bị đảo 
chính (1963). Thế thì cái gì ông Nhâm biết tận tai tận mắt (first-hand kwowledge) chỉ có thể tính từ 
đây là cùng. Còn trước đó, toàn là nghe hơi nồi chõ hoặc đọc nhăng nhít được ở đâu đó. Thì nào có 
khác gì tôi, biết gì cũng chỉ là được nghe người khác kể lại hay đọc được đâu đó mà thôi (tôi đã hỏi 
han các vị tiền bối từ 80 tuổi trở lên, tham khảo các hồi ký của Bảo Đại, Nam Phương, Trần Trọng 
Kim, Nghiêm Kế Tổ, Phạm Khắc Hoè, Đoàn Thêm, Trần Văn Đôn, Sĩ Quốc, Hoàng Hôn, tài liệu 
Việt Nam Niên Biểu, Nhân Vật Chí của Chánh Đạo, Việt Nam Những Sử Kiện Lịch Sử của Nhà 
Xuất Bản Khoa Học Xã Hội,...) Khác nhau là việc kiểm chứng nhiều hơn, và nhất là có trách nhiệm 
hơn.  

Lấy ngay ông Nhâm làm thí dụ. Ông Độc Thư đã chỉ cho ông Nhâm về cái sai rõ ràng bằng 
việc xác định liên hệ huyết thống theo phả hệ của hoàng tộc Nguyễn Phước cũng như việc ông cựu 
hoàng Bảo Đại không thể là lai Pháp hay sinh sau khi phụ hoàng Khải Định lên ngôi (1916). 

Đến như thế, thì đáng lẽ ông Nhâm phải lưu ý, và cũng rõ ràng là ông Nhâm đã thấy mình 
nhầm, lại còn sử dụng cả sự kiện của ông Độc Thư đưa ra, thế mà rồi vẫn cố tình lờ những cái sai 
lầm của ông ta đi để bêu xấu một cách vô căn cứ, chỉ vì ông ta đầy thiên kiến về nhân vật này. 

Tôi xin phản bác những lời vu cáo của ông Nhâm, tuần tự theo điều ông viết, như sau, trong 
ngót 100 trang sách (tôi ngưng lại sau khi Bảo Đại bị truất phế, vì những việc sau đó không lên 
quan đến Việt Nam, mà cũng khó kiểm chứng):  

1- Bảo Đại... vẫn ung dung sống cuộc đời xa hoa trác táng ở Hong Kong và Cannes như một 
kẻ bàng quan, bằng đồng tiền siết máu của toàn thể nhân dân Việt Nam khắp hai miền Nam Bắc. 

Thời gian 1947-1955 Pháp trở lại, đầy loạn lạc, dân tình tứ tán. Nếu Bảo Đại sống xa hoa thì là 
tiền của Pháp, hay đúng hơn tiền của Mỹ, chứ nhân dân Việt Nam đóng góp cái gì. Chưa kể, ngoài 
mấy thành phố, phần lớn đất đai thuộc về Cộng Sản kiểm soát, và ngay các khu tự trị của các lực 
lượng quốc gia chống cộng Cao Đài, Hòa Hảo, Công Giáo, Bình Xuyên cũng còn phải nhận trợ cấp 
về tiền bạc, khí giới của Pháp, sao có thể cho là Bảo Đại sống "bằng đồng tiền siết máu của toàn thể 
nhân dân Việt Nam khắp hai miền Nam Bắc" được? 

2- Đã được ông Độc Thư chỉ dẫn đế hệ theo câu thơ Miên Hường Ưng Bửu Vĩnh mà ông 
Nhâm vẫn cứ dùng luận điệu Bửu Trác, Bửu Đình là anh họ của Bảo Đại, thay vì chú bác; Bửu 
Bang là chú hay bác của Bửu Trác, thay vì cùng vai cùng vế, thì thật là ngoan cố. 

3- Lại cũng đã được chỉ dẫn là triều Nguyễn không phong hoàng hậu mà vẫn viết cụ Hồ Đắc 
Trung (không phải Trưng) dâng con gái cho Khải Định để làm hoàng hậu chính cung thì thật là 
nhảm nhí. 

4- Vừa nói Bảo Đại là con bà Hoàng Thị Cúc (sinh năm 1913) rồi lại vẫn gán Bảo Đại là con 
của bà Hồ Thị Chỉ (con gái cụ Hồ Đắc Trung) có thai với khâm sứ D'Elloy (?) hoặc toàn quyền 
Pasquier và phải vào Sài Gòn đẻ sau khi lấy Khải Định (1916) – tức sau khi Bảo Đại sinh những ba 
năm – thì quả là cố tình bôi nhọ. Vì giản dị khâm sứ Trung kỳ từ 1913 đến 1920 là Jean E. Charles, 
còn Pasquier làm khâm sứ Trung kỳ từ 21-10-1920 và hai nhiệm kỳ toàn quyền từ 4-10-1926 đến 
16-5-1927 và 23-8-1928 đến 15-1-1934 thì tử nạn phi cơ, làm cách nào để ông D'Elloy nào đó hoặc 
Pasquier để cái bầu cho bà Hồ Thị Chỉ?  

Và cho rằng Bảo Đại to lớn mập mạp chứng tỏ là lai tây, thì là ông Nhâm đã phủ nhận ngay sự 
việc trước mắt rằng chỉ cần được ăn uống đầy đủ, những người Việt Nam sang Pháp, sang Mỹ lúc 
còn ít tuổi đều đã phát triển vượt mức. Ngoài ra Bảo Đại có dáng vẻ gì một người lai đâu mà sao lại 
cứ cố tình gán ghép như thế?  
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5- Sau Đệ Nhị Thế Chiến, trong khi các nước cựu thuộc địa của Anh trên thế giới đều được 
trao trả quyền độc lập [một] cách dễ dàng và một số nước cựu thuộc địa của Pháp cũng được thoát 
vòng nô lệ một cách không mấy khó khăn, duy chỉ một nước Việt Nam, xa cách Pháp Quốc hàng 
vạn dặm, lại bị Pháp đem quân tái chiếm.  

Anh chỉ trao trả độc lập cho các thuộc địa sau khi giúp Pháp ở Việt Nam nhưng thấy khó nhá 
mà thôi. Ông Nhâm đã nói chuyện ngược đời. 

6- Nam Phương hoàng hậu có nghĩa hoàng hậu miền Nam chứ không phải hương thơm 
phương Nam. 

Chẳng biết căn cứ vào đâu mà ông Nhâm khẳng định như thế. Nếu tôi nhớ không lầm thì chữ 
"phương" này hán tự viết có bộ thảo. Vậy nghĩa chính là hương thơm của trời Nam đấy. Thời đó, 
trong mục Lọng Cụt Cán, Tam Lang Vũ Đình Chí đã đùa bà Nam Phương, viết lải nhải, nhắc đi 
nhắc lại: Nam Phương có P cũng là hương thơm của phương nam, mà Nam Hương không có P 
cũng vẫn là hương thơm của phương Nam. Tam Lang đã chơi chữ, vì P, đọc là pê là phiên âm của 
chữ "pet", tiếng Pháp, là cái rắm, cái địt, cái trung tiện, thì làm sao mà... thơm cho được.  

Thập niên 30, thời thực dân phong kiến ác độc, vua và hoàng hậu vẫn cười xòa. Thập niên 60, 
thời dân chủ, trên trang bìa tờ giai phẩm xuân Canh Tí (1960) nhật báo Tự Do (của nhà nước), ông 
Phạm Tăng vẽ sáu con chuột (chắc năm đực, một cái) đục khoét quả dưa hấu trên bản đồ Việt Nam, 
bị tổng thống phụng phệu không biết cười ra lệnh niêm phong tòa báo và lùng bắt những người chủ 
trương.  

7- Bà Nam Phương gặp ông Bảo Đại ở Đà Lạt không phải là "đi với vợ chồng ông bà Charles" 
mà là theo ông cậu ruột Lê Phát An lên Đà Lạt chơi, tình cờ gặp buổi Bảo Đại tiếp tân, công sứ 
Darles mời, bà Nam Phương không muốn đi, nhưng ông cậu năn nỉ. Và ông bà Charles (nguyên 
khâm sứ Trung Kỳ) cũng không làm cái việc "đem Bảo Đại từ Việt Nam về Pháp nuôi" mà là do 
chính vua Khải Định mang sang giao cho kèm cặp, nhân dịp dự Hội Chợ Thuộc Địa tại Marseilles 
năm 1922 (ông bà Charles đã về hưu năm 1919). 

8- Người ta không thể nào tưởng tượng được một quốc gia đại đa số dân chúng từ lâu đời đều 
theo Phật Giáo như Việt Nam nay bỗng nhiên sẽ có một vị hoàng tử kế nghiệp theo đạo Thiên 
Chúa. 

Tối đại đa số người Việt thờ phượng tổ tiên, chẳng phải theo Phật Giáo từ lâu đời. Họ không 
qui y, không thờ Phật ở nhà, không đi chùa. Chỉ từ sau vụ cấm treo cờ, vì yểm trợ cuộc đấu tranh 
chống gia đình trị, một số người mới quan tâm đến Phật Giáo, với những lý do khác nhau mà thôi. 

9- Sau đó [đám cưới Bảo Đại-Nam Phương] ít lâu, một điều gở tương ứng với sấm truyền đã 
xảy ra ngay trong điện Cần Chánh, là chiếc đà ngang trên mái bỗng bị gẫy. 

Cái rầm rơi giữa hành lang điện Càn Thành (không phải... ngay trong điện Cần Chánh) không 
sập ngay sau đám cưới của Bảo Đại (1934), mà là vào đúng 11-6-1945, lễ Hưng Quốc Khánh 
Niệm, kỷ niệm ngày Gia Long làm lễ đăng quang (2-5 Nhâm Tuất), khi Bảo Đại sắp mất ngôi. Bữa 
đó Bảo Đại từ điện Kiến Trung đi theo các hành lang ra điện Càn Thành rồi lên kiệu để ra điện Thái 
Hòa dự lễ. Việc xảy ra đúng lúc Bảo Đại bước lên kiệu. 

10- Sau ngày cưới, vợ chồng Bảo Đại và Nam Phương đã dời ra ngoài hoàng thành, cư ngụ 
riêng ở cung An Định. 

Hoàng gia ở điện Kiến Trung trong cấm thành. Bà Nam Phương sanh hai hoàng tử và ba công 
chúa tại đó. Mãi đến sáng ngày 1-9-45, sau khi làm lễ thoái vị, gia đình ông Bảo Đại mới dọn về 
cung An Định, trên bờ sông An Cựu. 

11- Việc thông dâm với vợ Lagisquet và bị bắn què chân có hay không tôi không rõ. Nhưng 
bảo là toàn quyền Catroux đích thân lên Đà Lạt dàn xếp, rồi khi trở về bị sương mù tử nạn là 
chuyện không hề có (nếu là ông Nguyễn Trân, tác giả Công Và Tội, kể chuyện này, thì cũng tào lao 
luôn). Catroux vẫn sống nhăn, bàn giao chức toàn quyền cho Decoux ngày 20-7-1940, xong lên ở 
trên Đà Lạt, đoạn trốn sang Vân Nam, qua Algérie theo De Gaulle, rồi còn điều trần, viết sách dài 
dài sau Đệ Nhị Thế Chiến (1945) và Cuộc Chiến Đông Dương (1954).  
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Thời đó (1939), thiên hạ cũng xầm xì vụ này. Trong tờ tráo phúng Vịt Đực của Vũ Bằng, Hy 
Sinh Bùi Huy Sinh giễu bằng hai câu vè: Trên trời có ông sao tua, Ở dưới hạ giới có vua thụt hầm. 
Nhưng tin chính thức nói ông Bảo Đại đá bóng trên Ban Mê Thuột bị sụt vào ổ mối gẫy chân. 

12- Theo cách viết của ông Nhâm thì Thị Thông tức là cô Lý Lệ Hà (xem 35 dưới đây). 
Lý Lệ Hà là gái bao hạng sang (poule de luxe) thời đó. Ai chẳng có thể là chồng cô? Khẳng 

định cô Lý có chồng, là ông Nhâm muốn nói đến ông nào? Hay chỉ vì ông Nhâm chẳng hề biết 
mồm ngang mũi dọc cô ta ra sao cả, vì hỉ mũi chưa sạch, mà lại cố làm ra vẻ rành rẽ? 

Cô Lý vốn là gái đồng chua nước mặn, buôn gà vịt từ Văn Lý Chợ Cồn lên bán ở bến đò Lạc 
Quần (Nam Định), sau làm cô đầu, gái nhảy ở Khâm Thiên, Hà Nội. Ông hoàng tùng đệ Vĩnh Cẩn 
chuyên ở Huế, làm sao hai người biết nhau vào thời điểm 1939 để mà mối manh cho Bảo Đại, ở Sài 
Gòn? 

13- Cuối cùng Bảo Đại đề nghị với Mandel (bộ trưởng thuộc địa) hai điều: Cho phép Bảo Đại 
cử một viên quan Nam Triều ra Hà Nội, làm việc dưới quyền công sứ Pháp. Đặc biệt xin Mandel 
chấp thuận cho Nam Triều một ngân sách tự trị... Mandel đã lập tức trả lời dứt khoát cọc cằn là: 
Không! Đồng thời còn cho Bảo Đại biết bây giờ không phải là lúc để mè nheo chuyện đó. Sau 
chiến tranh sẽ xét lại. Chẳng khác nào một cái tát vào mặt, nhưng lạ lùng thay, Bảo Đại đã tỏ ra 
không mếch lòng chút nào,... 

Đây là việc ngay trước Đệ Nhị Thế Chiến (1939). Bảo Đại nhân đi Pháp chữa chân, gặp 
Mandel không kết quả, lại phải vội về vì tình hình thế giới, nên về đến nhà viết thư nhắc lại. 

Mandel có lý, mà Bảo Đại không "mè nheo" thêm cũng có lý, vì "mẫu quốc" còn đang bận lo 
việc chiến tranh, chứ có gì mà phải cho là "cái tát vào mặt". Còn việc đề nghị một Nam quan ra Bắc 
thì là với tính cách khâm sai để làm việc cùng thống sứ Pháp (résident supérieur) chứ không thể với 
công sứ được. Công sứ (résident de France) chỉ là chủ tỉnh mà thôi. Ông Nhâm chẳng biết trời trăng 
gì hết.  

14- Về vụ Phi Yến (?), nếu có, thì phải là bà Nam Phương bắn. Thật là vô lý về chuyện sai tài 
xế bắn gian phu dâm phụ. Tài xế tây hay ta? Bố thằng tài xế nào, dù tây dù ta, giám bắn một ông 
vua, dù là vua cắc ké (petit roi), rồi còn làm chết lây cả bà... toàn quyền Decoux vào can. Nếu quả 
thế, thì tên này thật là gan cóc tía và cũng ngu đần quá, cỡ người kể và nghe câu chuyện này. Bộ nó 
không biết bắn những người như vậy thì sẽ bị tội gì hay sao? Nó nhắm cái phần thưởng gì, hi vọng 
vào cái gì để mà làm một việc như thế? 

15- Một sự thật không mấy ai biết, ngay chập tối 9-3, trước khi cuộc đảo chánh diễn ra, trái 
với thường lệ, Bảo Đại đã dắt theo cả Nam Phương đi săn trong một cánh rừng chỉ cách Huế 
chừng vài cây số. Đó là hành động lánh mặt của Bảo Đại, vì ông đã được Nhật báo cho biết trước 
từ ngày 25-2-1945.  

Bảo Đại đi săn tại Quảng Trị trước đó hai hôm, khi về gặp lúc "giao tranh" cũng bị quân đội 
Nhật giữ lại một thời gian rồi được đưa về Đại Nội. Rất nhiều người biết như thế, chỉ riêng mình 
ông Nhâm biết "một sự thật không mấy ai biết" mà thôi. 

16- Trong khi chờ đợi, các quan đại thần và Phạm Khắc Hoè bèn tìm đến vấn an bà hoàng thái 
hậu Từ Cung... Trước khi rời phòng của bà Từ Cung, thượng thư Phạm Quỳnh còn phải cho bà Từ 
Cung vay 300 đồng. 

Ở cung Diên Thọ, bà Từ Cung hỏi vay ông Hồ Đắc Khải, thượng thư Bộ Hộ. Ông Khải hứa tối 
sẽ đưa vô, chứ không phải Phạm Quỳnh đâu, thưa ông Nhâm.  

17- Khi các quan Nam Triều tới nơi, đã thấy viên đại sứ Nhật đang ngồi nói chuyện với Bảo 
Đại, không biết từ lúc nào. Trước đông đủ mọi người, Yokohama tuyên bố kể từ giờ phút này sẽ 
đảm nhiệm vai trò của toàn quyền Pháp... 

Chỉ những kẻ ngu đần mới nghĩ ra nổi chuyện này. Trong ngoại giao, dù là ngoại giao giữa 
thực dân, đế quốc, quân phiệt với đám nô lệ cũng không ai lại "tự tuyên bố" như thế cả. 
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Mà là, sau khi ở cung Diên Thọ ra, đúng 8 giờ (ngày 11-3-45), Hội Nghị Cơ Mật bắt đầu họp ở 
điện Kiến Trung, giữa Bảo Đại và Lục Bộ, không hề có sự hiện diện của Yokohama. Yokohama đã 
vào gặp Bảo Đại ngày hôm trước (10-3).  

18- ... thượng thư Phạm Quỳnh đã sớm tham khảo ý kiến các quan đồng liêu, đòi phải được 
độc lập nhiều hơn. Hành động đấu tranh đó của Phạm Quỳnh đã khiến người Nhật bất bình, ra 
lịnh bãi bỏ nội các cũ, đưa người khác ra lập nội các mới. 

Nói như thế, ông Nhâm chủ ý miệt thị phía người Việt và muốn kết tội cụ Trần Trọng Kim là 
tay sai của Nhật như dưới đây. Thực ra thì chính Phạm Quỳnh đã dự thảo bản tuyên bố: Việt Nam 
độc lập, xóa bỏ các điều đã ký kết với Pháp, hợp tác thân thiện với Nhật Bản. Nhà vua và sáu 
thượng thư (lục bộ, nội các) đồng ý, giao Phạm Khắc Hòe làm văn bản để ký. Nhưng sau đó Bảo 
Đại ra đạo dụ số 1 ngày 17-3-1945 gồm 4 điểm: 

- nhà vua tự cầm quyền bính 
- chế độ chính trị căn cứ vào khẩu hiệu "dân vi quí" làm gốc  
- nhà vua sẽ chiêu tập những nhân tài xứng đáng để chỉnh đốn lại nền tảng quốc gia 
- những chính sách hợp với nguyện vọng của quốc dân sẽ được ban hành  
Kèm thêm, chiều hôm đó Phạm Khắc Hoè đi vận động các vị thượng thư. Ngày 19, cả 6 vị vào 

yết kiến nhà vua và đưa đơn từ chức. 
19- Cụ Trần Trọng Kim chẳng phải do người con gái "nhờ Nhật che chở và đưa qua trốn ở 

Singapore", mà là do người Nhật đánh lừa đưa đi, kể cả cụ Dương Bá Trạc. Và việc cụ Kim nhận 
lập chính phủ chẳng phải "hoàn toàn do người Nhật quyết định", "đã đến gặp đại sứ Nhật 
Yokohama (chứ không phải toàn quyền?) để nhận chỉ thị trước khi vào gặp Bảo Đại." 

Nói xưng xưng kiểu này là xỉ vả cái tư cách đáng trọng của cả hai người, nhà giáo và ông vua, 
mà ai cũng rõ. 

Sự thực là vào ngày 5-4-45, hồi 10 giờ đêm, khi ba người (Trần Trọng Kim, Phạm Khắc Hoè, 
Hoàng Xuân Hãn) chia tay nhau, ông Hãn nhắc ông Hoè ba việc: thu xếp nhà cho cụ Kim vừa tới, 
điện cho Trần Đình Nam (ở Đà Nẵng) ra Huế, và bố trí ngày giờ cho cụ Kim yết kiến nhà vua. Gặp 
vua, Trần Trọng Kim đề nghị giải pháp Ngô Đình Diệm. 

Lúc này việc Nhật thua không là điều xa lạ gì. Mọi người đều đồng ý hi sinh lá bài kém giá 
nhất. Điện gửi đi, nhờ Yokohama chuyển. Nhưng mãi 8 ngày sau không được tin tức gì. Rồi 
Yokohama nói dối là ông Diệm đau không thể về được. Rõ ràng là Nhật không muốn dùng ông 
Diệm. Bảo Đại mới giao cụ Kim thành lập chính phủ.  

Còn vấn đề Nhật có cố tình dành việc thành lập chính phủ cho cụ Kim hay không thì chỉ là 
nghi vấn. Cụ Kim không có tên trong danh sách 8 người Bảo Đại mời (Hoàng Trọng Phu, Trần Văn 
Thông, Trần Đình Nam, Hồ Tá Khanh, Lưu Văn Lang, Phan Anh, Hoàng Xuân Hãn và Vũ Văn 
Hiền hoặc Trịnh Văn Bính (tùy theo sự lựa chọn của Hoàng Xuân Hãn, vì Bảo Đại quen Hãn), 
trong khi đó trung tướng tham mưu trưởng của Bộ Tư Lệnh Nhật lại đưa cho cụ Kim bản kê khai 
gồm các ông Hoàng Trọng Phu, Vũ Ngọc Oánh, Trịnh Bá Bích, Hoàng Xuân Hãn, Cao Xuân Cẩm 
và... Trần Trọng Kim và cho hai người Nhật, một thiếu úy, một thông ngôn đưa cụ Kim ra Huế.  

Theo tôi, cụ Kim không phải là người ham mê quyền bính mà do Bảo Đại triệu gọi, có lẽ vì cụ 
Kim lớn tuổi hơn cả, bảo: Nếu không có chính phủ, thì người Nhật bảo mình bất lực, tất họ lập cách 
cai trị theo thể lệ nhà binh, rất hại cho nước ta. Vậy ông nên vì nghĩa vụ, cố lập thành một chính 
phủ để lo việc nước (xin xem Một Cơn Gió Bụi của Trần Trọng Kim và Le Dragon d'Annam của 
Bảo Đại, Từ Triều Đình Huế Đến Chiến Khu Việt Bắc, của Phạm Khắc Hoè). 

20- Sau khi trình diện, nội các Trần Trọng Kim đến yết kiến hoàng thái hậu và mỗi người hút 
vài điếu thuốc phiện hay thuốc vấn Cẩm Lệ,... cũng là một điều bịa đặt khó thể tưởng tượng nổi. 

Hút thuốc phiện phải nằm dài ra. Dù bà Từ Cung có bệ rạc cho đến đâu đi nữa, cũng hỏi ai 
giám nằm dài ra giữa thâm cung của một hoàng thái hậu, huống chi toàn thể nội các của cụ Kim 
đều là những vị tân học mà tư cách không ai có thể ngờ vực. 
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21- Ông ngoại của hoàng tử Bảo Long không thể là Lê Phát Đạt (tức huyện Sĩ) được. Huyện Sĩ 
là ông ngoại của bà Nam Phương. Ông ngoại của Bảo Long là Nguyễn Hữu Hào, con rể huyện Sĩ. 

22- Nghe cụ Trần Trọng Kim và nội các vừa đưa ý kiến từ chức, Bảo Đại ra lịnh vắn tắt lập 
nội các khác thay thế rồi bước ra xách súng đi săn. 

Bảo Đại chấp nhận đơn từ chức của nội các ngày 6-8 và giao cụ Kim lập nội các mới. 6 giờ 
sáng 7-8 Bảo Đại mới đi săn với Nguyễn Duy Quang, Vĩnh Cẩn và vợ đại sứ Yokohama. 

23- Ngày 17-3-1945 [chắc là tháng 8], Việt Minh biểu tình đông đảo ở Hà Nội... ùa vào chiếm 
dinh toàn quyền để biến thành trụ sở của chính phủ cách mạng lâm thời... 

Đó là ngày 19-8-1945, và chỉ chiếm dinh thống sứ tức Bắc Bộ Phủ sau này, ở đường Ngô 
Quyền mà thôi. Dinh toàn quyền, Nhật đóng, bố bảo cũng không giám chiếm. Và làm gì đã có 
chính phủ cách mạng lâm thời? 

24- Chỉ mới nghe tin có thế, Bảo Đại đã vội vàng triệu tập nội các và sai Phạm Khắc Hoè viết 
bản tuyên bố gửi quốc dân cho biết sẵn sàng tuân thủ ý kiến của dân, thoái vị theo ý dân. 

Sự thực là, trước đó, chiều 15, được tin Nhật đầu hàng, Phạm Khắc Hòe báo cáo với Bảo Đại 
rồi đến thăm Trần Trọng Kim ốm. Sáng 16, Phạm Khắc Hoè vào đề nghị Bảo Đại triệu tập nội các. 

Sáng 17, nội các họp, gồm Trần Trọng Kim, Trần Văn Chương, Trần Đình Nam, Hồ Tá 
Khanh, Phan Anh, Vũ Văn Hiền, Trịnh Đình Thảo, Nguyễn Hữu Thí. Tuyên cáo nói trên là do ý 
kiến của đa số nội các, đâu phải của Bảo Đại "sai Phạm Khắc Hoè viết". 

25- Cho đến giây phút này, ta thấy Bảo Đại đã có sẵn trong đầu ý tưởng buông bỏ hay, nói 
cách khác, là tư tưởng chủ bại, bỏ của chạy lấy người. Lập tức, hôm sau, ngày 18-3-45, Bảo Đại 
long trọng tuyên bố trước quốc dân đồng bào cho biết nếu quả thực Hồ Chí Minh là Nguyễn Ái 
Quốc thì sẽ chịu thoái vị ngay, và thế là lá cờ quốc gia đang phất phới bay trên Ngọ Môn liền bị hạ 
xuống để cho cờ đỏ sao vàng của Việt Minh thay thế. 

Đây là một sự kiện tưởng tượng. Dĩ nhiên sự việc này không thể vào tháng Ba đã đành nhưng 
cũng không thể xảy ra vào ngày 18-8. Ngày này cộng sản chưa cướp chính quyền ở Hà Nội, thì làm 
sao Bảo Đại biết Hồ Chí Minh là ai mà "long trọng tuyên bố trước quốc dân"? 

Mãi sáng 23-8, cộng sản tỉnh Nguyễn Tri Phương (tức Huế) mới hạ cờ quẻ ly xuống, trưng cờ 
đỏ sao vàng lên. 

26- "Ngày 22-8, hai bộ trưởng của chánh phủ xung công một chiếc xe du lịch hiệu Peugeot 
402 của hãng STAI để chạy vào Huế" cũng là phịa.  

Lúc bấy giờ chưa có xe... Peugeot 402 (!), và ngày 22-8 cũng chưa có chính phủ. Mãi sau Đệ 
Nhị Thế Chiến, hãng Peugeot mới sản xuất hiệu 203, 403, 404, 504,... mà không có xe 304 cũng 
như... 402. 

27- Trước đó vài hôm (ngày 20?) Hồ Chí Minh đã nhận được thư của Bảo Đại ngỏ ý muốn 
thoái vị ngay. 

Thật kỳ cục: Mãi 26-8 Hồ Chí Minh mới về Hà Nội. Ngày 20-8 Bảo Đại biết tìm Hồ Chí Minh 
ở đâu để mà gửi thư? 

28- Sáng sớm ngày 23-8-45, Việt Minh ra ngay một tối hậu thư cho Bảo Đại với lối viết khô 
khan, tàn nhẫn ra lịnh cụt ngủn... Lúc đó Bảo Đại đã làm gì? Mọi người, từ vua đến quan chết run 
như cày xấy. 

Thực ra, đúng 12 giờ 25 phút ngày này, nội các họp dưới sự chủ tọa của nhà vua gồm: Trần 
Trọng Kim, Trần Văn Chương, Trần Đình Nam, Trịnh Đình Thảo, Vũ Văn Hiền, Nguyễn Hữu Thí. 
Rồi ủy Phạm Khắc Hoè qua sân vận động trả lời đại diện cộng sản cho kịp trước 13 giờ 30 phút 
(không phải 12 giờ 30).  

29- Chiếc xe Peugeot phóng thẳng vào trong cấm thành... Lúc đó [24-8] Bảo Đại mặc áo bào 
màu xanh da trời, đầu trần, không đội mũ miện gì. Cuộc trao đổi ý kiến diễn ra ngắn ngủi chỉ trong 
vòng nửa giờ là chấm dứt. Lễ trao ấn kiếm, biểu tượng uy quyền đế vương của Bảo Đại sẽ thực 
hiện vào hôm sau.  
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Sáng sớm hôm sau, ngày 25 tháng 8, một số quan lại triều đình... Khi Bảo Đại đọc chiếu thoái 
vị trước máy phóng thanh, có người bạo miệng đã hô hoán lên om xòm: Ê, vua Bảo Đại không nói 
rành tiếng Việt tụi bay ơi... ông ta đã quên cả tiếng mẹ đẻ, nói năng khó khăn và trật cả giọng, nhất 
là lại giọng Huế nữa.. Sau đó Bảo Đại trao hai bảo vật... cũng lại phịa. 

Sau khi nhận được điện do Ủy Ban Nhân Dân Cách Mạng Bắc Bộ đánh vào nhưng lại ký tên 
Nguyễn Xiển, Nguyễn Văn Huyên, Ngụy Như Kontum, Hồ Hữu Tường vào đêm 23-8, nói rằng 
"một chính phủ nhân dân cách mạng lâm thời đã thành lập. Chủ tịch là cụ Hồ Chí Minh. Yêu cầu 
đức vua thoái vị ngay để củng cố và thống nhất nền độc lập nước nhà", 7 giờ 30 ngày 24, Bảo Đại 
mới sai Phạm Khắc Hòe báo bằng lòng giao chính quyền, điện cho Ủy Ban Nhân Dân Cách Mạng 
Bắc Bộ xin thoái vị.  

Chiều ngày 25 văn phòng Phạm Khắc Hoè nhận được bức điện: "Hoan nghênh tinh thần dân 
chủ và đoàn kết thống nhất của hoàng đế. Yêu cầu hoàng đế hạ dụ chính thức thoái vị để yên lòng 
dân. Đại biểu chính phủ lâm thời sắp tới Thuận Hóa." Do đó, Phạm Khắc Hoè mang bản chiếu 
thoái vị và bản tuyên chiếu với hoàng tộc niêm yết tại Phu Vân Lâu. 

Mãi trưa 29 "đại biểu chính phủ lâm thời" mới tới Huế, rồi 4 giờ chiều ngày 30-8 mới làm lễ, 
và ông Bảo Đại xưa nay vẫn nói rành tiếng Việt (Huế). Hãy nghe ông Phạm Khắc Hoè viết trong 
Từ Triều Đình Huế Đến Chiến Khu Việt Bắc: "Đối với những người rất thân mật biết tiếng Pháp, 
Vĩnh Thụy thường nói tiếng Pháp. Riêng đối với tôi, thường ông ta nói tiếng Việt. Nhưng khi bột 
phát, ý kiến thốt ra từ đáy lòng thì lại bằng tiếng Pháp". Và ông Trần Văn Đôn viết trong Việt Nam 
Nhân Chứng: "Nhiều người cho rằng Bảo Đại không còn nói được tiếng Việt, rằng ông chỉ biết ăn 
chơi, nhưng tôi thấy ông nói tiếng Việt rành lắm, rõ ràng". Mà đó là vào năm 1982, sau khi Bảo Đại 
ở luôn gần 30 năm bên Pháp. 

30- Thời gian này [sau 31-8-45, khi Bảo Đại ra Bắc làm cố vấn chính phủ] nhân dân miền Bắc 
đang bị nạn đói kinh hoàng nhất trong lịch sử dân tộc đe dọa... Thảm cảnh chết đói la liệt trước 
mắt của dân không hề động tâm Bảo Đại mảy may. 

Ông Nhâm nói nhảm. Khi Việt Minh cướp chính quyền thì nạn đói qua đã lâu rồi (xin xem 
Đầu Thiên Niên Kỷ, Đọc Gọng Kìm Lịch Sử, NgD126).  

31- Lúc bấy giờ, tuy Nhật đã đầu hàng nhưng vẫn canh gác cẩn mật các ngân hàng nên Việt 
Minh không giám đánh cướp. Duy chỉ có kho bạc từ trung ương đến địa phương của chính phủ 
Pháp thì đã trở nên vô chủ nên Việt Minh cộng sản tha hồ xông vào vơ vét. 

Lúc này kho bạc (tức ngân khố) thuộc chính phủ Nam Triều, dưới sự quản trị của tổng đốc 
hàng tỉnh chứ Pháp đâu đã giám ho he mà nói là "của chính phủ Pháp nên Việt Minh cộng sản tha 
hồ xông vào vơ vét"? 

32- Ngày 21-8-45, ông Hồ Chí Minh và một số đồng đảng đã từ khu chiến Việt Bắc bí mật 
thâm nhập Hà Nội, cư trú ngay nhà của ông Trịnh Văn Bính là một đại phú thương ở phố Hàng 
Ngang... 

Mãi 25-8, Hồ Chí Minh mới từ Tân Trào về làng Gạ (Từ Liêm), chiều 26 mới vào nội thành và 
ngụ tại nhà ông Trịnh Văn Bô, không phải Trịnh Văn Bính, số 48 Hàng Ngang. 

33- Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa của Việt Minh thành lập và ra tuyên cáo 
ngày 27-8. Không phải "ra mắt ngày 29-8-45", mà là cùng ra mắt 2-9, ngày tuyên ngôn độc lập. 

34- Bảo Đại không ra bãi biển Đồ Sơn, Hải Phòng, gần Hà Nội, mà là bị mang vào bãi biển 
Sầm Sơn ở Thanh Hóa, để cho khỏi bị Pháp hoặc các đảng phái quốc gia liên lạc. Phải sau khi bầu 
xong quốc hội bịp bợm mới được cho trở lại Hà Nội.  

35- Sáng 16-3-46, lúc 6 giờ, Bảo Đại gọi Phạm Khắc Hòe đến dặn dò.... Người ta nhận thấy 
Bảo Đại đã tỏ ra rất vui sướng, hí hửng khi được đi Tàu.... Giữ lời ủy thác, Phạm Khắc Hòe đã vào 
Huế gặp bà Nam Phương... 

Sau Tạm Ước 6-3-46, Pháp đổ bộ ra Bắc, Hồ Chí Minh đuổi Bảo Đại đi Tàu vì sợ để ở lại Hà 
Nội sẽ bị Pháp tiếp xúc. Bảo Đại từ chối không chịu đi. Sau chính cụ Trần Trọng Kim cũng như 
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lãnh tụ các đảng phái quốc gia nhìn rõ nguy cơ nếu ở lại ông ta rất có thể bị thủ tiêu nên khuyên 
ông nên đi. 

Còn việc Phạm Khắc Hòe về Huế gặp bà Nam Phương là chuyện trước đó nhiều, ngày 21-10-
1945. Mà cũng không phải "bà Nam Phương quay sang hỏi Phạm Khắc Hòe về Thị Thông rồi nói: 
Nếu chồng tôi có hạnh phúc với người yêu của ông, tôi không cản trở gì... Tốt hơn tôi nên ở lại đây 
một mình. Ông Hồ Chí Minh có đề nghị tôi ra ngoài Hà Nội không?" Nếu theo đúng lời ông Hòe, 
thì là như thế này: Thế cụ Hồ có biết câu chuyện ông cố vấn mê con Lý không?... Ông Hòe này, tôi 
cũng muốn ra Hà Nội để vợ chồng con cái cùng ở với nhau cho ấm cúng, nhưng ngại hai điều: Một 
là tốn kém cho chính phủ lúc chính phủ còn nghèo; hai là làm cho ông ấy đang vui sướng trở nên 
đau khổ. Thôi, tôi đành chịu đựng riêng một mình để cho người ta tiếp tục hưởng lạc." (Từ Triều 
Đình Huế Đến Chiến Khu Việt Bắc, Phạm Khắc Hòe)  

36- Đến lúc phải về, Bảo Đại không muốn về và đã nói với TQ Hương và Nghiêm Kế Tổ vắn 
tắt: Các ông cứ về. Còn tôi ở lại sống như một du khách. Nếu gặp vợ tôi, cho biết tôi vẫn khoẻ. 
Nghe Bảo Đại nói như thế, TQ Hương đã mắng luôn Bảo Đại: Ngài chỉ nghĩ đến sống sung sướng, 
đàn bà và cờ bạc... 

Bảo Đại không nhận đi với tư cách nhân viên phái đoàn mà với tư cách du lịch riêng. Phái 
đoàn do Nghiêm Kế Tổ (Việt Nam Quốc Dân Đảng) dẫn đầu thêm Nguyễn Công Truyền (Cộng 
Sản), Hà Phú Hương (Dân Chủ). Không có ai tên TQ Hương. Vả tới ngày về, chẳng riêng Bảo Đại, 
ngay cả phái đoàn cũng nhận được điện tín của Hồ Chí Minh chỉ thị ở lại. 

37- Kể từ tháng 3-46, quân Pháp đã chiếm lại gần hết Nam Kỳ. Họ tính áp dụng chính sách 
chia để trị, cắt đứt miền Nam ra khỏi nước Việt Nam và dùng Nguyễn Văn Thinh lập chính phủ 
Nam Kỳ Tự Trị. Nhưng bất thành! 

Sao lại bất thành? Thành chứ. Chính phủ Nguyễn Văn Thinh thành lập ngày 7-5-1946, gồm: 
Thủ tướng kiêm nội vụ: Bác sĩ Nguyễn Văn Thinh 
Phó thủ tướng kiêm quân đội: Thiếu tướng Nguyễn Văn Xuân 
Tổng trưởng tư pháp: Trần Văn Tỷ 
Tổng trưởng công chánh: Lương Văn Mỹ 
Tổng trưởng tài chánh : Nguyễn Thành Lập 
Tổng trưởng canh nông: Ung Bảo Toàn 
Tổng trưởng giáo dục: Nguyễn Thành Giung 
Tổng trưởng an ninh: Nguyễn Văn Tâm 
Thứ trưởng phụ trách công an đô thành: Nguyễn Tấn Cường 
38- Tình cờ một nhân viên ngân hàng Banque de l'Indochine đã gặp Bảo Đại ở Hong Kong khi 

ông ta thất cơ lỡ vận. 
Không phải "một nhân viên" mà đó chính là tổng giám đốc Đông Dương Ngân Hàng.  
39- Bà Didelot không phải là em gái mà là chị gái của bà Nam Phương.  
40- Người ta thấy trong vòng hai năm làm quốc trưởng, Bảo Đại đã thay đến 6 thủ tướng. Từ 

1949 đến 1955, thì là 6 chứ không phải 2 năm. 
41- Về phần Bảy Viễn, để chắc ăn và cũng là để hưởng độc quyền khai thác khu ăn chơi Đại 

Thế Giới, đã tự nguyện trả giá khoán cho chánh phủ Đông Dương mỗi ngày là 500,000 đồng, tức 
100,000 đồng cao hơn người Tàu Macao. Mọi việc thu xếp xong xuôi, ngày 1-1-51, sòng bạc Đại 
Thế Giới của Bảy Viễn bắt đầu hoạt động. Từ đây, trên giấy tờ và nguyên tắc, mỗi tháng Bảo Đại 
được lãnh tiền huê hồng 240,000 đồng, tính ra là 24 triệu quan Pháp. 

Cứ cho tất cả những điều trên đều là sự thật, thì ông Nhâm chỉ nói có một nửa.  
Sòng bạc là một sự đương nhiên, do người Pháp cho thầu, lấy thuế để chi cho chiến tranh. Bảy 

Viễn và Bảo Đại có dùng áp lực để cướp lại của người Tàu Macao thì cũng chỉ là chuyện thường 
tình giữa các băng đảng Mafia thôi. Nhưng ít nhất công quỹ, mỗi ngày, cũng thêm lên được 
100,000, không phải là ít của. Bảo Đại bỗng nhiên được cái bổng 240,000 mỗi tháng (chỗ này lại 
vẫn chứng tỏ ông Nhâm rất dốt làm con tính: một đồng Đông Dương ăn 17 quan Pháp thì chỉ thành 
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4 triệu hơn: 240.000 x 17 = 4.080.000 thôi, mà không thể thành 24 triệu). Nhưng điều đáng kể nhất 
là ông Nhâm lờ đi cái việc Bảy Viễn đã cắt luôn cái số thuế 500,000 đồng mỗi ngày đám Tàu 
Macao nộp cho cộng sản và xóa sổ luôn đám công tác nội thành Sài Gòn-Chợ Lớn của Nguyễn 
Bình tung hoành từ trước đến lúc bấy giờ.  

42- Vào khoảng 8-49, Việt Minh còn treo giá cái đầu của tên Việt gian buôn dân bán nước Bảo 
Đại 100,000 đồng. Nhờ được các cơ quan an ninh Tây và công an xung phong của Bình Xuyên bảo 
vệ kỹ quá, một năm sau, cái đầu của Bảo Đại lên giá 300,000 đồng. 

Công An Xung Phong của Bình Xuyên chỉ thành lập sau ngày 7-10-1954, khi Lai Văn Sang 
làm tổng giám đốc thôi, ông Nhâm ơi. 

43- Nhũ danh của bà Trần Văn Chương là Thân Thị Nam Trân chứ không phải Thân Thị Mai 
Trân. 

44- Ông Nguyễn Mạnh Tường không đậu thạc sĩ mà đậu hai bằng tiến sĩ: luật và văn khoa 
45- Ông Trần Văn Thông không là tổng đốc Gia Định. Gia Định là đất thuộc địa, không có 

chức vị tổng đốc. Ông Thông là tổng đốc Nam Định ở ngoài Bắc.  
46- Ông Phạm Duy Khiêm không "mượn đường đăng lính thợ để qua Pháp học hành". Ông ta 

được học bổng, đậu thạc sĩ văn phạm và là thạc sĩ đầu tiên ở Việt Nam. Trong Đệ Nhị Thế Chiến, 
ông đăng lính để trả ơn nước Pháp đã giúp ông ăn học thành tài mà thôi. 

47- Lúc này [1954] trông Bảo Đại rất phì nộn và phục sức vẫn sang trọng, lại có thêm cái kính 
dâm to bản dầy cộm khác hẳn thời ở Huế, không giống chút nào thời làm cố vấn cho Việt Minh ở 
Hà Nội. 

Ai biết Bảo Đại cũng thấy những điều tả trên đây có thể đúng vào bất kỳ thời điểm nào. Chỉ có 
ông Nhâm không biết gì mới cho là khác nhau mà thôi.  

48- Ngày 27-7-54, các phái đoàn thương thuyết đồng ý dùng lằn ranh vĩ tuyến 17 chia đôi lãnh 
thổ Việt Nam... Bảo Đại chẳng có một phản ứng gì, cũng chẳng đưa ra được một sáng kiến gì.... 
Quần chúng khắp nơi trong nước nhao nhao lên phản đối, dư luận công phẫn,... 

Ông Nhâm có toàn quyền phê phán Bảo Đại theo ý ông, nhưng ông nói quần chúng khắp nơi 
nhao nhao lên phản đối, dư luận công phẫn,... là tự biên tự diễn. Đến cả mấy chính khuếch chính 
khoác cũng chẳng có thái độ gì, nói chi đến "quần chúng khắp nơi". 

49- Bảo Đại đã chẳng làm được một việc gì ích nước lợi dân. 
Về cái mục 49 này, ông Nhâm cũng có toàn quyền ấn định chuyện ích lợi theo tiêu chuẩn của 

ông. Không biết vì cơ duyên nào mà các cụ thân sinh ra ông Nhâm lại không ở vùng cộng sản. 
Không tản cư? Sớm hồi cư về vùng Pháp tạm chiếm? Nhưng điều chắc chắn vẫn là vì có nhà nước 
Bảo Đại nên ông Nhâm mới được tạm yên ổn học hành ở Petrus Ký cho đến 1952, để 1953 đi dạy 
hội họa, Việt văn.  

Riêng tôi, tôi chẳng được hưởng ân huệ của bất kỳ nhà nước nào nhưng trực tiếp gián tiếp 
đóng góp thì tất không nhiều cũng ít. Đó là điều đương nhiên của bất kỳ một thường dân không thế, 
không lực nào. Cho nên, nếu nói về mặt cá nhân, tôi cũng chẳng thích ai, dĩ chí cũng chẳng thù ai, 
Pháp, Nhật, Nam Triều, Cộng Sản, Quốc Gia, Cộng Hòa, toàn quyền Decoux, nhà vua Bảo Đại, 
chủ tịch Hồ Chí Minh, quốc trưởng Bảo Đại, tổng thống Ngô Đình Diệm, thủ tướng Nguyễn Cao 
Kỳ, tổng thống Nguyễn Văn Thiệu,... Nhưng nói về mặt dân tộc đất nước, thì có người có công, có 
người có tội. 

Về ông Bảo Đại, ai cũng biết ông chẳng được Pháp, cộng sản, ông Diệm, kể cả một số trong 
hoàng tộc ưa (vì muốn địa vị của ông). Tất cả những người này đều ra sức bịa đặt đủ thứ để bôi xấu 
ông ta. Nên nói về ông, phải vô cùng cẩn tắc. Tôi cũng cho rằng ông Bảo Đại là con người, không ít 
thì nhiều cũng có những tật xấu. Nhưng điều rõ rệt là suốt khoảng thời gian từ 1949 đến 1955, 
không một người nào có thể kết tội ông về việc bắt bớ, giam cầm, hành hạ, thủ tiêu ai, như Pháp, 
như Nhật, như Hồ Chí Minh, như Ngô Đình Diệm,... Và tôi thấy ông ta có rất nhiều công. 

Tôi mà nói thì chả có tí giá trị gì. Vậy tôi xin mượn lời cụ Đoàn Thêm.  



255 
 

Cụ Đoàn Thêm có cử nhân luật trước Đệ Nhị Thế Chiến. Đây không phải là chuyện đùa. Cử 
nhân hồi đó to bằng cái mẹt. Cụ Thêm lại, dĩ nhiên, là một công chức cao cấp. Thời nào cũng giữ 
chức vụ quan trọng, gần mặt trời: toàn quyền, chủ tịch, quốc trưởng, tổng thống. Cụ Thêm cũng là 
người nổi tiếng nhận định sâu sắc, khách quan. Vậy tôi trích dẫn điều phán định của cụ về ông Bảo 
Đại, trong mục "Công Hay Tội" (Những Ngày Chưa Quên): 

Chế độ Ngô Đình Diệm thừa hưởng chủ quyền được thâu hồi trọn vẹn trên một nửa đất nước... 
Nếu vấn đề chánh thể chưa được giải quyết, thì nhà cầm quyền đã xây dựng những cơ sở nào 

cho quốc gia? Sau 5 năm lãnh đạo, liệu còn để lại được gì không?  
Chỉ đáng kể, nhưng cũng nên kể, những thành quả, công cuộc, hay tổ chức nào mà giá trị còn 

được các chế độ sau mặc nhiên thừa nhận, nghĩa là thừa hưởng, duy trì, hoặc tiếp tục, dù có châm 
chước hay sửa đổi. 

- Từ 1949, sau khi được một số khá đông cường quốc công nhận, Việt Nam mới bước chân ra 
chính trường ngoại giao và tuy chưa thể vào Liên Hiệp Quốc vì sự ngăn cản của Nga Xô, cũng 
được gia nhập 35 cơ quan quốc tế với tư cách hội viên, như Ủy Hội Kinh Tế Viễn Đông ECAFE (từ 
21-10-49), Tổ Chức Y Tế Quốc Tế OMS (17-5-50), Lao Động Quốc Tế OIT (20-6-50), Cơ Quan Kế 
Hoạch Phát Triển Colombo (30-10-50), Lương Nông Quốc Tế FAO (11-11-50), Văn Hóa Quốc Tế 
UNESCO (18-6-50), vv...  

Hoa Kỳ đặt Phái Bộ Viện Trợ Dân Sự từ 6-3-50 và Phái Bộ Viện Trợ Quân Sự từ 21-7-50; số 
ngoại viện thương mại và cứu tế từ 8,650,000 Mỹ kim (1950-51) tăng lên 23,500,000 Mỹ kim 
(1951-52) và một Hiệp Ước Tương Trợ Việt Mỹ được ký ngày 7-9-1951. 

- Quân đội quốc gia thành lập và phát triển mau lẹ: từ 5 tiểu đoàn (1950) lên 26 tiểu đoàn 
(1951) và 6 sư đoàn (1953) gồm 167,000 binh sĩ, kể cả phụ lực với 3,500 sĩ quan. 

Các cấp chỉ huy được đào tạo tại các trường Võ Bị Liên Quân Đà Lạt, khai giảng ngày 5-11-
1950. 

Trường Cao Đẳng Võ Bị thành lập ngày 25-6-50, Trường Quân Y (7-8-50), Trường Không 
quân (26-1-51) và Hải Quân (1-1-52). 

Các tổ chức quân sự khác cũng được xúc tiến, như Tòa Án Quân Sự (22-11-51), Bộ Tổng 
Tham Mưu (12-4-52). 

Nhiều luật lệ quân sự được ban hành: qui chế quân đội (Dụ số 1, 30-1-51), bộ quân luật (Dụ 
số 8, 14-4-51), chế độ quân dịch (Dụ số 29, 29-6-53), thể thức sáp nhập các lực lượng giáo phái 
vào quân đội quốc gia (Sắc lịnh ngày 10-4-54).  

- Tổ chức tư pháp và các tòa án Việt Nam được ấn định do Dụ số 4 ngày 18-10-49, và qui chế 
các thẩm phán do các Sắc lịnh ngày 1-12-50. 

Tòa án Hành Chánh được thiết lập từ 5-1-50. 
- Hành chánh địa phương: Các hội đồng đô thành, thành phố và thị xã được tổ chức từ 1952 

và bầu cử lần đầu tiên ngày 25-1-53. 
Các tổ chức khác trên địa hạt chuyên môn và hành chánh: Viện Thống Kê (10-12-49), Việt 

Nam Thông Tấn Xã (22-1-51), Quốc Gia Kiến *ốc Cuộc (15-6-51) và Vé Số Kiến Thiết Quốc Gia 
(16-8-51, Sở Du Lịch Quốc Gia (50-6-51), Công Ty Hàng Không Air Việt Nam (30-10-51), Trùng 
Tu Điện Lực Cuộc (30-12-51), Trường Quốc Gia Hành Chánh (7-4-52). 

- Giáo dục, văn hóa: Trường Đại Học Văn Khoa và Sở Bảo Tồn Cổ Tích (4-1-50), Trường Cao 
Đẳng Sư Phạm (16-1-50), Văn Hóa Nguyệt San (5-5-52).  

- Kinh tế, xã hội: Bộ luật lao động được ban hành ngày 10-7-52, bộ luật cải cách điền địa 
ngày 4-6-53; qui chế nghiệp đoàn (16-11-52), chế độ bảo vệ quyền phát minh sáng chế công 
nghiệp (1-4-52), chế độ phim ảnh và quay phim (30-7-52)  

- Các thiết bị và qui chế quan trọng: 
Bảo Quốc Huân Chương và Anh Dũng Bội Tinh, các Dụ ngày 15-8-50  
Ngày Phụ Nữ Việt Nam, mồng 6 tháng 2 âm lịch (1-3-52) 
Qui chế công chức quốc gia, Dụ số 9, 14-7-50 
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Qui chế các hiệp hội, Dụ số 10, 6-8-50 
Qui chế thể thao thanh niên, Sắc lịnh 53, 17-6-50 
Qui chế hàng hải, Dụ số 6, 19-4-51 
Chế độ thuê nhà và quyền lưu cư, Dụ số 4, 2-4-53 
Bộ luật thuế trực thu và gián thu, Dụ số 4, 13-4-53. 
Những tài liệu kể trên đã do tôi thâu thập giữa năm 1955, khi những trào lưu phản đối quốc 

trưởng Bảo Đại đương lan tràn ào ạt. Nhiều tờ báo chứa đầy căm hờn với những lời đả kích dữ 
dội. 

Vấn đề gạt bỏ ông được chánh thức đặt ra, ai nấy đều tin rằng ông không thể đứng vững. 
Riêng tôi thấy ông cũng nên lùi. 

Song đối với kẻ đem tâm thành tìm hiểu việc nước, thiết nghĩ bình tĩnh nhận xét là điều kiện ưu 
tiên để tới gần sự thật. Nên tôi đã lặng lẽ kiểm điểm một mình công cuộc của ông và của một lớp 
người, để tự soi sáng cho tôi.  

Vì đối với bất cứ nhân vật (nào) hay chánh thể nào, tôi không muốn nghĩ ác, (vì) tưởng lầm 
hoặc nói ác, vì không biết rõ. 

Nói về những sự kiện lịch sử, ta cần biết chắc, bằng không, phải tra cứu. Nói xấu một nhân vật 
lịch sử, lại càng phải chính xác hơn. Nhưng ông Nhâm đã không làm như thế. 

Tôi nghĩ ông Nhâm nên tiếp thu lời giáo hóa của cụ Đoàn Thêm.  
 

Thực ra hầu như toàn bộ những điều ông Nhâm viết trên đây là lấy từ cuốn "Bao Dai ou les derniers jours de 
l'Empire d'Annam" của anh chàng phóng viên truyền hình gà mờ Daniel Grandclément (Éditions Jean Claude 
Lattès, 1997), là người chẳng biết ất giáp gì cả, chỉ căn cứ vào ít tài liệu rồi viết ra một tác phẩm dưới dạng 
tiểu thuyết tào lao. Đã vậy, khả năng tiếng Pháp ông Nhâm kém cỏi dịch sai, mà lại còn phịa thêm. 
Tạm đơn cử một chút về sự mù tịt của Grandclément thôi, viết mà không có ý niệm gì về thời điểm và sự thực: 
Ở trang 122, y cho rằng Phi Yến là cô bồ trước hết (la belle Phi Yên d'abord) là kẻ khiến bà Nam Phương 
ghen, ủy cho người tài xế bắn cả hai gian phu dâm phụ tại Đà Lạt, khiến bà toàn quyền Decoux mất mạng (en 
se ruant sur les lieux en voiture pour tenter d'éviter le drame qu'elle se serait tuée). Tiếp đến là Lý Lệ Hà, 
quyến dũ ông Bảo Đại vào những năm 40, tại Sài Gòn (Thông Thi ensuite, qui le séduit à Saigon dans les 
années 40). Y không biết rằng việc Bảo Đại què chân, vào Sài Gòn chữa không xong, phải đi Pháp là vào đệ 
nhất lục cá nguyệt 1939. Ngày 14 juillet 1939, Bảo Đại, Phạm Quỳnh, Phạm Lê Bổng đều có mặt dự quốc 
khánh tại Paris. Lúc này Brévier làm toàn quyền, từ 14-1-1937 cho đến khi thống tướng Catroux chính thức 
nhậm chức ngày 29-8-39. Rồi bàn giao cho phó đô đốc Decoux ngày 20-7-1940. Thì đệ nhất lục cá nguyệt 
1939, bà Decoux chắc đang ở Paris nhảy sang Đà Lạt chịu chết, còn ông Bảo Đại sau khi chữa chân ở Paris 
năm trước (1939), năm sau (1940) lại lò cò vào Sài Gòn cho cô Thông Thi quyến rũ!? 
 

 
 

CON YÊU RÂU XANH? 
 

Ông tôi có bốn bà, sáu con, hai trai bốn gái. Các con gái đều gả chồng xa. Hai con trai sống với 
cha mẹ ở vùng đồng chua nước mặn. Cha mẹ tôi trông nom... nội vụ, phụ trách việc cày cấy. Chú 
tôi độc thân, lo... ngoại vụ, giữ giấy tờ, sổ sách, giao dịch của gia đình, hiền như bụt đất, ai nói gì 
cũng cười. Tôi là đích tôn cầu tự, được cả nhà cưng chiều. Trưa nào hai chú cháu tôi cũng leo lên 
võng nằm hứng gió biển lồng lộng. Chú tôi thủ thỉ kể cho tôi đủ thứ chuyện cổ tích: con Tấm con 
Cám, con Lọ Lem, thằng bé Tí Hon, hoàng tử Cóc, Bạch Tuyết và bảy chú lùn, con mèo đi hia, con 
yêu râu xanh,... 

Theo lời chú tôi kể, thì con yêu râu xanh (thực ra là một lãnh chúa) lấy nhiều vợ lắm. Mà vợ 
nào vợ nấy ít lâu sau nó cũng mang vào một căn phòng giết chết, chỉ vì bà nào cũng tò mò. Mỗi khi 
đi vắng, nó giao chùm chìa khoá cho vợ và dặn không được léo hánh tới một căn phòng. Nhưng bà 
nào cũng như bà nào, không tuân lời nó. Cho đến bà sau chót cũng thế. Bà ta mở cửa căn phòng 
cấm, rủi đánh rớt chùm chìa khóa, bị dính vết máu. Con yêu về, kể tội. Bà năn nỉ xin nó hoãn ngày 
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hành hình. Bà này có mang theo cô em gái (sau này, tôi cho là cô nhỏ tuổi thôi, nên con yêu không 
ngó tới). Bà lén sai người về báo với các anh, và sai cô em lên chòi canh trông ngóng. 

Tài kể chuyện của chú tôi là kéo dài phút hồi hộp bằng cái đoạn cô chị luôn mồm hỏi cô em: 
An ơi, em có thấy gì không? Và cô em luôn luôn trả lời: Chưa, chị ơi, em chưa thấy gì cả. Rồi sau: 
Em thấy xa xa hình như có đám bụi mờ. Cho đến: Có đoàn người ngựa ở phía chân trời. Rồi, rút 
cuộc, các ông anh đến kịp cứu em. Hồi đó, bài luân lý tôi rút ra từ câu chuyện là: Trời sinh ra đàn 
ông là thích... nhiều vợ (ông tôi chẳng hạn). Còn đàn bà con gái thì có cái nết đánh chết không chừa 
là cái gì của chồng cũng tò mò, lục lọi. Sau lớn lên, được dẫn tích bà E Và cũng tò mò, ăn trái cấm, 
làm khổ loài người. Song tôi không trách bà, lại oán trách cả Chúa Lời lẫn con yêu râu xanh, là đã 
biết đàn bà con gái như vậy, tại sao lại cứ nhử, để rồi mà trừng phạt họ? Có vẻ trời, người gì (giống 
đực) cũng bị... bịnh tâm thần hết!!! Nhưng đến khi đi xem phim Le Barbe Bleu, có cô Phùng Thị 
Nghiệp đóng vai một bà vợ, thì hóa ra con yêu râu xanh đâu có giết bà nào. Nó mang nhốt cả dưới 
hầm. Theo tôi, con yêu râu xanh vừa khôn vừa dại, mà các bà sống với nhau như vậy chắc... vui 
đáo để và anh chàng râu xanh mà lò mò tới, thì chỉ có... tan xác pháo!!! 

Nhưng đây không phải tôi kể chuyện cổ tích hầu các ngài mà là muốn phản đối ông Việt 
Thường viết sách lấy cái tựa "Sự tích con yêu râu xanh ở Việt Nam", do Quật Khởi xuất bản năm 
2002, giá $16.00, ngoài bìa có vẽ... hình như là con dê, kèm ảnh Hồ Chí Minh (con vật có vẻ quá 
hiền lành, cằm lại nhẵn thín, không có tí râu ria nào cả, nghĩa là dê cỏn, mà không phải là... dê cụ?). 

Cái tựa sách và cái hình bìa làm tôi nghĩ đến chuyện con yêu râu xanh của ông chú và tưởng 
sách viết về những chuyện vợ con, tình ái lăng nhăng của anh chàng Hồ Chí Minh. Hóa ra không 
phải. Mà lại là cuốn sách tôi chờ đợi đã cả hơn 50 năm nay. 

Số là, tạm kể từ 1945, các vị lãnh đạo không cộng sản, đối với chúng ta, không ai là xa lạ lắm. 
Lý lịch rành mạch, xuất xứ ra sao, ai cũng rõ. Có cái là điều tốt thì ít ai biết đến, nhưng những điều 
xấu xa nhơ nhuốc (chẳng biết có thật hay không), thì có thể nói chẳng mấy người là không nói lên 
vanh vách: Bảo Đại cờ bạc, trai gái; Trần Văn Hữu, Nguyễn Văn Tâm tay sai; Ngô Đình Diệm, 
Ngô Đình Nhu, Ngô Đình Cẩn độc tài gia đình trị; Nguyễn Cao Kỳ, Nguyễn Văn Thiệu tham 
nhũng thối nát;... và đương nhiên coi là nó phải như vậy. Trái lại, kể từ ngày cộng sản cai trị, ở 
Miền Bắc, từ tháng Tám, 1945, gần 57 năm; ở Miền Nam, từ tháng 4, 1975 đến nay, chẵn 27 năm, 
mà thực sự chẳng ai biết tí gì về họ. Mà theo tôi, những người không cộng sản, có tệ mạt đến đâu, 
cũng vẫn là con người, dù là con người hư đốn, không lương thiện. Trái lại, cộng sản không bao giờ 
là con người. Chúng là lũ ác quỉ, cầm đầu là Hồ Chí Minh. 

Trong khi đó, sách vở viết về họ (cộng sản Việt Nam) và nhất là về cha già của họ, Hồ Chí 
Minh, thì vô số kể. Theo tôi, có thể là chưa một tập đoàn, chưa một vĩ nhân thế giới nào được... 
toàn nhân loại viết đến nhiều như thế. Mà toàn thị là ca tụng tới mây xanh. 

Tại sao như thế? Cũng lại theo tôi, là vì người viết gồm những người cộng sản, những người 
thiên cộng, đương nhiên rồi. Nhưng ngoài ra là bọn bất lương lãnh tiền của cộng sản (từ ngân 
khoản không giới hạn số 5210-10-045-34 mở tại Skandinaviska Banken ở Stokholm, Thụy Điển) 
chửi thuê, khen mướn; bọn xu thời không giám ngược trào lưu, khuynh tả để ra vẻ... tiến bộ; bọn 
ngu độn theo đuôi những bọn trên,... Rồi ngay cả bọn địch thủ cũng suy tôn cộng sản nữa. Pháp, có 
lẽ lúc đầu là muốn o bế cộng sản để hợp tác tiêu diệt các người quốc gia, nguy hiểm hơn; sau thấy 
lấp ló Trung Cộng, biết đàng nào cũng thua, thì càng phải nâng đối thủ lên cho đỡ ngượng. Còn 
ông Mỹ siêu cường cũng ở hoàn cảnh tương tự: chiến lược cầu bại (strategy of defeat) thì việc bơm 
cộng sản lại càng cần thiết hơn. Trong khi đó, cái ngành truyền thông ở thế hệ chúng ta ảnh hưởng 
rất lớn lao nhưng cũng lại rất vô liêm sỉ, do đồng tiền sai khiến. Mà tiền thì tư bản, cộng sản có 
thiếu gì! 

Thế là, trên khắp thế giới, cộng sản hay không cộng sản, hùa theo xu thế, đều viết về Hồ Chí 
Minh và đàn em của ông ta, căn cứ trên cuốn sách của chính ông ta sơn phết về mình, dưới bút hiệu 
Trần Dân Tiên. (Sau này, có dăm ba người còn đôi chút lương thiện thú nhận mình lầm và thay đổi 
thái độ, còn tối đại đa số chơi cái trò im lặng vô liêm sỉ, bất lương). 
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Do sách vở của bọn này, cả cái thế giới mù lòa, thong manh hoặc ngu độn, lười lĩnh đều hướng 
về cộng sản Việt, về "vĩ nhân" Hồ Chí Minh. Dĩ chí đến mức UNESCO của Liên Hiệp Quốc vinh 
danh Hồ Chí Minh là nhà văn hóa của... nhân loại, vì hắn làm được vài bài thơ con cóc, và chỉ phải 
miễn cưỡng hủy bỏ thiệp mời sau khi được người Việt chúng ta dạy dỗ. 

Điều này chứng tỏ chúng ta luôn luôn có nhiệm vụ dạy dỗ cho cả cái nhân loại mù lòa, thong 
manh hoặc ngu độn, lười lĩnh. Bằng không, họ vẫn bị mơ mơ màng màng về nhiều chuyện, và tiếp 
tục làm khổ các dân tộc. 

Thực ra cũng là lỗi của những người không cộng sản Việt Nam, chẳng đưa ra được cái gì cụ 
thể. Phần lớn cũng vẫn chỉ là loan truyền. Cái khác là, về người cộng sản, mọi người Việt Nam đều 
ít tiếp cận, ở xa, không mấy ai tò mò thích thú chuyện loan truyền gì về lý lịch, đời sống riêng tư 
của họ. Vả chăng nếu có ai biết chuyện gì về họ mà nói lên thì mọi người lại gán luôn cho đó chỉ là 
chuyện tuyên truyền bôi xấu. 

Dĩ chí đến cả sau khi cộng sản vào cai trị Miền Nam, dân chúng trực diện với những chuyện bê 
bối của họ, mà chính nhiều người Miền Nam cũng vẫn còn yên trí là cộng sản chỉ hủ hóa từ đó mà 
thôi. 

Điều này thật là kỳ cục. Biết mình biết người còn chưa hòng thắng nổi huống chi đây lại mù 
tịt. 

 
* 

 
Tại sao thế? Có vẻ vì đám người không cộng sản – Việt Nam và thế giới – bận rộn moi móc, 

bêu xấu nhau, nên không còn thì giờ tìm hiểu kẻ thù của họ nữa. Riêng tôi, thú thực cũng chẳng 
biết gì nhiều về người cộng sản. Có biết cũng làm gì được họ? Nhưng chỉ những điều tôi biết được 
sơ sơ, thì, do trực giác, do linh tính, tận đáy lòng, tôi luôn luôn tự khẳng định là bọn này còn gian 
manh, độc ác kinh khủng gấp ngàn gấp vạn những người không cộng sản. Mỗi khi thấy ai chê trách 
những người không cộng sản, tôi cũng chẳng binh vực, nhưng thường nhắc các vị đó rằng dù sao 
họ cũng không ghê gớm, đáng kinh tởm bằng bọn cộng sản. 

Điều mỉa mai là những vị này lại thường đả lại tôi rằng nói không có bằng cớ, và cho rằng 
người cộng sản có lý tưởng, có kỷ luật, sống thanh đạm, không hư đốn,... Thí dụ ông Hồ!!! Và họ 
chỉ tin ở những tiết lộ của người cộng sản về cộng sản. Bằng chứng là những sách của Nguyễn Văn 
Trấn, Bùi Tín, Vũ Thư Hiên đắt như tôm tươi. Không ai buồn lý đến cái sự thực là người cộng sản 
chuyên nghề nói láo. Cũng không ai để ý đến cái sự thực là đảng viên kỳ cựu như Nguyễn Văn 
Trấn không lẽ tự nhận mình lưu manh gian ác, giết người không gớm tay; không lẽ Bùi Tín tự nhận 
mình là cỏ đuôi chó; không lẽ Vũ Thư Hiên tự nhận cha mình đã phạm bao nhiêu tội lỗi với tổ quốc 
đồng bào. Họ cứ nằng nặc rằng chủ nghĩa cộng sản là trong sáng, Lenin là thánh sống, Đảng yêu 
nước thương nòi, Bác Hồ là đúng, chỉ tên nọ tên kia làm bậy mà thôi. 

Rồi ngay các tác giả không cộng sản Việt Nam cũng chỉ trích dẫn lại sách ngoại quốc, nêu tên 
tuổi này tên tuổi nọ, và cho rằng thế đã là sự đảm bảo cấp cao của sự xác thực. Cho nên các cuốn 
sách từ xưa đến nay vẫn ít có sức thuyết phục ai, dù là những người không ưa cộng sản, vì thiếu 
tính cách mắt thấy tai nghe. Đến nỗi đến giờ phút này, ngoài Nguyễn Hộ, chưa người cộng sản 
"phản tỉnh, ly khai, tiến bộ" nào nhận mình sai và có tội hết, lại còn kể công. Mà vẫn có người đọc, 
người nghe, người hợp tác. Thế thì họ ngu ngốc hay lưu manh? Tôi thấy họ, cả người viết, người 
nói, người đọc, người nghe không thể nào ngu ngốc được. Tôi khẳng định họ chỉ lưu manh. Nhưng 
tôi không đưa ra được bằng chứng cụ thể. May thay, ông Việt Thường đã làm được việc này. Vì 
thực sự ông Việt Thường không chỉ làm cái việc như tôi tưởng, là chỉ đưa ra những chuyện vợ con 
tình ái lăng nhăng của Hồ Chí Minh. Mà là hài ra những tội ác tày trời, từ đầu đến cuối, của các 
nhân vật cộng sản điển hình. Họ chẳng những là ác quỉ đối với mọi thành phần không cộng sản, mà 
còn là ác quỉ giữa chính họ với nhau. 
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Cái giá trị của công việc này là ở chính nơi ông Việt Thường. Ông không ở bên chiến tuyến 
chống cộng. Ông không phải chỉ nghe người này người nọ kể rồi viết lại như các tác giả từ trước 
đến nay. 

Ông Việt Thường không thế. Ông biết rõ ràng về từng người cộng sản. Ông theo dõi các công 
việc cộng sản làm. Ông là người sống trong chế độ mafia đỏ Hồ Chí Minh, được mắt thấy tai nghe, 
được các bậc đàn anh chỉ rõ hơn cái đuôi của con cáo già Hồ Chí Minh, người khía cạnh này, kẻ 
khía cạnh khác nên (tôi) thấy (mình) có bổn phận vạch mặt bọn cơ hội định theo đóm ăn tàn, sản 
xuất hàng giả, lừa đảo lòng tin cậy của đồng bào Việt Nam cả ở trong và ngoài nước, nhất là thế 
hệ trẻ" (Việt Thường: lời người viết) "đã cố gắng hoàn thành bản phản bác... những ngòi bút đã tô 
vẽ cho tên đại Việt gian Hồ Chí Minh, nhằm lừa dối trong và ngoài nước, nhất là thế hệ trẻ của 
Việt Nam (Lý Tuấn: lời giới thiệu). 

Đúng ra, ông Việt Thường đã có viết cuốn "Chuyện thâm cung dưới triều đại Hồ Chí Minh" 
(2000, Hưng Việt xuất bản). Nhưng đến cuốn "Sự tích con yêu râu xanh ở Việt Nam" này, theo tôi, 
mới thực là đầy đủ, vừa về sự kiện, nhân vật cụ thể lẫn những lý luận xác đáng, vững chắc khiến 
người đọc không còn phải băn khoăn nghi ngờ gì về những điều đưa ra. 

Theo tôi, đây là một cuốn sách không thể nào thiếu được trong bất cứ một gia đình người Việt 
không cộng sản nào ở hải ngoại. Nó cần được mọi người nghiền ngẫm, bảo lưu để truyền lại cho 
các thế hệ con cháu. Nó trả lời rành mạch cho người Việt ngày hôm nay cũng như mãi mãi mai sau 
rằng cộng sản là gì, tại sao phải chống cộng, tại sao đất nước dân tộc điêu linh. 

Từ đáy lòng, tôi vô vàn tri ân ông Việt Thường. Ông đã giúp tôi thoát cái bí xưa kia không trả 
lời được mỗi khi tôi cố gắng thuyết phục ai chống cộng. Ngày nay, ông đã giúp tôi có tài liệu dành 
lại cho con cháu tôi biết nỗi niềm đau xót của tôi phải sống vào thời đại cộng sản hoành hành. Thú 
thực, tôi yên trí rằng, khi chết, tôi sẽ được yên ổn mà nhắm mắt, vì chắc chắn rằng con cái, cháu 
chắt, chít chịt,... của tôi không còn phải thắc mắc về vấn đề cộng sản. Một lần dọn tới nhà mới, 
chúng tôi sang làm quen với ông bà láng giềng. Biết chúng tôi là người Việt Nam, với hảo ý tạo 
cảm tình, ông láng giềng bắt đầu bằng việc khen lao: Ông bà thật thuộc một dân tộc oai hùng đã sản 
xuất được những vĩ nhân như Bác Hồ (Uncle Ho) và Tướng Giáp (General Giap). Chúng tôi hết lời 
giải thích, nhưng vẫn thấy rõ là mình không đủ ngôn từ, khi nhìn vẻ mặt nghi ngờ của ông bà láng 
giềng. Mấy đứa cháu nội cháu ngoại đi học về thủ thỉ: Ông bà, ba má sai rồi. Thày cô khen chúng 
cháu thuộc dòng giống yêng hùng của Bác Hồ, Chú Giáp!!! Đâu có phải lỗi của người láng giềng, 
của thày cô Mỹ. 

Mãi hiện nay, vẫn còn khối người cộng sản, như Bùi Tín, như Vũ Thư Hiên, như Trần Độ, như 
Lữ Phương nói láo nói lếu về chuyện cộng sản yêu nước, về chuyện cộng sản giành độc lập, về 
chuyện cộng sản chống người bóc lột người,... và vẫn có người không cộng sản ca tụng cộng sản là 
"cách mạng", người cộng sản là "nhà cách mạng lão thành", và công lao đóng góp của Đảng Cộng 
Sản. Đó là vì chưa có cuốn "Sự tích con yêu râu xanh ở Việt Nam". Tôi thấy mọi người đều phải 
đọc cuốn này. Lại có nhu cầu phải dịch ra tiếng Anh tiếng Pháp để dạy dỗ cái nhân loại mù lòa, 
thong manh hay ngu dốt, lười lĩnh. Rồi lo chuyện phóng lên mạng lưới (web), phổ biến đến các thư 
viện trên khắp năm châu. Biết đâu sẽ chẳng có người tìm ra kế sách tiêu diệt mấy cái đảng cộng sản 
còn lại, để cứu các dân tộc Trung Hoa, Bắc Hàn, Cuba, và Việt Nam của chúng ta thoát nạn quỉ đỏ. 

Tôi đề nghị đổi tựa sách thành "Việt Cộng, bầy ác quỉ", vì nó không riêng nói về khía cạnh 
dâm đãng mà thôi, của Hồ Chí Minh, của Việt Cộng cao cấp. Vả, nếu chỉ dâm đãng không thì cũng 
chưa là cái đáng kể so với các tội ác trời không dung đất không tha khác của lũ ác quỉ này kê trong 
sách. 

Tôi nghĩ các ông bà Người Dân nên lo cái công việc dịch thuật này: liên lạc với tác giả (ông 
Việt Thường), với nhà xuất bản (Quật Khởi hay Hưng Việt), với người giới thiệu (Lý Tuấn hay 
Nguyễn Quang Tiến) để thương lượng. Về công sức, phí tốn mọi mặt, tôi tin ở những người chống 
cộng và, riêng tôi, cam đoan xin đóng góp một phần lớn. Công, tôi không có khả năng dịch. Nhưng 
của, tôi có thể đi xin xỏ bà con, cháu chắt khắp nơi được. 
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Không làm nổi việc nhỏ này, thì hẳn chúng ta cũng không làm được việc gì đâu. Cuối cùng, để 
tăng thêm phần chính thống cho sử liệu này, tôi thiển nghĩ, nên thêm chi tiết hơn trong phần tiểu sử 
tác giả, là điều quan trọng đối với các thế hệ con cháu chúng ta, giúp chúng tiện bề khảo sát. 

Và, có lẽ để mọi người thấy giá trị cuốn sách, tôi thiết tưởng không gì bằng xin phép tác giả 
cũng như nhà xuất bản được trích một vài đoạn. Hẳn rằng vì công ích, quí vị sẽ không trách cứ. 

Tác giả không chỉ kể những chuyện đích thực về cộng sản, tại vùng cộng sản, từ cả trước khi 
có đảng cho đến tận ngày đảng bán đất bán nước cho Trung Cộng vừa đây, mà lại kể cả những 
chuyện, đưa ra những nhận định chính xác về lũ nằm vùng, lũ loan tin giả, lũ ăn cơm quốc gia thờ 
ma cộng sản, lũ ngu muội nghe lời cộng sản ở vùng tự do, xưa kia và ngay ở giờ phút này. 

Tôi xin trích dẫn theo từng mục dưới đây: 
Tại công trường Đập Sông Đáy lúc nào cũng có hàng vạn người lao động. Đó là công nhân 

xây dựng chuyên nghiệp của các công ty thủy lợi, (lao động) là nông dân bị đi sưu, (lao động) là 
học sinh, sinh viên, xã viên hợp tác xã tiểu thủ công và cán bộ, công nhân viên bị đi (theo) "nghĩa 
vụ lao động" (3 tháng/năm). Tin Big Minh đầu hàng và "chiến dịch Hồ Chí Minh" (tức xâm lăng 
Miền Nam) thắng lợi hoàn toàn được đài phát thanh truyền tới hệ thống loa của công trường. Cả 
rừng người trên công trường im như thóc nghe đài. Sau bản tin chiến thắng là bài hát của Phạm 
Tuyên [1] "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng" ông ổng sủa lên. Rừng người vẫn im lặng, và 
như một mệnh lệnh từ một đấng vô hình, tất cả chẳng ai bảo ai, tự động bỏ việc đi về lán, lủi thủi 
như người mất hồn... Khi đi qua lán, nghe nam nữ công nhân đang chua chát chửi: - Đ... mẹ tụi 
Miền Nam sướng quá hóa quẩn. Hàng triệu quân mà đánh đấm như vậy. Làm tướng và tổng thống 
gì mà hèn thế, không giám bắn một phát vào đầu tự tử cho con cháu sau này được hãnh diện, mà 
đầu hàng một cách hèn hạ như vậy!  

- Mình cứ tưởng Miền Nam sẽ ra giải phóng kiếp trâu chó của chúng mình, nào ngờ, đ... mẹ 
nó, thế là hết hi vọng! Để đó cho bọn chúng được nếm mùi xã hội chủ nghĩa rồi mới hết phản chiến 
với du ca. Đ... mẹ cái thằng Trịnh Công Sơn [2]!  

- Bọn mấy cái mặt trận dân tộc với liên minh rồi sẽ hết cả tộc với liên. Thân phận bọn Trịnh 
Đình Thảo chưa chắc đã được như Nghiêm Xuân Yêm, Đỗ Xuân Sảng [3].  

- Ông mà gặp mấy thằng nhạc sĩ làm bài hát phản chiến, thì ông nhét... cà vào mồm nó. 
Nghe những nỗi lòng nêu trên của giai cấp chính thống công nhân của miền bắc XHCN từ cái 

thuở 1975 đó mới càng thấm thía trước cảnh lũ khóc mướn cho Trịnh Công Sơn ở hải ngoại. Đúng 
là ăn cơm tự do thờ gia nô cộng sản... Chúng dùng tiền, quyền, hư danh mua chuộc những cây bút 
cơ hội, những văn nghệ sĩ óc đất gan muỗi để thăm dò, để thử, để làm lẫn lộn thực giả. Khi thì trộn 
lẫn nhạc sĩ người Việt tự do với tụi trí nô cung đình mafia đỏ, khi thì cho ra những băng video ca 
nhạc nửa úp nửa mở với nội dung cứ như bồi bút mafia đỏ biên soạn, khi thì thương khóc kỷ niệm, 
thổi ống đu đủ, nâng những tên mafia đỏ nằm vùng như Trịnh Công Sơn thành thiên tài, rồi tranh 
luận nào là "quên quá khứ, hướng về tương lai", rồi lần lượt vinh danh tất cả những trí nô, bồi bút 
của mafia đỏ, không phân tích, mơ mơ hồ hồ đánh đồng loạt... 

Xét về mặt nào cũng vậy, tụi thương khóc tên nằm vùng Trịnh Công Sơn, tổ chức vinh danh 
hắn còn tệ hại hơn vụ Trần Trường và thách đố cũng hỗn xược hơn Trần Trường đối với cộng đồng 
người Việt tị nạn cộng sản... 

Những loại như Lữ Phương, Hoàng Phủ Ngọc Tường, Trịnh Công Sơn và một số đang cầm bút 
ở hải ngoại được cơ hội ăn học để thành "trí thức", bằng này bằng nọ, như Đoàn Viết Hoạt, hay 
yên tâm tu luyện (chứ không phải tu rượu) như Thích Nhất Hạnh, vv... Ấy thế mà rồi kẻ thì vào 
bưng tự nguyện làm con rối, kẻ ngấm ngầm lập "lực lượng thứ ba", kẻ thì soạn nhạc phản chiến, kẻ 
nằm vùng chỉ điểm cho giặc cộng tàn sát đồng bào ở Huế, vv... và ra đến hải ngoại còn từ chối 
đứng dưới lá quốc kỳ (vàng ba sọc đỏ) của Việt Nam. Thậm chí có kẻ còn viết sách "nước đục" để 
cường điệu và tấn công vào cộng đồng người Việt ở hải ngoại... Thật đáng lo ngại, bởi các thế hệ 
con em chúng ta sau này chắc chắn sẽ ngã vào đống tài liệu giả đó, để mà băn khoăn không biết 
đâu là thực đâu là giả, sẽ mất thì giờ tranh cãi và có thể rất nhiều em sẽ nghĩ Hồ là "ông tiên" thật 
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hoặc nghi ngờ rằng "hư thực ra sao chưa được chứng minh thật thuyết phục" như Lữ Phương đã 
viết. 

Vì cho đến nay, chưa ai nghiêm túc hệ thống hóa tài liệu, phê phán tài liệu để tìm ra sự thực, 
nhằm bác bỏ núi tài liệu giả do chính Hồ và ngụy quyền cộng sản mafia Hà Nội sản xuất từ hơn 
nửa thế kỷ nay, vẫn còn tiếp tục làm hàng giả, đang được những tên mafia đỏ hoặc tay sai của 
chúng nằm vùng hoặc lũ cơ hội đi hai hàng (đang) tìm cách cho thâm nhập, thẩm thấu dần dần vào 
cộng đồng người Việt ở hải ngoại, đặc biệt là tầng lớp trẻ... 

 
* 

 
Chưa ai nghe nói rằng cái nhóm đó đòi hỏi chút tự do, chút miếng ăn cho người dân. Có thể là 

họ còn "để bụng", đến những năm gần đây mới "bật mí" cho dân được sung sướng bất ngờ!?... 
Các ông như Hoàng Minh Chính, Lê Giản, Hoàng Hữu Nhân, Lê Hồng Hà, vv... [4] cũng phải 

sau tháng 4-1975 nhiều năm (các ông đó) mới thấy nhu cầu dân chủ cho đất nước, nghĩa là khi đã 
bị làm dân... 

Ngày nay, đứng ở vị thế làm dân, không làm quan đã lâu, nên họ mới ngộ cái nghiệp làm dân 
mà đứng lên nói được một chút sự thật mà thôi, và do khí thế đòi dân chủ, đòi quyền làm người nói 
chung, họ mới bắt đầu chống mafia đỏ... Không quên công lao những người đã và đang tranh đấu 
với ngụy quyền, nhưng không thể không xem xét động lực của họ là vì dân hay vì mình!... Dù là vì 
dân hay vì mình mà đấu tranh chống mafia đỏ Việt Nam hiện nay đều đáng được ủng hộ mọi mặt, 
nhưng phải xem xét động cơ đấu tranh, thì mới khỏi bị lập lại cảnh "tránh vỏ dưa dẫm phải vỏ 
dừa" (như chuyện ủng hộ việc chống thực dân Pháp trước đây vậy)... 

Bất cứ ai đã nhiễm virus HIV mafia đỏ dương tính, thì dù có cả trăm bồ kiến thức như Trần 
Văn Giàu, Dương Bạch Mai, Bùi Công Trừng, bác sĩ Nguyễn Khắc Viện, thạc sĩ Trần Đức Thảo, 
vv... [5] hay cả ông Hoàng Minh Chính, ông Trần Độ, ông Trần Khuê, vv... [4] cũng chỉ nhìn được 
một nửa sự thực, hệt như mấy vị đã thoát hiểm ra nước ngoài, dù viết cả gần chục cuốn sách hay 
cả ngàn trang mà nhiều vấn đề vẫn chỉ càng thêm mơ hồ, thêm khó hiểu... 

Nếu thẳng thắn nhìn vào bộ mặt Việt gian của Hồ, thì có nghĩa là phải chặt bỏ hết cả cuộc đời, 
phải thừa nhận tội đồng lõa với Hồ. Điều này không phải dễ dàng. Phải dũng cảm như ông Nguyễn 
Hộ mới giám đoạn tuyệt với cái quá khứ đó... Cái tai hại cực kỳ nghiêm trọng cho toàn dân Việt 
Nam lúc này là việc tiếp tay với tập đoàn mafia đỏ đương quyền đề cao họ Hồ... 

Xin hỏi các cây bút chống đối ở trong nước đã dũng cảm tố giác tội bán nước của bè lũ Đỗ 
Mười, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh, Phan Văn Khải, Trần Đức Lương, Nguyễn Văn An, vv... sao 
không thấy rằng chúng đi đúng đường lối của Hồ đấy. Sao kết tội chúng mà không kết tội Hồ?... 

 
* 

 
Một vài ngòi bút ở hải ngoại đã và đang viết sách chửi cả dân tộc Việt Nam, y như nhân vật 

Chí Phèo của Nam Cao chửi cả làng Vũ Đại vậy... Trong tình hình hiện nay, nhiều ngòi bút bị mất 
phương hướng nên bày ra cái trò "bát quái trận đồ" mà tập đoàn mafia đỏ cố tình cổ võ và chỉ đạo, 
để bút mực công sức ở hải ngoại phí phạm vào cái trò tranh luận kiểu "lá diêu bông là cái gì" mà 
quên rằng chúng ta chỉ có một cách duy nhất, một khả năng trội hẳn là dùng ngòi bút để vạch rõ 
tội ác của tập đoàn Việt gian bán nước Hồ Chí Minh, mà điểm quan trọng nhất là chính tên Việt 
gian Hồ Chí Minh!!!... Chẳng biết do thiếu thông tin hay vì một nguyên nhân bí ẩn nào đó (kiểu 
ném đá giấu tay), mà ở hải ngoại hiện nay có tình trạng khó hiểu: Vinh danh loạn cào cào. Ông Vũ 
Đình Huỳnh mà cũng được nhắc đến, còn nhiều hơn cả tướng Nguyễn Khoa Nam, anh Trần Văn 
Bá, vv... Có thể khẳng định rằng ông Vũ Đình Huỳnh chẳng có chút công trạng nào với dân với 
nước... Vậy nên ở trong nước đề cao ông Vũ Đình Huỳnh đã là sự vô lý, thế mà ở hải ngoại cũng đề 
cao ông ấy, thì thật là không biết phải nói như thế nào!!!... 
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Rồi nữa, nếu Dương Bạch Mai, Ung Văn Khiêm, Bùi Công Trừng, Nguyễn Văn Trấn, vv... 
được đề cao như là một loại yêu nước, thì chắc chắn những kẻ ngã ngựa trong đấu đá nội bộ bọn 
mafia đỏ như Tố Hữu, Nguyễn Chí Thanh, Trần Phương, Trần Quỳnh, Cao Sĩ Kiệm, vv... cũng sẽ 
lần lượt được đề cao!!!... Nói chung, cộng đồng người Việt ở hải ngoại được mặc nhiên thừa nhận 
là cái mộc bảo chứng "mác chống cộng" cho những cây bút chống đối ở trong nước. Nhưng, nói 
riêng, vẫn có những cá nhân hoặc vài ba nhóm nào đấy thuộc lại phi điểu phi thú. Xưa "chống 
cộng" hời hợt, nay "chống cộng" với lập trường mơ hồ, giả tỉnh giả mê ăn tiền... [mà] nếu không 
có cộng đồng người Việt ở hải ngoại tăng hiệu quả cho kiểu lý luận "cảm tính lè phè" đó, [thì] chắc 
chẳng ai biết đến. Cho nên cần cẩn thận khi đọc, khi đề cao những nhân vật chống đối trong nước. 
Đồng thời nên vô hiệu hóa những ngòi bút bẩn xin cơm thừa canh cặn của mafia đỏ đang múa may 
ở hải ngoại... 

 
1. Chắt nội Phạm Quỳnh. 
Phạm Quỳnh, thượng thư bộ lại Nam Triều, được tin Nhật đầu hàng, cùng Ngô Đình Khôi, cựu tổng đốc, 
khuyến cáo Bảo Đại đừng nhượng bộ cộng sản, chờ giải pháp của Pháp. Hai ông bị cộng sản bắt ngay sau khi 
cướp được chính quyền. Khi Pháp thả người xuống Huế tiếp xúc với Bảo Đại và Phạm Quỳnh bị bắt khai ra 
nên hai ông bị cộng sản đập chết và vùi xác ở vùng lân cận. 
Việc Phạm Tuyên làm bài hát ca ngợi Hồ chứng tỏ hiệu lực của sự bưng bít cũng như bản năng sinh tồn dưới 
chế độ cộng sản khiến ông bà, cha mẹ không giám tiết lộ nên cháu chắt không biết một chút gì về những 
chuyện động trời chỉ vừa mới xảy ra, kể cả thù nhà, nợ nước! 
2. Nhạc sĩ Miền Nam phản chiến 
3. Trí thúc đi theo cộng sản 
4. Cộng sản "phản tỉnh" 
5. Cộng sản thất sủng 

 
 
 

XIN ĐỒNG Ý 
 
Hưởng ứng lời kêu gọi của ông Tô Sử trên báo NgD trong việc đóng góp vào quỹ dùng cho 

việc dịch ra Anh ngữ cuốn "Sự Tích Con Yêu Râu Xanh Ở Việt Nam", xin được gửi kèm theo đây 
chi phiếu. 

Không có khả năng viết cũng như ít có thì giờ rảnh rỗi để đọc sách, nên báo chí, TV, và tin tức 
trên internet là nguồn cung cấp thức ăn tinh thần cho tôi, mà báo NgD là tờ báo tôi yêu thích nhất. 

Trong liên tiếp nhiều số báo gần đây, ông Tô Sử, với lối viết và lời văn thành khẩn, kêu gọi sự 
góp công hoặc của trong việc đánh bại huyền thoại về các tên đầu não cộng sản Việt Nam trong đầu 
óc người ngoại quốc, nhứt là người Mỹ, bằng cách dịch cuốn sách "Con Yêu Râu Xanh" ra Anh 
ngữ, đã thuyết phục tôi rất nhiều. Với bài viết "Đọc Việt Sử Khảo Luận" trong số báo 146, ông Tô 
Sử đã chứng tỏ cho thấy quả có nhiều kiến thức, thành thật và đáng tin cậy trong việc hướng dẫn 
việc dịch sách. Thêm nữa, trong cùng số báo trên, ý kiến của ông Phạm Tưởng trong việc dịch sách 
quả là rất sát thực tế. 

Phần đông người Mỹ đứng đắn rất là hời hợt. Họ chỉ làm những gì xét ra thấy có lợi cho họ. 
Muốn họ bỏ thời giờ ra để đọc một cuốn sách mà họ không cảm thấy ảnh hưởng gì đến đời sống 
hoặc túi tiền của họ, thì rất là khó. Trước đây, tôi có tặng hai người bạn Mỹ mỗi người một quyển 
"Behind The Bamboo Hedges" [1]. Sau một thời gian, tôi hỏi họ ý kiến về quyển sách, họ trả lời 
một cách lơ là, chứng tỏ là họ đã không đọc quyển sách! 

Xin được cảm ơn báo NgD, cảm ơn ông Tô Sử và tất cả những người có lòng đã bỏ công sức 
ra đóng góp những bài viết rất có nhiều giá trị củng cố niềm tin rằng chế độ độc tài cộng sản tại 
Việt Nam sẽ sụp đổ trong một ngày không xa. Tôi đã lùng mua cuốn "Sự tích con yêu râu xanh ở 
Việt Nam" của ông Việt Thường, đọc đi đọc lại nhiều lần. 
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Cũng đọc kỹ lại bài (trích) của ông Tô Sử mà NgD đã tiếp tục đăng tải cả ba bài trong "Rửa 
mặt". Xin gửi quí BPT chi phiếu số 3140 để góp phần dịch và in sách của ông Việt Thường ra tiếng 
Anh. Bản dịch ra tiếng Pháp, đề nghị quí vị liên lạc bạn hữu bên Âu Châu làm, thuận tiện hơn. 

Chuyện dịch sách trên ra Anh, Pháp ngữ là chuyện cần làm, không những để người ngoại quốc 
đọc và hiểu rõ về Đảng CSVN, về cáo già Hồ quỉ quyệt, mà để ngay cho con cháu chúng ta ở thế hệ 
trẻ dưới 30 tuổi tại hải ngoại đã bắt đầu quên tiếng Việt có thêm tài liệu đọc và nhớ đến quê hương 
bị giặc cộng làm đổ nát điêu tàn gần sáu chục năm qua, đang cần tái thiết, phát triển gấp. 

Vì kính trọng ý kiến, tâm trạng của ông Việt Thường, cựu cán bộ cộng sản, đã hăng say viết rõ 
sự thật và nhấn mạnh các sự kiện đểu cáng của bè lũ Vẹm, của cáo già Hồ gần như trên mỗi trang, 
có các đoạn in chữ đậm, thêm gạch đít, tôi cám ơn tác giả và không đề nghị chuyện sắp xếp lại các 
đoạn, chương, mục. Nhưng đối với độc giả ngoại quốc, ngay với con cháu kiều bào VN quen lối 
hành văn đầu thế kỷ 21, chúng tôi đề nghị BPT, sau khi dịch nguyên văn rồi, nên thảo luận lại, và 
sắp xếp từng đoạn với tác giả, trước khi cho in ấn và phổ biến sách dịch. 

Ông Việt Thường đã gọi đích danh các đàn em của cáo già Hồ là bọn Việt gian, ngụy quân, 
ngụy quyền. Trong đoạn cuối cũng đã nêu rõ tài sản hàng trăm, hàng ngàn triệu Mỹ kim hiện ở 
trong tay mỗi ủy viên chính trị trung ương, lũ tiểu quỉ. 

Nhằm mục đích phổ biến một tác phẩm quí báu, nên tránh gây phản ứng chống đối tự nhiên từ 
các đầu óc thiên cộng. Hành văn trong sáng, trung thực, sắp đặt các đoạn, chương, mục theo thời 
gian lịch sử sẽ nâng cao phẩm chất cuốn sách và giúp độc giả hiểu biết rõ các diễn biến thuộc loại 
thâm cung bí sử cộng sản ở trong nước gần 60 năm qua. 

Đề nghị nên dịch kèm bài giới thiệu của ông Lý Tuấn, ông Nguyễn Quang Tiến và bài viết của 
ông Tô Sử vào phụ bản. 

 
1. Hồi ức của một phụ nữ Việt Nam trong bối cảnh 1940-75. 

 
 
 

VỀ VIỆC DỊCH SÁCH "CON YÊU" 
 
Tôi là người xung phong đề nghị việc dịch mấy cuốn sách, nhưng chắc ra giá rẻ quá, chẳng 

được một ai đáp ứng. Vạn sự giai do... tiền định, kém tiền là thua, đừng hòng căn cứ vào tấm lòng 
mà làm nên chuyện gì. Nhưng thực ra, ngoài chuyện dịch, sau đó còn nhiều việc phải chi, trước khi 
có được bản chính thức mang in, nên khó lòng tăng giá. Thành ra cái khó bó cái khôn, đâu có nhiều 
tiền để mà địch với Mỹ, với Việt Cộng. Vả lại, tôi nghĩ, một việc chung, mà không có nhiều người 
góp sức, thì cũng chẳng nên làm. 

Nay thấy ông Tô Sử kêu gọi, may mắn hơn, có người góp tiền, góp ý. Vậy tôi cũng xin liều 
đưa ra một số ý kiến: 

Sau khi đã tiếp xúc với nhà xuất bản và tác giả mà được phép, thì công việc sẽ là tìm người 
Việt dịch cho sát ý tác giả, tìm người Mỹ nhuận sắc cho hợp sở thích độc giả Hoa Kỳ và ngoại 
quốc, kể cả Mỹ gốc Việt trẻ. Điều thứ hai hơi khó. 

Phần lớn những chuyện đối với chúng ta đều đương nhiên dễ hiểu, thì đối với các độc giả này 
– mà chúng ta muốn được họ đọc – lại khó tạo nên một ý niệm gì. Chỉ nói giản dị thôi: Họ chẳng hề 
biết chủ nghĩa cộng sản là cái gì, đảng cộng sản ra sao, người cộng sản như thế nào. Những tên tuổi 
đều lạ hoắc đối với họ. Họ tất cho rằng thì chủ nghĩa nào mà chẳng có cái hay, rằng càng nhiều 
đảng phái càng tốt, và rằng đảng viên nào thì cũng chả là con người, mà lại là người hoạt động, thì 
càng quí. Thế thôi. Họ lại không thấy có nhu cầu đọc những chuyện chẳng liên quan đến họ làm gì. 
Thà để thì giờ kiếm tiền mua nhà, mua xe, du hí. Hoặc cho có đọc đi nữa, họ cũng sẽ cho là người 
viết bịa láo bịa lếu. Làm gì có những chuyện như thế ở cái cõi đời đầy dân chủ tự do này. 
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Tạm sơ sơ như thế, là chúng ta đủ thấy rằng mỗi cuốn sách mà chúng ta muốn tới tay đám độc 
giả đó phải rất hấp dẫn mới được. Trước là ở hình thức, thứ là ở cấu trúc, nội dung để đáp ứng tiêu 
chuẩn và đạt mục tiêu. Hay nói theo kiểu của thân hữu Nguyễn Xuân Hiếu (Dân Với Dân, 
NgD145) là cần "lối hành văn đầu thế kỷ 21... trong sáng, trung thực, sắp đặt các đoạn, chương, 
mục theo thời gian lịch sử sẽ nâng cao phẩm chất cuốn sách và giúp độc giả hiểu biết rõ các diễn 
biến thuộc loại thâm cung bí sử cộng sản". 

Theo tôi, điều đó có nghĩa là nếu dịch nguyên bản cuốn "Sự Tích Con Yêu Râu Xanh Ở Việt 
Nam" thì sẽ khó đạt được mục đích đề ra. Mà cần phải tổng hợp cả hai cuốn Chuyện Thâm Cung 
Dưới Triều Đại Hồ Chí Minh và Sự Tích Con Yêu Râu Xanh Ở Việt Nam, lựa lọc lấy những đoạn 
thiết đáo nhất, rồi sắp xếp lại sao cho thể hiện chính xác những điều tác giả viết, rồi người Việt dịch 
nguyên văn, xong đem nhờ người Mỹ sửa lại văn phong, văn thể. 

Ngoài ra phải lưu ý đến một phần không kém quan trọng là chuyện chú giải. Ít ra phải có phần 
tóm tắt sự khác biệt giữa chủ nghĩa "công xã" đại đồng, lý tưởng, hoang đường của Marx-Engels 
(đệ nhất, đệ nhị, đệ tứ quốc tế), chủ thuyết đế quốc thực dân đỏ "cộng sản" thực tiễn, tàn bạo của Lê 
Xít (đệ tam), cứu cánh bạo quyền chuyên chế của các đảng chư hầu; cộng thêm phần lý lịch, vị thế, 
thành tích của các đảng viên lãnh đạo Đảng Cộng Sản Việt Nam nói riêng; rồi hãy tính đến chuyện 
mang in ấn và phổ biến, gửi biếu các thư viện trên khắp thế giới để giải nọc độc tuyên truyền suốt 
hơn 70 năm nay của cộng sản, của lũ tay sai, của lũ ngu độn, và của lũ nhận tiền chửi thuê khen 
mướn. 

Ngoài việc kêu gọi đóng tiền (ứng tiền mua sách giá 50% để tặng hay bán), còn những việc 
như về cấu trúc cuốn sách, lý lịch đảng viên, địa chỉ thư viện (để gửi biếu) cũng nên kêu gọi thân 
hữu/độc giả bỏ công viết và gửi về NgD để cuốn sách trở thành một tài liệu chính xác, có giá trị và 
được phổ biến rộng rãi. Chúng ta hãy thử một lần xem có thể cùng cộng tác làm nổi một chuyện 
nhỏ mà ích lợi trường cửu và to lớn hay không??? 

 
 
 

LẠM BÀN VỀ VIỆC DỊCH (CHUYỂN NGỮ) 
 
Người xưa nói: Dịch là phản (traduttore, traditore). Chắc cũng là nói quá mà thôi. Thực tế là 

tác phẩm dịch chẳng ít thì nhiều cũng giới thiệu được phần nào chính bản. 
Tạp chí NgD có tham vọng dịch một số sách ra ngoại ngữ (Anh, Pháp). Tôi hoàn toàn đồng ý, 

nên có tích cực tiếp tay bằng cách, suốt từ NgD số 121 (tháng 9, 2000) đến số 130, cùng quí vị 
khác, như Trần Thị Xuân Thu, Hoàng Thị Ngọ,... kẻ thì xuất tí tiền ra mong có vị nào dịch giúp 
mấy cuốn sách, kẻ thì đặt giải khuyến khích việc trước tác bằng Anh ngữ. Nhưng rút cục đều không 
có hồi âm. Rồi tháng 10, 2002, tôi lại tán thành lời kêu gọi của ông Tô Sử, đóng góp một vài ý kiến 
về việc dịch cuốn Con Yêu Râu Xanh của tác giả Việt Thường. Nay thấy số người góp tiền lên đến 
gần 50 vị, lại xin mạo muội bàn nhảm về việc dịch như sau, theo thiển kiến, riêng giữa người Việt 
chúng ta. 

Tôi cho rằng việc trước đây không có hồi âm một là vì thù lao quá ít, hai là công việc quá khó 
khăn: 

Về người dịch, xưa kia, thường là các vị am tường cả Âu Á, phần các tác phẩm có hạn (nên 
mọi người dễ kiểm soát), vả người dịch thích làm chuyện dịch thuật và coi việc làm là quan trọng, 
ít ai bừa bãi dịch liều. 

Ngày nay, người ta chỉ am tường có một mặt. Biết nhiều về Âu, thì lơ mơ về Á, và ngược lại; 
tác phẩm thì đầy dẫy, ít ai tốn công truy cứu nguyên bản, lại thường làm vì được thuê mướn, nên 
dịch giả đâm ra làm ăn đại khái. Việc này tuy vậy không tai hại cho lắm. Vì người không hiểu chỗ 
nào, nếu muốn hiểu, thì tìm tòi thêm. Nhưng cái khổ của chúng ta (người Việt) ngày nay là người 
lớn tuổi nếu rành về Việt ngữ, thì lại yếu kém về ngoại ngữ; người trẻ nếu thạo ngoại ngữ, thì lại 
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chẳng hiểu gì về Việt ngữ. Cho nên, nhiều khi chuyện dịch thành ra ngô nghê. Đó một phần là vì 
không chịu phân loại chuyện dịch thuật. 

Việc dịch chia ra: 
- Dịch nguyên văn, tạm gọi là dịch chữ, để giới thiệu một nền văn chương, một tác giả, tác 

phẩm nào đó. Trong trường hợp này thì càng tôn trọng văn phong, văn thể, câu cú, cả đến thổ ngữ, 
thành ngữ bao nhiêu càng tốt. Ngoại trừ những cái gì quá lạ lẫm, không sao hiểu nổi, thì có lẽ là 
thêm chú thích. Có thế thì người đọc mới biết thiên hạ nghĩ như thế nào, viết ra sao, nói ra răng, để 
thấy cái lạ, cái hay, cái đặc sắc của người mà so sánh, thu dung, làm giầu cho văn chương, ngôn 
ngữ nước nhà. 

- Dịch thoáng, tức Việt-Nam-hóa tác phẩm, tạm gọi là dịch ý, thì người dịch cố gắng làm cho 
tác phẩm càng sát với nguyên bản, lại có văn phong, văn thể, thổ ngữ, thành ngữ Việt bao nhiêu 
càng tốt bấy nhiêu. Vì càng dễ hiểu, dễ đọc, càng đầy đủ, thì tài dịch càng cao. Đây là trường hợp 
phần lớn về dịch thuật: Cụ Tản Đà dịch Đường thi, cụ Nguyễn Đỗ Mục dịch truyện Tàu, cụ Nguyễn 
Văn Vĩnh dịch truyện Tây, cụ Phan Huy Ích/Đoàn Thị Điểm dịch Chinh Phụ Ngâm,... chả hạn.  

- Phỏng dịch, tạm gọi là dịch nội dung, là cốt dịch lấy cái tổng quát, nên vấn đề chữ nghĩa, văn 
phong, văn thể,... của nguyên bản không là điều quan trọng. Có lẽ nhiều tác phẩm dịch ngày nay là 
theo cách thức này. 

- Phóng tác thì chỉ dựa vào một tác phẩm ngoại quốc để viết nên một tác phẩm Việt. Thêm bớt, 
thay đổi là chuyện thường. Tôi nghĩ Truyện Kiều thuộc loại này. Ông Hoàng Hải Thủy cũng là 
người rất thành công trong việc phóng tác. Bây giờ, tôi xin đan cử một vài thí dụ nhỏ trong chuyện 
dịch: Khi cụ Nguyễn Văn Vĩnh dịch truyện Kiều, chẳng ai giám bảo cụ thiếu chữ. Nhưng khi dịch 
câu "Gái tơ mà đã ngứa nghề sớm sao", cụ chơi luôn "ngứa nghề" là démangeaison de métier. 
Không biết Tây họ có cho cái đó là "nghề" hay chăng, nhưng nhất định nó có "ngứa". Và đọc câu 
dịch đó, họ thừa biết cụ Vĩnh nói đến... ngứa cái gì. Và hẳn họ phải gật gù: À ra tụi Mít nó bảo cái 
chứng đó là chứng... démangeaison de métier. Thế mới thú vị, chứ nếu nói thẳng tuột theo kiểu Tây 
thì đâu có hay. 

Ngược lại, ông Vũ Bằng khi dịch câu "Elle pleure comme deux fontaines" phạng ngay là "nàng 
khóc như hai cái máy nước". Người đọc vỗ đùi đánh đét một cái mà rằng: Tây nó nói "đã" thật. 
Không lã chã, không sướt mướt, không thảm thiết mà lại... như hai cái máy nước! 

Ngày nay thiên hạ dịch tựa nguyên bản cuốn tiểu thuyết Gone with the wind là "Cuốn theo 
chiều gió". Trước đây, ông Vũ Bằng dịch là "Cầm bằng theo gió mang đi" là cứ vào cái tựa của bản 
dịch ra tiếng Pháp Autant en emporte le vent. Thật là vừa đúng nguyên văn, vừa lãng mạn. Còn cụ 
Vĩnh dịch tựa cuốn Les Misérables ra là "Những kẻ khốn nạn", bị ông con Nguyễn Nhược Pháp kê 
rằng họ đâu có là phường khốn nạn, phải là "Những kẻ khốn khổ" chứ. Cụ Vĩnh há hốc mồm một 
lúc lâu, mới trách nổi ông con: Mày đúng là thằng khốn nạn (C'est toi le misérable)! Sao không bảo 
tao trước khi in! 

Các vị đó giám chơi bạo nhưng cũng lại rất cẩn tắc là vì đã am tường cả hai phía, biết chắc 
chắn những cái đó mới mẻ, nhưng vẫn chẳng đến nỗi lạ lùng với người đọc, họ vẫn hiểu được và 
thưởng thức một cách khoái trá. Xưa kia, vì sự hiểu biết hạn chế nên gặp những câu dịch "Tác giả 
đã sáng tác thi phẩm này trong lúc yên sĩ phi lý thuần cao độ" hay "Nay chúng ta cùng luận bàn về 
thể chế đức mã khắp lập tây của Lư Thoa" thì hẳn điên cái đầu, nếu không tra cứu thêm để biết rằng 
quí vị dịch giả đó không biết là mấy ông Tàu phiên âm chữ inspiration ra là in xì pia lế sần và 
democracy của Rousseau ra đi mô cờ lá xì của Lu Xô. Lại có vị tả việc chào hỏi trong phong trào 
tân sinh hoạt của Trung Hoa hồi đầu thế kỷ 20 là, họ không chắp tay nghiêng mình vái nhau mà lại 
chìa tay ra nắm và miệng nói "Cửa công đá bà già"! Vì sách Tàu phiên âm đại khái lời chào hỏi 
Comment allez vous của các cô cậu Ba Tàu "văn hóa mới" thành Cô mô ta la phu, viết chữ Tàu là 
Công môn đả lão phụ, thì chả cửa công đá bà già là gì? (Giọng Quảng Đông là: Cấm mẳn tả lẩu 
phủ. Người Tàu không phát được âm v, âm l). Ngày nay, thiên hạ dịch chuyện dâu bể là "mulberry 
sea" hay canh gà Thọ Xương là "Tho Xuong chicken soup". Thực ra những dịch giả trên không ít 
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ngữ vựng, họ dịch rất sát chữ, chỉ không đúng nghĩa, vì sự hiểu biết hạn chế có một phía, họ không 
biết gì, không quen điển tích, không quen sinh hoạt của phía kia. Cũng còn đỡ hơn một số lớn ngày 
nay, chữ nghĩa không đủ mà cứ dịch càn. Đọc bản dịch, từ đầu đến cuối trúc trắc, ngây ngô, hoàn 
toàn không biết họ nói cái gì. Một số khác còn ghê hơn nữa là bớt đi hay thêm ra những điều không 
hề có trong nguyên bản, nhiều kia thực sự còn ngược hẳn lại ý của tác giả. Đây thì quả thật dịch là 
phản. Tội nghiệp cho tác giả và cho độc giả. 

Sau khi tạm lạm bàn như trên, rút vào việc dịch của quí vị NgD thì tôi nghĩ rằng thứ đó phần 
lớn đều có tính cách tài liệu, về người về việc, mà không nhắm việc dịch các tác phẩm văn chương 
hay giới thiệu nền văn học Việt Nam. Như thế tương đối đã dễ một phần nào. Vì chỉ cần sát và đủ ý 
của nguyên bản và khiến bản dịch sao cho dễ đọc, dễ hiểu; chứ văn phong văn thể Việt không là 
điều cần quan tâm. 

Nói thế nhưng nó cũng không giản dị. Vì như trên, chúng ta biết nhược điểm của người lớn 
tuổi, người trẻ tuổi, thì một phía làm không xong. Trên nguyên tắc là phối hợp hai phía lại. Thực tế 
là người lớn tuổi cố dịch cho sát. Người trung gian (cũng lớn tuổi) kiểm soát lại mức độ chính xác. 
Rồi chuyển cho người trẻ sửa cho đúng văn phong văn thể ngoại ngữ. Cuối cùng nhờ chính người 
Mỹ người Pháp đọc, sửa, góp ý... 

Nói như trên có nghĩa là ngoài nhiệt tình, thiện chí giúp đỡ, cũng vẫn có mục phải chi, mà chi 
bộn, so với việc thực hiện một tác phẩm thuần Việt chỉ đòi hỏi công sức của một mình tác giả. 

Tôi hơi biết về việc xuất bản một tác phẩm: Một cuốn sách cỡ trung bình 300 trang, ngoài công 
sáng tác và sắp chữ thường do chính tác giả làm (ngày nay các tác giả thường viết bằng computer). 
Nhà in có thể dùng ngay bản đó mang in, thành chỉ còn chi phí về tiền giấy mực, công in, đóng bìa 
và cắt xén. Do đó, chỉ cần một tháng/nửa tháng lương (3,000$00) là có 1000 cuốn mang phát hành. 
Nhưng sách dịch thì đòi hỏi chi phí về thời giờ lâu hơn nhiều và tiền bạc tối thiểu cũng phải lên tới 
10 ngàn đồng. 

Riêng về cuốn Con Yêu Râu Xanh, cho tới nay, số người đóng góp cỡ 50 vị. Kể ra quá ít so 
với số độc giả NgD, tạm giả thiết là 1000 vị. Nhưng, đàng khác, cũng lại là quá nhiều nếu nói 
chung về những vị có ăn, có học, có may mắn ở hải ngoại (người bình dân ít học họ không ý thức 
được vấn đề) mà còn quan tâm đến vấn đề quốc thể, vấn đề sự thật, vấn đề bổn phận công dân,... 

Và về cuốn này, tôi cũng có đề nghị là sẽ gửi sách cho quí vị đóng góp theo giá 50% để tiếp 
tay phổ biến, còn NgD thì lo gửi biếu các thư viện miễn phí để giải độc. 

Tạm cho hơn bù kém mỗi vị 50$00, đến nay, chúng ta có 2,500$00 (50$ x 50 vị). Như thế, ông 
Tô Sử và NgD sẽ phải bỏ ra 7500$00 (3/4). Sách tạm cho cỡ 300 trang, thì giá đề tất nhiên chỉ có 
thể là 15$00. Phần gửi cho các vị góp tiền là 1/3 số sách, tức 333 cuốn (2500$ : 7$5/cuốn). Phần 
biếu các thư viện chắc cũng cỡ 1/3 (333 cuốn). Còn lại 333 cuốn gửi các tiệm sách, dù xảy ra một 
chuyện không bao giờ có, là họ trả hết tiền, thì, sau một thời gian... vô tận, cũng chỉ lấy lại được 
2500$00 (7$50 x 333 cuốn), chưa kể tiền đóng gói và bưu phí gửi cho mọi thành phần. 

Hẳn tạp chí NgD cũng như ông Tô Sử chẳng lạ gì việc chiết tính trên đây. Họ làm là nhắm cái 
cứu cánh giải độc, bất kể sự lỗ lã. Bằng chứng: Với giả thiết rất sát thực tế là tạp chí NgD hiện phát 
hành 1,000 số. Nghĩa là chỉ có 0,05% người tị nạn là độc giả (1,000 số : 2,000,000 người tị nạn). 
Có thể là do NgD kém về mặt quảng cáo. Nhưng thực tế vẫn là mỗi kỳ phải chi 1,000$00, thì cần 
mỗi kỳ 50 độc giả đóng tiền (20$ x 50 độc giả). Ít hơn là hụt tiền (thường thì ít hơn). Trong số 
1,000 độc giả đó, có 5% đóng góp việc dịch sách (50 người góp : 1,000 độc giả). Có thể vì mới chỉ 
là đề nghị mà chưa thấy gì cụ thể (nhìn thấy sách). Thế nhưng toàn bộ sách NgD đã in xong rồi và 
qua thành tích hơn 10 năm của họ, thân hữu/độc giả hẳn có thể yên trí bộ sách không đến nỗi tệ. 
Thì liệu rồi có được 50% những người cùng tâm tình, cùng chí hướng yểm trợ hay không? 

Riêng tôi tự nhủ cách đo lường tốt nhất là: Sau ba tháng mà cái tỉ số người mua sách đó không 
đạt được, thì nên nghỉ đi thôi. 

Còn NgD và quí vị thân hữu/độc giả vẫn tiếp tục, thì... xin mời. Nhân tâm tùy... mạng mỡ!!! 
 



267 
 

 
 

ĐỌC "HỒI ỨC TUỔI THƠ" 
 
(A Memoir of Childhood, The Unwanted, by Kien Nguyen) 
Nói hồi ức tuổi thơ, người đọc tất nhiên phải hiểu đó là chuyện thật được kể lại. Nhất là bìa 

sách lại in hình một chú bé trông thật đẹp dáng, đầy vẻ thực thà: 
Năm 1965, bà Khuon, người Nha Trang, bị ép gả cho một chàng xấu trai, trốn vào Sài Gòn, 

làm nghề... "tay mẫu" (hand model, ý chừng làm việc tại cửa hàng nữ trang, đeo vòng xuyến cho 
khách ngắm). Được vài tháng, quân đội Mỹ tới Việt Nam, bà đi học Anh ngữ lớp đêm, rồi qua mục 
rao vặt trên báo tìm thông dịch viên, bà tới để được phỏng vấn và nằm ỳ ngay lại (I came for 
interview and ended up spending the night. He was tall, dark, and handsome) với ông chủ Mỹ đen 
(American civil engineer). Hai người dẫn nhau về Nha Trang làm ăn, có một con trai (Kien 
Nguyen). Sếp về Mỹ, để lại cho bà món tiền 30,000 đô la. Bà bèn mở... nhà băng. Sau đó, bà còn... 
liên hệ với một sĩ quan Mỹ (an officer), thêm một con, và ông này về Mỹ cũng để lại một món bộn. 

Bà xây một lâu đài (mansion) trên 24 phòng, có nhiều người canh gác (security men), chủ 
chiếc Mercedes, chung với một người Tàu, làm chủ một ngân hàng tư (co-president of a small 
privately owned bank), có một toán đầu bếp (group of chefs), một toán chị hai (group of maids), 
thuê người làm vườn qua sở dịch vụ (hired through an agency), tính chuyện bảo hiểm hai bàn tay 
ngà ngọc (considering buying insurance for her hands), nuôi ông bồ trẻ người Việt. Bà đang mang 
bầu thì Việt Cộng tiến gần Nha Trang. Toàn gia, sáu người, gồm bố mẹ, bà Khuon, ông bồ, một chị 
hai (con nuôi ông bố) và hai chú nhỏ vào Sài Gòn tìm đường đi Mỹ. 

Tại Sài Gòn, họ thuê nhà gần Dinh Độc Lập. 
Ngày 28-4, phạm nhân có khí giới (armed convicts) làm loạn, đồ đạc bị hỏa thiêu (discarded 

items set on fire), lính tráng chạy tứ tung (soldiers run in all directions), xe "van" của họ chỉ ra 
đến... xa lộ (we reached the freeways), lên phi trường không nổi, vì bị đoàn người tuyệt vọng ngăn 
chặn (blocked by hordes of desperate people), xe cộ chồng đống lên nhau (cars and trucks were 
mounted on top of one another), điện thoại bị cắt, ra đường là... nguy hiểm (it is dangerous outside), 
bà Khuon đến nhà bạn gần đó phải có vệ sĩ (one of my strongest men guides you back to my place). 

Sứ quán Mỹ có lính Việt canh gác. Lính ném lựu đạn cay vào đám đông. Cuối cùng, sáng sớm 
ngày 29, bà bạn, bà Khuon, hai chú nhỏ cũng vào lọt sứ quán, làm một giấc ở sảnh đường (lobby), 
nhưng đến nửa đêm thì tuyệt vọng, không leo lên được chiếc trực thăng nào. 

Sáng ngày 30-4, nhiều trực thăng của... nhiều quốc gia (helicopters from many nations) vớt 
người tại nhiều địa điểm, nhưng không tới chỗ họ. Rồi 10:30 ông Minh đầu hàng. Ngay lúc đó, 
người chồng bà bạn mang trực thăng về đón vợ và bị bắn rớt tại tòa đại sứ. Rồi đoàn Việt Cộng đầu 
tiên... cùng kèn trống diễn hành tiến về tòa đại sứ (marching toward the embassy, came the first 
troop of the Vietcong's military, playing some strange anthem with trumpets and bass...), kẻ cầm 
cờ, kẻ mang biểu ngữ: Chúng tôi đến làm lành. Hãy hàn gắn vết thương... Nam Bắc cùng là anh em 
(We come in peace. Let's heal the wounds the capitalists left behind. North and South Vietnamese 
are siblings, we can stop the fighting now)... 

Việt Cộng đi chầm chậm trên đường phố, chào hỏi dân chúng hai bên đường và phát hình Hồ 
Chí Minh cùng với cờ giấy, coi như những của quí. Cuối cùng, họ tới trước cửa Dinh Độc Lập. 
Dùng thiết giáp làm máy ủi, mau lẹ, họ đè sập các cổng sắt, trong khi dân chúng... vỗ tay reo hò. 

 
Thôi, tôi tạm ngừng vào trưa ngày 30-4. Tất cả sự việc trên, trong 40 trang, ngoài việc bà 

Khuon có hai ông bồ Mỹ (đen?), một ông bồ Việt, có hai con và đang mang thai, chắc là có thiệt, 
còn toàn đều bịa đặt láo lếu. Tiếp đó, khoảng 300 trang nữa, suốt 10 năm sau, từ 1975 đến 1985, 
năm tác giả và gia đình qua Mỹ, tức toàn bộ cuốn sách, cũng là như thế cả. Nghĩa là từ đầu đến cuối 
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toàn những chuyện tưởng tượng, xa lạ, không hề có tính chất Việt Nam, hư cấu ra bao nhiêu 
chuyện động trời nhưng lại không một chút nào có vẻ là sự thực, từ việc lớn đến việc nhỏ. 

Tác giả Kien Nguyen, sinh năm 1967, thì khi rời Việt Nam cũng đã 18 tuổi rồi. Khi hoàn tất 
tác phẩm, năm 2000, ông 33 tuổi. Dù trí nhớ có nhạt nhòa đến đâu cũng không thể nào sai lạc đến 
mức đó. 

Vậy tất hẳn phải có lý do. 
Trước đây tôi không biết tại sao các tác giả Mỹ-có-hơi-hám-Việt, viết về Việt Nam – như Le 

Ly Hayslip, Lan Cao – đều bịa đặt. Bây giờ thì tôi hiểu. Độc giả của họ là người Mỹ. Người Mỹ 
thích những chuyện lạ xứ người nhưng lại phải... Mỹ hóa. Chả hạn chuyện về chiến tranh Việt 
Nam, nhưng lại phải kiểu... Platoon! Muốn bán chạy sách, họ phải chiều thị hiếu đó, bịa đặt những 
điều người Mỹ thích chấp nhận, mặc kệ mọi việc đều hoàn toàn xa lạ với chính người địa phương. 
Giản dị chỉ có thế. Vì họ cho nói chuyện thật thì không hay. Hóa cho nên họ toàn bịa đặt. 

Chả trách xưa nay đọc các sách nói về Việt Nam, tôi đều thấy toàn láo khoét. Thôi thì cũng 
được đi. Nhưng cái điều khó hiểu nhất với tôi là ông Nhật Tiến chơi cái trò dịch cuốn sách láo 
khoét trên ra tiếng Việt và tờ Viet Tide mang đăng là có mục đích gì? Ai là người Việt, nếu đọc, thì 
cũng đều thấy nói láo nói lếu. Mang dịch lại tiếng Việt, phải chăng ông Nhật Tiến và tờ Viet Tide 
muốn hắt cái mớ rác rến đó vào mặt người đọc chúng ta. 

Mà chẳng cứ chỉ riêng chúng ta, tác giả cũng hắt cái mớ rác rến đó ngay vào mặt quí vị... điểm 
sách Mỹ. Những vị này đều ca tụng đó là một hồi ức sống động, harrowing account of life, 
compelling memoir, exceptional adventures, painful details with extreme depth and clarity, cultural 
experience, gripping, emotionally raw story,... trong khi chính tác giả đã xác nhận sự hư cấu. Nơi 
trang 21, nói về người ông ngoại, tác giả viết: Beside him lay his cane, which he had acquired many 
years earlier, after serving in the Vietnamse Republican Army as a captain, up until the day a 
Vietcong bullet exploded in his right hip. Rồi trong phần A Conversation with Kien Nguyen, trả lời 
câu hỏi: What are you working on now?, ông nói sẽ viết về cuộc đời người ông ngoại: His life was 
defined by the history of Vietnam in the twentieth century – the end of the imperial era, the coming 
of the French, and later the Americans. I call it The Tapestries, as he was a professional 
embroiderer in the court of the last king of Vietnam. We are both storytellers, embroidering our 
stories about the past and the present. The novel is my way of protraying his legacy. I feel I have 
stories to tell forever, and I learned it from him. 

Lúc thì ông ngoại tác giả là đại úy Việt Nam Cộng Hòa hồi hưu vì chiến thương, lúc thì ông 
ngoại tác giả là thợ thêu cung đình Bảo Đại. 

Tác giả đổ oan cho người ông ngoại này có tài... thêu dệt chuyện. Khó có người Việt Nam nào 
mà lại thêu dệt chuyện bậy bạ như tác giả cả. Ông nên nhận lấy cái tài ba này cho riêng ông. Được 
cái, ông hứa cuốn thứ nhì của ông sẽ chỉ là một "tiểu thuyết" (the novel). Hy vọng rằng các vị điểm 
sách cũng như độc giả Mỹ của ông sẽ đủ trí khôn để mà hiểu như thế. 

Tác giả ngoại quốc viết láo lếu về Việt Nam là quyền của họ. Các tác giả Mỹ-có-hơi-hám-Việt 
lợi dụng cái hơi hám này để câu độc giả. Độc giả ham đọc vì yên trí rằng những tác giả này nói 
đúng sự thực hơn. Thế cho nên sự nói láo nói lếu là hai lần phản bội, phản bội cái hơi hám Việt và 
phản bội cái lòng tin của độc giả Mỹ. Chưa kể nếu lại khoác cái áo chống cộng, thì trước sau độc 
giả cũng thấy cái láo lếu, nên, vô tình hay cố ý, họ tạo nơi độc giả cái ý nghĩ là đám "chống cộng" 
toàn ăn gian nói dối, vu oan giá họa. Kết cục là họ tin và có cảm tình với cộng sản hơn. 

Ở xứ tự do thật là điều đáng quí. Nhưng xứ tự do lại cũng bắt chúng ta phải ngậm đắng nuốt 
cay mà chứng kiến những phường vô liêm sỉ ngang dọc tung hoành. Nghe đâu cuốn sách này là 
một bestseller, cả người Việt Nam cũng đứng bán và xếp hàng chờ mua, lại được dịch ra cả 13 thứ 
tiếng, 

Thật là khổ cho nước Việt Nam và người Việt Nam có tư cách, muốn dịch một vài cuốn để nói 
lên cái Việt Nam, người Việt Nam đích thực, thì chẳng kiếm đâu ra người, ra tiền!!! 
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NHỮNG TÊN ĐẶC CÔNG ĐỎ 
 
Có dịp đáo qua mấy tiệm sách chữ Việt, thấy cuốn "Những tên đặc công đỏ trong phong trào 

đòi hỏi dân chủ cho Việt Nam" của Việt Thường, Nam Nhân, Lý Tuấn vừa ra lò nóng hổi. 
Việt Thường, Nam Nhân, Lý Tuấn là những tác giả tôi có đọc trên tờ NgD. "Những tên đặc 

công đỏ" tôi cũng có nghe, có đọc họ đâu đó. Nghĩa là tất cả đều chỉ biết qua phương tiện truyền 
thông. Tuy nhiên, với riêng tôi, cũng là tạm đủ để có một ý niệm: Một phe thì chống cộng ra trò. 
Còn một phe thì thái độ có phần khả nghi. Thế thôi, chứ tôi chẳng biết mặt mũi ai ra sao, lý lịch 
thực sự họ thế nào. 

Ông Trần Độ thì là cộng sản loại gạo cội rồi. Cả ở lãnh vực chính trị, quân sự lẫn văn hóa ông 
đều nắm những chức vụ quan trọng và trực tiếp hết. Thế thì công tội của cộng sản cũng là công tội 
của ông. Nhưng ông chưa hề nhận tội, mà chỉ kể công và dồn tội lỗi lên đầu người khác. 

Ông Bùi Tín thì rõ ràng là loại đón gió trở cờ. Con cháu quan lại mà đùng một cái cộng sản vớ 
được quyền bính, ông vội vàng nhảy ngay vào Đảng, thì còn là cái gì khác được. Nếu nói là yêu 
nước, thì cứ việc gia nhập quân đội là đủ, việc gì phải phản bội cả thành phần ông cha. Lúc đó 
(1945) ông ta trưởng thành rồi, bộ không đủ một tí trí khôn để tự hỏi nếu yêu nước, thì việc gì 
Đảng Cộng Sản phải vờ giải tán, việc gì Đảng Cộng Sản phải tiêu diệt các đảng phái khác, việc gì 
Đảng Cộng Sản phải rước Pháp vào. Cũng thế, ông này cũng giữ những chức vụ cao trong đủ lãnh 
vực chính trị quân sự văn hóa. Nghĩa là cũng có đủ mọi thứ công tội. Nhưng ông vẫn nhơn nhơn kể 
công và đổ tội cho người. 

Bất kỳ một ai chỉ biết một chút về cộng sản cũng phải biết rằng: Cứu cánh cao cả nhất của 
người cộng sản là bằng bất kỳ phương cách, phương tiện nào phải phá tan biên cương quốc gia 
mình để sát nhập vào Liên Bang Xô Viết. Mục đích của Đảng Cộng Sản Đông Dương thành lập 
năm 1930 tất nhiên là thế. Nhưng sau Đệ Nhị Thế Chiến, khi thấy có mòi khả quan hơn, Bác và 
Đảng lại còn hãnh diện hơn với nhiệm vụ vĩ đại "ngọn cờ đầu của vô sản (cộng sản) quốc tế" để đi 
xâm lăng Ai Lao, Cao Miên, Thái Lan, Miến Điện, Đông Nam Á, vân vân và vân vân cho Nga Xô. 
Chuyện đánh Pháp, đánh Mỹ, đánh Ngụy ở Việt Nam chỉ là giai đoạn đầu của sứ mạng cao cả đó. 

Nhưng ta cứ tạm quên cái chuyện vĩ đại này, mà hãy cứ cho rằng Bác, Đảng và các ông Trần 
Độ, Bùi Tín đánh Pháp, đánh Mỹ, đánh Ngụy để giành độc lập và thống nhất cho riêng Việt Nam 
mà thôi. Vậy thì cái chuyện này có cần thiết không? Về chính trị, về quân sự? Các thuộc địa khác 
có phải làm cái việc này không? Họ có phải hi sinh xương máu, của cải đến mức đó không? Họ có 
kéo dài thời gian chìm đắm trong lạc hậu đói nghèo đến thế không? Họ có chém giết đồng bào của 
họ tàn bạo dã man như thế không? Chưa kể là khi được "độc lập, thống nhất" rồi thì đất nước và 
dân tộc được cái gì? Và thiên triều Nga Xô nay đã tanh bành rồi thì sao lại còn cứ phải Cộng Hòa 
Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam làm gì nữa. Vậy Bác, Đảng, hai ông Trần Độ, Bùi Tín có công hay có 
tội? Ghê hơn nữa, trong khi một đứa con nít cũng biết là ngày nay bọn cộng sản đàn em đã bị đủ 
mọi thứ áp lực mà phải bớt chém giết, tra tấn, giam cầm dân chúng, phải "mở cửa, cởi trói", thì lũ 
này lại đòi hỏi phải trở về với thời gian, chế độ thảm khốc do chúng thống trị. Thật không còn một 
sự vô liêm sỉ trắng trợn nào hơn. Các ông Trần Khuê, Nguyễn Thanh Giang, Vũ Thư Hiên thì tội ác 
chắc chẳng có. Chỉ có cái là họ luẩn quẩn ở chuyện xưng tụng Bác Đảng và chê trách người đương 
quyền. Có lẽ như thế để tỏ ra là họ có công, là người ở phe thắng. Chỉ những người đương quyền là 
đi sai đường của Bác của Đảng, nên để họ cho lên thay. Như thế thì rõ ràng là họ vừa ngu độn vừa 
lưu manh. Vì cái gốc của tội ác chính là Bác và Đảng. Những người đương quyền ngày nay nhiều 
lắm cũng chỉ là những kẻ thực thi những điều được Bác và Đảng giáo hóa mà thôi. Cho nên nếu 
như họ có thay thế thì nào khác gì hơn, nếu không nói là chắc chắn còn tệ mạt hơn nữa. Qua những 
viết lách nói năng của họ thì họ có biết gì về dân chủ tự do. Ông Trịnh Công Sơn chết rồi. Nói đến 
ông không còn là điều cần thiết nữa. Ông ta là một thứ nằm vùng, đắc lực với Bác và Đảng thực ra 
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là nhờ sự dễ dãi của nhà cầm quyền Miền Nam. Tôi không có khả năng thưởng thức nhạc Trịnh 
Công Sơn cũng như cái giọng lè nhè của Khánh Ly. Nhưng tôi khinh bỉ Trịnh Công Sơn và Khánh 
Ly. Ai thích nhạc phản chiến của ông Sơn và bà Khánh Ly thì nên tự hỏi: Phản chiến thì chống kẻ 
gây nên chiến tranh, chứ sao lại chống kẻ tự vệ. Kẻ gây chiến là đế quốc đỏ. Ngay Hoa Kỳ cũng chỉ 
là kẻ tự vệ mà thôi. Lè nhè phản chiến để làm nản lòng phe tự vệ là phản bội đất nước đồng bào. 

Các ông Lý Chánh Trung, Nguyễn Gia Kiểng, Đoàn Viết Hoạt là những người ở Miền Nam. 
Ba ông sống ở Miền Nam nhưng có cảm tình với chế độ Miền Bắc, vì các ông chẳng biết gì về chế 
độ đó cả, và đứng núi này trông núi nọ. Vả quả thật Miền Nam cũng chẳng tốt đẹp là bao nhiêu. 
Nhưng các ông đều đã từng sống ở ngoại quốc trước đây, trước và sau ngày 30-4-75 sống ở trong 
nước, mà mãi tận bây giờ các ông còn ấm ớ hội tề. 

Bây giờ thì chẳng mất thì giờ bàn đến chủ nghĩa nữa. Đế quốc đỏ tanh bành rồi. Chỉ còn lại 
bạo quyền mafia Việt Nam. Xin đồng ý ở điểm hiện nay những người không cộng sản bế tắc, 
không có tổ chức, không có thực lực, không làm gì được trong việc lật bạo quyền, quang phục đất 
nước. Nhưng bế tắc không có nghĩa là phải đi với bạo quyền. Cái ác bao giờ cũng hiện diện. Nhiều 
khi cái ác ở thế thượng phong. Nhưng chẳng bao giờ có chuyện phải chấp nhận cái ác, đi với cái ác. 
Vậy vận động cho việc hợp tác với bạo quyền thì chỉ có hai lý do: Một là quá ư ngu dốt, chẳng học 
hỏi gì được về những kinh nghiệm với bạo quyền cộng sản. Hai là quá ư lưu manh, nhận làm tay 
sai cho cộng sản nhưng lại khoác danh nghĩa đấu tranh cho tự do dân chủ. Có lẽ điều thứ hai này 
đúng hơn. Giản dị là các ông đó không thể là loại quá ư ngu dốt. Nhưng cái lưu manh của các ổng 
cũng chẳng giỏi dang gì. Xưng xưng nói là có hận thù dân tộc để đòi hòa giải hòa hợp thì bất lương 
và khó người nào có chút hiểu biết nghe cho nổi. Dân tộc chẳng làm gì có hận thù. Còn hận thù nhà 
nước đương quyền thì có muốn hòa giải với họ cũng đâu có được. Hòa giải với quân cướp của giết 
người để cướp của giết người chăng? Vì họ đâu có ngưng cuớp của giết người. Họ đâu có muốn tự 
do dân chủ. Là kẻ có quyền, chỉ họ mới có quyền hòa giải mà họ đâu có muốn. Cho nên việc các 
ổng làm chỉ là lừa người nhẹ dạ, và nhất là những người trẻ chẳng biết gì về cộng sản. Nghe chuyện 
xóa bỏ hận thù, hòa giải hòa hợp, đóng góp xây dựng quê hương là vừa tai họ lắm. Thế là các ổng 
dụ được họ vào tròng lừa bịp của bạo quyền và tay sai (là các ổng). 

Trước sau tôi vẫn nghĩ về các tác giả cũng như về các vị được nói đến là như vậy. Nay nhìn 
những tấm hình trên bìa cuốn sách, thú thực chúng còn tạo thêm cho tôi một ấn tượng: Chẳng hiểu 
hoàn toàn vô tình hay là cố ý, mà hình các ông "đặc công" trông đều nham nhở. Nham nhỏ nhất là 
cái hình ông Bùi Tín. Tôi cho rằng tướng tòng tâm xuất. Nhìn những bộ mặt như thế bên ngoài, 
chắc bên trong hẳn cũng "xêm xêm". Đấy là lý do khiến tôi bỏ tiền ta mua cuốn sách để xem ra sao. 
Quả nhiên, phần dành cho ông Bùi Tín là dài nhất, 174 trang; ông Nguyễn Thanh Giang 33 trang; 
ông Trần Khuê 42 trang; ông Vũ Thư Hiên 70 trang; ông Đoàn Viết Hoạt 40 trang; ông Nguyễn 
Gia Kiểng 12 trang; tờ Thông Luận 32 trang; ông Nguyễn H. (một kẻ trong nước hiện là du sinh ẩn 
danh) 62 trang; ông Lý Chánh Trung 35 trang; ông Trịnh Công Sơn 21 trang; và ông Trần Độ 22 
trang. Vì là những bài đăng tải trên các báo nay được gom lại thành sách, nên sự trùng điệp là điều 
khó tránh khỏi. Nhưng xét ra đối với những người ít theo dõi, thì cũng có cái lợi điểm là sẽ nắm 
vững vấn đề hơn. 

Tôi thấy rằng sách ra thật đúng lúc. Nó là một tài liệu cần thiết cho những ai muốn hiểu rõ vấn 
đề hiện nay: Đang có những vận động của bạo quyền trong nước cũng như những vận động của 
một số "nhân sĩ" hải ngoại đối với đồng bào là hãy hòa hợp hòa giải... dân tộc, nhân danh những 
mỹ từ rất kêu, như tự do, dân chủ, dưới những danh xưng hấp dẫn đảng viên phản tỉnh, chiến sĩ đấu 
tranh. Nếu không có những dữ kiện rành mạch, những phân tích xác đáng, rất nhiều người sẽ bị lầm 
lẫn. Do đó, tôi nghĩ là gia đình nào còn băn khoăn trong việc tìm hiểu việc, hiểu người liên quan 
đến Việt Nam đều nên có một cuốn "Những tên đặc công đỏ" để tự đọc và tự tìm lấy câu trả lời: 
sách do Hưng Việt xuất bản, dày 540 trang, giá 18$00, tôi mua tại tiệm sách Văn Bút, 9242 Bolsa 
Ave #B, Westminster CA 92683, Tel: (714) 895.7080. 
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Do đó, tôi không nhắc đến điều các tác giả nói là những gì. Trái lại tôi chỉ đóng góp một ý kiến 
duy nhất về điểm, mà chính tôi hoặc cho là chưa chính xác hoặc cần minh định cho rõ ràng. Mong 
rằng hoặc là các tác giả, hoặc là các độc giả chỉ giáo. Để tôi trước là tự học hỏi. Và may ra giúp 
người đọc được phần nào chăng. Đó là: 

Ở cuối trang 281, tác giả viết: Năm 1946, trong hoàn cảnh lịch sử rối ren như thế, nhưng toàn 
dân Việt Nam vẫn có quyền tham gia tự do vào các đoàn thể đảng phái chính trị, được tự do bầu ra 
quốc hội khóa 1, đa đảng. Bầu quốc hội khóa 1 là vào đầu tháng Giêng 1946. Lúc đó chẳng có gì 
rối ren cả, ngoài việc mít tinh, hội họp. Còn có quyền tham gia "tự do" vào các đoàn thể đảng phái 
chính trị thì không. Đảng viên các đảng phái không thuộc phe cộng sản vẫn phải lén lút. Vị nào lộ 
hình tích thì phải võ trang. Lơ mơ đi lẻ loi là bị thủ tiêu liền. Quốc hội cũng chẳng được "tự do" 
bầu. Nếu có thì các đảng phái đã chẳng phải nhận 70 ghế biếu không. 

Ở trang 39, tác giả viết:  
Cuối năm 1951, đảng cộng sản Đông Dương, từng giả vờ tự giải tán để hoàn thành việc lừa 

đảo toàn dân Việt Nam, lộ diện trở lại với cái tên hiền lành và mơ hồ hơn, gọi là Đảng Lao Động 
Việt Nam. Kể từ đó, mọi chính sách của Hồ đều nhằm vô hiệu hóa sự hoạt động của quốc hội khóa 
1 (của nhiều đảng phái không cộng sản), tiến tới âm thầm đảo chánh chính phủ liên hiệp. 

Sự thực là ngay từ 1945, chẳng làm gì có thành tâm liên hiệp, mà: Ở Bắc, do áp lực của Tàu 
Tưởng, do cộng sản lấy tiền Tuần Lễ Vàng hối lộ, các tướng Tàu ép các đảng phái quốc gia thân 
Tàu Việt Cách, Việt Quốc (các đảng phái khác như Đại Việt, Duy Dân không tham dự) nhận biếu 
không 70 ghế, rồi 6-1-46 cộng sản bầu quốc hội bịp bợm, 2-3-46 thành lập chính phủ liên hiệp (tất 
cả vì Pháp đòi hỏi cho hiệp định có bộ mặt sáng sủa) để mời Pháp vào (6-3-46 ký Hiệp Định Sơ 
Bộ, 18-3-46 quân đội của Leclerc tới Hà Nội), xong, Hồ và Giáp cùng Pháp lùng bắt các đảng viên 
tại các trụ sở, đánh phá các chiến khu của phe quốc gia. Cỡ cuối tháng 6, 1946 là các lãnh tụ quốc 
gia đã phải bỏ chạy hết ra nước ngoài (cố vấn Vĩnh Thụy tức cựu hoàng Bảo Đại thì cộng sản đuổi 
sang Tàu, trước khi Pháp tới, 16-3-46). Tháng 7, cộng sản phao vu vụ Ôn Như Hầu (7 Bonifacy và 
46 Halais) tóm hết các người lộ mặt. 2-11-46, Hồ Chí Minh thành lập chính phủ mới, không còn tí 
tính cách liên hiệp nào, thiếu Nguyễn Hải Thần, Nguyễn Tường Tam, Vũ Hồng Khanh, Nghiêm Kế 
Tổ (Huỳnh Thúc Kháng vẫn giữ Bộ Nội vụ, Vĩnh Thụy vẫn là cố vấn). 9-11, quốc hội chấp thuận 
hiến pháp với 240 phiếu thuận, 2 phiếu chống (tổng số nghị sĩ là 444, nhưng chỉ có 242 thân cộng 
tới họp). 14-11, quốc hội tuyên bố đình chỉ thi hành hiến pháp vừa chấp thuận, bầu một ban thường 
trực để làm việc thay quốc hội trong thời gian không nhóm họp. 

Vậy, nếu còn lại người không cộng sản nào trong quốc hội, trong nhà nước, trong đoàn thể thì 
là những người đã đầu hàng cộng sản (như Bùi Bằng Đoàn, Phan Kế Toại) hoặc bị chúng kềm kẹp 
(như Phan Khôi, Nguyễn Mạnh Tường), làm gì còn chính phủ liên hiệp. 

Ở Trung và Nam chúng giết các nhân sĩ, các đảng viên Đệ Tứ, ám sát giáo chủ Huỳnh Phú Sổ. 
Còn kể từ khi cuộc xung đột Pháp-Cộng sản nổ ra toàn quốc (19-12-46), phần bị cộng sản kềm cặp 
bắt đi tản cư, phần không có mặt mũi nào sống với Pháp, đành chọn việc đánh Pháp trong hàng ngũ 
cộng sản, thì cũng chẳng có tính cách liên hiệp gì. Tâm sự của ông Nguyễn Mạnh Côn (Nguyễn 
Kiên Trung) là tâm sự chung của phần lớn những người thời đó: 

Chúng tôi đã mắc vào một khe răng cưa của một guồng máy. Chúng tôi bị phản bội bởi số 
mệnh. Dưới quyền chỉ huy của cộng sản, chúng tôi đã trở thành cán bộ. Không còn lòng nào ngụy 
biện rằng chiến đấu để giành độc lập. Chúng tôi biết, ngay từ bây giờ, rằng khi nào sắp độc lập là 
cộng sản đã bạch đoạt chính quyền rồi. 

Chúng tôi biết, nhưng đã lọt vào răng cưa của guồng máy. Vì sao? Vì chúng tôi là người, 
chúng tôi đã vùng dậy theo bản năng chống Pháp. Việt Minh cũng chống Pháp, Việt Minh cho 
chúng tôi phương tiện. Lẽ nào từ chối. Vả từ chối thì đi đâu, và làm gì? Chúng tôi dĩ nhiên đã nghĩ 
đến trở về Hà Nội, liên kết với Pháp để diệt Cộng rồi diệt Pháp sau dễ hơn. Giải pháp hữu lý. 
Nhưng không được: cứ tưởng tượng con mắt người Pháp không bao giờ giống con mắt người Việt, 
là đã đủ nổi cơn cuồng nộ. Không được! Dù chúng tôi có muốn liên kết với Pháp, cứ nhìn vào đáy 
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mắt chúng tôi, họ cũng đủ thấy chúng tôi căm hờn tới mức độ nào: họ sẽ giết chúng tôi trước. Và 
chúng tôi sẽ chết vô ích. 

Đành nhẽ trong giai đoạn này theo Việt Minh, chờ giai đoạn sau, Việt Minh về Hà Nội, lúc đó 
lại ra đi chống cộng sản. 

Cứ điểm d. 332 
ngày 15 tháng 3, 1947 viết xong 

(Đem tâm tình viết lịch sử, Nguyễn Kiên Trung, Nguyễn Đình Vượng xuất bản, SàiGòn, tr. 85-6) 
Kỹ sư Hồ Đắc Liên ở Pháp về "khiến chán" với cộng sản, nói: Còn phải chống Pháp thì tôi còn 

đi với chúng. Khi nào độc lập rồi, chúng sẽ biết tay tôi. Ông Liên chẳng biết gì về cộng sản cả. Còn 
ông Côn là chủ bút tờ Thông Tin thời Nhật, là đại biểu quốc hội khóa 1 (Phục Quốc Quân). Ông 
Côn cũng đi "khiến chán". Nhưng ông Côn không thể chờ đến khi cộng sản về Hà Nội sẽ ra đi 
chống cộng. Ông đã phải trốn về thành cỡ năm 1951, cũng như rất nhiều người "khiến chán" khác, 
liên kết với Pháp chống cộng. 

Thực tế ra, có rất nhiều người đi "khiến chán" vì một lý do rất giản dị: Trừ Hà Nội, Hải Phòng, 
Nam Định, Huế có Pháp đóng quân, cộng sản chỉ kịp đốt phá một số nhà cửa. Còn bao nhiêu thành 
phố khác, cộng sản phá hủy không còn một viên gạch, để không ai ẩn náu ở lại được và cũng để 
làm phá sản mọi người. Thị dân bị cộng sản bắt buộc đi tản cư. Một số ít có tiền của nằm chờ ngày 
trở về. Tối đại đa số không vốn liếng, không có mặt hàng buôn bán, không có sức lực để cày cấy 
trồng trọt như dân quê, thì đành giải quyết vấn đề cơm áo bằng cách đi làm cán bộ, gia nhập bộ đội. 
Phần được đàn đúm, "giang hồ không bờ không bến, đẹp như kiếp bô hê miêng" kiểu Phạm Duy-Tạ 
Tỵ, hoặc đánh đấm cũng như trò ú tim "quan về quan đánh chữ O, thử xem du kích nó bò đi đâu", 
chẳng có gì nguy hiểm. Mãi đến cuối 1949, khi Tàu cộng thắng ở lục địa, Việt cộng bắt đầu giản 
chính, đuổi về, hết đường mưu sinh, họ đành lục tục "dinh tê" (rentrer, về thành). Nhất là sau Chiến 
Dịch Biên Giới Cao Bắc Lạng (1950) của Tàu, Việt cộng lên chân, bắt đầu rèn cán chỉnh quân, 
thanh lọc hàng ngũ, thì ai không đầu hàng cộng sản tìm cách trốn, bằng không trốn được thì gia 
nhập Đảng hoặc nín thở qua cầu. Trên đây là những sự kiện tôi biết được, xin trình bày để các tác 
giả và độc giả chỉ giáo cho là ngay từ đầu 19-8-1945 cho đến 16-3-1951, ngày cộng sản tái thành 
lập dưới ngụy danh Đảng Lao Động, có cái gì là quốc hội, chính phủ liên hiệp kháng chiến, những 
người không cộng sản có tiếng nói có quyền hành gì chăng? Nếu quả có thì ta cần xét lại. Cộng sản 
mà để cho người quốc gia tồn tại, lại còn cùng sát cánh bên nhau suốt những năm 1946-47-48-49-
50, năm năm trường, thì nay những người hi vọng hòa hợp hòa giải, xây dựng đất nước, tranh đấu 
cho tự do dân chủ tay trong tay cùng cộng sản cũng có cái cơ sở của họ đấy chứ. Vậy những người 
của các đảng phái quốc gia còn trong quốc hội, trong nhà nước của thời kỳ đó là những ai, xin quí 
vị cho biết tên tuổi dăm ba người. Hay đó là các ông bà trong Đảng Xã hội, Đảng Dân Chủ, Mặt 
Trận Liên Việt, mấy đoàn thể Cứu Quốc? 

Tóm lại, cho đến nay, có thể nhiều người chúng ta cũng vẫn chưa hết cơn mê: đánh Pháp, đánh 
Mỹ cho cộng sản hay đánh cộng sản cho Pháp, cho Mỹ; mà không gây một thực lực quốc gia để rồi 
ngư ông thủ lợi. 

 
 

 
KINH HỊCH CỦA LỰC VIỆT (Lực Lượng Liên Kết Quốc Gia Việt) 

 
Trong ít số NgD mới đây, tôi có uống thuốc liều sưu tập tài liệu Nhân Vật Chí, và nói đến nhân 

vật quốc gia Lý Đông A. Tôi cho rằng ông là người duy nhất sớm phác họa một mô thức, một kế 
hoạch cho một Việt Nam độc lập. Tôi lại cũng có ý chê các đảng viên Duy Dân là không khai triển 
cái ưu việt này của ông. Có lẽ vì thế mà có vị đã gửi cho tạp chí NgD tài liệu nêu trên. Vì không 
kèm theo một lời nào, NgD tạm hiểu là được tùy nghi sử dụng, mang giao cho kẻ hèn này, bắt đọc 
rồi báo cáo. 
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Tôi thấy có rất nhiều màu sắc Lý Đông A. Và nếu tôi không lầm thì, hình như, là của hệ phái 
Việt Nam Quốc Dân Đảng Nguyễn Văn Lực, các vị chủ trương việc ném bom Dinh Độc Lập của 
hai phi công Nguyễn Văn Cử và Phạm Phú Quốc. Đọc xong, tự thấy chưa thể có một ý kiến gì khác 
hơn là trích dẫn những đoạn xét ra cần thiết để mời thân hữu/độc giả NgD đóng góp. 

Vì điều đáng ngạc nhiên rằng đây là một tài liệu có đã lâu, từ trong nước, được in ít nhất là 
trước ngày 30-4-75, mà sao lại chưa được phổ cập. Trong khi, theo như nhận xét của bản thân, lại 
là một tài liệu đáng lưu tâm, đáp ứng đúng đòi hỏi đã nêu lên từ lâu: đó là một dự án chính trị, một 
đề nghị về cơ cấu tổ chức nhà nước, về những chương trình kiến thiết đất nước trong các lãnh vực 
của một Việt Nam độc lập. 

Việc này, riêng ngoài này, mới duy nhất có nhóm Thông Luận đã làm, với cuốn "Thử Thách và 
Hy Vọng", mấy năm trước đây. Có điều dự án của Thông Luận hơi thừa thãi cho một cương lĩnh, 
mà quá thiếu sót cho một kế hoạch, như các tác giả NgD đã từng phân tích. Vậy thiển nghĩ việc 
phân tích và bổ chính tài liệu Kinh Hịch này của các thân hữu/độc giả NgD cũng sẽ rất hữu ích, như 
đã từng cất công với cuốn "Thử Thách và Hy Vọng". 

Ngoại trừ ngôn từ không phổ thông và những cải cách về Việt ngữ chưa cần thiết, có thể khiến 
người đọc khó chấp nhận để mà rồi quan tâm đến nội dung, tôi xin tự được phép chỉ trích lại những 
phần thấy là quan trọng, bằng chính tả hiện hành, để độc giả nghiên cứu và đóng góp, hầu đi đến 
một kết quả mong ước. Sách khổ 8 x 10 chia ra: 

Phần 1: Dẫn nhập, 10 trang (trích dẫn toàn bộ) 
Phần 2: Triết "tùy", 58 trang 
Phần 3: Xã hội đổi đời, 26 trang (trích nửa đầu) 
Phần 4: Tổ chức Lực Việt, 25 trang (trích mấy đoạn ngắn). 
Riêng phần "triết tùy" nặng về lý thuyết nên không trích dẫn, mà chú trọng về khái niệm tổ 

chức thể chế chính trị, kinh tế, xã hội, giáo dục để thân hữu/độc giả có thể đóng góp một cách cụ 
thể. 

Hi vọng đây sẽ không là một việc gánh bùn sang ao, kêu trong sa mạc, mà sẽ được sự tham gia 
ý kiến đông đảo. Bằng không thì, gần bước sang năm di tản thứ 29, năm thứ 14 của NgD, một năm 
mới của người Việt, chúng ta đành cam phận là những kẻ tha phương cầu thực hèn mọn, chẳng 
giám ngửa mặt nhìn ai, cũng chẳng giám mong ai đếm xỉa đến mình là chi nữa. 

Vậy, sau đây là những đoạn trích đó: 
 
DẪN NHẬP 
KINH là kết tinh của qua nghiệm, từ cuộc sống tới lý trời, qua khắp mọi mặt hiện tượng hưng 

hủy hợp quay cuốn trời đời. Ta lọc lựa lời ý, diễn tả thành lý; hợp lý, thì lý có nghĩa là lực ý. 
Lý là địa bàn hướng dẫn con người về một nghĩa sống, lý chốt cực lạc, làm bừng dựng lực tâm 

thân mình truyền chuyển lực người. 
Lực nhiều người hợp lại thành thứ lực nhấn nhịp, thành lực đổi đời, khơi sông phá núi, chuyển 

người, địch tan, nước mạnh, dân giầu, đời yên, ta vui,... Kinh là lời ý, phải đọc luận hàng ngày cho 
nhập tâm, thấu lý, nảy lực, đẩy tâm tới tay thành công chung việc lớn. Đọc bả dả như vẹm, như 
máy mà không luận, luận mà không có làm nhiều ít – khi thấy nhiều ít phải trái chính tà – thì chỉ 
làm đần ngu, tà hóa con người; như[ng] hùng hục làm mà không luận, luận mà quần ngụy, không 
thấu, không thấy, thấy mà chưa đủ, thì có khi dùng biến thành sai. Thêm những khía khớp ẩn hiện 
của thật tại lẫn lộn với ảo ảnh xô cuốn người vào mê lý, mê tín. Từ mê tín thần quyền đến mê tín 
những lý thuyết có vẻ khoa học nhưng phản khoa học, chỉ là khoa học nửa mùa, thông hành giả, 
giấy bạc giả, nên khi những kẻ ấy tự tín, thì chỉ là mê tín và mặc cảm tự tôn [nhưng thực ra] 
thường chỉ là mặc cảm tự ti của tri thức trước uy hiếp của thế kỷ, của đám đông, của thiên kinh vạn 
quyển, trước ma túy của ngôn từ ác quỉ lẫn với thánh thiện, trước những giá trị nhất thời bị lầm là 
giá trị vĩnh cửu. 
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Có những thứ giá trị ở bên này rặng núi là thật lý ngàn đời nhưng ở bên kia rặng núi thì giá trị 
ấy chỉ là giả lý, quỉ lý. Cứ thế mà tri thức con người thường xô đẩy nhau đi từ lạc bí dinh 
(labyrinthe) này tới tháp hỗn độn khác mà chém giết nhau hoài hủy. 

Nên đọc Kinh Hịch cần luận từng lời, từng chữ, từng dấu mà cảm sâu thấy xa, từ hướng tri tới 
tình người, việc đời, lý trời mới là đọc, vì Kinh này gắng ít lời nhiều ý. Một ý, một lời có thể diễn 
rộng ra thành pho kho kinh sách. Có ý quốc mật như cơ trời, không thể lộ, chìm ba kiếp cháu con. 
Có ý thường bị lơ là nhưng cần như khí trời, lại được lựa đưa lên mức cương cơ, hướng dẫn người 
tới người, ý tới việc. Có những ý vô bờ được thâu gọn thành sơ đồ cho vừa cỡ tay, tầm mắt mọi 
người, một số người, thun giãn theo tầm độ tri thức từng người, như một đầu dây nút rút, một lăng 
kính, một viễn kính nhìn vào vô tận cực đại và cực tiểu, từ mơ ước viễn vọng đến những thật tế sát 
sạt từng thân phận người. Nên Kinh Hịch này gắng lựa nhấn một số chi tiết để làm sống động cái 
đại cương mà phóng phác thành bức tranh nói về một xã hội lý tưởng, địa đàng cực lạc mai này 
cho mọi người, khiến từ trí thức đến bình dân đều thấy nhiều ít, tùy tầm mắt mình, đều thấy một 
đích, nhưng khác chiều cao rộng sâu mà thôi. Mong đồng bào, đồng đạo cố đọc, tìm hiểu tới mức 
tối đa tha thiết của tầm tay trí từng người, chứ Kinh Hịch này không mang ảo tưởng rằng mọi 
người sẽ hiểu hệt như nhau. Bởi không thể và không cần như vậy, dù nếu được như vậy thì còn gì 
bằng. 

Nói thế tất cũng không có nghĩa là không cần phải hiểu đúng. Bởi nếu thế thì cố viết Kinh này 
làm gì? Vậy chỉ có nghĩa là: Cần cố tìm hiểu tới đâu tốt tới đó, bởi có đoạn dễ đoạn khó, và bởi, để 
lên đàng, kẻ trước sau, xa gần đều hướng về phương mặt trời dựng. Điều cần là ai hiểu tới đâu lo 
hành tới đó mới là hiểu. Vậy đọc Kinh là nhắc mình, nhắc người luôn luôn tìm hiểu thấu, tìm hành 
thêm, nhấn nhịp thành lực đổi đời. 

Xin phỏng lời Phật dạy: Chẳng ai cứu nổi ta nếu ta không tự cứu. Và phỏng xét lời Giêxu: 
Chẳng làm gì nên mà không bởi lời,... trong lời có lực sáng và lực sống của người. 

Kinh Hịch này ban đầu là lời, xuất từ lý, sinh lực đổi đời. Kinh này là dây truyền tin gây tín, 
liên kết con người thành một hàng ngũ chiến dựng vinh vượng cho dân tộc. 

Kinh này là dòng sông đào mang người tới người bằng tình giao cảm, mang nước nguồn tưới 
từng bông lúa, từng gốc xầu riêng, từng cành vú sữa,... dâng sắc hương hoa lá cho đời. 

Thiên kinh vạn quyển ngổn ngang mù mịt loạn lối vào nhân đàng đã đến ngày phải có một kết 
tinh. 

* 
 
HỊCH là thứ tuyên ngôn khẩn thiết thời nguy loạn, để kêu gọi dân vào chiến tuyến, cứu nước 

cứu nhà và cứu chính ta. 
Nguy thời loạn thường do ngu thời bình, nên cần biết coi bình như loạn, coi yên như nguy và 

biết coi loạn như bình, coi nguy như yên. Đó là một phần triết lý sinh tử của Gậy Thần, Sách Ước 
và Tiên Rồng vậy. 

Hịch! Một tiếng ngắn gọn nhưng âm thanh đã ghi được tiếng chân chạy hình hịch, hối hả, 
mang lời đi truyền mọi ngả đàng, khiến ta nghĩ tới thời oanh liệt nào, có những trang tráng sĩ 
mang hịch chạy truyền bao trạm tin hoan hỉ, vượt bao núi sông hùng vĩ đến bao xóm nhà heo hút, 
rộn ràng băng qua rừng đồng bát ngát, nắng mưa sương gió phũ phàng, mênh mang đuốc lửa bùng 
lên, bập bùng soi lối sử. Thế rồi, chiến đấu bền bỉ, chiến thắng huy hoàng. 

Hỡi đồng đạo thân, đồng bào yêu! Những kẻ không hèn, những người giám dẹp dứt cũ hủ, đập 
đạp thành kiến, cất cắt riêng tư! Hãy ít nhất hi sinh một phần riêng tư lớn nhỏ nào, mà đóng góp 
vào đại nghĩa, thì đại nghĩa mới trở nên đại nghĩa. Cứu nước là thật cứu nhà, là thật cứu chính ta. 

Núi Tản Viên cao sừng sững do những hạt đất đá nhỏ bé hợp thành. Đại dương mênh mông kia 
là những giọt nước mặn mọn góp lại. Nói thế thì chỉ cần chút thông minh là luận ra, hiểu ngay 
rằng: Trước những cảnh bi thảm nước sôi lửa thiêu dân tộc này, chỉ có kẻ vô sỉ mới giám mở 
miệng nói cháy nhà hàng xóm bình chân như vại, tôi còn phải lo cho yên ấm vợ con tôi trước đã, 
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rồi ngụy biện để che lấp lòng ích kỷ nông cạn của mình: Có tề gia mới trị quốc, dân giầu nước mới 
mạnh, con tôi một đàn một ngày thiếu gạo thì ai nuôi, thiếu tiền học một tháng thì ai dậy, thiếu 5 
đồng thì ai cho đi xe. Tôi còn mẹ già, tôi còn người yêu nơi xóm nhỏ, ở góc đại lộ tưng bừng. Tôi 
còn phải đâm đầu vào những tủ sách để thi cho đậu kỳ tới kẻo lỡ dở một đời. Tôi còn..., tôi còn..., 
tôi còn thì giờ để bài bạc giải trí tiêu sầu, tôi ngán những danh từ lớn rồi, chính trị bẩn thỉu lắm, 
tôi biết quá rồi, tôi không thích làm lớn, tôi chỉ thích làm nhỏ, vài tập thơ văn, mảnh vườn, bạn 
thiết,... 

Dù kiêu hay nhã giả, nhã thật, tay teo,... tất cả những người "khôn" ấy chỉ là những kẻ đào 
ngũ, trốn nợ, lánh mặt trong mặt vênh trâng tráo của thứ nhã giả, khôn giả, ngụy tạo để ích kỷ. 
Những kẻ ấy không có quyền kiêu hãnh hoặc chê trách cái gì của dân tộc anh dũng này. Những kẻ 
ấy chỉ là tầm gửi của dân tộc này, dù là phong lan. Càng là thứ phong lan cành cao kênh kiệu, 
càng có nhiều hoa mỹ để che đậy sự hưởng thụ ích kỷ, càng là kẻ có tội với dân tộc. Chính sự hờ 
hững đã như sự lười tối của trí thức làm cho dân tộc này trồng rau muống mà biến thành dây thép 
gai, trồng lúa đã trở nên bàn chông cào cứa dân tộc, một dân tộc có những tiềm lực thần thoại bị 
lôi cuốn vào địa ngục, hỏa ngục của những ma quỉ nhân danh, đội lốt anh hùng. 

Thương ôi! Nếu dân ta có người lãnh đạo sáng suốt, thật xứng đáng, không phải quỉ ma hiện 
hình người, thì tiềm lực thần thoại đó đã sớm thắng ngoại xâm và thống nhất để dồn toàn lực vào 
xây dựng, thì dân tộc này đã băng mình tới một mức độ tiến hóa tuyệt vời rồi, nếu nhào lao vào xây 
dựng sáng tạo cũng bừng bừng lửa bốc và thí mạng như nhào lao vào chiến đấu cho độc lập thống 
nhất. Nhưng khốn thay! Đáng lẽ người ta phải thống nhất lại, thì người ta đã chia rẽ dân tộc này 
bằng giai cấp đấu tranh, tự do chèn ép,... 

Tóm lại, chắc rằng bất cứ ai cũng có thể nêu ngàn lý do về "tôi còn", để rồi là lý do mất tất cả, 
mất nước. Lúc ấy chỉ còn cơm thừa sữa cặn của kẻ thắng, kẻ mạnh thí cho kẻ bại, kẻ đầu hàng, kẻ 
ích kỷ, kẻ trốn tránh trách nhiệm, kẻ quá khôn trong đời sống! Chính vì đó mà Trạng Trình nói: 
Khôn cũng chết, dại cũng chết, biết thì sống. Dù sống chết, (hãy) cố sống chết cho vinh minh. 
Trong những kẻ quá khôn – chê mấy ông say mê cách mạng lận đận phiêu bồng bước Don 
Quichotte – có kẻ thường lẩn trốn trong vẻ sành sỏi của mình, nói về thối nát, chia rẽ: Loạn đến 
thế, sao cứu vãn nổi? Họ tưởng khôn, nhưng chỉ ngu dốt, không biết rằng càng thập nhị sứ quân 
thường càng dễ nổi Vạn Thắng Vương. Xi măng đúc tượng, [xây] thành quách, lầu đài kia nguyên 
là chất đá nát bùn tan cực độ mà trở nên sừng sững vững chắc, nếu có nước lý tưởng trộn vào, bởi 
luật cực tản có thể sinh viên, cực âm sinh dương,... Quá khôn thành quá ngu, vì quá tự tôn hoặc 
quá tự ti tới khiếp nhược trước vấn đề nhược cường, không đủ can đảm để hiểu về thế chiến quốc, 
để thật biết người biết mình. 

Nói sao cho xiết? Chỉ còn biết nói rằng: Hãy liên kết lực lại. Hãy đứng lên làm đạo sĩ, tráng sĩ, 
anh hùng, hảo hán đời này, làm trang sử ngàn trước ngàn sau hiếm hữu, khiến những tiềm lực nhỏ 
yếu vươn mình lên thành Phù Đổng Thiên Vương vẫn chợt hiện, chợt lớn mạnh như chuyện thần 
thoại, nhưng chỉ là sự thật nói về dân tộc nhỏ nhược (mà) hùng vĩ này. 

Hãy cùng Kinh Hịch này đi, như những thiên sứ quyết tâm làm trọn sứ mệnh: Lực Việt hãy liên 
kết lại! Đổi đời đau khổ này thành địa đàng cực lạc đời đời, lý tưởng Vạn Xuân truyền nối! 

A/ XÃ HỘI ĐỔI ĐỜI 
I. Chính sách nội ngoại 
Lực Việt là lực lượng liên kết quốc gia Việt quyết chống cộng sản chia rẽ tham tàn, chống tiểu 

(tư) sản ích kỷ, xé lẻ, gian tham, chống đại (tư) bản lấn xâm tinh thần vật chất, dựng "tùy sản", tức 
siêu sản, tiêu giai cấp, đoàn kết dân tộc, giữ vững độc lập, triệt để thống nhất, thành thật vương 
đạo, liên kết với các nước nhược cường ngang hàng kết bạn. 

Tinh hoa cao đẹp của văn hóa là văn minh. Để tiến tới và đóng góp vào văn minh nhân loại, ta 
cùng dựng "văn minh tùy", cùng trở về nguồn Bách Việt, dựng vùng vinh vượng Miến, Mên, Lào, 
Thái, Việt thành thật thiết tha, anh em bốn bể một nhà thương yêu nhau, mau hoà mĩ tục, tập quán 
đông tây, hướng lên đại đồng, bỏ qua tiểu dị, vì chia rẽ sẽ mục chết, liên kết sinh vượng vinh. Quê 
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hương Bách Việt bây giờ còn đây, dòng Cửu Long là mạch máu phì nhiêu, dòng nhạc thơ sữa mẹ. 
Tiên Rồng lạc tổ từ thuở xa xưa nay thương yêu biết mấy cho vừa.  

II. Chính độ tùy tài 
Từ "triết tùy", ta dựng "chính độ tùy tài", nghĩa là tùy tài từng người mà tuyển dùng đúng mức 

minh trị, không đố kị, không mị dân bằng... dân chủ tự do để ngu dân, để dân bị... dân chủ tự do đè 
nén, kìm hãm, thối nát, lột lần, tự do đói, rách, rét, nợ nần, quẫn nghèo, bịnh, dốt, bên lề tự do hốt 
bạc, tham, kiêu, ích kỷ chôn cất máu tiền, tiêu sài như rác. 

Dân Việt ngán lắm rồi. Độc tài ngu, dân chủ tự do,... những trò bịp nhân danh dân nước tạo 
bao li loạn côi tang, tạo lo buồn hèn khổ, cản đàng cá nhân dân tộc. Thà độc tài sáng suốt thương 
dân, cởi mở nâng đỡ con người, thà trắng trợn nhân danh bạo chúa mà rồi ân cần tha thiết thương 
dân, làm dân giầu vui, nước mau mạnh mới minh, còn hơn miệng hô dân chủ thiết tha nhưng chỉ là 
hứa hão, tài trí thông minh học thức chỉ đủ để lo giữ ôm địa vị, để tổ chức khủng bố, bôi nhọ, lưu 
manh cướp thùng đổi phiếu, giành quyền ăn cướp ngày, hút máu mị dân bằng dân chủ tự do để che 
bất lực của kẻ lãnh đạo, mà nhu cầu lịch sử đòi hỏi những mức tiến tối đa [nên ngay] dù có tiến 
nhưng chậm, chưa đủ, [cũng] đã là lỗi lãnh đạo. 

Chính độ tùy tài có hai mặt: Bầu và cử công minh. Có Viện Đảng Tài là hoạt trường của các 
đảng phái (quốc gia) và cá nhân nhân tài, [để] trình bày quốc kế, để trăm Nghiêu chợt tìm ra ngàn 
Thuấn, để tìm lối cho cách mạng, đổi đời thường trực và không đổ máu, để giữ cân cương – cân 
công bằng, cương quốc mật – thật dân chủ thân dân minh trị, tránh nội loạn, loại lũ mị dân hại 
nước. Nên chính độ tùy tài là một nền dân quyền ba mặt: từ dưới lên, từ trên xuống, từ ngang tạt 
vào (démocracie à trois dimensions). Đó cũng là "chính thể tùy" vậy. Chính độ tùy tài là tổ chức 
cho ý lực lớn nhỏ đều được góp, ngỏ, lựa, đề cao, xét, sửa kỹ rồi cương quyết làm theo, để đổi đời 
như đốt giai đoạn, bằng phép lạ mà mau mới mạnh minh, mà êm trôi, tiếp nối, cho ngàn xưa truyền 
mãi tới ngàn sau một nền minh trị với đức độ nhiệm màu: thật tài sinh đức, thật đức sinh tài. Nhiều 
tài ít đức, chưa thật tài; nhiều đức ít tài, chưa đủ đức. Tài đức hợp thành lực, trong đó đức trị trọng 
hơn pháp trị, nhưng không vì thế mà đức trị có nghĩa là nhu nhược, mị trị, giả nhân nghĩa đạo đức: 
sợ 1000 kẻ bất nhân, thất đức để hàng triệu người, toàn dân khổ nhục vì giúm bất nhân thối nát lưu 
manh, nhân danh giả. Nhưng cũng không nhân danh nhân dân, vì dân để sẽ thành bạo trị. Pháp trị 
phải tôn trọng tâm địa: thà tha lầm 10 kẻ có tội còn hơn sử oan 1 người vô tội; nhưng thà bị 
nguyền rủa là bạo chúa, (vẫn) dựng bia đá ở mọi công trường, mọi cửa chợ rồi bắn người bêu xác 
để thứ giặc tham nhũng ngừng tay đục khoét công quĩ, tiếp tay cho 100 thứ giặc khác tung hoành. 

Giáo trị là cần. Hoàn cảnh là cần để con người trở nên thiện. Nhưng hoàn cảnh không phải là 
thùng rác để đổ thừa mọi bê bối. Xã hội và cá nhân phải cùng cố gắng, cùng có trách nhiệm trong 
những giai đoạn nguy (nan), do quá khôn, quá ôn hòa, biến giai đoạn thành những con sên, con 
rùa phản cách mạng và khiếp nhược.  

III. Chính quyền đổi đời 
Hệ thống tổ chức chính phủ đổi đời này phân công theo tinh thần khoa học, để khẩn thật phục 

vụ đời sống người dân, để trách nhiệm được đề cao, nhân tài được dùng đúng, tránh tham quyền, 
ôm đồm. Tổ chức theo nguyên tắc: Việc lớn, khó chia thành nhiều phần dễ, nhỏ, chuyên, làm theo 
chương trình sản loạt. Nhưng đừng tưởng đây chỉ là tổ chức chính phủ của những chuyên viên. 
Phải hiểu rằng sáng kiến lãnh đạo và đạo đức cần kiệm liêm chính vẫn phải là tối cao giá trị. 
Những danh từ sẽ cố theo nguyên tắc bình dân, thiết thật, khoa học, giản dị, cố theo mẹo văn Việt. 

Những chữ chỉ chức như trưởng, phụ, tá, tướng bao giờ cũng đặt ở trên, nên là Trưởng Quốc 
chứ không Quốc Trưởng. Rồi đến chữ chỉ cấp việc. Sau hết là tầm đất. Thí dụ: Trưởng Bộ Thuế, 
Trưởng Thuế Tỉnh Cần Thơ, Phụ Thuế Quận An Lạc, Tá Thuế Xã Đại Tân. 

Chức trưởng bao giờ cũng có một chức phụ và một chức tá để bàn định, giúp đỡ cho việc chạy 
đều, mạnh, đỡ lầm lỡ. Riêng cấp quốc, thì đặc biệt có chức Tướng Quốc tức Thủ Tướng và cũng có 
hai người phụ, tá gọi là Phụ Tướng và Tá Tướng. Mưu và Viện là những cơ quan có tính cách liên 
loại hoặc liên kết quốc dân. Chữ Mưu dùng cho ngành binh, có nghĩa là tham mưu. 
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Đơn vị tổ chức hành chính căn bản là xã, thường có một Trưởng Xã (lễ, luật), một Phụ Xã 
(quĩ, thuế, hợp sài, hợp sản), một Tá Xã (an ninh, binh), một Trưởng Giáo Xã (giáo dục, thông tin), 
một Trưởng Địa Xã (điền), một Trưởng Tạo Xã, một Trưởng Y Xã. Đó là bảy chức châm chước tối 
thiểu cho một xã nhỏ nhất, họp lại thành Đại Hội Đồng Xã, do dân xã trực tiếp bầu lên bằng phiếu 
kín, trai gái 20 tuổi đều được dự bầu và ứng. Riêng hai chức Giáo và Y, nếu xã không có người đủ 
khả năng chuyên môn phụ trách (để mà ứng cử), thì dân có thể xin (quận?) tỉnh cung cấp. Tùy xã 
lớn hơn mà có thể chia việc xã cho 10 chức nữa là cùng. Tùy tiện mà bầu ứng hoặc sẽ do bảy chức 
chính kể trên tự chọn người phụ tá phụ trách. Tầm đất hành chính có 9 cấp: quốc, khu (đô), tỉnh, 
quận, xã, xóm, lô, khúc, liên gia. Đô coi như một biệt khu, thủ khu. 

Mỗi nhiệm kỳ bầu ứng là 5 năm (không kể trường hợp đặc biệt linh động), khớp hợp với những 
kế cố 5 năm. Trong năm thứ 5, toàn quốc sẽ tổ chức tưng bừng, lo lập kế và bầu ứng từ cấp quốc 
đến cấp xã, nhất là tháng cuối. Mọi kết quả bầu ứng được công bố hết vào ngày 15 tháng Chạp và 
lễ ra mắt vào mồng 3 tết. Tổng kết thành tích được nêu yết, phê bình và lập tân kế mỗi ngành chức 
để tái ứng ở xã. Cấp quận, tỉnh cũng làm như thế rồi xin tái ứng ở quận hoặc ở tỉnh. Nhưng chỉ ở 
cấp xã là dân trực tiếp bầu ứng (tỉnh chia làm nhiều quận, xã). Từ cấp quận trở lên thì tân hội 
đồng quận do tân hội đồng tỉnh nghiên cứu thành tích khả năng của ứng viên mà bầu tuyển. Tân 
hội đồng khu, do nghiên cứu thành tích của ứng viên mà bầu tuyển tân hội đồng tỉnh. Và tân chính 
phủ sẽ nghiên cứu thành tích của ứng viên mà tuyển lập thành tân hội đồng khu. Mỗi ứng viên phải 
lập nộp đơn và tản kế mà mình sẽ làm trong 5 năm. 

Những chức phụ và tá của khu và tỉnh thường sẽ phải là người hiểu rõ, nắm vững chính sách 
của tướng quốc nên có thể là những người mà tướng quốc có quyền đặc cử, đặc tuyển, để đẩy đưa 
chính sách về đúng độ hướng mà chính phủ dự định. Tân hội đồng tỉnh và cựu hội đồng tỉnh sẽ 
nhất thời họp lại thành một hội đồng đặc biệt để cứu xét từng ứng viên của tỉnh mình mà bầu để cử 
người vào Viện Dân Quí (Hạ Viện). 

Viện Dân Quí gồm 300 vị. 
Viện Dân Quí có quyền lập pháp, kiểm soát chính phủ, nghị đổi toàn thể chính phủ hoặc từng 

bộ phận của chính phủ bằng 151 phiếu của Viện Dân Quí và 151 phiếu tán thành của Tâm Viện 
(Đảng Tài) với 16 phiếu của Viện Cao Minh, từ 300 tới 151 phiếu của Đại [?] Viện Đảng Tài. 

Viện Cao Minh đầu tiên là Viện Cao Minh Lâm Thời, trong [một] nhiệm kỳ 5 năm, gồm 30 vị, 
thì 15 vị do Viện Dân Quí lựa bớt ở số 300 của mình tín nhiệm hơn cả về tài đức mà bầu lên và 15 
vị nữa thì do Viện Đảng Tài lựa bớt ở số 300 thuộc Tâm Viện của mình coi là tín nhiệm hơn cả về 
tài đức mà bầu lên. Phải rất thận trọng, vì những vị trong Viện Cao Minh sẽ trở nên viện viên vĩnh 
viễn sau 15 năm, [nếu] qua 3 nhiệm kỳ, 3 lần bầu xét lại mà vẫn được tín nhiệm. Và chỉ 30 vị ấy có 
quyền tự bầu nhau để mời một vị làm Trưởng Quốc với sự tán thành quá nửa của hai Viện Dân Quí 
và Viện Đảng Tài, cho mỗi nhiệm kỳ 5 năm. Và chỉ có viên Tân Trưởng Quốc này mới có quyền 
chọn định Tướng Quốc và hai vị Phụ Quốc, Tá Quốc là ba vị trong số 300 người của Tâm Viện 
(Đảng Tài), hoặc sẽ chọn lựa theo danh sách đề nghị của Tâm Viện và Đại Viện Đảng Tài. Vị 
Tướng Quốc cũng lại có thể là người của Viện Cao Minh nếu tự ý Viện Dân Quí hay Tâm Viện 
(Đảng Tài) yêu cầu bằng số phiếu quá nửa. Cũng phải có số phiếu đó, thì một viện viên Viện Cao 
Minh mới bị cất quyền chức vì phạm lỗi quá nặng, phạm tội phản quốc, với bằng chứng của Viện 
Luật công tố hoặc của 3 bác sĩ chứng nhận về tình trạng sức khoẻ, bệnh trí. Nếu có số phiếu đó, thì 
bất cứ lúc nào hai viện Đảng và Dân cũng được bầu cử người của Tâm Viện (Đảng Tài) vào Viện 
Cao Minh cho thăng bằng và đủ số 30 vị, kể cả mấy vị đang được cử lập chính phủ. Ngoài ra chỉ 
cần 16 phiếu của Viện Cao Minh là mọi tranh chấp khác của hai viện Đảng và Dân được quyết 
định. 

Sau ba nhiệm kỳ đầu, [thì] viện viên Viện Cao Minh nào cũng phải có 15 năm là trưởng, phụ, 
tá Viện, Mưu trong chính phủ hoặc là viện viên của Viện Dân Quí và Tâm Viên Đảng Tài, ngay từ 
khi bước vào ngưỡng cửa Viện Cao Minh. Tóm lại, Viện Cao Minh, cũng có tính chất của "viện cao 
mật", là một cần thiết để giữ quốc mật, có quyền như một "tối cao pháp viện", một "viện hồng y", là 
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tinh hoa tài đức của dân tộc. Nhưng cũng không nên vì thế mà thao túng quyền hành. Vậy, trừ 
trường hợp bất khả kháng, quyền chức Tướng Quốc nên dành cho Tâm Viện (Đảng Tài). 

Viện Đảng Tài là "hoạt trường tùy do" của các đảng phái (quốc gia) và cá nhân tài đức của 
quốc gia để bày tỏ quốc kế, để thảo luận tranh biện, tranh cử chức Tướng Quốc (một cách thường 
trực), nơi công nhận đồng lập và đối lập, bằng những phương tiện báo chí, ấn loát, phim ảnh và 
vận động tổ chức những đồng tình, [đồng] trí. Nhưng bạo động là điều cấm kỵ và coi như phạm 
pháp. Ngoài sở viện, Viện còn có những vùng thử nghiệm những chính sách được ba viện chấp 
nhận. Viện Đảng Tài là nơi tập hợp tinh hoa, nhân tài và thiên tài của dân tộc. Từ lâm thời đến 
chính thức, Viện Đảng Tài gồm 2 tổ chức: Tâm Viện Đảng Tài (trung tâm) và Đại Viện Đảng Tài. 

- Tâm Viện gồm tối đa 300 vị, là lãnh tụ các đảng phái (quốc gia) và chính khách hữu danh, 
hoặc là các nhà văn hóa, tướng tá, báo sĩ,... nhưng (thường) tất cả đều phải do Đại Viện bầu lên 
hoặc do Viện Cao Minh mời vào Tâm Viện mà có sự tán đồng chấp nhận của trưởng, phụ, và tá 
Tâm Viện. 

Nhiệm kỳ ở Viện Đảng Tài sẽ dài từ 1 năm, 2 năm rưỡi đến 5 năm tùy theo sự thuận tiện và 
quyết nghị của toàn viện Tâm và Đại (1 năm để nhiều người được thay tay nhau thử lãnh đạo thì 
hơn, vì tác dụng chính của Viện Đảng Tài là một trường thử thách, thi thố). 

- Đại Viện có từ 1000 đến 3000 vị, thường là nơi tiếp hoạt của những cựu Dân Quí, lãnh tụ 
cao cấp lẫn trung cấp của các đảng phái, các chính khách đang muốn thử nghiệm phát triển chính 
sách, sáng kiến của mình. Đây cũng là nơi gặp gỡ để thông cảm liên kết và đối lập của trí thức: 
giáo sư, sinh viên, văn nghệ sĩ, báo sĩ, lãnh tụ nghiệp đoàn,... và mỗi tỉnh được cử 3 người luân 
phiên nhau liên lạc hoạt động với Viện này. 

Đây là Điện Diên Hồng thường trực của những đàn anh trong thiên hạ, từ 20 tuổi trở lên, căn 
cứ vào tác phẩm hoặc thành tích hoạt động và có 3 người của Viện bảo đảm là người có tinh thần 
quốc gia giới thiệu, mời vào viện. Các cựu Dân Quí trở nên viện viên của Đại Viện nếu không tái 
ứng vào Viện Dân Quí. Đây là nơi ân cần đặc đãi các đảng phái (quốc gia) nhưng tất cả mọi người 
khi đã bước chân vào cửa Viện đều chỉ là một cá nhân "tùy do", không ai bị bắt buộc phải theo một 
khuynh hướng nào, nhưng đều có quyền bình đẳng vận động kết hợp hoạt động cho khuynh hướng 
mà mình cho là hay, là đúng. 

Quyền bất khả xâm phạm về đường lối chính trị của từng cá nhân phải được đảm bảo là thật 
"tùy do", bởi quyền "tùy do" không phải là quyền vô trách nhiệm. Ban thường vụ của Viện có 300 
vị do Đại Viện tự bầu lấy, tính theo phần trăm [?]. Mà quyền quyết định của Đại Viện ở 300 vị này, 
nên 300 phiếu này có giá trị bằng 300 phiếu của Tâm Viện, nếu cần so đo, nên Đại Viện bình đẳng 
với Tâm Viện trong việc bầu lập bảng danh sách cấp quốc, từ viện viên Viện Cao Minh đến chức 
Tướng Quốc, Trưởng Bộ, Đại Sứ,... 

Nhưng: 
- Tâm Viện là nơi cung cấp từ viện viên Viện Cao Minh đến Tướng Quốc, Phụ Quốc, Tá Quốc, 

Phụ Tướng, Tá Tướng, các Trưởng Bộ, Đại Sứ,... 
- Đại Viện là nơi cung cấp từ trưởng đến giám đốc, các cấp phụ, tá tỉnh và khu, là nơi trực tiếp 

xuất bản sách báo, phim ảnh, biểu ngữ, tổ chức đồng lập hay đối lập. 
IV. Chính phủ đổi đời 
(Các chức vụ của chính phủ gồm:) 
- Trưởng Quốc, Phụ Quốc, Tá Quốc, Tướng Quốc (Thủ Tướng), Phụ Tướng, Tá Tướng, 

Trưởng Ngoại, Trưởng Nội. 
- Tướng Mưu Binh: Trưởng Bộ Địa Binh, Trưởng Bộ Pháo Binh, Trưởng Bộ Mã Binh, Trưởng 

Bộ Thiên Binh, Trưởng Bộ Công Binh, Trưởng Bộ Ngân Binh, Trưởng Bộ Chính Binh, Trưởng Bộ 
Luật Binh, Trưởng Bộ Mật Binh. 

- Trưởng Viện Văn: Trưởng Bộ Báo, Trưởng Bộ In Cung, Trưởng Bộ Mỹ (Họa, Phim, Kịch, 
Vũ, Nhạc). 
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- Trưởng Viện Học: Trưởng Bộ Giáo, Trưởng Bộ Trường, Trưởng Bộ Sách, Trưởng Bộ Hoạt 
(Hoạt Động Thanh, Thiếu, Nhi, Lão), 

- Trưởng Viện Hành (Liên Tỉnh): Trưởng Bộ Cảnh, Trưởng Bộ Mật.  
- Trưởng Viện Luật: Trưởng Bộ Hòa, Trưởng Bộ Hộ, Trưởng Bộ Hình.  
- Trưởng Viện Sản (Tổ Chức Hợp Sản): Trưởng Bộ Kim, Trưởng Bộ Lâm, Trưởng Bộ Hải, 

Trưởng Bộ Địa, Trưởng Bộ Điền, Trưởng Bộ Mỏ, Trưởng Bộ Nhà, Trưởng Bộ Điện, Trưởng Bộ 
Tạp Sản. 

- Trưởng Viện Sài: Trưởng Bộ Sài (Tổ Chức Hợp Sài, Thương Cảng?), Trưởng Bộ Tiệm, 
Trưởng Bộ Thuế, Trưởng Bộ Cảng. 

- Trưởng Viện Lộ: Trưởng Bộ Địa Lộ, Trưởng Bộ Thiên Lộ, Trưởng Bộ Thủy Lộ, Trưởng bộ 
Thiết Lộ, Trưởng Bộ Xa. 

- Trưởng Viện Y: Trưởng Bộ Y, Trưởng Bộ Dược. 
- Trưởng Viện Ngân: Trưởng Bộ Lương. 
- Trưởng Viện Tạp: Trưởng Bộ Bưu. 
- Trưởng Viện Cao Minh: Viện Dân Quí, Viện Đảng Tài (Tâm Viện Đảng Tài, Đại Viện Đảng 

Tài) 
V. Nền kinh tế "tùy sản" 
Từ "triết tùy", ta dựng nền "kinh tế tùy sản", siêu sản, siêu giai cấp, hướng về dân tộc. Không 

lý luận mù quáng như quỉ cộng chỉ biết mâu thuẫn, quá thiên về hủy diệt, triết tùy cho ta thấy thiên 
lý hủy hưng, nhưng hủy là phụ, hưng là chính để sản sinh, thương yêu nhau, hợp hưng, lấp bất 
công xã hội, mở mang mọi cửa công bằng cho tài đức lớn nhỏ có cơ hội bình đẳng băng mình cùng 
tiến. Dìm diệt nhân tài là bất nhân hại nước. Tài, đức, lực hợp với việc, công. Tùy việc định số 
được dùng, tùy công định số thưởng, hưởng. Hưởng sao không cho quá chênh lệch, phí hoang, cản 
đàng đồng tiến. 

Dù con người sinh ra với những bất bình đẳng khôn ngu khoẻ yếu chăm lười so đo không xuể, 
nhưng xã hội con người không phải là một bầy dã thú đào thải nhau bằng luật rừng, bằng nanh 
vuốt kẻ khoẻ. Phải lấy tình lấp vực lý, như cần lý lấp vực tình, những vực thẳm của so đo chia rẽ 
con người. Phải chín bỏ làm mười mới sống nổi với nhau, tránh nỗi giết chóc, thương đau tự diệt. 
Nước ta lạc hậu, quá nghèo, phải cùng hi sinh hưởng ít làm nhiều, không ai bóc lột ai, lấy thặng dư 
xây dựng ngày mai, toàn dân đoàn kết, mỗi người tự đua đức tài, đêm ngày gắng tiến. Hi sinh là 
thứ mình cần hiến trả chính minh, sau khi trả nợ nước, nợ dân. Chân hạnh phúc chỉ có tùy tình nhà 
cảnh nước: Không để tư sản có nghĩa là ích kỷ, bóc lột, hủ hoang; cho hết kẻ nghèo túng bị đắng 
cay tủi nhục căm hờn; cho hết kẻ bị cám dỗ bởi cộng nô, xô dân tộc vào cảnh nồi da nấu thịt, giai 
cấp đấu tranh; cho lười hoang không bóc lột lực kiên kiệm liêm, sáng kiến; cho quyền tiểu (tư) sản 
không có nghĩa là xé lẻ, chia rẽ phân tán lực toàn dân đoàn kết. 

Ta dựng nền kinh tài "tùy sản", tức nền kinh tài kế hợp, nghĩa là kế hoạch hóa mọi hợp tác: 
hợp vốn (đầu tư), hợp lực quốc doanh, lập "hợp sài, hợp sản", lập kế phân công phân lợi cho hợp 
lý hợp tình, việc lớn khó, ta chia thành nhiều phần dễ, nhỏ, giản, rõ để không dẫm chân nhau, ôm 
đồm, luộm thuộm, mập mờ, để tránh nạn bất lực, nạn manh tâm lạm dụng quyền hành, để đẩy 
mạnh tầm tay sáng kiến, đẩy mạnh đà vòng xích sản truyền tay, chuyên làm theo kế sản loạt cho 
mau, mới, mạnh, mỹ [đẹp] từ hồn tới hình. 

Tiếp tay nhau xả lực suốt đêm ngày, làm ra làm, chơi ra chơi, nghỉ ngơi là nghỉ ngơi, không 
ngu mà lười nhưng đóng kịch hăng say chăm chỉ. Mỗi tháng chia ba tuần theo lịch âm dương, lấy 
trăng định tháng có ba tuần. Nghĩa là thượng tuần, trung tuần có 10 ngày, những hạ tuần tháng 
thiếu chỉ có 9 ngày. Nhưng mỗi tuần đều có 2 ngày nghỉ. Ngày 18 mỗi tháng lĩnh 1/3 lương. Ngày 
27 mỗi tháng lãnh 2/3 lương. Đêm một là đêm trăng tròn nhất. Một giờ sáng là lúc mặt trời hé, 
chớm giờ khởi của một ngày. 

Mỗi người làm mỗi ngày đêm 7 giờ, 1 buổi. Giờ hành chính làm từ mát mẻ hừng đông đến xế 
trưa lệch bóng. Một số sở làm từ 1 giờ sáng đến 7 giờ trưa, một số sở làm từ 2 giờ sáng đến 8 giờ 
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trưa, để tránh kẹt xe và chỗ ăn uống, để đỡ mất công đi về hai buổi, để có hẳn gần 1/2 ngày dành 
cho việc riêng, hoặc chơi, nghỉ, học. Sửa guồng máy hành chính cho giản đủ, để hành chính không 
có nghĩa là hành hạ người dân có giấy tờ phải chạy bảy nơi ba buổi. Mỗi giấy tờ phải ghi rõ ngày 
đưa, giờ được. 

Hợp lực hưng "tùy sản" dựng kinh tài kế hợp, lập kế hợp tác "chỉnh điền" để ai cấy trồng thì là 
chủ ruộng đất, chia việc hợp tình lý lực, khoa học hóa, kỹ nghệ hóa nghề nông, chống ích kỳ, chống 
hận thù điên khùng tố khổ. Vượt đất lên đắp lộ, đắt nền nhà. Đào vét sình thành lộ kênh, hồ sen, 
vựa cá. Đô thành vạn dặm chạy theo lộ kênh muôn ngả. Tỉnh thành quê, quê thành tỉnh. Nhà 
thoáng sạch, xinh cho mỗi gia đình, mái cứng, trên có trần, dưới lát gạch hoa, có vườn, sân bên hồ, 
sông lộng gió núi đồng. Dựng kỹ nghệ làm nhà tiền chế. Không thèm ở nhà lá, lều tranh, vách ván. 
Ngăn khe núi thành hồ đẹp chứa nước cấy trồng. Ngăn thác sông thành nguồn than trắng điện. 
Dựng nhà máy sản loạt truyền dây, tiếp tay nhau đêm ngày đẩy cao mức sản. 

Hợp sài hợp sản: buôn từ gốc bán tận ngọn, lập "hợp sài, hợp sản", lập "khu kinh tế" theo 
quốc kế 5 năm. 

Tăng hoặc miễn thuế theo "luật tùy" cung cầu, tùy hàng hạng bình dân hay xa xỉ. Xa xỉ không 
hề bị cấm, được mua bán tự do, nhưng "thuế tùy" cực kỳ chênh lệch so với hàng bình dân thuế nhẹ, 
miễn thuế hoặc phát không. 

Những hàng gánh, xe đẩy không mảy may chịu thuế. Người đi xe buýt, kẻ có công tác, tùy tiện 
được dùng tầu xe và đều miễn vé. 

Xã hội gia đình hóa, gia đình xã hội hóa, tập thể xã hội không quá nhân danh để lấn lột cá 
nhân. Ngược lại, cá nhân không thể quá nhân danh "tùy do" mà lấn lột xã hội. Nghĩa là không thể 
gọi là tự do, bởi chỉ có "tùy do" mới khiến cá nhân và tập thể (xã hội) có thể dung dưỡng nhau, hợp 
lý hợp tình nhất. Đó là điểm cao cả của văn minh, không căm thù, cùng ấm no, ngày mai hết mịt 
mù vất vả.  

VI. Gia đình và xã hội 
Hôn nhân tự do, có trách nhiệm. Nhà nước lo xây tổ ấm, cưới xin cho. Đẻ con không phải lo 

tiền sinh, nuôi. Nhà nước săn sóc khi thai còn nhỏ, đuối. *ốm đau có y sĩ tận tâm, ân cần thuốc 
thang, không lo chết oan, tiền mất tật mang. Khi chết không lo tiền nghĩa trang chôn cất. 

Sống không lo thất học, thất nghiệp, quẫn lỗ, phá sản, nợ nần. Gia đình không lo tình rạn nứt, 
tan hoang, cấu xé nhau trong địa ngục cơm, áo, tiền. Ai cũng được "tùy lực" học hành cho dân 
giầu nước mạnh. Không ai phải ngồi gốc sung chờ đợi sung rơi trước chuỗi ngày vô nghĩa rã rời, 
trước những mảnh đời mồ hôi máu mắt xối xả. Trong mùa gặt mới, công trường tưng bừng vũ 
khúc, họa, nhạc, thơ. Già trẻ gái trai vui nhộn thương kính nhau thân mật. Gia đình hóa xã hội và 
xã hội hóa gia đình, xã hội hóa tâm linh, xã hội nuôi cá tính. 

VII. Giáo dục và sáng tạo 
Con đẻ ra đã có nhà nước lo dậy nuôi. Học hành không lo vì phương tiện mà đắm đuối. Dù 

học ở mức nào, môn nào đều được miễn học phí. 
Toàn quốc là trường học mọi môn mọi mức, luyện tài tu đức cho già trẻ hòa mình với thời đổi 

đời. Dựng nền đại học không ngừng tân dân, đi vào dân, tạo chuyên viên, lực sản. 
Văn minh là lực toàn dân ham học, ham hành. Già trẻ gái trai tìm lý thuyết hợp thật hành mà 

giùi mài kinh sử, tim óc, bàn tay. Từng người tự giác tự đua học hành soát xét sửa tiến. Học sách 
cần như học đời, học trời. Không lười vịn cớ nọ kia ngừng nghỉ. Thầm thắng từ mình, mỗi người là 
chiến sĩ. Từng tim óc, từng bàn tay say mê gắng gỡ thế cờ quốc sỉ. Công dân là công chức. Dân là 
quân, quân là dân, từ loạn tới bình, tay súng tay cày xây đẩy mạnh đà chiến, sản. Dũng cảm phá 
xây đổi đời dân tộc. Can đảm nhận ta quá lạc hậu rồi, cần tiến tới văn minh bằng thần tốc, để kịp 
người, vượt người, với năng lực thần thoại của dân ta. Chỉ còn có một đàng vinh vượng nhiệm màu 
là rút kinh nghiệm, can đảm băng mình sáng tạo. 

Phải nhận rằng bao trang sử Việt sáng tạo quá nghèo hèn. Bây giờ phải kíp tăng tiến không 
ngừng thành phong trào bão lốc. Thà lỡ lập dị mông lung còn hơn trễ ngừng hóa hủ. Phép lạ của 
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Sách Ước là sáng tạo, với nhiệm mầu của Gậy Thần, "lực tùy", ta dựng lên thành tháp trụ văn 
minh. 

Muốn thế thì đừng ngỡ ngàng, đừng giật mình trước những đổi thay mới lạ, để tài hoa, thánh 
nhân dân tộc thoát thời bị đắm chìm, dìm chết, thui chột bởi những mặc cảm tự ti lẫn với đố kị tự 
tôn, mặc cảm bụt chùa nhà không thiêng, khiến tổ quốc bị xích xiềng ngả nghiêng, xâm lăng, ly 
loạn. 

VIII. Nền quốc học đổi đời 
Tùy tài, không còn vì giầu nghèo, con ông cháu cha, mọi người đều được nhà nước lo cấp đủ 

phương tiện để theo học cho mau thành, không còn phải mất học phí, lo ăn, mặc, ở, dù trường lớp 
nào, và phải có lương sài. 

Từ 1 đến 5 tuổi là năm năm nuôi dạy bằng nhà sữa, vườn trẻ, trường mẹ. Ở đây chơi hơn là 
học, học bằng chơi. 

Từ 6 đến 10 tuổi là năm năm tiểu học. 
Từ 11 đến 15 tuổi là năm năm trung học. 
Tiểu học và trung học là mười năm đèn sách theo một chương trình hiểu biết phổ thông tối 

thiểu cho công dân một nước văn minh. 
Từ 16 đến 20 tuổi là năm năm đại học chuyên nghiệp chuyên khoa theo đúng nghĩa của nó, để 

thành một chuyên viên, ra khỏi trường sẽ sành sỏi một nghề với đôi tay và khối óc sản xuất. Cần 
hướng nghiệp cho đúng năng khiếu từ tuổi 16. Thi đỗ gọi là chuyên sư. 

Lọc kẻ thông minh học cao rộng được nữa mà nâng lên những trường cao học (20-25 tuổi). 
Thế là từ chuyên sư viên đã trở nên cao viên. Thi đỗ gọi là cao sư (tầm kỹ sư, giáo sư). 

Nếu còn nhiều khả năng học rộng hơn nữa, thì được học thêm năm năm nữa, tới 30 tuổi. Ở 
những lớp này, học viên được gọi là kiêm viên. Thi đỗ gọi là kiêm sư. Lực học lỗi lạc hơn nữa, thì 
được tiếp tục học hành nghiên cứu để phát minh, sáng tạo bằng trình độ siêu học, cho tới chừng 35 
tuổi. Tốt nghiệp thì siêu viên được phong là siêu sư, với những đề án phát minh hoặc sáng tạo 
phẩm là điều kiện thành đạt. 

Tên cấp bậc mỗi lớp sẽ gọi theo số tuổi định như trên đây, tính theo nhịp học lên đều, trung 
bình (mỗi lớp chỉ được học lại một năm, thi trượt môn nào chỉ phải thi lại riêng môn đó; thật giỏi 
thì được miễn thi hoặc được cứu xét đặc biệt khi trượt). 

Then chốt của mọi môn mức là hướng vào sức sản; bồi dưỡng tâm hồn và tầm hiểu biết thích 
hợp với từng cấp học, với thời đại và thời thế; tận diệt nạn giáo dục "từ chương mới" hành hạ học 
viên với những chương trình quá nặng nề, vô ích, quá thừa mà đi thi là cầu may, học là học tủ; hợp 
tình hợp lý hóa từ ngôn ngữ tới chữ viết (hợp lý hóa, khoa học hóa chữ Việt và tiếng nói Việt).  

B/ TỔ CHỨC LỰC VIỆT 
- Long Linh là Rồng Linh Thiêng. Mà mỗi Kinh Hịch này là một vảy vuốt của Rồng ấy. Và 

xương thịt tai mắt hi vọng của đồng đạo sẽ trở nên xương thịt tai mắt hi vọng của Rồng ấy. 
Rồng ấy linh lớn lên theo lực linh lớn của số Kinh Hịch và số đồng đạo, sự ẩn hiện vô lường 

linh động của tính linh của Rồng ấy. Và Long Linh ấy sẽ biến hóa thành Thành Loa Vạn Lý. 
Thành Loa Vạn Lý là ý nghĩa tượng trưng của hệ thống tổ chức Lực Việt. Kinh Hịch này 

truyền đi như những tảng đá xây thành ấy, gắn lòng người với nhau thành lực đổi đời, tiếp nối, tiếp 
nối cho càng ngày càng dầy bền, dài rộng thì thành thiêng ấy là Thành Vạn Lý, sống động, ẩn hiện 
bởi xây dựng bằng những phiến tâm thân đồng đạo. 

Thời nguy khó thì mật mà tự động truyền đi, họp lại, tiếp nối cho thành thiêng kín ẩn. Thời 
thuận dễ thì hợp pháp mà công khai truyền họp theo nguyên tắc từ công khai chuyển tiềm lực vào 
bí mật và từ bí mật vận chuyển tinh lực ra công khai. 

Công tác trọng đại ấy còn ví việc gieo gây lý tưởng cứu dân tộc của Kinh Hịch như là việc 
gieo giống lúa tốt để trở nên đồng lúa bát ngát, ngùn ngụt sức sống của dân tộc. Nào việc cày bừa 
gieo cấy tới làm cỏ tát nước, tới ngày lúa chín ngập đất thì rơm chất đống, thóc đổ vựa để không ai 
đói khổ nữa. Vựa lúa cao ngất trời đó là lực nhẫn nại can đảm của từng kẻ cấy cày, là lực của mỗi 
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hạt lúa nhỏ kia ngày đêm lo cho mình biến thành bông lúa nặng trĩu trăm hạt và cả cánh đồng lúa 
vàng dạt dào như hàng triệu cánh tay, sống tay giơ lên trời để cùng nói về mong muốn của mình, 
để nói về nhân đàng. 

Thành Vạn Lý kia dù do mấy khối óc phác họa nhưng không do một tảng đá lớn làm thành. 
Phải do từng viên đá, gạch xếp mình vào những hàng hàng lớp lớp. Tách một tảng đá của thành ấy 
ra, nó có khi vô nghĩa. Người ta có thể dễ dàng đập bể, dẫm lên. Nhưng khi hàng triệu tảng đá đã 
kết hợp gắn bó với nhau nên Thành Vạn Lý cao dầy, thì mỗi tảng đá sẽ trở nên một điều kiện sống 
chết, thắng bại đặt sừng sững trước kẻ muốn vượt qua. Mỗi tảng đá, mỗi viên gạch tự nó trở nên 
tiếng sấm sét, sấm truyền, dù nó chỉ nói bằng im lặng, bằng thứ lửa ngùn ngụt lạnh lùng để nói về 
những hoài bão của dân tộc thần thoại này. Đó là tiếng loa vĩ đại của Loa Thành Thiêng ấy ở 
những ngày lịch sử của dân tộc, đánh dấu vào thời gian không gian như kim tự tháp trên sa mạc 
mênh mông của cuộc đời. 

I. Thành Thiêng Vạn Lý 
a) Muốn xây Thành Thiêng Vạn Lý ấy, chỉ cần rằng, mỗi người, sau khi đọc kỹ Kinh Hịch này, 

sẽ truyền cho hai người thân cùng đọc, cùng luận, cùng làm. Cứ ba người thành một đơn vị gọi là 
một "tam". Và cứ thế mà truyền lan đi cho rộng ra. Nếu Kinh Hịch toàn tập chưa tới tay để mỗi 
người có một bản, thì hãy lo đánh máy từng phần mà truyền rao dần, lo sao cho mỗi người có một 
Kinh Hịch, mỗi gia đình một Kinh Hịch chung. 

b) Tối thiểu, mỗi tuần, mỗi "tam" họp nửa giờ để đọc một đoạn Kinh Hịch đã hẹn định từ tuần 
trước, để mỗi người suy nghiệm sẵn mà thuyết trình, thảo luận, học hỏi từng câu từng chữ. Hoặc 
mỗi người đọc một đoạn ngắn cho người khác nghe, rồi bàn luận học hỏi. Hoặc mỗi người cùng 
đọc theo một nhịp... Tùy hoàn cảnh mà dùng cách nào. 

c) Kiểm điểm công tác xây thành thiêng, kiểm điểm kinh tài, nhân sự và linh tinh rồi lập dự kế 
công tác cho năm, tháng, tuần, ngày,... 

d) Học tập, phê phán tình hình qua dư luận, báo, sách, tài liệu, từ chính trị, tôn giáo, kinh tế, 
nghệ thuật, quân sự, khoa học, quốc tế, quốc nội,... để lo hoạt động cho thích ứng với tình thế. Nên 
lần lượt cắt phiên thuyết trình, người kém nên phụ trách cho quen, người giỏi giúp. Mọi người đều 
phải gắng tập nghĩ sâu, viết sắc, nói sáng, làm đúng. 

e) Mọi người cần phụ trách sáng tác, nghiên cứu. Khi tập viết thâu tóm, lập luận cho ngắn gọn 
mà đủ đúng; khi tập viết mở rộng những vấn đề đơn sơ thành những tài liệu thông minh phong phú. 
Những tác phẩm lớn nhỏ đều được xét kỹ về giá trị nghiên cứu hay sáng tác của nó, để lo in và phổ 
biến. 

f) Một bài báo, một đoạn văn, một lời nói của một người – dù không phải là lực viên, đồng đạo 
– đều có thể trở nên tài liệu học tập mà ta trích in và phổ biến rộng hẹp, tùy tầm quan trọng của 
nó. Nhưng phần nhiều sự trích dùng ấy cần có những nhận định của ta và có chua rõ ràng người 
đó không phải là đồng đạo, lực viên. 

g) Mỗi tác phẩm lớn nhỏ của ai phải mang danh lực người đó. Nếu cấp trên có sửa mấy phần 
trăm thì đều chua rõ một cách "tùy đối". Nếu không sửa nổi và không được in thì đừng có nản. Bởi 
trước hết đây là một cách tập nghĩ và viết của mọi đồng đạo, mục đích không phải để nên văn sĩ tất 
cả, nhưng để cho tư tưởng rõ ràng mạch lạc hơn, sinh hoạt cụ thể hơn, luyện cách báo cáo, nhận 
định và tăng tiến văn hóa bằng viết, cho thành thói quen. 

C. THƯ THÂN 
Tới đây, trang kinh thành trang thư thân gửi người thân là đồng bào, đồng đọc, đồng đạo. 
Vâng, dù là ai, đã đọc Kinh Hịch này, thì dù đồng ý hay không, nhiều hay ít, đã là quí rồi. Xin 

nhận ở nơi đây muôn vàn cảm tạ sâu dầy, dù đó chỉ là bổn phận chung của mọi người trong việc 
tìm hiểu và góp làm cho những khắc khoải về thân phận dân tộc, để vùng đau khổ này biến thành 
vùng vinh vượng. Dù biết rằng người bất đồng sẽ không ít, bởi trời cũng chẳng thể làm mọi người 
đồng ý bao giờ, bởi chính người ta cũng thường bất đồng với chính mình mà thành ân hận tới hối 
hận, bất mãn với chính mình, thứ bất mãn siêu hình của kiếp người, kiếp tiên bị đầy vào một thiên 
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đàng đổ vỡ đầy mơ ước mung lung, thành dấn thân gắng gổ băng mình, khiến bản thân Kinh Hịch 
này cũng đã là những trận cuồng phong khắc khoải, bất mãn và mơ ưóc của kiếp người, về kiếp 
người, cho kiếp người. Nên lý do có mặt của Kinh Hịch còn là mộng ước tới tin tưởng rằng số 
người đồng tình trở nên đồng đảng sẽ không nhỏ, nếu có may mắn. Bởi về vùng vinh vượng chắc 
không thể có đàng nào khác là một đại lộ đã được lấp san sang bên lề những lô mô tiểu dị – bị coi 
là hố thẳm mặc cả, chia rẽ – để đăm đăm nhìn thẳng vào đại đồng, đích đàng đại nghĩa, để có thể 
tay cầm tay, vai kề vai cùng rong ruổi về vùng vinh vượng. Bởi muốn tự cứu chỉ có cách cùng cứu. 
Giờ nhân đàng đã điểm rồi. Nỗi đau chết thê thảm của dân tộc và nhân loại đã đến, tới độ điên! 
Bây giờ không còn phải là ngày giờ kiêu căng hay nhã giả, khôn vặt. Đã quá lúc phải nói lên, phải 
gào lên, (mà) phải im lìm, lì lợm, sừng sững đứng lên, lạnh lùng, lừng lững lên đàng sứ mạng. Phải 
tự bứt tai mình khi tai nào còn để lọt vào lòng mình những eo xèo vụn vặt, xé lẻ, nhỏ nhen của 
những bàn tay chằng chịt xích xiềng mặc cảm, lởm chởm nanh nọc tự tôn lẫn tự ti. 

Thành ư? Bại ư? Là sự thường. Có thể kém mức tưởng, bằng mức tưởng, hoặc hơn mức tưởng 
như một bất ngờ, như những phép lạ của khởi và tới, đi và đến. Nhưng thà có may mắn được thất 
bại biển trời còn hơn sống khôn ngoan phẳng lặng trong ao tù quỉ ám hôi nhơ. 

Thà là thành đàng "thành bại lớn thiêu càn mái tóc, lớp cùng thông như đốt buồng gan", nếu 
có, bởi "cái quay búng sẵn trên trời". Bởi giá cuộc sống không hẳn do thành, dù thành là đích. Bởi 
giá cuộc sống do giám thành giám bại. Coi bại lớn đã là một thứ phúc lạc, tuy thành thắng là đích. 
Bởi giá cuộc sống là giám thiết tha tới đam mê vươn lên, băng mình lên, trả lại cho ốc sên cái vẻ 
bóng bẩy khôn ngoan của nó. 

Vì thuộc về Rồng, số kiếp dấn thân vào thách đố của vực thẳm, nơi sinh và thành của kiếp 
Rồng, nơi từ đó Rồng băng mình lên tiên giới, yên vui vùng vinh vượng đời đời mơ ước. 

 
Theo thiển ý, điều đầu tiên chúng ta cần làm ngay hiện nay là phần B (tổ chức lực Việt). 

Chúng ta họp lại thành từng "tam". Kết quả tuần tự gửi về NgD. Ban Phụ Trách NgD sẽ tùy nghi 
lựa chọn đăng lên để các "tam" khác đóng góp thêm hoặc mang thi hành. 

Bắt đầu đơn giản như vậy mà biết đâu kết quả sẽ vô cùng rộng lớn và ích lợi. Bằng như chẳng 
có nổi một "tam" nào hoạt động, thì câu trả lời cũng thật rõ ràng: Chẳng ai buồn quan tâm về 
chuyện Việt Nam nữa, quên đi thôi! Chúng ta cũng có cái lợi vô bờ là hết băn khoăn và yên tâm ăn 
no ngủ kỹ.  

 
 
 

HỢM HĨNH? 
 

Cái tựa bài viết hay cuốn sách nhiều khi thật tai hại. 
Tôi đi kiếm sách ở các tiệm, mỗi khi thấy cuốn "Làm việc với các nhân vật danh tiếng thế giới: 

Câu chuyện đời tôi" là lại nhồn nhột và nhủ thầm sao lắm vị hợm hĩnh thế! 
Kể ra nhìn một cái tựa như thế của các tác giả ngoại quốc thì thấy đâu có sao. Dù rằng chính 

người ngoại quốc đã có câu "cái tôi đáng ghét" (le moi haissable), nhưng vẫn không xốn con mắt, 
ngứa lỗ tai, vì văn hóa họ không coi trọng đức khiêm nhường. Trong văn hóa ta, thì trái lại, đức 
khiêm nhường là hàng đầu ở kẻ trí giả. Họ luôn luôn nhún nhường: quả nhân, thiểm chức, bần tăng, 
bỉ nhân, ngu đệ, tiện thiếp... 

Thế cho nên "Chuyện đời một chuyên gia" chả hạn nghe vẫn êm tai hơn "Câu chuyện đời tôi". 
Anh là cái thá gì? Ai hơi đâu mà nghe chuyện đời anh? Danh nhân, người tên tuổi, người có tiếng 
tăm, người nổi tiếng,... mỗi thứ đều ẩn dụ một chút khác nhau. 

"Danh nhân, người tên tuổi" ngụ ý một người hữu ích, được mọi người khâm phục, thường lại 
đã qua đời lâu: Voltaire, Tôn Dật Tiên, Nehru... "Người có tiếng tăm, người nổi tiếng" được nhiều 
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người biết đến, ưa thích hay không, nhưng không nhất thiết phải khâm phục, nhiều khi hãy còn 
sống nhăn: O.J. Simpson, Saddam Hussein, Kim Chính Nhất... 

Vậy làm việc với "nhân vật danh tiếng", tất nhiên phần lớn còn sống nhăn, thì cũng chẳng có gì 
đáng khoe, đáng đọc. Chưa kể rất nhiều phần những "nhân vật danh tiếng" bất quá cũng chỉ được 
biết đến ở một lãnh vực nào, trong một giới nào. Vì vậy, tôi đã chẳng buồn ngó tới cuốn sách. Chưa 
kể, đâu đó, tôi có liếc thấy một vài bài chê là tác giả... nói phét. 

Bỗng nhiên, một ông bạn gửi email và yêu cầu tôi đọc. Đang lúc thiếu sách, tôi chiều ông bạn, 
đọc thử. 

Và, thật bất ngờ, trái hẳn với điều tôi quả đoán. Đây là một cuốn sách, theo tôi, có giá trị. 
Thực ra đây là một bản được phóng trên Talawas. Theo người giới thiệu Lê Dũng, cuốn hồi ký 

này đã được xuất bản đầu năm 2004, với hai ấn bản Việt ngữ và Anh ngữ, nay hiệu đính, bổ sung. 
Nó giá trị ở chỗ nay tên thực của các nhân vật được hài ra rành mạch thay vì thay đổi (gọi trệch đi) 
trong bản trước. Và, như tác giả trình bày trong "Lời nói đầu", là nói thật về các sự việc, nói thẳng 
về các con người:  

Tôi không muốn có thêm một cuốn sách nữa vào trong đống sách của đám người thuộc chính 
quyền Sài Gòn cũ. Tôi đâu cần đến một cuốn sách để tự biện bạch như họ, và tôi cũng không muốn 
viết ra những sự thật nửa vời hay những sự thật bóp méo để biện minh cho hành vi quá khứ hay 
cho thái độ hiện tại. 

Ông chỉ cốt viết để lại riêng cho các con, từ 25 năm trước:  
Tôi chỉ viết riêng cho gia đình (tôi) và đặc biệt là cho năm đứa con (tôi): tôi muốn mình hoàn 

toàn chân thật, không một lời nói dối. Tôi muốn được hoàn toàn tự do khi kể lại các sự kiện đúng 
như tôi đã chứng kiến, tôi muốn đánh giá các nhân vật đúng như tôi đã nhận định, và mô tả các 
hoàn cảnh xã hội và chính trị đúng như tôi đã quan sát. 

Nhưng do sự thúc giục của thân hữu, nên ông mang cho in. 
Mà tác giả là người tuân thủ một cách cứng rắn những nguyên tắc đạo đức, biết rất nhiều điều 

bí mật, chứng kiến quá nhiều những con người thiếu tư cách... trong suốt cả sự nghiệp lâu dài ấy, 
tôi nhận thấy rất ít người thật sự lưu tâm tới quyền lợi chung. Hầu hết thời gian, người ta không 
dành cho quốc gia hay dân tộc, mà dành cho gia đình họ, quyền lợi riêng tư của họ, cái ta của họ, 
và trên hết là túi tiền của họ. 

Đọc hết cuốn sách, tôi công nhận tác giả Nguyễn Hữu Hanh, nguyên tổng giám đốc Ngân 
Hàng Quốc Gia (1955-62), tổng giám đốc Ngân Hàng Việt Nam Thương Tín (1955-60), sáng lập 
viên Công Ty Giấy COGIDO, Công Ty Bảo Hiểm Và Tái Bảo Hiểm VAR, Công Ty Khuếch 
Trương Kỹ Nghệ SOFIDIV, thống đốc Ngân Hàng Quốc Gia (1965-68) vân vân... đã làm đúng 
điều ông viết. Do đó, người đọc được biết rất nhiều về những sự việc và nhân vật của hai cái cộng 
hòa. Cho nên tôi nghĩ, mọi người nên tìm đọc. Không phải để thỏa tính tò mò, mà để biết sự thực, 
hầu tránh những sai lầm trong việc giải quyết sự việc, tín nhiệm nhân sự trong tương lai. Ngoài 
những sai lạc nhỏ tất nhiên không tránh khỏi, có một vài điểm, thiết nghĩ tác giả nên bổ túc. 

Thứ nhất là vấn đề chỉ mặt đặt tên vẫn chưa dứt khoát. Thí dụ:  
- Một vị bộ trưởng của ông muốn tỏ cho ông thấy là anh ta nghèo khổ và thanh liêm như thế 

nào, đã nói với ông rằng (anh ta) chỉ có hai cái áo sơ mi! Diệm tin anh ta! Vậy nhưng vị bộ trưởng 
này, (sau) khi thoát khỏi Việt Nam sau cuộc đảo chánh 1963, đã sống một cuộc đời xa hoa suốt 40 
năm mà không phải làm việc! - Một bộ trưởng bị dính vào với một trương mục thật lớn ở Thụy Sĩ; 
tôi định đưa cho tòa án để giải quyết tương tự như một người Trung Hoa ở Chợ Lớn cũng bị bắt và 
đang ngồi tù. Nhưng Kỳ sợ tai tiếng cho chánh phủ, nên bảo tôi [chỉ] phạt thật nặng là đủ. 

- Một cựu tổng trưởng thích mị dân, một thời gian trước khi Miền Nam thất thủ, đã có một vài 
tuyên bố nảy lửa, chống lại người Mỹ, để tạo tiếng tăm chống Mỹ trong lòng công chúng Việt Nam 
thời đó. Thế nhưng khi (anh ta) qua Mỹ, anh ta đã nhận được sự hỗ trợ tích cực từ giới chức Mỹ 
khi đi tìm việc làm. - Có vẻ như là lượng thuốc phiện này thuộc về một vị tướng nào đó trên Tây 
Nguyên. 
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- Thủ tướng là một người Thiên Chúa Giáo, đã cho phép bất cứ ai đi hành hương Fatima (một 
địa điểm ở Bồ Đào Nha), khi trở về được đem theo một chiếc xe hơi đã qua sử dụng (second 
hand)... nên dẫn đường cho cả một khối chuyện gian lận. - Đây nữa, một vị nguyên phó thủ tướng, 
người đã ở lại Việt Nam để làm việc cho chính quyền mới, hình như đã tuyên bố rằng chính ông ta 
đã bảo vệ số vàng ở Ngân Hàng Trung Ương, chống lại mọi nỗ lực của Thiệu nhằm đem vàng đi; 
đó là một lời khẳng định sai lầm, và những ai tin lời nói ấy, dù ở trong hay ngoài chính quyền, 
cũng đều hết sức ngây thơ. 

- Họ nói với tôi rằng họ muốn tống cổ ra khỏi Canada một viên tướng hết sức tham nhũng, vốn 
là cánh tay phải của Thiệu và (là) một tay kinh doanh mà ai cũng biết đã từng phỗng tay trên một 
ngân hàng ở Sài Gòn bằng những biện pháp bất chánh. 

Dĩ nhiên, với những người am hiểu thì họ thừa biết những vị nêu trên là ai rồi. Nhưng cũng dĩ 
nhiên các người đó đâu cần đến ai vạch ra, mà sách là dành cho đám thường dân, những người cần 
biết mặt biết tên những vị đó, để mà kiềng họ ra, kẻo rồi cứ tái diễn lại những sự sai lầm về người 
về việc. Thứ đến là việc đầu tháng ba 1975, tác giả đề nghị với ông Thiệu vị trí bộ trưởng Ngoại 
Giao, với một mục tiêu đặc biệt: thương thuyết với Hà Nội và cố gắng đi đến một sự thông cảm để 
tránh chiến tranh và đau khổ cho Việt Nam trước khi quá trễ." 

Đồng ý tình trạng lúc đó là đành "còn nước còn tát". Nhưng cái "hi vọng rất mong manh" của 
tác giả vẫn chứng tỏ cái khờ khạo của một người chẳng biết gì về cứu cánh, chủ trương, thái độ của 
cộng sản cả. Với họ chỉ có sức mạnh. Ở thế yếu, thì chỉ có đầu hàng, khuất phục, chịu trừng phạt. 
Chấm hết. Tiếp đến, cũng vì cái khờ khạo này mà tác giả bỏ tiền túi, từ 1991-94, bốn lần về nước 
tính chuyện "cố vấn xây dựng quê hương" với cộng sản. Ông cho rằng ông Võ Văn Kiệt hoan hỉ 
lắm. Mà chỉ vì ông Nguyễn Xuân Oánh xúc xiểm nên việc không thành. Lại cũng vẫn là cái "hi 
vọng rất mong manh". Ông Hanh không hiểu nổi là cộng sản họ cần quái gì quốc kế dân sinh. Ngu 
dân và bần cùng hóa là chủ trương của họ. Giá ông bàn sao để họ lủm được nhiều tiền vào túi riêng, 
thì chắc chắn họ hoan nghênh đấy. 

Ông Hanh có viết rằng:  
Sau khi thấy không giúp được xứ sở trong bốn chuyến về nước, tôi hi vọng dùng cuốn sách của 

tôi để trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp, chuyên môn cho dân, cho nước, nhưng tiếc thay, bức 
thành kiểm duyệt quá cao nên chuyện này không thành. 

Điều này rõ ràng chỉ ra là có một cuốn sách khác, mà có lẽ ông Hanh đã gửi cho giới chức 
cộng sản. Vì cuốn hồi ký này thì ông có in đâu. Mãi đến 2004, mười năm sau (2004-1994), nó mới 
được mang in. Mà nó cũng chỉ nêu lên những tệ đoan của nhân sự Miền Nam, chứ có thấy gì là 
"kinh nghiệm nghề nghiệp, chuyên môn mang trao cho dân cho nước" đâu. Nếu đúng thế, ước gì 
ông Hanh cho xuất bản cuốn đó, để người dân học hỏi. 

Người giới thiệu Lê Dũng đã nhận xét một điều chí lý là:  
Nhưng khi đọc hồi ký này, điều làm tôi lưu ý là ông Hanh đã có nhận xét nghiêm khắc về lãnh 

đạo Việt Nam Cộng Hòa, ông đã dứt áo ra đi; ông cũng chỉ trích chính sách của Mỹ qua những 
biến cố thời sự gần đây, thế mà ông chỉ nói sơ qua về những việc ông làm cho nhân dân Việt Nam 
qua sự trung gian của chính quyền trong bốn chuyến làm việc tại Việt Nam. Được huấn luyện từ 
buổi đầu sự nghiệp về cách nhận xét người, khả năng phán đoán của ông còn được tập dượt, cọ sát 
ở những chức vụ điều hành trong nhiều năm dài, làm sao ông lại không thấy, không đánh giá, phê 
phán những lãnh đạo mới của Việt Nam, sau những lần tiếp xúc, làm việc với họ; lại không nhận 
định về Việt Nam hiện nay trong những lãnh vực sở trường của ông? 

Hình như ông Lê Dũng quên đấy. Ông Hanh "đã viết rất nhiều bài (viết) về các vấn đề kinh tế, 
tài chánh Việt Nam và những phương án giải quyết mà tôi xuất bản ở Paris và luôn luôn gửi một 
bản sao cho thủ tướng Kiệt qua linh mục Từ." Chắc những bài này viết bằng tiếng Pháp. Cộng sản 
không dùng. Giá mà ông Hanh dịch ra tiếng Việt, mang đăng trên báo chí Việt ngữ, biết đâu chả là 
một đóng góp lớn lao cho những người đang băn khoăn tìm giải pháp cho tương lai đất nước. Mong 
lắm thay! 
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Có một vài điều tôi thấy bất ổn: 
- Ông Hanh viết:  
Tôi cũng hết sức quan tâm tới vấn đề phúc lợi của nhân viên ở cả hai ngân hàng: tôi đã thiết 

lập một kế hoạch hưu bổng phóng khoáng nhất nước, cải thiện hệ thống bảo hiểm xã hội, xây dựng 
những khu nhà ở thoáng rộng để cho các nhân viên ở, hoặc bán chịu dài hạn cho các nhân viên 
ngân hàng mọi cấp. Việc này thường bị các cơ quan nhà nước khác ganh tị và chỉ trích kịch liệt, 
nhưng được các nhân viên ngân hàng hết sức tán thưởng; rồi không bao lâu nó cũng được các cơ 
quan nhà nước khác bắt chước, nhưng việc làm của họ thường bị giới hạn bởi thiếu kinh phí hay 
thiếu quyết tâm của các cấp lãnh đạo của họ. 

Phúc lợi dĩ nhiên ai mà chẳng ham. Nhưng câu hỏi của tôi là: Cùng là nhân viên nhà nước, dựa 
trên cơ sở nào mà một cơ quan lại ban phúc lợi cho nhân viên của mình hơn người khác. Tiền ở đâu 
ra. Nếu tiền là của nhà nước thì có công bằng không. Của người phúc ta, ai mà chẳng làm được. Mà 
thành phần đáng hưởng phúc lợi hơn cả trước hết phải là binh lính mang mạng sống ra bảo vệ an 
ninh cho các vị ở ngân hàng ngồi mát ăn bát vàng. Thứ nữa thì đáng quan tâm đến nhà giáo, là 
những người làm công việc đào tạo con người. 

- Ông lại viết:  
Một đại diện IMF ở một nước Trung Mỹ được giao cho nhiệm vụ đầy quyền thế là kiểm soát 

tình trạng rối ren của hệ thống tiền tệ, đã không bao giờ nhận ra được rằng đồng tiền quốc gia ở 
đó có chứa đụng một điều khoản quan trọng in trên mỗi tờ giấy bạc là đồng tiền này được hoán đổi 
qua đồng đô la Mỹ theo một tỉ suất cố định. Đây là một điều kiện rất nguy hiểm và đầy bất trắc, bởi 
vì đồng bạc ấy đã sụt giá nhiều rồi, đã trở nên (rất) quá yếu và có thể bị phá giá bất cứ lúc nào; 
trong trường hợp đó, dân chúng có quyền đòi hỏi một cách hợp pháp chính quyền (của họ) đổi tiền 
của họ ra tiền đô la Mỹ, với tỉ giá hối đoái cố định cũ. Khi tôi vạch rõ sự nguy hiểm này cho chính 
phủ sở tại, họ đều bị chấn động; thể theo lời yêu cầu của họ, tôi đề nghi xóa điều kiện ấy một cách 
kín đáo và hủy bỏ điều cam kết; bằng một cách lặng lẽ in các đồng bạc mới nhưng không có điều 
khoản nguy hiểm trên và thay dần cho những đồng tiền cũ... Tôi không biết chắc từ ấy đến nay đề 
nghị của tôi đã được thực hiện hay chưa. Nếu độc giả nào tình cờ đi qua Haiti, thì xin nhìn coi 
đồng bạc hiện nay có còn mang điều khoản ấy nữa hay không. 

Tôi thấy biện pháp của ông Hanh chẳng cao siêu gì. 
Xưa kia, ở ba xứ Đông Dương (Việt, Miên, Lào), người dân tiêu song hành tiền của Đông 

Dương Ngân Hàng, bạc đồng (27,215gr với chuẩn độ 900/1000) và bạc giấy, nghĩa là thuộc hệ 
thống ngân bản vị. Đồng bạc (piastre) trị giá 100 đồng xu (sou). Dân nghèo chỉ tiêu tiền xu, mấy 
khi có bạc đồng. Còn thường, thị dân ưa bạc giấy cho nhẹ nhàng gọn ghẽ. Nhưng các phú hào thôn 
quê lại chuộng bạc đồng, để bỏ đầy hũ chôn làm của. Có lẽ thấy cứ phải đúc bạc đồng hoài, lỗ vốn, 
nhà nước đổi sang... kim bản vị, in thêm loại giấy bạc mới, thu hồi dần bạc đồng. Bạc giấy này một 
mặt vẽ hình người phụ nữ Việt Nam thôn quê, một mặt người nông phu Việt Nam gánh hai thúng 
dừa. Theo sắc lệnh của chính phủ Pháp ký ngày 31-5-1930, đơn vị đồng tiền là 655mgr vàng. Trên 
tiền có dòng chữ "Giấy một đồng vàng", kèm lời chua có thể đổi lấy đồng vàng (payable en 
espèce). Tất có người băn khoăn vàng ở đâu ra mà chuyển sang kim bản vị. Có lẽ (có lẽ thôi) vì thế, 
mấy ông Tây cà lồ láu cá, phao ra tin mò được kho vàng Sầm Sơn/Đồ Sơn của Nguyễn Hữu Chỉnh, 
khi bị Nguyễn Huệ bỏ rơi, thu vén của cải bóc lột của Bắc Hà chạy theo, bị bão đắm. Làm ra vẻ có 
trữ kim. Hình như lại có thuê viết cả một cuốn tiểu thuyết "Kho vàng Sầm Sơn" và rỉ tai để người 
dân chất phác kháo nhau: Người nông phu trong tranh gánh hai thúng... vàng. 

Không biết đối với các ông Tây thuộc địa, nhà nước xử trí ra sao. Còn mình là dân "bảo hộ", 
thú thật hồi đó, chẳng biết mặt mũi "đồng vàng" nó thế nào, nhưng chắc nếu mang ra ngân hàng mà 
đổi lấy "đồng vàng" thì... cũng hơi rắc rối! Vả lại đó là thời kỳ kinh tế khủng hoảng, vàng ngoài thị 
trường rẻ rề (cỡ 20$ một lượng), vác bạc giấy đi mua, lời hơn thị giá của ngân hàng, cần gì! Rồi 
ngày 2-10-1936, cũng chính phủ Pháp ra sắc lệnh... tạm đình chỉ thi hành điều khoản về giá trị bằng 
vàng của đồng bạc Đông Dương, và trị giá nó bằng 10 francs, cột chặt dân mình vào với nước Phú 
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Lãng Xa. Tuy nhiên, cũng phải thú thực Tây giữ giá trị đồng tiền giấy đó khá vững, không hề có 
chuyện lạm phát. Gạo vẫn cỡ ba đồng một tạ, thuế thân vẫn cỡ ba đồng một năm, tô phở vẫn cỡ 
năm xu. Một xu trị giá 2 chinh Khải Định, 6 đồng Bảo Đại. Một đồng Bảo Đại vẫn mua được bó 
rau muống hay cục kẹo vừng, kẹo lạc, kẹo gừng, kẹo bột... dài dài. Thế cho nên người dân cũng 
chẳng cần băn khoăn đổi ra "đồng vàng" làm gì, lại còn thấy ông Bảo Đại phát hành đồng tiền giá 
trị nhỏ quá, bèn phán: "Bảo Đại làm hại ăn mày", vì trước đó, trót cùng cũng phải đãi người ăn xin 
một chinh Khải Định, thì nay chỉ cần tặng một đồng Bảo Đại. Thêm nữa lại truyền câu sấm:  

Một cha đổi lấy ba con, 
Hai chục năm tròn, mãn số thì thôi. 

(Quả nhiên ông Bảo Đại ở ngôi đủ 20 năm (1925-45), đến Đại Nam quốc, Bảo Đại nhị thập 
niên, nước "đại" đến thế, được Nhật cam đoan giúp giữ lại, cũng không giám "bảo", mà đi giao cho 
cộng sản, để bị giám mục Lê Hữu Từ ghé vào tai chê: Ông xoàng lắm!) 

Mãi đến khi Nhật sang (1940), ép Pháp in giấy 500$ để chi tiêu vung vít, tiền mới mất giá. Rồi 
sang Mỹ, cỡ những năm 1950, tôi cũng thấy có mục tương tự như vậy. Cũng như ở Việt Nam 
trước, mang tiền giấy đổi lấy đồng đô la bằng bạc là có liền. Mà tôi cũng chỉ thấy dân California là 
còn thích xài tiền đồng. Ở các nơi khác, không thấy tiền đồng, mà cũng không thấy ai đặt vấn đề. 
Nay không còn tiền đồng. Chẳng biết họ có theo cái kiểu của ông Hanh hay không. Tôi nghĩ không. 
Vì đã là một nhà nước đàng hoàng thì không làm ăn như thế. Vả dân Mỹ chắc cũng chẳng chịu để 
cho làm như thế. Tài ba là phải giải quyết sao cho đẹp lòng chàng, ưng ý thiếp. Theo tôi, phải có bố 
cáo, giải thích phân minh. Có lẽ vì thế mà Haiti không làm theo đề nghị của ông Hanh chăng? Họ 
có thể thích woodoo, nhưng không thích các trò... ma tịt, quen áp dụng ở Việt Nam. 

- Năm 1981, tôi xin về hưu sớm khỏi cơ quan IMF và hợp tác với Dennis Baron thành lập một 
công ty riêng của tôi để kinh doanh dầu hỏa trên thị trường dầu hỏa thế giới. Chúng tôi đã thành 
công khi ký một hợp đồng với một số tiền hoa hồng khá lớn, nhưng lại bị một tay con buôn người 
Pháp ở Dubat đoạt mất... Chúng tôi thành lập một công ty tư vấn... Sau khi những cuộc thương 
lượng đầu tiên hoàn tất, xí nghiệp Ma Rốc thông báo cho chúng tôi hay là cơ quan kiểm soát ngoại 
hối không cho phép họ chuyển tiền thù lao cho chúng tôi... Việc này kết thúc các hoạt động kinh 
doanh tư nhân của tôi. Đó là số phận của tôi, nếu quả có một số phận mà tôi có thể tin được: Tôi 
có thể làm ra tiền cho chính phủ hoặc cho ngân hàng, nhưng tôi không thể làm ra tiền cho chính 
bản thân tôi. 

Đừng có đổ cho số phận. Dễ hiểu thôi. Làm nhân viên của chính phủ thì có thế có lực. Vả lại 
Hoa Kỳ viện trợ ngập mặt ngập mày, thì kinh tế, tài chính cái của nợ gì. Giỏi dang mà thành "vua 
phá giá" Nguyễn Hữu Hanh và "kinh tế mùa thu" Nguyễn Kim Ngọc thì nản quá. Làm riêng cho 
mình khó lắm, vì ma đầu nó lừa (người Pháp ở Dubat), vì cơ quan quyền thế nó làm khó dễ. Chớ 
thấy mình làm lớn trong nhà nước mà tưởng là mình cũng làm lớn được ở lãnh vực tư, là nơi đòi 
hỏi những khả năng vượt bực. 

Cuối cùng, điều mà tôi rút ra được khi đọc xong cuốn sách của ông Hanh: Chuyên viên chỉ là 
những kẻ thừa hành. Cho ngay một chuyên viên thừa khả năng, thừa thiện chí cũng chẳng làm nên 
trò gì, nếu đất nước không có người lãnh đạo xứng đáng. Vậy, tình trạng của Việt Nam chúng ta lâu 
nay là khủng hoảng lãnh đạo chứ không phải thiếu chuyên viên. 

 
 
 

THỨC TỈNH, QUỐC GIA VÀ CÔNG SẢN??? 
 
Đọc cái quảng cáo, tôi giật bắn người, tự nhủ phải đi tìm mua gấp gấp. Quốc gia đã thức tỉnh 

rồi chăng? Cộng sản đã thức tỉnh rồi chăng? Nghĩa là đã thoát khỏi tình trạng mê muội, sai lầm, đã 
tỉnh ra, nhận ra lẽ phải. Làm sao mà có chuyện này được! Hay đây là những luận cứ của tác giả sẽ 
giúp quốc gia, cộng sản thức tỉnh? 
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Ra hiệu sách, đọc qua cái mục lục, thì thấy là một món tạp pí lù, đầu Ngô (tựa sách), mình Sở 
(nội dung). Chỉ là tom góp những bài đăng báo, mà cũng không sắp xếp nổi cho ra chương mục. 

Sách gồm ba phần: 
Phần I: Viết về Việt Nam 
Phần II: Viết về thế giới 
Phần III: Phụ lục 
Chẳng thấy ăn nhập gì với quốc gia, cộng sản, chứ nói gì đến thức tỉnh. Do đó, tôi không mua. 
Nhưng tựa cuốn sách lại bắt tôi phải loay hoay. Theo tôi: 
Người cộng sản chính cống thì ai cũng nhận ra ngay. Họ dựa vào quốc tế cộng sản để cướp 

chính quyền, tiêu diệt mọi giai cấp, nắm trọn quyền chuyên chính, sung công mọi tài sản vào tay 
họ, mang quốc gia sát nhập vào đế quốc Nga Xô. Ở các nước tiên tiến, họ không thành công. Vì 
lương dân không ai ngu độn, muốn mất sự độc lập tự chủ của quốc gia mình như họ. Vì không ai 
ngu độn muốn mất quyền tư hữu, muốn tiêu diệt các thành phần khác trong xã hội. Vì biết sự thực 
ở Liên Bang Xô Viết và các quốc gia chư hầu, các người dân chịu những ách gì. Ở các nước thuộc 
địa, họ dễ thành công. Vì họ lừa gạt, đưa ra chiêu bài giả dối chống cường quyền, giành độc lập, 
mang lại cơm áo, công ăn việc làm. Thực ra là để họ trở thành kẻ thống trị. Thế hệ ông, họ quyết 
tâm thực hiện. Thế hệ cha, họ một lòng noi theo. Thế hệ con, họ được dậy dỗ một con đường duy 
nhất, không biết cái gì khác. Chưa kể hiện nay họ thừa hưởng mọi phúc lợi của ông cha. Và chưa 
hề thấy người cộng sản nào lên án chủ nghĩa, lên án lãnh tụ, lên án đảng, lên án chế độ. Nếu có 
người cộng sản nào phản đối kẻ đương quyền thì cũng chỉ là những người không được chia xẻ lợi 
nhuận. Nhiều lắm họ cũng chỉ chê bai nhà nước cầm quyền, cá nhân đảng viên thống trị để cứu 
đảng, để nhận mình hay, mình giỏi, mình nhiều công lao. Thì làm sao lại gọi là thức tỉnh nổi?  

Còn nói người quốc gia, thì là muốn chỉ người nào? Nếu chỉ không cộng sản tất là quốc gia, thì 
thật là hàm hồ. Hay hễ chống cộng thì là quốc gia? Có nhiều thứ chống cộng lắm. Có những thứ 
chống cộng chẳng hề là quốc gia. Chống cộng thuê lấy tiền bạc, địa vị chẳng hạn. Chống cộng theo 
lịnh thế lực ngoại bang chẳng hạn. Chống cộng vì bị bắt buộc chẳng hạn. Chống cộng vì hận thù cá 
nhân chẳng hạn. Ngoài này, hết sợ bắt bớ từ đày, chống cộng lấy tiếng chẳng hạn. Những người 
này đâu nhất thiết là quốc gia. Còn các đảng phái "quốc gia", hoặc bị cấm đoán rồi không chống 
cộng hoặc bận lo tranh giành quyền bính, có thực là người quốc gia? Người của hai nhà nước cộng 
hòa có thực là người quốc gia? Dù sao tất cả những thành phần này, ai hiện nay đã thức tỉnh. Thức 
tỉnh – không chống cộng nữa – vì không còn được ai thuê? Thức tỉnh – không chống cộng nữa – vì 
bề trên phán thôi đi? Thức tỉnh – không chống cộng nữa – vì chẳng còn bị bắt buộc? Thức tỉnh – 
không chống cộng nữa – vì lâu ngày hận thù nhạt dần? Thức tỉnh – không chống cộng nữa – vì thấy 
không còn dựa được vào ai? Thức tỉnh – không chống cộng nữa – vì thấy khó có cơ hội nhảy lên 
nắm quyền bính? Hay thức tỉnh – không chống cộng nữa – chỉ giản dị là bây giờ có cơ hội móc 
ngoặc với cộng sản để kiếm chác? 

Thế còn tối đại đa số lương dân chỉ có hai bàn tay trắng chẳng hề giám chống cộng ra mặt, thì 
họ có là người quốc gia không? Không là quốc gia, thì họ là gì? Họ sống chết với đất nước. Họ 
đóng góp mồ hôi, xương máu cho đất nước. Họ không hề làm tay sai cho một thế lực ngoại bang 
nào. Họ tích cực, tiêu cực chống cộng. Họ luôn luôn sẵn sàng tiếp tay cho lãnh tụ. Họ luôn luôn 
chờ đợi lãnh tụ chống cộng chân chính. Thế còn những người chống cộng chân chính? Họ đâu có 
chống cộng để lấy tiền, lấy địa vị? Họ đâu có chống cộng vì được phán bảo? Họ đâu có chống cộng 
vì bị bắt buộc? Họ đâu có chống cộng vì thù hằn cá nhân? Họ đâu có chống cộng để lấy tiếng? Tất 
cả những người này họ luôn luôn tỉnh thức, luôn luôn nắm chính nghĩa chống cộng, là vì cộng sản 
tàn phá đất nước, đồng bào, thì họ... thức tỉnh cái nỗi gì? 

Nói tóm lại, cộng sản chân chính luôn luôn tỉnh thức trong ý đồ của họ. Chẳng bao giờ họ chịu 
thức tỉnh; quốc gia chân chính cũng luôn luôn tỉnh thức trong chính nghĩa của họ. Chẳng bao giờ họ 
có nhu cầu thức tỉnh. Thức tỉnh để bỏ chính nghĩa, đi vào con đường mờ ám, qui phục cộng sản 
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sao? Thành ra tựa cuốn sách chẳng những không ăn nhập đến nội dung mà lại còn chẳng có một ý 
nghĩa gì, ngoại trừ do một đầu óc lẩm cẩm. 

Không có cái khả năng tối thiểu để phân biệt giữa những người tỉnh thức, kẻ ngoan cố, và lũ cỏ 
đuôi chó mà giám nói đến chuyện thức tỉnh – chuyện không hề có, hoặc chỉ là giả tưởng, hay phản 
bội lại chính nghĩa – thì thật là nực cười, phí giấy, phí mực, chả được cái tích sự gì cả!!! 

 
 
 

ĐỌC "HỒI KÝ VÕ LONG TRIỀU" (Phần I) 
 

Hồi ký, theo sự hiểu biết mộc mạc của tôi, là tài liệu do tác giả viết về những việc, những 
người do chính tác giả biết, có tham dự, kèm những nhận định riêng. Do đó, bản chất của hồi ký là 
chủ quan. Nên ta thấy có cuốn tương đối nói thật về người về việc. Nhưng cũng có cuốn đương 
nhiên tác giả viết là để thanh minh, thanh nga về mình hoặc tự đánh bóng thổi phồng. Cũng có cuốn 
chạy tội cho mình, phe mình, đổ tội cho người, phe người,... Dù gì thì nếu người đọc biết gạn lọc 
cũng tìm ra được phần thật, phần giả. Và đối chiếu cuốn nọ với cuốn kia về cùng một sự việc, một 
cá nhân, thì nhiều phần sẽ biết chân giả. Hồi cụ Đỗ Thúc Vịnh còn sinh tiền, xem các tác phẩm của 
cụ, thì rõ ràng là cụ biết rất nhiều, nhưng chỉ viết dưới dạng tiểu thuyết và tên tuổi thì gọi trệch đi. 
Tôi có thưa với cụ là nên viết hồi ký, để các con em biết sự thực về lịch sử. Cụ trả lời là sợ đụng 
chạm. Đến khi cụ gần mất, nằm trên giường bệnh, cụ nói rất tiếc không nghe lời tôi, mang theo 
nhiều chuyện cần biết xuống mồ, để lại những nghi vấn cho các thế hệ sau. 

Nhiều người tôi quen đều đồng ý là ông Thái Trắng (Lê Văn Thái) và Như Phong (Lê Văn 
Tiến) – hai người quen nhau nhưng không có họ hàng – biết rất nhiều người, nhiều việc của giai 
đoạn nhiễu nhương 1940-1980. Một số chúng tôi, nhân dịp gặp gỡ hai ông, trong những lần riêng 
rẽ, đặt câu hỏi: Theo thiên hạ, anh là người biết nhiều người nhiều việc trong giai đoạn 1940-1980 
vừa qua. Nhưng riêng ý anh, thì có ai là người còn biết nhiều hơn không? Thì, cả hai ông đều trả lời 
như nhau: Người biết nhiều nhất là ông Hoàng Bá Vinh, rồi đến ông Trần Kim Tuyến. Lời cả hai 
ông cùng khẳng quyết, hẳn chẳng thể sai. Vả lại, chúng tôi cũng rõ ông Hoàng Bá Vinh là người 
chủ chốt nhiều hoạt động của phía Công Giáo từ rất lâu. Ông là người liên lạc giữa linh mục Lê 
Sương Huệ (giáo xứ Vinh) với ông Ngô Đình Diệm trong phong trào thay thế Bảo Đại bằng hoàng 
thân Cường Để. Ông lại cũng là người đóng góp rất nhiều trong việc thành lập Khu An Toàn Phát 
Diệm của giám mục Lê Hữu Từ. Chính ông là người giới thiệu ông Trần Kim Tuyến cho ông 
Diệm, vân vân và vân vân... 

Ông Trần Kim Tuyến qua đời trước khi tôi có điều kiện gặp. Còn ông Hoàng Bá Vinh, nhân 
một dịp qua Paris, tôi đến năn nỉ ông vì lợi ích chung, vì sự thật lịch sử viết hồi ký về các hoạt động 
của ông. Ông chăm chú nghe, cuối cùng đồng ý sẽ viết. Thế rồi ông viết. Cho đến khi ước đoán ông 
đã hoàn tất, tôi trở lại Paris thăm ông. Thì hỡi ơi, ông cho biết vừa viết xong, rồi đọc lại, thì thấy từ 
đầu đến cuối toàn chê bai người này người kia, mà không khen ngợi được một người nào cả. Thế 
thì có khác gì đi nói xấu thiên hạ. Cho nên đành mang đốt tiêu!!! Dĩ nhiên là tôi tiếc ngẩn tiếc ngơ, 
trách mình tới sớm, có lẽ may ra cản được, để tài liệu không bị thiêu hủy. 

Tôi có may mắn được đọc trên Người Việt online một hơi 40 kỳ hồi ký của ông Võ Long 
Triều, tổng trưởng Thanh Niên (khi mới 31 tuổi) thời Ủy Ban Hành Pháp Trung Ương Nguyễn Cao 
Kỳ, rồi dân biểu quốc hội cho tới ngày Miền Nam rơi vào tay cộng sản. 

Hồi ký này khởi đăng hàng tuần trên nhật báo Người Việt từ tháng Sáu 2006, đến nay mới tạm 
dứt. Thực ra không phải một tác phẩm đã hoàn tất. Mà là ông Triều lần lượt viết từng kỳ, hứng đâu 
viết đó. Nhưng có thể nói những điều chính đã được đến cập đến rồi. Vả lại điều lý thú là, riêng đối 
với tôi, các chương 15, 16, 17, 18, 19, nói về hai ông Nguyễn Cao Kỳ và Dương Văn Minh... hậu 
30-4-75, đáng kể nhất. 
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Số là trước khi được đọc những chương này, tôi vẫn có định kiến về hai ông nói trên, căn cứ 
vào những điều tai nghe mắt thấy cũng như các tài liệu chính thức do người khác viết ra. 

Về ông Minh, tôi yên trí đời ông có nhiều sai lầm rất ấu trĩ: - Chỉ huy các chiến dịch "tiễu trừ" 
giáo phái. 

Tối thiểu ông Minh, người Miền Nam, phải hiểu rằng, ít nhất tại Miền Nam, cộng sản đã phản 
bội cuộc Nam Bộ Kháng Chiến đích thực, khiến các đảng/giáo phái phải bỏ bưng biền, để tránh bị 
cộng sản tiêu diệt, rồi dựa vào Pháp để an dân, chống cộng. Đàng khác, Pháp cũng phải dựa vào họ 
để rảnh tay đánh cộng sản. Ở những khu tự trị, cộng sản không giám bén mảng, Pháp không lai 
vãng. Dân sống yên ổn, thoải mái. 

Ông Diệm về, không đếm xỉa đến công lao của họ, muốn thu hết vào trong tay cũng là điều dễ 
hiểu. Nhưng là người có chút đầu óc, thì ít nhất phải biết ông Diệm là người như thế nào, có công 
trạng gì, và việc ông làm đó có hợp tình hợp lý hay không. Bộ Pháp cho những khu đó tự trị là họ 
ngu dốt lắm sao? Đàng này, ông Minh chỉ huy hết chiến dịch này đến chiến dịch khác, tiêu diệt 
những lực lượng đó. Diệt hết những người chống cộng hiệu quả, thì rồi sẽ ra sao? Kết quả tất nhiên 
là người mà ông phò tá lại cho ông ngồi chơi sơi nước. Làm sao ai có thể dùng được người phản 
bội chính chiến hữu cùng giới tuyến? 

- Làm quốc trưởng 1963. 
Việc tham dự đảo chính ông Diệm là chuyện đương nhiên. Còn có thể nói đó là nhiệm vụ của 

ông đối với đất nước, dân tộc. Nhưng không nhất thiết ông phải là quốc trưởng. Đáng lý chính ông 
nên đưa ra đề nghị một nội các dân sự. Bằng không, thì dành cho người khác có năng khiếu chính 
trị, tướng Lê Văn Kim chẳng hạn, rồi đứng ngoài, tạo vị thế, kiểm soát công việc nhà nước, ổn định 
tình hình. Đóng vai quốc trưởng mấy tháng chứng tỏ ông ham địa vị, mà không biết mình, biết 
người. Ông đã bỏ cái sở trường (chiến trận), nhảy vào cái sở đoản (chính trị).  

- Toan ứng cử tổng thống kỳ 1967. 
Ông bị toán tướng trẻ bắt đi biệt xứ, và ngụ ở Thái Lan. Mà vẫn không biết thân phận dân 

Nam, làm sao ông Thiệu dân Trung, ông Kỳ dân Bắc cho về cạnh tranh mà hòng. Cho nên phải chờ 
đến khi cụ Hương làm thủ tướng mới được về.  

- Tính sự bắt tay với Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam. 
Quá ấu trĩ, không đủ tầm vóc sơ đẳng để hiểu một điều vô cùng giản dị là Mặt Trận hoàn toàn 

do cộng sản khai sinh và kiểm soát. Ông Minh không hơn gì một thường dân Miền Nam, đã không 
biết lại không chịu tin những điều người di cư nói về cộng sản. 

- Ứng cử tổng thống kỳ 1971. 
Ông Thiệu lúc này đã chắc như cua gạch. Đến ngay như ông Kỳ cũng chẳng còn kí lô nào. Ông 

ra ứng cử chỉ tổ thiên hạ đồn là do Mỹ sai làm bung xung, cho cuộc bầu cử có bộ mặt dân chủ. Thật 
giả chẳng biết ra sao. Cuối cùng chắc có thày giùi nào chỉ dẫn, ông rút lui. Ông Thiệu bực mình, 
phao tin ông lãnh 1 triệu đô la của Mỹ, khi rút lui vẫn ẵm luôn, không chịu hoàn lại. 

- Vận động chức tổng thống vào tháng Tư, 1975. 
Hi vọng nói chuyện được với cộng sản là trí lự của một đứa trẻ nít. Cộng sản chỉ chịu nói 

chuyện với kẻ mạnh. Mà ngay với kẻ mạnh, họ cũng chỉ dục hoãn cầu mưu. Bất kỳ khi nào có thể 
là họ trở mặt liền. 

Muốn nói chuyện, ít nhất ông Minh phải có một thế, một lực nào đó. Là khi còn quân, còn dân. 
Nếu ông Thiệu không sớm nhường, thì phải quật ông ta xuống. Chờ đến lúc ông ta nhả ra, là quá 
trễ. Lại còn ông Hương cản mũi kỳ đà nữa. Nếu thực có đởm lược, khi quá trễ như thế, thì phải 
xuống miền Tây, phải bắt lấy đề nghị của Vanuxem, cậy Trung Cộng áp lực Miền Bắc. 

- Nói là đầu hàng để cứu Sài Gòn. 
Nhân nghĩa hão. Ngụy biện thì đúng hơn. Muốn cứu Sài Gòn, thì cứ việc bỏ trống. Nếu cộng 

sản e ngại, thì chúng không tắm máu. Nếu chúng bất kể, thì cũng như Nam Vang, chứ ông có công 
lao gì? Lại cũng không biết gì về cộng sản. Tránh biển máu Cao Miên, thì có đại dương nước mắt 
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Miền Bắc, Miền Nam. Chưa kể chuyện đưa toàn đất nước, dân tộc chìm đắm vào một đại nạn vật 
chất tinh thần chưa biết bao giờ thoát ra được. 

Xuống Miền Tây, ít nhất cộng sản cũng không thể nhốt "ngụy quân, ngụy dân" vào nhà tù lớn, 
nhà tù nhỏ, sống cuộc đời súc vật cả vật chất lẫn tinh thần. Biết đâu sự chiếm Sài Gòn, khiến cán 
bộ, bộ đội, dân chúng Miền Bắc nhìn thấy sự thực, thấy miền Tây chiến đấu, lại quay súng diệt 
cộng, để giải phóng toàn đất nước khỏi họa cộng sản ngày đó. 

- Đi bầu, đi chơi quần vợt. 
Thật là thiếu tấm lòng, thiếu tư cách, nhát sợ. Ít nhất cũng phải từ chối đi bầu. Vì rõ ràng là trò 

bịp bợm. Ứng cử viên không hề đại diện cử tri. Toàn dân đói rách, tù đày, kềm kẹp, mà vẫn nhởn 
nhơ giải trí là phỉ nhổ lên sự đau khổ của nạn nhân. 

- Xin đi Pháp. 
Quá ư tầm thường, như bất cứ kẻ ngu phu tục tử nào, lo hưởng thụ, lo gần con gần cháu, bỏ rơi 

những nạn nhân do chính việc làm của mình tạo ra. Chưa kể còn hứa hẹn với cộng sản là sẽ không 
làm gì có hại cho họ. 

- Nhấp nhổm về nước. 
Dưới đây là trích bài phỏng vấn ông Minh đăng trên nguyệt san Nhân Bản số đặc biệt 30-4-

1997 của Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam tại Pháp: 
- Tại sao phải về? 
- Tôi muốn sống những ngày cuối cùng trên đất nước với dân tộc của mình.  
- Về để làm gì? 
- Với tuổi này, tôi chẳng còn tham vọng gì cả. Tôi muốn thấy tự do và hòa bình dân tộc trên 

đất nước Việt Nam. Điều này ai cũng đề cập liên miên, người thì thấy theo kiểu này, người thì thấy 
theo kiểu khác. Bây giờ tôi muốn tự tôi thấy. - Sau ngày 30 tháng Tư, ông có thấy làm việc với cộng 
sản được không? - Tôi không thấy chỗ nào để hợp tác được. Có lẽ đầu óc họ có muốn thân thiện 
với tôi, cái đó tôi không xét đoán được. Tôi từ chối mọi thuyết phục thân thiện, vì tôi không còn tinh 
thần nữa. 

- Vậy thì bây giờ có những thay đổi gì để ông nhận xét phải về? - Bây giờ tôi làm được cái gì 
để giúp cho dân có thêm được dân chủ và tự do thì làm. Tôi không hợp tác, nhưng tôi sẽ đem tiếng 
nói của tôi để thuyết phục bên kia tại quê nhà. Vì thế tôi mới về. Tôi biết người dân trong nước 
cũng quan tâm đến tự do dân chủ. 

Muốn chết ở quê nhà thì đúng hơn. Nhất là lại được hứa về lại Dinh Hoa Lan và có trợ cấp cho 
đến khi chết nữa không chừng. 

Đã cam tâm ngửa tay hưởng nhà cửa tiền bạc của cộng sản, thì "tiếng nói của tôi" có giá trị mẹ 
gì mà "thuyết phục". Chán cho ông này quá! 

Ấy thế, nhưng nay đọc hồi ký của ông Triều mới rõ có một sự bàn luận, tính lợi dụng chút vạt 
nắng cuối chiều đời của ông Minh để thọc cù lét cộng sản: mở một trận "giặc mồm", nghĩa là bằng 
những lời tuyên bố của ông, lúc khen, lúc chê, lúc yêu cầu, lúc đề nghị, lúc góp ý, lúc khuyên can 
nhằm gây khó khăn, thậm chí trong một chừng mực nào đó có thể tạo sức ép đối với chế độ. Anh 
em tiên đoán rằng Việt Cộng không giám bắt ông Minh. Tối đa là cô lập hoặc làm cho ông bất mãn 
đến độ phải tự ý quay trở về Pháp. 

Kết cục chẳng đi đến thế giới nào. Ông Minh không về hay không được về. Nhưng kể ra vậy 
cũng tạm đỡ được chút nhục nhằn. 

Về ông Kỳ, tôi cũng cứ yên trí ông chỉ là dân... cà chớn: nhận chức tước một cách bừa bãi (do 
bà vợ chấp thuận), phát ngôn vô trách nhiệm (khoái Hitler), sử dụng quyền hành tùy hứng (pháp 
trường cát), lo ăn lo chơi (chọi gà, đánh bạc, mua sắm),..., sau rốt cũng lại là vụ về Việt Nam. 

Rồi cũng lại nhờ đọc hồi ký của ông Triều, cũng lại mới rõ là khi làm chủ tịch hành pháp, ông 
Kỳ có lòng, có ý muốn làm việc tốt, chỉ phải cái dung túng lũ đàn em cao bồi du đãng Văn Văn 
Của, Nguyễn Ngọc Loan,... thành hỏng việc. Trước khi ông Kỳ về Việt Nam, ông Triều cũng lại 
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phe phảy quạt mo: xúi ông Kỳ đòi có thư mời, ra tuyên ngôn tuyên cáo. Có điều với ông Kỳ, bản 
chất khác ông Minh, nên bất kể sự góp ý của ông Triều. 

Thú thực, hồi Ký Võ Long Triều là cuốn tôi ưa nhất trong mọi cuốn hồi ký. Là vì tôi thấy quả 
nó được viết với sự thành thật, chỉ đích danh người tốt người xấu. Tôi cũng thấy ông Triều quả là 
người thực tâm chống cộng. Chỉ tiếc ông Triều không biết về cộng sản bao nhiêu. Tạm đan cử hai 
điều thôi: Thứ nhất, khi ông Triều đề cử ông Âu Trường Thanh với ông Kỳ vào chức vụ tổng 
trưởng kinh tế. Ông Kỳ có hồ sơ Âu Trường Thanh là cộng sản. Ông Triều nói:  

... Cho dù Âu Trường Thanh là một đảng viên cộng sản. Bây giờ mình giả sử như nó là Hồ Chí 
Minh đích danh đi để cho dễ nói chuyện. Trong giai đoạn này, trong điều kiện hiện tại mà Hồ Chí 
Minh giúp mình ổn định được tình hình kinh tế cho dân mình nhờ, cho nội các đứng vững thì cám 
ơn. Nếu nó ló cái đuôi cộng sản thì mình còng đầu tức khắc. Mình nắm cán mà sợ gì? 

Thứ hai, ông Triều xúi ông Minh, ông Kỳ đòi thư mời của cộng sản, ra tuyên ngôn trước khi 
về. 

Cộng sản hơn người là do tổ chức, do kỷ luật. Đảng viên cộng sản, có lẽ trừ Lênin, Stalin và có 
thể Mao Trạch Đông, còn thì đều được phân bố vào một tiểu tổ, một chi bộ,... phải sinh hoạt, phải 
báo cáo, phải nhận chỉ thị thường xuyên, phải làm cái gì, được làm cái gì, không được làm cái gì. 
Phải làm cái gì có lợi cho đảng, không được làm cái gì có hại cho đảng. Chỉ được làm cái gì có hại 
ít có lợi nhiều cho đảng. Làm gì có tùy ý đóng góp lợi nhiều cho địch, ít lợi cho đảng mà hòng. 

Võ Nguyên Giáp chỉ nhận cái thư của cố vấn Nga, đã trình "Bác", mà cũng còn khốn khổ khốn 
nạn. Đảng viên cấp Võ Văn Kiệt, Nguyễn Đình Bin tất nhiên không thể khác. Nhắn nhe, gặp gỡ 
miệng cũng phải là do lịnh đảng, không thể tự biên tự diễn. 

Ông Minh, ông Kỳ ngớ ngẩn, thấy cộng sản nhắn nhe, tưởng mình có giá lắm, khoe ra, là đủ 
đạt yêu cầu: chứng tỏ chuyện "đầu hàng qui phục". Phát ngôn viên bộ ngoại giao liền thông báo: 
"Chính phủ đã chấp nhận lời thỉnh cầu của Dương Văn Minh xin trở về Việt Nam"; báo công an Hà 
Nội viết: "Chính phủ cho phép tòa Tổng Lãnh Sự cấp chiếu khán cho ông Kỳ". Đời nào có chuyện 
giấy mời. Y chang chuyện ông Nguyễn Hữu Hanh, thống đốc ngân hàng, viết trong hồi ký "Làm 
việc với các nhân vật danh tiếng thế giới: Câu chuyện đời tôi". Cũng được ông Kiệt nhắn về. Về 
rồi, cũng bị lờ, mà vẫn không hiểu cộng sản. Lại ngây thơ oán Nguyễn Xuân Oánh xúc xiểm khiến 
ông Kiệt lơ là. 

Cộng sản họ cốt giữ cho dân nghèo, dân ngu để dễ cai trị. Các ông có thiện chí muốn dân no 
dân ấm, muốn làm thật, thì làm gì họ chẳng lờ đi. Mấy ông nhà binh ngớ ngẩn đã đành, nhưng tội 
nghiệp cho các ông khoa bảng nhà mình quá. Thêm vào ông Lâm Lễ Trinh, nguyên biện lý, nguyên 
bộ trưởng nội vụ, nguyên đại sứ trong cuốn "Thức Tỉnh: quốc gia và cộng sản" mới ra lò, chê, theo 
ông, Hoa Kỳ ít nhất bỏ lỡ mất 3 cơ hội hòa bình ở Việt Nam: 

- Cơ hội 1945, khi Hồ Chí Minh kêu gọi Mỹ giúp chống Pháp 
- Cơ hội 1956, khi không tổ chức bầu cử thống nhất Việt Nam  
- Cơ hội 1959-60, khi có sự tranh chấp giữa Nga Tàu. 
Ông Trinh không đủ thông minh để biết Đảng Cộng Sản ở bất cứ nước nào, nhất cử nhất động 

cũng là thi hành nghĩa vụ quốc tế do Moskva điều động, nép mình khi ở thế yếu, hơi khỏe là giở trò 
phản bội liền. Thế thì giúp đỡ, hợp tác làm gì cho mệt xác? Hoa Kỳ họ đâu có ngớ ngẩn như mấy 
ông chính chị da Việt Nam! Tuy thế, phải khen ông Triều chủ trương việc Phát Triển Quận Tám là 
làm một công việc hết sức đúng của người thực tâm muốn phục vụ quốc gia dân tộc, chống cộng 
hữu hiệu. Dĩ nhiên lo việc dân sinh, chiếm lòng dân, làm cho dân tin cậy, đạt được sự tiếp tay của 
người dân là công việc không thể thiếu sót của bất kỳ nhà nước chân chính nào. 

Cái may của ông Triều, mà có lẽ chính ông cũng không ý thức nổi: Ông là người rơi vào đúng 
lúc (the right man at the right time). 

Là người công giáo, tốt nghiệp ở Pháp về, giữa thời "công giáo trị", ông Triều gia nhập Phong 
Trào Trí Thức Công Giáo, làm tổng thư ký Hội Trí Thức Công Giáo, tổng thư ký Công Giáo Tiến 
Hành Toàn Quốc. Thì cũng chẳng khác gì các ông Nguyễn Khắc Viện, Đặng Phục Thông, Trần 
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Đức Thảo về làm việc cho Đảng. Khi công giáo gặp trở ngại, ông lãnh chức thư ký Văn Phòng Liên 
Lạc Cạnh Tòa Tổng Giám Mục Sài Gòn. Giả thử lúc đó có một ông kỹ sư/tiến sĩ Phật Giáo về nước 
nhảy vào nắm chức thư ký Viện Hóa Đạo Ấn Quang, thì điều đó có ý nghĩa gì? Tất cả những vị 
trên đây hoặc là ngu ngơ, hoặc là láu lỉnh lập lờ giữa chủ nghĩa, tôn giáo và tổ quốc. Giữa những 
cái này nhiều khi có những sự khác biệt ghê lắm. Họ lợi dụng chủ nghĩa, tôn giáo làm bức thang 
tiến thủ bản thân. Nhưng lại mang danh nghĩa ta đây phục vụ quốc gia dân tộc. Mà thường dân 
chúng tôi thì nhìn ra tức thời [1].  

Vậy, giữa cái buổi nhiễu nhương là ông Hương Nam Kỳ vừa bị Phật Giáo hạ bệ, ông Quát Bắc 
Kỳ vừa bị Công Giáo cho về vườn, cái thế thư ký của Văn Phòng Liên Lạc Cạnh Tòa Tổng Giám 
Mục Sài Gòn, lại thêm cái khoản người Miền Nam, tuổi còn trẻ, là những cái ông Kỳ đang cần 
muốn chết. Nên rất có thể ông Kỳ bản tính chịu chơi. Cũng lại rất có thể nhấm mùi quyền lực, ông 
Kỳ đủ thông minh để ngậm bồ hòn làm ngọt, chứ chưa chắc đã thực tâm đầu ý hợp, mà ông Triều 
đã được thủ tướng yểm trợ, được cấp ngân khoản 22 triệu, được Mỹ viện trợ (chắc bộn hơn nhiều), 
đã ở vị thế tổng trưởng, đã kết nạp được người hăng say, đã thành công ở Quận Tám. Và đã lan 
sang Quận Sáu, Quận Bảy. Tiếc rằng lại buông xuôi, viện cớ gặp trở ngại từ phía ông Thiệu và phe 
phái.  

Tôi nghĩ đây không phải là lý do. Những việc như vậy không bao giờ suôn sẻ mà có trở ngại 
dài dài. Trở ngại lớn nhất ở đây tôi thấy chính là do những vị tham gia không có tính cách chan hòa 
(thuần công giáo?). Sau đó thì họ không còn là những người trẻ tay không nữa. Mà đã hết nhiệt 
tình, trở thành những người có địa vị, có tham vọng. Đó cũng là lý do ông Triều bị hầu hết đàn em 
phản bội. Lại cũng chứng tỏ ông Triều không có khiếu chọn đường đi, chọn người cộng sự. 

Gặp lúc có khủng hoảng giữa hai nhóm tín ngưỡng, nếu là người yêu nước, yêu đồng bào, 
khôn ngoan, ông Triều phải cố gắng đứng ra ngoài hai phe phái đó. Hay tốt hơn thành lập một phe 
đứng giữa để hóa giải mâu thuẫn. Đàng này ông Triều đã nhảy vào một phe, dễ chọn lựa, ngon ăn, 
trở nên có cái thế ông Kỳ đang mong chờ nói trên. 

Thế thì, việc hầu hết các đàn em mà tác giả nâng đỡ và chu cấp đều phản phúc và móc ngoặc 
với cộng sản cũng chỉ là hệ luận tất yếu. Theo như lời kể, tác giả rất rộng rãi trong việc chu cấp đàn 
em, chi tiền một cách rất nhẹ nhõm: hùn 1.500.000 cho Ngô Công Đức ra báo Tin Sáng, đóng hụi 
cho Lý Quí Chung 300,000, giúi cho đàn em mỗi người 30,000 chi tiêu tranh cử, bỏ tiền túi trả mỗi 
bài viết của Lý Chánh Trung hàng 20,000,...  

Thời gian này, nếu tôi nhớ không lầm, lương thật cao của sĩ quan, công chức cao cấp hàng 
tháng khó lòng trên 30,000$. Và, tác giả tự hào: "Thằng người của tao không khi nào ra tay giết em 
út". Giết thì có lẽ không nên. Nhưng tác giả nghĩ gì về câu "pháp bất vị thân" của cha ông. Ít nhất 
bổn phận của tác giả là phải ngăn chặn. Giản dị là cảnh cáo họ để răn đe, nếu vẫn ngoan cố thì bổn 
phận là phải tố cáo. Vì họ là những kẻ phản bội đồng bào, quốc gia, tiếp tay cho quân cướp của, 
giết người, mang lại ngục tù, kềm kẹp, phá hoại truyền thống dân tộc. Cái kiểu quân tử tào lao, anh 
hùng rơm của ông Triều lại cũng chỉ chứng tỏ ông chẳng biết gì về cộng sản. Ông Triều chê ông Kỳ 
vì dung túng đám đàn em Lương Sơn Bạc mà hỏng việc. Tôi thấy nhóm ông Kỳ bất quá cũng như 
nhóm Bình Xuyên, một đám giang hồ lạc phách. Họ sống ngoài vòng pháp luật, đạo đức thường 
tình. Nhưng thường thường họ lại có những đạo đức tình nghĩa riêng giữa họ với nhau. Và nhất là 
họ không bao giờ phản bội quốc gia dân tộc.  

Đám ông Triều thì khác, dù ông có đối xử theo đạo đức tình nghĩa riêng của ông, họ vẫn phản 
bội ông. Hơn nữa, họ đúng như nhóm Lê Văn Phụng thời Mạt Nguyễn. Họ tiếp tay cho kẻ thù quốc 
gia dân tộc. Như thế mà kẻ thủ lãnh giám lơ đi, mà còn tự cho đó là tư cách kẻ đàn anh, thì là chẳng 
hiểu gì về đạo đức con người. 

May mắn là vào một kỳ báo, 24-2-07, có mục phản bác của mấy ông Ngô Công Đức, Hồ Ngọc 
Nhuận, vừa chứng tỏ điều này, vừa giải tỏa được một số thắc mắc. Chính đàn em của ông đã coi 
ông là "tự vạch mặt mình là một tên trùm băng nhóm xấu xa, không hơn không kém". Và chính ông 
cũng tự nhận "rất tiếc đã làm chính trị có phe có nhóm mà lại để sinh hoạt tự do vô kỷ luật". Chỉ tội 
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nghiệp cho đất nước. Người trẻ chê người già. Khi quyền bính vào tay, thì người trẻ thủ tướng, tổng 
trưởng ăn chưa no, lo chưa đến, dung túng cho đàn em làm bậy. Ngoài ra, hồi ký sẽ còn phần II, tôi 
thiết nghĩ có một vài điều chưa được đề cập tới, tác giả Võ Long Triều nên viết thêm, để giải đáp 
đôi điều: - Cũng theo lời kể, thì, khi về nước, tác giả và gia đình đều không dư dả gì. Ông phải nuôi 
vợ con, lại còn "dang tay nuôi tất cả đàn em khác mẹ, kể cả bà mẹ ghẻ ác độc". Thì sao chỉ trong 
một thời gian ngắn, tiền bạc ở đâu ra để tác giả thiết lập nổi trại chăn nuôi, London School, Trường 
Claire Joie.  

- Tác giả trình diện ngay từ tháng 6, 1975, và được mang đi trại mồ côi Long Thành, 1976 đã 
được thả. Theo tác giả là Việt Cộng dụ dỗ cộng tác, ông không chịu, nên bị bắt lại đi tù 11 năm. 
Thế có nghĩa là từ Long Thành, hẳn tác giả được tạm tha cỡ 2 năm. Trong thời gian này, tác giả 
làm gì? Trong 11 năm tù, tác giả được "chiếu cố" như thế nào, "mưu sinh thoát hiểm" ra sao? Được 
tha từ 1988 đến 1991 mới đi Pháp, trong thời gian này làm gì? Tất cả đều là những điều rất nên ghi 
lại. 

Tôi thiết nghĩ ông Võ Long Triều nên viết về những chuyện này, để giúp những người đọc cần 
những sự rành mạch, chính xác (như tôi) chiêm nghiệm cũng như giúp thế hệ con em học hỏi. 

Mong lắm thay. 
 

1. Giới theo dõi chính trị thời Đệ Nhất Cộng Hòa rỉ tai nhau là chế độ chọn người cộng tác theo tiêu chuẩn 3C: 
Công giáo, Centre (Trung Kỳ) và cần lao (?), trong khi thời Ủy Ban Hành Pháp Trung Ương là: Nam "oui", 
Bắc "non", Trung "hậu xét". 

 
 
 

ĐỌC "HỒI KÝ VÕ LONG TRIỀU" (Phần II) 
 
Đọc "Hồi Ký Võ Long Triều (Tập I)", tôi đã viết trong NgD số 202, tháng 6, 2007: "Hồi ký Võ 

Long Triều là cuốn tôi ưa nhất trong mọi cuốn hồi ký là vì tôi thấy quả nó được viết với sự thành 
thật, chỉ đích danh người tốt, người xấu". Tuy nhiên, nay ở phần II, ông Triều có lời "nói lại", tôi 
cho là không ổn: "Cũng có một vài việc làm hay hành động liên quan đến nhân vật này hay nhân 
vật khác mà tôi không thể tự cho phép mình viết ra, dù là nhiều nhân chứng hãy còn sống biết rõ, 
nhưng vì các nhân vật đó đã qua đời nên không còn có thể xác nhận hay phản biện. Đó là lý do tôi 
đã phải thất hứa khi, trong phần đầu, tôi đã hứa viết về các sự việc diễn ra liên quan đến họ." 

Một tác giả thành tâm thì không cần lý nhân vật này còn sống, nhân vật kia đã chết. Ông ta 
không cần nhân chứng. Ông ta không cần đôi co. Thực ra càng đôi co càng tốt, vì càng rõ sự thật. 
Mà cũng không thể tránh được đôi co. Đương sự đã chết, không nói được, thì đã có người nói 
giùm. Kẻ nào bịa đặt, nói gian thì sớm muộn cũng bị phát giác. 

Thế cho nên, phần II của "Hồi ký Võ Long Triều" thua phần I xa. Phần này gồm các mục: 
- Những ẩn tình đàng sau cuộc bầu cử tổng thống 1967, đặc biệt là của liên danh Trần Văn 

Hương-Mai Thọ Truyền 
- Những chuyện thiếu đàng hoàng của "chính quyền" Nguyễn Văn Thiệu, nhất là đối với tác 

giả 
- Việc tranh cử và thành tích của ông Triều ở hạ nghị viện  
- Việc ông Triều làm báo Đại Dân Tộc 
- Ông Triều trong nhà tù cộng sản 
Tất cả những mục trên không có gì đặc sắc, quan trọng. Toàn những điều ai cũng có thể đã biết 

hoặc mường tượng ra được, ngoài chuyện, trái với định kiến của phần đông người Việt, là Hoa Kỳ 
luôn luôn chỉ thị, cưỡng ép Việt Man theo ý họ. Ông Triều khẳng định không có chuyện đó, mà họ 
chỉ dùng kỹ thuật rỉ tai, gián tiếp áp lực; còn quyết định vẫn là của Việt Nam. Ông có đưa ra một 
vài thí dụ cụ thể. Tỉ như thực sự họ muốn ông Kỳ làm tổng thống kỳ tranh cử 1967, tuy nhiên khi 
ông Kỳ nhượng cho ông Thiệu, thì họ cũng đành chịu. Tôi thấy cũng không xa sự thực là bao 
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nhiêu. Do cái nô lệ căn tính, nhất là ở các "lãnh tụ" Việt Nam, quá sâu xa. Những ông này luôn 
luôn "khổng tử viết" hơn Khổng Tử, bảo hoàng hơn vua và ngoan đạo hơn giáo hoàng. 

Còn ở những trang chót, mục ông Triều đánh giá các "ông lớn": ông Thiệu, cụ Hương, ông 
Minh và mấy ông "lơn lớn": Nguyễn Khánh, Trần Thiện Khiêm, Âu Trường Thanh,... thì rút lại 
cũng không khác gì ý kiến ông Hoàng Bá vinh: Chẳng ai ra cái thể thống gì cả!!! 

Mà ông cũng chẳng giữ được lời "nói lại" trên đây. Về hai vị Trần Văn Hương, Nguyễn Văn 
Thiệu – đều đã chết, chẳng còn khả năng... cãi cọ – mà viết như ông thì là... tận tình rồi còn gì! 

Riêng về ông Dương Văn Minh, lời thẩm định của ông Triều thật là ngây ngô: "Đó là vì theo 
đạo Phật, ông không muốn quyết định của ông gây tử vong quá nhiều, thà ông chịu mang tiếng suốt 
đời." 

Về ông Minh, tôi đã nói quá nhiều trong bài trước. Lần nay, chỉ xin thưa: Nếu là một Phật tử 
chân chính ông Minh phải sống cuộc đời đạm bạc, xuất thế để tự giải nghiệp (tiểu thừa), để tự giác, 
giác tha (đại thừa). Đàng này ông bám chặt trần thế, ông sưu tầm hoa lan, cá lạ, chơi tennis, suốt 
đời ở trong nhà binh đánh đấm lu bù, rồi đảo chính, rồi còn ứng cử, "hòa giải hòa hợp",... làm 
những việc mà ông ta không có một chút hiểu biết, khả năng. 

Ngoài ra, lần viết trước, tôi đề nghị trong phần II xin tác giả giải đáp đôi điều: "Tác giả trình 
diện học tập cải tạo ngay từ tháng 6, 1975, và được mang đến trại mồ côi Long Thành, 1976 đã 
được thả. Theo tác giả, Việt Cộng dụ dỗ cộng tác, ông không chịu, nên bị bắt lại, đi tù 11 năm. Thế 
có nghĩa là từ Long Thành, hẳn tác giả được tạm tha cỡ 2 năm. Trong thời gian này, tác giả làm gì? 
Trong 11 năm tù, tác giả được "chiếu cố" như thế nào, "mưu sinh thoát hiểm" ra sao? Được tha từ 
1988 đến 1991 mới đi Pháp, trong thời gian này làm gì?" đã được trả lời khá rành rẽ: 

Thời gian tạm tha, ông vẫn bị mua chuộc, dụ dỗ nhưng không siêu lòng. Thời gian ở tù, ông bị 
coi như thành phần tối nguy hiểm, bị hành hạ khá thâm độc. Thời gian được trả về đời sống thường 
dân, ông vẫn bị theo dõi chặt chẽ, sinh sống và nuôi bốn người con – ông Triều cũng có kế hoạch 
để bà và một số con đi Mỹ trước – bằng nghề nhào bột làm bánh, đạp xe đặt bán tại các quán, thu 
tiền sau. Kể ra phải khâm phục một con người vốn giầu sang phú quí mà khi vận bĩ xoay xở làm 
một nghề bình dân không một chút mặc cảm, lại khá thành công. "Cũng theo lời kể, khi về nước, 
tác giả và gia đình đều không dư dả gì. Ông phải nuôi vợ con, lại còn "dang tay nuôi tất cả đàn em 
khác mẹ, kể cả bà mẹ ghẻ ác độc". Thì sao chỉ trong một thời gian ngắn, tiền bạc ở đâu ra để tác giả 
thiết lập nổi trại chăn nuôi, London School, Trường Claire Joie." Thắc mắc này không thấy tác giả 
giải đáp. Nhưng kể ra cũng là chuyện cá nhân chẳng nên đòi hỏi nhiều. 

Lần viết trước, tôi có trách ông Triều là: "Gặp lúc có khủng hoảng giữa hai nhóm tín ngưỡng, 
nếu là người yêu nước, yêu đồng bào, khôn ngoan, ông Triều phải cố gắng đứng ra ngoài hai phe 
phái đó. Hay tốt hơn thành lập một phe đứng giữa để hóa giải mâu thuẫn." Thì lần này, tôi hoàn 
toàn thất vọng khi ông ghi: "[T]ôi khởi sự quen và có chút cảm tình với trung tướng Nguyễn Văn 
Thiệu [1] là ngày ông đến thăm Bộ Thanh Niên nghe tôi thuyết trình và bàn thảo với tôi về chương 
trình phát triển quận 8 Sài Gòn do tôi chủ xướng. Sau đó ông và tôi cùng ngồi chung một xe, đi 
viếng các công tác chỉnh trang quận 8 và gặp các bạn trẻ đang dấn thân hoạt động tại chỗ. Trên 
đường đi, ông thố lộ một điều làm tôi nhớ mãi không quên: 

- Toa với moa là công giáo với nhau đó Triều. Tụi mình phải nắm tay nhau mới chống cộng 
sản được... 

... Phải thú nhận, với tư cách là bộ trưởng, tôi quen biết khá nhiều tướng lãnh, nhưng câu nói 
"toa với moa là công giáo" nó có một cái gì vô hình làm chớm nở cảm tình của tôi với ông." 

Cái... vô hình đó hẳn nhiên là tinh thần phe phái, rất nguy hiểm trong giai đoạn đó. Thế mà ông 
Triều thay vì thấy chối tai lại "chớm nở cảm tình của tôi với ông", thì đủ hiểu tâm địa của cả hai 
ông!!! 

Hồi bị cộng sản bỏ tù, có vinh hạnh được ở cùng phòng với quí vị làm lớn của hai cái cộng 
hòa, có khi được quí vị đó nói về chính bản thân có khi nói về chuyện Mỹ đã... mang trực thăng đến 
"bốc" vị nọ vị kia tại trại "cải tạo" này nọ, hay sẽ đến đây bốc... chính vị nói chuyện nay mai, tôi 
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vẫn bán tín bán nghi rằng làm gì có chuyện như vậy. Và cho rằng quí vị này hoặc quá thần thánh 
hóa một nhân vật nào đó, hoặc quá hoang tưởng về bản thân. Nhưng khi ra tù, thì thấy Mỹ, Pháp 
quả có sự can thiệp với nhà nước cộng sản. Nhưng là chung cho cả một giới, một thành phần nào 
đó, như các chương trình đoàn tụ ra đi trật tự (ODP), con lai, tù cải tạo (HO),...  

Nay đọc hồi ký của ông Triều thì rõ ràng ông được cả "Pháp cũng đòi, Mỹ cũng đòi", đến mức 
gửi cả nhân viên đến gặp ông Triêù để khẩn khoản mời ông đến nước mình. Mà ông Triều nhiều 
lắm cũng mới chỉ là tổng trưởng Thanh Niên trong một chính phủ lâm thời (Ủy Ban Hành Pháp 
Trung Ương) và dân biểu trong nhiệm kỳ chót, thì làm gì các ông lớn hơn chẳng được chiếu cố kỹ 
càng. Rút lại thì chỉ dân đen khố dây là lãnh đủ. 

Sau khi đọc hai cuốn sách do chính các đảng viên gạo cội viết về đảng họ – "Việt Nam Quốc 
Dân Đảng" của Hoàng Văn Đào và "Đại Việt Quốc Dân Đảng" của Quang Minh –, tôi hiểu là các 
lãnh tụ quốc gia thế hệ 1945 không có đủ cái nhạy cảm để nắm lấy thời cơ. Rồi đọc mấy cuốn hồi 
ký "Một cơn gió bụi" của Trần Trọng Kim, "Từ triều đình Huế đến chiến khu" của Phạm Khắc 
Hòe, thì tôi lại thấy ông Bảo Đại, cụ Trần Trọng Kim không có cái đảm lược để lãnh trách nhiệm 
với quốc gia dân tộc. Chưa kể mấy ông trí thức bộ trưởng Trần Đình Nam, Hồ Tá Khanh,... ngớ 
ngẩm đến mức chẳng biết cộng sản là gì mà lại còn làm áp lực để triều đình phải mang chính quyền 
dâng cho chúng. 

Nay, đọc xong phần II "Hồi ký Võ Long Triều", tôi hiểu tại sao thế hệ 1955 (ông Diệm), thế hệ 
1965 (ông Triều) để mất Miền Nam. Nhưng không phải như ông Triều thấy là vì "nước Việt Nam 
không xuất hiện nhân vật phi thường để cứu dân cứu nước". Vẫn cái tâm trạng ấu trĩ đi tìm minh 
chúa. Trong giai đoạn 1945-75, lòng dân ai cũng muốn thực sự độc lập, cơm áo và sẵn sàng đóng 
góp trong công cuộc này. Nhưng lại không có nhân vật, tập thể nào đủ thương dân thương nước để 
cùng chống cộng cứu nước, mà chỉ có những người thuần nghĩ đến cá nhân mình, phe phái mình, 
không cho người khác phe mình đóng góp. Do đó, một phần nhân dân ở bên này bên kia bị lường 
gạt, cưỡng ép. Ngoài ra là tiêu cực, thụ động, dĩ chí phá hoại. Thì làm sao đối địch được với cộng 
sản có tổ chức, có kỷ luật, có sự yểm trợ tận tình của quốc tế đỏ. 

Thành thử, đối với một số người lớn tuổi hiện nay, phải thú thật là mọi sự bế tắc, bản thân bất 
lực. Chẳng có điều kiện cũng chẳng có thời gian để mà làm được chuyện gì cho ra hồn. Trước nạn 
bán con nít, bán phụ nữ, bán lao động, bán lãnh thổ lãnh hải, nhiều lắm thì cũng can thiệp được 
việc này, giúp đỡ được việc kia. Chỉ là chữa chạy cái ngọn. Còn gốc rễ của mọi sự việc là đám 
thống trị cộng sản thì chưa thấy manh mối gì có thể lật chúng xuống. Việc này đòi hỏi thời gian, 
điều kiện, nhân sự. Và đành trông vào thế hệ trẻ – những người hiện đang đấu tranh cho dân chủ và 
quần chúng bị đàn áp, bóc lột trong nước. Có lẽ phần lớn do tâm trạng bế tắc bất lực, cho nên ta có 
thể thấy có mấy thái độ đối với tình trạng đau khổ của quần chúng cũng như hỗn hào của nhà nước 
cộng sản hiện nay: 

- cuộc đời 100 năm quá ngắn ngủi, thà lo cho cuộc sống đời đời mai sau, nên dành thì giờ, tiền 
bạc cho việc lễ bái cầu cúng van xin ở các chùa chiền, thánh đường  

- coi đời là mộng ảo, làm lụng đấu tranh làm gì (tất nhiên phải có người làm lụng, đấu tranh 
thay cung cấp ngày hai bữa, áo quần, nhà cửa), mà đắm mình vào những suy tư sắc không, giải 
thoát. 

Hai thành phần này rất được nhà nước cộng sản ưu ái. Vì họ đã không gây phiền nhiễu, lại tiếp 
tay trong việc tạo nên những phần tử quần chúng thụ động. Cho nên nhà nước ngày nay giúp đỡ rất 
tich cực việc xây cất cơ sở, ấn tống tài liệu tôn giáo, khuyến khích việc thiền tọa, thiền hành,... 

Những người này tất nhiên thấy mình cao siêu, thoát trần tục, không trách nhiệm, không bổn 
phận, không nợ nần, lòng thoải mái không còn vương vít thế gian, cười chê những kẻ: 

- còn lo cho bản thân, vợ con, họ hàng 
- ôm đồm những công cuộc từ thiện, cứu trợ lặt vặt chẳng giải quyết dứt khoát được chuyện gì. 
Đối với cả bốn thái độ này, riêng tôi, vẫn thấy có cái gì không suôn sẻ. Không biết có thể còn 

có một thái độ nào khác hay chăng??? 
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1. Lúc này ông Thiệu là chủ tịch Ủy Ban Lãnh Đạo Quốc Gia, ông Triều là tổng trưởng Thanh Niên. 

 
 
 

SỰ THẬT THẬT HAY SỰ THẬT ẢO (II) 
 

Tôi có đọc cuốn Lớn Lên Với Đất Nước của tác giả Vy Thanh, và thắc mắc không biết tác giả 
viết "hồi ký" thực hay giả, nên có viết một bài với cái tựa trên (NgD 193). 

Lần này, tôi không đọc, nhưng tình cờ có mắc míu với một cuốn "hồi ký" khác. Vốn là họ nhà 
tôi có cái truyền thống tôn ti trật tự rất nghiêm cẩn và thân mật. Sang đến đây cũng vẫn không hề 
lơi. Do đó, tôi tuy đã trộng tuổi, nhưng vẫn có những ông chú, bà bác trẻ măng. Một trong những 
ông bác tôi sinh tại Hoa Kỳ này, nên tuổi chỉ mới ngoài 30, tam thập nhi lập. 

Cha mẹ bên nhà là dân ăn no vác nặng. Sang đây làm chăm chỉ, cũng nhà xe như ai. Lại chí thú 
khuyến khích con cái học hành. Cho nên ông con tốt nghiệp đại học, có việc làm khả quan, lập gia 
đình, con cái đủ trai gái. Ông ham tìm hiểu, thích hỏi han tôi, vì cho là kẻ biết chuyện, vừa bên nhà 
vừa bên này. Gần như tuần nào cũng đón gia đình tôi đến nhà ông ăn uống, chuyện trò. Theo gia 
phong, vợ chồng tôi kêu vợ chồng ông là bác, xưng cháu. Con tôi kêu là ông bà, cháu tôi kêu là cụ 
một cách rất kính cẩn, vì tôi thuộc chi út, ông chi trên và vai vế ngang với cha tôi. Vợ chồng ông 
kêu chúng tôi là anh chị và xưng tôi, nhưng với thái độ rất trân trọng. 

Riêng ông thì coi tôi như người tâm giao, đúng hơn, người cố vấn. Nên chuyện to chuyện nhỏ 
gì cũng chia xẻ. Hơi một chút gì băn khoăn thắc mắc là cũng thổ lộ với tôi để hỏi ý kiến. 

Một trong những thắc mắc của ông là về vai vế trong họ. Ông nói: "Người Mỹ, ngoài ông bà, 
cha mẹ, anh em ruột ra thì đều là cousins. Xưng hô thì chỉ "you" và "me". Giản dị quá. Tuy vậy tôi 
vẫn thích cái sự đối đãi với nhau giữa họ hàng nhà mình. Nhưng nó rắc rối quá. Tôi không phân 
biệt nổi cái mối liên hệ giữa người này với người kia, thành khó mà biết xưng hô ra sao cho phải, 
sợ có lỗi với mọi người. Chả hạn như anh chị. Với người Mỹ, thì vợ chồng tôi, vợ chồng anh chị 
đều coi nhau là cousins và xưng hô "you, me". Đàng này anh chị lại gọi vợ chồng tôi là "uncle, 
aunt". Còn chúng tôi gọi anh chị là "nephew, niece" mới đúng phép. Nếu sai, thì thật phiền. Mà tôi 
lại thật thích cái phiền phức này. Nhóc con mà có... cháu như anh chị, không thích sao được? Nó 
vừa gần gũi vừa tạo cho mình cái lòng tin có nhiều người thân thương. Nghĩa là ông rất quan tâm 
và thích thú tìm hiểu về phả hệ. Thường thường ông rất hay hỏi tôi về mối liên hệ giữa người này 
người kia, vai vế ra sao, mỗi khi gặp một người trong họ. 

Vừa mới đây, ông đọc đâu đó trên internet cuốn hồi ký Quận Chúa Biệt Động của Đặng 
Vương Hưng, do nhà xuất bản Công An Nhân Dân phát hành tháng 6, năm 2008. Rồi ông hỏi lung 
tung về phả hệ nhà Nguyễn Gia Long. Tôi có nói qua về chuyện 9 đời chúa 13 đời vua của họ 
Nguyễn, các bài thơ để đặt tên cho dòng Minh Mạng làm vua (đế hệ), cũng như các dòng con vua 
Gia Long (phiên hệ). Có vẻ như tôi không làm ông thỏa mãn. Nên sau đó ít lâu, ông trao cho tôi 
mấy bài in từ internet, yêu cầu tôi đọc, để rồi trả lời các câu hỏi của ông. Nếu cần, ông sẽ in ra cả 
cuốn hồi ký cho tôi. 

Tôi về nhà, đọc mấy bản này, gồm các bài "Quận Chúa Biệt Động" của Hòa An (Thế Giới Phụ 
Nữ); "Huyền thoại về quận chúa biệt động" của Kinh Tế Nông Thôn, 6-5-2008; và "Tiết lộ đáng sợ 
trong Quận Chúa Biệt Động về người cộng sản" của Vũ Quí Hạo Nhiên trong Talawas 26-8-2008 
liên quan đến cuốn sách; thì thấy đại khái (tôi gần như nhắc lại nguyên văn của các tài liệu trên): 
Có một bà tên Phạm Ngọc Diệp, sinh ngày 28-4-1932 tại Huế (con ông Phạm Đăng Chất, chánh lục 
sự tòa án Mỹ Tho), cháu bốn đời ông Phạm Đăng Hưng, gốc họ Nguyễn (thời Trịnh Nguyễn, cụ 
thân sinh bị tru di), trốn vào Gò Công lập nghiệp, đổi ra họ Phạm, sinh ra bà Phạm Ngọc Lan, được 
tuyển vào làm phi. Do sinh ra hoàng tử Hồng Nhậm (về sau là vua Tự Đức), được phong là thái hậu 
Từ Dũ. Và bà Diệp tự cho là cháu ruột bà Từ Dũ, chị/em con bác con chú của Bảo Đại. Năm 13 
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tuổi, bà Diệp chứng kiến cảnh cha mẹ và họ hàng thân thuộc bị Pháp chặt đầu, chặt tay chân; cha bị 
tra tấn bằng dây kẽm gai, chân bị xiềng phơi nắng trên xà lan cho đến chết. Mồ côi, bà được Phạm 
Hùng và Phạm Văn Xô trong Xứ Ủy Nam Bộ đùm bọc. 

Thù hận Pháp, bà đi làm cách mạng. Cỡ 19, 20 tuổi, bà Diệp đã là chiến sĩ nhiều thành tích 
(khi học ở Trường Gia Long, được tin vua Bảo Đại và hoàng hậu Nam Phương tới thăm trường, bà 
dẫn đầu một tốp nữ sinh xông vào xé áo, cắn tay nhà vua đến chảy máu; ném lựu đạn giết Tây trước 
cửa rạp Nguyễn Văn Hảo;...) Năm 1952, bà đậu tú tài phần I, được Xứ Ủy Nam Bộ cử sang 
Campuchia tham dự lớp huấn luyện phản gián. Năm 1953, bà về Sài Gòn học xong tú tài và vào 
Đại Học Y Khoa. Năm sau, bà được học bổng sang Pháp. 

Ngày còn ở Paris, Bảo Đại từng đến thăm và thông báo về khoản tiền bà được thừa hưởng theo 
di chúc của thái hậu Từ Dũ. Bà Diệp cương quyết không nhận. Bảo Đại rất bất ngờ, than thở: Tôi 
mất ngai nên chị không còn được gọi là quận chúa, nhưng ngai ấy, địa vị ấy ngàn thu không mòn. 

Năm 1958, đích thân cựu hoàng Bảo Đại và Nam Phương mua vé máy bay và tiễn bác sĩ 
Nguyễn Như Diệp (tên mới) từ Paris về nước. 

Trước khi đi Pháp, bà Diệp đã có người cầu hôn. Đó là tỉnh trưởng Vĩnh Long Trần Văn 
Phước, tốt nghiệp loại ưu ngành luật tại Pháp, khéo léo chiếm được cảm tình của Ngô Đình Thục, 
làm quan từ khi còn rất trẻ (cũng là cán bộ hoạt động trong lòng địch, bí danh C16). Nhưng khi về 
nước, bác sĩ Diệp không biết Phước điều chuyển đi đâu. 

Trong khi đó, "cách mạng" giao cho bà nhiệm vụ phải vào làm tại một bịnh viện lớn ở Sài 
Gòn. Qua ông cậu ruột là bác sĩ Trương Gia Quế (người chuyên săn sóc cho mẹ Ngô Đình Diệm 
nên bà này đích thân bảo Diệm lo). Diệm giao cho tổng trưởng y tế Trần Đình Đệ, nên bà Diệp 
được vào làm Bệnh Viện Đô Thành (khoa ngoại sản), được cấp một xe ô tô con, một biệt thự số 34 
Trần Cao Vân quận I và khẩu súng ngắn, giấy phép ghi: Cho phép docteur médecine [!] Léna Phạm 
được cầm súng bảo vệ thân thể khi gặp những người sàm sỡ đối với mình và trừng trị bọn đàn ông 
đểu cáng (sau, bà Diệp được điều lên Bệnh Viện Đà Lạt). [Với khẩu súng này, và do lệnh "tổ 
chức", bà đã trừ khử tên Khưu Văn Ba, tỉnh trưởng Vĩnh Long, nổi tiếng ác ôn và bạo dâm. 

Trong vai người đẹp đi xin việc, chờ cho tên Ba sấn đến sàm sỡ và cởi phăng cả quần áo, bà 
bắn y rồi đi báo cảnh sát rằng súng cướp cò trong khi vật lộn. Bà Diệp không những trắng án mà 
còn được tòa buộc gia đình Khưu Văn Ba phải bồi thường... danh dự số tiền tương đương với 367 
triệu đồng bây giờ (2008)]. Cũng theo lệnh tổ chức, bà Diệp kết hôn với giáo sư-bác sĩ Đào Tuấn 
Kiệt, một vị đứng tuổi, danh gia vọng tộc, thân cộng để vừa có vỏ bọc vừa tranh thủ khuynh hướng 
chính trị của ông. Đám cưới cử hành ngày 29-8-1959 với sự chứng kiến của luật sư Nguyễn Hữu 
Thọ. 

Thành tích lớn nhất của bà Diệp là vụ đặt bom đánh Tòa Đại Sứ Mỹ, theo bà: "Cấp trên cho 
biết Mỹ sắp đổ quân ồ ạt vào Miền Nam Việt Nam. Lực lượng bên ta chưa đủ mạnh, cần phải cản 
chậm bước đổ quân của địch. Chúng tôi chọn việc làm nổ bom Tòa Đại Sứ Mỹ khi chúng chuẩn bị 
chuyển từ đường Hàm Nghi về Mạc Đĩnh Chi. Tôi vào vai ca sĩ Thu Nga, với sự cố vấn của cố vấn 
Phủ Tổng Thống Hoàng Đức Nhã (tức thiếu tướng tình báo Vũ Ngọc Nhạ). Thu Nga đã tiếp xúc và 
khiến cố vấn Hoa Kỳ Caboslog Taylos [!] si mê cô. Sau nhiều lần hò hẹn, ca sĩ Thu Nga đã được 
mời tới dự bữa tiệc lớn mừng ngày hợp tác Việt Mỹ 29-5-1965. Ông Nhã cũng đưa Jeandy, nhân 
viên của sứ quán Mỹ, đến giới thiệu với Thu Nga. Jeandy đã lái xe đưa cô đến Tòa Đại Sứ, trao cho 
cô cái vali chứa mìn hẹn giờ. Sau khi Thu Nga để va ly trong toillet [!], cũng chính anh đã đưa cô 
đến Bưu Điện Thành Phố rồi lập tức quay về Tòa Đại Sứ để chứng minh mình ngoại phạm. Nhưng 
Jeandy đã chết vì bị tường đổ xuống." 

Sau vụ nổ Tòa Đại Sứ, bà phải giả làm nữ tu lẩn trốn dưới miền Tây. Trở lại Sài Gòn, tìm về 
với tổ chức, ngẫu nhiên bà gặp ông Mười Cúc (tức đồng chí Nguyễn Văn Linh) nên được về hậu cứ 
gặp lại anh Hai Hùng (đồng chí Phạm Hùng). Bà đã được cử tham gia đoàn đại biểu anh hùng và 
chiến sĩ thi đua Miền Nam do anh Hai Xô dẫn đầu ra thăm Miền Bắc và được gặp "Bác Hồ". 
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Có một trục trặc là một trong các đồng chí đã yêu bà và có hành động thiếu kiểm soát của lý 
trí. Bị bà cự tuyệt, người ấy đã ra lệnh thu giữ giấy tờ "chính thức" của bà rồi nói là mất. Do đó, sau 
30-4-1975, tình hình chưa được ổn định, chính ông Vũ Ngọc Nhạ, nhân một lần gặp gỡ tình cờ, đã 
khuyên bà tạm thời chưa liên lạc vội. 

Một chuyện không mong muốn nữa lại xảy đến đúng thời điểm ấy: mảnh đạn còn ở trong đầu 
phát tác, khiến bà phải vào bệnh viện mổ lấy ra. Vết mổ lành, nhưng bà bị mất trí nhớ tạm thời, 
trong người không có một mảnh giấy tùy thân. Bà, con gái, con trai nuôi và các cháu đã trải qua 
thời bao cấp không hộ khẩu, không tem phiếu. Mãi cho đến khi đồng chí Phạm Hùng – lãnh đạo 
trực tiếp nhiều vụ việc mà bà Diệp tham gia, trong đó có vụ Tòa Đại Sứ Mỹ ngày 29-5-1965 – là bộ 
trưởng Bộ Nội Vụ, cho người đi tìm, và cũng rất lâu sau đó mới tìm thấy, thì bà đã thành một cư 
dân trồng cà phê trên Lâm Đồng, nơi có rừng và rẫy mà bà đã mua hợp pháp thời còn là giám đốc 
Bệnh Viện Tuyên Đức để vừa có cớ đi vào hậu cứ vừa làm kinh tế che mắt địch. 

Ngày 19-10-1984, bà đã được cấp giấy chứng minh thư dưới tên Đặng Hoàng Ánh, có số 
250272236. Hiện bà cư trú tại thôn Thanh Bình, xã Bình Thạnh, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng 
như bao người dân bình thường khác. 

 
* 

 
Ông bác hỏi tôi có muốn xem toàn cuốn hồi ký, thì để ông in ra. Tôi thưa không có can đảm 

xem. Vả mấy bài ông đưa cho (hai của trong nước và một của ngoài nước) cũng cho tôi đủ ý để giải 
tỏa những thắc mắc của ông, với trình độ hiểu biết của tôi. Nếu ông chưa thấy thỏa mãn thì phải tìm 
ở nguồn khác. Đầu tiên, ông hỏi: 

- Vấn đề bà Diệp họ hàng với ông Bảo Đại hình như không ổn. Ai tru di cụ thân sinh ông Phạm 
Đăng Hưng? Chúa Trịnh, chúa Nguyễn? 

Xin thưa: 
- Có vẻ là chúa Nguyễn, nên ông Phạm Đăng Hưng (1765-1825) mới phải trốn vào Gò Công, 

thay đổi họ tên. Nếu là chúa Trịnh, thì ông chỉ cần bỏ miền bắc, vào ra mắt chúa Nguyễn là xong. 
Hơn nữa, chuyện này, nếu có, thì phải xảy ra trước khi quân Trịnh vào đánh và ngày 30-1-1775 
chúa Nguyễn phải bỏ kinh đô mà chạy (nghĩa là khi ông Phạm Đăng Hưng chưa tới 10 tuổi, chắc 
phải có người mang đi trốn). Đến 1778 thì nhà Trịnh cũng bị nhà Tây Sơn diệt luôn. 

Ông Phạm Đăng Hưng sinh ra bà Phạm Thị Hằng (không phải Phạm Ngọc Lan). Bà Hằng 
(1810-1902) lấy vua Thiệu Trị, sinh ra vua Tự Đức. Vua Tự Đức không có con, nuôi con người em 
ruột (Kiến Thái Vương, không biết cùng mẹ hay khác mẹ) là vua Đồng Khánh. Vua Đồng Khánh 
sinh ra vua Khải Định. Vua Khải Định sinh ra vua Bảo Đại. Kể từ năm ông Hưng sinh ra (1765) 
đến năm ông Bảo Đại (1913) là ngót 150 năm, tổng cộng 6 đời, trung bình mỗi đời 25 năm, kể cũng 
hợp lý. Nhưng từ bà Từ Dũ (1810) đến bà Diệp (1932) là 120 năm mà chỉ có 4 đời, trung bình mỗi 
đời 30 năm, thì hơi bất thường với thời đại đó. Vả nếu đúng thế thì bà Diệp ít nhất phải là hàng bà 
(bên ngoại), mà không thể là chị em con bác con chú (bên nội) của Bảo Đại, nói chi là cháu ruột bà 
Từ Dũ (con một hoàng tử nào đó con vua Thiệu Trị). Lại, ngay dù cho là bên nội, mà không thuộc 
đế hệ, không được tặng phong, thì cũng không thể là quận chúa (chả hạn tướng Vĩnh Lộc, thuộc đế 
hệ, ngang vai với Bảo Đại, chẳng có chức tước gì của triều đình cả). Nếu quả bà Diệp có ghi, ông 
Bảo Đại có nói như trên thì là ông, bà ta chẳng hiểu vai vế họ hàng ra sao cũng chẳng biết gì về 
phẩm trật của triều đình. Chưa kể khi ông nói thế thì đã bị truất phế rồi, lại còn nhảm hơn nữa. 

Cũng do điều kể trên, bà Từ Dũ (mất năm 1902) nào có biết bà Diệp (sinh năm 1932) là ai để 
mà dành khoản thừa kế. Lại dù có để lại thì chắc cũng chẳng phải là mối quan tâm của bà Từ Cung 
(Hoàng Thị Cúc, mẹ Bảo Đại) chẳng ăn nhập gì với bà Diệp họ Phạm để mà sai Bảo Đại đi tìm đứa 
cháu mồ côi. 

- Bà Diệp cắn tay ông Bảo Đại không biết vào khoảng nào. Chắc vào năm 1939, khi bà Diệp 7 
tuổi, ông ta vào Sài Gòn chữa cái chân bị gẫy; hoặc năm 1942 được toàn quyền Decoux mời. Lúc 
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này thì bà Diệp đã có thù oán gì mà cắn tay Bảo Đại? Còn sau đó, mãi 13-6-1949 ông mới trở lại 
Sài Gòn. Mà lúc đó hình như không có bà Nam Phương. Lại cũng không còn là vua và hoàng hậu. 
Bà Diệp đã lớn (17 tuổi tây), đâu có giở cái trò cắn tay ra. 

Vấn đề là năm 1939 hay 1942 ông Bảo Đại bà Nam Phuơng có viếng Trường Gia Long và từ 
1949 đến 1952/53 (các năm bà Diệp học thi tú tài), ông Bảo Đại có tái viếng Trường Gia Long lần 
nào không. 

- Chặt đầu, chặt chân, chặt tay, xỏ dây thép, giam người trên xà lan là vụ Nam Kỳ Khởi Nghĩa 
1940. Chứ trong xung đột Việt-Pháp 1945/46 giặc bắn cái độp cho gọn, thì giờ đâu mà hành hạ. 

- Trước khi bà Diệp đi Pháp (1955), ông Phước là tỉnh trưởng Vĩnh Long thì hơi lạ. Lúc đó ông 
Thục, ông Diệm chưa nhiều quyền hành để đưa tay chân lên làm tỉnh trưởng (mãi 23-10-1955 mới 
trưng cầu dân ý truất phế Bảo Đại). Mà một ông tỉnh trưởng thuyên chuyển đi đâu tìm có khó gì mà 
bà Diệp đành chịu bó tay. - Khi đã bị truất phế, ông Bảo Đại đến tìm bà Diệp để thông báo về tiền 
thừa hưởng theo di chúc của bà Từ Dũ cũng lạ nữa. Lúc đó tài sản của hoàng gia do nhà nước Ngô 
Đình Diệm quản lý, bà Từ Cung còn chưa biết lấy gì ăn, tiền đâu mà giao cho bà Diệp? 

- Bà Diệp chỉ học 4 năm, một năm (niên khoá 1954-55) tại Sài Gòn (niên khóa này ở Sài Gòn 
có Đại Học Y Khoa không?); ba năm (các niên khóa 1955-58) tại Paris; mà đã tốt nghiệp bác sĩ y 
khoa của Đại Học Paris, thật là giỏi. Thế mà viết nhật ký có mấy chữ docteur médecine và toillet, 
thì có vẻ tiếng Pháp ăn đong quá. - 29-8-1959, bà Diệp lấy chồng. Hình như ông Thọ dính vụ 
Phong Trào Hòa Bình, bị nhốt ở Tuy Hòa, không biết lúc đó đã ra khỏi nhà tù chưa. Nhưng chắc 
chắn là ngày 20-12-1960, khi Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam ra mắt, thì ông chủ tịch còn kẹt 
trong nhà giam. 

- Trần Đình Đệ mãi ngày 28-5-1961 mới làm tổng trưởng y tế. Không lẽ sự quen lớn của ông 
cậu ruột mà một bác sĩ tốt nghiệp từ Pháp về phải chờ đến ba năm (1961-1958) mới xin được chỗ 
làm? (Dưới đây ta sẽ được biết bà Diệp bắt đầu viết nhật ký ngày 2-9-59 khi trực ở bệnh viện). Mà 
cái giấy phép mang súng của bà Diệp ghi cũng lạ quá. Nhà nước Ngô Đình Diệm đâu đến nỗi viết 
lách công chứng thư ở mức hạ cấp như thế. 

- Vụ Khưu Văn Ba tất phải là trước vụ Tòa Đại Sứ (sau vụ này bà Diệp bị lộ, phải đi trốn). Khi 
đó bà Diệp không là bác sĩ ở Bịnh Viện Đô Thành thì cũng là giám đốc Bịnh Viện Tuyên Đức, làm 
sao có thể dính vào mà tòa án không biết được lý lịch. 

- Vào ngày 29-5-1965 chẳng hề có vụ đặt bom đánh Tòa Đại Sứ Mỹ. 11-6-1965 mới làm lễ đặt 
viên đá đầu tiên cho Tòa Đại Sứ mới, chưa thể nói đến chuyện chuẩn bị dọn về. Vả Toà Đại Sứ mới 
mặt tiền ở đường Thống Nhất (Norodom), mặt hậu ở đường Hồng Thập Tự (Chasseloup Laubat), 
chứ không phải là đường Mạc Đĩnh Chi. Lại cũng không có ông cố vấn Hoa Kỳ nào tên như trên. 
Chỉ có hai ông Henry Cabot Lodge và Maxwell Taylor, đều là đại sứ, nhưng ở hai thời điểm khác 
nhau (Lodge từ 26-8-63 đến 24-6-64, Taylor kế nhiệm đến 20-8-65, rồi Lodge trở lại). Ông Jeandy 
(?) chắc là người Mỹ, phản bội quốc gia dân tộc, cung cấp bom căn giờ cho địch. 

Lúc này, dưới thời chính phủ Phan Huy Quát, ông Nhạ chưa thể là cố vấn Phủ Tổng Thống. 
Có thể bà Diệp ghi nhật ký lộn. Có vụ nổ tại Tòa Đại Sứ Mỹ vào ngày 30-3-1965. Vụ đó được 

Đoàn Thêm ghi trong Hai Mươi Năm Qua: "Lúc 10 giờ rưỡi, 5 VC đi xe hơi tới trước Tòa Đại Sứ 
Mỹ, đường Võ Di Nguy Sài Gòn, bắn chết một cảnh sát, cho nổ mìn và chạy vào đám đông. Tòa 
Đại Sứ bị hư hại khá nhiều. 1 khủng bố chết vì mìn, 21 người chết, 190 bị thường và hàng chục xe 
cộ bị phá hoặc hư hại". Chẳng làm gì có chuyện đặt bom căn giờ ở phòng tiêu tiểu. Và ngày 1-4 có 
hai người bị bắt; ngày 9-4, Nguyễn Văn Hai bị Tòa Án Mặt Trận Vùng III kết án tử hình. 

 
* 

 
Thực ra, tôi không hiểu những giấy tờ "chính thức" bà Diệp nói là gì? Nếu là thẻ căn cước 

VNCH thì bà khai mất, xin lại dễ ợt. Nếu là chứng minh thư của "cách mạng" thì cứ việc báo công, 
thiếu gì đồng chí cùng tham dự Chiến Dịch Hồ Chí Minh bảo chứng. 
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Trước vụ Tòa Đại Sứ, bà Diệp là bác sĩ bịnh viện công, sau vụ này bà Diệp đi trốn, thì không 
biết bà bị bắt bớ hành hạ, đạn bắn nằm trong đầu vào những dịp nào. Rồi dù có bị mất trí, thì cũng 
chỉ một thời gian nào đó. Vả lại nếu bà không có giấy tờ chính thức tùy thân thì con bà (với bác sĩ 
Kiệt), cháu bà có, mang đi xin chứng minh nhân dân, hộ khẩu của "cách mạng", có gì trở ngại đâu. 
Làm gì mà đến nỗi không hộ khẩu, không tem phiếu. Dĩ chí bà vẫn có đủ giấy tờ nhận rừng và rẫy 
để trồng cà phê ở Lâm Đồng. Mà không có giấy tờ, hộ khẩu, làm sao bà được giải phẫu dưới chế độ 
"xã hội chủ nghĩa". 

Có lẽ vì những cái lẩm cẩm tương tự, ông Vũ Quí Hạo Nhiên có vẻ hoài nghi, nêu lên vấn đề 
cái nhà ông cán bộ mê bà Diệp làm việc bậy bạ, hại cho công tác cách mạng như vậy là ai, đang 
làm gì mà không bị kỷ luật. Ông cho rằng bà Diệp nào có phải tay mơ mà để ông Nhạ chỉ nói suông 
thế đã lủi cả 30 năm. Và ông bảo, như vậy, ít ra phải có hai khả năng: 

Khả năng A: Ông Nhạ cho bà Diệp biết cái ông đó đang nắm chức vụ rất cao, còn căm thù bà, 
có thể thủ tiêu bà bất kỳ lúc nào. 

Khả năng B: Toàn thể các nhóm biệt động thành đều bị cho là nhiễm bả tư bản, không đáng tin 
tưởng: anh A bị đi cải tạo, chị B bị đánh tư sản,... Ngay cả Vũ Ngọc Nhạ, Phạm Xuân Ẩn còn bị 
nghi ngờ, nói gì đến người khác. Nên người khôn, như Vũ Bằng, không thò đầu ra. Vì thế bà 
Diệp... bỏ của chạy lấy người. Nếu nhìn lại lịch sử của nhà cầm quyền nước Việt Nam Dân Chủ 
Cộng Hòa và nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, không phải một lần mà những người 
cộng sản xử tệ với những người cộng sản khác. Trong thập niên 1950 là vụ Cải Cách Ruộng Đất và 
sau đó là vụ Sửa Sai. Trong thập niên 1960 là vụ án Xét Lại. Tới thập niên 1970, chắc hẳn là có 
những vụ mà tới nay vẫn còn chưa tiết lộ – những vụ ghê rợn tới mức một người như bà Diệp phải 
sợ hãi bỏ chạy, Và ông kết luận: Tiềm ẩn trong quyển Quận Chúa Biệt Động của nhà xuất bản 
Công An Nhân Dân, do đó, là những câu hỏi rất đáng đặt ra về cách đối xử nguy hiểm đáng sợ của 
những người cộng sản với chính những đồng chí của mình. Ông bác nhìn tôi và hỏi: 

- Còn anh thì kết luận ra sao? 
- Thưa bác, thường thì ai làm bất cứ cái gì cũng có mục đích. Có thể là vì tiền, vì danh vọng, vì 

tuyên truyền (cho cái gì đó), hay giản dị vì sở thích. Theo tài liệu bác sao cho, tác giả Đặng Vương 
Hưng viết: "Sườn của cuốn Quận Chúa Biệt Động là những trang nhật ký mà bà Đặng Hoàng Ánh-
Phạm Ngọc Diệp ghi chép từ ngày 2-9-1959. Đó là một đêm trực, ngồi một mình ở bệnh viện, bà 
muốn ghi lại những biến cố của cuộc đời mình. Mỗi đêm trực, vài trang nhật ký được viết nên. 
Hàng trăm trang sổ tay dày đặc chữ được bà viết trong khoảng 15 năm (1959-1975). Trang viết 
cuối cùng khép lại vào ngày 20-4-1975. Trước khi tham gia Chiến Dịch Hồ Chí Minh, giải phóng 
Miền Nam, bác sĩ Diệp giao cuốn sổ cho người chị dâu là bà Thái Thị Sen giữ hộ. Do bận bịu mưu 
sinh, cuốn sổ đã bị lãng quên hơn 30 năm. Sau khi bà Sen qua đời, cuốn sổ đã được con cháu bà 
phát hiện và trao trả lại cho bà Diệp. 

Khi tôi hoàn thành bản thảo cuốn sách này thì bà Đặng Hoàng Ánh (tức Phạm Ngọc Diệp – 
quận chúa cuối cùng của triều Nguyễn) đã ở tuổi gần 80. Cái tuổi mà người ta thường nói là gần đất 
xa trời và không còn gì để mất. Vậy tại sao bà vẫn quyết định cho công bố những câu chuyện rất 
riêng tư và cả những tư liệu, với nhiều sự kiện, chi tiết... như một bí ẩn của đời người? Rất đơn 
giản, bởi đó là chiến tranh, là một phần của lịch sử dân tộc, mà, theo chúng tôi, bạn đọc hôm nay và 
mai sau cần biết và nên biết." 

Theo cháu, nếu thân nhân bà Diệp không bị tàn sát, chưa chắc bà đã theo cộng sản. Nếu biết 
thực chất cộng sản, chưa chắc bà Diệp đã hoạt động tích cực cho cộng sản. Thực ra bà Diệp cũng 
chẳng phải là cộng sản gộc chỉ huy mà chỉ là kẻ thi hành theo chỉ thị. Bà Diệp bây giờ chẳng cần 
đãi ngộ (mà đã chắc gì được đãi ngộ). Có thể bà Diệp đã giác ngộ về cộng sản nên mai danh ẩn 
tích. Theo những bài liên quan nói trên, nội dung cuốn sách chẳng có gì đặc sắc. Cháu không biết 
tình trạng sách báo bên nhà ra sao. Còn giá mà in bên này, chắc cũng có một số khá đông người tò 
mò thích đọc, như bác chẳng hạn. Nhưng, như ông Hưng nói, thì chắc tài chánh không phải là mục 
đích chính, danh vọng cũng không, tuyên truyền nay chắc chẳng còn cần nữa vả cũng chẳng có gì 
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đáng đề cao. Vậy, có lẽ đúng là do cái sở thích muốn cho "bạn đọc hôm nay và mai sau... biết". 
"Chúng tôi" ở đây hẳn gồm cả người viết nhật ký và người viết sách. "Bạn đọc" mai sau không biết 
sẽ là những ai. Nhưng "bạn đọc" hôm nay ít nhất cũng có ông Hạo Nhiên và bác. Ông Hạo Nhiên 
đọc sách và "biết" rằng những người cộng sản chẳng những ác độc với mọi người mà còn ác độc cả 
giữa họ với nhau. "Chúng tôi" có thể chỉ là vô tình mà tạo cho ông Hạo Nhiên cái "biết" đó. Nhưng 
cũng rất có thể cả hai cố tình ghi lại để cho bất cứ ai có chút thông minh là đủ nhận ra thông điệp 
của những người trót dại tiếp tay cho cộng sản. Chắc bác cũng biết ông Thiệu có một câu nói mà 
người ta cho là danh ngôn. Đó là: "Đừng nghe những gì cộng sản nói, hãy nhìn những gì cộng sản 
làm". Theo cháu hiểu, là ông muốn nhắn nhủ những người dân lành cả tin. Vì cộng sản luôn luôn 
nói điều ngon ngọt, tốt đẹp nhưng cũng luôn luôn làm những chuyện bạc ác bất nhân. Như bảo 
giành độc lập từ thực dân Pháp là để làm nô lệ Nga Xô. Như quân phân điền sản là tịch thu ruộng 
đất. Như xí nghiệp thuộc công nhân là bóc lột lao động đến xương tủy,... Nhưng với người có chút 
hiểu biết thì có tai phải nghe, có mắt phải nhìn, có ngũ quan phải sử dụng. Có điều là phải sử dụng 
sao khôn ngoan. Phải biết đọc, biết nhìn, biết nghe, biết quan sát để mà dẫn dắt người khác khỏi bị 
cộng sản lường gạt. 

Ở đây là cần biết rõ đối tượng: người cộng sản. 
Duy nhất, ngoại trừ Marx (và có thể Engels) chỉ lập thuyết. Còn kể từ Lênin trở xuống, họ lập 

giáo hội, họ là những người hành động, họ là những kẻ lấy cái ác làm đẹp (ác quán mãn doanh). 
Viết, nói với họ là tuyên truyền, quyến rũ, lường gạt bất kể sự thực, bất kể liêm sỉ, bất kể sự thực 
rành rành. Nói hoài, thiên hạ sẽ tin. Khi biết bị lừa thì trễ rồi, không thoát khỏi được nữa. Đạo đức 
của họ luôn luôn ngược lại với chúng ta. Cứu cánh biện minh phương tiện. Họ coi nhân nghĩa lễ trí 
tín là những trò xuẩn ngốc. Họ nói trắng tức là đen, no ấm tức là đói rách, tự do tức là nô lệ. Ai bùi 
tai, mà mắt tiếp tay cho họ là đào lỗ chôn mọi người và tự chôn mình. 

Tạm đơn cử vài ba từ ngữ Việt Cộng: độc lập, tự do, hạnh phúc, giải phóng, học tập, làm việc. 
Nghe thật êm tai, dịch ra ngoại ngữ thật văn mình, nhân đạo. Thực sự là những điều trái ngược 
100%. Một thí dụ cụ thể là vị nào sống dưới chế độ của "thiên đường cộng sản" tất biết "địa ngục 
trần gian là gì". Biết thế rồi, khi tiếp xúc với họ (chuyện trò với họ, đọc sách của họ, làm ăn với 
họ,...), nhất cử nhất động của họ phải tìm hiểu họ nhắm cái gì, cái lợi của họ nằm ở đâu. Giản dị thế 
thôi. Vì những cái gian trá, bạc ác là bản chất của người cộng sản cũng như người cập kè với cộng 
sản. 

[Ngay vì nhìn cái tựa, tưởng tác giả là người Miền Nam viết về giai đoạn lịch sử ở Miền Nam, 
cháu trót dại mua đọc cuốn Lớn Lên Với Đất Nước của ông Vy Thanh (Nguyễn Văn Thùy). Ai ngờ 
là một người cộng sản đã bỏ cộng sản, thế mà vẫn viết những chuyện bịa đặt sống sượng. 

Cứ dính líu đến cộng sản là bị cấy sinh tử phù điếm đàng liền, cho đến chết không dứt (tạm kể 
Bùi Tín, Vũ Thư Hiên, Dương Thu Hương,...) Do đó, cháu đã phải viết một bài tựa như trên, và 
được đăng trên nguyệt san Người Dân. Những điều cháu nêu ra với bác về cuốn sách trên đây cũng 
đã chứng tỏ như vậy: những sự kiện, nhân vật thật giả lẫn lộn làm cho người không tinh ý hay ít 
chịu khó tìm tòi sẽ bị lạc dẫn và cho đó là sự thực. Và thế là người cộng sản đạt mục đích].  

- Thế nhưng ngày nay bạo quyền bên nhà đâu còn là cộng sản nữa, mà chỉ còn là cái tên. 
- Thực ra, ngay từ đầu cộng sản cũng chỉ là cái tên, đồng nghĩa với bạo quyền. Cái khác duy 

nhất là trước kia người cộng sản làm việc dưới sự chỉ đạo và chu cấp của Nga Xô; ngày nay không 
còn Nga Xô, không còn chỉ đạo, không còn chu cấp họ phải tự lý. Nhưng bản chất bạo quyền vẫn 
cứ là một. Nếu một ngày nào họ đổi sang một tên khác, thì cũng cứ thế mà thôi. Họ là hiện thân của 
cái ác, cái ác của những cái ác: đế quốc đen, đế quốc trắng, đế quốc đỏ, đế quốc vàng, thực dân, 
độc tài, phát xít, quân phiệt, tư bản, cộng sản. Chúng nói chuyện cứu rỗi, khai hóa, viện trợ nhưng 
thực chất là ngu dân, bóc lột. 

Vấn đề của chúng ta là nhìn ra thực chất của mỗi cái ác, ngăn ngừa lũ tay sai của cái ác, tìm ra 
biện pháp xóa bỏ cái ác, mà không phải ngủ mơ: hòa giải hòa hợp với cái ác. 
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Mọi thắc mắc của ông bác về cuốn sách, tôi trình bày như trên. Còn thì xin các vị đọc sách tự 
thẩm định, cũng như đã thẩm định các cuốn viết về Phạm Xuân Ẩn, Nguyễn Ngọc Nhạ, Đặng Trần 
Đức (Ba Quốc),... 

 
 
 

SỬ VIỆT CẬN VÀ HIỆN ĐẠI 
 
Ở cái "thủ đô tị nạn" này vốn có 5 tiệm sách Việt ngữ. Các bà chủ có bà lạnh như tảng băng, ai 

ra vô mặc xác, kể cũng tốt, tha hồ lục lọi rồi đi ra thơ thới hân hoan; có bà chuyện gần chuyện xa 
dứt không ra; có bà véo von hết mời mua cuốn nọ đến cuốn kia, khó lòng bước ra mà không phải 
mua ít nhất một cuốn gì đó. Mới dẹp mất 2 tiệm. Hẳn vì "thị trường chữ nghĩa" nay khó... kiếm ăn. 
Sách cũ in lại thiên hạ mua đã đủ, sách mới ít người viết vì không ra tiền, sách bên nhà mang sang 
chưa đúng... khẩu vị. 

Hồi còn trong nước, chưa bao giờ dư tiền để nghĩ đến... món ăn tinh thần; sang đây, tôi có cái 
thích vòng vòng các tiệm sách kiếm mấy cuốn nổi tiếng trước kia hoặc mới "ra mắt" gần đây. 

Bà chủ nhanh mồm nhanh miệng mời mua cuốn sách mới ra lò. Tên tác giả lạ hoắc, cái tựa 
không có gì hấp dẫn, rà qua mục lục thấy toàn vấn đề quen thuộc. Phần nể bà chủ, phần hết sách 
đọc, phần thấy sách khá dầy, chắc cũng tiêu được bộn thì giờ, bèn vác về. Không ngờ đọc thấy khá 
thú vị. 

Lý do là xưa nay đọc các sách liên quan đến sử Việt Nam cận và hiện đại tôi đều thấy chia ra 
rành mạch làm hai giới – giới cộng sản và giới chống cộng – viết lách thường với thiên kiến, khó 
phân giải thực hư ra sao. 

Nên vẫn còn những điều băn khoăn về người cộng sản: 
a/ Vì bản thân bất mãn, muốn thay đổi tình trạng; vì yêu người, muốn san bằng bất công; vì 

yêu nước không muốn bị ngoại nhân cai trị; vì không có phương tiện đuổi giặc, họ phải dựa vào 
Nga Xô? 

b/ Họ đã thề bồi gì khi gia nhập đệ tam quốc tế; đã thề bồi gì khi gia nhập đảng?  
c/ Sao họ có thể tin ở chuyện làm trái bản năng con người, cấm tư hữu, cấm tin ngưỡng, tiêu 

diệt mọi thành phần xã hội...? 
d/ Tại sao họ cứ nhất định phải làm nhiệm vụ quốc tế, thực hiện những chuyện thủ tiêu, chém 

giết, giam cầm, hành hạ mọi người không cùng cứu cánh? Ở đây cần xác định khi nói đến cộng sản 
là nói người bônsêvích, người đệ tam, với ý nghĩa rõ ràng "cộng" là gộp, thu tài sản của tất cả mọi 
người vào tay đảng, vào tay lãnh tụ bằng phương thức bạo lực, biến toàn thể thành nô lệ. Mà không 
phải là người mácxít theo chủ thuyết của nhân vật mơ mộng hão huyền Karl Marx dự kiến thành 
phần công nhân (proletariat) sẽ làm chủ thế giới để thiết lập công xã (commune) hay công sản 
(common/public properties/biens communs) rồi làm hết khả năng hưởng hết nhu cầu. Cũng không 
phải là đệ tứ chủ trương thực hiện giấc mơ của Marx bằng phương thức cách mạng thường trực, ôn 
hòa. 

Thế thì những người cộng sản Việt Nam muốn gì? Có phải họ phát xuất từ thiện ý thiên thần, 
nhưng guồng máy đã biến họ thành ác quỉ. Họ có biết việc làm ác độc của họ không? Nếu biết, sao 
họ không ngưng tay, rút lui mà lại hăng say tiếp tục thi hành? Vì kỷ luật sắt máu của đảng khiến họ 
không có lựa chọn? Hay bản chất con người họ đã nằm sẵn ác tính? 

Chỉ biết về thực tế, thì cộng sản là cứ một chiều, nói lấy được, mục đích tuyên truyền, với chủ 
trương nói dối hoài thì sẽ thành... sự thật. Phương thức hành động là cứu cánh biện minh phương 
tiện. Biện pháp tốt xấu không thành vấn đề, cái chính là làm sao đạt mục đích. 

Dĩ nhiên đây lại cũng chỉ nói về người cộng sản thứ thiệt. Tức những người có tìm hiểu về 
cộng sản, tự ý gia nhập ngay với nguy cơ bị bắt bớ giam cầm chết chóc. Mà không lý đến những 
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người thời cơ chủ nghĩa gia nhập khi cộng sản đã thành công để có địa vị, quyền bính, phúc lợi hay 
phải gia nhập để cầu yên thân. Còn về người không cộng sản, thì khá phức tạp. 

Thực tế là đất nước chia thành hai miền: miền bị cộng sản cai trị và miền không cộng sản. 
Trước hết, người dân ở miền nào tất nhiên cũng không là cộng sản hay là "quốc gia". Đúng ra 

họ chẳng là gì cả. Họ chẳng biết gì về chủ thuyết, dĩ nhiên cả chủ thuyết cộng sản. Họ cũng chẳng 
được lựa chọn cái gì. Nghĩa là họ cũng chẳng chống cộng. Với họ, chính quyền nào thì cũng phải 
chịu. Tốt thì là may. Xấu thì rán chịu. Tất nhiên họ mong cái tốt. Nhưng gặp cái xấu, thì họ đâu biết 
làm gì? Thế nên phải thận trọng khi nói về vấn đề gì liên quan đến xã hội, đất nước, dân tộc. Nhất 
là ở Việt Nam, nguyên thủ quốc gia, nhà nước cai trị chưa bao giờ là của dân, do dân, vì dân. Nên 
nguyên thủ, nhà nước chống Pháp, chống Mỹ, chống Cộng chưa hẳn là người dân chống Pháp, 
chống Mỹ, chống Cộng. Thứ đến các đảng phái, giáo phái. Rất có thể họ sẽ chỉ chống cộng bằng lý 
thuyết, báo chí, bài vở nếu không bị cộng sản lùng diệt. 

Rồi đến những nạn nhân của cộng sản và thân nhân họ. Những người này tất nhiên chống cộng 
sản vì hận riêng. Họ sẵn sàng gia nhập các phe chống cộng trên đây. Chẳng biết nếu không có việc 
Pháp trở lại, thì công việc chống cộng sẽ ra sao. Nhưng thực tế là Pháp mượn danh chống cộng để 
tái chiếm Việt Nam. Mỹ đã viện trợ cho Pháp để ngăn chặn cộng sản. Mao Trạch Đông đã đuổi 
Pháp khỏi Miền Bắc và yểm trợ cộng sản xâm lăng Miền Nam. Do đó, đã có những người được Mỹ 
thuê chống cộng. Số này không nhiều, nhưng lại là đám có nhiều tiền bạc phương tiện hơn cả, nắm 
luôn chính quyền, giữ độc quyền chống cộng, quyền bắt dân chống cộng cho họ. Đương nhiên các 
thành phần chống cộng thực sự cũng phải theo họ, dựa vào họ. Nhưng khi họ lạm quyền, lạm dụng 
quá đáng thì những thành phần này cũng đành phải chống họ, thành ra có phần làm suy giảm khả 
năng chung. Thực tế là chính quyền không nắm chính nghĩa, người dân không tin tưởng. Các lực 
lượng không thống nhất đường lối, hành động, lúc nào cũng phân hóa nghi ngờ, giữ miếng nhau. 
Kết quả là yếu ớt, trong khi cộng sản được các đàn anh giúp đỡ tận tình. Tất nhiên, ở cả hai phía, 
ngoài tham vọng cá nhân ít ai tránh khỏi, vẫn còn những thắc mắc, là thực ra: 

- Ông Hồ Chí Minh, Đảng Cộng Sản Việt Nam muốn gì? Độc lập thống nhất cho quốc gia dân 
tộc, nghĩa là dân được dễ thở hơn, no ấm hơn? Điều này không thấy. Họ đánh Pháp đánh Mỹ cho 
Nga, cho Tàu; bắt dân khổ ải hơn gấp nhiều lần thời bị trị.  

- Họ muốn thế giới đại đồng, nghĩa là ai cũng như ai, của cải thừa mứa? Điều này hoang tưởng. 
Không có tư hữu, không có ưu đãi không ai cố gắng, nhân loại không tiến bộ. Nhiều người trong họ 
đã ở bên Nga và tận mắt thấy sự thực đó.  

- Ông Ngô Đình Diệm, ông Nguyễn Văn Thiệu muốn gì? Chống cộng, mang lại tự do dân chủ 
cho dân? Điều này cũng không thấy, chỉ thấy bầu bán gian lận, kéo bè kéo cánh, tham nhũng thối 
nát. 

- Cả hai phe cộng sản và tư bản đều đồng lòng chia đôi Việt Nam lâu dài. Dù Việt Cộng quyết 
tâm xâm lăng Miền Nam, nhưng nếu chính quyền Ngô Đình Diệm thực thi dân chủ thì cộng sản có 
tung hoành ở nông thôn được không, hay cần phải độc tài, gia đình trị mới chống cộng hữu hiệu? 

- Nếu chính quyền Ngô Đình Diệm dàn xếp vụ cờ Phật Giáo một cách ôn hòa thì Miền Nam có 
vương cảnh tướng tá nhiễu nhương để Việt Cộng lũng đoạn không?  

- Nếu khi Hoa Kỳ bỏ rơi Miền Nam năm 1973, ông Nguyễn Văn Thiệu đưa vấn đề ra bàn thảo 
rộng rãi, mời gọi mọi người tiếp tay giải quyết thì biến cố 30-4-75 có tránh được không? 

Tóm lại, khi Pháp trở lại, quả có cuộc chiến giành độc lập của các đảng phái, tôn giáo, đoàn thể 
và dân chúng (không phải do người cộng sản) từ tháng 9, 1945: Kháng Chiến Nam Bộ, Kháng 
Chiến Toàn Quốc. Cũng chỉ lằng nhằng. Đến 1950, khi Mao Trạch Đông đuổi được Tưởng Giới 
Thạch ra Đài Loan và bành trướng thế lực qua cuộc chiến tại Cao Ly và Việt Nam thì Pháp bỏ 
chạy, chia đôi Việt Nam vào năm 1954, nhường phía bắc cho cộng sản đổi lấy 20,000 tù binh. Từ 
đây đến 1960, nếu chính thể Miền Nam được lòng dân thì chắc Việt Cộng khó lòng hoạt động. 
Nhưng đến 1963 thì tình hình nguy ngập. 
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- Không biết ông Diệm tháu cáy Mỹ hay thật lòng bắt tay với cộng sản. Nhưng không được 
lòng dân thì chẳng bắt tay, Mỹ cũng phải bỏ rơi. Còn thực lòng bắt tay thì liệu có hòng Việt Cộng 
dành cho mạng sống? Mọi cuộc thỏa hiệp của các thành phần với Việt Cộng thừa chứng tỏ là 
không! 

Vậy, cuộc chiến tại Việt Nam đã xảy ra, từ 1945 đến 1975. Đối với những người cầm đầu chế 
độ (Hồ Chí Minh, Bảo Đại, Ngô Đình Diệm, Nguyễn Văn Thiệu) thì dễ hiểu. Phải gây ra hay phải 
chống lại. Trước hết là vì địa vị, quyền lợi của họ. Nhưng còn đối với người dân, thì: 

- là cuộc chiến của người Việt Nam giành độc lập? 
- là cuộc nội chiến giữa người Việt? 
- là cuộc chiến Bắc Việt xâm lăng và Nam Việt chống xâm lăng?  
- là cuộc chiến ý thức hệ cộng sản-quốc gia? 
- là cuộc chiến ủy nhiệm cộng sản-tư bản? 
Có lẽ phần nào thông cảm những thắc mắc tương tự như trên, tác giả Bùi Anh Trinh đã viết: 
Lịch sử đơn giản như vậy nhưng ngày nay những người Việt Nam chân chính không thể giải 

thích được, ngay cả đối với con cái, vì họ không có một quyển lịch sử thực sự để làm bằng chứng, 
trong khi đó, trên các kệ sách, toàn là những sản phẩm lịch sử giả mạo phi lý. (tập thượng, tr. 857) 

Ngày nay có rất nhiều thanh niên Việt Nam muốn tìm một hướng đi cho tương lai của dân tộc, 
nhưng trước tiên là họ muốn biết dân tộc đã đi dến đâu rồi? Người xưa đã đi như thế nào rồi và đã 
gặp trở ngại như thế nào? Ngày nay những trở ngại đó đã được giải quyết tới đâu, vv... Cần phải 
biết rõ hành trình trong quá khứ mới xác định được vị trí hiện tại. Rồi từ đó mới có thể bước tiếp 
cho tương lai. 

Thế nhưng cho tới nay, những người đi tìm đường vẫn cứ luẩn quẩn trong đám hỏa mù. Bởi vì 
có một số người lên tiếng chỉ đường nhưng lại chưa từng đi qua con đường đó hoặc chưa bao giờ 
có trách nhiệm phải biết về con đường đó. Đặc biệt hơn nữa là những người này chưa bao giờ 
hành động. Chính vì vậy mà người biên soạn ra tập tài liệu này quyết định phổ biến những sưu tầm 
riêng tư của mình. (tập hạ, trang 510b) 

[Đ]ây không phải là một tài liệu nghiên cứu lịch sử mà là một tài liệu hướng dẫn cho người 
đọc lách qua những hỏa mù để nhìn cho rõ lịch sử. Tài liệu này đặt trên căn bản là tâm lý của con 
người, các mẫu phân tích tâm lý đã giải thích những gì tưởng như không thể nào hiểu nổi trong 
đám hỏa mù bao quanh lịch sử. Các mẫu tâm lý này đã được đối chiếu lại một cách cẩn thận với 
các sự kiện lịch sử, kể cả các sự kiện giả mạo. (tập thượng, trang 856-7) 

Tác giả gọi những người viết sử mà không "đi", không "hành động" là các "thày bàn". Sách 
"Bối cảnh lịch sử và chính trị Việt Nam cận đại và hiện đại – Chuyện nước non đau lòng tới ngàn 
năm" gồm hai tập, khổ lớn, bìa dày, chữ nhỏ. Tập thượng "Bối cảnh..." 860 trang, là khảo luận lịch 
sử kể từ 1850 đến nay (đúng ra là đến khi ông Hồ chết, 1970) và tập hạ "Chuyện nước non..." 510 
trang, là nhận định về nhiều vấn đề hiện đại, do Làng Văn, Canada, 2008 xuất bản, giá 55USD.  

Tác giả trình bày dưới hình thức một người cháu trẻ ở trong nước băn khoăn về lịch sử nước 
nhà gửi điện thư hỏi, ông lần lượt trả lời qua 19 bài "giáo dục thực nghiệm", kèm "lời bàn" (phải 
chăng ông là... tổ sư thày bàn hơn ai hết?). "Lý lịch trích ngang" của ông, theo những gì ông viết, 
tôi tạm hiểu ông gốc công giáo, miền Trung, sinh cỡ 1946-47, nên chắc đã xong trung học cấp hai, 
có thể học một hai năm đại học, nhập ngũ năm 1968 sau vụ Mậu Thân, tham chiến 6 năm, bị tập 
trung lao động khổ sai (học tập cải tạo) 6 năm, ra tù ở lại 15 năm và tới Hoa Kỳ vào năm 1996. 
Hình như ông định cư tại Canada. Thời gian ở trong nước chắc ít có điều kiện để ông tìm hiểu vấn 
đề. Vậy mà chỉ chưa đầy 10 năm (sách viết xong năm 2006), ông tìm đọc và "sưu tầm riêng tư" để, 
ngoài 60 tuổi, "phổ biến" một tác phẩm khá giá trị. Nhất là xem ra khả năng ngoại ngữ của ông 
không có gì khả quan. Bằng chứng là phần lớn chữ Anh, chữ Pháp ông đều viết trật lấc. Điều này 
chứng tỏ nhà xuất bản cẩu thả, không buồn đọc qua trước khi in. Tác phẩm giải tỏa được khá nhiều 
thắc mắc do một đống tài liệu của cả hai phía cộng sản và không cộng sản tạo ra từ trước đến nay 
(tôi không nói chống cộng, vì chống cộng chỉ là một thành phần trong cái đa số không cộng sản). 
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Tác giả xác định rằng mọi cuốn sách, cho đến nay, kể cả sách Việt lẫn ngoại ngữ chưa có cuốn nào 
xác thực. Điều này hoàn toàn đúng. Dĩ nhiên cuốn sách nào cũng có những khuyết điểm, không về 
mặt này cũng mặt nọ, điều cần là sao cho khách quan, đừng thiên vị hoặc, tệ hơn nữa, bịa đặt, bóp 
méo sự thật. Tiếc rằng đây lại là chuyện đã và đang xảy ra. 

Với những thắc mắc hài trên, tôi hi vọng tìm ra trong cuốn sách của tác giả Bùi Anh Trinh 
những sưu tầm chính xác. 

Tác giả cho rằng: "Tài liệu này đặt trên căn bản là tâm lý của con người", đưa ra "các mẫu 
phân tích tâm lý" rồi bàn tới những khía cạnh tâm lý của những nhân vật chính trị để cắt nghĩa 
những quyết định có tính cách lịch sử của họ và cho rằng "đã giải thích những gì tưởng như không 
thể nào hiểu nổi trong đám hỏa mù bao quanh lịch sử. Các mẫu tâm lý này đã được đối chiếu một 
cách cẩn thận với các sự kiện lịch sử, kể cả các sự kiện giả mạo." 

Thiết tưởng điều này vô cùng phiêu lưu. Xét về sự kiện hay nhân vật, dân dã hay lịch sử, nhiều 
lắm là chỉ có thể căn cứ vào hoàn cảnh, điều kiện lúc đó, con người phải làm như thế này, không 
được làm như thế kia. Làm như vậy là đúng, không làm như vậy là sai. Dĩ nhiên là đúng hay sai với 
chủ trương nào. Ở đây là quyền lợi của quốc gia dân tộc. Với người cộng sản, ông Hồ đúng, với 
người dân, ông Hồ sai. Chứ làm sao biết chắc được cái gì thầm kín ở trong để làm "thày bàn". Một 
ông sếp vào sở xài xể cấp dưới, thì một là ông ta đúng nếu người nhân viên làm sai, hoặc là ông ta 
sai nếu người nhân viên không có lỗi. Không thể bào chữa ông ta bẳn là vì vừa ở nhà bị bà sếp mè 
nheo, điều mà mình suy diễn, chứ chẳng biết có hay không (trừ phi ở cùng nhà với ông ta và được 
chứng kiến sự việc; dù vậy chưa chắc đã đúng, rất có thể ông ta không hề quan tâm đến chuyện bà 
vợ mà thực ra đâm khó tính vì bị... táo bón!). 

Ngay cho rằng tác giả là chuyên gia tâm lý, thì khoa tâm lý, cho đến nay, cũng chỉ là một môn 
khoa học nhân văn, chưa là khoa học chính xác. Mà ngay các nhà phân tâm thì cũng phải có đối 
tượng ở bên cạnh mình để trực tiếp đo lường, trắc nghiệm, vấn đáp, đủ thứ..., chưa chắc đã đưa ra 
được cái gì khẳng định. Nếu chỉ căn cứ trên những tài liệu thứ yếu rồi chẩn định hàm thụ mà "giải 
thích những gì tưởng như không thể nào hiểu nổi" thì là bạo phổi. 

Chính tác giả cũng phản bác ngay, và viết: Tuy nhiên lịch sử không thể phán xét trên tâm lý 
mà chỉ phán xét trên hành động và kết quả của hành động, cho dù hoàn cảnh có đưa đẩy biến 
chuyển tâm lý đến mức tàn tệ như thế nào đi chăng nữa. (tập thượng, trang 518) 

Vì thế sách có khá nhiều dữ kiện sai lầm, tác giả có nhiều khẳng định quả đoán. Nên đọc xong 
cuốn sách, gồm 19 bài "giáo dục thực nghiệm" giải tỏa "hỏa mù", thú thực tôi còn bị "tẩu hỏa nhập 
ma" hơn bao giờ hết, chẳng biết rõ cái gì, chẳng biết phải làm gì, sẽ làm được cái gì. Thành ra các 
thắc mắc nêu ra đâu vẫn còn hoàn đó. 

Ông bà ta cho "ba phải" là tệ rồi. Nhưng đọc xong tôi thấy đến cả "bốn, năm, sáu, bảy, tám 
phải" là ít. Không biết nên chọn cái nào. Thành ra tác giả không chỉ là "thày bàn" thôi mà còn là 
"thày bàn loạn" nữa là khác, thì làm sao hi vọng là đám người trẻ tự tìm ra đường đi. 

Riêng tôi thì thấy rằng ông bảo: chủ thuyết Mác quá tốt, nhưng có lẽ Lê và Xít không tốt lắm; 
còn ông Hồ và các người cộng sản Việt Nam đều yêu nước, muốn giành độc lập nên cần phải có 
khí giới; ai viện trợ cũng nhận nhưng Nga Xô thì tốt hơn vì vốn quen biết lớn. 

Tuy nhiên tác giả không giải thích rồi thì cái gì, ai làm cho các người cộng sản thành tàn bạo, 
bắt nhân dân sống dưới chế độ cộng sản của họ trên khắp thế giới phải khổ ải. Còn chúng ta chắc ít 
ai không thấy rằng chủ nghĩa Mác chỉ như cái áo thày tu, Lê Xít là những tướng cướp. Chúng ta 
quan tâm đến những tên tướng cướp chứ lý gì đến cái áo thày tu. 

Dĩ nhiên tướng cướp thì phải làm những điều tàn ác. Để làm gì? Vì bản chất, vì tham vọng. 
Thế thì Lê Xít cũng vậy. Họ có tham vọng làm bá chủ hoàn cầu, đúng ra, làm thượng đế của nhân 
loại, bằng bất cứ phương cách nào, nên bắt dân của họ phải chịu mọi chết chóc, khổ ải. Đối với 
những dân tộc chưa bị rơi vào ngục tù của họ thì họ chiêu nạp thủ hạ, bảo đám này mang cái áo 
thày tu huyền hoặc của Mác ra dụ dỗ. Thiên hạ cũng chẳng bao người bị mà mắt. Nhưng cái chính 
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là súng đạn và bạo lực. Làm bất cứ cách nào để cướp chính quyền, rồi cai trị bằng gông cùm kềm 
kẹp. 

Ở những nước thuộc địa như Việt Nam, những thủ hạ còn may mắn hơn. Vì có ách thực dân, 
mang chuyện độc lập ra dụ dỗ. Cái này thì nhiều người có thể bị lừa. Thực tế chỉ có vậy. Một vụ 
lường gạt và cướp đoạt vô tiền khoáng hậu trong thời đại chúng ta. Do những tên bất bình thường, 
bản chất lưu manh, ác độc, nhiều tham vọng, không nhợn tay đối với bất cứ thủ đoạn gì. Điên 
khùng không có nghĩa là không có tài. Cái nguy hiểm chính là cái tài của những kẻ nhiều hoang 
tưởng. Cho nên hiện nay thực sự có một nhu cầu về những cuốn sách nói về người về việc của giai 
đoạn nhiễu nhương 1940-1980 vừa qua một cách trung thực. Để phản bác những sai lầm, những 
luận điệu thiên vị của tối đại đa số các tác giả người Việt cũng như ngoại quốc. 

Tiếc rằng chính cuốn của tác giả cũng còn quá nhiều điều cần hiệu đính. Tôi không nêu ra 
bằng những luận cứ chủ quan, mà bằng những sự kiện ai cũng có thể kiểm chứng. Hi vọng rằng, 
nếu điều nào thấy xác đáng, tác giả sẽ đính chính để cuốn sách trở thành đáng tin cậy. 

Đúng ra chúng ta cần có những cuốn bằng ngoại ngữ. Phần lớn vì cần mở mắt đám ngoại quốc 
viết nhảm, nhưng cũng cần cho người trẻ gốc Việt không đọc được Việt ngữ. 

(Để họ hiểu tại sao chúng ta thất bại trong việc chống cộng cứu quốc. Nếu không sử dụng được 
ngay bây giờ, cũng dành làm tài liệu để những thế hệ mai sau biết sự thực là gì và tại sao những thế 
hệ chúng ta đã để đất nước rơi vào tình trạng như thế. Vì có quá nhiều khó khăn, trở lực: Pháp 
ngoan cố một cách ngu xuẩn, Mỹ chỉ muốn được việc của họ, thế giới ngu độn mù lòa thiên vị; 
nhưng cái chính vẫn là những nguyên thủ của ta thiển cận, những lãnh tụ vị kỷ, những người có ưu 
thế tham lam,... Kết cục là người dân không có lãnh đạo tốt, trong khi cộng sản được chỉ đạo đến 
nơi đến chốn, được yểm trợ tận tình, thì những người có lòng nhưng không có thế có lực đành phải 
bó tay). 

Vẫn biết cái khó bó cái khôn. Dù sao, nếu có cơ may, thì nội dung tuy quan trọng, mà hình 
thức cũng không kém. Muốn hấp dẫn hai loại độc giả trên, cuốn sách của tác giả Bùi Anh Trinh cần 
có dáng vóc... hàn lâm. Nghĩa là cần thêm hai mục bắt buộc: thư tịch (bibliography) và danh mục 
(index), cho tiện việc tra cứu. Với những trình bày trên, tôi hoàn toàn thâm phục thiện chí của tác 
giả Bùi Anh Trinh. Lại cũng với thiện chí, nhân tiện đọc những sưu khảo cũng như nhận định của 
ông, thấy có những điều, theo tôi biết, thì không như vậy. Do đó, tôi mong sẽ đóng góp được chút 
nào vào công việc giải tỏa cái hỏa mù bao phủ giai đoạn lịch sử cận và hiện đại nhiễu nhương của 
chúng ta. 

Là người đọc sử, tôi cũng thấy như tác giả là, về người về việc, cần phải đối chiếu nhiều mặt 
mới có thể biết sự thực là gì. Vì tất nhiên có người biết cái này mà không biết cái kia, có thể là do 
sưu khảo chưa kỹ, nhưng cũng rất có thể là do một lý nào đó mà sai lạc. 

Với tác giả, tôi nghĩ rằng ông đã cố gắng mất nhiều công sức cũng như thành thực, khách quan. 
Tuy nhiên vẫn có những điều, theo tôi, không chỉnh, nên xin tuần tự trích dẫn những điều tác giả 
viết, tiếp sau đó là ý kiến của tôi. Hi vọng là sẽ có độc giả tiếp tay nhận định trúng sai giữa hai ý 
kiến, thì là hết sức quí hóa. Vì điều này khiến sự việc càng gần sự thực hơn. Để làm sáng tỏ lịch sử, 
giúp người đọc lúc này cũng như mai sau bớt bị lạc dẫn vì sở đoản của mỗi người. Những điều nêu 
ra khá nhiều. Nên chúng tôi xin chia ra từng mục riêng rẽ, đăng làm nhiều kỳ. Vị nào không quan 
tâm, xin bỏ qua. 

PHẦN SƯU KHẢO 
Đây là công phu sưu khảo và luận bàn của tác giả về quãng lịch sử cận và hiện đại. Sách bao 

gồm năm tháng ngày đầy đủ về sự việc, nhân vật, tổ chức, đảng phái,... của giai đoạn này. Phải 
công nhận là phần "khảo" thật kỹ lưỡng, một phần cũng nhờ nhiều tài liệu mới được giải mật. 
Nhưng phần "luận" mới thật là độc đáo. Nếu chỉ là khảo luận và nhận định, thì đọc cho riêng mình 
là đủ. Nhưng, như tác giả nói "những người Việt Nam chân chính không có một cuốn lịch sử thực 
sự để làm bằng chứng, trong khi đó trên kệ sách toàn là những sản phẩm lịch sử giả mạo phi lý... 
cho tới nay, những nguời đi tìm đường vẫn cứ luẩn quẩn trong đám hỏa mù. Bởi vì có một số người 
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lên tiếng chỉ đường nhưng lại chưa từng đi qua con đường đó hoặc chưa bao giờ có trách nhiệm 
phải biết về con đường đó; đặc biệt hơn nữa là những người này chưa bao giờ hành động", thì hơi 
quá lời.  

Đúng là cho tới nay chưa có một cuốn lịch sử Việt Nam nào thực sự đáp ứng được những thắc 
mắc của người dân, nhưng nói rằng vì các tác giả chưa đi con đường đó hay chưa hành động nên 
tác phẩm của họ toàn là giả mạo phi lý thì không đúng. Vì sử gia không có gì cần phải "đi con 
đường", phải "hành động". Sử gia phần lớn không nhất định phải sống ngay thời đại, trực tiếp tham 
gia những hoạt động của thời đại. Mà viết sử thường là căn cứ vào những tài liệu thu thập sau đó 
cả. Tư Mã Thiên của Tàu, Trần Trọng Kim của ta chả hạn. 

Ngay ông Bùi Anh Trinh, từ 1945 đến 1968, chưa "đi", chưa "hành động"; từ 1975 đến 1996 
ông cũng không "đi", không "hành động". Nhiều lắm cũng chỉ "hành động" với tư cách một sĩ quan 
tác chiến trong 6 năm trời gia nhập quân ngũ. Thời gian này hẳn cũng chẳng giúp ông được nhiều 
so với những tài liệu mà ông tham khảo sau đó. 

Điều tác giả khẳng định như trên khiến người đọc thấy phải có trách nhiệm nêu ra những điều 
cần minh xác, để cho các thế hệ sau không bị "hỏa mù", mà "có thể bước tiếp trong tương lai". 

Trước hết, tác giả phát giác ra rằng Manuilsky sang Pháp, đọc các bài vở ký tên Nguyễn Ái 
Quốc của các ông Phan Văn Trường, Nguyễn Thế Truyền, Phan Chu Trinh trong tờ Le Paria quá 
xuất sắc, mà Thành lại nhận của chính mình, mình chính là Nguyễn Ái Quốc, thì vồ ngay lấy, vì 
đang cần nhân sự thuộc địa có khả năng làm việc tại địa phương. 

Manuilsky đã tưởng vớ được cục vàng ròng khi tuyển Nguyễn Tất Thành mang sang Nga Xô, 
định chỉ sau 3 tháng là sẽ gửi đi công tác. Nhưng khi sang tới Moskva, tất nhiên lòi mặt thật, Thành 
nào có biết, có nói, có viết gì được, thế là bị bỏ xó. Chẳng làm gì có chuyện là phái viên Đệ Tam 
Quốc Tế làm việc ở Bộ Phương Đông, phụ trách Cục Phương Nam. Tất cả đều là chuyện Thành tự 
phong, bịp bợm. Bị bỏ xó, cả ba lần, Thành đều phải làm đơn khẩn khoản: 

Lần thứ nhất, tới Tàu cuối 1924, làm thông tín viên dưới quyền Grigori Voitinsky trong phái 
bộ Borodin, 1927 phải lộn về Nga vì Tưởng Giới Thạch diệt cộng. Lần thứ hai xin về Đông Dương 
năm 1928, nhưng chắc thấy nguy hiểm, lủi về Xiêm (Thái Lan), chẳng nên cơm cháo gì, đã toan bỏ 
cuộc, bất ngờ được Trương Văn Lệnh tìm mang về Hong Kong thống nhất các đảng cộng sản – An 
Nam Cộng Sản Đảng của Hồ Tùng Mậu (thành lập năm 1928 với cỡ 100 hội viên Việt Nam Thanh 
Niên Cách Mạng Đồng Chí Hội) ở ngoài với các đảng ở trong nước (Đông Dương Cộng Sản Đảng, 
An Nam Cộng Sản Đảng). 

Nhưng ở Xiêm, bỏ sinh hoạt lâu, trong báo cáo, Thành không thông đường lối mới của Đại Hội 
6 nên Stalin sai Trần Phú và Ngô Đức Trì về gấp, dẹp qua một bên.  

 
Tác giả viết: 
"Lý Thụy [Thành] không ngờ là đã có nhiều đổi khác sau đại hội 6/QTCS. Ông đưa ra phương hướng hoạt 

động gồm 10 điểm mà ông học được tại Nga trước khi có đại hội 6. Sự sai lầm này của ông đưa tới chiến dịch 
Xô Viết Nghệ Tĩnh khiến cho toàn bộ Đảng CSVN tan nát vào năm 1931. (trang 221) 

Lúc phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh xảy ra thì Trần Phú và Ngô Đức Trì có mặt tại Việt Nam nhưng không 
thể can thiệp được. 

Nếu đúng theo kế hoạch của Mạc Tư Khoa thì không có chuyện nổi dậy thực hiện cách mạng vô sản. Qua 
đại hội 6/QTCS thì các nhà chiến lược quốc tế đã thấy rằng các nước đang theo chế độ phong kiến hoặc chế độ 
thuộc địa (thì) không thể thực hiện ngay cách mạng vô sản (được). Mà phải chia làm hai giai đoạn, trước tiên 
là cùng với các hội đoàn trong toàn quốc tiến hành cách mạng dân chủ tự do, lập nên chế độ cộng hòa. Sau đó 
lợi dụng thể thức dân chủ của chế độ cộng hòa mà những người cộng sản sẽ đảo chánh và cướp lấy chính 
quyền trong tay mới thực hiện cách mạng vô sản, áp dụng chế độ cộng sản." (trang 226). 

Thiết tưởng ngược lại mới đúng, vì, ít nhất, từ Đại Hội 3 đến Đại Hội 5 (1924), Nga Xô chỉ mong được 
yên thân, Anh Pháp Đức đừng khuấy phá, mà viện trợ kinh tế, kỹ thuật, để có thời gian củng cố chính quyền, 
hoàn thành công cuộc kỹ nghệ hóa. Tháng 6, 1923, phát biểu tại phiên họp Ủy Ban Trung Ương Quốc Tế 
Cộng Sản, Zinoviev nói: "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 
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không bao giờ chấp nhận các phần tử dân tộc vào Đảng Cộng Sản Nga. Chúng ta chỉ lợi dụng sự bất mãn của 
họ để phục vụ cuộc cách mạng vô sản." Tức là hòa hoãn với các phần tử dân tộc, xúi bẩy để lợi dụng. 

Chính vì thế, tại Hội Nghị Thống Nhất (3-2-1930), Nguyễn Tất Thành mới đặt tên đảng là Đảng Cộng Sản 
Việt Nam cho ra vẻ có tinh thần dân tộc để lợi dụng và viết Điều 4 trong Sách Lược Vắn Tắt Của Đảng: 
"Đảng phải hết sức liên lạc với tiểu tư sản, trí thức, trung nông (Thanh Niên, Tân Việt, phái Nguyễn An Ninh, 
vv...) để kéo họ về phía vô sản giai cấp... còn đối với bọn phú nông, trung nông, tiểu địa chủ và tư bản An 
Nam mà chưa rõ mặt phản cách mạng thì phải lợi dụng, ít nữa làm cho họ trung lập." 

Nhưng đến Đại Hội 6 (họp từ 17-7 đến 1-9-1928), chiến thuật liên minh với giới tư sản dân tộc của Đại hội 
5 bị dẹp bỏ, không dung giới tư sản, tiểu tư sản nữa. Đề cương "về phong trào ở các nước thuộc địa và bán 
thuộc địa" nhận định như sau: "Những vấn đề căn bản của phong trào cách mạng ở các nước thuộc địa và bán 
thuộc địa phải dính liền với cuộc đấu tranh vĩ đại của thời đại tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa, một cuộc 
đấu tranh mà tư bản đang phát động trên qui mô toàn cầu để chống lại Liên Xô, và trong mọi nước tư bản để 
chống lại phong trào cộng sản ở nước đó." Nghĩa là Liên Xô đẩy các đảng cộng sản bản xứ vào cuộc chiến 
giữa hai hệ thống xã hội và tư bản chủ nghĩa. Nhiệm vụ Đại Hội đề ra cho các đảng cộng sản là phải xây dựng 
đảng, xâm nhập các nghiệp đoàn, giới nông dân, sửa soạn thành lập chính quyền xô viết bằng nổi dậy vũ 
trang, nếu cần. Về phương pháp đấu tranh, luận cương nêu rõ: "Đảng phải dìu dắt nhân dân đi từ đấu tranh 
kinh tế, chính trị, đến việc thành lập lực lượng võ trang công nông và dùng bạo lực cách mạng để khởi nghĩa 
giành chính quyền khi có điều kiện." Thế thì Nguyễn Tất Thành còn có phần e ngại, chứ Trần Phú, Ngô Đức 
Trì tất không tổ chức thì cũng phải hoan nghênh vụ Xô Viết Nghệ Tĩnh. Bằng chứng là hai người này từ Nga 
về, có mặt tại Việt Nam ngay từ đầu 1930, lâu trước khi sự việc xảy ra (tháng 5), lại, sau khi thành lập Đảng 
Cộng Sản Đông Dương (tháng 10) và làm tổng bí thư, Trần Phú có ngăn cản hay chấm dứt gì đâu. Nhất là 
phong trào không chỉ ở Nghệ Tĩnh (Trung Kỳ) mà đồng thời còn nổ ra ở cả Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, 
Hà Nam, Thái Bình, Hòn Gai, Cẩm Phả,... (Bắc Kỳ), Sài Gòn, Gia Định, Thủ Dầu Một, Bến Tre, Vĩnh Long, 
Sa Đéc,... (Nam Kỳ). Chỉ ít sắt máu hơn mà thôi. Giản dị là vì cấp trên của Trần Phú, H. Noulens và J. Doriot 
ở Đông Phương Bộ, đều chủ trương xô viết. 

 
Lần thứ ba: Thành bị chính quyền Hong Kong bắt tù vì hoạt động cộng sản và thả ra năm 

1933, về Nga bị nghi ngờ làm gián điệp hai ba mang, đến năm 1938, sắp thế chiến, Thành năn nỉ 
xin đi, cho khỏi tình trạng nằm ép rệp, và được sang Tàu làm thiếu tá tâm lý chiến cho Đệ Bát Lộ 
Quân của Mao Trạch Đông, lo việc vệ sinh, văn nghệ, truyền đơn, biểu ngữ, bài vở cho báo của 
đơn vị. Năm 1940, mò về Côn Minh, gặp được mấy người chân ướt chân ráo trong nước chạy Pháp 
bắt (Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp), nhóm Thiết Huyết (Quốc Dân Đảng) ly khai, nhóm điệp 
viên do Trương Bội Công huấn luyện cho Tưởng Giới Thạch, Thành dụ thành lập Việt Nam Độc 
Lập Đồng Minh (Việt Minh), rồi dự trù về nước hù nhóm cộng sản Đông Dương. 

Năm 1941, Thành về biên giới Trung-Việt, gặp Đặng Xuân Khu (Trường Chinh), thì anh này 
cũng là tổng bí thư dổm. (Từ đầu đến cuối, Trung Ương Đảng Cộng Sản Đông Dương đều nằm tại 
Miền Nam. Quí vị này làm Nam Kỳ Khởi Nghĩa (1940) thất bại, bị Pháp nhúm trọn ổ. Lèo tèo năm 
ba anh Bắc Kỳ thừa cơ phong bừa Đặng Xuân Khu làm tổng bí thư để tự nâng thành Trung Ương). 

Thành biết Khu dổm. Khu bán tín bán nghi, phần muốn dựa hơi phần muốn giữ chức vị tổng bí 
thư, bao vây Thành, giam lỏng tại hang Pắc Bó, không cho liên lạc với các đảng viên Đảng Cộng 
Sản Đông Dương. Thành thấy không có triển vọng gì, trở lại Tàu, không may bị bắt vì bị nghi là 
gián điệp của Nhật. Tình cờ được mấy lãnh tụ đảng phái quốc gia lưu vong có tín nhiệm với chính 
phủ Quốc Dân Đảng Trung Hoa bảo lãnh ra và cho gia nhập tổ chức, giao cho Thành công tác, tiền 
bạc, khí giới và nhân sự về nước thu thập tin tức tình báo, cứu phi công lâm nạn, sửa soạn việc Hoa 
quân nhập Việt. (Có tài liệu cho rằng còn do cả sự vận động của Tôn Khoa, Ngô Thiết Thành, Tiêu 
Văn, Chu Ân Lai, nhưng vẫn không xong, mãi khi Hoa Kỳ can thiệp, chính quyền Quảng Tây mới 
thả. Thành đã về làm việc cho Hoa Kỳ tại Trùng Khánh một thời gian. Sau đó được giao cho tướng 
Hầu Chí Minh, chủ nhiệm Bộ Chính Trị Chiến Khu IV kiêm đại diện chỉ đạo Việt Nam Cách Mạng 
Đồng Minh Hội "theo dõi và cảm hóa"). 

Lần này thì quả Nguyễn Tất Thành có thế giá. 
Nhưng tháng 8, 1945, Nhật đầu hàng. Nhóm Đặng Xuân Khu nhặt được chính quyền bỏ vương 

bỏ vãi ngày 19, lập chính phủ cộng sản ngày 23, loại nhóm Việt Minh của Thành ra. Thành mò về 
ngày 25, lừa Khu rằng nhóm Thành được đồng minh tín nhiệm, nhóm Khu là cộng sản sẽ gặp khó 
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khăn, vậy hãy ẩn thân, để nhóm Thành ra mặt. Khu nghe bùi tai, để Thành lập chính phủ Việt 
Minh, ra mắt quốc dân ngày 2-9, giải tán đảng cộng sản ngày 11-11. Thế là Thành trở nên Hồ Chí 
Minh "cha già dân tộc", hoặc khiêm tốn thì là "Bác Hồ", với cả những người tuổi ông thân sinh hay 
cả ông nội ông ta. 

Cho đến 1950, Mao Trạch Đông chiếm toàn lục địa, bành trướng về phía nam, huấn luyện 
quân đội, viện trợ khí giới, chỉ đạo quân sự, chính trị ở Việt Nam (tác giả gọi đây là quân đội Mao 
Trạch Đông, trận chiến của Mao Trạch Đông), Khu lật ngược thế cờ, tái lập đảng, dưới danh xưng 
Đảng Lao Động Việt Nam. Quân đội Mao Trạch Đông vừa dư khí giới vừa dư mạng sống, dùng 
chiến thuật biển người, luôn luôn gấp 5 gấp 10, đánh một đoàn quân xâm lăng mất lòng dân, chiến 
thắng là chuyện tất nhiên. Nhưng Mao không thể ra mặt chỉ đạo cũng như không thể nhận khí giới, 
quân lương là do mình cung cấp, quân đội là do mình huấn luyện mới tạo nên thành tích, đành phải 
gán hết vẻ vang cho "thiên tài quân sự" Võ Nguyên Giáp. 

Thế là ngoài Đặng Xuân Khu, Hồ lại có thêm Võ Nguyên Giáp cần phải hạ bệ. Chờ đến khi 
Khu thi hành cải cách ruộng đất (1953-56), bị dân oán than, Hồ tán Khu chịu để Hồ vờ cách chức, 
lại tán Võ Nguyên Giáp đứng ra "xin lỗi" đồng bào. Rút lại "sai lầm" đều do người khác cả, "Bác" 
vô can! Rồi lôi Lê Duẫn từ trong nam ra. Lê Duẩn là nhóm tù Côn Đảo, từ ngày về đất liền sau 
ngày cộng sản cầm quyền bị nhóm Việt Minh của Hồ cũng như nhóm Cộng Sản Bắc Kỳ của Khu 
chèn ép, nay được dịp, liền vùng lên. 

 
Theo tác giả, mưu thâm họa diệc thâm, Hồ bị Duẩn tiếm ngôi, cho ngồi làm mộc vị. 
Điều này cũng khó có thể đồng ý. 
Tháng Bảy 1954, Hồ ra lệnh chôn giấu vũ khí, cán bộ nằm lại Miền Nam. Tháng Chín 1958, Hồ ra lệnh 

cho Phạm Văn Đồng xác nhận lãnh hải, thềm lục địa của Trung Cộng đổi lấy quân kinh viện. 
Tại Hội Nghị 15, Đợt I, của Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng, từ ngày 12 đến 22 tháng Giêng 1959, Hồ 

chuẩn y "Đề cương cách mạng Miền Nam". 19-5, ngày "sinh nhật Bác", Hồ ủy Võ Bẩm thành lập binh đoàn 
559 nam tiến. Đợt II, từ ngày 10 đến 15-7, Hồ ra nghị quyết 15 về "nhiệm vụ cách mạng", lập đoàn 759 tiếp 
vận cho Miền Nam bằng đường biển. Ngày "quốc khánh" 2-9, Hồ phong quân hàm đại tướng cho Nguyễn Chí 
Thanh; thượng tướng cho Văn Tiến Dũng, Chu Văn Tấn; trung tướng cho Nguyễn Văn Vịnh, Hoàng Văn 
Thái, Trần Văn Trà, Song Hào; thiếu tướng cho nhiều người khác để gửi vào chiến trường Miền Nam; thành 
lập đoàn 959 lo dự trữ thực phẩm, đạn dược, nơi nghỉ quân tại hành lang Lào; tháng 12 lập binh chủng thiết 
giáp để tấn công bằng đường núi. 

Năm 1960, ngày 1-6, Hồ tổng kiểm tra dân số để bắt lính đi Nam; tháng 9, tại Đại Hội Đảng lần thứ 3, thay 
vì chọn Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp là những người uy tín nhất, Hồ giao Lê Duẩn, Lê Đức Thọ am tường 
chiến trường trong Nam chức vụ lớn (bí thư thứ nhất, trưởng ban tổ chức Đảng); phái "đại tướng" Nguyễn Chí 
Thanh (Sáu Vi, Trường Sơn) vào Nam thành lập Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam ngày 20 tháng 12. 

Năm 1965, tháng 5, Hồ cùng Xuân Thủy và Lê Văn Lương đến Trường Sa gặp Mao, đưa trình một bản 
phác 12 con đường xâm nhập, xin thiết lập hoặc sửa chữa để leo thang chiến tranh. Do lời xin của Hồ, Mao 
cho thiết lập quân đoàn hậu cần (Zhongguo houjin budui, Corps of the Chinese Rear Services), 320,000, gồm 
lính mặc quân phục, công binh mặc đồng phục công nhân Việt Cộng phòng giữ vùng trời vùng biển Bắc Việt 
cho tới 6 dặm cách vĩ tuyến 17 để lính Việt Cộng vô Nam. Năm 1967, ngày 19-3, Hồ chủ tọa lễ thành lập binh 
chủng đặc công cùng với Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp; tháng Tư, Hồ sang Bắc Kinh... chữa bịnh, Mao 
dạy thôi đánh du kích mà dàn trận địa ở Miền Nam, Hồ vội truyền đạt lịnh Mao cho các lãnh đạo ở Hà Nội; 
ngày 21-7, Hồ tiếp hai ông bạn Pháp Herbert Marcovich và Raymond Aubrac (hồi 1946 sang Pháp theo dõi 
Hội Nghị Fontainebleau, Hồ ở nhà ông sau), do Henri Kissinger móc nối thương lượng, nhưng Hồ không chịu, 
rồi họp đại hội khoáng đại thứ 14 của Đảng, vào tháng Chạp, quyết định việc tổng tấn công Mậu Thân 1968, 
vv... 

Chính Vũ Kỳ, thư ký riêng của Hồ, tiết lộ: Hồ và Giáp lánh mặt sang Tàu để không ai nghi ngờ sẽ có đánh 
lớn. Hồ quan tâm về vụ "tổng công kích, tổng nổi dậy" đến nỗi Trường Chinh cùng một số tùy tùng lại phải 
sang báo cáo mọi việc chuẩn bị. Tuy nhiên, trước buổi tấn công, Hồ vẫn không ăn không ngủ; gần giao thừa, 
Hồ cứ ôm máy thu thanh nghe tin, lại bắt lấy giấy bút cho Hồ làm vè mừng chiến thắng. Khi nghe tiếng súng 
nổ sau bài vè chúc tết, Hồ tìm ngay được vận "tin mừng chiến thắng vút lên cao." Nhưng rồi... bị thua, Hồ phải 
cho Giáp "từ nước ngoài về gỡ bí". Vậy, chuyện thảm sát Mậu Thân nếu không do Hồ ra lệnh, thì ít nhất cũng 
do Giáp chủ trương. 
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Với những việc như trên và chỉ từ Đại Hội 3 của Đảng (từ 5 đến 12, tháng Chín 1960), Lê Duẩn mới được 
Hồ cho làm bí thư thứ nhất, mà tác giả cho Duẩn là kẻ chủ trương xâm chiếm Miền Nam còn Hồ vô can thì 
cũng lạ. 

Cộng sản là bành trướng. Nhiệm vụ của cộng sản Việt Nam là ngọn cờ đầu của quốc tế cộng sản. Thì ai 
lãnh đạo cũng phải làm nhiệm vụ chiếm Miền Bắc, xâm lăng Miền Nam, rồi Lào, rồi Campuchia, rồi Thái 
Lan, rồi vân vân. Trong thư gửi thanh niên Pháp năm 1950, ông Hồ Chí Minh viết: Cuộc chiến tranh [với đế 
quốc Pháp] trên đất nước chúng tôi là để sửa soạn cho một cuộc chiến tranh chống đế quốc khác [Mỹ]. Ông Lê 
Duẩn tuyên bố: Ta đánh Mỹ là đánh cho Nga cho Tàu. Nói Hồ hay Duẩn chủ trương xâm chiếm Miền Nam 
đều là chẳng hiểu gì về cộng sản cả (hiện đang có chiến dịch – trong nước do Vũ Quang Hiển, Nguyễn Hồng 
Dung, Ngô Vương Anh,... ngoài nước do Dương Thu Hương, Vũ Thư Hiên,... – gán cho Hồ Chí Minh tình tự 
ái quốc, không là cộng sản, không là tay sai của Nga Xô, không gian ác,...) 

 
Ngoài ra, tác giả đưa ra những bằng chứng để minh oan cho Hồ là không lẹo tẹo với Minh 

Khai (Nguyễn Thị Vịnh), vợ Lê Hồng Phong, mà chính các đồng chí cao cấp cứ xầm xì, ngay từ 
thuở thập niên 1930. 

Theo tác giả: "[T]rong đời bà [Minh Khai] chưa có lần nào làm việc chung với HCM. (tr. 233). 
Năm 1931, tháng 12, Hội Đồng Đề Hình do Bouchet chủ tọa xử án vụ các cán bộ cộng sản tại 

Hải Phòng giết cô Trịnh Thị Uyển và bắn bị thương cô Trịnh Thị Nhu để bảo vệ bí mật của tổ chức. 
Tòa tuyên án Nguyễn Đức Cảnh, Hồ Ngọc Lân tử hình; Đỗ Ngọc Du, Dương Hạc Đính khổ sai 
chung thân; Nguyễn Thị Vịnh (Nguyễn Thị Minh Khai) và Lê Thị Chắt (vợ Đỗ Ngọc Du) phát lưu 
chung thân (bị chỉ định cư trú tại những nơi xa xôi, thường là vùng biên giới). 

Chuyện giết người xảy ra vào giữa năm 1929. Lúc đó Nguyễn Thị Vịnh là tỉnh ủy viên Hải 
Phòng do Nguyễn Đức Cảnh là bí thư tỉnh ủy. Cả hai cùng dính líu trong vụ giết cô Uyển và cô 
Nhu. Nguyễn Đức Cảnh bị bắt vào cuối tháng 4 năm 1931 còn Nguyễn Thị Vịnh bị bắt đầu năm 
1931. 

Sau khi tòa tuyên án, Nguyễn Thị Vịnh tức Nguyễn Thị Minh Khai không trình diện cư trú tại 
nơi lưu đày mà trốn sang Trung Hoa." (trang 237) Vì trong thời gian này, Tống Văn Sơ (Hồ Chí 
Minh) bị chính quyền Hong Kong tống giam từ 6-6-1931 và đến tháng 8, 1933 thì về tới Nga. 

Tuy nhiên, trong tài liệu cộng sản (Từ Điển Nhân Vật Lịch Sử Việt Nam của nhà xuất bản Văn 
Hóa, in lần thứ tư, có sửa chữa và bổ sung, trang (443) thì lại ghi: "Năm 1930 [Nguyễn Thị Minh 
Khai] sang Trung Quốc làm việc ở văn phòng Đông Phương Bộ, Quốc Tế Cộng Sản. Năm 1931 bị 
mật thám bắt tại Hồng Kông, năm 1934 được trả tự do." 

Liệu có thể từ khi xảy ra vụ ám sát (giữa năm 1929) đến ngày xử án (tháng 12 năm 1931), bà 
Vịnh sớm bị bắt, được tại ngoại, và đã bỏ trốn sang Hong Kong vào năm 1930 chăng? 

Cũng như huyền thoại kéo pháo, tải lương, theo tác giả, "không thể nào thực hiện được, vì 36 
khẩu 105 ly, mỗi khẩu nặng 2 tấn rưỡi, không thể nào kéo bằng tay qua đèo. Nếu buộc nhiều dây và 
nhiều người cùng kéo thì phải hò kéo pháo để cùng kéo một lượt, nhưng như vậy thì tiếng hô đồng 
loạt của cả ngàn người sẽ lớn hơn cả tiếng ô tô. Cho nên sau cũng đành phải mở rộng đường cho xe 
ô tô kéo pháo qua đèo. May là quân Pháp tại Điện Biên Phủ không nghe được (tiếng xe kéo pháo 
qua đèo)... Chuyện vận chuyển bằng sức người chỉ là do mắc hợm tuyên truyền của CSVN. Hồi ký 
của Lê Trọng Tấn và Võ Nguyên Giáp cho thấy tất cả lương thực, đạn dược được chuyển bằng xe 
vận tải. Và kéo đại bác qua đèo cũng bằng xe hơi. Chuyện vận chuyển lương thực bằng sức người 
đã được tướng Võ Nguyên Giáp xác nhận trong quyển hồi ký "Điện Biên Phủ, điểm hẹn lịch sử": 
Trong Chiến Dịch Tây Bắc cuối năm 1952 (trận Na Sản), ta huy động được ở Thanh Hóa và Ninh 
Bình hơn 5,250 tấn gạo, nhưng vận chuyển bằng gánh bộ tới Cò Nòi giao cho bộ đội chỉ còn 410 
tấn. Lượng gạo dân công tiêu thụ dọc đường chiếm 92%. (Bản in lần 2, trang 182). Cò Nòi mới chỉ 
là 2/3 đoạn đường dẫn tới Điện Biên Phủ; nếu tính theo xác suất 92% cho 1/2 đoạn đường còn lại 
thì sẽ không có một hạt gạo nào đến được Điện Biên Phủ! (trang 685). 

Lại – trái với rất nhiều tác giả cho rằng chương trình ấp chiến lược thành công vô cùng huê 
dạng, mà phe "đảo chánh" Dương Văn Minh đã... ngu dốt hủy bỏ – theo ông Trinh, chương trình 
thất bại. Vì dân Miền Nam "sống rải rác" (trang 111), nhà nước cộng hòa gom dân vào ấp là trái 
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lòng dân. Việt Cộng phản công bằng cách đêm ra "gặt lúa ở những đám ruộng của những người mà 
họ không ưa... đưa tới hậu quả dân trong ấp chiến lược không ngu dại gì tỏ ra chống cộng." (trang 
112). Cho nên khi ông Diệm đổ, Mỹ biết chuyện ấp chiến lược là sai lầm, "khóa lại các trương mục 
dành cho chương trình (ấp chiến lược), và các kho vật liệu tại các tỉnh tự nhiên biến mất..., người ta 
không đưa thêm cọc sắt kẽm gai... người dân vui vẻ gỡ hàng rào về chụm củi và tự động ra ruộng 
giữ lúa không cho du kích cộng sản về gặt trộm." (trang 114) 

PHẦN LUẬN BÀN 
Sau đây là một số "luận bàn" quan trọng của tác giả, theo thứ tự từng trang, kèm theo góp ý 

của tôi, xin mời quí vị cùng thẩm xét: 
- Nhưng đến năm 1930 thì một cuộc cách mạng vô sản đã bùng nổ tại Nghệ An và Hà Tĩnh. 

Những người cộng sản đã nổi lên cướp chính quyền tại một số xã, huyện trong hai tỉnh Nghệ An và 
Hà Tĩnh. Cuộc nổi dậy này được gọi là Phong Trào Xô Viết Nghệ Tĩnh. Kết quả của Phong Trào 
Xô Viết Nghệ Tĩnh đã đem lại cho dân chúng Việt Nam một sự hiểu biết kinh hoàng về cách mạng 
vô sản. Trong vòng 3 tháng, có hơn 1.000 người dân đã bị giết vì không chịu giao nộp nhà cửa, đền 
chùa, nhà thờ hay ruộng đất cho chính quyền Xô Viết xã. Thời đó, chuyện giết 1,000 người dân để 
chứng tỏ "bạo lực cách mạng" là một chuyện vô cùng khủng khiếp. Rồi chuyện tịch thu nhà cửa 
ruộng vườn và tuyên bố chủ nghĩa vô gia đình, vô biên cuơng, vô thần đã trở thành một hệ tư tưởng 
trái khoáy đối với nền nếp của dân tộc Việt Nam. (trang 205) 

[M]ục tiêu của chủ nghĩa cộng sản không gian ác mà là trái lại. Trên lý thuyết, thiên đường 
cộng sản – do Karl Marx là con của một vị mục sư vẽ ra – tốt đẹp không khác gì thiên đường của 
tôn giáo. Cho nên nếu càng chứng minh rằng Hồ Chí Minh với cộng sản là một thì lại càng chứng 
tỏ Hồ Chí Minh là con người nhân ái, sáng suốt và trung kiên!... 

Ông Minh Võ khăng khăng rằng cộng sản đồng nghĩa với tội phạm cho nên ông cho rằng 
không những Hồ Chí Minh, mà bất cứ người nào bắt đầu theo đuổi mục tiêu cộng sản là họ đã 
chấp nhận phạm tội ác đối với dân tộc, bởi vì ngay từ lúc đó, họ đã biết cộng sản là tàn ác, là vô 
nhân. Điều này hoàn toàn không đúng đối với những người đã từng theo cộng sản. 

Còn đối với những người theo Việt Minh, thì ông Minh Võ cho rằng những người này không 
biết đó là một tổ chức cộng sản, họ đã bị đánh lừa. Lập luận này cũng không đúng, bởi vì hầu hết 
những người theo Việt Minh vẫn tiếp tục theo Việt Minh khi biết Việt Minh là cộng sản. Thậm chí 
có người mới đầu chỉ theo Việt Minh nhưng sau đó biết được Việt Minh là cộng sản thì lại xin gia 
nhập Đảng Cộng Sản. 

Ngoài ra, trước khi có Việt Minh, thì đã có rất nhiều người Việt Nam theo đuổi chủ nghĩa cộng 
sản, họ là những người yêu nước, họ chịu đựng rất nhiều hi sinh gian khổ chỉ vì hạnh phúc của dân 
tộc. Ông Nguyễn Tất Thành cũng vậy, ông không có tội lỗi gì khi ông quyết định theo cộng sản vào 
năm 1922. Và chuyện ông phục vụ cho Quốc Tế Cộng Sản cũng không phải là một tội ác. Người ta 
chỉ kết án ông sau khi ông theo Stalin và Mao Trạch Đông tàn hại dân tộc Việt Nam. Nghĩa là ông 
chỉ phạm tội khi bàn tay của ông bắt đầu nhúng vào máu của dân tộc Việt Nam. (trang 259) 

Do đó, trong Đảng CSVN và trong Quân Đội CSVN toàn là những người vô thần, chủ trương 
nghịch lại với tôn giáo. Diều này đưa tới hậu quả hiển nhiên là tập thể cán bộ và bộ đội cộng sản 
lúc nào cũng sẵn sàng thi hành những công việc tàn ác, bởi vì trước khi bước chân vào Đảng, họ 
đã phải quyết định từ bỏ những tín điều của tôn giáo, nghĩa là từ bỏ lương tri và đạo đức. (trang 
635) Không riêng ĐCSVN mà bất cứ đảng cộng sản nào trên thế giới cũng nhắm tới mục tiêu là 
nắm lấy chính quyền, nghĩa là nắm sinh mạng của nhân dân trong tay, rồi sau đó họ sẽ cho người 
này được sung sướng và bắt người khác phải sống kiếp đọa đầy (trang 779) 

Sự chống lại này không phải chỉ xảy ra sau khi Đảng Cộng Sản nắm quyền tại Việt Nam, mà 
nó đã xảy ra từ những năm 1920-1930. Những năm đó chưa ai chứng minh được rằng chủ nghĩa 
cộng sản là sai lầm, nhưng riêng đối với người Việt Nam thì không ai chấp nhận, bởi vì nó hoàn 
toàn bất công và phi lý. Và chính ngay những lãnh tụ cao cấp nhất của Đảng Cộng Sản Việt Nam 
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cũng thấy vô lý nhưng vì họ cần súng đạn của Stalin và Mao Trạch Đông cho nên họ đành nhắm 
mắt chấp nhận và cố tin rằng nó không sai. (trang 792) 

Ông [Hồ] là người duy nhất chứng kiến cách mạng cải cách ruộng đất tại Nga trong các năm 
1923-1924 và cách mạng cải cách ruộng đất tại Trung Hoa năm 1938-1940. (trang 803) 

Thủ phạm của những hành động man rợ này chính là ông Hồ Chí Minh, chứ không phải là ai 
khác. (trang 805) 

Không đợi tới ngày nay đọc lại bài diễn văn của Nguyễn Mạnh Tường mà người Việt Nam mới 
nghiệm ra sự độc ác của chủ nghĩa cộng sản và lấy đó làm bằng chứng. (trang 821) 

Mục tiêu cộng sản của Carl Marx không có gì ác độc, mà trái lại rất nhân ái. Chủ nghĩa cộng 
sản chỉ trở nên ác độc nếu thực hiện chủ nghĩa đó bằng con đường bạo lực và khủng bố của Lenin. 
Chủ nghĩa đó càng đưa tới tàn hại xã hội nếu theo phương cách điên rồ của Stalin và Mao Trạch 
Đông. Nhưng người cộng sản Việt Nam chỉ phạm tội ác đối với dân tộc khi họ quyết định theo 
Stalin, nhận súng đạn từ tay Mao Trạch Đông. Và tội ác của họ chỉ được tính kể từ khi bàn tay của 
họ nhúng vào máu của dân tộc Việt Nam vào năm 1945. (trang 853)  

Những lời bàn trên đây của tác giả thực là... loạn. Chẳng còn hiểu tác giả muốn nói gì: ông Hồ 
tốt hay xấu, đảng Cộng Sản yêu nước hay phản bội dân tộc? Không ai chối cãi rằng khi đi tìm 
đường lối cách mạng là cốt thăng tiến bản thân, gia đình, xã hội, quốc gia, dân tộc. Nhưng những 
người cộng sản đã có người nào làm gì cho những mục tiêu trên, ngoài phục vụ Đảng và vinh thân 
phì gia? Ngay từ năm 1931, ngày 9-2 kỷ niệm khởi nghĩa Yên Bái lần đầu của những người quốc 
gia, Đảng Cộng Sản Đông Dương đã rành mạch xác định: "Ta nhân dịp ngày kỷ niệm để giải tỏ 
trước mặt quảng đại quần chúng công nông trong toàn xứ biết rằng cộng sản chủ nghĩa với quốc gia 
chủ nghĩa là một trời một vực và không bao giờ hai chủ nghĩa ấy có thể dung hợp được với nhau" 
(Văn Kiện Đảng, tập 3, trang 232, ấn bản 1999). 

Năm 1946, khi sang Paris theo dõi Hội Nghị Fontainebleau, Daniel Guérin chất vấn tại sao giết 
Tạ Thu Thâu, một nhân tài, một người yêu nước, ông Hồ trả lời tỉnh bơ: Kẻ nào không đi theo 
đường lối tôi vạch ra sẽ bị tiêu diệt. Vậy, người cộng sản yêu nước thì người quốc gia không yêu 
nước. Tác giả không phân biệt giữa Marxism, Leninism và Stalinism. Khi các đảng viên cộng sản 
gia nhập đảng là họ theo Lenin, Stalin. Những Việt Cộng gạo cội phần lớn đã ở bên Nga, đã chứng 
kiến những gì Lenin và Stalin gây ra cho chính dân Nga Xô. Vậy mà họ vẫn mang về nước, là cố 
tình tàn ác. Còn những người chưa từng sang Nga thì khi tuyên thệ vào đảng họ phải quên tổ quốc, 
phải chấp nhận phương thức cứu cánh biện minh phương tiện, đã là gian ác. Sau đó, chứng kiến 
đồng chí tàn bạo, họ không rút lui; chính họ hành động tàn bạo, họ không ghê tay. Ngay buổi đầu 
đời cộng sản tại Việt Nam (1925-30), ông bà ta đã gọi họ là lũ "vô gia đình, vô tổ quốc, vô tôn 
giáo". Và người cộng sản cũng hãnh diện nhận, vì thực ra trình độ các ông Hải Triều, Trường 
Chinh (nói gì các ông Lê Đức Anh, Đỗ Mười, Trần Quốc Hoàn,...), vv... cũng chỉ hiểu đến thế. Ai 
trong họ đã đủ học lực đọc Tư Bản Luận và các sách khác để hiểu chủ thuyết Marx-Angels? Hiểu 
và chấp nhận như vậy, không phi nhân phi luân thì là gỉ? Vậy ông Minh Võ sai ở chỗ nào? 

Tác giả nói ông Thành cũng như các đảng viên cộng sản chỉ phạm tội khi theo Stalin và Mao 
Trạch Đông nhúng tay vào máu dân tộc. Ông Thành theo Stalin từ năm 1923, khi ông sang Nga, từ 
đó không lúc nào ngớt ca tụng Stalin. Về Tàu năm 1924, ông toa rập với Lâm Đức Thụ chỉ điểm 
cho Pháp bắt bớ, giam cầm, giết chóc các nhà cách mạng Việt Nam, thì có là nhúng tay vào máu 
dân tộc không? Rồi các đảng viên cộng sản báo cho Pháp chuyện Việt Nam Quốc Dân Đảng khởi 
nghĩa (1930), tạo Xô Viết Nghệ Tĩnh giết chóc lương dân (1930-1), tố cáo đảng viên các đảng phái 
quốc gia với Pháp dài dài, thì đã nhúng tay vào máu dân tộc chưa, hay chỉ từ 1945 thôi? 

Việt Minh vốn là một tổ chức quốc gia của ông Hồ Học Lãm được Nguyễn Tất Thành phục 
hồi. Những người Việt Minh, phần lớn, như chính ông Trinh viết, là nhóm Quốc Dân Đảng (Thiết 
Huyết) ly khai, nhóm điệp viên của Trương Bội Công. Khi ông Hồ lừa được Đặng Xuân Khu dành 
cho lập chính phủ, những người này được làm lớn, thì họ tiếp tục "theo Việt Minh", rồi khi cộng 
sản thống trị, họ thành cộng sản, có gì là khó hiểu. 
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Còn những người kháng chiến, khi Đảng Lao Động Việt Nam (cộng sản) tái hoạt động (1951), 
tìm đường lủi về vùng "quốc gia". Người kẹt lại hoặc bị thanh toán, hoặc muốn sống thì "gia nhập 
Đảng Cộng Sản" (đầu hàng) là chuyện dĩ nhiên. Chính tác giả viết: Tuy danh sách này [các cấp chỉ 
huy từ Võ Nguyên Giáp trở xuống] bị đốt đi trong đợt chỉnh quân đầu tiên vào năm 1950, nhưng 
tới đợt tái chỉnh quân năm 1953 thì những người này không phải bị thay mà là bị giết. (trang 512) 
Còn người dân, không di cư được vào Nam, sống trong giang sơn cộng sản, với chính sách hộ 
khẩu, tem phiếu, phải vào đảng để sống, để tiến thân, chứ còn có cách gì khác? 

Xin tạm đơn cử những trường hợp các ông Xuân Diệu, Chế Lan Viên,... toàn từ kháng chiến 
rồi gia nhập Đảng và làm lớn đấy. Tác phẩm nào tinh thần cũng cao vời vợi. Nhưng cuối cùng di 
cảo để lại là gì? Các ông Quang Dũng, Trần Dần,... cũng vậy. Ngán Đảng đến tận cổ, nhưng có 
giám ra khỏi Đảng đâu. Thân phận các vị danh vang quốc tế Nguyễn Mạnh Tường, Trần Đức 
Thảo,... thừa đủ dạy họ biết thân phận dun dế của mình. Lấy gì mà ăn, lấy gì nuôi vợ nuôi con? Ông 
Bùi Tín đã ra ngoại quốc rồi, còn kẹt vợ kẹt con, cũng phải chờ Đảng khai trừ thôi. Mạng sống của 
mình không đáng kể, nhưng mạng sống cha mẹ, anh em, vợ con và cơm áo, hiện tại, tương lai của 
họ giải thích tất cả. Chỉ xin thông cảm, đừng gán ghép những "lý tưởng" không hề có. 

- Nhưng xét kỹ thì có thể trong lương tâm hai người [Lâm Đức Thụ, Nguyễn Tất Thành] vẫn 
một lòng yêu nước và cùng hành động phục vụ dân tộc theo cách riêng của các ông. (trang 236) 

Lâm Đức Thụ là chỉ điểm cho Pháp vô cùng đắc lực (chủ chốt trong việc bán Phan Bội Châu), 
Nguyễn Tất Thành là người cộng sản ưu tú. Thành tích của họ rõ như ban ngày. Nói như kiểu tác 
giả thì hẳn cũng có thể biện bác rằng các nhân vật Nguyễn Thân, Trần Bá Lộc,... đều yêu nước... 
theo cách riêng của họ. Thế thì còn viết sử, định công luận tội làm gì cho tốn giấy tốn mực.  

- Đến khi nắm quyền điều hành nội các của Bảo Đại [1933], ông [Phạm Quỳnh] phát động 
chiến dịch phát triển văn hóa, đặc biệt trong lãnh vực văn học, âm nhạc và hội họa. Các trường 
phái văn chương hay nghệ thuật thi nhau ra đời, tạo nên một phong trào sáng tác rầm rộ mà ngày 
nay người ta vẫn cho đó là thời đại hoàng kim của văn học nghệ thuật. Vì vậy thời này được ghi 
dấu với cái tên "thời tiền chiến". (trang 272) 

Tự khi vô kinh (1932), ông Quỳnh chẳng còn làm được việc gì đáng kể. Điều gán cho ông 
Quỳnh có lẽ nên để cho nhóm Tự Lực Văn Đoàn của Nguyễn Tường Tam hoặc Tân Dân của Vũ 
Đình Long thì đúng hơn. 

Cái tên "thời tiền chiến" chỉ dành cho mấy năm trước cuộc xung đột Pháp-Cộng Sản 1946 thôi 
(chính ra lại đúng vào thời kỳ thế chiến II, 1939-45). Chiến là chiến tại Việt Nam (1946-54). Các 
sáng tác phẩm "tiền chiến", như Đoạn Tuyệt (Nhất Linh), Thừa Tự (Khái Hưng), Tùy Bút (Nguyễn 
Tuân), Thơ Thơ (Xuân Diệu), Điêu Tàn (Chế Lan Viên), Say (Vũ Hoàng Chương), Bút Nghiên 
(Chu Thiên), Tắt Đèn (Ngô Tất Tố), Bước Đường Cùng (Nguyễn Công Hoan), Nhà Văn Hiện Đại 
(Vũ Ngọc Phan), Thiên Thai (Văn Cao), Sơn Nữ Ca (Trần Hoàn), Cô Láng Giềng (Hoàng Quý), Ải 
Chi Lăng (Lưu Hữu Phước),... đều xuất hiện trong thời điểm này. 

Trước đó, từ 1918 trở đi phải gọi là hậu thế chiến I; 1929 đến thế chiến II là thời kỳ khủng 
hoảng kinh tế (tức tiền thế chiến II); từ 1939 đến 1945 là thế chiến II, còn sau 1945 thì là hậu thế 
chiến II. 

- "Cưới hỏi phải nằm trong nguyên tắc môn đăng hộ đối" (Con Rồng Việt Nam trang 86)... Vì 
vậy trong luật phải có lệ môn đăng hộ đối... Thời xưa Bảo Đại ra đạo luật đó chỉ vì hạnh phúc của 
mọi công dân Việt Nam và để trừ bỏ cung cách đối xử bất bình đẳng trong gia đình cũng như trong 
xã hội. (trang 302-3) 

Không làm gì có một đạo luật về môn đăng hộ đối. Không biết nguyên văn (chữ Pháp) ông 
Bảo Đại viết là gì, cứ tạm theo bản dịch được trích dẫn, thì "nguyên tắc" cũng không là luật. 

Môn đăng hộ đối chỉ là một thói tục ngàn xưa. Nói nôm na là bằng vai phải lứa. Trong giao du, 
kết hôn, được vậy là tốt. Còn không cũng chẳng sao. Chẳng có luật lệ nào bó buộc cả. Nhất là ông 
Bảo Đại là người tây học. Vả chính ông đã phá bỏ vụ này, ít nhất cũng là làm phiền lòng Tôn Nhân 
Phủ và bà Từ Cung khi kết hôn với bà Nguyễn Hữu Thị Lan (Nam Phương hoàng hậu), là người 
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công giáo, gốc Nam Kỳ, cháu ngoại ông huyện (hàm) Lê Văn Sĩ, con ông địa chủ Nguyễn Hữu 
Hào, chẳng phải dòng dõi vua chúa quí phái, môn đăng hộ đối gì như thường lệ phải là ái nữ một 
đại thần. 

- Công lao thống nhất đất nước của Gia Long, công lao ổn định tình hình cho dân chúng được 
yên ổn làm ăn của Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức, các vua khác của triều Nguyễn, luôn luôn làm 
hết sức mình trong công việc đem lại an ninh và hạnh phúc cho dân tộc. (trang 306) 

Lịch sử cho biết giai đoạn đó chúa Nguyễn đánh nhau với anh em Tây Sơn. Nhà Tây Sơn 
thắng và ba anh em chia nước với nhau, rồi đánh lẫn nhau, cũng như đánh với Gia Long. 

Ông Gia Long cuối cùng thắng hết và thống nhất đất nước, là cho ông ấy, gia tộc của ông ấy, 
thiết lập triều đại nhà Nguyễn. Dĩ nhiên dân chúng không còn bị bên này bên kia bắt đi đánh lộn 
nữa, nhưng thực ra cũng chưa có gì ổn định. Vẫn còn hoài Lê (chưa kể hoài Mạc, hoài Tây Sơn, 
hoài Trịnh), mất mùa, lụt lội, đói rách tứ tung. Lại tiếp đến giặc Pháp. Triều đình Nguyễn bất lực, 
ký kết giao đất nước cho Pháp. Khó có thể cho đó là "hết sức mình trong công việc đem lại an ninh 
và hạnh phúc cho dân tộc." Nói ra thì bảo là mất gốc, nô lệ, nhưng chính Pháp là kẻ mang lại an 
ninh ổn cố cho đất nước. Cho đến khi Việt Minh cướp được chính quyền!  

- Vũ Ngự Chiêu viết về tiểu sử Ngô Đình Khả như sau: "6/1895: Theo Nguyễn Thân đánh dẹp 
tổ chức Văn Thân của Phan Đình Phùng ở vùng Hà Tĩnh/Nghệ An. 12/1895: ngự sử Phùng chết 
bệnh, đào mộ Phùng, đốt xác, trộn tro vào thuốc súng mà bắn đi. 2/1896: khải hoàn được phong 
thái thường tự khanh (chánh tam phẩm), giữ chức thương biện Viện Cơ Mật (Aix, GG.5921) (Chính 
Đạo, Việt Nam Niên Biểu Nhân Vật Chí, trang 306). 

Đọc qua đoạn văn này ai cũng tưởng là chính Ngô Đình Khả đào mả Phan Đình Phùng rồi lấy 
tro xương trộn với thuốc súng mà bắn đi, và vì thành tích này mà được làm quan lớn trong triều. 
Để cho thêm tímh thuyết phục, sử gia còn ghi chú là ông lấy từ tài liệu số GG.5921 của Văn Khố 
Quốc Gia Pháp. Tuy nhiên nếu giở tài liệu số GG.5921 thì thấy đó là một văn thư của khâm sứ 
Pháp tại Huế đề cử ông Ngô Đình Khả giữ chức giám đốc trường Quốc Học Huế mới mở vào năm 
1896, đấy là trường đầu tiên dạy theo lối tân học. Khâm sứ Pháp nói rõ sở dĩ ông đề cử ông Khả vì 
ông ta là một người đứng tuổi, đạo đức, hiểu biết rộng và có khả năng quyết đoán. 

Ngoài ra, về thành tích của ông Khả thì trong văn thư cho biết ông ta được triều đình Huế 
tưởng thưởng phẩm hàm thái thường tự khanh trong dịp ông ta làm thông ngôn cho Nguyễn Thân 
trong việc ổn định an ninh. Để tìm hiểu thêm về cuộc ổn định an ninh của Nguyễn Thân, người ta 
lục trong văn khố Pháp thì thấy có một báo cáo của khâm sứ Pháp năm 1896 nói rằng Nguyễn 
Thân đã dẹp được Phan Đình Phùng rồi đốt xác ông Phan và trộn tro xương với thuốc súng bắn đi, 
chuyện này không dính dáng gì tới ông thông ngôn Ngô Đình Khả. (trang 313) 

Quả thật câu của ông Vũ Ngự Chiêu có thể khiến người đọc hiểu lầm như thế. Nhưng nếu hơi 
biết việc một chút thì phải hiểu ngay là ông Khả làm gì cũng phải tuân lệnh chủ súy, trừ trường hợp 
chủ súy đã cho được toàn quyền, nhưng tất nhiên cũng phải dựa theo ý chủ, nên kẻ đáng trách là 
Nguyễn Thân mà không nhất thiết là Ngô Đình Khả. 

Tuy nhiên việc bác thì không ổn. Lại cũng hơi hiểu biết một chút thì thấy ngay việc nêu tài liệu 
của ông Chiêu là chính xác: GG.5921 là mã số văn thư của Phủ Toàn Quyền (GG là tắt của hai chữ 
Gouverneur Général) không phải của khâm sứ. Văn thư tác giả Bùi Anh Trinh nói đến là như sau: 

 
Résidence Supérieure en Annam 
Rapport à M. Le Gouverneur Général 
No 908 
Objet: Nomination du Directeur du nouveau collège de Hue 
Dans la séance du Conseil du 28 Aout dernier, il a été décidé que le Directeur du nouveau 

collège serait nommé par le Gouverneur Général. J'ai l'honneur de vous proposer pour ce poste, et 
après avis conform du Conseil de Régence, l'interprète principal Ngô Đình Khả. 
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Cet annamite âgé de 40 ans, jouit d'une considération méritée autant par la dignité et la 
correction de sa vie privée que par ses connaissances étendues et la solidité de son jugement; ancien 
interprète de M. Rheinart qui le tenait en grande estime, il a toujours su se faire apprécier à la 
Résidence Supérieure. S.E le Khâm Mạng l'avait demandé pour l'assiter [sic] à la colonne de police 
et les services rendus à cette occasion lui ont valu de la Cour le grade de Thái Thường Tự Khanh 
(mandarin de 3è degré 1ère classe)... 

Hué, le 6 Novembre 1896 
Le Résident Supérieur de l'Annam 
Brière 
 
Ông Thân đi... dẹp loạn thì cần thông ngôn để làm gì. Vả lại trong báo cáo của khâm sứ Trung 

Kỳ lên toàn quyền Đông Dương là "assister à la colonne de police" thì nếu không phải việc tảo 
thanh cũng là tuần tra chứ thông dịch thế nào được!  

- "Cuối năm 1912, đầu năm 1913, Bài dính líu vào việc đào tìm kho vàng trong cấm thành của 
khâm sứ Mahé, khiến toàn quyền Albert Sarraut vô cùng bất mãn" (Chính Đạo, Hồ Chí Minh, con 
người và huyền thoại, tập 2, trang 55). Đọc qua đoạn văn và cả quyển sách ai cũng tưởng Nguyễn 
Hữu Bài cùng với ai đó đi ăn trộm kho tàng của khâm sứ Mahé khiến cho toàn quyền Sarraut nổi 
giận. Tuy nhiên muốn tìm hiểu chuyện đào vàng này như thế nào thì phải lục lại văn khố quốc gia 
Pháp, hồ sơ số 9PA, C3. 

Theo báo cáo của toàn quyền Albert Sarraut ngày 21/3/1913 thì cuối năm 1912, khâm sứ Pháp 
tại Huế là Mahé muốn quyên góp tiền để sung vào công quĩ chuẩn bị cho chiến tranh 1914-1918, 
thì có người chỉ cho Mahé nên đào mả vua Tự Đức để lấy vàng, vì lúc chôn Tự Đức có chôn theo 
rất nhiều vàng. Trước khi thực hiện, Mahé vào gặp triều đình Huế để hỏi ý kiến các quan trong Cơ 
Mật Viện do Trương Như Cương đứng đầu. Các quan trong Cơ Mật Viện không có ý kiến. Biết 
được việc này, thượng thư bộ Công là Nguyễn Hữu Bài vào triều chửi Trương Như Cương thậm tệ 
và hô hào chống lại việc đào mả. Sau đó thì báo chí Pháp nhảy vào chỉ trích Mahé khiến đích thân 
toàn quyền Sarraut chỉ thị cho Mahé phải trả lại nguyên trạng cho lăng Tự Đức. (trang 310) 

Khó có "ai cũng tưởng", mà là tác giả và ông Chánh Đạo đã trộn lộn hai chuyện hoàn toàn 
khác nhau: Việc đào mả vua Tự Đức tại Khiêm Lăng và việc đào kho tàng trong Cấm Thành. 

Khâm sứ Mahé (Georges, 1912-3) không đào vàng trong cấm thành, mà đào mả vua Tự Đức 
tại Khiêm Lăng vào năm 1913, và một phần câu chuyện đúng như cả hai ông cùng nói. Thực ra còn 
có các ông Lê Hoan, Trần Đình Lương, Trần Trinh, Vũ Quang Nhạ cũng phản đối. Còn việc đào 
kho tàng trong Cấm Thành vào năm 1915 là do khâm sứ Charles (Jean E., 1913-20), thì ông Bài 
không phản đối, mà còn yêu cầu vua Duy Tân cho mở nắp. Kể cũng hợp lý, vì mẫu quốc cần tiền 
đánh giặc. Đào mả vua lấy báu vật thì không được, vì đó là phạm vào điều cấm kỵ thiêng liêng. 
Còn đào kho tàng thì khó lòng ngăn cản, vì "nước mẹ" đang cần tiền, "nước con" có, thì phải đóng 
góp, chối từ sao được. 

- Ngoài ra, khi muốn chứng tỏ Ngô Đình Diệm bị Pháp hắt hủi, Vũ Ngự Chiêu lại đưa ra bằng 
chứng là Nguyễn Hữu Bài, Ngô Đình Diệm và Nguyễn Đệ đã bị toàn quyền Pasquier truất hết chức 
tước khi các ông này âm mưu vận động lật đổ toàn quyền Pasquier. Vô tình sử gia lại đề cao 
Nguyễn Hữu Bài và Ngô Đình Diệm. (trang 313). 

Chưa hẳn sử gia Vũ Ngự Chiêu đã vô tình đề cao ai. Người đọc sử tất biết rằng sau cách mạng 
1789, ở Cộng Hòa Pháp có hai lực lượng chính trị đối kháng, thay phiên nhau nắm quyền: giáo hội 
và tam điểm. Nên ở thuộc địa cũng thế. Khi nào giáo hội trên cơ, thì ở thuộc địa, nhà nước và bọn 
thực dân hợp tác với giáo hội. Và các người giáo hội tín cẩn lên chân. Ngược lại, nếu tam điểm trên 
cơ, thì ở thuộc địa, nhà nước và bọn thực dân cộng tác với tam điểm, và các người giáo hội thất thế. 

Cho nên, cần xét là rất có thể vụ phản đối chuyện đào mả một phần lớn do lúc đó giáo hội 
mạnh thế (tất cả các vị phản đối đều là người có đạo); vụ các ông Bài, Diệm, Đệ bị truất hết chức 
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tước là khi giáo hội thất thế (cả ba ông cũng đều có đạo). Vị nào thích biết đến nơi đến chốn, thì xin 
bỏ công xem các ông toàn quyền khâm sứ của hai giai đoạn đó thuộc về phe nào. 

- Một viên đạn bắn vào gáy là hình thức thanh toán các thành viên phạm tội phản bội trong 
các tổ chức điệp vụ hay trong các tổ chức băng đảng. Tiểu thuyết gia Vũ Ngự Chiêu đã cố dùng tài 
viết văn để hướng dẫn người đọc nghĩ rằng ông Ngô Đình Diệm làm gián điệp nhưng bị thanh toán 
do ông phản lại tổ chức. (trang 314) 

Độc giả chúng tôi chẳng nghĩ rằng đó là cách duy nhất của các tổ chức gián điệp hay băng 
đảng. Với kẻ giết người thì thiết tưởng chỉ thế nào cho gọn gàng, mau lẹ nhất thôi, đâu cứ phải lễ 
nghi duy nhất để mà thấy giết thế này thì nhất định nạn nhân phải là nhóm này, giết thế kia thì phải 
là nhóm kia. Nhất là ông Diệm, ông Nhu ai lại có thể cho là các ông làm gián điệp. Bao nhiêu bí 
mật quốc gia các ông nắm cả, muốn chuyển cho ai thì chuyển, ai cấm nổi. Mà các ông lấy đâu ra thì 
giờ đi làm... gián điệp, và nếu ở trong tổ chức nào cũng tất là lãnh tụ rồi. Hay ý tác giả muốn nói 
đến tổ chức giáo hội!?!  

- Hồi ký của Bảo Đại cho thấy rõ một điều là Bảo Đại thuê ông Ngô Đình Diệm làm chủ tịch 
Hội Đồng Canh Tân với mức lương thượng thư bộ Lại. (trang 315) 

Cái suy nghĩ này thật là lạ. Ông Bảo Đại dù sao cũng là một vị vua, lại còn trẻ, vừa ở một xứ 
văn minh về. Ông Diệm là một vị quan được tiếng thanh liêm chính trực. Hai ông đều nặng ảnh 
hưởng Nho Giáo "kinh bang tế thế, kinh thế tế dân". Mà lại kẻ đi thuê người làm, kẻ nhận làm thuê 
lấy lương (tiền) thì hai nhân vật lịch sử tưởng tương đối có tư cách đáng trọng hóa ra thô bỉ quá.  

- Mọi người đứng ngoài đều thấy rõ là ông Ngô Đình Diệm đã công khai trả giá với người Mỹ 
chứ không phải là một âm mưu. Ông gián tiếp tuyên bố rằng thà nhân dân Việt Nam chết dưới bàn 
tay tàn bạo của cộng sản còn hơn là chết vì làm tay sai cho Mỹ trong công cuộc chống lại chủ 
nghĩa cộng sản trên toàn thế giới. Ông muốn người Mỹ phải theo người Việt Nam để chống lại 
CSVN chứ ông không muốn người Việt Nam đánh giết CSVN để lấy viện trợ của Mỹ... bởi vì bản 
thân người lính đã tự nguyện ra chiến trường là để bảo vệ sự an bình của nhân dân Miền Nam Việt 
Nam... (trang 316) 

Người Việt Nam thà chấp nhận cộng sản còn hơn là chấp nhận thực dân. (trang 665) 
Không thể khẳng định là "mọi người đứng ngoài đều thấy rõ". "Công khai trả giá" thì việc gì 

ông Nhu còn phải lén lút gặp Việt Cộng? 
Có nhiều cách chống cộng, có nhiều bạn có thể cùng chống cộng, không nhất thiết cứ phải chết 

vì cộng sản, vì Hoa Kỳ. Nhân dân Việt Nam chẳng bao giờ được hỏi ý kiến, mà nếu có hỏi hẳn phải 
có nhiều ý kiến khác nhau lắm. Tỉ dụ ông Diệm mà tuyên bố như vậy là lạm quyền. Ông Diệm 
muốn là chuyện của ổng, người khác muốn là chuyện của người ta. Vì có điều khá chắc chắn là 
ngay trong thời ông Diệm và chính những cộng sự viên của ông Diệm cũng khối người đánh giết 
cộng sản để lấy viện trợ. Không có điều kiện, không có phương tiện, kẻ thù quá mạnh mà muốn 
chống, muốn tiêu diệt cái ác, tiêu diệt kẻ làm hại quốc gia dân tộc thì phải cầu cứu là chuyện đương 
nhiên. Đàng này vừa được việc vừa có tiền, thì có gì là xấu đâu. Thí dụ nhóm Cao Đài, nhóm Hòa 
Hảo. Xấu là chống cộng bố vờ, lấy tiền bỏ túi. Còn sau thời ông Diệm thì sống sượng, trâng tráo: 
Chính tổng thống Thiệu đã tả oán viện trợ nhiều đánh nhiều, viện trợ ít đánh ít, không viện trợ 
không đánh mà! Và, thực tế, người Việt không hề thà chấp nhận cộng sản hơn chấp nhận thực dân. 
Bao nhiêu người liều chết bỏ cộng sản ra đi, tìm đến xứ thực dân cũ mới (Pháp, Anh, Mỹ,...). 

Cứ gán rằng người lính đều tự nguyện ra chiến trường, thì là quay mặt lại với sự thật, điều mà 
ai cũng biết không là như vậy. 

- Giờ đây [1943, Quốc Tế 3 giải tán], khi mà Stalin hiện nguyên hình là một tay quốc gia cực 
đoan chẳng khác gì Hitler, thì lý tưởng cộng sản chỉ là lý thuyết suông của ông Karl Marx và 
Angels. Và riêng đối với ông [Nguyễn Tất Thành] thì chủ nghĩa cộng sản chỉ còn là kỷ niệm của 
một thời trai trẻ đầy hi vọng. (trang 347) 

Lúc nào Marxism [công xã (commune) chủ nghĩa, công sản chủ nghĩa] chả là "lý thuyết suông 
của ông Karl Marx và Angels". Còn chủ nghĩa cộng [gộp, thu] sản của Lenin, Stalin thì thực tế lắm: 
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bạo quyền. Ông Nguyễn Tất Thành cũng như đa số đảng viên cộng sản là những người vô cùng 
thực tế. Họ ít quan tâm đến lý thuyết. Thực ra họ không có trình độ để hiểu về Marxism, kể cả từ 
ông Hồ trở xuống, chỉ biết nói như vẹt thôi. Họ luôn luôn chỉ là những nhà hành động, Chờ mãi đến 
1943, khi Stalin giải tán Quốc Tế 3 lấy lòng đồng minh để nhận viện trợ chống Đức, mới cho ông 
Thành và các đảng viên thấy "cộng sản chỉ còn là kỷ niệm của một thời trai trẻ" thì coi thường trí 
thông minh của họ quá. Họ đâu có cho "cộng sản chỉ là lý thuyết suông, chỉ còn là kỷ niệm"? Họ 
vẫn thẳng cánh thực hiện ở Việt Nam mà. 

- Nếu ông Ngô Đình Diệm là một tông đồ cuồng tín của Thiên Chúa Giáo thì tại sao ông ta lại 
quyết định giao tính mạng và sự nghiệp của ông ta vào tay một người Phật Giáo [Đỗ Mậu]. (trang 
415) 

Ông cũng cho rằng trong tam quyền phân lập thì đã có dân biểu là đối lập của tổng thống rồi, 
cho nên ông không chấp nhận các đảng phái đối lập, và vì vậy mà vô tình ông đã triệt tiêu dân chủ. 
(trang 416) 

Tác giả cũng coi thường trí thông minh của ông Diệm, ông Nhu quá: giao tính mạng vào tay 
một người, vô tình triệt tiêu dân chủ. 

Giám đốc Nha An Ninh Quân Đội chẳng có thể là cơ quan nắm tính mạng và sự nghiệp của 
ông Diệm. Thực sự Nha An Ninh Quân Đội cũng như Nha Nghiên Cứu Chính Trị (của ông Trần 
Kim Tuyến) chỉ là bình phong của ông Nhu mà thôi. Hai nha này được tạo huyền thoại để lãnh 
nhận tai tiếng chứ chẳng làm nên trò trống gì. Bằng chứng là đến cả mấy vụ ồn ào mà Nguyễn 
Chánh Thi-Vương Văn Đông, Phạm Phú Quốc-Nguyễn Văn Cử tổ chức họ có biết ất giáp gì đâu! 

Và có ai ở trên cái thế giới ta bà này làm chính trị mà lại nghĩ rằng không chấp nhận các đảng 
phái là "vô tình" triệt tiêu dân chủ? Ở đâu không chấp nhận đối lập là... cố tình độc tài đấy! Dân 
biểu toàn là gia nô, thì đối lập gì?  

- Người ta kết tội ông HCM đã ra một cái lệnh "ngu xuẩn". Quả là không oan... Rõ ràng lệnh 
tiêu thổ của các ông không thể nào thi hành được. (trang 488) 

Ông Hồ chẳng ngu xuẩn tí nào cả. Tiêu thổ (ít nhất cũng) khiến những người ở thành thị không 
còn nhà cửa, khó bề hồi cư. Thực ra đây là một phương thức vô sản hóa những người giầu, là kinh 
nghiệm quí báu của các nước cộng sản đàn anh Nga Tàu. 

Thi hành được chứ sao lại không. Các thành phố nào không có Pháp đóng đều bị san thành 
bình địa. Các nhà cao cửa rộng ở thôn quê bị phá rỡ, trừ ở Nam Bộ Pháp chiếm quá nhanh, Bùi 
Chu-Phát Diệm thoát khỏi, nhờ sự can thiệp của cố vấn Lê Hữu Từ. 

Ngay cùng trang, ở đoạn trên, tác giả viết: "Thế là có những thành phố như thành phố Tuy Hòa 
biến thành tro bụi. Thành phố Hà Đông bị san thành bình địa và thành phố Vinh chỉ còn viên gạch 
này chồng lên viên gạch kia! Ngoài ra thì khắp nơi chỗ nào cũng có đốt nhà để gồng gánh dắt nhau 
lên rừng." 

- Không có gì chứng minh được là Hồ Chí Minh tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa cộng sản, 
ông chưa bao giờ chứng tỏ có quan điểm giác ngộ giai cấp; trái lại có nhiều dấu hiệu cho thấy Hồ 
Chí Minh có thể trở mặt bất cứ lúc nào. (trang 568) 

[N]gay chính ông Hồ Chí Minh và những người cộng sự cũng không muốn chế độ cộng sản. 
(trang 510b) 

Việc ông Hồ trở mặt bất cứ lúc nào là điều ai cũng biết. Nhưng ông không trở mặt với chủ 
nghĩa cộng sản, với Stalin. Ai cũng nhận thấy ông luôn luôn khẳng định bằng lời nói, bằng việc 
làm. Không biết còn phải chứng minh ra sao thì mới công nhận ông là người cộng sản chân chính: 
Ông là người Kominternchik duy nhất của toàn Châu Á được tuyên xưng danh hiệu "cán bộ trung 
kiên trung thành của Quốc Tế 3". Còn Khrushev thì nói: Trong buổi nói chuyện, Hồ nhìn Stalin rất 
chăm chú. Trong ánh mắt của Hồ có sự khờ dại của trẻ thơ... Hồ là một tín đồ trung thành của tôn 
giáo cộng sản. 

Ai xét đoán chính xác hơn? Khrushev người trực tiếp gặp Hồ, hay ông Trinh nhận định Hồ qua 
những tài liệu phần lớn sai lạc? 
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- Năm 1946, Võ Nguyên Giáp và Bùi Đức Minh thanh toán Việt Cách và Việt Quốc nhưng 
cũng không phải là đánh nhau, chỉ có chính quyền Việt Minh "tiễu trừ nhóm phản động"... không 
có vũ khí. (trang 635) 

Nhóm nào cũng có vũ khí, ở Hàng Bún, ở Đỗ Hữu Vị, ở Ngũ Xã, ở Ôn Như Hầu,... không 
nhiều thì ít. Chưa kể Võ Nguyên Giáp và Bùi Đức Minh không chỉ thanh toán họ ở những nơi trên 
mà còn hành quân đánh các chiến khu của họ, thì sao họ lại không có vũ khí? Pháp cũng chỉ "tiễu 
trừ" Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hoàng Hoa Thám,... Nhưng với người quốc gia thì không phải là 
bị tiễu trừ mà là bị giặc Pháp, giặc Cộng tiêu diệt. 

- Giáo sư Khoa cũng đã cố tình coi như Hiệp Định Genève là kết quả của trận Điện Biên Phủ 
và Điện Biên Phủ là kết quả của:"(Đó là) chính nghĩa đã lôi cuốn được đông đảo nhân dân, quân 
đội và cán bộ hết lòng chiến đấu." (Trang 781)". Nhưng giáo sư Khoa không làm sao giải thích 
được rằng chính nghĩa đó như thế nào mà lại có 150 ngàn thanh niên tự nguyện gia nhập quân đội 
để chống lại chính nghĩa. Số thanh niên này là đại diện của hầu hết dân chúng từ Sài Gòn đến Hà 
Nội, trong đó có cả giáo sư Khoa. Tại sao cũng một chính nghĩa mà một bên liều chết để theo và 
một bên liều chết để chống? Và tại sao đã là chính nghĩa mà bên chống lại đông hơn bên theo? Vậy 
thì chính nghĩa đó của ai và ra sao? (trang 781) 

Ông Khoa cũng như khá nhiều người Việt thấy bộ đội thắng Pháp ở Điện Biên Phủ, tự động 
lấy làm hãnh diện, tự giải thích đó là do chính nghĩa, do quân dân hết lòng chiến đấu. Nhưng chỉ 
cần suy nghĩ một chút thôi, thì, như tác giả viết, kể từ khi đảng cộng sản tái xuất, bộ đội và dân 
công là của... Mao Trạch Đông. Chưa kể, theo, điều luận của tác giả, có vẻ khá hợp lý, thì: "Kết quả 
của những cuộc hành quân như vậy [của Pháp] là đẩy tất cả đàn ông, trai tráng Việt Nam, kể cả 
thanh thiếu nữ, đều phải gia nhập bộ đội Việt Minh để tìm đất sống... Việt Minh không cần tổng 
động viên mà vẫn có vô số bộ đội tự nguyện, không ăn lương. Bởi vì chỉ vào bộ đội mới có chỗ ăn 
chỗ ngủ, còn trở lại làng quê thì chỉ có chết vì quân Pháp." (trang 630) 

Còn các thành phần kháng chiến, yêu nước đã bỏ về thành, hoặc đã bị tiêu diệt. Ngoài ra, dưới 
gông cùm cộng sản, mọi sự đều là miễn cưỡng. Chẳng làm chẳng được. Xưa kia ông cha ta thắng 
địch là hoàn toàn do ta. Nay thắng địch thì chỉ đạo, chỉ huy, khí giới, lương thực, mọi thứ là của 
thiên hạ. Không có những thứ đó có đánh được chăng? Ta chỉ có thân xác mang ra làm bia và 
khuân vác. Hãnh diện nỗi gì. Vả lại thắng thì được gì, thắng cho ai? 

150 ngàn thanh niên đó không phải là tự nguyện gia nhập. Cỡ một nửa là đi lính cho Pháp 
được chuyển sang khi thành lập quân đội quốc gia (11-5-1950), một nửa là động viên (12-7-1951). 
Lại cũng chẳng có thống kê để biết bên cộng sản khi đó có bao nhiêu lính trong quân ngũ (theo họ 
kê khai thì là 125,000 chính qui, 75,000 địa phương quân, và cỡ 300,000 du kích). 

Nói cho đúng, lúc đó chẳng bên nào thực có chính nghĩa. Một bên thì dân biết nhà nước là 
cộng sản. Một bên thì dân vẫn chỉ thấy là đi lính cho Pháp (do Pháp chỉ huy). Nhưng ở vùng nào thì 
phải tuân theo luật lệ của vùng đó thôi.  

- Vì thế, sau Cách Mạng Mùa Thu, chỉ còn lại một đất nước với toàn những người chết nhát và 
những kẻ xu phụ khiến cho những tay cộng sản bịp đời mặc sức tung hoành trên nỗi thê lương của 
dân tộc. (trang 782) 

Điều khẳng định này quá đáng. Ngay chỉ nói về thành phần trí thức không mà thôi, cũng không 
thể quả đoán như vậy. Họ lên chiến khu quốc gia chống cộng, đi kháng chiến với Việt Minh, và 
phần lớn là thành phần chỉ huy, hẳn không phải là chết nhát, xu phụ. Riêng phía chống cộng, hãy 
tạm lấy thí dụ ông Phạm Xuân Chiểu, ông Phạm Văn Liễu. Còn họ trùm chăn, không chống cộng, 
không kháng chiến là vì thấy thời cơ chưa đến, cũng hãy tạm lấy thí dụ ông Diệm, ông Nhu. Ngoài 
ra: Vẫn có chiến khu của các đảng phái quốc gia, của Bình Xuyên, Cao Đài, Hòa Hảo. Có lẽ phán 
đoán này dành cho thời kỳ Miền Nam "riêng một cõi" thì đúng hơn.  

- Kể từ 1996, người Việt lưu vong tại Hoa Kỳ đã tìm ra được các bằng chứng cho thấy chuyện 
thất bại năm 1975 là do bị Hoa Kỳ bỏ rơi chứ không còn một nguyên do nào khác. (trang 847) 
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Người Việt lưu vong tại Hoa Kỳ hẳn có bọn chúng tôi (cũng khá đông), thì chúng tôi lại tìm ra 
được thất bại là chính do người Việt mình. 

Hoa Kỳ bỏ mình từ 1973 lận. Nhưng người lãnh đạo không nhìn thấy, quá ỷ lại, không cho dân 
tham dự,... Còn những người dân có hiểu biết, có điều kiện thì thiếu tinh thần trách nhiệm, phó mặc 
mọi việc cho nhà nước. Sao lại đổ cho Hoa Kỳ? 

 
* 

 
Tiếp theo là những "lời bàn" ở chỗ này nghịch với chỗ kia. Người trẻ làm sao biết chọn lựa cái 

nào: 
- Như vậy, việc Nguyễn Tất Thành đăng báo nguyền rủa nhóm Đệ Tứ chỉ là lời tố điêu trong 

chiến dịch thanh trừng của Stalin. Những lời nguyền rủa đó còn ghi lại trên giấy trắng mực đen đã 
đủ chứng cớ để kết luận rằng Nguyễn Tất Thành là một tay tố điêu vĩ đại nhất. (trang 266) 

Hồ Chí Minh kêu gọi người ta đồng thuận với ông, nhưng người nào không đồng thuận thì ông 
lên án tử. Cuối cùng thì ông đã đạt được sự đồng thuận sau khi giết hết những người không đồng 
thuận với ông. (trang 269) Ông luôn luôn dạy cho mọi người trở nên đạo hạnh bằng cách nhắc lại 
những lời dạy của thánh hiền trong văn hóa Trung Quốc và văn hóa Việt Nam. Có lẽ đây là con 
người thật mà ông mong muốn hướng tới nếu như hoàn cảnh không bắt buộc ông phải ra tay tàn ác 
và gian xảo. (trang 412) 

Giết người có công ơn có ơn với mình rồi lại viết bài vu oan hạ nhục người ta, gán cho người 
ta những thứ tội không bao giờ có, lại còn nói rằng người ta nhận hết tội lỗi. Quả thật ông Hồ Chí 
Minh mới xứng đáng với cụm từ "tuyệt vô nhân đạo" (trang 804) 

Vậy ông Hồ là loại người nào? Đạo hạnh hay vô nhân? Hoàn cảnh nào buộc ông phải tàn ác và 
gian xảo? Hoàn cảnh 19-8-1945 khi toàn dân mừng đất nước độc lập? Hoàn cảnh 10-10-1954 khi 
dân Hà Nội đón ông về tiếp thu Miền Bắc? Hoàn cảnh 12-1-1959 khi ông quyết định xâm lăng 
Miền Nam? Hoàn cảnh 20-1-1968 khi ông ra lịnh tổng tấn công Tết Mậu Thân? 

- Nếu lúc đó [Hội Nghị Fontainebleau] các ông có đủ sáng suốt để thấy ra âm mưu câu giờ 
của người Pháp... Nhưng rất tiếc là không ai thấy ra mưu đồ quá rõ nét của người Pháp. Cho đến 
khi Hồ Chí Minh trở lại Hà Nội thì quân số của Pháp tại Đông Dương đã lên tới 75,000... (trang 
444). 

Họ cũng thừa biết trong khi họ đang bị kềm chân hơn nửa năm tại các cuộc đàm phán thì quân 
Pháp đã lần lượt đổ bộ vào Việt Nam lên tới con số 75,000 quân. (trang 455) 

"Không ai thấy", nhưng lại "thừa biết", thì "các ông/họ" là ai?  
- Thuở đó [Hội Nghị Fontainebleau, tháng 7, 1946], người dân Việt Nam nguyện một lòng 

đoàn kết sau lưng ông Hồ Chí Minh... Vì thế tự nhiên Hồ Chí Minh được toàn dân đánh bóng, mọi 
cá nhân, mọi đoàn thể, mọi đảng phái đều lên tiếng ca tụng ông. (trang 456) 

Lúc này [1945-7] các nhà chính trị Việt Nam cũng như dân chúng chưa có gì để thù ghét cộng 
sản, thực tế chưa có gì chứng minh cộng sản là xấu, trái lại rất tốt đẹp trên lý thuyết. Người Việt 
Nam chỉ căm ghét cộng sản sau khi đã chung đụng với cộng sản, như trường hợp Bảo Đại hay 
Nguyễn Hải Thần, Nguyễn Tường Tam hay một số dân chúng sống trong vùng Việt Minh kiểm soát 
trong suốt ba năm, từ 1945 cho tới 1948. (trang 559) 

Cùng một thời gian (1945-8), mà Bảo Đại hay Nguyễn Hải Thần, Nguyễn Tường Tam hay một 
số dân chúng sống trong vùng Việt Minh kiểm soát "căm ghét cộng sản sau khi đã chung đụng" 
nhưng lại "một lòng đoàn kết, toàn dân đánh bóng, mọi cá nhân, mọi đoàn thể, mọi đảng phái đều 
lên tiếng ca tụng ông" nghĩa là làm sao? Giữa các đảng phái và cộng sản, chung đụng và căm ghét 
từ lâu rồi, trước cả 1945. Cứ hỏi các vị cùng bị tù chung với cộng sản. Còn từ 19-8-1945 thì lấy đâu 
ra "toàn dân đánh bóng". Khi nắm quyền trong tay, cộng sản tìm đủ cách tiêu diệt các thành phần 
có uy tín, các đảng phái khiến, ở thành phố, họ lên tiếng tố cáo, ở chiến khu họ chống cự mà. 
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- Vậy thì Lê Duẩn chỉ làm theo sách vở, bởi vì một khi chấp nhận theo cộng sản thì phải chấp 
nhận thi hành mọi điều ác. (trang 461) 

(Còn) mục tiêu của CSVN thì ngay đến một đứa trẻ con cũng biết, đó là tranh đấu cho giai cấp 
vô sản trên toàn thế giới. (trang 781) 

Chủ nghĩa cộng sản là một chủ thuyết không thể theo, chế độ cộng sản là một chế độ không thể 
áp dụng và những con người cộng sản là những con người không cách chi chơi được chứ đừng nói 
là giao phó vận mệnh đất nước trong tay họ. (trang 383b) Tất cả các quốc gia bị đô hộ tại Châu Á 
đều ghi dấu bước tiến lên, trong khi Việt Nam thì chưa biết đến bao giờ. Dĩ nhiên là dân chúng 
hoàn toàn không trông mong gì nơi ông Hồ Chí Minh ngoại trừ chỉ biết cầu cho ông được bằng an 
vì dầu gì ông ta cũng là một lãnh tụ yêu nước. (trang 469) 

Họ [những lãnh tụ cộng sản Việt Nam] chỉ muốn đánh đuổi quân Pháp để giành độc lập. Còn 
sự hỗ trợ của cộng sản chỉ là phương tiện chính trị và quân sự để đi đến thành công. Họ sẵn sàng 
là đảng viên đảng cộng sản nếu Stalin giao vũ khí cho họ, nhưng họ cũng sẵn sàng là đảng cộng 
hòa nếu Hoa Kỳ giao vũ khí cho họ; tuy nhiên dầu sao thì nhận vũ khí của Staline (thì) vẫn có lý 
hơn, vì tất cả bọn họ đều xuất phát từ Mạc Tư Khoa và họ đã có nhiều công cán đối với Mạc Tư 
Khoa bằng những năm ngục tù vì tội theo cộng sản của họ. 

Nói cho đúng ra thì hành động theo cộng sản của họ chỉ là để giải phóng dân tộc khỏi tay thực 
dân Pháp chứ không phải để giải phóng cho giai cấp vô sản. (trang 567) 

Khi lãnh tụ cộng sản Hồ Chí Minh xuất hiện tại Hà Nội vào mùa thu năm 1945 thì lại có 
những nhà trí thức ngây thơ với thực chất của tổ chức Việt Minh cũng như ngây thơ với ảo vọng 
thiên đường cộng sản đã hùa theo phụ họa khiến cho vô số người dân yêu nước đã hăng hái bước 
chân vào tổ chức của Hồ Chí Minh, nhưng đến khi biết ra thì không thể nào quay lại được. (trang 
634) 

"Theo cộng sản thì phải chấp nhận thi hành mọi điều ác... đến một đứa trẻ con cũng biết là 
tranh đấu cho giai cấp vô sản trên toàn thế giới" vân vân và vân vân, rồi lại "dầu gì ông cũng là một 
lãnh tụ yêu nước... hành động theo cộng sản của họ chỉ là để giải phóng dân tộc khỏi tay thực dân 
Pháp chứ không phải để giải phóng cho giai cấp vô sản", thì phải hiểu cách nào đây? Chẳng cần 
xác định cộng sản là ác hay không, nhưng cộng sản là không quốc gia, là "vô sản" chuyên chính, là 
quốc tế (tức làm chư hầu cho Nga Xô). Chỉ giành độc lập mà "không phải để giải phóng cho giai 
cấp vô sản" thì vạ cha vạ mẹ gì cộng sản viện trợ cho ông Hồ, cho Đảng Cộng Sản Đông Dương, 
trừ phi họ ngu độn. Ai tác giả cũng mang gán một cho sự ngu muội khó hiểu. Những người cộng 
sản họ không ngu, mà họ luôn luôn coi tình tự quốc gia là hẹp hòi, lạc hậu cần tiêu diệt; nhất quyết 
là phải đào mồ chôn sống tư bản. 

Đàng khác, nếu ông Hồ cùng Đảng Cộng Sản Việt Nam chỉ cốt giành độc lập cho quốc gia, 
theo như tác giả nói, mà "những nhà trí thức hùa theo phụ họa" thì có gì là ngây thơ? 

PHẦN NHẬN ĐỊNH 
Tác giả gọi là phần nhận định nhưng, đúng hơn, ngoài phần "Nói chuyện với thanh niên Việt 

Nam" và "Hiệp ước thương mại Việt Mỹ diễn nghĩa" dùng để chỉ dẫn người trẻ về nhiều điều cần 
biết, là loạt bài ông phản bác những sai lầm của các ông/bà Bùi Tín, Nguyễn Cao Kỳ, Nguyễn Gia 
Kiểng, Kiều Chinh, và bàn về mấy cái nhật ký, bút ký của vài ba người trẻ Đặng Thùy Trâm, 
Nguyễn Văn Thạc, Phan Trần Hiếu. Tiếc rằng chính ông cũng nhận định sai lầm khá nhiều. 

Để tiện việc, cũng lại xin theo thứ tự trang sách. Vậy: 
- Ông Diệm do người Mỹ đưa về là vì tăm tiếng của ông ta ở trong nước. (trang 41b) 
Ông Diệm chỉ là quan chức của miền Trung, từ quan từ năm 1933. Đến 1954, khi về nhận chức 

thủ tướng, là cách hơn 20 năm, ít ra là một thế hệ, ngay ở Trung Kỳ chưa chắc mấy người còn nhớ 
ông là ai. Miền Nam không còn liên hệ gì tới Trung Kỳ đến cả gần một thế kỷ (Tự Đức bán đứt cho 
Pháp năm 1874), thì làm sao ông có thể "tăm tiếng ở trong nước" (Miền Nam). 

Thời đó, người dân phải chấp nhận bất cứ ai, do nhặt được chính quyền (ông Hồ Chí Minh), do 
Pháp đưa ra (ông Nguyễn Văn Thinh, ông Lê Văn Hoạch, ông Nguyễn Văn Xuân, ông Bảo Đại), 
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do ông Bảo Đại cắt cử (ông Nguyễn Phan Long, ông Trần Văn Hữu, ông Nguyễn Văn Tâm, ông 
Bửu Lộc, ông Ngô Đình Diệm). Mấy ai biết ông nào vào với ông nào? 

- Xin hãy để cho mọi người quên ông ta [Hồ] đi và hãy xin tỏ ra cao thượng đừng nhắc tới ông 
ta nữa! Hãy để cho người chết đi về cõi hư vô. (trang 76b)  

Làm sao có thể quên được công/tội của ông Hồ. Chính tác giả vẫn tốn quá nhiều công sức để 
nhắc tới ông ta đấy thôi. 

- Sau khi người cuối cùng nằm xuống thì sự thể vẫn xảy ra y như vậy nhưng lại có thêm hàng 
triệu gia đình mất con, mất cha. Chúng tôi là những người chỉ huy, chúng tôi có nên sử dụng sinh 
mạng của binh sĩ vào một việc mà biết chắc rằng sẽ không đi đến đâu hay không? (trang 87b) 

Nếu ông Minh không ra lệnh thì hẳn tác giả vẫn chưa buông súng. Ý tác giả cho lệnh của ông 
Dương Văn Minh là đúng. Nhưng sao giám chắc là việc rút xuống miền tây tiếp tục chống cộng là 
không đi đến đâu? Có thể chấp nhận đề nghị để Trung Cộng làm áp lực, Việt Cộng phải rút về. Có 
thể bộ đội, cán bộ, dân chúng Miền Bắc thấy bị lừa sẽ tiếp tay với Miền Nam. Có thể có sự yểm trợ 
của những thế lực ngoại quốc nếu họ thấy mình vẫn kiên trì chống cộng, vv...  

Ngay từ 19-8-1945, khi Nam Triều không giữ, các đảng phái quốc gia không giành lấy chính 
quyền (có Nhật sẵn sàng hỗ trợ) mà lại nhường cho cộng sản thì sự thể đã "vẫn xảy ra y như vậy" 
(cộng sản cứ thắng), bất khả phản hồi. Vì phe quốc gia phân hóa, vì thực dân Pháp không tha họ, vì 
không ai viện trợ, vì họ không xảo quyệt, tàn bạo. Còn cộng sản tất cả là ngược lại, không bao giờ 
nhả. Sự thắng bại là đương nhiên rồi. 

Thời thế đòi hỏi một sự thành tâm; một thể chế thực sự dân chủ; một sự chia xẻ bổn phận, 
trách nhiệm, quyền lợi; một tấm lòng yêu nước thương nòi, tận tâm phục vụ mới giành được sự 
cộng tác của người dân, đối phó với nghệ thuật bịp bợm, tuyên truyền xảo trá của cộng sản. Ông 
Bảo Đại bị Pháp bó tay, Mỹ làm ngơ nên việc hại người hại của chưa biết thế nào. Còn chống cự 
kiểu các ông Diệm, Thiệu đều là tạo cho các gia đình mất con mất cha cả, vì chắc chắn là "sẽ không 
đi đến đâu". 

Dù sao kéo dài được ngày nào không bị ách cộng sản là quí ngày ấy. Chết chóc đổ vỡ là điều 
đau lòng. Nhưng cộng sản tống đi "cải tạo, kinh tế mới" còn não nuột hơn. Sau khi "chính phủ, 
tướng tá" đầu hàng, bao nhiêu binh nhì cắc ké, thiếu niên hoi sữa vẫn "phục quốc". Có điều không 
có điều kiện, phương tiện, chẳng đi đến thế giới nào, đành phải dùng giải pháp vượt biên, tẩu vi 
thượng sách. Nhưng tẩu cũng phải có "cây cối". Không có đành chịu. Thế thôi. 

- Rồi nửa chừng họ [Mỹ] đánh không lại, họ bỏ chạy trước phải không? Đúng vậy. (trang 88b) 
Tất nhiên Miền Bắc được Nga Tàu yểm trợ tối đa, nhưng nói Mỹ đánh không lại thì hơi quá 

đáng. Nói là họ (dân chúng phản chiến, quốc hội Mỹ) không cần đánh nữa, không muốn đánh nữa, 
không cho đánh nữa có lẽ đúng hơn. 

- Vì thất bại tại Việt Nam mà Hoa Kỳ đã mất tất cả quyền lợi của họ tại khu vực Đông Nam Á, 
đánh mất niềm tin đối với các nước đồng minh trong thế giới tự do, hạm đội Mỹ buộc phải rút lui 
khỏi khu vực Nam Thái Bình Dương, để ngỏ cho chủ nghĩa cộng sản tự do phát triển tại khu vực 
Đông Nam Á... Do đó, khi Hoa Kỳ bỏ rơi Việt Nam tức là bỏ rơi quyền lợi của Hoa Kỳ chứ không 
phải vì quyền lợi của Hoa Kỳ mà bỏ rơi Việt Nam. (trang 95b) 

Tác giả bác bỏ tất cả mọi lập luận của người khác. Nhưng thiết tưởng chính lập luận của tác giả 
cũng chẳng có gì chứng tỏ đúng. Hoa Kỳ chẳng mất quyền lợi ở Đông Nam Á, chủ nghĩa cộng sản 
chẳng tự do phát triển ở Đông Nam Á, vùng Đông Nam Á vẫn phải dựa vào Hoa Kỳ, vẫn phải cần 
lực lượng quân sự của Hoa Kỳ để kiềm chế Trung Cộng. 

- Họ [chiến binh Hoa Kỳ] là những người được sinh ra trên đời này với bẩm sinh can trường 
mà tạo hóa dành sẵn cho người đàn ông. Họ cũng được thừa kế truyền thống ngang tàng khí phách 
của tổ tiên họ từ thời lập quốc... Với căn bản đó, họ bước chân đến Việt Nam với một niềm tin 
trong sáng vì mục đích là diệt ác trừ gian để đem lại hoà bình và bình an cho thế giới. (trang 97b)  

Có thể một thiểu số thuộc hạng người tác giả ca tụng. Đại đa số thì giản dị thôi. Họ là công dân 
một quốc gia, hoặc chọn binh nghiệp là nghề mưu sinh, hoặc bị động viên vì nghĩa vụ quân sự. Thì 
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đưa đi đâu, họ đến đó, mong làm xong bổn phận, được an toàn trở về cuộc sống bình thường. Đa số 
binh sĩ Miền Nam đánh bộ đội, Miền Bắc đánh "Mỹ Ngụy", lính cộng sản đánh Kampuchia, Trung 
Quốc cũng vậy thôi. Chẳng tránh được thì phải cầm súng. 

- Chỉ có những người CSVN mới đủ sức đương đầu với một áp lực mạnh từ phía Trung Quốc. 
(trang 105b) 

CSVN chẳng đủ sức đương đầu với bất cứ ai. Họ đương đầu với Pháp là do Trung Cộng yểm 
trợ. Họ đương đầu với Mỹ là do toàn khối cộng sản. Không có khí giới của Nga Tàu, chuyên viên 
của khối cộng sản, lấy gì mà đương đầu. Nay, nếu muốn đương đầu với Trung Cộng thì đàng sau là 
Mỹ, chứ họ chẳng có gì để mà... đủ sức. Chịu nổi một trái nguyên tử không? 

- Người Việt lưu vong không thể tin được rằng 58 ngàn thanh niên Hoa Kỳ đã chết tại Việt 
Nam là chết cho những đồng tiền của đất nước Hoa Kỳ. (trang 168b) 

Nói là chết vì đồng tiền thì cũng hơi quá, ít ai nghĩ như vậy. Nhưng giản dị là họ chết vì làm 
nghĩa vụ công dân. Còn chính phủ họ thì dùng họ ngăn chặn cộng sản, vì cộng sản thề tiêu diệt 
quốc gia họ. Rút lại cũng là vì sự sống còn, sự an ninh, quyền lợi của đất nước, đồng bào họ. Chủ 
thuyết của tổng thống Truman là kiềm chế (containment), của tổng thống Eisenhower là ngăn sụp 
đổ hàng loạt (domino), của ông Diệm là biên cương Hoa Kỳ kéo dài đến bờ sông Bến Hải. Chẳng 
ngăn chặn ở đó thì phải... tiếp đón cộng sản ở Hoa Thịnh Đốn!  

- Đây cũng là một bằng chứng sống động về thảm cảnh của người dân trong cuộc chiến đánh 
vào Miền Nam do Lê Duẩn phát động... Nhân dân cả hai miền đang sống an bình. (trang 212b) 

Lê Duẩn và các cán bộ chôn khí giới, nằm lại Miền Nam là do lệnh của ông Hồ. Nghị quyết 
15, vào tháng giêng 1959 là do ông Hồ. Ông Diệm phải ký sắc lịnh 10/59 mang máy chém đi khắp 
nơi, không thể nói hai miền sống an bình. Chính tác giả viết: "Cho đến đại hội đảng toàn quốc lần 
thứ 3 (1960) chức chúa đảng vẫn treo lơ lửng. Phần thì do phe phái kèn cựa nhau ngang ngửa, phần 
cũng do vua Hồ e ngại chức chúa đảng lấn át quyền hành chức vua, cho nên quyền chúa họ Lê chỉ 
được công nhận là bí thư thứ nhất." (trang 258b) Vậy việc đánh chiếm Miền Nam không thể do Lê 
Duẩn phát động. 

- Những người trước kia theo cộng sản chỉ vì muốn mang lại điều tốt cho giai cấp vô sản là 
giai cấp chịu nhiều thiệt thòi nhất trong xã hội. (trang 312b)  

Như trên đã nói, cần phân biệt chủ nghĩa Mác, khuynh hướng xã hội, đệ tứ quốc tế với cộng 
sản đệ tam. Những Nguyễn An Ninh, Nguyễn Thế Truyền,... là xã hội; Tạ Thu Thâu, Phan Văn 
Hùm, Hồ Hữu Tường, Trần Văn Thạch, Hồ Văn Ngà, Huỳnh Văn Phương,... là đệ tứ. Còn đệ tam 
có thực sự "muốn mang lại điều tốt cho giai cấp vô sản" hay không là điều thắc mắc đã nêu ra nơi 
đầu bài. Và chính tác giả đã viết: "Kể từ sau khi ông [Hồ] xuất hiện tại Côn Minh vào năm 1940 thì 
tất cả những người nào theo ông ta hoặc cộng tác với ông ta đều trở thành những tay cơ hội chủ 
nghĩa, dựng sự nghiệp trên nỗi thê lương của dân tộc bằng mưu mô và thủ đoạn" (trang 313b) và 
"chủ nghĩa cộng sản chỉ là một chủ nghĩa vô nhân sắt máu" (trang 349b). 

Tại sao là 1940? Ông Hồ lúc đó quyền năng gì để bỗng chốc biến chất mọi người cộng sản. 
Còn nói bản chất chủ nghĩa cộng sản là vô nhân sắt máu, thì phải là ngay từ 1917 khi Lenin cướp 
được chính quyền; 1923, khi ông Hồ đi Nga lần đầu và được huấn luyện; 1925, khi ông Hồ về Tàu 
lần thứ nhất kết nạp đảng viên; 1930, khi ông Hồ thống nhất hai đảng cộng sản Việt Nam,... 

Khi thì nói Đảng Cộng Sản chỉ giành độc lập, không nhắm giải phóng giai cấp vô sản, khi thì 
nói muốn mang lại điều tốt cho giai cấp vô sản, không biết tác giả hiểu cộng sản ra sao! 

- Các biến cố lịch sử vừa qua đã cho thấy dân chúng Việt Nam rất dễ bị kích động, sẵn sàng 
liều chết cho một hận thù do ai đó bịa đặt ra. (trang 322b) 

Điều này khác với thực tế. Chính tác giả cũng xác nhận: "Người Việt Nam rất uyển chuyển 
trong đối xử chính trị" (trang 333b). Người Việt luôn luôn dè dặt, dĩ hòa vi quí, chín bỏ làm mười, 
chẳng ngu ngốc, dại dột gì mà liều chết cho một hận thù bịa đặt. Dĩ nhiên cũng có một số ít như 
thế, ví dụ giáo dân chống cộng vì sắc lệnh của giáo hoàng, vì các chủ chăn hướng dẫn. Còn người 
Miền Bắc phải sinh bắc tử nam là vì không đi không được. Kiểm soát bằng hộ khẩu, trốn đi đâu. 
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Người Miền Nam ai không trốn được thì thành quân nhân Chính Phủ Cộng Hòa, bộ đội Mặt Trận 
Giải Phóng Miền Nam. 

- Lúc đó ông [Bảo Đại] đề nghị người Nhật tìm ông Ngô Đình Diệm để làm thủ tướng nhưng 
người Nhật bảo rằng họ tìm không ra. Để rồi sau đó Bảo Đại nhờ họ tìm ông Trần Trọng Kim thì 
ngay tức khắc họ tìm ra ông Trần Trọng Kim. (trang 355b)  

Điều này hoàn toàn khác với sự thực. Không thấy tài liệu nào nói ông Bảo Đại nhờ tìm cụ Trần 
Trọng Kim. Bằng như ông Bảo Đại viết trong hồi ký như vậy là viết láo. Ông Bảo Đại mời rất 
nhiều người về Huế. Hẳn lúc đó không có tên cụ Kim trong danh sách. Vì khó lòng có việc ông 
Bảo Đại nghĩ đến cụ Kim. Cũng như khó lòng có ai lúc đó nhắc đến cụ Kim. Cụ không làm chính 
trị, lại đã lớn tuổi. Mọi tài liệu cho biết cụ Kim từ Sài Gòn định về Bắc tìm gia đình. Khi qua Huế, 
gặp các vị được mời khuyên cụ vào yết kiến Bảo Đại. Cụ chê Bảo Đại, không muốn gặp, nhưng do 
mọi người nài, cụ mới diện kiến và thấy Bảo Đại không như cụ nghĩ, rồi được Bảo Đại nêu bổn 
phận đáp ứng thời cuộc, cụ mới miễn cưỡng nhận lời lập nội các, dù ý thức rõ rệt chỉ là chuyện giao 
thời. 

Câu trên ngụ ý cụ Kim là tay sai của Nhật, tạo sai lầm trong đầu óc đám hậu sinh. Ngay cả việc 
cụ Kim đi Tân Gia Ba (cùng cụ Dương Bá Trạc) cũng là do Nhật đánh lừa, chứ không phải cụ tự 
nguyện chạy trốn. Cụ là nhà mô phạm, đức độ, không ham danh lợi. 

- Mới đầu họ vì hạnh phúc của dân tộc VN mà lập ra đảng CSVN... Nhưng rồi vì mục đích bảo 
vệ đảng CSVN mà họ đã hi sinh luôn cả hạnh phúc của dân tộc... Rồi tới một ngày kia thì đám âm 
binh đã thoát ra khỏi sự sai khiến của thày phù thủy. (trang 389b) 

Theo Humanité (1922): 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; theo Thanh Niên 
(1926): giai cấp vô sản không có tổ quốc; theo Le Paria (1931): người vô sản Đông Dương không 
có tổ quốc. Khi tuyên thệ gia nhập, đảng viên đã biết bổn phận bảo vệ đảng là trên hết. Thì làm gì 
có chuyện "âm binh thoát khỏi", mà là "hồ hởi" tùng phục phù thủy từ đầu đến cuối thôi.  

- Một điều hiển nhiên là bất cứ ai lãnh đạo quốc gia đều muốn mình là một minh quân và đều 
muốn áp dụng một chính sách thuế thật khoan hòa cho dân. (Chú nghĩ) những người lãnh đạo 
CSVN cũng vậy thôi. Chuyện họ làm ngược lại là vì cùng bất đắc dĩ, cơ bản là vì họ không có trình 
độ... (trang 413b) 

Rõ chuyện ngược đời. Thói thường kẻ xấu thì nhiều, người tốt thì ít. Con người vốn ích kỷ. Lợi 
mình hại người là chuyện thường tình. Lợi mình không hại người là khôn ngoan. Lợi mình lợi 
người là anh tài. Quên mình lợi người là vĩ nhân. Hại mình để lợi người là thánh nhân. Minh quân, 
thánh chúa ít nhất phải từ bậc anh tài trở lên. Khẳng định "bất cứ ai" là loạn ngôn rồi, và thế có 
nghĩa là hôn quân bạo chúa, độc tài phát xít đều là cùng bất đắc dĩ, vì không có trình độ. Thì rồi 
làm gì ai có công, có tội nữa. 

- Trước đây ông Ngô Đình Diệm được chấp nhận làm minh chủ bởi vì ngoài ông không có ai 
có uy tín hơn (trang 450b) 

Việc phải tới là nhân dân Việt Nam quyết định phải chọn một tướng lãnh làm người lãnh đạo 
quốc gia... Nhưng rồi họ tin rằng nhóm tướng lãnh sẽ tự cử ra vị tướng nào có uy tín nhất trong 
nhóm của họ. Và rồi nhóm tướng lãnh đã đề cử tướng Nguyễn Văn Thiệu. (trang 451b) 

Ai chấp nhận? Chẳng chấp nhận cũng chẳng được, chẳng vì ông Diệm có uy tín hơn. Cũng thế, 
nhóm tướng lãnh đề cử ai thì phải nhận người ấy. Chuyện này chính tác giả viết ngay sau đó là ông 
Kỳ "nhường cho ông Thiệu trong một giây phút yếu lòng... ông Thiệu không phải là minh chủ của 
nhân dân Miền Nam... thế nhưng sau này lịch sử lại quật ngược trở lại, đòi hỏi lẽ ra ông ta phải như 
thế này, phải như thế kia... Tất cả những đòi hỏi này là quá đáng bởi vì người ta chỉ nêu ra sau khi 
mọi chuyện đã xảy ra rồi, đó không phải là những giao hẹn trước khi người ta mời ông ta làm tổng 
thống." (trang 451b) 

Tác giả hình như cố quên rằng liên danh tướng lãnh Thiệu Kỳ đắc cử nhiệm kỳ 1967 là vì có 
phần ăn gian ít nhiều (đưa quân đội đi bỏ phiếu nhiều chỗ), lại do có quá nhiều liên danh dân sự 
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tranh cử nên bị chia phiếu. Chưa kể nhiệm kỳ 1972 độc diễn thì không thể cho là "người ta mời ông 
làm tổng thống". Hơn nữa, một khi cố tranh lấy chức tổng thống, tức đương nhiên phải nhận trách 
nhiệm này nọ, nếu không làm nổi, phải từ nhiệm. Thực tế rõ ràng ông Thiệu tham quyền cố vị đến 
phút chót. 

Không thể khẳng định rằng "nếu lúc đó mà quyền lực của đất nước rơi vào tay các ông Dương 
Văn Minh, Nguyễn Khánh, Nguyễn Cao Kỳ, Trần Thiện Khiêm, Trần Văn Hương, Phan Khắc Sửu, 
Phan Quang Đán, Phan Huy Quát, Thích Trí Quang, Thích Thiện Minh,... thì những vị này chỉ làm 
tệ hơn chứ không thể nào tốt hơn." (trang 452b) Bỏ qua yếu tố người Mỹ. Bỏ qua yếu tố người dân 
không thực sự được lựa chọn. Lại cũng không biết với các vị dân sự sẽ ra sao. Nhưng bằng chứng 
rõ nhất là ông Kỳ đã chứng minh khả năng khi làm chủ tịch Ủy Ban Hành Pháp Trung Ương. Bằng 
chứng là các tướng lãnh chọn ông Kỳ, mà rồi ông Kỳ "trong một giây phút yếu lòng" mới đến tay 
ông Thiệu. 

- Đơn giản là một người hay một lực lượng không thể nào xoay chuyển vận mệnh của một quốc 
gia (trang 453b) 

Nhân vật minh chủ và những anh hùng sẽ chẳng giải quyết được gì trong tổ chức xã hội hiện 
tại, mà phải là toàn dân. (trang 455b) 

Tuy nhiên nếu chịu khó theo dõi lịch sử từng ngày thì vận mệnh đất nước hoàn toàn không 
được giải quyết bởi giới trí thức mà bởi những con người hành động, đa phần những người này 
thuộc về giới bình dân. (trang 559) 

Thế nào là vận mệnh quốc gia (tốt hay xấu, trong bao lâu), thế nào là một người, một lực 
lượng, thế nào là toàn dân? Lenin, Stalin, Hitler, Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh, Bảo Đại,... đều là 
một người; Đảng Bolshevik, Đảng Quốc Xã, Đảng Cộng Sản Trung Quốc, Đảng Cộng Sản Việt 
Nam,... đều là một lực lượng. Những người, những lực lượng này đã xoay chuyển vận mệnh quốc 
gia, không thể chối cãi. Thế nào là "con người hành động". Đất nước của chúng ta tạm cho là có 
Miền Bắc và Miền Nam. Vận mệnh cả hai miền đều chẳng thấy được "giới bình dân" giải quyết. 
Ông Hồ, ông Giáp, ông Đồng,... ông Bảo Đại, ông Diệm, ông Thiệu,... chẳng ai là người bình dân 
cả. Mà không ai có thể phủ nhận là phần lớn vận mệnh đất nước đều do họ giải quyết. Nhiều lắm, 
những người hành động thuộc giới bình dân chỉ thi hành những điều họ chỉ đạo. 

"Khi đặt cho cháu 8 câu hỏi và dặn cháu trả lời là chú làm theo phương pháp giáo dục thực 
nghiệm." (trang 455b) Giáo dục thực nghiệm là chuyện của một cá nhân nhắm "tuyên truyền hay 
thuyết phục" hòng kết nạp người (để xoay chuyển vận mệnh quốc gia). Nói rằng phải là việc của 
toàn dân, thì làm sao sách động, tập hợp ngay một lúc. Cũng phải bắt đầu bằng cá nhân hay đoàn 
thể vậy. Và bao nhiêu mới là "toàn dân"? 

- Còn chuyện chống cộng sản thì hãy để cho người lớn tuổi, vì thanh niên có biết gì về cộng 
sản đâu mà chống? Và muốn chống cũng đâu đủ kinh nghiệm? Muốn có kinh nghiệm thì học hỏi 
nơi người già, họ sẽ chắp hai tay lại mà chỉ cho. Chứ nói bàn giao thì bàn giao cái gì. (trang 459b) 

Người già hết xíu quách rồi, chống làm sao được. Hẳn vì thế tác giả mới lo chuyện "giáo dục 
thực nghiệm". Đó là bàn giao chứ gì: bàn giao kinh nghiệm.  

- Nhưng nếu so lại với lịch sử thì cuộc chiến giữa họ Trịnh với họ Nguyễn (thì) không có gì để 
có thể gọi là huynh đệ tương tàn. Cuộc chiến giữa họ Trịnh với họ Nguyễn chỉ là một cuộc tranh 
giành quyền lực giữa hai họ, hoàn toàn không dính dáng gì đến nhân dân. (trang 472b) 

Tuy nhiên có thể đem cuộc chiến tranh Trịnh Nguyễn mà chia sẻ với cuộc chiến chống cộng là 
ở chỗ ngày trước nhân dân Miền Nam đồng lòng hợp lực với ông họ Nguyễn để bảo vệ mảnh đất 
mà gia đình, làng xóm của họ đang sinh sống, đang cày cấy. Nếu họ Nguyễn thua thì nhân dân mất 
hết tất cả: "Hễ họ Nguyễn còn thì nhân dân còn tất cả, nếu họ Nguyễn mất thì nhân dân mất tất 
cả". Sau này, trong cuộc chiến 1954-1975 cũng diễn ra tình trạng nhân dân Miền Nam đã đồng 
lòng tham gia cuộc chiến bảo vệ vùng đất "không cộng sản" của họ. Vì vậy mà có một ông họ 
Nguyễn cũng hô hào: "Đất nước còn còn tất cả. Đất nước mất thì mất tất cả". Quả nhiên sau này 
cộng sản chiến thắng thì nhân dân Việt Nam, cả Miền Nam lẫn Miền Bắc, đều mất tất cả. Và thời 
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đó mọi người đều biết như vậy cho nên người ta mới cầm súng mà chống lại cộng sản. Đó là sự 
thực của cuộc chiến 1948-1975 [?]. (trang 474b) 

Cuộc chiến Trịnh Nguyễn cũng chẳng khác cuộc chiến 1954-1975 là bao. Một đàng giữa hai 
họ Trịnh Nguyễn. Được thua người dân cũng chẳng được gì, mất gì, chỉ thay đổi người cai trị. 
Người dân thừa biết họ Trịnh có lấy được Miền Nam cũng không "mất tất cả". Vì họ Trịnh lúc đó 
đã có theo chế dộ cộng sản đâu. Họ phải đi lính đánh nhau với quân nhà Trịnh là vì không đi không 
được. Giản dị chỉ có thế. Còn trong cuộc chiến 1954-1975, ông Thiệu có hô hào thì cũng chỉ người 
di cư và ít người Miền Nam hiểu mà thôi. Đa số vẫn thiên về "kháng chiến" và "mặt trận". Người 
Miền Nam hỏi người di cư: Nước nhà độc lập rồi, còn vào đây làm gì? Như trên đã nói, phần lớn 
họ cầm súng là vì bị động viên, bị bắt đi nghĩa vụ. Sống ở thôn quê, một cổ hai tròng, phải chọn lấy 
một. Đó là sự thực của cuộc chiến 1954-1975. 

- Ông Đỗ Quý Toàn lại cho rằng ông Hồ Chí Minh tin tưởng vào sự nghiệp cách mạng vô sản 
của ông Stalin. Theo như ông Toàn thì ông Hồ nghĩ rằng "xã hội Liên Xô được đám văn công mô tả 
như cõi thiên đường "dân Liên Xô vui hát trên đồng hoa". Ngoài ra ông Hồ từng ca ngợi "đồng chí 
Stalin ngàn lần đúng". Nhưng đây chỉ là những điều ông Đỗ Quý Toàn suy ra chứ không phải là sự 
thực. Sự thực thì ông Hồ không tin xã hội Liên Xô giống như các bài hát văn công, bởi vì chính ông 
đã ở Nga và chứng kiến tại chỗ... cho thấy người công dân Nga đã chống lại cách mạng như thế 
nào và cán bộ cộng sản đã đối xử với nông dân như thế nào... Ngoài ra hồi ký của Hoàng Tùng 
cũng xác nhận trước lịch sử là ông Hồ Chí Minh rất ngại cách mạng cải cách ruộng đất: "Sau khi 
gặp Stalin và Mao, hai bên cứ thúc ép Bác làm như họ, tức là liên minh công nông, do Đảng lãnh 
đạo, lập chính quyền công nông, rồi làm cải cách ruộng đất, Bác chưa muốn làm cải cách ruộng 
đất." Câu này cho thấy là ông Hồ "chưa" muốn làm cải cách ruộng đất chứ không phải là "không" 
muốn làm cải cách ruộng đất. Lý do chưa muốn làm: "Có lần Bác trầm ngâm nói: Mình đã nói để 
kháng chiến xong đã, mới tiến hành cải cách ruộng đất, cứ ép mãi..." Câu nói này cho thấy nếu 
buộc quá thì ông Hồ mới làm, nhưng ông "chưa" muốn làm vì ông đang còn ở trên rừng, đang cần 
sự ủng hộ của dân chúng. Nhưng nếu kháng chiến xong, tức là khi ông đã nắm trọn vận mạng dân 
tộc Việt Nam trong tay thì lúc đó dân chúng có oán ghét ông thì cũng chẳng làm gì được ông... 

Và hồi ký của Hoàng Tùng cũng xác nhận là ông Hồ Chí Minh đã coi thường Stalin như thế 
nào: "Tôi nhớ có chuyện như thế này, đầu năm 1951, lúc đó tôi là chánh văn phòng của tổng bí thư 
nên được dự các cuộc họp của Trung Ương. Bác nói: "Stalin không được như thế đâu, chỉ vì người 
ta cần một ngọn cờ mà đưa lên như thế". Chứng tỏ ông Hồ đâu có tin tưởng gì ông Stalin. Thế 
nhưng tại sao ông Hồ cứ một hai tuyên bố Stalin ngàn lần đúng? Bởi vì nếu ông tuyên bố Stalin sai 
thì dĩ nhiên sự nghiệp của các ông đi đời. (trang 481) 

Cứ cho lời nói của ông Tùng là sự thực mà không phải phịa, cốt đánh bóng vai trò của "Bác" 
trong việc nêu cao "tư tưởng Hồ Chí Minh", thì sự suy diễn của ông Trinh cũng chẳng có gì xác 
đáng hơn của ông Toàn. Một đàng do chính miệng "Bác" nói tới nói lui, một đàng chỉ có giữa 
"Bác" và ông Tùng biết! Tuy nhiên nó trái hẳn lại với sự suy diễn của ông Trinh là "mới đầu họ vì 
hạnh phúc của dân tộc VN mà lập ra đảng CSVN". Tại sao họ lại cứ nhất định mang cái "hạnh 
phúc" đó về Việt Nam khi "họ đã ở Nga và chứng kiến tại chỗ... cho thấy người công dân Nga đã 
chống lại cách mạng ra sao và cán bộ cộng sản đã đối xử với nông dân như thế nào..." Hơn nữa 
"Bác" đã nhận... sai lầm trong "cải cách ruộng đất", nhưng rồi "Bác" có tha... cải cách doanh 
thương và văn nghệ sĩ Nhân Văn Giai Phẩm đâu! Ông Hồ khâm phục Stalin rồi mang chủ nghĩa 
của Stalin về thi hành ở Việt Nam thì còn có phần tha thứ được, vì ít nhất ông ta cũng còn có một 
"lý tưởng Stalin". Chứ nếu ông ta coi thường Stalin mà vẫn làm ác, thì quả là ác quỉ.  

- Ông Toàn cho rằng ông Hồ vì lòng tốt đối với nhân dân Miền Nam Việt Nam mà đánh vào 
Miền Nam. Nhưng trên thực tế thì nhân dân Miền Nam không suy nghĩ như ông Toàn. Nếu biết đó 
là lòng tốt của ông Hồ Chí Minh thì họ không bao giờ cầm súng chống lại, có ngu thì mới chống 
lại. Người ta chống lại vì biết rõ mười mươi rằng nhân dân sẽ bị cộng sản cướp hết đất đai tài sản 
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và cướp đi tự do nhân phẩm của con người. Chuyện đó ai cũng thấy rõ qua cuộc cách mạng cải 
cách ruộng đất tại Bắc Việt năm 1953-1956, có mù mới không thấy. (trang 484b) 

Dân Miền Nam không mù nhưng làm sao "thấy rõ" khi mà chuyện "cách mạng cải cách ruộng 
đất" chỉ xảy ra ở Miền Bắc. Vậy, không phải vì "biết rõ mười mươi", cũng không phải vì ngu mà 
"cầm súng chống lại". Phần lớn cầm súng là do những lý do đã nêu trên. 

Người chiến binh Miền Nam vô cùng hào hùng. Không có hình ảnh nào đẹp hơn. Sống giữa xã 
hội xa hoa, thối nát, tham những, họ đã chịu thiếu thốn kham khổ chiến đấu. Ít người là do tình 
nguyện. Nhưng một khi vào quân ngũ, vì kỷ luật, vì tình đồng đội, vì tự ái, vì luật súng đạn không 
bắn địch thì địch bắn mình. Sau đó, trực diện với sự ác độc của Việt Cộng, sự khổ đau của đồng 
bào, họ mới nảy sinh lòng thù ghét cộng sản. 

Bộ đội Giải Phóng Miền Nam cũng như Bắc Việt phần lớn cũng chỉ là phải đi làm "nghĩa vụ 
quân sự". Họ cũng đánh đấm hăng say, và vẫn do tình chiến hữu là chính. Còn người dân Miền 
Nam (cả Miền Bắc cũng rứa) thì chỉ cầu cả hai phía để họ được sống mà cày sâu cuốc bẫm, không 
bị bom đạn, pháo kích, không phải đi lính, không phải đào đường, không phải đắp ụ, không phải 
lấp đường, không phải san ụ, không bị đốt nhà, không bị bắt bớ, không bị giết oan,... 

PHẦN BỔ CHÍNH 
Tiếp đây là những điều không quan trọng nhưng nếu tái bản, tác giả cũng nên xét lại để cho tác 

phẩm hoàn mỹ. 
* Tập thượng 
- Khoảng thời gian này ông Phan Bội Châu đưa cháu đích tôn của vua Gia Long là kỳ ngoại 

hầu Cường Để sang Nhật... (trang 77) 
Cháu đích tôn là con trai trưởng của trưởng nam. Theo bài phiên hệ của dòng hoàng tử Cảnh, 

câu đầu là "mỹ duệ tăng cường tráng", thì cháu đích tôn của vua Gia Long là ông Mỹ Đường (đời 
thứ ba). Ngũ đại mai thần chủ (tử, tôn, tằng, huyền). Ông Cường Để là đến đời thứ sáu rồi, không 
thể gọi là đích tôn được.  

- Chế độ thi cử của xã hội Việt Nam. (trang 78-9) 
Hẳn đây nói về chế độ thi cử triều Nguyễn, nhưng sai lạc. 
Tam trường không phải là ba lần sát hạch tại huyện, tại phủ, tại tỉnh hễ qua, được gọi là ông 

Tú. Mà là ba vòng tại trường thi, qua vòng đầu là ông nhất trường, qua vòng nhì là ông nhị trường, 
qua cả ba vòng là ông tam trường. Rồi tùy nhu cầu, triều đình ấn định cho lấy bao nhiêu cử nhân 
mỗi trường và tỉ lệ nhất cử nhị hay tam tú. 

Hội thí không phải để tuyển vào học Quốc Tử Giám mà là kỳ thi chọn cử nhân đủ tư cách vào 
thi Đình (Điện thí). Tuy nhiên, những vị trượt thi Đình (tất nhiên đã đậu kỳ thi Hội) có thể xin "tọa 
Giám" để vừa có sách vở cần cho việc thi cử đại khoa vừa có trợ cấp ăn học để chờ khóa tới. Cụ 
Nguyễn Sinh Huy (thân sinh Nguyễn Tất Thành) là ở trường hợp này. 

Triều Nguyễn không tuyển trạng nguyên. Đệ nhất giáp tiến sĩ cập đệ chỉ có bảng nhãn, thám 
hoa, rồi đến đệ nhị giáp tiến sĩ xuất thân, đệ tam giáp đồng tiến sĩ xuất thân. Dân gian gọi bảng 
nhãn là quan bảng, thám hoa là quan thám, đệ nhị giáp tiến sĩ là quan hoàng, đệ tam giáp tiến sĩ là 
quan nghè. Từ năm Ất Sửu (1829), qui định mỗi khóa lấy thêm những người có số điểm sát với đệ 
tam giáp, nhưng tách riêng ở bảng phụ, gọi là phó bảng. 

Phó bảng không phải là tiến sĩ. Dân gian không gọi là quan mà gọi (tắt) là ông bảng: Ông bảng 
Huy (Nguyễn Sinh Huy), ông bảng Mộng (Nguyễn Can Mộng), ông bảng Kỷ (Bùi Kỷ). Nhưng 
trong giới chữ nghĩa chính thức thì vẫn gọi là phó bảng Nguyễn Sinh Huy, phó bảng Nguyễn Can 
Mộng, phó bảng Bùi Kỷ,... để phân biệt với thám hoa. 

- [C]òn ông nghè Nguyễn Sinh Sắc thì mãi đến năm 1906 mới được bổ đi làm thừa biện bộ Lại, 
đến năm 1909 làm tri huyện An Khê. (trang 78) Tháng 9 năm 1909, Nguyễn Sinh Huy được cử làm 
tri huyện An Khê tỉnh Bình Định. (trang 127) 
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Cụ Nguyễn Sinh Sắc tức Nguyễn Sinh Huy đậu phó bảng không thể gọi là ông nghè, chỉ được 
gọi là ông bảng. Cụ làm hành tẩu bộ Lễ và không làm tri huyện An Khê mà là tri huyện Bình Khê, 
Bình Định. 

- Theo phong tục Việt Nam, thì một đứa trẻ phải đến năm 12 tuổi mới làm lễ "khai tâm", tức là 
bắt đầu học chữ Hán. (trang 145) 

Không hiểu tác giả căn cứ vào đâu. Sách ghi lại là có những vị 13 tuổi đã đậu trạng nguyên 
lận. 

Đời Trần Thái Tông, khoa Đinh Mùi (1247), Nguyễn Hiền, người làng Dương Anh, huyện 
Thượng Hiền, tỉnh Hà Đông, sinh năm 1234; Đặng Ma La, người làng Tụy Động, huyện Chương 
Đức, tỉnh Hà Nội, sinh năm 1234; Lê Văn Hưu, người xã Phủ Lý, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh 
Hóa, sinh năm 1230 là ba vị tam khôi: trạng nguyên Nguyễn Hiền 13 tuổi, bảng nhãn Lê Văn Hưu 
17 tuổi, thám hoa Đặng Ma La 13 tuổi. Đông Tây, cổ kim gì thì thường tuổi khai tâm (bắt đầu việc 
học) cũng khoảng lên năm, lên sáu là cùng chứ không thể là mười hai. 

- Đa số các ông quận trưởng xuất thân là nhà nho... (trang 212) 
Đây là tác giả nói về các ông quận trưởng thời Nam Kỳ Thuộc Địa. Thời này Nan Kỳ không 

còn nhà nho. Điển hình, ông Nguyễn Văn Tâm, quận trưởng Cai Lậy mà tác giả nói, là người theo 
tây học. Ở Trung và Bắc Kỳ, đồng thời với ông Nguyễn Văn Tâm, có thể còn sót mấy cụ nhà nho 
xuất chính, nhưng họ là tri huyện, tri phủ chứ không là quận trưởng. 

- Năm 1929, tháng 9, Đại Hội CSQT lần thứ 6 tại Mạc tư Khoa... (trang 216). Năm 1929, 
trong Đại Hội 6, họp vào tháng 9 tại Mạc Tư Khoa... (trang 217) 

Đại Hội này họp từ ngày 17-7 đến 1-9 năm 1928. 
- Đúng theo lịch thì ngày 6-1 âm lịch là ngày 4-2 chứ không phải 3-2, nhưng ngày 4-2 là ngày 

Thứ Hai, không thể có đá bóng cho nên người ta đành chấp nhận ngày 3-2. (trang 224) 
Về việc thống nhất mấy đảng cộng sản của Nguyễn Tất Thành, tác giả cho là Thành biết Trần 

Phú đã được Stalin phái về ngay từ đầu năm 1930, nên báo cáo gian ngày thành lập Đảng Cộng Sản 
Việt Nam là 6-1, tức là đôn lên cả tháng trước, để đặt trước sự đã rồi. Nhưng Mạc Tư Khoa theo 
đúng sự thực, phán đó là ngày 3-2. Lịch sử đảng liền vận dụng "đỉnh cao trí tuệ" nói ngày Thành 
báo cáo là âm lịch. Và theo Thành báo cáo, buổi họp là vào bữa chủ nhật, tại sân vận động, giữa 
một trận túc cầu tranh giải ngày Tết. 

Tác giả cho ngày 4-2 nhằm ngày Thứ Hai, tức Chủ Nhật là 3-2, thì cũng sai. Đó là ngày Thứ 
Ba. Chủ Nhật phải là ngày 2-2-1930. 

Tóm lại thì Thành gian dối, Đảng gian dối, dù là ngay trên giấy tờ (báo cáo, lịch sử đảng). 
- Trong Nam, ông Nguyễn An Khương lập ra Chiêu Nam Lầu là một diễn đàn cho các nhà 

cách mạng diễn thuyết và phổ biến tư tưởng cách mạng, song song với phong trào Đông Kinh 
Nghĩa Thục. (trang 280) 

Chiêu Nam Lầu đúng ra là một khách sạn, mở ra kinh tài theo lời hô hào của nhóm Duy Tân, 
do bà em cụ Nguyễn An Khương quản lý, không phải là một... diễn đàn diễn thuyết và phổ biến tư 
tưởng cách mạng. 

- Hồ Hữu Tường lấy bằng thạc sĩ Toán. (trang 283) 
Ông Tường mới sửa soạn dự kỳ thi tuyển, chưa lấy... bằng. Trong hệ thống Pháp, thạc sĩ không 

phải là cái bằng của các trường đại học hay cao đẳng cấp phát mà là một kỳ thi của bộ giáo dục 
tuyển giáo sư trung học, đại học đi dạy.  

- [T]heo ghi nhận của mật thám Pháp thì trong ngày cướp chính quyền năm 1945, tổ chức Đệ 
Tứ có tới 600 cơ sở đang hoạt động rất mạnh tại Sài Gòn, Chợ Lớn. (trang 284) 

[Năm 1944] Riêng tại Nam Kỳ thì có nhóm cộng sản đệ tứ với 600 cơ sở hoạt động, đang cạnh 
tranh ráo riết với hoạt động chính trị của giáo phái Cao Đài và giáo phái Hòa Hảo. (trang 350) 

Năm 1945, ngày 24-8, các đảng phái mở cuộc biểu tình lớn tại Sài Gòn. Cuộc biểu tình tuần 
hành biến thành cuộc cướp chính quyền. Lực lượng biểu tình gồm có Thanh Niên Tiền Phong của 
Phạm Ngọc Thạch, Thái Văn Lung là lực lượng chính. Lực lượng kế tiếp là 600 cơ sở đệ tứ quốc tế 
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của Tạ Thu Thâu, Phan Văn Hùm. Ngoài ra có giáo phái Cao Đài, giáo phái Hòa Hảo và học sinh, 
công nhân, viên chức. (trang 382) 

Đây là sự lẫn lộn giữa thời gian 1936-8 là lúc bên Pháp Mặt Trận Bình Dân cầm quyền, bên 
Đông Dương nhóm Đệ Tứ vận động thành lập Đông Dương Đại Hội và thiết lập được cỡ 600 cơ 
sở. Còn năm 1945 thì lấy đâu ra, mà cũng làm gì còn mật thám Pháp để mà ghi nhận. 

Sau khi Nhật đầu hàng Đồng Minh, theo thỏa ước giữa Tsuchibashi và Trần Trọng Kim, thống 
đốc Minoda trao quyền cho Hồ Văn Ngà (Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất), quyền khâm sai. Ngày 
21-8, Mặt Trận tổ chức biểu tình, gồm đảng viên Đảng Quốc Gia Độc Lập, Thanh Niên Tiền 
Phong, Cao Đài, Hòa Hảo và những người xu hướng đệ tứ, gồm hai nhóm Tranh Đấu và Liên Minh 
(đi riêng). 

Ngày 22, Mặt Trận triệu tập cuộc họp đại biểu các thành phần trên, Phạm Ngọc Thạch, lãnh tụ 
Thanh Niên Tiền Phong không dự, vài giờ sau công bố gia nhập Mặt Trận Việt Minh. Hồ Văn Ngà 
tuyên bố sẵn sàng rút lui cho ai có khả năng hơn đứng ra đảm đang trách nhiệm. 

Đêm 24, nhóm đệ tam âm thầm dựng bảng thiết lập Ủy Ban Hành Chánh Lâm Thời Nam Bộ 
và tổ chức cuộc biểu tình ngày 25. Buổi trưa, đứng trên bao lơn Dinh Xã Tây (tòa đô chính), Phạm 
Ngọc Thạch công bố danh sách thành viên Lâm Ủy (Ủy Ban Lâm Thời). 

Hai cuộc biểu tình tại Sài Gòn là vào ngày 21 và 25, không phải 24.  
- Đặng Xuân Khu là người Hành Thiện, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Năm 1926, 19 

tuổi, bị đuổi học tại Trường Tiểu Học Nam Định vì tham dự biểu tình trong dịp đám tang Phan Chu 
Trinh. Sau khi nghỉ học, theo Nguyễn Đức Cảnh sang Hoa Nam (theo) học một khóa chính trị tại 
Quảng Đông do Bành Bái là một lãnh tụ của cộng sản Trung Quốc tổ chức. Năm 1927 cùng 
Nguyễn Đức Cảnh tiếp tục sự học tại Trường Bưởi Hà Nội. (trang 327) 

Phan Chu Trinh mất năm 1925. Năm 1926 là lễ truy điệu cụ. 
19 tuổi mới học tiểu học đã là lạ. Lạ hơn là với tuổi đó mà lại vẫn được vào Trường Bưởi 

(Lycée du Protectorat). Nên có lẽ là Khu học bậc cao đẳng tiểu học, tại Trường Thành Chung Nam 
Định/École Primaire Supérieure de Namdinh thì đúng hơn. 

- [S]au đó đại hội nhóm họp trong 9 ngày và bầu Đặng Xuân Khu làm tổng bí thư thứ 3 của 
ĐCSĐD thay thế ông bí thư thứ 2 là Nguyễn Văn Cừ bị bắt và đang chờ xử bắn sau vụ Nam Kỳ 
Khởi Nghĩa. (trang 339) 

Khu phải là tổng bí thư thứ 4. Thứ nhất là Trần Phú năm 1930. Sau sự xảy đàn tan nghé Xô 
Viết Nghệ Tĩnh – bỏ ra ngoài việc đầu năm 1934 Quốc Tế Cộng Sản ủy Lê Hồng Phong thành lập 
Ban Lãnh Đạo Hải Ngoại, Đại Hội I từ ngày 27 đến 31-3-1935 ở Macao thông qua nghị quyết ngày 
28: Ban Lãnh Đạo Hải Ngoại là cơ quan tối cao của Đảng (trên cả tổng bí thư) – thì Hà Huy Tập là 
quyền tổng bí thư, 1938 tổng bí thư lâm thời, bị Lê Hồng Phong cách chức, vì chống chủ trương hô 
hào mua quốc trái và đi lính cho Pháp của Đảng, để Nguyễn Văn Cừ lên thay. Ngoài việc chống đối 
đường lối Nga Xô hợp tác với Anh Pháp thời Mặt Trận Bình Dân (1936-9), trước đó Tập còn tố cáo 
dữ dội Hồ Chí Minh về nhiều tội, cho nên bị Hồ vùi vào quên lãng. Cho đến nay vẫn chưa được 
nhận có thời đã làm tổng bí thư. Điều này chứng tỏ Hồ vẫn còn được coi như bất khả xâm phạn, dù 
chết đã 40 năm. 

- Trong các ngày biểu tình cướp chính quyền tại Hà Nội, các cán bộ cao cấp đi xung quanh 
HCM đeo 6 khẩu súng này [của tướng Cọp Bay Claire Chennault, tư lệnh Không Lực 14 Hoa Kỳ, 
tặng Hồ] khiến nhân dân Hà Nội càng tin rằng các ông là người của Hoa Kỳ. (trang 354) 

Cướp micro ngày 17-8 tại Nhà Hát Lớn không có ông Hồ. Cướp chính quyền ngày 19 tại Bắc 
Bộ Phủ không có ông Hồ. 

Mà ngay dù các cán bộ cao cấp có đi xung quanh HCM đeo 6 khẩu súng này thì thời đó làm 
sao "nhân dân Hà Nội" biết phân biệt đó là súng Pháp, súng Nhật, súng Tàu, súng Anh, súng Nga 
hay là súng Mỹ!? Trừ phi ai đó đến gạ cho xem. Nhưng mà ai cho đến gần khi "Bác" được bảo vệ 
khẳm đến thế?! 
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- Năm 1945, tháng 5, Nguyễn Tường Tam và Vũ Hồng Khanh về nước, biết được việc làm của 
Hồ Chí Minh [thành lập Việt Minh] liền hội cùng Trương Tử Anh liên kết ba đảng Việt Nam Quốc 
Dân Đảng, Đại Việt Quốc Dân Đảng, Đại Việt Dân Chính Đảng thành một tổ chức là Mặt Trận 
Quốc Dân Đảng, còn gọi là Mặt Trận Quốc Gia Chống Cộng, gọi tắt là Việt Quốc. Và từ đây, 
trong ngôn ngữ của người Việt, chữ "quốc gia" có nghĩa là chống cộng. (trang 355-6) 

Hai ông Tam và Khanh chưa thể về nước hồi tháng Năm mà là mãi tháng Chín, tháng Mười. 
Đó có thể là ông Lê Khang (Lê Ninh) từ ngoại quốc được phái về nước thông báo việc kết hợp. 

Cần phân biệt giữa Đại Việt Quốc Gia Liên Minh (Tân Việt Nam Quốc Dân Đảng, Đại Việt 
Quốc Dân Đảng, Đại Việt Quốc Xã, Đại Việt Dân Chủ,... kết hợp năm 1944, đo Nguyễn Xuân Tiếu 
làm chủ tịch), và Đại Việt Quốc Dân Đảng gọi tắt là Quốc Dân Đảng (Việt Nam Quốc Dân Đảng, 
Đại Việt Quốc Dân Đảng, Đại Việt Dân Chính,... kết hợp tại Trung Hoa hồi tháng 5, 1945, do 
Trương Tử Anh làm chủ tịch), mà Việt Minh gọi là "Quốc Dân Đểu". Chữ Việt Quốc để dùng riêng 
chỉ Việt Nam Quốc Dân Đảng, Việt Cách chỉ Việt Nam Cách Mạng Đồng Minh Hội, Quốc Dân 
Đảng cho tập hợp ba đảng tác giả nói. Còn chữ quốc gia chỉ về chính quyền Bảo Đại.  

- Những lãnh tụ khác như Trương Tử Anh, Nhượng Tống, Lý Đông A, Khái Hưng, Thạch Lam, 
Lan Khai, Phạm Khải Hoàn, Nguyễn Văn Chấn, Nguyễn Đình Trí, Phạm Văn Hể, Phạm Ngọc Chi, 
Nguyễn Tiến Hỷ,.. bị thủ tiêu trong biến cố tháng 7-46. (trang 356) 

Ít nhất những vị này không bị Võ Nguyên Giáp thủ tiêu trong vụ 7-46: Ông Thạch Lam chết 
bệnh trước khi Nhật đầu hàng, không dính dáng gì đến chính trị. Trương Tử Anh mất tích trong dịp 
Cộng Sản-Pháp xung đột 12, 1946. Khái Hưng bị bỏ bao buông sông ở bến Cựa Gà Xuân Trường 
Nam Định khi tản cư về quê vợ ở Dịch Diệp, Trực Ninh, Nam Định; Lan Khai số phận tương tự ở 
thượng du Bắc Việt 1947. Lý Đông A bị tấn công ở Hòa Bình 1947. Nhượng Tống bị ám sát ở Hà 
Nội 1949. Riêng bác sĩ Nguyễn Tiến Hỷ vẫn sống khoẻ sống hùng, di cư vào Nam, là quốc vụ 
khanh trong chính phủ Nguyễn Văn Thiệu, 1975 bị bắt tù, sau được thả, chết già.  

- Ngày 26-8-45, Võ Nguyên Giáp mở một cuộc mít tinh giới thiệu thiếu tá tình báo Mỹ Patti, 
thiếu tá tình báo Pháp Sainteny và toán tình báo OSS của Hoa Kỳ. Trong buổi mít tinh, Võ Nguyên 
Giáp nói với dân chúng đây là "ủy viên trong chính phủ và phái bộ điều tra Mỹ." (trang 361) 

Ngày 24-8, dân chúng Hà Nội được huy động đi biểu tình để đón "phái bộ đồng minh". Tuy 
nhiên, tại cuộc biểu tình chỉ thấy Võ Nguyên Giáp giới thiệu thiếu tá Patti và vài ủy viên. (trang 
379) 

Sự thực là ngày 24-8, không phải 26, Giáp huy động dân chúng, nói dóc là để "phái bộ đồng 
minh" ra mắt, rồi mời Patti đến. 

Patti chẳng mắc mưu, không đến. Patti không là phái bộ đồng minh, nhiệm vụ chỉ là lo việc tù 
binh đồng minh bị Nhật giam cầm. 

Dân chúng chờ quá lâu, mệt mỏi, tính bỏ về, Giáp liền sách động dân chúng "tới chào phái 
đoàn", cố tình tuần hành vòng tới vòng lui nơi Patti trú ngụ, khiến chàng này bắt buộc phải ra mặt. 
Thế là Giáp nhảy vào đứng bên chụp ảnh, giới thiệu lăng nhăng. 

- Ông [Kim] khuyên Bảo Đại nên gửi thư một lần nữa, nói thẳng là vời Ngô Đình Diệm về làm 
thủ tướng và nhờ người Nhật chuyển thư vì họ biết chỗ của ông Diệm. Hai ngày sau thì nhận được 
thư từ chối của Ngô Đình Diệm, lấy cớ là bị bệnh. (trang 369) 

Không có tài liệu nào nói về chuyện "gửi thư", nhất là thư từ chối của ông Diệm, mà chỉ có 
chuyện điện tới điện lui giữa Nhật và triều đình. Nhật ỉm, vì lúc đó phe quân sự Nhật không muốn 
dùng Cường Để và Ngô Đình Diệm nữa.  

- Từ ngàn xưa thì quân đội cướp lúa gạo của dân chúng trên bước đường hành quân, và người 
Nhật cũng vậy, họ đã có hành động cướp lương thực hoặc nửa mua nửa cướp tại các xứ mà họ 
đang hành quân. 

Nhưng riêng tại Việt Nam thì không có như vậy. Theo Hiệp Ước Tokyo giữa toàn quyền Đông 
Dương Decoux và chính phủ Nhật được ký kết ngày 6-5-1941 thì chính quyền Pháp tại Đông 
Dương phải cung cấp lương thực cho quân đội Nhật tại Đông Dương, cho nên việc thu mua lúa 
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gạo của dân chúng là do chính quyền Pháp... ... quân đội Nhật đi tới đâu cướp phá tài sản công 
cộng và của cải của dân chúng tới đó, không riêng Việt Nam, mà là trên tất cả các nước có quân 
Nhật chiếm đóng. (trang 372) 

Thế thì, ở Việt Nam, quân Nhật có cướp phá không? 
Không biết ở các nước ra sao. Riêng ở Việt Nam, quân đội Nhật rất có kỷ luật, không đến nỗi 

xâm phạm tài sản tính mạng người dân bừa bãi. Có lẽ do đó mà một số các đảng phái quốc gia có 
cảm tình hoặc tính dựa vào Nhật. Chớ nên nói vô tội vạ. 

//- Năm 1945, ngày 24-8, các đảng phái mở cuộc biểu tình lớn tại Sài Gòn... Lãnh tụ cộng sản 
đệ tam là Trần Văn Giàu xuất hiện trong cuộc biểu tình và xưng rằng ông là người của Việt Minh 
Hà Nội, kêu gọi nhân dân ủng hộ Việt Minh, rồi hẹn lãnh đạo các đảng phái ngày mai họp lại bầu 
ra Ủy Ban Hành Chánh Lâm Thời để tổ chức chính quyền. Đêm hôm đó phe Trần Văn Giàu họp 
nhau tự đứng ra thành lập Lâm Ủy Hành Chánh gồm 8 người, trong đó có 6 người thuộc nhóm 
cộng sản đệ tam của Nguyễn Văn Tạo (gốc từ ĐCS Pháp chứ không phải từ ĐCSĐD) và 2 người 
không cộng sản là Phạm Ngọc Thạch và Huỳnh Văn Tiểng. Sáng sớm ngày 26-8, khắp nơi đều có 
niêm yết danh sách Lâm Ủy Hành Chánh do Trần Văn Giàu làm chủ tịch. (trang 382) Đến [23] 
tháng 9-45, quân Pháp đánh chiếm Sài Gòn thì Trần Văn Giàu chạy lên Biên Hòa. Miền Nam 
không có ai lãnh đạo vũ trang kháng chiến. Võ Nguyên Giáp đề nghị Nguyễn Bình, vì muốn tách 
ông khỏi lực lượng quân sự của QDĐ mà ông đang nắm giữ. Vả lại lúc đó đâu có ai đáng mặt 
"tướng" ngoài Võ Nguyên Giáp, nhưng ông này mắc lo "việc lớn" tại Hà Nội, thì đâu có đi được. 

Nguyễn Bình mắc mưu lời nói khích của HCM mà theo Hạ Bá Cang (Hoàng Quốc Việt) vào 
Nam tổ chức kháng chiến. (trang 389) 

Nguyễn Bình đã biết từ trước là người ta muốn loại ông bởi vì ông xuất thân QDĐ, không 
thích cộng sản ngay từ hồi còn ở Côn Đảo. (trang 390) 

Sao lại không có ai lãnh đạo kháng chiến? Chỉ có cộng sản bỏ chạy thôi (lúc đó Nam Bộ chưa 
có Việt Minh). Nam Bộ kháng chiến là giai đoạn hào hùng của dân tộc, mà hào hùng nhất là các tay 
giang hồ Bình Xuyên. 

Khi Lê Duẩn, Nguyễn Bình ở Bắc vào, giở mòi cộng sản, mọi lực lượng mới bỏ bưng về thành 
(ông Bình đã theo cộng sản từ ngày ở Côn Đảo và phản phúc đối với đồng chí QDĐ cũ nên đã bị 
họ đánh hư mất một con mắt). 

- Ngoài ra ông Ngô Đình Diệm rất ít nói và thận trọng trong từ câu nói. (trang 414) 
Những người tiếp chuyện với ông Diệm đều phàn nàn ông nói liên tu bất tận, nói lang bang 

không biết nhắm vào cái gì. 
- [T]rước kia xứ Tây Nguyên thuộc hoàng triều cương thổ của Bảo Đại. Các bộ tộc trưởng nơi 

này đã làm lễ thần phục Bảo Đại trong các ngày ông (làm như) vui thú săn bắn tại đây. 
Các cao nguyên Ban Mê Thuột, Lâm Viên (Langbiang, tức Đà Lạt), Pleiku, Kontum do các nhà 

thám hiểm người Pháp đặt chân tới lần đầu. Trước đó, người Kinh không hề lên tới các xứ đó. Bảo 
Đại theo chân các nhà thám hiểm Pháp đến tiếp xúc với các bộ tộc người miền núi rồi lập thủ tục 
kết giao và thành lập các cơ cấu hành chánh, lấy tên là Vùng Hoàng Triều Cương Thổ. Danh xưng 
này khẳng định đây là đất của vua Việt Nam. 

Năm 1945, khi ông Bảo Đại thoái vị thì người Pháp chiếm lại ngay Đà Lạt vì rất nhiều kiều 
dân Pháp đang sinh sống tại đó. Riêng vùng Ban Mê Thuột cũng như Pleiku, Kontum thì không có 
Việt Minh nhưng người Pháp phải chờ có đủ quân mới có thể tiến chiếm để bảo vệ an ninh cho các 
chủ đồn điền cà phê của người Pháp. Sang đến đầu năm 1946, quân Pháp tái chiếm Ban Mê Thuột. 
Lúc này d'Argenlieu phát hiện ra xứ Tây Nguyên vô chủ, trước đây thuộc riêng của ông Bảo Đại 
nhưng nay ông Bảo Đại đã lưu vong. Việt Minh cũng không ngó ngàng. (trang 440-1) 

Người Pháp "khám phá" ra Tây Nguyên, họ chẳng dại gì mà cho sát nhập vào Nam Triều. (Có 
tài liệu cho biết vùng đất này vốn không thuộc Việt Nam. Đã có một tay giang hồ người Pháp xưng 
vương lập quốc gia tự trị Sédang ở tây nguyên. Tình cờ, một công chức người Việt ở Sở Địa Dư 
phụ trách vẽ bản đồ, tiện tay cho thuộc về Việt Nam. Riêng Đà Lạt cũng tình cờ do bác sĩ Yersin 
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(1863-1943) tìm ra khoảng đầu thế kỷ 20 và lập thành nơi thừa lương cho người Pháp). Lúc ông 
Bảo Đại thoái vị (23-8-1945), Pháp không thể chiếm lại ngay Đà Lạt, ít nhất cũng là phải vào 
khoảng cuối năm 1945 đầu 1946, khi có quân từ chính quốc sang. Vì ngoài chuyện Việt Minh cướp 
chính quyền, nhiều địa phương cũng có chính quyền tự phát, dĩ nhiên cả Đà Lạt. 

Chính tác giả viết: "Trịnh Lý là người đã tự động nổi lên cướp chính quyền tại xã Cầu Đất 
ngày 18-8-1945 (trước Hà Nội 1 ngày). Ngày 19-8-1945 ông ta kéo xuống cướp chính quyền tại thị 
trấn Dran (huyện Đơn Dương), chiêu dụ được ông đội Thăng là trưởng đồn binh tại Dran. Ngày 20-
8, ông Lý cùng ông Thăng kéo quân đi cướp chính quyền tại thị trấn Djring (huyện Di Linh). Ngày 
21-8, thị trấn Blao (huyện Bảo Lộc). Ngày 22 quay về, ngày 24-8 cướp chính quyền tại thành phố 
Dalat (thị xã Đà Lạt). Sau đó các ông liên lạc với Việt Minh Hà Nội và xin gia nhập Việt Minh." 
(trang 594) 

Chuyện Hoàng Triều Cương Thổ chỉ xảy ra sau Hiệp Định Élysée, Pháp phải giao toàn bộ lãnh 
thổ Việt Nam cho ông Bảo Đại. Và ông Bảo Đại bày ra lễ kết nạp các sắc tộc trực tiếp thần phục 
ông mà không thuộc nhà nước. 

- Cũng vì thành tích diệt điệp báo và thanh toán du kích của Bình Xuyên mà sau này cơ quan 
an ninh Pháp bàn giao chức vụ Tổng Giám Đốc Công An cho Lai Văn Sang là cánh tay phải của 
Bảy Viễn. (trang 495) 

Lai Văn Sang có làm tổng giám đốc công an sớm lắm cũng là thời các ông Nguyễn Văn Tâm, 
Bửu Lộc, đều do bộ nội vụ bổ nhiện, mà không hề do Pháp bàn giao.  

- [C]ó loại lính Phi Châu hay Ả Rập không phải là lính ký hợp đồng đánh thuê mà là các tiểu 
đoàn quân đội do Pháp tuyển mộ để giữ gìn an ninh tại các xứ thuộc địa như Tunisie, Algérie, 
Maroc, Syrie, Liban, Lybia,... Khi chính phủ Pháp thiếu quân quá thì bốc tạm các tiểu đoàn này, 
điều động qua Việt Nam một thời gian, gọi là tiểu đoàn lính Bắc Phi hay tiểu đoàn lính Ả Rập. 
Người dân quê Việt Nam gọi là lính "bạc ti dăng" (phanh âm từ chữ bataillion: tiểu đoàn). (trang 
628) Năm 1944, thuở Bảo Đại còn làm vua, tại Nam Kỳ, người Pháp có tuyển mộ một số lính người 
Việt Nam để làm các công việc phụ của quân đội như canh gác các công sở hay dinh thự, tiễu trừ 
thành phần trộm cướp có vũ trang. Những người lính này có quân phục riêng, đặc biệt tại cạp quần 
của họ được quấn bằng một ống vải dày màu đỏ nên thường được dân chúng gọi là lính khố đỏ. 
Lính khố đỏ thuộc quyền chỉ huy và ăn lương của thống đốc Nam Kỳ. Tại Trung Kỳ thì các phần 
việc phụ lực này lại thuộc quyền điều động của vua Bảo Đại với quân phục có cạp quần màu xanh 
nên được gọi là lính khố xanh. Riêng tại Bắc Kỳ có lính khố đỏ ăn lương của phủ thống sứ Bắc Kỳ, 
thời đó thường được dân chúng gọi là Bắc Bộ Phủ, chuyên canh gác các công sở của chính quyền 
Bắc Kỳ. Ngoài ra tại Bắc Kỳ còn có lính khố xanh để làm lực lượng vũ trang giữ an ninh cho các 
quan châu quan huyện người dân tộc miền núi, cũng mặc quân phục khố xanh, ăn lương của các 
quan châu, quan huyện. 

Các đơn vị lính khố xanh chỉ tổ chức tới đơn vị cấp trung đội, cho nên cấp chỉ huy chỉ có cấp 
hạ sĩ quan. Tướng Chu Văn Tấn của CSVN là một thượng sĩ của lính khố xanh hay tướng Đỗ Mậu 
của Quân Đội Quốc Gia là một trung sĩ của lính khố xanh. Thuở đó mới vào lính được mang cấp 
bậc gọi là Binh hay là Bồi, lên binh nhất gọi là Bếp, hạ sĩ gọi là Cai, hạ sĩ nhất gọi là Cai Sếp, 
trung sĩ gọi là Đội, trung sĩ nhất gọi là Đội Sếp, thượng sĩ gọi là Quản và thượng sĩ nhất gọi là 
Chánh Quản, chuẩn úy gọi là ông Ách. Còn sĩ quan từ cấp bậc thiếu úy được gọi là Quan Một, 
trung úy gọi là Quan Hai,... tới đại tá là Quan Sáu. 

Tất cả các đơn vị khố xanh, trên giấy tờ được gọi là các đơn vị thân binh, nghĩa là lính bảo vệ 
cho các ông hoàng địa phương. Thí dụ như thân binh Bảo Đại, thân binh xứ Nùng... thân binh giáo 
phái Bùi Chu, thân binh giáo phái Phát Diệm, thân binh Cao Đài, thân binh Hòa Hảo. (trang 639) 

Những điều trên sai. Vào năm 1944, lính khố đỏ không còn quấn khố đỏ, mà cũng chẳng làm 
các công việc phụ. Họ là quân đội chính qui (soldat) của nhà nước Đông Pháp và quấn xà cạp ở ống 
chân (jambières) bằng vải màu cứt ngựa, lo việc đánh giặc. Lính khố xanh (guarde indigène) quấn 
xà cạp xanh và lo việc an ninh, canh gác, tiễu trừ trộm cướp. Cả hai đều do Pháp cai quản. Lính khố 
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xanh không chỉ tới cấp trung đội, mà do các giám binh người Pháp cấp tá chỉ huy. Ông Bảo Đại 
chẳng làm gì có quân, ngoại trừ mấy chục lính cấm vệ để canh giữ hoàng thành. Còn ở các phủ 
huyện là lính lệ, lính giản; ở các châu là lính dõng (Chu Văn Tấn là châu đoàn lính dõng). Tất cả 
quấn xà cạp vàng, lo hầu hạ điếu đóm cho vua, quan. Tất cả những người này được gọi riêng biệt 
như trên, không hề được gọi là thân binh. 

Chữ thân binh (partisan, bạc ti dăng) chỉ dùng kể từ khi Pháp trở lại, sau 1945, với những đơn 
vị mà tác giả kê khai. Vậy "bạc ti dăng" không phải là "phanh âm" từ chữ bataillion [sic]. 

Không ai gọi người lính là Bồi. Binh nhì (soldat de 2è classe) phiên âm là sơn đá đơ dèm cành 
cạch hay đơ dèm cùi bắp hoặc gọi là thày quyền, ông binh. Binh nhất (1ère classe) phiên âm là băm 
nhe cành cạch hay băm nhe cùi bắp hoặc gọi gọn lại là ông bếp. Hạ sĩ (caporal), hạ sĩ nhất (caporal 
chef) là ông cai, cai sếp. Trung sĩ (sergent), trung sĩ nhất (sergent chef) là ngài đội, đội sếp. Thượng 
sĩ (adjudant), thượng sĩ nhất (adjudant chef) là quan ách, quan quản, quan chánh quản. Người Việt 
chỉ leo lên đến chức chánh quản (adjudant chef) là hết mức. Sĩ quan lèo tèo mấy ông Hai An, Hai 
Thừa, Ba Thụ,... đều phải có quốc tịch Pháp. Hồi đó chưa có chức chuẩn úy. Chức này bắt đầu có 
khi việc huấn luyện cấp tốc của các trường sĩ quan trừ bị khiến chưa đủ tư cách nên bày ra trong 
khi chờ được trở thành thiếu úy thực thụ. 

Phủ Thống Sứ Bắc Kỳ thời Pháp đến thời Nhật đổi là Bắc Bộ Phủ, thời Việt Minh là Dinh Chủ 
Tịch, thời Bảo Đại là Dinh Thủ Hiến. 

- Bảo Đại không ham quyền lực mà cũng không ham thế lực (trang 668)... nỗi lo thực tế của 
Bảo Đại là sợ một cuộc cách mạng tại Việt Nam, bởi vì kết quả của cuộc cách mạng là Bảo Đại sẽ 
mất ngôi. (trang 670) 

Đã không ham quyền lực, thế lực mà lại sợ mất ngôi là nghĩa lý gì?  
- Năm 1954, ngày 8-3, tại Sài Gòn, các thân hào nhân sĩ đại diện cho các đảng phái và đoàn 

thể, sau khi tham dự Quốc Dân Đại Hội đã không chịu tự giải tán theo như yêu cầu của Bảo Đại 
mà cùng nhau thành lập Mặt Trận Quốc Gia... Lúc này không khí chính trị tại Sài Gòn rất sôi 
động, nhiều cuộc biểu tình có xô xát đã xảy ra. Nổi bật là nhân vật chủ tịch Mặt Trận Ngô Đình 
Nhu và một phụ nữ đầy năng động là Trần Thị Lệ Xuân, vợ của Ngô Đình Nhu, cũng bắt đầu xuất 
hiện trong các cuộc vận động làm áp lực với Bảo Đại. Trong số các biểu ngữ được trưng có những 
biểu ngữ đòi "Truất phế Bảo Đại". (trang 696) 

Lúc này (tháng 3) là thời chính phủ Nguyễn Văn Tâm rồi Bửu Lộc, làm gì có biểu tình, xô xát. 
Bà Nhu chỉ "nổi bật" – sau khi ông Diệm về làm thủ tướng, có người Bắc di cư – trong vụ sách 
động đồng bào di cư Hố Nai phản đối ông Nguyễn Văn Hinh, chứ làm gì đã có chuyện truất phế 
Bảo Đại. 

* Tập hạ: 
- Người thanh niên Miền Nam đã chết vì bảo vệ hạnh phúc của gia đình và của mọi người 

Miền Nam trước một hiểm họa mà họ đã từng chứng kiến tại Miền Bắc (trang 206b). 
Người Miền Nam làm sao mà chứng kiến được sự việc ở Miền Bắc?  
- Một người nữa do chính quyền Pháp tiến cử là ông Phạm Quỳnh, 35 tuổi, tự học, viết văn, 

làm báo... (trang 276-7) 
Năm 1945, ông Phạm Quỳnh bị Cù Huy Cận cho đập đầu và ra lệnh chôn mặc dầu ông chưa 

chết hẳn (trang 380b). 
Ông Quỳnh tốt nghiệp Trường Thông Ngôn, bị bắt ngày 23-8-1945, ngày này ông Cù Huy Cận 

là bộ trưởng trong chính phủ lâm thời, cùng Trần Huy Liệu, Nguyễn Lương Bằng từ Hà Nội vào 
nhận sự thoái vị của Bảo Đại chiều 24-8-1945 (có tài liệu nói là 25-8, 30-8). Cù Huy Cận khó có 
thể có thì giờ nghĩ đến chuyện bắt giết ông Quỳnh. Mãi 6-9, ông Quỳnh mới bị đập đầu và chôn 
sống. Khi đó Cù Huy Cận hẳn không còn ở Huế. 

Hoặc là có lệnh từ ngoài bắc vào hoặc chính Tố Hữu, lãnh đạo Ủy Ban Cách Mạng Trung Bộ 
Huế, khi đó đóng ở Tòa Khâm Sứ, tự ý thi hành? 
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- Có một nhà sư ở Huế pháp danh là Thiện Chiếu rất hâm mộ tờ Hải Triều Âm và thường viết 
những bài luận thuyết rất xuất sắc cho báo này, lấy bút hiệu là Hải Triều... chính ông là người dẫn 
dắt nhà thơ Tố Hữu vào Đảng CSVN. Sau này ông lập gia đình và con ông là Nguyễn Khoa Điềm, 
phó thủ tướng chính phủ hiện nay. Tên thực của ông là Nguyễn Khoa Văn. (trang 311b) 

Đây có sự lẫn lộn giữa hai nhân vật hoàn toàn riêng biệt: 
Nhà sư Thiện Chiếu người Nam, tên là Nguyễn Văn Tài, quê xã Long Hựu, tỉnh Gò Công, sinh 

năm 1898, tu tại các chùa Linh Sơn, Chúc Thọ, hội viên Hội Nam Kỳ Nghiên Cứu Phật Học, năm 
1936 thành lập Phật Học Kiêm Tế Hội tại chùa Tam Bảo (Rạch Giá), tham gia phong trào cộng sản 
Nam Kỳ Khởi Nghĩa, bị bắt năm 1942 đày đi Côn Đảo. Sau "cách mạng tháng Tám", ông làm tỉnh 
ủy Gò Công, tham gia kháng chiến, tập kết ra Bắc, làm chuyên gia Việt Nam tại Bắc Kinh, về nước 
năm 1961 và qua đời năm 1974 tại Hà Nội. 

Còn Hải Triều Nguyễn Khoa Văn người Trung, quê xã An Cựu, ngoại thành Huế, sinh năm 
1908, chủ báo L'Épi du Riz, gia nhập đảng năm 1930, tham gia tổng khởi nghĩa ở Huế, làm giám 
đốc Sở Tuyên Truyền Trung Bộ, giám đốc Sở Tuyên Truyền Liên Khu IV, ủy viên ban chấp hành 
chi hội Văn Nghệ Liên Khu IV, mất năm 1954 tại Hà Lăng Thanh Hóa. 

- Năm 1952, tại một trường lý luận chính trị trong vùng Việt Minh ở Thủ Đức, thuyết trình viên 
Trần Văn Giàu (giáo sư triết học, cựu chủ tịch Ủy Ban Hành Kháng Nam Bộ)... Bất ngờ hôm đó lại 
có tổng bí thư Trường Chinh và ông Phạm Văn Đồng ghé vào dự... (trang 411b). 

Điều này hơi lạ, vào 1952 đáng lẽ ba ông này đang lui cui ở Việt Bắc, mà sao tất cả lại nam du, 
vào giang sơn của Lê Duẩn, Lê Đức Thọ? 

Ông Giàu là cựu chủ tịch Lâm Ủy Hành Chánh, chủ tịch Ủy Ban Hành Kháng Nam Bộ là 
Phạm Văn Bạch. 

- Nguyễn Viết Khánh đã nói về sự tranh cãi trong nhiều thế kỷ giữa những người theo hội 
thánh Thiên Chúa La Mã và hội thánh Tin Lành... Ông giáo hoàng thứ nhất của đạo Thiên Chúa 
cũng là ông giáo hoàng đầu tiên của đạo Tin Lành. Cho tới đời ông giáo hoàng thứ sáu thì mới có 
chuyện tách riêng, lập ra giáo hội Tin Lành (trang 468b). 

Ông Khánh viết hội thánh Thiên Chúa La Mã là ngụ ý hội thánh Công Giáo (Roman 
Catholicism), còn hội thánh Tin Lành hẳn là nhóm Phản Thệ (Protestantism). Tôi không rành về Ki 
Tô Giáo (Christianism, thờ Chúa Cha, Chúa Thánh Thần, Chúa Jesus Christ, gồm cả Công Giáo, 
Chính Thống Giáo lẫn các nhóm Phản Thệ) – đúng hơn chẳng rành về tông giáo nào – nhưng 
không chắc là ông gíáo hoàng thứ nhất (thánh Phêrô) có vừa là giáo hoàng đạo Thiên Chúa (?) lẫn 
đạo Tin Lành chăng. Đời giáo hoàng thứ sáu St Alexander I có chuyện tách ra lập giáo hội Tin 
Lành chăng? Ai tách? Ai lập? Hình như đạo Tin Lành chỉ có kể từ năm 1529, do sự kiện Martin 
Luther (1483-1546) chống đối (protest) tòa thánh La Mã (giáo hội Công Giáo) thôi chứ! 

 
* 

 
Có những điều tác giả ghi chép (vì dĩ nhiên tác giả không đích thân biết) nơi thế này, nơi khác 

thế khác, khi viết không dò lại, đâm ra lộn xộn, khiến người trẻ rồi ra sẽ không biết cái thực nằm ở 
đâu, như: 

- Sau đó đội Cấn lôi kéo những ông đội khác cùng binh lính khố xanh ở Thái Nguyên nổi lên 
cướp lấy tỉnh Thái Nguyên vào ngày 30-8-1917. (trang 189) ... cuộc cướp chính quyền tại Cao 
Bằng năm 1915 [là] của đội Cấn và Lương Ngọc Quyến. (trang 173b) 

Đó là cuộc khởi nghĩa của đội Cấn và Lương Ngọc Quyến vào đêm 30 rạng ngày 31-8-1917 tại 
Thái Nguyên. 

- Năm 1926, ngày 8 tháng 1, Vĩnh Thụy lên ngôi, lấy hiệu là Bảo Đại, có nghĩa là triều đại của 
huy hoàng. (trang 276) 

Năm 1933, hoàng tử Vĩnh Thụy kết thúc sự học tại Pháp, trở về Việt Nam để điều hành quốc 
gia với đế hiệu là Bảo Đại. (trang 272) 
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Thế thì năm 1933 không còn hoàng tử Vĩnh Thụy nữa, mà chỉ có hoàng đế Bảo Đại mà thôi. 
- Cơ sở hoạt động [của các đảng phái quốc gia] ở Miền Bắc tập trung tại các chiến khu Hưng 

Yên, Bắc Giang, Hải Dương. Trung tâm huấn luyện quân sự ở Lạc Triệu và Yên Bái. Trường Lục 
Quân Trần Quốc Tuấn là trường đào tạo các khóa sĩ quan đầu tiên của các lực lượng kháng chiến 
Việt Nam. Năm 1945, sau khi Việt Minh cướp chính quyền, Trường Trần Quốc Tuấn đào tạo cán 
bộ hành chánh các cấp. Khóa quân chính đầu tiên của người Việt Nam được tổ chức huấn luyện tại 
trường này. (trang 297) 

Trong khi đó, các đảng phái chính trị khác như Tân Việt Nam Quốc Dân Đảng của Nguyễn 
Thế Nghiệp, Đại Việt Quốc Dân Đảng của Trương Tử Anh, Đại Việt Duy Dân của Lý Đông A, Đại 
Việt Dân Xã [sic] của Nguyễn Xuân Tiếu chỉ tham gia biểu tình chứ không đi tìm vũ khí để thành 
lập lực lượng vũ trang. (trang 378) Nguyễn Thế Nghiệp giao cho Nguyễn Bình hoạt động tổ chức 
cơ sở tại vùng Hải Phòng, Hòn Gai, Móng Cái. Ngày 2-9, ông chỉ huy 2,500 quân của VNQDĐ 
tham dự duyệt binh tại Quảng Trường Hà Nội, trong khi toán của Võ Nguyên Giáp là 350 người. 
(trang 389) 

Đảng [cộng sản] của họ là tổ chức duy nhất có lực lượng vũ trang trong tay và có cơ sở hoạt 
động trên toàn quốc. (trang 448) 

Họ có đi tìm vũ khí và lập chiến khu đấy chứ. Nhưng rồi họ không chủ trương cướp chính 
quyền (vào lúc đó). Và chẳng hề có việc các đảng này tham gia biểu tình. Các đảng phái khác 
"không đi tìm vũ khí để thành lập lực lượng vũ trang", thì Nguyễn Bình lấy gì ra để mà "chỉ huy 
2,500 quân của VNQDĐ tham dự duyệt binh tại Quảng Trường Hà Nội, trong khi toán của Võ 
Nguyên Giáp chỉ có 350 người"? Không làm gì có Quảng Trường Hà Nội, mà đấy là Quảng 
Trường Ba Đình (Vườn Hoa Canh Nông) ở Hà Nội. 

- Thực lực tại Pắc Bó của Đặng Xuân Khu là một trung đội có vũ trang của Chu Văn Tấn... 
Chính đơn vị này đã trở thành lực lượng vũ trang duy nhất trong số các đảng phái chống Pháp 
cướp chính quyền ngày 19-8-1945 tại Hà Nội. (trang 363). Năm 1945, chiều ngày 16, tại Tân Trào, 
Hồ Chí Minh được trưởng toán tình báo Hoa Kỳ cho biết tin Nhật đã đầu hàng. Võ Nguyên Giáp 
liền dẫn 200 quân tiến gấp về Hà Nội, trong đó gồm cả toán võ trang tuyên truyền 100 người đang 
được tình báo Hoa Kỳ huấn luyện... Hồ Chí Minh nấn ná ở lại Tuyên Quang cho đến ngày 25-8, 
sau khi Võ Nguyên Giáp và Trường Chinh đã làm chủ tình hình tại Hà Nội, thì ông Hồ mới mon 
men về ngoại thành. (trang 377) 

Năm 1945, ngày 19-8, dân chúng tiếp tục biểu tình, tụ tại Nhà Hát Lớn để nghe một nhóm 
khoảng 30 người xưng là Mặt Trận Cứu Quốc Việt Minh tuyên bố. Đây là nhóm "tuyên truyền giải 
phóng quân" của Võ Nguyên Giáp từ Tuyên Quang tràn về. (trang 378) 

Năm 1945, ngày 21-8, Đặng Xuân Khu và Trung Ương ĐCSĐD về tới Hà Nội. Các ông vội 
vàng phối hợp với nhóm về trước của Võ Nguyên Giáp và nhóm cướp chính quyền của Thành Ủy 
Hà Nội để tìm thêm người đi chiếm giữ các cơ sở quan trọng trong toàn thành phố. (trang 379) 

Những đoạn trích dẫn trên chứng tỏ sự lộn xộn, không nắm vững vấn đề. Ngày 19-8 chẳng làm 
gì có nhóm của ông Giáp. Ông Hồ mãi ngày 25 mới giám mò về làng Gạ, ngoại ô Hà Nội. 

Đơn vị của Chu Văn Tấn/Võ Nguyên Giáp không là lực lượng vũ trang duy nhất trong các 
đảng phái, cũng chẳng về kịp cướp chính quyền (mãi 30-8 tiểu đoàn này mới mò về Hà Nội để dự 
ngày tuyên ngôn độc lập 2-9). Trái lại, Đại Việt Quốc Xã có mang 300 quân đi cướp chính quyền 
nhưng bị Trương Tử Anh phá đám, thu quân. Quốc Dân Đảng có mang quân về Hà Nội, nhưng 
lãnh tụ (Trương Tử Anh) không cho cướp chính quyền. 

Ngày 19-8-1945 chỉ có mấy chục thanh niên (Nguyễn Khang, Nguyễn Quyết,... có lẽ dưới sự 
chỉ đạo của Trần Đình Long) sách động dân chúng biểu tình tuần hành đến Bắc Bộ Phủ, bác sĩ Chữ 
giao liền chính quyền một khi! 

Nếu có bộ đội cướp chính quyền thì, trong cuốn hồi ký "Hà Nội Tháng Tám" (nhà xuất bản 
Quân Đội Nhân Dân, Hà Nội 1980), "trung tướng" Nguyễn Quyết phóng đại đủ thứ, hẳn không thể 
bỏ sót chi tiết "hào hùng" này. 
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- Tất cả [quốc hội] có 356 ghế, trong đó 18 ghế dành cho Nam Kỳ. (trang 408) Tuy nhiên chỉ 
còn 242 dân biểu trên tổng số 444 dân biểu, số còn lại bị Võ Nguyên Giáp thủ tiêu hay bắt giam, 
một số chạy ra nước ngoài. (trang 445) 

Số dân biểu là 444: 356 bầu gian + 18 dành cho Nam Bộ + 70 dành cho các đảng phái (không 
bầu). 

- Quân Pháp chiếm đóng Bắc Bộ Phủ là Phủ Toàn Quyền cũ. (trang 437) Ngày 23-6 phái đoàn 
được tin quân Pháp chiếm Bắc Bộ Phủ là Dinh Thống Sứ Pháp trước đây tại Hà Nội. (trang 440) 

Bắc Bộ Phủ là tên gọi nơi làm việc của khâm sai chính phủ Trần Trọng Kim ở Dinh Thống Sứ, 
không hề bị Pháp chiếm ngày 23-6. Đó là Phủ Toàn Quyền do Nhật chiếm đóng, rồi giao lại cho 
Pháp. 

- 150 ngàn tay súng của Tưởng Giới Thạch tràn vào Hà Nội làm chủ tình hình. (trang 449) 
Ông ta (Tiêu Văn) là chủ được điều này bởi vì ông ta mới thực sự là chủ nhân ông của Hà Nội 

với 180,000 tay súng. (trang 450) 
Vậy số quân đội Trung Hoa vào giải giới Nhật thật sự là bao nhiêu?  
- Năm 1946, ngày 19-12, bộ tư lệnh quân Pháp tại Hà Nội cho mật lệnh cấm trại và tập trung 

(quân Pháp). Khoảng 20 giờ đêm, quân của Võ Nguyên Giáp tấn công nhà máy điện Hà Nội và các 
nơi trọng yếu. Hồ Chí Minh cùng chính phủ rút về Hà Đông, tuyên bố toàn quốc kháng chiến. Việc 
ngăn chặn quân Pháp được giao cho 6 ngàn thiếu niên tự vệ Hà Nội và 8 ngàn thiếu niên tự vệ 
Nam Định. (trang 459) Do đó, khi trung đoàn thủ đô của Võ Nguyên Giáp bảo vệ Hồ Chí Minh 
chạy lên Hà Đông thì giao cho khoảng 8000 "tự vệ thành", tức là các thiếu niên vũ trang bằng dao, 
gậy với ít lựu đạn, cố cầm chân quân Pháp để Ủy Ban Kháng Chiến Trung Ương có đủ thì giờ di 
tản. (trang 485) 

Biết rằng trước sau cũng phải rút khỏi Hà Nội, ngày 19-12-1946, tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp 
bất thần cho quân bảo vệ Hồ Chí Minh và chính phủ Việt Minh di tản lên miền rừng núi Phú Thọ, 
giao việc cản đường quân Pháp cho 8 ngàn tự vệ Hà Nội và 6 ngàn tự vệ Nam Định. (trang 524) 

Chính phủ chạy vào Hà Đông hay lên Phú Thọ? 
Ý đồ của Võ Nguyên Giáp là một chuyện. Tự Vệ Thành đánh Pháp là một chuyện. Không biết 

đích xác số tự vệ thành là bao nhiêu, nhưng có lẽ không nhiều đến 8000. Nhất là Nam Định không 
thể nhiều hơn Hà Nội (con số ở hai chỗ trái ngược nhau) và họ chẳng nhận lệnh ở bất cứ đâu, chẳng 
cản đường giùm bất cứ ai. Khi Giáp khai chiến, lực lượng võ trang của cộng sản, Trung Đoàn Thủ 
Đô, bỏ chạy với chính phủ. Giáp giao việc cản đường và bảo vệ Hà Nội cho tiểu đoàn Tự Vệ Chiến 
Đấu, gồm các thành phần công nhân được cộng sản chọn lọc. Tự Vệ Thành là các thanh niên tiểu tư 
sản, gồm Liên Khu I ở bắc thành phố, Liên Khu II ở nam thành phố, mỗi nơi khoảng 2 ngàn, chỉ 
giữ nhiệm vụ hướng dẫn dân chúng tản cư. Nhưng rồi Tự Vệ Chiến Đấu đóng ở Khu Đấu Xảo lội 
Hồ Thiền Cuông lủi mất. Liên Khu II hoàn thành nhiệm vụ mang dân vùng Khâm Thiên, Bạch Mai 
tản cư. Liên Khu I tự động tổ chức tác chiến, chủ động đánh Pháp, chẳng có ai giao, cũng chẳng 
buồn biết, chẳng buồn lo việc ngăn chặn cho ai. 

Họ là Thanh Niên Tự Vệ Khu Phố chứ không phải là thiếu niên. Thiếu niên khi đó là thiếu 
niên cứu quốc, nhỏ hơn thì là nhi đồng cứu vong. 

- Ông [Bảo Đại] đã từng ở địa vị số một của Việt Nam, từng có của cải vàng bạc không cần 
đếm... (trang 470) 

Lúc đó ông [Bảy Viễn] mới biết rằng Bảo Đại làm vua mà không có một đồng bạc, mọi sự chi 
tiêu của Bảo Đại đều do chính quyền bảo hộ cấp từng đồng, từng cắc. (trang 492) 

Cả khi làm vua cũng như khi làm quốc trưởng, ông Bảo Đại đều... lãnh lương hàng năm của 
Pháp, nghe đâu cũng bộn, làm gì đến nỗi cấp từng đồng, từng cắc. Ở trang 90, tác giả viết: "Ông 
vua chỉ làm chủ những miếng đất hoang vu không sinh ra lợi lộc gì, (nhưng) đến khi nó sinh ra lợi 
lộc thì đất đó lại thuộc về người dân. Đó là lý do tại sao vua chúa Việt Nam không có nhiều tài sản 
như vua chúa các nước khác", thì ông Bảo Đại lấy đâu ra "của cải vàng bạc không cần đếm"?  
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- Có như vậy, ông [Bảo Đại] mới có thể có quân đội để chọi nhau với bất cứ lực lượng thù 
địch nào, dù là Pháp hay là CSVN. (trang 655) 

Thuở đó, ông cứ nghĩ rằng người Pháp không bao giờ giao súng cho ông bởi vì ông có thể 
dùng súng đó mà quật lại họ, cho nên trong đầu ông không có chuyện đánh nahu. (trang 668) 

Muốn có quân đội để chọi nhau mà trong đầu lại không có chuyện đánh nhau thì cũng lạ. 
- Ngoài ra, theo yêu cầu của Vi Quốc Thanh, bí thư quân ủy Trung Quốc là tướng Bành Đức 

Hoài đã cho chuyển thêm đến Điện Biên Phủ các loại súng hạng nặng, tất cả là 144 khẩu đại bác 
hoặc súng cối cỡ nòng trên 37 ly và 12 giàn hỏa tiễn địa không để chống máy bay. (trang 696) 

Năm 1954, ngày 23-4, trạm tiếp vận Tuần Giáo đã liên tục chuyển đến cho tướng Giáp một 
trung đoàn đại bác 75 ly không giật và 18 giàn hỏa tiễn 75 ly 6 nòng... (trang 718) 

Trong khi Staline chuyển cho CSVN mọi thứ vũ khí tối tân nhất đang còn nóng hổi trong các 
xưởng sản xuất của Nga, như là giàn hỏa tiễn địa địa 6 nòng 75 ly, giàn cao xạ nòng 37 ly... (trang 
757) 

Có được phép hiểu là Tàu chuyễn cho 12 giàn hỏa tiễn địa không và Nga chuyển cho 18 giàn 
hỏa tiễn địa địa, hay vẫn chỉ là 18 giàn phong cầm Stalin 6 nòng 75 ly mà thôi? 

- Sau đó, Trường Chinh và Nguyễn Chí Thanh lo việc gửi gấp 25,000 tân binh để bổ sung quân 
số cho Điện Biên Phủ, huy động dân công ở Ninh Bình vận chuyển cấp tốc 600 tấn lương thực, và 
Thanh Hóa vét cả lúa giống để cung cấp cho mặt trận 11,000 tấn lương thực. (trang 718) 

Sau này, hồi ký của tướng Giáp cho thấy dân công vận chuyển gạo từ Ninh Bình lên tới Cò 
Nòi, nghĩa là khoảng 200 cây số mà đã hao hụt hết 98% số gạo vận chuyển, thì lấy đâu ra gạo cho 
bộ đội tại ĐiệnBiên Phủ, bởi vì từ Cò Nòi tới Điện Biên Phủ còn hơn 100 cây số nữa. (trang 720-1) 

Từ Ninh Bình tới Cò Nòi đã hết 98%, thì từ Thanh Hóa đến Điện Biên Phủ còn... huy động nữa 
để làm gì? 

- Sau này, các sử gia quốc tế cho rằng các lãnh tụ cộng sản Việt Nam hăng say thực thi cách 
mạng cải cách ruộng đất vì đó là bước lý tưởng trên con đường cách mạng do Lénin vạch ra. 

Tuy nhiên đoạn hồi ký của Hoàng Tùng trên đây và hồi ức của Hoàng Quốc Việt cho thấy các 
ông không hề muốn thực hiện cải cách ruộng đất. Thậm chí Hoàng Quốc Việt cho biết các ông bàn 
nhau hãy làm qua quít cho có. (trang 793) Cũng chính Hoàng Tùng vô tình tiết lộ: Sau này có 
những phiên họp Bộ Chính Trị, tôi hay cùng ngồi lại với Bác nói chuyện. Có lần Bác trầm ngâm 
nói: Mình đã nói để kháng chiến xong đã mới tiến hành cải cách ruộng đất, cứ ép mãi... Hoàng 
Tùng muốn chứng minh là ông Hồ Chí Minh phản đối cuộc cải cách 1953. Tuy nhiên, nếu phân 
tích kỹ câu nói mà Hoàng Tùng trưng dẫn, thì rõ ràng ông Hồ Chí Minh tán thành cải cách ruộng 
đất, tán thành tiến hành bạo lực để thực hiện cách mạng vô sản, nhưng ông ta chỉ muốn làm việc 
đó sau khi ông ta đã nắm được chính quyền, nghĩa là đã nắm chắc vận mạng của dân tộc Việt Nam 
trong tay. Hay nói một cách văn chương thì ông không thể làm khi chưa lọt được vào nhà của cô bé 
quàng khăn đỏ. 

Ông thâm trầm và gian ác hơn Mao Trạch Đông là ở chỗ đó. (trang 799) 
Tác giả làm như không biết việc "cải cách ruộng đất" là điều không thể thiếu sót trong chủ 

trương của cộng sản, bất cứ ở Nga, ở Tàu,... 
Tuy vậy tác giả vẫn thản nhiên lên án "Xô Viết Nghệ Tĩnh đã đem lại cho dân chúng Việt Nam 

một sự hiểu biết kinh hoàng về cách mạng vô sản" (trang 205) và trích dẫn cuốn "Chuyện Làng 
Ngày Ấy" của Võ Văn Trực, viết về các chuyện tập trung tổ tiên, tập trung thần thánh phật, tập 
trung mồ mả, thuế khả năng, thuế nông nghiệp, đấu tố chính trị,... xảy ra nhũng ngày đầu "cách 
mạng thành công" ở Nghệ An, "quê hương cách mạng", dưới sự chỉ đạo của Võ Nguyên Hiến. Hiến 
là lãnh tụ cao cấp, cùng thời, cùng trang lứa, cùng địa vị (trung ương ủy viên tại Đại Hội I ở Macao, 
1935) với "Bác Hồ" (chỉ là ủy viên dự khuyết). Tất cả những chuyện tàn bạo khủng khíếp y chang 
đợt chính thức sau đó (1953-6) chừng cỡ vài, ba năm, thì không thể đổ cho do sự hiện diện hay ép 
buộc của cố vấn Tàu. Chỉ có thể hiểu là Hoàng Tùng đã thành công trong công việc lạc dẫn, khiến 
tác giả bàn nhảm là các ông cộng sản chỉ muốn "làm qua quít cho có"!  
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Cuối cùng, tác giả trích dẫn bà Dương Thu Hương: 
Dưới sự chiêu dụ của những lý lẽ hào hoa, dân tộc Việt bị xé làm đôi, một cách vô thức đã tự 

nguyện biến thành hai đạo quân đánh thuê cho hai hệ thống chính trị đối nghịch... Nó là sự xung 
đột giữa hai thế lực hiếu chiến, Mỹ một bên và những người Cộng Sản Việt Nam một bên. (trang 
847) 

Và ông cho rằng bà Dương Thu Hương quan niệm hai bên đều vì ảo tưởng hoang đường của ý 
thức hệ mà tàn sát lẫn nhau. Còn theo ông, thì không phải là sự tàn sát giữa hai ý thức hệ vì, đối với 
thanh niên Việt Nam, đa số là con nhà nghèo, chủ nghĩa tư bản, ý thức hệ tư bản, chủ nghĩa tự do, ý 
thức hệ tự do chỉ là điều tưởng tượng. Mà: 

Người dân Miền Nam Việt Nam chỉ hiểu tự do có nghĩa là sống một cuộc sống mà không ai 
xâm phạm vào cuộc sống của ai. Không một thế lực nào có quyền can thiệp vào cuộc sống của mỗi 
cá nhân hay mỗi gia đình, và cũng không ai có quyền quản lý cuộc sống của người khác, nhất là 
quản lý tư tưởng của người khác. Tuy ý nghĩa của hai chữ tự do to lớn và thiêng liêng như vậy, 
nhưng người Miền Nam Việt Nam không coi đó là mục tiêu cần phải đấu tranh để có được, bởi vì 
họ đã có thứ đó rồi. Từ ngàn xưa, ông bà tổ tiên họ đã để lại cho con cháu thứ đó rồi. Vậy nên cái 
"sự tự do" đó là đương nhiên, không phải là mục tiêu lý tưởng của một "ý thức hệ" nào đó. 

Thế nhưng một khi cái "tự do" đó mất đi thì người ta phải giành lại cho bằng được. Hoặc thấy 
nó có nguy cơ bị mất đi thì người ta phải bảo vệ nó, kể cả bảo vệ bằng máu và mạng sống của 
mình. Đó không phải là chiến đấu cho lý tưởng chính trị. Mà là bảo vệ cuộc sống bình an của cá 
nhân, cho gia đình và cho mọi người. (trang 847-8) 

Người Việt Nam chống cộng không phải vì làm tay sai cho đồng minh Hoa Kỳ, mà chính Hoa 
Kỳ đã trở thành đồng minh của người Việt Nam trong công cuộc chống cộng. Ngay từ năm 1945, 
người Việt đã chống cộng, trong khi cũng năm đó thì Hoa Kỳ đang còn bắt tay thân mật với cộng 
sản Nga Xô. Đến năm 1948, khi vấn đề giao hảo giữa Hoa Kỳ và cộng sản Nga Xô bắt đầu căng 
thẳng, thế giới bắt đầu phân cực, thì Việt Nam đã thành lập xong một chính phủ chống cộng. Điều 
này chứng tỏ Hoa Kỳ đã theo dân Việt mà chống cộng, chứ không phải dân Việt chống cộng giùm 
cho Hoa Kỳ. 

Lịch sử đơn giản như vậy nhưng ngày nay những người Việt Nam chân chính không thể giải 
thích được ngay cả đối với con cái, vì họ không có một quyển lịch sử thực sự để làm bằng chứng, 
trong khi đó trên các kệ sách toàn là những sản phẩm lịch sử giả mạo phi lý. (trang 857) 

Sở dĩ có sự bất đồng trên đây là vì cả hai vị đều quá dựa vào ngôn từ, mà lại dùng không đúng 
chỗ. 

Quí vị đó không phân biệt nổi dân tộc và chính thể. Không ai chối cãi có hai chủ nghĩa, hai ý 
thức hệ cộng sản-tư bản đối nghịch. Nhưng mà là đối nghịch giữa hai đế quốc và những tay sai. 
Không hề là đối nghịch giữa dân tộc, dù rằng dân tộc bị bọn tay sai xé làm đôi, bị cưỡng bách làm 
lính đánh nhau cho chúng. Chẳng làm gì có chuyện dân tộc Việt Nam chống cộng sản, chống tư 
bản. Cuộc chiến giữa Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa (cộng sản) một bên, Pháp (thực dân/tư bản) 
một bên là do tự nguyện, do ủy nhiệm (của Nga, của Mỹ). Cuộc chiến giữa Việt Nam Dân Chủ 
Cộng Hòa và Cộng Hòa (Đệ Nhất, Đệ Nhị) là do ủy nhiệm của Nga/Tàu, của Mỹ. Việt Nam Dân 
Chủ Cộng Hòa, Việt Nam Cộng Hòa là hai thể chế của hai đám tay sai. Không hề là của dân tộc. 
Họ giàn dựng bằng áp đặt, bằng gian lận. Do đó, có hai phe tranh chấp trên đất nước Việt Nam. Và 
người dân Việt bị cưỡng bách nhập ngũ bắn giết, nhưng không hề có nghĩa là dân tộc Việt Nam 
chia rẽ, hận thù nhau. Mà chỉ là cuộc chiến giữa hai đế quốc cộng sản-tư bản qua đám tay sai tự 
nguyện hay được ủy nhiệm. Cả hai đều không hề là nội chiến, là cuộc chiến của nhân dân, của 
người quốc gia. 

Dân tộc Việt (tối đại đa số thường dân Việt, gồm cỡ 60 sắc tộc) chẳng hề biết đến đế quốc, chủ 
nghĩa, ý thức hệ nào. Điều họ biết là sự phải sự trái, sự đạo đức sự vô luân, sự an bình sự hỗn 
loạn,... 
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Dù muốn dù không, ảnh hưởng của một nền nho giáo cũng bàng bạc trong mọi nếp sống: 
Người quân tử như gió, kẻ tiểu nhân như cỏ; quân xử thần tử, thần bất tử bất trung; phụ xử tử tử, tử 
bất tử bất hiếu; cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy; quyền huynh thế phụ; phu xướng phụ tùy,... Sự tự do 
mà ông Trinh nói thực sự chẳng hề vốn có. Lịch sử dân tộc ta dù có không bị ngoại bang cai trị thì 
cũng bị vua quan chèn ép khá nặng. Thường chỉ có bổn phận mà không có quyền lợi. Bắt làm gì thì 
phải làm cái đó. Nhà nước lôi đi đánh Miên Cộng, thì đi đánh Miên Cộng; lôi đi đánh Trung Cộng 
thì đi đánh Trung Cộng, dù là bộ đội... Việt Cộng! Đâu có giám lý gì đến sự là quân thù hay "ngoài 
là đồng chí, trong là anh em, sông liền sông núi liền núi, môi hở răng lạnh" vừa mới đó!? 

Chính vì thế mà ngoài Bắc dân vẫn cam chịu từ 1945, trong Nam từ 1975 đến nay. Mọi việc là 
do cá nhân hoặc tập thể cầm quyền áp đặt, và toàn dân đành chấp nhận. Nếu có chuyện phản kháng 
nào đó (cộng sản/chống cộng), thì phần lớn cũng do những thành phần bên trên nhỏ nhoi, còn tối 
đại đa số đành an phận tuân thủ. Họ làm gì có ý thức về tư bản, về cộng sản, kể cả dân chủ, tự do. 
Mà họ cũng chẳng cần. Miễn là cứ sống theo điều tổ tiên ông bà dạy dỗ. Vả đã có ai là tư bản (chủ 
xí nghiệp), là cộng sản (công nhân xí nghiệp) đâu, để mà... tự nguyện thành cộng sản hay chống 
cộng. 

Dĩ nhiên không thể chối cãi rằng có một tối thiểu thiểu số cả tin những điều lãnh tụ nói, thành 
tâm bảo vệ chế độ, để mà "chống Mỹ Ngụy cứu nước" hay "chống cộng bảo vệ tự do". Còn tối đại 
đại đa số thì chẳng ngu ngơ gì. Với "cha già dân tộc", mà "tiếng nói dân tộc" thì rằng: 

Từ ngày xuất hiện thằng Hồ, 
Nhân dân đói khổ, cơ đồ ngả nghiêng... 
Bác hả miệng ra, mồm thăm thẳm 
Em giơ chân dạng, lỗ thâm sâu. 

Còn với "chí sĩ anh minh", thì: 
Toàn dân Việt Nam biết ơn tô hủ tíu, 
Tô hủ tíu, tô hủ tíu ngon ghê! 
Bà Ngô Đình Nhu bóp c... Ngô tổng thống, 
Ngô tổng thống, Ngô tổng thống kêu đau. 

Hẳn nhiên là dân tộc (quần chúng) chẳng thuộc bất cứ phe nào. Đó là thực tế, chẳng nên nói 
rông rài. Muốn làm gì nên chuyện thì cũng phải căn cứ trên thực tế đó. 

Nếu nói chống cộng, thì thiên hạ chống ngay từ khi Lenin cướp được chính quyền (1917). Ở 
Việt Nam ngay từ khi đó cũng đã có người theo, người chống, không phải từ 1945, lại càng không 
phải từ 1948. Pháp trở lại Việt Nam 1945 là vì được Hoa Kỳ trang bị, viện trợ để nhắm công việc 
chống cộng là chính. Đừng có nói nhảm là Hoa Kỳ theo Việt Nam chống cộng. Có điều có nhiều 
cách chống cộng: chống cộng kiểu thực dân, chống cộng kiểu tư bản, chống cộng kiểu thiên chúa 
giáo, chống cộng kiểu tay sai, chống cộng kiểu người quốc gia/người dân yêu nước. 

Dĩ nhiên người quốc gia/người dân yêu nước chống cộng yếu xìu, vì không tiền, chưa kể luôn 
luôn bị đủ mọi thế lực – đế quốc thực dân, đế quốc cộng sản, đế quốc tư bản, tập đoàn tay sai đàn 
áp, phá hoại, phân hóa,... Đó là lý do tại sao cho đến nay cộng sản vẫn tồn tại trên đất nước Việt 
Nam. 

"Người Việt Nam chân chính" chẳng cần phải có một "cuốn sử thực sự" mới giải thích được 
cho con cái. Cứ sống dưới ách cộng sản là đủ, chẳng cần giải thích. Còn với đám con cái tung tăng 
ở ngoài vòng (hải ngoại) thì liệu phụ huynh thực có chịu tốn thì giờ công sức giảng giải không, hay 
chỉ lo ganh đua, làm giầu, thụ hưởng,... 

KẾT LUẬN 
T. Vấn, tức nguyên sĩ quan chiến tranh chính trị Trương Văn Vấn, trong bài "Vài ý nghĩ nhân 

đọc Hồi Ký Không Tên của cựu dân biểu Lý Quí Chung" viết: Người viết hồi ký là để kể lại những 
sự kiện xảy ra trong đó chính mình mắt thấy tai nghe, để cho hậu thế có cái nhìn trung thực hơn về 
lịch sử, và từ đó có những nhận định chính xác và đồng thời rút ra những bài học bổ ích. Nhưng 
tiếc thay, từ sau cuộc chiến tranh Việt Nam, nhiều người viết hồi ký để chạy tội, đánh bóng cá nhân 
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mình hay bạn bè, bóp méo sự kiện, nhắm mục đích tuyên truyền cho một cá nhân hay cho một học 
thuyết. Đó là chưa kể tầm mắt hạn hẹp của người viết. Người đương thời còn đọc với con mắt cảnh 
giác vì họ ít nhiều cũng có cơ hội biết được phần nào những gì đã xảy ra, để mà gạn lọc. Còn các 
thế hệ mai sau sẽ dễ dàng bị những thái độ ngụy tín, vô trách nhiệm ấy lừa gạt. (Úc Trai, đặc san 
Tổng Hội Ái Hữu Cựu SVSQ/ĐHCTCT Đà Lạt, số tháng 9, 2005). Đọc cuốn sách của tác giả Bùi 
Anh Trinh, tôi thấy khá thú vị. Vì thấy có thể nhân lời khẳng quyết tự hào là "triệt tiêu những hỏa 
mù" của tác giả để bổ chính những điều sai lạc. 

Tôi là một thường dân Việt, chẳng thuộc danh gia thế phiệt, chẳng có địa vị, cũng chẳng có tài 
sản, chẳng thuộc đảng phái, lại cũng chẳng theo một tông giáo nào. Có nghĩa là tôi chẳng có một 
động lực gì để mà thiên về một phe, một cá nhân nào. 

Nếu nghiêng về bên này, ngả về bên kia họa chăng là do quyền lợi cá nhân riêng rẽ. Nhưng từ 
khi có trí khôn tôi vẫn cho rằng mỗi người đều phải có bổn phận với bản thân (nghĩa là phải tự nuôi 
lấy thân mình, không thể ỷ lại vào thế lực, của cải ông cha), với tổ tiên (không được gây tai tiếng 
cho dòng họ), với đất nước (đã nuôi dưỡng mình). Nên nếu có ngả về bên nào, thì bên đó cũng phải 
ở trong vòng ba điều này. Tóm lại là phải lương thiện, có thể ich mình miễn đừng hại người, nhất là 
không thể hại đến danh giá ông bà, đất nước. Đó là chuyện cá nhân. Nhưng xét ra chuyện quốc gia 
đại sự cũng không thể khác. Do đó, khi nói đến người đến việc, tôi cũng chỉ quan tâm về ba tiêu 
chuẩn này thôi: quyền lợi cá nhân, gia đình, đất nước ở mức độ nào. Nhất là những người lo quốc 
gia đại sự thì lại càng cần xét nét căn cứ trên những tiêu chuẩn này. Nếu độc tài thì là ích kỷ cá 
nhân. Nếu kéo bè kéo cánh thì là gia đình trị. Nếu để quyền lợi quốc gia dân tộc lên trên quyền lợi 
gia đình, bản thân, thì là yêu nước thương nòi. 

Mà dĩ nhiên chỉ có thể căn cứ vào những hoàn cảnh, điều kiện cụ thể, việc làm thanh thiên 
bạch nhật. Không ai có thể nêu lên những lý do thầm kín không thể chứng minh để bào chữa thế 
này thế nọ. 

Dĩ nhiên lịch sử là chuyện đã qua, chuyện đã rồi, không ai sửa đổi được, và phải chấp nhận. 
Những chuyện "nếu như thế này, nếu như thế kia" chỉ là trà dư tửu hậu, giải trí, tiêu thì giờ. Tuy 
nhiên chúng có khả năng làm bia miệng luận công định tội để răn đe kẻ đi sau cũng như giúp được 
kinh nghiệm để khỏi sa vào lỗi lầm cũ. Người ta thường nói đến duyên nghiệp, lại nói nhân nào thì 
quả đó. Theo tôi hiểu là một sự việc xảy ra là nó vốn đã có mầm mống, lý do sẵn rồi. Tôi không đủ 
trình độ để biết những mầm mống đó là gì. Điều dễ hiểu hơn với tôi là câu: nước có tuần, dân có 
vận. Khi dân, nước đến tuần vận bĩ, thì sinh ra đủ loại quái trạng. Chỉ có điều bĩ gì mà quá lâu, cả 
hàng hai thế kỷ (từ Gia Long nguyên niên 1802 đến Cộng Hòa Xã Hội Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam 
2009) chẳng lúc nào dân được thoát giặc cướp, lụt lội, bom đạn, bóc lột, đàn áp,... 

Có người giải thích là vì mình tiêu diệt dân tộc Chám, nay phải trả quả. Thế nhưng nhiều dân 
tộc khác tiêu diệt dân thổ dân Mỹ Châu, Úc Châu, Phi Châu,... mà họ có phải trả quả gì đâu [1]. 

Nên riêng tôi, tôi cho là tuần vận xui khiến nên một chuỗi những sự việc lỗi thời, đưa đến kết 
quả ngày nay. Đã do tuần vận thì có nghĩa là cũng chẳng phải lỗi của ai. Ở thời điểm đó, với những 
con người đó, thì sự việc đó phải xảy ra. Bằng không thì: 

- ông Gia Long đã lo việc canh tân xứ sở, vì đã sớm tiếp xúc với tây phương, cụ thể nhìn thấy 
sự trên cơ của tây phương 

- các người Pháp đã thực tâm cộng tác với người Việt để cùng tiến bộ  
- các đảng phái đã cộng tác với ông Bảo Đại 
- ông hoàng đế Bảo Đại đã không giao chính quyền cho cộng sản  
- ông Hồ Chí Minh đã bỏ cộng sản 
- ông cựu hoàng Bảo Đại đã xông xáo để có hậu thuẫn của quốc dân  
- ông Ngô Đình Diệm đã thực thi dân chủ 
- ông Nguyễn Văn Thiệu đã triệu tập "hội nghị diên hồng" để đối phó với cộng sản,... Những 

điều mong nước đều không xảy ra. Và tất cả những điều đáng tiếc đều là chuyện đã qua. Ngày nay, 
chúng ta bắt đầu từ số không: trong nước khó lòng xoay xở vì chế độ kềm kẹp tối đa; ngoài nước, 
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thế hệ già không còn khả năng, thế hệ trẻ ít quan tâm; người ngoài chẳng ai muốn "lắc lư con tàu" 
(rock the boat). Còn nếu muốn nhắc lại chuyện xưa (lịch sử), dĩ nhiên phần lớn cũng chỉ là việc tìm 
tòi sưu khảo ở các tài liệu, thì chuyện suy diễn, giải thích, kết luận,... tùy thích mỗi người. Nhưng 
phải đối chiếu kỹ càng, căn cứ trên những sự kiện có nhiều phần thực, mà không thể là những điều 
không chắc chắn, rành mạch hoặc tệ hơn là tự tưởng tượng ra, đã chẳng có ích gì, mà chắc chắn lạc 
dẫn người trẻ nào tin tưởng ở mình. 

Tóm lại, tác giả Bùi Anh Trinh viết về giai đoạn từ khi Pháp mới nhòm ngó Việt Nam (1854) 
đến khi ông Hồ đi theo cụ Mác, cụ Lê (1969), mà chỉ nhập ngũ sau vụ Mậu Thân (1968), có nghĩa 
không hề chứng kiến những sự việc lịch sử được đề cập, không sống ở ngoài Bắc để hiểu biết bản 
thân về cộng sản. Tất cả đều do công phu tìm tòi ở tài liệu của tiền bối. Và phải công nhận ông đọc 
thật nhiều, có được nhiều sử kiện đáng giá. Chính vì thế, tôi đã mong mỗi tủ sách gia đình nên có 
một cuốn. 

Tuy nhiên, tôi thấy có bổn phận lưu ý quí vị độc giả phải đọc cuốn sách với sự cẩn tác gắt gao. 
Vì phải thú thực rằng trong đời tôi chưa bao giờ đọc một cuốn sách có nhiều "hỏa mù" đến thế. Các 
tài liệu đưọc tác giả sử dụng lung tung nên chỗ nọ chõi chỗ kia. Nhiều khi ngay trong một trang mà 
mấy tên nhân vật cũng mỗi chỗ biên sai một cách khác nhau. Chưa kể nhiều điều sai lạc, có lẽ do 
chính tác giả tưởng tượng ra, nhất là những luận bàn thì nhiều điều thật là của một ông "thày bàn 
loạn". Tôi hi vọng những điều này chỉ là do vô tình mà không do một hậu ý nào cả. Dù sao chúng 
cũng có một công dụng là khiến người đọc phải so sánh với các sách khác, các tác giả khác. Cuối 
cùng sẽ biết sự thực lịch sử. Để phân biệt đúng sai, phải trái, như tác giả Bùi Anh Trinh viết: 

"[H]ọ là những người chuyên môn tưởng tượng, cả đời họ chẳng bao giờ (bắt tay hành động 
để) làm nên một sự nghiệp hay một thành tích nào cả. Họ chỉ cầm cây viết và ngồi tưởng tượng. 

Dĩ nhiên là trí tưởng tượng đưa con người tới nhiều giả thuyết. Và mỗi khi vừa ý với giả thuyết 
nào thì họ cứ đinh ninh mọi việc xảy ra đúng như họ đã nghĩ. Chỉ tội cho một số người Việt Nam 
đã đọc những sản phẩm tưởng tượng này và cứ tin đó là sự thật." 

Amen! 
 

1. Vấn đề cần kiểm soát lại, ngõ hầu giải tỏa thành kiến giữa các dân tộc. Theo cổ sử, nước của Kinh 
Dương Vương và Lạc Long Quân bắc đến Động Đình Hồ, tây đến Ba Thục, đông đến Nam Hải, nam đến 
nước Hồ Tôn (đầu công nguyên Mã Viện gọi là Tây Đồ Di và đến thế kỷ II sau công nguyên gọi là Lâm Ấp, 
rất có thể là nước Chiêm Thành). Đến đời các vua Hùng chỉ còn 15 bộ: Vũ Định (Thái Nguyên, Cao Bằng), 
Lục Hải (Lạng Sơn), Tân Hưng (Hưng Hóa, Tuyên Quang), Chu Diên (Sơn Tây), Phúc Lộc (Sơn Tây), Phong 
Châu (Vĩnh Yên, Phúc Yên), Vũ Ninh (Bắc Ninh), Ninh Hải (Quảng Yên), Dương Tuyền (Hải Dương), Giao 
Chỉ (Hà Nội, Hưng Yên, Nam Định, Ninh Bình), Cửu Chân (Thanh Hóa), Hoài Hoan (Nghệ An), Cửu Đức 
(Hà Tĩnh), Việt Thường (Quảng Bình, Quảng Trị), Bình Văn (đất miền Nam đến Đại Lãnh/Phú Yên), tức là 
phần đuôi, giáp Chiêm Thành. 

Có lẽ các vua Chiêm (gốc Ấn Độ, không phải người Chàm) hiếu chiến, ngay từ thời bắc thuộc, sử chép 
luôn tràn sang cướp bóc và xâm chiếm miền nam nước ta đến cả châu Hoan, châu Ái và cai trị cho đến năm 
808. Nên khi giành được độc lập, vua Lê Đại Hành nhà Tiền Lê sai sứ giả thông hiếu, vua Chiêm bắt giam nên 
phải chinh phạt vào năm 892. Đến đời nhà Hậu Lý, vẫn không hết chuyện quấy nhiễu, năm 1069 vua Lý 
Thánh Tông cùng Lý Thường Kiệt bắt được vua Chiêm (Chế Củ). Chế Củ chuộc mạng, trả lại ba châu Địa Lý, 
Ma Linh và Bố Chính (tức Quảng Bình và bắc Quảng Trị). 

Vua Trần Nhân Tông chủ hòa, gả Huyền Trân công chúa cho Chế Mân. Năm 1306, Chế Mân dâng hai 
châu Ô, Rí (tức nam Quảng Trị và Thừa Thiên, đến đèo Hải Vân) làm hồi môn. 

Năm 1470, vua Chiêm Trà Toàn cầu viện nhà Minh dẫn quân cướp phá Hóa Châu. Vua Thánh Tông nhà 
Hậu Lê thân điều quân thu hồi đất đai gồm Quảng Nam, Quảng Ngãi bắc Bình Định. 

Sau đó Chiêm Thành coi như trên đà tiêu diệt, nhà Nguyễn thôn tính phần đất còn lại: Năm 1653 vua 
Chiêm Bà Thấm đánh Phú Yên bại trận xin hàng dâng chúa Nguyễn Phúc Tần đất đến sông Phan Rang. Năm 
1693 vua Chiêm Bà Tranh không triều cống, chúa Nguyễn Phúc Chu sai đánh bắt, lấy đất đến Phan Rí. Năm 
1697 lấy hết đất Chiêm, lập phủ Bình Thuận (tức tỉnh Bình Thuận). 

Cũng nên nói thêm phần đất Nam Bộ coi như thuộc Thủy Chân Lạp (Cao Miên). Nhưng thực tế khi đó 
chẳng ai buồn ngó ngàng. Rồi do chuyện dâng đất cầu viện và di dân vùng này biến thành lãnh thổ của Việt 
Nam chứ chẳng phải do cướp bóc xâm chiếm. 
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SÁCH DO   VietBooks 
xuất bản 

 
DĨ VÃNG, Sĩ Quốc, 310 trang, $10.00 
Thế kỷ 20 tại Việt Nam, với những biến chuyển, những việc, những người tác động vào cuộc 
đời của nhân vật chính – cặp vợ chồng kết hợp do thời cuộc, nổi trôi với thời cuộc – do các 
người lãnh đạo bất xứng của thế hệ chúng ta tạo nên một cách hoàn toàn vị kỷ ngu xuẩn. 
 
MÙA THU CUỐI LỐI, Hoàng Hôn, 370 trang, $12.00 
Những chọn lựa, những hoạt động của những thanh niên điển hình của một thời kỳ. Nhưng 
khắc khoải suy tư của một thường dân về quá khứ, về hiện tại cũng như về tương lai của suốt 
50 năm khói lửa, chết chóc và phân ly. 
 
LŨY TRE XƯA, Hoàng Thị, 330 trang, $10.00 
 
Những người, những hình ảnh của một thời vừa đây mà tưởng như đã xa xôi tự thuở nào, qua 
lối sống, cách nhìn của một thiếu nhi, thiếu nữ, thiếu phụ suốt hơn 30 năm, giữa một cuộc 
chiến phi lý, do đám người độc ác và phản quốc cố tình tạo nên. 
 
ĐỜI VÀO THU, Hồng Vân, 310 trang, $10.00 
"Thuở trời đất nổi cơn gió bụi, Khách má hồng nhiều nỗi truân chuyên. Xanh kia thăm thẳm 
từng trên, Vì ai gây dựng cho nên nỗi này"? Vì đám cộng sản phi nhân phi luân gây nên thảm 
cảnh núi xương sông máu khiến bao nhiêu phụ nữ Việt, phải xa chồng trong thời chiến, xa 
chồng trong thời bình. Rồi đành dắt đàn con dại vượt biên tìm đất sống. Sống thì có, nhưng 
sống giữa một văn hóa xa lạ, không hào hứng và một tương lai...!? 
 
40 NĂM VIỆT NAM 1940-80, Hoàng Hôn, 640 trang $20.00 
Người và việc trong giai đoạn vô cùng nhiễu nhương của lịch sử cận đại Việt Nam qua nhãn 
quan hoàn toàn trung thực của người thường dân Việt.  
 
ĂN ỐC NÓI MÒ, Hoàng Hôn, 640 trang, $20.00 
Tạp luận phản ảnh những suy nghĩ về cộng sản, về sự có thể cộng tác với cộng sản trong việc 
xây dựng đất nước hay không, về những công việc người cộng sản, người thiên cộng, người 
không cộng sản, người chống cộng đang làm hiện nay.  
 
NGHĨ QUẨN VIẾT QUANH, Hoàng Hôn, 610 trang, $20.00 
Tập hợp một số bài bàn về những việc, những người, những thảo luận giữa các thành phần tị 
nạn trong công cuộc chống cộng. 
 
DÂN NGHĨ, VIẾT, ĐỌC VÀ NÓI, Hoàng Hôn, 610 trang, $20.00 
Những ý kiến ở khắp nơi được trao đổi một cách nghiêm trang, trong tinh thần thành khẩn 
nhằm đạt sự đồng thuận về một mẫu mực tốt đẹp cho xã hội Việt Nam mai sau. 
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DÂN Ý, Hoàng Hôn, 690 trang, $22.00 
Những suy nghĩ bổ túc cho quí vị người Việt xưa nay ít có thì giờ quan tâm về những vấn đề 
trên cũng như cho những người Việt trẻ tại quốc ngoại ít có điều kiện hiểu biết về đất nước, 
con người Việt Nam. 
 
DÂN LUẬN, Hoàng Hôn, 670 trang, $22.00 
Những người, những việc tại thủ đô Miền Nam 1960-1980 và tại "thủ đô tị nạn" những năm 
2000. 
 
DÂN BÀN, Hoàng Hôn, trang, $20.00 
Điều lầm lẫn lớn của những người dân bình thường là đã không phổ biến những ưu tư thắc 
mắc, những mong ước đòi hỏi bình thường nhưng vô cùng thiết đáo, khiến mọi việc đã được 
giải quyết một cách xa vời, không liên quan đến đa số, đúng hơn, luôn luôn thiệt hại cho đa 
số. 
 
CỘNG SẢN ĐANG LỪNG LỮNG TRỞ LẠI, Đại Dương, 650 trang, $20.00  
Đúng ra, đây chỉ là một lối nói. Không như những lời tuyên bố bừa bãi của số người vì muốn 
ăn bám, vì nhẹ dạ đã nhổ nước bọt lên quá khứ của chính họ, của cha mẹ họ, của gia đình họ, 
cộng sản Việt Nam chưa bao giờ ra đi, chưa bao giờ từ bỏ quyền lực. Mọi thay đổi, nếu có, 
cũng đã chỉ là tạm bợ, miễn cưỡng, bó buộc. Thay đổi không phải vì phúc lợi của người dân, 
mà chỉ để những người cộng sản có thể tiếp tục giữ được quyền hành hạ cả một dân tộc.  
 
BEHIND THE BAMBOO HEDGES, Mai Phuong, 340 pages, $10.00 
The author does not write about a person, some landscape, or love. Her main emphasis was to 
portray the lifestyle, the way of thinking, and the behavior of generations of Vietnamese 
during and after the prolonged war. A war – conducted by puppets from both Capitalist and 
Communist blocks – that was imposed on a people who only wanted to live in peace and 
harmony among themselves and among all other peoples in the world. 
 
AUTUMN, Mai Phuong, 300 pages, $10.00 
The purpose of the book is to raise some minimal awareness about the background of the 
Vietnamese refugees, awareness that leads to the understanding of the real Vietnamese whose 
reputation has been smeared for so long by individuals and news media. 
 
VIETNAMESE COMMUNISTS, Viet Thuong, 450 pages $20.00 
This book comes about to redress many mistaken writings and references both from 
Vietnamese and foreigners "informed sources and authorities". Vietmamese communists – 
Ho Chi Minh with his disciples and their records – appear as true persons, true facts. No 
fabrications, no smears whatsoever.  
 
 

Ngân phiếu, thư từ, liên lạc xin đề tên Người Dân và gửi về:  
P.O. Box 2674 

Costa Mesa CA 92628 
Tel: (714) 549.3443 

 
 


