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Hai mươi năm miền Nam 1955–1975
Thứ Tư, ngày 14 tháng 7 năm 2010

Tác giả: Nguyễn Văn Lục
Người đọc: Trần Phong Vũ

Trong Lời giới thiệu tác phẩm, với tiêu đề “Một lần nhìn lại”, nhà văn Uyên Thao,
người chủ trương tủ sách Tiếng Quê Hương viết:
“Nguyễn Văn Lục không là sử gia, không là học giả, không là nhà văn và cũng không
bao giờ là chính khách nên không thể quy cho tác phẩm của ông bất kỳ tính chất nào
liên quan đến các chức danh đó.

Tác phẩm của ông có thể gọi là ký sự, là sưu tập, là nhận định, là tạp luận…, nhưng
quan trọng hơn hết không phải tên gọi mà chính là tác động gợi nhắc từ những con
người, những sự kiện đã ghi dấu một thời oan nghiệt của nhiều thế hệ con dân Việt
Nam, trong đó có Nguyễn Văn Lục đã hiện diện như một chứng nhân và cũng là một
nạn nhân.

Những bài viết tập họp thành nội dung tác phẩm HAI MƯƠI NĂM MIỀN NAM 19551975, vì thế, không chỉ là tập họp những bức chân dung thời thế của một đoạn
đường lịch sử mà còn là tiếng gào bức thiết của những thân phận bị giam hãm giữa
trăm ngàn đoạ đày vò xé để khơi lên mọi hướng suy tư cần thiết nơi mỗi người
đọc…”

Từ những giòng mở đầu ấy, trong suốt 17 trang kế tiếp của Một lần nhìn lại, Uyên
Thao không trực tiếp đi vào chi tiết nội dung tác phẩm của Nguyễn Văn Lục. Ông có
những chọn lựa riêng. Chọn lựa của một nhà văn, hơn thế, một người nắm trọn chủ
trương, đường lối của tủ sách, một cơ sở xuất bản mà ngay từ đầu đã xác định vị trí,
thế đứng của mình. Vị trí, thế đứng ấy, như tên gọi: Tiếng Quê Hương, Những tiếng
nói uất nghẹn, oan khốc, không thể và không có điều kiện cất lên thành lời, vẳng lại
từ một quê hương khốn khó bên kia bờ đại dương.
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Đặt nền trên những kỷ niệm, những nỗi ám ảnh dai dẳng về chiến cuộc Việt Nam nơi
những cựu binh Hoa Kỳ: Robert F. Turner, Jim Webb (James Henry “Jim” Webb, Jr.
(hiện là Nghị sĩ trong Thượng Viện Hoa Kỳ), Rich Luttrell, Duery Felton (người quản
lý phòng sưu tập tại đài kỷ niệm 58 ngàn chiến binh Mỹ đã hy sinh trên chiến trường
VN), Uyên Thao có những lý do chính đáng để không đi sâu vào tác phẩm, nhưng để
nhắc người đọc về cái chiều sâu thăm thẳm ẩn giấu bên trong và đàng sau những
con chữ trong hơn 500 trang sách của Nguyễn Văn Lục.

Và bây giờ chúng tôi xin làm công việc đọc và thẩm định một cách sơ lược giá trị
hình thức và nội dung tác phẩm “Hai mươi năm Miền Nam 1955 – 1975” .

Đây là tác phẩm thứ hai, sau cuốn “Lịch sử còn đó” ấn hành ở nam California năm
2007, của Nguyễn Văn Lục.

Như một số lớn trong số hơn 50 tác phẩm đã giới thiệu cùng độc giả hải ngoại sau
này do tủ sách Tiếng Quê Hương xuất bản, công trình biên khảo của Nguyễn Văn
Lục được gửi qua Đài Loan in một cách trân trọng trên giấy đặc biệt màu ngà rất dễ
đọc, không bị chói mắt. Sách được đóng chỉ, bìa cứng nền offset 4 màu, mặt trước
ghi tên tác giả, tác phẩm, tủ sách với các màu đỏ, xanh nhạt, vàng, tím hài hòa trên
nền đen láng. Mặt bìa sau nổi bật lên hình bức tượng Tiếc Thương của điêu khắc gia
Thanh Thu như một khơi gợi về một nỗi đau, một niềm nhớ không tên trong tâm
tưởng, không chỉ cho những người đã cầm súng, đã chiến đấu, mà tất cả những
người dân miền Nam, dù còn ở trong nước hay đang tán lạc khắp bốn phương trời
hải ngoại.
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Mở vào nội dung, sách dày 516 trang, được chia làm ba phần: Phần I, Sinh Hoạt
Chính Trị Miền Nam (Từ trang 29 đến trang 263, gồm các tiết mục: Cuộc di cư 19541955; Trí thức miền Nam nhập cuộc; Mạn đàm về chế độ Đệ nhất Cộng hòa; Nhớ về
ông bà Ngô Đình Nhu; Nhìn lại cuộc chiến 1955-1975; Hai mươi năm, người và
việc). Phần II, Sinh Hoạt Văn Học Miền Nam (Từ trang 264 đến trang 372, gồm các
tiết mục: VN có một nền văn minh sông nước? Tinh thần tự do trong văn giới miền
Nam; Tự Lực Văn Đoàn trong văn học miền Nam; Bùi Giáng giữa chúng ta; Phạm
Duy còn đó hay đã chết? Mặt trận văn hóa CS tại miền Nam). Phần III, Sinh Hoạt
Dịch Thuật và Báo Chí Miền Nam (Từ trang 373 đến hết, gồm các tiết mục: Văn học
dịch thuật miền Nam; Triết học hiện sinh tại miền Nam; Cộng sản với báo chí miền
Nam; Nhìn lại một số tạp chí miền Nam).

Ở phần thứ nhất, để làm bối cảnh cho sự hình thành nền Đệ Nhất Cộng Hòa miền
Nam, tác giả đã ghi lại những hình ảnh thật sống động pha trộn những nét bi thảm
nhưng không thiếu hào hùng đầy hy vọng của cuộc di cư và định cư ngót một triệu
đồng bào miền Bắc vào lập nghiệp và tránh nạn cộng sản ở miền Nam. Với những
sách báo, tài liệu, phim ảnh sưu tập ở miền Nam trước tháng 4-1975 cộng với những
chứng từ đọc được qua những tác phẩm của Ronald B. Frankum trong “Operation
Passage to Freedom” và Gertrude Samuels trong “Passage to Freedom in Vietnam”,
kèm theo ý kiến của nhiều người, nhiều giới và nhận định riêng, Nguyễn Văn Lục đã
cung cấp cho những thế hệ Việt Nam sau này một cái nhìn cụ thể và đa dạng của
đồng bào miền Bắc trong cuộc trốn chạy họa cộng sản lần thứ nhất sau hiệp định
Geneva 1954.
Tác giả đã lập lại lời ví von mang tính lịch sử một thời: thái độ quyết liệt giữa sống và
chết, giữa tự do và cộng sản khi ấy là một cuộc bỏ phiếu bằng chân của người Việt
Nam.

Từ bối cảnh ấy, Nguyễn Văn Lục trưng dẫn những sự kiện có được trong tầm tay để
trình bày quan điểm của ông về hoàn cảnh đất nước lúc bấy giờ.

Nơi trang 81-82 ông viết:
“Khi ông Diệm về nước, miền Nam đang ở bên bờ vực thẳm về chính trị, kinh tế, bị
đe dọa bởi nhiều thế lực khuynh đảo cả bên trong lẫn bên ngoài. Lúc ấy, chỉ cần ổn
định nổi tình thế là đủ thành vị cứu tinh nên đã có nhận xét:

“Ngô Đình Diệm đảm nhiệm chức vụ thủ tướng năm 1954, khi đất nước của ông
đang đối mặt với những hỗn loạn kinh tế, bất ổn chính trị và áp lực khuynh đảo bên
ngoài, không trên qui mô toàn diện nhưng với cường độ ngày một gia tăng. Ông đã
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đưa miền Nam qua các khủng hoảng ban đầu này, chuyển nó từ chế độ quân chủ
sang cộng hòa, và xây dựng được một sự trung thành quốc gia mà dân chúng chưa
từng thấy.” (Stephen Pan and Daniel Lyons, Vietnam Crisis.)
“Sự ổn định tạo cảm tưởng chính thể Ngô Đình Diệm có thể ở thế mạnh trong cuộc
đương đầu với miền Bắc vì đã giành được lòng dân như phát biểu của giáo sư Vũ
Văn Mẫu:
“Trong cuộc trưng cầu dân ý tổ chức ngày 23-10-1955, không ai có thể chối cãi rằng
đa số, nếu không muốn nói ít nhất 80% đồng bào thuộc thành phần Phật tử đã bỏ
phiếu cho thủ tướng Ngô Đình Diệm giữ chức vụ quốc trưởng tại miền Nam Việt
Nam thay thế Cựu Hoàng Bảo Đại bị truất phế.”

“Theo giáo sư Mẫu, mọi người đánh giá cao Ngô Đình Diệm trong cương vị một tân
tổng thống và nhắc đến “quá khứ trong sạch của Ngô Đình Diệm khi làm việc quan,
tính tình khí khái của ông khi từ chức thượng thư Bộ Lại trong nội các đầu tiên của
Bảo Đại.” Ở trang 83-84, tác giả trích dẫn thêm: “Mai Thảo, trong bài “Sài Gòn thủ đô
văn hóa Việt Nam”, đã viết một cách đầy hào khí, “Sài Gòn thay thế cho Hà Nội, từ
một đô thị miền Nam trở thành thủ đô tinh thần của toàn thể đất nước, Sài Gòn sáng
tạo và suy tưởng.”

Đề cập không khí phấn khởi trong lãnh vực báo chí, văn nghệ trong những năm đầu
Đệ Nhất Cộng Hòa miền Nam, tác giả ghi tiếp:
“Trước và sau Sáng Tạo, vô số báo chí, nguyệt san ra đời, như tạp chí Văn Hóa Á
Châu của giáo sư Nguyễn Đăng Thục, Quê Hương của giáo sư Nguyễn Cao Hách,
Tin Sách của giáo sư Thanh Lãng, Luận Đàm của Tổng Hội Giáo Giới với các cụ
Thẩm Quỳnh và Nghiêm Toản, Bách Khoa (1957) của nhóm Huỳnh Văn Lang, Hiện
Đại của thi sĩ Nguyên Sa, Thế Kỷ Hai Mươi của giáo sư Nguyễn Khắc Hoạch…”

Những biến chuyển mau chóng trong chính tình miến Nam kể từ đầu thập niên 60 đã
được Nguyễn Văn Lục trình bày khá chi tiết xuyên qua những cuộc vận động đối
kháng của giới trí thức trong nhóm Caravelle và phong trào Phật giáo miền Trung do
thượng tọa Thích Trí Quang lãnh đạo dẫn tới việc cố Tổng thống Ngô Đình Diệm và
em là cố vấn Ngô Đình Nhu bị thảm sát kéo theo sự sụp đổ của nền Đệ Nhất Cộng
Hòa miền Nam. Ông không tránh né khi trình bày một cách trung thực về những nét
đẹp trong cuộc tự thiêu của Hòa Thượng Quảng Đức cũng như cái chết của nhà văn
Nhất Linh Nguyễn Tường Tam, sự xung khắc giữa hệ phái Phật Giáo Ấn Quang và
Phật Giáo Việt Nam Quốc Tự mà lãnh đạo tinh thần là Thượng toạ Thích Tâm Châu.

PDF wurde mit pdfFactory Pro-Prüfversion erstellt. www.context-gmbh.de

5

Chính từ sự lương thiện trong lối suy nghĩ và cung cách cẩn trọng khi trưng dẫn
những lời tuyên bố, những chứng từ của các tướng lãnh trực tiếp dính líu tới cuộc
binh biến 01-11-63 như Tôn Thất Đính, hồi ký của Trần Văn Đôn, Nguyễn Cao Kỳ,
của các chính khách như cựu Đại sứ Bùi Diễm, kể cả những tác giả cộng sản,
Nguyễn Văn Lục đã cung ứng cho người đọc một bức tranh toàn cảnh khá cân bằng
về người và việc chung quanh biến cố 1963, tình hình chiến cuộc gia tăng một cách
khốc liệt sau đó dẫn tới hồi kết cuộc bi thảm ngày 30-04-1975.

Từ lâu dư luận thường bị dẫn giắt vì cái định kiến ông Diệm là người của Mỹ. Nhưng
tác giả Hai Mươi Nam Miền Nam 1955-1975 đã chứng minh ngược lại. Nơi trang
224, ông viết:
“Chứng cớ cụ thể là ngày 20/4/1954, trước khi lên đường sang Paris họp với các
ngoại trưởng Anh-Pháp về vấn đề Việt Nam, ngoại trưởng Foster Dulles đã nhờ bộ
ngoại giao chuyển cho tướng Collins một văn thư như sau:

“Tôi rất ân hận không có mặt ở đây, Hoa Thịnh Đốn, khi ông đến. Dĩ nhiên, tôi sẽ gặp
ông ngay khi tôi trở về vào ngày thứ hai. Trong khi chờ đợi, đây là vài ý kiến của tôi.
“Diệm không do chúng ta cất nhắc, mà là do người Pháp. Chúng ta ủng hộ ông ta
(Diệm) và ủng hộ ông ta 100%”
“Như thế, Mỹ không hề đưa ông Diệm về thay thủ tướng Bửu Lộc mà chỉ chấp nhận
sự bổ nhiệm ông Diệm. Trong Gọng kìm lịch sử, cựu đại sứ Bùi Diễm còn ghi lời kể
của Bảo Đại về việc chọn ông Diệm làm Thủ tướng:

“Vào cuối năm 1991, tôi có dịp trở lại thăm cựu hoàng Bảo Đại ở Ba Lê. Trở lại
chuyện cũ, tôi có hỏi ông về vấn đề này, thì ông trả lời rằng: Vào thời kỳ đó, thái độ
của Hoa Kỳ không có gì là rõ rệt, tuy nhiên, ông quyết định chọn ông Diệm vì ông
cho rằng trong số những nhân vật làm chính trị ở miền Nam lúc đó, ông Ngô Đình
Diệm rõ rệt là người ít dính líu đến người Pháp trong những năm về sau này nên có
thể dễ được người dân ủng hộ hơn những người khác.” (Gọng kìm Lịch Sử –– Bùi
Diễm, trg 146 nxb Phạm Quang Khai.)

Một cách gián tiếp để biện minh cho chính sách độc lập với Mỹ của cố Tổng thống
Diệm là khôn ngoan và chính đáng, tác giả trích dẫn lời tuyên bố trắng trợn của
Kissinger với Chu Ân Lai tại Bắc Kinh ngày 22/06/1972 như sau:
“Chúng tôi không nhằm tiêu diệt Hà Nội và ngay cả chuyện thắng Hà Nội, chúng tôi
cũng không nghĩ đến. Nếu có thể sống với một chính phủ cộng sản ở Trung Quốc,
thì chúng tôi cũng có thể chấp nhận một chính phủ cộng sản ở Đông Dương” (trang
163).
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Trong một đoạn khác, ông viết:
“Trên tờ New Yorker, Robert Shaplen từng có mặt ở Việt Nam suốt 20 năm đã viết:
“Ông Diệm cũng như ông Nhu không bao gìờ đòi hỏi hoặc cho phép gửi 550.000
quân Mỹ vào VN cũng như cho phép các cuộc tấn công dội bom xuống miền Bắc.
Ông Nhu đã từng nói: “Sớm hay muộn, chính là chúng tôi, những người Việt Nam
phải giải quyết những bất đồng giữa chúng tôi.” (227-228)

Đề cập bản chất phi quốc gia, phi dân tộc, cúc cung phục vụ chủ nghĩa cộng sản
quốc tế của tập đoàn cộng sản Việt Nam ở phương Bắc khi theo đuổi cuộc trường
chinh xâm chiếm miến Nam, tác giả đã trích dẫn lời tuyên bố của Lê Duẩn được nhà
văn Vũ Thư Hiên kể lại trong tác phẩm Đêm giữa ban ngày (trang 422) như sau:
“Ta đánh Mỹ là đánh cho Nga Xô, đánh cho Trung Quốc, cho các nước xã hội chủ
nghĩa và cả nhân loại.” (trang 181-182).

Nói về hệ quả khốc hại của biến cố 01-11-1963, Nguyễn Văn Lục viết, “Quả thực chế
độ đệ nhất Cộng Hòa sụp đổ đã tạo ra một khoảng trống chính trị mênh mông dẫn
đến một cuộc chen lấn xô bồ với ý đồ chiếm lãnh của mọi thành phần để đẩy toàn
miền Nam vào một cảnh thế kinh hoàng khó tả…” (trang 246)

Nó không chỉ xô đẩy miền Nam Việt Nam vào một giai đoạn cực kỳ hỗn loạn với
những cuộc đảo chánh xảy ra như cơm bữa để cuối cùng mất vào tay cộng sản và
kể từ đấy biến đất nước thành một mảnh đất tan hoang, lạc hậu đển nỗi cả những
viên chức cao cấp còn nhất điểm lương tâm trong hàng ngũ đảng và nhà nước ở
Hànội cũng phải lên tiếng ta thán, như lời Trần Quang Cơ, nguyên thứ trưởng ngoại
giao trong chánh quyền CSVN trong Hồi Ức Và Suy Nghĩ của y như sau:
“Tôi thật sự đau xót vì ta đã bỏ lỡ mất cơ hội củng cố thế đứng của Việt Nam trong
hòa bình để tập trung phát triển đất nước… sau bao nhiêu năm chiến tranh, lỡ cơ hội
san bằng khoảng cách với các nước cùng khu vực. Trong From this world to First, Lý
Quang Diệu đã nhận xét: Năm 1975, thành phố Hồ Chí Minh có thể sánh ngang với
Băng Cốc (Bangkok), nhưng nay, năm 1992, nó tụt lại đằng sau hơn 20 năm” (trang
212).

Với cá nhân ông Diệm, tác giả cũng nêu lên chứng từ của nhiều nhân vật thời danh
để chứng minh nhân cách khác thường của vị Tổng thống đã có công lớn trong việc
ổn định đời sống của ngót một triệu đồng bào miền Bắc di cư vào miền Nam lánh
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nạn cộng sản cùng với nỗ lực giải quyết tình trạng chia năm xẻ bảy do mưu toan của
thực dân Pháp trước đó. Nơi trang 226, người ta đọc được những giòng sau đây của
Nguyễn Văn Lục:

“Cụ Quách Tòng Đức cho rằng ông (Diệm) có cái uy để người ta kính nể, một con
người cuồng nhiệt, kiên trì, không nhân nhượng, làm việc bất chấp giờ giấc với nhịp
độ làm các người thân cận mệt nhoài... Một con người kinh lý không biết mệt, có
tuần đi suốt hai, ba ngày, bằng đủ phương tiện: máy bay, ghe, tầu, xe jeep, trực
thăng… Ăn uống thanh đạm, dùng ngay tại phòng ngủ gồm có cơm vắt, muối mè, cá
kho và rau. Mới đây, Nguyễn Văn Hanh, nguyên thống đốc ngân hàng Quốc Gia VN
đã ghi trong hồi ký đăng trên trang mạng Talawas nhận xét sau về ông Diệm:
“Trong chuyện này, tôi có dịp chứng kiến sự chính trực và liêm khiết của ông Diệm.
Tôi luôn luôn kính trọng ông Diệm về sự thanh liêm của ông. Tôi nghe tin chính phủ
Việt Nam bị lật đổ và vài giờ sau nghe Diệm và Nhu bị giết. Đột nhiên nước mắt tôi
chảy dài xuống má. Tôi cảm thấy buồn vô cùng vì đối với tôi, Diệm là một nhà lãnh tụ
lớn. Cái chết của ông làm tôi cảm thấy đau lòng suốt nhiều năm và nhớ tới ông ta là
tôi lại buồn hết sức. Khi tôi nói chuyện với ông Pinay, ông cũng tiếc là các tướng
lãnh đã giết chết Diệm, thay vì để ông ta lưu vong.”

Trong khi đó, Rufus Phillips, nguyên cố vấn của ông Ngô Đình Nhu trong chương
trình Ấp Chiến Lược đã bày tỏ nỗi xúc động hết sức chân tình: “Tôi đã đổ xụm xuống
và bật khóc – I wanted to sit down and cry.” (trang 257)

“Đồng ý hay bác bỏ các nhận xét về nhân vật Ngô Đình Diệm là quyền của mỗi
người nhưng phải nhìn nhận đó là những điều đã có.”

Đề cập những nhân vật chủ chốt trong việc sát hại Tổng thống Ngô Đình Diệm và
bào đệ, ông cố vấn Nhu, cũng ở trang 257, tác giả ghi lại như sau:
“Khó thể xác định ai là kẻ chủ mưu thực sự, nhưng cụ Trần Văn Hương, người đã bị
chính quyền Ngô Đình Diệm bỏ tù từ năm 1960 vì ký tên trên bản tuyên ngôn
Caravelle đòi thực thi dân chủ đã nêu nhận xét có vẻ chính xác nhất về động cơ dẫn
đến sự việc:
“Các tướng cầm đầu đảo chính quyết định giết anh em ông Diệm vì khiếp hãi. Họ
biết rõ mình là thứ bất tài, thất đức, không có sự hỗ trợ nào về chính trị nên sẽ không
thể cản nổi sự trở về ngoạn mục của tổng thống và ông Nhu, nếu hai người còn
sống.” (Howard Jones –– Death of a Generation. New York OUP 2003 trg 436.)
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“Một người trong cuộc là tướng Dương Văn Minh gần như thú nhận tâm trạng đã
được cụ Hương mô tả khi thổ lộ riêng với một người Mỹ:
“Chúng tôi không còn chọn lựa nào khác. Họ phải chết. Diệm không thể được phép
sống vì còn rất được kính trọng với đám đông giản dị, khờ khạo trên khắp nước, đặc
biệt là các tín đồ Thiên Chúa giáo và người di cư tị nạn. Chúng tôi cũng phải giết
Nhu vì ông ta có ảnh hưởng bao trùm rộng lớn và đã tạo được nhiều tổ chức là
những cánh tay quyền lực của ông ta” (Tác giả và sách đã dẫn trang 436)

Nếu cái chết của anh em ông Diệm và sự sụp đổ của nền Đệ Nhất Cộng Hòa là một
bất hạnh cho miền Nam thì trái lại, nó là cơ may cho Hà Nội trong âm mưu xâm
chiếm VNCH như Nguyễn Văn Lục ghi nhận sau đây: (trang 247-248):
“Miền Bắc lập tức bắt tay vào hành động, theo thuật lại của Bùi Tín như sau:
“Khi cuộc đảo chánh xảy ra dẫn đến cái chết của Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu,
Hà Nội triệu tập ngay cuộc Hội Nghị Trung Ương đảng lần thứ 9, khóa 3. Cuộc họp
kéo dài hai tuần lễ, từ 7 đến 20 tháng 12, chia làm hai phần: Cách mạng miền Nam
và nhiệm vụ quốc tế của đảng. Nghị quyết này rất quan trọng được gọi là nghị quyết
9. Nghị quyết nhấn mạnh: Cuộc khủng hoảng của Mỹ và chế độ Sài Gòn qua cuộc
đảo chánh “thay ngựa giữa dòng” chắc chắn sẽ trầm trọng hơn nữa. Ấp chiến lược
đã và đang bị phá trên quy mô lớn.”

“Và đây là những quyết định được đưa ra:
• Chọn một số trung đoàn chuẩn bị gấp lên đường vào quân khu V và Tây nguyên.
• Mở rộng gấp đường vận chuyển chiến lược 559.
• Đưa gấp vào chiến trường những vũ khí chống thiết vận xa M.113 và trực thăng,
đặc biệt B40 và các lọai súng máy.
• Đưa đại tướng Nguyễn Chí Thanh trở lại quân đội để vào Nam nhận nhiệm vụ tổng
tư lệnh và lên đường ngay tháng 12/1963.
“Bùi Tín có mặt trong đoàn cán bộ 24 người vào miền Nam đã kết luận:
“Đúng là tình hình sau ngày 1/11/1963 ngày càng thuận lợi cho phía quân giải
phóng. Trong suốt năm 1964 chứng minh việc lật đổ Ngô Đình Diệm tạo nên nhiều
khó khăn mới cho chế độ miền Nam.” (Bùi Tín – Đi Tới)

Để nắm bắt được những suy nghĩ của tác giả Hai Mươi Nam Miền Nam 1955-1975
về người và việc trong bối cảnh chín năm cầm quyền của cố Tổng Thống Ngô Đình
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Diệm, độc giả cần theo dõi sát cuộc trao đổi giữa ông và nhà báo Vĩnh Phúc, tác giả
Những Huyền Thoại và Sự Thật về Chế Độ Ngô Đình Diệm từ trang 178.

Mời độc giả đọc những giòng sau đây của Nguyễn Văn Lục khi viết về ông bà Ngô
Đình Nhu sau đây:
“Tôi mường tượng cuộc sống của bà suốt những năm làm vợ ông Nhu qua hình ảnh
mô tả của nhiếp ảnh gia Trần Cao Lĩnh về ánh mắt reo vui, âu yếm của ông khi nhìn
vợ con ăn mặc chuẩn bị chụp hình. Đặc biệt, ông Nhu rất nuông chiều cậu Út. Đó là
một gia đình êm ấm.
“Ông đã chết từ 02/11/1963.

“Phần bà Nhu cũng đã chết kể từ ngày ấy nhưng chết đến hai lần: Chết cho ông Nhu
cùng nền đệ nhất cộng hoà và chết cho chính bà, cho cuộc sống hiện nay.

“Nghĩ đến hai người phụ nữ danh tiếng tài sắc trong lịch sử Việt Nam cận đại là Nam
Phương hoàng hậu và bà Ngô Đình Nhu, tôi không khỏi có chút so sánh và ngậm
ngùi, thương tiếc cho hai người phụ nữ tài sắc mà số phận dành cho họ không khỏi
bất công.

“Tôi quý mến ông Diệm, tiếc cho ông Nhu và trân trọng quý mến bà quả phụ Ngô
Đình Nhu.” (trang 157)

Để có được sự công bằng đối với Nguyễn Văn Lục, người đọc không thể bỏ qua
những lời ca ngợi của ông dành cho cuộc tự thiêu của Hòa Thượng Thích Quảng
Đức, hành vi tự sát của nhà văn Nhất Linh Nguyễn Tường Tam, và của người thiếu
nữ có tên Quách Thị Trang, nhất là những nhận định vô tư của ông đối với Thượng
toạ Thích Trí Quang, người cầm đầu khối Phật Giáo Ấn Quang sau đây:
“Do đó, khẳng định Thượng toạ Thích Trí Quang cùng nhiều nhà tu khác là cán bộ
Cộng Sản cũng như nhiều nhân vật tên tuổi trong hàng ngũ trí thức miền Nam là cán
bộ Cộng Sản để kết luận mọi cơn biến động sau ngày 1/11/1963 đều do Cộng Sản
chủ động có thể là một quyết đoán bất công và hấp tấp ngay cả vào lúc này”. (trang
249)

Bước qua sinh hoạt văn học miền Nam bao gồm hoạt động báo chí và địch thuật,
Nguyễn Văn Lục dè dặt nêu lên nhận định riêng về một nền văn minh sông nước ở
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miền nam vĩ tuyến 17. Tác giả nhấn mạnh tới tinh thần tự do gần như tuyệt đối trong
văn giới miền Nam để đối chiếu với một nền văn học khép mình trong thứ kỷ luật sắt
thép ở miền Bắc. Ông cũng dành nhiều trang sách để phân tích về những mưu toan
xâm nhập trong lãnh vực tư tưởng, văn nghệ và báo chí của Hà Nội nhắm vào Việt
Nam Cộng Hòa.

Bên cạnh ảnh hưởng của Tự Lực Văn Đoàn, tác giả cũng trình bày những nhận định
cá nhân và chủ quan của ông về một vài tác giả được nhiều người nói tới trong văn
giới miền Nam, thí dụ như nhà thơ Bùi Giáng.

Tắt một lời, tác phẩm Hai Mươi Năm Miền Nam 1955-1975 của Nguyễn Văn Lục, do
tủ sách Tiếng Quê Hương xuất bản và phát hành mùa thu 2010 là một tập hợp
những sự kiện tiêu biểu với những con người và những sự việc cụ thể, có thật. Nó
gợi nhắc cho thế hệ thuộc lứa tuổi 70, 80 ngày nay những kỷ niệm vui cũng như
buồn, sung sướng cũng như khổ đau khởi đi từ cuộc di cư vĩ đại từ Bắc vào Nam
năm 1954-1955, trải qua cuộc chính biến 01-11-1963 và hơn một thập niên chiến
tranh khốc liệt cho đến ngày phải rời xa quê hương, xứ sở để tán lạc khắp bốn
phương trời hải ngoại 20 năm sau đó.

Đối với những thế hệ Việt Nam sinh sau đẻ muộn, tác phẩm cung ứng cho họ những
chứng từ sống động, thiết thực để có thể chia sẻ và cảm thông với các thế hệ cha
anh trên bước đường đi tới –vì nói như nhà văn Uyên Thao trong Một lần nhìn lại, nó
“không chỉ là tập họp những bức chân dung thời thế của một đoạn đường lịch sử mà
còn là tiếng gào bức thiết của những thân phận bị giam hãm giữa trăm ngàn đoạ đày
vò xé để khơi lên mọi hướng suy tư cần thiết nơi mỗi người đọc.”

Nam California,
một ngày thượng tuần tháng 6, 2010
Trần Phong Vũ
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