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

Nhớ nước Israel năm 1967
Rồi tôi nhớ lại hồi năm 1967, khi tôi đi thăm Israel rồi nấn ná ở lại cả tháng
để tìm hiểu các nông trang tập thể của họ (những kibboutz hay kiboutzim). Đó là
sau trận chiến 6 ngày, Israel toàn thắng khối Á Rập, chiếm bán đảo Sinai của Ai
Cập và kiểm soát luôn khu Đông Jerusalem của người Palestine. Có những nông
trang ra đời từ sau Thế chiến thứ Hai, khi một số ít ỏi người Do Thái thoát khỏi
các lò hơi ngạt Đức quốc xã. Đa số còn lại lần lượt mọc lên theo đà phát triển
dân số hồi hương, theo đà bành trướng lãnh thổ chống lại người Palestine. Làng
mới làng cũ đều trù phú, trên đất khô cằn như sa mạc, nước tưới có khi phải nối
ống dẫn đi hằng trăm kilômét. Tạm bỏ qua một bên óc bành trướng quá mức của
người Do Thái chống lại người Palestine bản địa, có mấy điều không khỏi làm
tôi ngạc nhiên thán phục. Người Do Thái có vẻ khá thành công trong kế hoạch
hóa nông nghiệp, và nông thôn, với một tinh thần tổ chức tập thể rất cao : sau
mấy năm phát đạt nhờ sản xuất và xuất khẩu bông vải, tới năm tôi sang họ
chuyển hướng trồng bông tươi xuất khẩu sang châu Âu, và cũng khá thành công.
Họ cũng gặt hái nhiều kết quả khả quan trong xuất khẩu trái cây tươi quanh
năm, với những nhà trữ lạnh tôi ngồi trên xe nâng chạy hoài không giáp. Họ bảo
quản trái cây quanh năm như vậy để điều tiết và bình ổn giá cả thị trường, không
để nông dân bị thiệt, nhất là vào giữa mùa rộ trái. Ông Viện trưởng một Viện
nông nghiệp buổi sáng tiếp tôi ở Viện, mà học viên chủ yếu là những nông trang
viên trong vùng với những vấn đề cụ thể thiết thân của họ, cùng với các nghiên
4

cứu sinh nước ngoài, nhưng lại mời tôi buổi chiều về nhà ông uống trà. Và điều
ngạc nhiên thú vị là nhà ông, cũng như của nhiều người khác, là ở trong làng,
trong một kibboutz, cách Viện thật xa…
Một bà thứ trưởng đặc trách giáo dục phụ nữ cũng tiếp tôi. Nhưng điều làm
tôi ngạc nhiên nhất không là về những gì bà trình bày mà là vì cái ngành của bà
không trực thuộc Bộ Giáo dục, lại thuộc Bộ Canh nông ! Trước ngạc nhiên của
tôi, bà thích thú nói : “ Không phải mình ông thắc mắc đâu. Từ ngày lập quốc
tới giờ và mãi mãi về sau nầy cái gốc của nước chúng tôi là cái làng. Nhưng ai
cũng biết cái gốc của làng là gia đình, và cái gốc của gia đình là người phụ nữ.
Vì vậy mà ngành giáo dục phụ nữ của chúng tôi nằm trong Bộ Canh Nông, là bộ
đặc trách xây dựng và phát triển các làng ”… Một kibboutz mới thường mọc lên
với khoảng hai mươi lăm cặp vợ chồng trẻ tình nguyện, trên một vùng đất đã
được san lấp sẵn, kể cả dọn sạch sỏi đá, với các kiến trúc hạ tầng cần thiết. Trả
lời câu hỏi của tôi về kinh phí đầu tư, người ta nói : khoảng hai mươi lăm ngàn
đô la cho mỗi cặp vợ chồng. Mức đầu tư nầy là vào những năm 60, còn bây giờ
thì không biết là bao nhiêu… Chính cộng đồng người Mỹ gốc Do Thái giàu có
là nguồn tài trợ chính cho các chương trình lớn của Israel, trong đó có chương
trình định cư người hồi hương. Ước gì ta có được số tiền của một gia đình trẻ ở
đó cho một làng kinh tế mới của ta, cộng với tính cần cù chịu khó của người
mình và đất đai màu mỡ của miền Nam, thì tình hình chắc đã khác… Làm kinh
tế, dù là kinh tế mới hay kinh tế cũ, thì phải có vốn đầu tư thôi, không có cách
nào khác. Và vốn đó, tôi chỉ muốn nói riêng về lòng yêu nhớ quê hương và tài
ba của anh em con cháu ta ở nước ngoài, ta cũng không thua bất cứ ai…

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

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

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

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

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

12

Nhà văn Sơn Nam và … “ dĩa cá kho ” hằng ngày
Mỗi số báo hằng ngày là một bữa ăn tinh thần, phải có đủ món đủ chất cho
mọi người, lại còn phải hợp khẩu vị, lại còn phải đẹp mắt, hấp dẫn, lại còn phải
lâu lâu tăng cường nầy nọ để đỡ ngán. Đặc biệt phải biết chú trọng sử dụng ngôn
ngữ tranh ảnh các loại và các loại hình khối, hình thể minh họa. Và tất nhiên
phải luôn luôn là đồ tươi, nhất là đối với một tờ báo hằng ngày, và luôn canh
chừng không có sâu, không có sạn… Dù vậy cũng không thể thiếu những món
ăn “ truyền thống ”, và vì vậy mà tôi thường “ nhờ ” mấy “ cụ ” lão thành cách
mạng, cả mấy cụ tiền bối đã quá cố, hay quý vị lãnh đạo cấp cao đương nhiệm,
thủ giùm mấy mục “ kinh điển ” ở các trang trong, nhất là trong những ngày lễ
lớn. Tức nhiên không phải nhờ trực tiếp, mà là gián tiếp qua tác phẩm của các
cụ. Còn anh Sơn Nam thì tôi nhờ lo thủ giùm cái “ dĩa cá kho ” không thể thiếu
trong các bữa ăn gia đình Việt Nam, với những chuyện đi đó đi đây của anh ở
Sài Gòn, Chợ Lớn, Gia Định, hay ở miệt vườn Nam Bộ.

Làng báo cũ và luật báo chí 007
Sàigòn thời trước 1975 tính gộp có trên dưới hai mươi tờ báo hằng ngày, tùy
lúc thịnh lúc suy. Lúc thịnh nhất hình như cũng không quá ba mươi tờ. Và lúc
suy nhất còn chưa đến chục. Đó là lúc TT Thiệu cho ra đời luật báo chí 007, bắt
mỗi tờ báo phải đóng ký quỹ một số tiền khá lớn lúc bấy giờ là hai mươi triệu
đồng. Một số tờ chọn đóng cửa để phản đối chứ không hẳn vì không chạy ra
tiền. Tờ Điện Tín do anh Hồng Sơn Đông làm chủ nhiệm kiêm chủ bút, đồng
thời được coi là tiếng nói của nhóm ông Dương Văn Minh lúc bấy giờ cũng
buộc đứng trước sự “ đấu tranh ” quyết liệt giữa “ đi và ở ”. Đi là có chánh
nghĩa, là không chịu khuất phục trước luật của kẻ mạnh. Nhưng đi cũng là bỏ
sân trống cho đối phương mặc sức tung hoành, là tự tước bỏ một diễn đàn không
thể thiếu trong đấu tranh chánh trị, mà cũng là thua trí đối phương. Vả lại tờ báo

13

không chỉ là vũ khí đấu tranh mà còn là “ nồi cơm ” của “ thợ thầy ” nhiều anh
em… Dương Văn Ba là người quyết liệt đấu tranh cho giải pháp ở lại, đóng tiền
ký quỹ để Điện Tín tiếp tục xuất bản. Tôi hoàn toàn ủng hộ anh… Sau đó một
thời gian thì Điện Tín cũng bị đóng cửa. Nhưng thà là bị đóng cửa… “ Ngày ký
giả đi ăn mày ”, ngày 10-10- 1974, cũng là ngày biểu trưng cho tinh thần phản
kháng cao độ của làng báo Sàigòn chống lại luật báo chí 007 của TT Thiệu…

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

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

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

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

Một biệt lệ
Trường hợp nhà báo Lý Quý Chung là một biệt lệ trong Tin Sáng.
Để bạn đọc hiểu rõ trường hợp biệt lệ nầy, tôi xin trích dẫn một đoạn trong
HỒI KÝ KHÔNG TÊN của Lý Quý Chung, xuất bản năm 2004 tại thành phố
Hồ Chí Minh. Lý Quý Chung viết :
“ Chuẩn bị ra báo Tin Sáng, anh Ngô Công Đức với cương vị chủ nhiệm đã
đến mời tôi, anh Dương Văn Ba, anh Nguyễn Hữu An, anh Nguyễn Văn Binh…
cùng thảo kế hoạch tổ chức tờ báo. Đầu tháng 9-1975, tức chỉ 4 tháng sau ngày
giải phóng, nhật báo Tin sáng tái bản. Sự hiện diện trở lại của một tờ báo quen
thuộc với người Sàigòn trước năm 1975 rõ ràng đã có ảnh hường tích cực trong
bối cảnh mới có nhiều điều rất mới mẻ và xa lạ đối với người dân Thành phố
Sàigòn nay được mang tên Thành phố Hồ Chí Minh.

20

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Người dịch Marcel Proust đắc nhất
… “ Thật là một cảnh tượng đáng ngạc nhiên khi nhìn cái ê-kíp biên tập
nầy làm việc ! Chung quanh bàn là… Nguyễn Hữu Hiệp, dân biểu trẻ tuổi nhất
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của Quốc Hội Lập hiến năm 1966. Tổng kiểm tra của tờ báo, Hồ Ngọc Cứ, cũng
là một cựu dân biểu. Quản lý tờ báo, Nguyễn Văn Binh, từng là đại tá trong
quân đội chế độ cũ, trước khi gia nhập hàng ngũ lực lượng ba chủ hòa. Trưởng
ban biên tập chính trị là Trương Lộc, từng là một cây viết phục vụ hòa bình
dưới thời Thiệu. Phan Ba, đồng nghiệp của Lộc, từ 30 năm qua đã viết hằng
ngàn bài báo chống Diệm, chống Thiệu, nhưng vẫn sống ở Sàigòn. Hoàng Ngọc
Biên là trưởng ban biên tập văn hóa, nghệ thuật của Tin Sáng. Là một trong
những nhà trí thức sáng chói nhất của thành phố Hồ Chí Minh, anh được biết
đến như là người dịch Marcel Proust đắc nhất…” (Sống ở Việt Nam / Vivre au
Viêt Nam, A. Ruscio, trang 174).
So với Tin Sáng thời trước 1975 thì Tin Sáng bộ mới về nhiều mặt có đa
dạng hơn, nhưng đề tài và “ khẩu khí, chất giọng ” thì có… khác hơn. Đó là do,
như Ngô Công Đức đã từng nói, “ hồi trước chúng tôi làm thợ rừng, chỉ có chặt
và đốn ; bây giờ chúng tôi làm thợ mộc, phải bào, phải chuốt…”. Vì là người êđít bài vở, và chịu trách nhiệm sau cùng về bài vở, tôi thật sự rất “ thấm ” câu
nói nầy của Đức. Nhưng thật sự công việc của tôi sẽ nặng hơn nhiều nếu không
có tay nghề, lòng tận tụy và sự đồng lòng nhất trí của tuyệt đại đa số anh chị em
nhà báo. Đặc biệt đáng kể ở đây là lãnh vực văn hóa nghệ thuật, vì rõ ràng là
khởi sắc hơn thời Tin Sáng cũ, vốn mạnh nhất về đấu tranh chính trị. Được vậy
là nhờ một đội ngũ những người làm văn hóa nghệ thuật xưa nay hiếm thấy tập
trung trong một tờ báo hằng ngày chuyên về chính trị, như đã lược kể ở trên.
Nhờ một ê-kíp đầy tài năng và nhiệt tình như vậy nên Tin Sáng đã tự hào có
được sự góp mặt quý báu của nhiều cộng tác viên nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ, họa
sĩ… nổi danh. Một sự góp mặt không chỉ bằng sáng tác mà còn bằng những buổi
nói chuyện, thảo luận chuyên đề giúp làm phong phú thêm các trang báo và làm
giàu kiến thức cho tập thể nhà báo. Có nhiều anh chị em trẻ mới vào nghề văn,
nghề thơ, nghề báo ở Tin Sáng và qua Tin Sáng… cũng phần nào nhờ ê-kíp đó
và sự đóng góp nầy mà phát huy thêm ngòi bút của mình… Riêng tôi thì không
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thể nào quên những ngày có hân hạnh cộng tác với những con người tuyệt vời
như vậy.
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