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Hoàng đế Phổ Nghi và những ngày lưu đày tại Liên Xô

Nguồn: “In the Last Emperor’s words: Life as a prisoner in the USSR ”, Russia Beyond the Headlines, 18/08/2015.

Biên dịch: Đậu Thế Hoàng

Phổ Nghi, vi ̣ Hoàng đế cuối cùng của Trung Hoa, đã trải qua 5 năm làm tù nhân chiến tranh ở Liên Xô. Trong cuốn tư ̣
truyêṇ đươc̣ xuất bản vào những năm 1960, ông mô tả chân thưc̣ về quãng thời gian sống taị Chita và Khabarovsk.

Ngày 18/8/1945, Phổ Nghi, vi ̣ vua cuối cùng của xứ Trung Hoa, lúc bấy giờ chỉ còn là hoàng đế bù nhiǹ của Nhâṭ taị
Mãn Châu quốc, đã thoái vi ̣ và chuẩn bi ̣ theo chân đám baị binh Nhâṭ trốn khỏi đông bắc Trung Hoa. ‘The Last
Emperor’ (Vi ̣ Hoàng đế cuối cùng), bô ̣phim đoaṭ giải Oscar của đaọ diễn Bernardo Bertolucci, đã khắc hoạ khoảnh
khắc các binh sỹ Liên Xô chiếm phi trường Mãn Châu, ngăn chăṇ Phổ Nghi và đoàn tùy tùng tháo chạy sang Triều
Tiên. Ông bi ̣ bắt sang Liên Xô với môṭ tương lai bất điṇh.

Trong cuốn ‘The Last Manchu: The Autobiography of Henry Pu Yi, Last Emperor of China’  (Người Mãn Châu cuối
cùng: Tự truyện của Henry Phổ Nghi, Hoàng đế cuối cùng của Trung Hoa) ông dành hẳn môṭ chương để kể về
quãng thời gian bi ̣ tù đày ở Liên Xô. Trước khi cuốn sách đươc̣ ra mắt, công chúng Nga biết rất ít thông tin về cuôc̣
sống của Phổ Nghi nơi đây, vì vậy cuốn sách trở thành nguồn thông tin quan troṇg về “góc khuất” này của lic̣h sử.

Theo cuốn sách, ngay sau khi đáp máy bay xuống Siberia, Phổ Nghi đươc̣ đưa lên môṭ chiếc xe hơi và đi trong
nhiều giờ đồng hồ trước khi dừng laị. Ông bắt đầu lo cho maṇg sống của miǹh khi nghe thấy một gioṇg Hoa lưu loát
của ai đó nói với ông, rằng ông có thể ra ngoài và đi vê ̣sinh nếu muốn. Ông kể: “Trời tối như thế, tôi sơ ̣lắm”. “Gioṇg
nói đó khiến tôi tưởng rằng vài người “đồng hương” tới bắt chúng tôi về Trung Hoa, nếu đúng là thế, chắc chắn tôi
sẽ bị giết.” Người nói tiếng Hoa khi nãy hóa ra laị là môṭ viên sỹ quan Xô-viết gốc Hoa. Không những tính maṇg của
Phổ Nghi không găp̣ nguy hiểm, mà ngươc̣ laị, theo nôị dung cuốn tư ̣truyêṇ, ông có môṭ cuôc̣ sống khá thoải mái
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taị Chita và Khabarovsk trong hơn 5 năm sau đó.

Điểm dừng chân đầu tiên của ông trên đất Nga là môṭ khu nghỉ dưỡng gần thành phố Chita của Siberia, nơi nổi tiếng
với các dòng suối khoáng. Phổ Nghi viết: “Chúng tôi đươc̣ phuc̣ vu ̣ngày ba bữa, và còn môṭ bữa trà chiều, đều
đươc̣ làm theo kiểu Nga.” “Luôn có người hầu ha ̣và còn có cả bác sỹ, y tá luôn túc trưc̣ thăm khám và chăm sóc khi
chúng tôi ốm đau.” Ông còn đươc̣ chính quyền Liên Xô cho đoc̣ sách, chơi cờ, nghe đài. Ngoài ra, ông cũng hay đi
daọ, tâṇ hưởng cuôc̣ sống ở Chita.

Năm 1945, cuộc Nội chiến giữa Quốc Dân đảng và quân du kích của Mao Trạch Đông tại Trung Hoa vẫn chưa ngã
ngũ. Điều này lý giải viêc̣ Liên Xô không vội vàng đưa vị cựu hoàng đế Phổ Nghi về Trung Hoa.

Lúc bấy giờ, Phổ Nghi cũng không hay biết về tiǹh hiǹh biến đôṇg điạ chính tri ̣ trên thế giới. “Chẳng bao lâu sau khi
chúng tôi tới, tôi đã ảo tưởng rằng Liên Xô, Anh Quốc và Hoa Kỳ là đồng minh, do đó tôi có thể đươc̣ đưa sang Anh
hay Mỹ sống lưu vong”. Với số châu báu cùng các tác phẩm nghê ̣thuâṭ mang theo, cưụ hoàng đế có thể có cuôc̣
sống dư giả đến cuối đời ở trời Tây.

Ông tin rằng, cách tốt nhất để đến được Tây phương là trước hết cần đươc̣ lưu trú taị Nga. Cưụ hoàng đế thâṃ chí
đã ba lần viết thư xin phép chính quyền Liên Xô đươc̣ điṇh cư ở đây. Đoán chắc cả Quốc dân Đảng lẫn quân Mao ở
Trung Hoa muốn sát haị miǹh, ông cố gắng trong vô voṇg thuyết phuc̣ Liên Xô cho điṇh cư.

Về sau, Phổ Nghi đươc̣ chuyển tới thành phố Khabarovsk ở miền Viễn Đông nước Nga. Theo lời kể của ông, điều
kiêṇ ở đây không đươc̣ đầy đủ như ở Chita, nhưng ông vẫn đươc̣ hưởng các đăc̣ quyền. Điều khiến ông có chút
khó chiụ là các tù nhân khác không còn goị ông là “Bê ̣ha”̣ hay “Hoàng thươṇg” mà thay vào đó là “Câụ Phổ”.

“Trong 5 năm bi ̣ giam hãm ở Liên Xô, chưa khi nào tôi muốn chối từ các đăc̣ quyền đăc̣ lơị”. Ở Khabarovsk thi ̀
ngươc̣ laị, chẳng có lấy môṭ đám tôi tớ nào, nhưng những người bị giam cùng, gồm cả thân nhân của ông, giúp
phuc̣ vu ̣ông. Ông đươc̣ người nhà cơm bưng nước rót, giăṭ đồ, gọi ông là “Bề trên”.

Ông kể về những bất tiêṇ khi chính quyền Liên Xô đưa môṭ số người thân của ông đến nơi khác. Về sau, anh rể của
ông là người phuc̣ vu ̣cơm nước và giăṭ giũ.

Dù không phải là người muốn đuṇg chân đuṇg tay vào viêc̣ gi,̀ song ông laị yêu thích công viêc̣ trồng troṭ, và bắt đầu
trồng rau quả trên thửa đất người ta cấp cho ông. “Tôi cùng gia điǹh trồng ớt chuông, cà chua, cà tím, đỗ và nhiều
loaị rau củ khác. Khi tôi ngắm nhiǹ chúng lớn lên từng ngày, tôi đã rất ấn tươṇg.” Ông mang theo niềm đam mê làm
vườn này khi về Trung Hoa. Sau khi đươc̣ mãn haṇ tù ở quê nhà, đây chính là công viêc̣ mà ông lưạ choṇ.

Phổ Nghi cùng những người baṇ tù chỉ có thể nghe ngóng thông tin về Trung Hoa từ hai nguồn duy nhất là thông
dic̣h viên và tờ Trud, môṭ tờ báo tiếng Trung do Quân đôị Liên Xô xuất bản ở Cảng Arthur (Lữ Thuận). Các mô tả
của cưụ hoàng đế về cuôc̣ sống taị Liên Xô cho thấy, giới chức trách không đòi hỏi gi ̀nhiều ở ông. Ho ̣đưa ông đoc̣
các cuốn sách về chủ nghiã Marx-Lenin, song ông laị cảm thấy không hiểu là taị sao ho ̣laị muốn ông đoc̣ chúng khi
ông không đươc̣ phép định cư ở Liên Xô.

Năm 1946, chính quyền Xô-viết đưa ông tới Tokyo để làm chứng trước Tòa án Quân sự Quốc tế vùng Viễn Đông.
“Tôi thưc̣ tâm và trưc̣ tiếp lên án những tôị ác chiến tranh của quân Nhâṭ. Tuy nhiên, hễ đề câp̣ tới giai đoaṇ lic̣h sử
này, tôi laị tránh nhắc đến những viêc̣ miǹh đã làm.”

Phổ Nghi cuối cùng đã hiến tăṇg môṭ số món đồ trang sức cùng vâṭ báu cho chính quyền Xô-viết. Ông tuyên bố
muốn hỗ trơ ̣Liên Xô tái thiết nền kinh tế thời hâụ chiến. Ông viết: “Do Liên Xô đã thay đổi cuôc̣ đời tôi, vi ̀vâỵ, tốt
nhất là miǹh nên tử tế với người Nga và giành được thiêṇ cảm của họ.”

Tháng 8/1950, Phổ Nghi đươc̣ các sỹ quan Nga hô ̣tống về Trung Hoa, taṃ thời rời xa gia điǹh. Ông viết: “Dù ho ̣có
nói chuyện đùa với tôi, cho tôi uống bia, ăn keọ, song tôi có cảm giác rằng ho ̣sẽ cho tôi qua bên kia thế giới.” Thế
nhưng, vi ̣ Hoàng đế  cuối cùng vẫn sống thêm 17 năm nữa, thâṃ chí còn đươc̣ chứng kiến sư ̣khởi đầu của Cách
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maṇg Văn hóa taị Trung Quốc.

Sau 10 năm tù đày và được tuyên bố là đã được cải tạo xong, Phổ Nghi đươc̣ trả tư ̣do và công tác taị Vườn Bách
thảo Bắc Kinh. Thâṃ chí ông còn thân với Mao Trac̣h Đông, người khuyến khích ông viết cuốn tư ̣truyêṇ này.

Xem thêm:

12/02/1912: Hoàng đế cuối cùng của Trung Quốc thoái vị
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