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Ông Bùi Tín nói về Trần Xuân Bách 
  

 

 

Ông Bùi Tín, năm nay 80 tuổi, hiện sống 
tại Paris, Pháp 

Ông Bùi Tín, cựu đại tá QĐNDVN và phó tổng biên tập báo 
Nhân Dân, người hồi đầu thập niên 1990 đã rời Việt Nam 
nói ông Trần Xuân Bách, qua đời hôm 1.1.2006, là một 
nhân vật khá nổi bật vào cuối những năm 80, thời kỳ sau 
Đại hội VI, giai đoạn đi vào đổi mới. 

Trước đó là Bí thư tỉnh ủy tỉnh Nam Hà, ông Trần Xuân Bách 
vào Ban Chấp Hành Trung ương năm 1982, ở nhiệm kỳ Đại 
hội V. 

Tới năm 1986, trong đại hội VI, ông Trần Xuân Bách vào Bộ 
Chính trị phụ trách về đối ngoại kiêm Trưởng ban Đối ngoại 
Trung ương, dưới thời ông Nguyễn Văn Linh làm Tổng Bí Thư đảng. 

Ông Tín nhận xét ông Trần Xuân Bách là người có tư duy rất thoáng, tiếp nhận những thông tin từ 
bên ngoài. Ông muốn đề nghị Việt Nam đổi mới toàn diện để đi với xu thế của thời đại. 

Nhưng theo ông Tín, trên thực tế ông Bách cũng chưa dám đụng đến hai chữ Đa Đảng, mà chỉ 
ám chỉ là cần đổi mới cả về chính trị và phải cho người công dân quyền tự do, tự do phát biểu. 

Năm 1989 ông Trần Xuân Bách bị khai trừ khỏi Ban chấp hàng trung ương và Bộ chính trị, mà 
theo ông Tín sự kiện này có liên quan đến tư duy đổi mới của ông. 

"Chính vì tư tưởng bảo thủ lúc bấy giờ, khi đó mất Đông Âu, và người ta cho rằng đổi mới quá 
sớm về chính trị, chỉ nên đổi mới về kinh tế thôi, do đó ông Bách bị kỷ luật." 

Ông Tín nhớ lại hội nghị Trung ương đó là cũng tranh cãi tới ba buổi về ông Trần Xuân Bách, kể 
tội ông, mà ngoài ông Nguyễn Cơ Thạch bênh ông ấy thì toàn bộ Bộ Chính trị đều phản đối mạnh 
mẽ. 

"Người phản đối mạnh mẽ nhất lúc bấy giờ là Đào Duy Tùng, người phụ trách về tư tưởng và văn 
hóa. Và ông Trần Xuân Bách đã bị khai trừ, có người còn đòi khai trừ ra khỏi Đảng, nhưng sau đó 
người ta vẫn giữ ông ở trong Đảng, chỉ khai trừ khỏi Bộ Chính trị và Ban chấp hành Trung ương." 

Sau đó ông Bách được ông Thạch nhận về Bộ Ngoại giao, làm công việc nghiên cứu giúp cho 
ông Thạch. Khi ông Thạch mất chức thì ông Bách về nghỉ ở một căn nhà nhỏ bên Gia Lâm cho tới 
bây giờ. 

Ông Tín kể ông có nghe nói là ông Trần Xuân Bách có viết một cuốn hồi ký mà chưa xuất bản. 

"Từ đó đến nay thì mỗi khi Tết đến ông thường đưa ra một hai bài thơ nói đến sự đời, cũng lạc 
quan rằng đổi mới nhất định sau nay sẽ thắng lợi, mà ý ông là đổi mới về chính trị đó, ký tên là 
Bách Xuân." 
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