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CẦN GỌI ĐÚNG TÊN CUỘC CHIẾN NÀY 

PHẠM ĐÌNH TRỌNG 

Lần thứ 40 ngày 30 tháng tư của lịch sử đau thương mất mát, của vui nông nổi 

mà buồn thăm thẳm lại đến.  

Suốt 40 năm qua, hệ thống tuyên truyền khổng lồ của đảng CSVN (Cộng sản 

Việt Nam) cầm quyền đã ngốn quá nhiều tiền thuế của dân, tiền bán tài nguyên 

đất nước vào việc tự huyễn hoặc mình và lừa dối người dân về ngày 30 tháng tư 

năm 1975, ngày huy hoàng đại thắng, ngày vẻ vang thống nhất đất nước.  

Cuộc chiến tranh mà hệ thống tuyên truyền của nhà nước Việt Nam cộng sản 

vẫn thần thánh hóa là cuộc chiến tranh “Giải phóng miền Nam, thống nhất đất 

nước”, “Cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước” thực chất chỉ là cuộc nội chiến 

tội lỗi, người Việt bắn giết người Việt, hệ quả tất yếu của hiệp định Genève cắt 

đôi đất nước Việt Nam thành hai tiền đồn, hai trận tuyến của hai ý thức hệ quyết 

liệt đối kháng, tiêu diệt nhau, chia đôi dân tộc Việt Nam thành hai thế lực thù 

địch không đội trời chung, hai tên lính xung kích của hai lực lượng đối kháng 

đó. Việc chia cắt độc đoán, phũ phàng, oan nghiệt đất nước Việt Nam, dân tộc 

Việt Nam hoàn toàn do những người cộng sản thực hiện, cộng sản Tàu mưu toan 

và áp đặt, cộng sản Việt cam tâm cúi đầu chấp nhận.  

Rắp tâm làm cuộc nội chiến, lực lượng cộng sản Việt Nam ở miền Nam phải 

chuyển ra miền Bắc theo qui định của hiệp định Genève nhưng họ đã bí mật ém 

lại lượng lớn súng đạn và khá đông đội ngũ lãnh đạo cộng sản chỉ biết có đấu 

tranh giai cấp bạo liệt, sắt máu, không biết đến đạo lí thương yêu đùm bọc giống 

nòi. Đầu năm 1959, đảng cộng sản Việt Nam ban hành nghị quyết 15 xác định 

rõ việc thâu tóm miền Nam bằng bạo lực cách mạng, tiến hành chiến tranh trong 

lòng dân tộc, quyết thực hiện nội chiến tương tàn.  

Có nghị quyết 15, những người cộng sản ở miền Bắc liền hối hả mở đường đưa 

súng đạn và lực lương chiến đấu vào miền Nam. Tháng năm, 1959, đường mòn 

từ miền Bắc xâm nhập miền Nam được mở dọc theo dãy Trường Sơn. Tháng 

bảy, 1959, mở tiếp đường mòn trên biển, mở luồng mở bến cho những con tàu 

không số chở súng, đạn, thuốc nổ từ Đồ Sơn, Hải Phòng vào Vũng Rô, Phú Yên, 

Trung Bộ, vào Gành Hào, Cà Mau, Nam Bộ.  

Có nghị quyết 15, cán bộ cộng sản ở lại miền Nam nằm vùng liền tổ chức, tập 

hợp lực lượng. Những hầm súng đạn được khui lên. Cuối năm 1959, tiếng súng 

nội chiến bùng nổ ở Trà Bồng, Quảng Ngãi. Ngày 17. 1. 1960, tiếng súng nội 

chiến rộ lên ở huyện Giồng Trôm và huyện Mỏ Cày, Bến Tre. Từ đó tiếng súng 

nội chiến lan ra khắp miền Nam. Khắp miền Nam, nơi nào cũng có lãnh đạo 
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cộng sản nằm vùng, nơi nào cũng mịt mù lửa khói nội chiến, lênh láng máu 

người Việt giết người Việt. Từ đó, ngày 17. 1. 1960 được những người Cộng sản 

tự hào coi là ngày Đồng khởi vẻ vang của họ. Còn lịch sử Việt Nam phải đau 

buồn ghi nhận ngày 17. 1. 1960 là ngày khởi đầu cuộc nội chiến Nam Bắc. 

Chiến tranh vũ trang thảm khốc và chiến tranh chính trị lừa dối do những người 

cộng sản phát động đã đẩy chính quyền Việt Nam Cộng hòa ở miền Nam vào 

cuộc khủng hoảng nặng nề, triền miên không có điểm dừng. Trước nguy cơ sụp 

đổ của chính quyền Việt Nam Cộng hòa, một chính quyền được tổ chức theo mô 

hình dân chủ văn minh, có tam quyền phân lập thực sự, nhờ thế người dân miền 

Nam bước đầu đã có tự do dân chủ thực sự, một chính quyền đang chiến đấu 

ngăn chặn sự tràn lan bạo lực cộng sản; Trước nguy cơ cả Đông Nam Á bị tràn 

ngập trong sắt máu bạo lực cộng sản, năm 1965, sáu năm sau nghị quyết 15 của 

đảng CSVN sử dụng bạo lực thâu tóm miền Nam, gần sáu năm sau tiếng súng 

nội chiến bùng nổ ở miền Nam, Mĩ mới đưa quân vào miền Nam Việt Nam cứu 

đồng minh Việt Nam Cộng hòa trước nguy cơ sụp đổ và củng cố một tiền đồn 

ngăn chặn cơn thác lũ cách mạng bạo lực cộng sản đang ở đỉnh cao trào. 

Năm 1965, quân đội Mĩ đổ vào Việt Nam cũng như năm 1944 quân đội Mĩ đổ 

bộ vào châu Âu trong chiến tranh thế giới thứ hai, cũng như năm 1950 quân đội 

Mĩ đổ bộ lên bán đảo Triều Tiên đều không có mục đích xâm lược, không đánh 

chiếm lãnh thổ mà chỉ để làm trách nhiệm của một đồng minh và làm trách 

nhiệm của một nước lớn bảo đảm một thế giới ổn định, công bằng, bảo vệ những 

giá trị tự do, dân chủ của con người, ngăn chặn thảm họa phát xít thời thế chiến 

hai và ngăn chặn thảm họa cộng sản đang như bệnh dịch nhấn chìm thế giới vào 

hận thù đấu tranh giai cấp, vào bạo lực chuyên chính vô sản và nô dịch con 

người. 

Cần giấu biến cuộc nội xâm tội lỗi của ý thức hệ giai cấp, cuộc nội xâm mang 

hận thù giai cấp vay mượn, mang tư tưởng bạo lực chuyên chính vô sản ngoại 

lai, mang súng đạn của thế giới cộng sản về đánh phá dân tộc, nô dịch nhân dân, 

thống trị đất nước, ngay từ khi phát động cuộc nội chiến phi nghĩa núp bóng 

cuộc chiến tranh chính nghĩa “giải phóng miền Nam”, những người cộng sản đã 

vẽ ra con ngáo ộp “đế quốc Mĩ” hiếu chiến, tham tàn, man rợ hù dọa người dân, 

đã lôi “đế quốc Mĩ” vào tham chiến để biến cuộc nội chiến thành cuộc thánh 

chiến như lời bài hát của nhạc sĩ cộng sản Lưu Hữu Phước sáng tác năm 1960: 

“Giải phóng miền Nam chúng ta cùng quyết tiến bước / Diệt đế quốc Mĩ phá tan 

bè lũ bán nước”. Năm 1965, những đơn vị tinh nhuệ, hiện đại nức tiếng của 

quân đội Mĩ, những sư đoàn Kị Binh Bay Số 1, lữ đoàn Tia Chớp Nhiệt Đới . . . 

với xe tăng lổm ngổm bò kín đất Vạn Tường, Quảng Ngãi, máy bay lên thẳng vè 

vè rợp trời Bông Trang Nhà Đỏ, Bình Dương thì hệ thống tuyên truyền nhà 

nước Việt Nam cộng sản như bắt được vàng, như được trích một liều đô pinh 

mạnh, họ reo lên: “Có những ngày vui sao cả nước lên đường / Xao xuyến bờ tre 

từng hồi trống giục . . . Bộ đội dân công trùng trùng điệp điệp / Chào nhau 
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không kịp nhớ mặt nhớ tên / Đội ngũ ta đi dài theo tiếng hát . . .” Đó là thơ của 

nhà thơ quân đội Nhân dân Việt Nam, Chính Hữu. Khi reo lên như vậy, năm 

1966, nhà thơ Chính Hữu là thiếu tá ở cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị. Lúc 

chết, năm 2007, ông là đại tá. 

Đây không phải là niềm vui của người lính bị dồn ra trận. Đi vào chỗ chết, đi 

vào cuộc chiến người Việt bắn giết người Việt, làm sao vui được. Đây là niềm 

vui tuyên huấn, niềm vui cộng sản. Niềm vui của những người đã đánh tráo 

được tên gọi cuộc nội chiến tương tàn thành cuộc thánh chiến hào hùng “Chống 

Mĩ cứu nước”. Niềm vui đã đưa được cả nước vào cuộc nội chiến ngùn ngụt hận 

thù giai cấp, người Việt vô sản say mê bắn giết người Việt tư sản. Người Việt 

nghèo khổ cuồng dại bắn giết người Việt có của. Niềm vui khi thấy hai anh em 

ruột thịt cùng cha cùng mẹ ở hai chiến tuyến ý thức hệ xả súng vào ngực nhau, 

quăng lựu đạn vào đầu nhau! 

Quân đội Mĩ vào tham chiến bên những người lính Việt Nam Cộng hòa có làm 

cho cuộc nội chiến do những người cộng sản tiến hành chựng lại, tốc độ khuất 

phục, thâu tóm dải đất miền Nam của họ chậm lại nhưng không làm thay đổi bản 

chất cuộc nội chiến vì ý chí cộng sản dùng bạo lực khuất phục dải đất miền Nam 

không thay đổi. Không thay đổi ý chí cộng sản dùng máu người Việt để thống 

nhất trong tay họ đất nước Việt Nam mà chính họ đã chia cắt. 

Nếu thực sự là cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước thì khi quân đội Mĩ giảm 

vai trò, giảm sự có mặt trong cuộc chiến, mức độ ác liệt của cuộc chiến phải 

giảm và khi quân đội Mĩ rút hết khỏi Việt Nam thì cuộc chiến phải kết thúc. 

Không! Từ năm 1970, Mĩ thực hiện Việt Nam hóa chiến tranh, quân đội Mĩ giao 

lại vai trò chủ thể chiến trường cho quân đội Việt Nam Cộng hòa, quân đội Mĩ 

không trực tiếp tham chiến nữa, họ chỉ trợ chiến, yển trợ hỏa lực. Khi quân đội 

Việt Nam Cộng hòa độc lập tác chiến trên các mặt trận, trực tiếp đối đầu với 

những người lính Việt Nam phía bên kia là lúc diễn ra những trận đánh đẫm 

máu nhất, những người lính Việt Nam ở cả hai phía, Việt Nam Cộng hòa và Việt 

Nam Cộng sản chết trận nhiều nhất. Những điểm quyết chiến ở Snun, Mỏ Vẹt, 

biên giới Việt Nam – Campuchia, ở đường 13, ở đường 9 – Nam Lào, ở thành 

cổ Quảng Trị trở thành những cái cối xay thịt nghiền nát hết trung đoàn, lữ đoàn 

lính Việt Nam này đến trung đoàn, lữ đoàn lính Việt Nam khác của cả hai phía.  

Từ khi cuộc nội chiến bùng nổ, chưa bao giờ những người lính Việt Nam Cộng 

hòa và những người lính Việt Nam Cộng sản chết nhiều như trong chiến dịch 

đường 9 – Nam Lào đầu năm 1971.  

Từ khi cuộc nội chiến nổ ra, chưa bao giờ những người lính Việt Nam Cộng hòa 

và những người lính Việt Nam Cộng sản chết nhiều như trong trận hai bên giành 

giật nhau thành cổ Quảng Trị hè thu năm 1972, thời gian miền Trung bước vào 

mùa mưa xối xả. Mưa ở Quảng Trị năm 1972 trở thành những trận mưa máu. 
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Máu nhào đất thành cổ Quảng Trị thành bùn nhão nhoét, đỏ lòm và tanh tưởi. 

Dòng sông Thạch Hãn ngàn đời trong xanh bỗng trở thành dòng sông máu, 

loang đỏ máu lính Việt Nam. Lính chết không kịp chôn. Quân số bổ xung liên 

tục mà không còn lính sống để chôn lính chết. Người lính Lê Bá Dương may 

mắn sống sót đã viết về những đồng đội không có người vớt lên chôn cất còn 

mãi mãi nằm lại với sông Thạch Hãn: Đò lên Thạch Hãn xin chèo nhẹ / Đáy 

sông còn đó bạn tôi nằm / Có tuổi hai mươi thành sóng nước / vỗ vô bờ mãi mãi 

ngàn năm. 

Nước lênh láng ba phần tư diện tích trái đất được nhà thơ Xuân Diệu coi đó là 

nước mắt đau khổ của loài người: Trái đất ba phần tư nước mắt / Trôi đi như 

giọt lệ giữa không trung. Ba phần tư lịch sử Việt Nam cũng là lịch sử chiến 

tranh, là máu và nước mắt. Trong những cuộc chiến tranh liên miên đó chưa có 

cuộc chiến tranh nào mà người Việt lại quyết liệt, say mê giết người Việt như 

trong cuộc nội chiến do những người Cộng sản Việt Nam phát động giữa thế kỉ 

hai mươi. 

Năm 1973, quân đội Mĩ rút khỏi Việt Nam thì những người Cộng sản càng đẩy 

mạnh cuộc nội chiến để chỉ hai năm sau họ thâu tóm hoàn toàn miền Nam vào 

ngày 30. 4. 1975. 

Là cuộc nội chiến nên đích cuối cùng những người lính Việt Nam Cộng sản đến 

không phải là tổng hành dinh quân đội Mĩ mà là dinh Độc lập, nơi làm việc của 

Tổng thống Việt Nam Cộng hòa, người quản lí một nửa lãnh thổ Việt Nam, 

người lãnh đạo một nửa dân số Việt Nam.  

Là cuộc nội chiến nên lá cờ những người lính Việt Nam Cộng sản hạ xuống ở 

dinh Độc lập ngày 30. 4. 1975 không phải là lá cờ Mĩ mà là lá cờ Việt Nam 

Cộng hòa, lá cờ quốc gia của một nửa lãnh thổ Việt Nam, lá cờ Tổ quốc của một 

nửa dân tộc Việt Nam. 

Những người Cộng sản Việt Nam đã cắt đôi đất nước Việt Nam, chia đôi dân 

tộc Việt Nam rồi họ lại lấy máu của chính dân tộc Việt Nam để thống nhất đất 

nước, để họ nghiễm nhiên thống trị cả nước không cần lá phiếu bầu chọn của 

người dân! Những người Cộng sản Việt Nam coi đó là chiến thắng vĩ đại của họ. 

Còn với dân tộc Việt Nam đó là keo thua đau đớn tức tưởi! Với những người 

dân miền Nam đã được sống trong tự do dân chủ, nay mất cả quyền con người, 

quyền công dân, không được quyền bầu chọn người quản lí đất nước, người lãnh 

đạo dân chúng, còn cái thua nào đau hơn! 

Điểm lại những sự kiện chính của cuộc chiến tranh do những người cộng sản 

Việt Nam phát động từ 1960 đến ngày kết thúc 30. 4. 1975 để thấy rõ cuộc chiến 

này dứt khoát không phải là cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc mà chỉ là cuộc 
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nội chiến đẫm máu nhất, tội lỗi nhất trong lịch sử Việt Nam để đảng Cộng sản 

Việt Nam giành quyền thống trị cả nước, nô dịch cả dân tộc Việt Nam. 

Bản chất cuộc nội chiến càng lộ rõ ngay cả khi cuộc chiến đã kết thúc. Nếu cuộc 

chiến tranh kết thúc ngày 30. 4. 1975 là “Giải phóng miền Nam thống nhất đất 

nước” thì cuộc chiến tranh đó trước hết phải giải phóng người dân miền Nam 

khỏi sự nô dịch của đế quốc Mĩ như hệ thống tuyên giáo cộng sản vẫn ra rả 

tuyên truyền, để người dân miền Nam trở về với dân tộc Việt Nam yêu thương. 

Đất nước thống nhất trước hết phải thống nhất trong tình cảm, ý chí người dân. 

40 năm đã qua, sự thống nhất đó vẫn chưa hề có. Cuộc chiến tranh kết thúc ngày 

30. 4. 1975 chỉ giải phóng đất đai miền Nam để người thắng cuộc thâu tóm, 

thống trị cả nước, còn người dân miền Nam vẫn bị người thắng cuộc coi là thù 

địch. Chỉ là cuộc nội chiến, người Việt Cộng sản làm chiến tranh để tiêu diệt 

người Việt Cộng hòa. Người Việt Cộng hòa có may mắn thoát chết trong cuộc 

nội chiến khốc liệt, tàn bạo đó cũng bị loại bỏ khỏi sinh hoạt xã hội, trở thành 

những người tù không án, bị giam cầm mút mùa không thời hạn trong những 

nhà tù hà khắc. 

Trước 30. 4. 1975 một ngày, Đô đốc Elmo Zum Walt Jr., Tư lệnh hải quân Mĩ ở 

Việt Nam điều một máy bay vận tải C130 từ Philippines đến Tân Sơn Nhất đón 

cả gia đình Đô đốc Trần Văn Chơn của Hải quân Việt Nam Cộng hòa sang Mĩ tị 

nạn. Đô đốc Trần Văn Chơn đã từ chối ra đi để được ở lại làm người dân Việt 

Nam sống cuộc đời bình yên với đất nước yêu thương đã hết chiến tranh. Nhưng 

những người Cộng sản thắng cuộc trong cuộc nội chiến vẫn coi những người 

như Đô đốc Trần Văn Chơn là đối tượng phải loại bỏ của cuộc nội chiến, họ nào 

có để cho ông được yên. Đô đốc Trần Văn Chơn ở tuổi ngoài sáu mươi bị tống 

vào nhà tù với tên gọi trại tập trung mỏi mòn mười ba năm trời.  

Những ngày ngục tù tăm tối, cực khổ, Đô đốc Trần Văn Chơn mới nhận ra rằng 

nhà nước Việt Nam Cộng sản chỉ là nhà nước của một giai cấp hão huyền nào 

đó chứ không phải nhà nước của dân tộc Việt Nam. Người Việt Nam chân chính 

dù yêu nước nhưng không Cộng sản cũng không thể sống bình yên trên đất nước 

thương yêu của mình. Ra tù dù đã ngoài bảy mươi tuổi, chân đã yếu, mắt đã mờ, 

đã gần đất xa trời, dù muốn được gửi nắm xương tàn vào đất Mẹ Việt Nam bên 

ông bà, tổ tiên, Đô đốc Trần Văn Chơn cũng phải ngậm ngùi gạt nước mắt ra đi, 

tìm đến đất nước xa lạ nhưng mở lòng bao dung đón nhận ông. Vài triệu người 

Việt Nam đã phải bỏ nước ra đi trong nước mắt như Đô đốc Trần Văn Chơn là 

nỗi đau, nỗi uất hận khó nguôi ngoai của dân tộc Việt Nam. Suốt bốn ngàn năm 

lịch sử có khi nào dân tộc Việt Nam bị thua đau đến như vậy! 

Ngày 30. 4. 1975 là ngày chiến thắng vĩ đại của những người cộng sản chỉ biết 

có giai cấp, không biết đến dân tộc nhưng là ngày thua đau của cả dân tộc Việt 

Nam. Dân tộc Việt Nam đã bị thua đau, bị chết mòn trong cuộc nội chiến núi 

xương sông máu nay lại bị đòn thù giai cấp đánh vào trái tim con người, đánh 
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vào đạo lí xã hội, đánh vào lẽ sống còn của dân tộc làm cho dân tộc li tán tan tác 

và ngày 30. 4. 1975 là ngày khởi đầu của cuộc đại li tán dân tộc.  

Ngày 30. 4. 1975 sau thoáng vui nông nổi mau qua đi, người dân liền phải nhận 

ra một sự thật cay đắng. Sự thật của lịch sử trớ trêu: Cái hung tàn thắng cái văn 

minh. Sự thật trắng tay của người dân. Bao thế hệ người dân Việt Nam đổ máu 

trong cuộc chiến đấu cho đất nước độc lập, cho người dân được tự do. Cuộc 

chiến kết thúc, trở về xã hội dân sự mới lồ lộ ra một thực tế: Tự do của người 

dân không có mà độc lập của đất nước cũng không! Quyền yêu nước của người 

dân cũng bị tươc đoạt. Đất nước ngày càng phụ thuộc và mất dần vào tay kẻ thù 

truyền kiếp của lịch sử Việt Nam nhưng là đồng chí cùng lí tưởng, cùng ý thức 

hệ, là bạn vàng bốn tốt của đảng CSVN! 

Phạm Đình Trọng 

Nguồn: https://www.facebook.com/kesiviet/posts/376835885851131 

 

Giới Thiệu Nhà Văn Phạm Đình Trọng 

        Đại tá, nhà văn Phạm Đình Trọng tự ra khỏi Đảng  
  

 
Đại tá, nhà văn Phạm Đình Trọng 

 

Thời thanh niên, lứa chúng tôi đã được đọc những tác phẩm đấy chất lính của anh 
bộ đội trẻ Phạm Đình Trọng, nhất là những truyện ký về hải quân. Nghe tin ông tự ra 
khỏi Đảng (đã có gần 40 năm tuổi Đảng), tôi cũng muốn tìm hiểu xem sao. Và đây là 
Thư thông báo của ông đại tá văn sĩ. 
 
Kính gửi: 
- CHI ỦY VÀ CHI BỘ 4 
- ĐẢNG ỦY PHƯỜNG 15 QUẬN TÂN BÌNH TPHCM 

 
Tội là Phạm Đình Trọng, nhà văn, là đảng viên Cộng sản lớp Hồ Chí Minh từ 

https://www.facebook.com/kesiviet/posts/376835885851131
http://2.bp.blogspot.com/_kRmvqNzdBdw/SxEB12x7djI/AAAAAAAAAGw/Nz-ZATwlD0g/s1600/pham+dinh+trong.jpg
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19.5.1970. Đến nay, 20.11.2009, tôi tự thấy đảng Cộng sản không còn phù hợp với lí 
tưởng thẩm mĩ và giá trị nhân văn mà tôi theo đuổi nên tôi tự rút ra khỏi đảng. Thiếu 
vài tháng nữa, tôi tròn 40 năm là người Cộng sản. Từ lúc tự nguyện đứng vào hàng 
ngũ Cộng sản, đến tự rút ra khỏi đảng là một quá trình chuyển biến trong tôi, từ nhận 
thức bằng tình cảm sang nhận thức bằng lí trí và cũng là quá trình chuyển biến của 
chính đảng Cộng sản, từ ý chí vì dân, vì nước sang ý chí chỉ vì sự tồn tại của đảng. 
Tôi xin trình bày về quá trình hai chuyển biến đó, một chuyển biến thuận, tất yếu, 
hợp qui luật phát triển và một chuyển biến nghịch, tiêu cực, thóai hóa. 

 
I. TÌNH CẢM ĐƯA TÔI ĐẾN LÍ TƯỞNG CỘNG SẢN 
Sinh ra trong không khí sôi sục của cuộc cách mạng đã khai sinh ra nhà nước Việt 
Nam Dân chủ Cộng hòa đưa những người cộng sản lên nắm chính quyền. Cuộc 
cách mạng ấy như cũng khai sinh ra thế hệ chúng tôi, một thế hệ của cách mạng, 
của nhà nước mới. Cả tuổi thơ, cả tuổi cắp sách đến trường của tôi được sống trong 
không khí thần thoại của những câu chuyện về lớp người Cộng sản tiền bối chiến 
đấu hi sinh vì dân, vì nước. Lí tưởng của những người Cộng sản ấy đã trở thành lí 
tưởng, thành lẽ sống của thế hệ chúng tôi. Cốt cách lương thiện và dũng cảm của 
những người Cộng sản ấy cũng là khuôn mẫu cho cốt cách của lứa chúng tôi. 
Rời trường trung học vào bộ đội rồi đi vào cuộc kháng chiến chống Mĩ xâm lược, 
chúng tôi lại gặp những người Cộng sản bằng xương bằng thịt vô cùng cao đẹp ở 
mọi nơi gian nan ác liệt. Máy bay Mĩ tập trung đánh hủy diệt một trận địa pháo cao 
xạ ở miền Tây Quảng Bình. Người Cộng sản trẻ tuổi Nguyễn Viết Xuân bị đạn bắn 
nát đùi vẫn bám thành công sự phất lá cờ đỏ dõng dạc chỉ huy: Nhằm thẳng quân 
thù, bắn! Với cuộc sống anh hùng đó, với lí tưởng đã có, chúng tôi trở thành người 
Cộng sản như là lẽ đương nhiên. Chủ tịch Hồ Chí Minh mất, đảng phát động đợt kết 
đảng viên lớp Hồ Chí Minh. Ngay sau lễ truy điệu Chủ tịch Hồ Chí Minh, tôi viết đơn 
xin vào đảng. Lễ kết nạp lớp đảng viên Hồ Chí Minh đầu tiên của cơ quan chính trị 
Bộ Tư lệnh Thông tin tổ chức đúng vào ngày 19. 5. 1970. 
Con vào đảng vào ngày sinh của Bác 
Mười chín, tháng năm, năm một ngàn chín trăm bảy mươi 
Ba mươi tuổi Bác thành người Cộng sản 
Để cho con hai mươi sáu tuổi được là đồng chí của Người 
Thơ tôi ghi nhận ngày tôi trở thành người Cộng sản. (Sau này, chuyển sinh họat 
đảng qua nhiều nơi, ngày vào đảng của tôi bị ghi sai thành 12. 5. 1970) 
Vào đảng, rồi tốt nghiệp trường Sĩ quan Thông tin, đeo ba lô đi trong bạt ngàn màu 
xanh Trường Sơn vào mặt trận Tây Nguyên, tôi viết về đảng: 
Nâng niu sự sống trong lòng 
Đất là mẹ của trái tròn mầm xanh 
Bao nhiêu trong mát ngọt lành 
Đất chắt chiu để cây cành đơm hoa. 
Đảng là đất mẹ bao la 
Ta là chồi biếc đó mà, hỡi em! 
Lãnh đạo cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, đảng đã đồng hành cùng dân tộc. Đặt 
dân tộc lên trên, đảng đã chấp nhận những hi sinh to lớn vì độc lập dân tộc. Với 
nhận thức đó, tôi đến với đảng hòan tòan bằng tình cảm của một trái tim khao khát lí 
tưởng cống hiến. Với tư cách người Cộng sản, tôi đã vững vàng vượt qua mọi gian 
khổ, ác liệt, đi qua suốt cuộc kháng chiến chống Mĩ khốc liệt để viết về thế hệ của tôi, 
viết về thời đại của tôi và tôi trở thành nhà văn quân đội. 
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II. LÍ TRÍ CHO TÔI NHẬN THỨC LẠI 
1. Từ cơ sở đảng cho tôi sự thức tỉnh 
Con người được thử thách, tôi luyện trong chiến tranh, năng lực được khẳng định 
bằng trang viết cho tôi một tư thế của khí phách và một cái nhìn biện chứng, thấu 
đáo. Với tư thế ấy tôi đã lên tiếng thẳng thắn chỉ ra sự mua quan bán chức của ông 
Thứ trưởng kiêm Tổng biên tập Thời báo Tài chính Việt Nam Tào Hữu Phùng và ông 
Phó tổng biên tập Đào Ngọc Hùng đã đưa một người bị đào thải ở nơi khác và 
không viết nổi một mẩu tin lên trưởng chi nhánh phía Nam Thời báo Tài chính Việt 
Nam dẫn đến những đổ vỡ, bê bối lớn và làm tê liệt chi nhánh phía nam đến tận hôm 
nay. Đầu tư lớn để có chức thì phải triệt để dùng chức nhanh chóng thu lại vốn đầu 
tư. Trong lúc nhiều tờ báo cảnh báo việc hủy diệt môi trường của công ty Vedan thì 
ông trưởng chi nhánh Thời báo Tài chính không viết nổi một mẩu tin đã cùng một 
cộng tác viên đến Vedan viết bài đăng Thời báo Tài chính Việt Nam tấm tắc ngợi ca 
môi trường Vedan trong lành. Sức mạnh và quyền uy của cả một đảng ủy cơ quan 
đại diện Bộ Tài chính được huy động trấn áp, truy bức tiếng nói sự thật của tôi để 
việc mua quan bán chức trót lọt và tồn tại đến tận hôm nay! Đi xa hơn, họ còn vội vã, 
độc đoán chuyển tôi về sinh hoạt đảng tạm tại nơi cư trú để họ thông qua mau lẹ 
việc kết nạp đảng cho người mua chức, giúp người mua chức có được chuẩn mực 
quan trọng của chức danh. 
Sự việc trên không phải là cá biệt của cơ sở đảng. Trong lúc nước còn nghèo, dân 
còn khổ, lòng nhân đạo cả thế giới còn phải dồn về Việt Nam làm từ thiện giúp đỡ 
người nghèo thì vẫn có những quan chức, đảng viên mang cả triệu đô la đi đánh bạc 
và sống sa đọa nhưng ở chi bộ họ vẫn được xét là đảng viên bốn tốt! 
Bây giờ đảng ở cơ sở, đảng ở cấp thấp là vậy đó! Còn đảng ở cấp cao? Đó là những 
tín điều, những chủ trương ngược với lợi ích dân tộc! 

 
2. Vì tín điều Cộng sản, vất bỏ lợi ích dân tộc 
A. Đưa giai cấp lên trên dân tộc làm cho dân tộc tan rã, li tán, suy yếu 
Điều lệ đảng Cộng sản Việt Nam ghi: Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của 
giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân 
tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao 
động và của dân tộc. 
Giai cấp công nhân là một khái niệm quá chung chung, rộng lớn trên phạm vi thế 
giới, chỉ có định tính mà không có định hình vì thế cũng khá trừu tượng, không xác 
định được không gian, không ổn định trong thời gian, không có bản sắc văn hóa 
riêng và giai cấp công nhân cũng chỉ mới xuất hiện vài trăm năm gần đây cùng với 
sự xuất hiện của máy hơi nước, máy phát điện. Với Việt Nam, giai cấp công nhân lại 
càng mới mẻ, mới có từ đầu thế kỉ trước cùng với sự khai thác thuộc địa của thực 
dân Pháp. Công nhân chỉ là một hình thái lao động của cả loài người, không của 
riêng dân tộc nào. Trong khi đó dân tộc là một khái niệm thiêng liêng, là hồn cốt của 
mỗi con người tồn tại trên thế gian này. Dân tộc là một thực thể đã tồn tại hàng ngàn 
năm, có không gian sinh tồn được xác định bằng lịch sử, bằng công pháp. Dân tộc 
có bản sắc văn hóa, tinh hoa văn hóa riêng. Mỗi dân tộc có mặt đến hôm nay đều 
phải có một tinh hoa văn hóa không thể bị đồng hóa với nền văn hóa khác. Nhiều 
dân tộc đã tạo nên những nền văn minh rực rỡ đưa loài người bước những bước dài 
trên đường tiến hóa. Văn hóa dân tộc là hạt nhân tập hợp cả cộng đồng tạo nên dân 
tộc. Mỗi dân tộc trên thế giới góp phần làm rạng rỡ, lung linh thêm phẩm chất 
NGƯỜI của Nhân loại bằng văn hóa của dân tộc mình. Đơn vị của một cộng đồng 
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người là dân tộc chứ không phải là giai cấp. Không cộng đồng nào có mặt trong gia 
đình Nhân loại với danh xưng giai cấp công nhân! 
Đưa giai cấp công nhân lên trên hết, trở thành chủ thể, điều lệ đảng Cộng sản đẩy 
dân tộc xuống cuối cùng là sự bất công phũ phàng. Trong thực tế, sự đối xử của 
đảng Cộng sản với dân tộc còn là sự phủ nhận cay đắng. 
Chống ngoại xâm, đưa ra mục tiêu giải phóng dân tộc là đảng Cộng sản đã đồng 
hành cùng dân tộc, điều đó giúp đảng Cộng sản có sức mạnh vô địch. Nhưng cùng 
với chống ngoại xâm, với học thuyết chuyên chính vô sản của tín điều Cộng sản, 
đảng Cộng sản còn tiến hành cuộc đấu tranh giai cấp vô cùng khốc liệt đánh thẳng 
vào khối đoàn kết dân tộc, đánh tiêu diệt những tinh hoa của dân tộc! 
. Cải cách ruộng đất danh nghĩa là đánh đổ tầng lớp bóc lột ở nông thôn nhưng 
những gì diễn ra đã chứng tỏ rằng đó là cuộc phát động gây hận thù ngay trong lòng 
dân tộc. Lấy bạo lực chuyên chính vô sản đánh vào giá trị văn hóa, đánh vào đạo lí 
gia đình, đánh vào văn hóa làng quê, đánh cả vào tín ngưỡng tâm linh, những nền 
tảng của văn hóa dân tộc. 
. Cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh đã phá sạch cơ sở vật chất của nền 
sản xuất công nghiệp tư nhân vừa hình thành, biến những người chủ giỏi tính toán 
làm ăn, biết gây dựng cơ đồ thành trắng tay, thành người làm thuê bằng cơ bắp. 
Dân tộc Việt Nam thông minh, thao lược đã tạo ra những doanh nhân tài ba Bạch 
Thái Bưởi, Nguyễn Sơn Hà, Trịnh Văn Bô . . . ngang sức đua tranh với những nhà tư 
sản của nước Pháp công nghiệp phát triển để bắt đầu xây dựng một nền công 
nghiệp tư nhân phát triển ở Việt Nam. Cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh 
ở miền Bắc không những phá sạch cơ sở công nghiệp tư nhân ban đầu đó mà còn 
chối bỏ, kìm hãm tài năng, trí tuệ nhân dân. Chỉ sử dụng cơ bắp làm thuê làm cho 
nền kinh tế miền Bắc thụt lùi hàng trăm năm. Tiếp tục cải tạo công thương nghiệp tư 
bản tư doanh ở miền Nam đã đưa kinh tế cả nước xuống vực thẳm, đưa dân tộc Việt 
Nam thông minh, tài giỏi tới nghèo khổ, hèn mọn. Dòng người bỏ nước ra đi kéo dài 
trong nhiều năm đến sống vạ vật ở những trại tị nạn khắp thế giới là hình ảnh của sự 
hèn mọn ấy. Đổi mới, trở lại kinh tế thị trường chỉ là trở lại cung cách làm ăn thông 
thường, phổ biến của cả thế giới, trở lại với tư bản, tư doanh mà trước đó đã hai lần 
bị cải tạo, bị xóa sổ tức tưởi. Trở lại kinh tế thị trường là sự xóa bỏ đầu tiên nguyên lí 
cơ bản của tín điều Cộng sản đã cứu được nhân dân khỏi sự khốn cùng, cứu được 
nhà nước khỏi sụp đổ. 
. Vụ án Nhân văn Giai phẩm là sự dằn mặt của chính quyền công nông, của nhà 
nước chuyên chính vô sản với đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ. Nhân văn Giai phẩm 
chính là cuộc cải cách ruộng đất đối với trí tuệ đã dập tắt thê thảm những quầng 
sáng rực rỡ nhất của trí tuệ Việt Nam, vùi dập những trí tuệ Nguyễn Mạnh Tường, 
Trần Đức Thảo…, vùi dập tàn nhẫn những tinh hoa sáng nhất của dân tộc. 
Suốt chiều dài lịch sử, luôn phải đối đầu với những lực lượng xâm lược khổng lồ 
nhưng dân tộc Việt Nam nhỏ bé vẫn tồn tại được đến hôm nay là nhờ tâm hồn Việt 
Nam đã tạo nên nền văn hóa Việt Nam đặc sắc, sâu đậm, bền vững cùng núi sông 
Việt Nam, là nhờ ý thức dân tộc mạnh mẽ sâu đậm trong mỗi con người Việt Nam. 
Nền văn hóa dân tộc ấy, ý thức dân tộc ấy đã gắn kết dân tộc Việt Nam thành một 
khối vững mạnh, tồn tại qua ngàn năm Bắc thuộc, qua trăm năm thực dân thống trị. 
Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mĩ, nhà giàu ở nông thôn, nhà tư 
sản ở thành phố, quan lại triều đình cũ, trí thức Việt Nam ở trong và ngoài nước đều 
tham gia kháng chiến đánh giặc. Là những người giỏi giang, thành đạt, là tinh hoa 
của dân tộc, họ có sức lôi cuốn, tỏa sáng, có vai trò rất to lớn trong đánh giặc giữ 
nước, họ càng vô cùng cần thiết trong xây dựng đất nước. Nhưng tín điều Cộng sản 
đưa giai cấp công nhân lên làm chủ thể, lấy giai cấp nông dân nghèo là đồng minh, 
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coi các thành phần khác là đối lập, cần đánh đổ, cải tạo, chuyên chính. Những cuộc 
đánh đổ (cải cách ruộng đất), cải tạo (công thương nghiệp tư bản tư doanh), chuyên 
chính (Nhân văn Giai phẩm) là những đòn chí tử, liên tiếp đánh vào khối đoàn kết 
dân tộc. 
Chiến thắng năm 1975 không phải là chiến thắng của ý thức hệ Cộng sản mà là 
chiến thắng của ý chí dân tộc, của nền văn hóa dân tộc Việt Nam. Chiến thắng năm 
1975 không phải là chiến thắng của miền Bắc với miền Nam mà là chiến thắng của 
cả dân tộc Việt Nam. Đặt dân tộc lên trên, chúng ta sẽ có một tiềm lực vô cùng to lớn 
để xây dựng đất nước. Cơ sở vật chất kĩ thuật và lực lượng lao động cao cấp còn ở 
lại miền Nam là một vốn quí, một bệ phóng thuận lợi để nhanh chóng cất mình bay 
lên cùng những con rồng kinh tế châu Á. Nhưng giành hết chiến thắng của dân tộc 
về đảng, những người Cộng sản trở nên kiêu ngạo, tự mãn, lại càng tư tin vào tín 
điều Cộng sản! Lại say sưa đấu tranh giai cấp! Lại cải tạo công thương nghiệp tư 
bản tư doanh! Lại hủy hoại khối lượng lớn của cải, làm tan hoang những cơ sở vật 
chất của một nền sản xuất công nghiệp tương đối phát triển! Lại hận thù dân tộc, đẩy 
hàng vạn người đã tham gia chính quyền cũ vào những trại cải tạo, gây chia rẽ, li tán 
trong lòng dân tộc! Thời cơ mất đi! Tiềm lực vô cùng quí giá để phát triển đất nước 
cũng mất đi! Đất nước bị đẩy đến tận cùng quẫn bách. Kinh tế kiệt quệ! Lòng người li 
tán! Thế giới cấm vận! Năm 1975, kinh tế Việt Nam ngang ngửa với các nước Đông 
Nam Á thì nay tụt lại sau vài chục năm! 
Nỗi đau li tán còn khoét sâu trong lòng dân tộc lại lộ ra mỗi khi lãnh đạo nước ta đến 
Mĩ đều có những đoàn người của cộng đồng người Việt ở Mĩ rầm rộ biểu tình chống 
đối. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết phải đi cổng sau vào Nhà Trắng gặp Tổng 
thống Mĩ vì cổng trước bị đoàn người biểu tình phong tỏa! Đau quá! Người đứng đầu 
nhà nước đã đánh thắng Mĩ phải đi cổng sau Phủ Tổng thống vào gặp người đứng 
đầu nước chủ nhà thua trận! Nỗi đau li tán dân tộc dẫn đến nỗi đau quốc thể! Đặt 
giai cấp lên trên dân tộc nên đến nay đất nước thống nhất đã hơn 30 năm mà vẫn 
chưa thể hòa giải, hòa hợp dân tộc! 
Nước Đức thống nhất sau Việt Nam 14 năm rưỡi. 9.11.1989 bức tường Berlin dài 
155 kilomet do nhà nước Cộng sản Đông Đức xây bị dân Đức phá sụp đổ. Hai miền 
Đông – Tây nước Đức ôm chầm lấy nhau. Nước Đông Đức Cộng sản bị xóa sổ, bị 
gom về với Tây Đức Tư bản. Đặt dân tộc Đức vĩnh hằng lên trên ý thức hệ nhất thời, 
không có một trại cải tạo nào dành cho viên chức chính quyền Đông Đức. Địa lí Đức 
thống nhất. Dân tộc Đức cũng thực sự thống nhất, hòa hợp. Bà Angela Merkel Thủ 
tướng nước Cộng hòa Liên bang Đức hiện nay vừa tái trúng cử nhiệm kì thứ hai là 
đoàn viên thanh niện Cộng sản Đông Đức trước đây. 
Nỗi đau li tán của dân tộc Việt Nam còn âm ỉ, nhức nhối đến hôm nay là hậu quả tất 
yếu của kiên trì tín điều Cộng sản đưa giai cấp lên trên dân tộc, là trách nhiệm không 
thể chối bỏ của đảng Cộng sản. 

 
B. Đặt lợi ích của đảng lên trên lợi ích dân tộc 
Với chuyên chính vô sản tạo ra những cuộc đấu tố, thanh trừng thảm khốc, với nền 
kinh tế kế hoạch duy ý chí bóp nghẹt sản xuất và cuộc sống, với nền văn hóa nghệ 
thuật khuôn phép, xơ cứng, triệt tiêu tìm tòi, sáng tạo, sau gần nửa thế kỉ tồn tại, hệ 
thống Cộng sản thế giới khuôn xã hội con người vào khuôn mẫu ra đời từ thế kỉ 19 
trái tự nhiên, tất yếu phải sụp đổ. Từ một hệ thống Cộng sản thế giới trải rộng thành 
một khối lớn từ châu Âu sang châu Á nay chỉ còn năm nước Cộng sản như năm hòn 
đảo chơi vơi và Việt Nam là một hòn đảo chơi vơi và nhỏ bé. Đây chính là lúc phải 
bừng tỉnh để nhận lại đường, từ bỏ sự trì trệ, trái tư nhiên, đưa đất nước trở lại dòng 
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chảy tiến hóa, cùng nhịp bước với sự phát triển của loài người. Làm việc này không 
phải chỉ vì đất nước, vì dân tộc mà trước hết vì chính đảng Cộng sản để đảng thoát 
khỏi xơ cứng, trì trệ của những tín điều đã bị thực tế cuộc sống bác bỏ, đã bị lịch sử 
chứng minh là sai trái, để đảng Cộng sản vẫn giữ được vai trò lãnh đạo bằng lòng tin 
và sự gửi gắm của nhân dân, chứ không phải bằng điều 4 của Hiến pháp, không 
phải bằng bạo lực chuyên chính vô sản. Nhưng đảng ở cấp cao đã không làm được 
như thế! Không có sự nhạy bén, năng động của tư duy công nghiệp để thắng sức ỳ 
của tư duy nông nghiệp thô sơ, không có sự mẫn cảm và sáng láng của trí tuệ và tài 
năng tạo ra bước ngoặt cần có cho dân tộc, vẫn kiên trì với những tín điều Cộng 
sản, những người lãnh đạo đảng ở cấp cao đã bình thản neo đất nước ta, dân tộc ta 
trên hòn đảo chơi vơi. Để tồn tại được trên hòn đảo chơi với đó, đảng đã thực hiện 
hai điều ngược với quyền lợi nhân dân và dân tộc. 
. Bạo lực chuyên chính vô sản lại được sử dụng với nhân dân 
Nhân dân có tiếng nói xây dựng, đóng góp, nói tiếng nói bức thiết của cuộc sống, 
tiếng nói vì lợi ích chính đáng của người dân nhưng không thuận tai đảng, không 
phù hợp với lợi ích của đảng, có hại cho sự tồn tại của đảng thì nhân dân nói tiếng 
nói đó liền bị đẩy sang phía kẻ thù “âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù 
địch”, phải chuyên chính! Đẩy nhân dân trở thành kẻ thù, hàng loạt vụ bắt bớ đã diễn 
ra, hàng loạt cuộc đấu tố dựng tội tàn nhẫn, hàng lọat phiên tòa đã tuyên những bản 
án khắc nghiệt. Chuyên chính vô sản đã gây ra Cải cách ruộng đất, Cải tạo công 
thương nghiệp tư bản tư doanh, Vụ án Nhân Văn Giai phẩm, Vụ án Xét lại chống 
đảng, đã chà đạp lên số phận bao người trung thực, tài giỏi, gây nỗi kinh hoàng cho 
dân tộc, gây thiệt hại vô cùng to lớn cho đất nước. Những cuộc bắt bớ, đấu tố đang 
diễn ra là cuộc cải cách ruộng đất kinh hòang năm nào vẫn đang âm thầm tái diễn 
đến tận hôm nay! Sức mạnh tạo ra bằng lòng tin mới là sức mạnh trường tồn, vô tận. 
Đó là sức mạnh của lẽ phải, của nhân nghĩa, của lòng người. “Việc nhân nghĩa cốt ở 
yên dân” (Nguyễn Trãi). Sự nhân nghĩa tạo ra sự yên dân, tạo ra sức mạnh trường 
tồn. Sức mạnh của bạo lực là sức mạnh nhất thời, sức mạnh nghịch đạo. “Cái còn 
thì sẽ còn nguyên / Cái tan thì tưởng vững bền cũng tan” (Trần Đăng Khoa) Sức 
mạnh bạo lực ngự trị ở xã hội yên hàn là sự bất ổn lớn của cuộc sống, là nguy cơ 
lớn cho dân tộc. 
. Liên minh thua thiệt với Trung Quốc 
Là một đảng nhỏ bé, lại theo đuổi chủ nghĩa quốc tế vô sản, đảng Cộng sản Việt 
Nam muốn tồn tại không thể thiếu thành tố quốc tế. Suốt quá trình tồn tại trước đây, 
đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi đảng Cộng sản Liên Xô và nhà nước Xô Viết là 
niềm tin, là chỗ dựa vững chắc. Đảng Cộng sản Liên Xô giải tán. Nhà nước Xô Viết 
tan rã. Mất chỗ dựa tưởng như trường thành bền vững muôn đời, chơi vơi giữa thế 
giới đang ầm ầm biến chuyển không thuận cho Cộng sản, lại ảo tưởng rằng cùng là 
nước Cộng sản, cùng kiên trì con đường Xã hội chủ nghĩa, Trung Quốc sẽ thay thế 
Liên Xô, giương cao ngọn cờ Cộng sản, làm chỗ dựa cho các nước Cộng sản còn 
lại, những người lãnh đạo đảng Cộng sản Việt Nam đã cố quên đi bản chất tham 
lam, bành trướng của Trung Quốc, cố quên đi bàn tay những người lãnh đạo Trung 
Quốc còn đỏ lòm máu nhân dân Việt Nam, cố quên đi cuộc chiến tranh biên giới phía 
Bắc nước ta do Trung Quốc phát động giết hại hàng vạn đồng bào chiến sĩ ta năm 
1979, cố quên đi những cuộc chiến do Trung Quốc gây ra chiếm đất, chiếm biển đảo 
của ta. Cuộc chiến năm 1974 đánh chiếm toàn bộ quần đảo Hòang Sa của ta. Cuộc 
chiến năm 1988 đánh chiếm một phần quần đảo Trường Sa của ta, giết hại gần 70 
chiến sĩ ta. Cố quên đi để cầu thân với Trung Quốc, tìm chỗ dựa để đảng tồn tại, cố 
lấy lòng lãnh đạo Trung Quốc để giữ chiếc ghế quyền lực! 
Nhìn thấy cuộc chiến tranh chống Mĩ của ta rất có lợi cho Trung Quốc. Cuộc chiến 
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tranh ấy vừa làm cho Mĩ sa lầy, yếu đi, để Trung Quốc vượt lên, vừa làm cho Việt 
Nam kiệt quệ càng phải phụ thuộc vào Trung Quốc, Trung Quốc liền trù tính thiết kế 
cuộc chiến tranh ấy theo công thức: Đánh Mĩ = Máu người Việt Nam + Vũ khí, trang 
bị Trung Quốc. Viện trợ của Trung Quốc cho Việt Nam trong kháng chiến chống Mĩ 
rất to lớn, cấp bách. Sự phối hợp giữa Việt Nam với Trung Quốc trong đối sách quốc 
tế của cuộc chiến tranh cũng rất quan trọng, khẩn thiết. Khẩn trương, cơ mật như 
vậy nhưng lúc đó đâu có cần lập đường dây nóng, đường dây bảo mật! Thế mà 
ngày nay, trong mối bang giao hòa hiếu thông thường, trong cuộc sống hòa bình, 
dân chủ, công khai, dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, Trung Quốc và Việt 
Nam lại phải lập đường dây nóng, đường dây bảo mật giữa lãnh đạo hai nước. Đầu 
tháng 6. 2008, Tổng bí thư Nông Đức Mạnh sang Trung Quốc, đường dây nóng giữa 
lãnh đạo cấp cao hai nước được đề xuất. Chỉ bốn tháng sau, tháng 10. 2008 Thủ 
tướng Nguyễn Tấn Dũng sang Trung Quốc chính thức kí kết văn bản thiết lập đường 
dây này. Tháng 5. 2008, tên đường dây được gọi là đường dây nóng. Đến tháng 10. 
2008 được gọi là đường dây bảo mật. Với người dân, đó là đường dây vô cùng bất 
bình thường. Từ đường dây bất bình thường đó mà bao nhiêu điều bất bình thường 
trong quan hệ Việt Nam – Trung Quốc đã xảy ra. Nhà nước Trung Quốc cứ ngang 
ngược lấn tới và nhà nước Việt Nam cứ cam tâm chấp nhận! 
Trung Quốc sáp nhập quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam vào phủ huyện 
Tam Sa của họ. Học sinh, sinh viên Hà Nội liền mang cờ Tổ quốc, mang băng chữ 
Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam tập hợp đông đảo nhưng ôn hòa và trật tự 
trước sứ quán Trung Quốc. Ngày 9.1.2008 có mặt ở Hà Nội, tôi đã được chứng kiến 
cuộc tập hợp của lòng yêu nước đó. Tôi đã được nghe tiếng hô Hoàng Sa, Trường 
Sa là của Việt Nam. Đó là tiếng nói của lịch sử dựng nước Việt Nam, tiếng nói của 
những người Việt Nam ở những thế kỉ xa xưa đã dong buồm cánh dơi ra nhận đất 
Hoàng Sa, Trường Sa, tiếng nói của Lê Quý Đôn, nhà bác học Việt Nam từ thế kỉ 18 
đã vẽ chuỗi đảo cát vàng Hoàng Sa, Trường Sa trong bản đồ Việt Nam, tiếng nói của 
đội binh Hoàng Sa được triều đình nhà Nguyễn phái ra giữ đất Hoàng Sa, tiếng nói 
của những người lính Việt Nam đã bỏ mình ngoài biển Đông trong cuộc chiến đấu 
bảo vệ Hoàng Sa, Trường Sa. Đó là tiếng nói của ý chí mọi thế hệ người Việt Nam 
khẳng định chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ với mảnh đất đã thấm đẫm máu xương tổ 
tiên người Việt, là tiếng nói vô cùng cần thiết trước tham vọng bành trướng của 
Trung Quốc. Nhưng một lực lượng công an hùng hậu được huy động đến quyết liệt 
và nhanh chóng giải tán cuộc tập hợp của lòng yêu nước, bắt đi những người nồng 
nhiệt bộc lộ lòng yêu nước. Nhìn sắc áo xanh, áo vàng công an giăng kín che chở sứ 
quán Trung Quốc và sát khí đằng đằng xua đuổi, giằng kéo bắt bớ thanh niên ta, giật 
xé băng chữ Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam, trong lòng tôi nghẹn một nỗi đau 
xót, tủi nhục! 
Ngày 17 tháng 2 năm nay, 2009, tròn 30 năm cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc 
cũng là lần giỗ tròn thứ 30 hàng vạn đồng bào chiến sĩ ta đã ngã xuống để bảo vệ 
đất đai biên cương nhưng gần ngàn cơ quan thông tấn báo chí cả nước được lệnh 
không được nói một lời, không được viết một chữ nhắc đến sự kiện này, không 
được nhắc đến sự hi sinh bi tráng và cao cả của đồng bào chiến sĩ ta trong cuộc 
chiến giữ nước này! Trong khi đó, một nhà xuất bản cấp nhà nước của ta lại xuất 
bản tập sách dịch của Trung Quốc ca ngợi những người lính Trung Quốc đã sang 
chinh phạt Việt Nam! Ôi chao, để làm đẹp lòng những người lãnh đạo Trung Quốc, 
để có chỗ dựa cho đảng, chúng ta phải vô ơn và nhục nhã phỉ báng cả hương hồn 
liệt sĩ của chúng ta! Đảng tồn tại bằng cách đó, làm sao tôi có thể đứng trong đảng 
đó được! 
Báo Du Lịch đăng bài tri ân chiến sĩ quân đội ta đã chiến đấu hi sinh để bảo vệ 
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Trường Sa thì báo bị đình bản! Blogger viết blog bày tỏ sự bất bình trước việc dân ta 
đánh cá trên vùng biển của ta bị lính Trung Quốc bắt giữ, đánh đập, cướp bóc, thì 
Blogger bị bắt! Còn báo Điện tử đảng Cộng sản Việt Nam sốt sắng tiếp sóng tuyên 
truyền cho Trung Quốc khẳng định Hoàng Sa là của Trung Quốc thì báo bình thản vô 
can! 
Những sự việc đau lòng, tủi nhục này diễn ra hàng ngày nhiều lắm, không sao kể 
xiết! 
Những nhượng bộ, thỏa hiệp để Trung Quốc vạch lại biên giới, phân chia lại vùng 
biển, chiếm đất, chiếm biển của ta. Trong thư ngỏ gửi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng 
ngày 3. 3. 2009 tôi đã dẫn chứng về việc mất đất mất biển. Những hợp đồng kinh tế 
dễ dãi, ưu ái dành cho Trung Quốc. Đại dự án bô xít gây lo lắng bất an cho cả dân 
tộc về môi trường, về văn hóa, về an ninh quốc phòng và đại dự án bô xít không vì 
nhu cầu cấp bách của sự phát triển kinh tế đất nước mà chỉ vì năm 2001, vừa trở 
thành người lãnh đạo cao nhất của đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng bí thư Nông Đức 
Mạnh sang Bắc Kinh ra mắt những người lãnh đạo đảng Cộng sản Trung Quốc, từ 
bô xít đột ngột xuất hiện trong tuyên bố chung Giang Trạch Dân – Nông Đức Mạnh: 
“Nhất trí thúc đẩy các doanh nghiệp hợp tác lâu dài trong dự án bô xít nhôm Đắc 
Nông”. Năm 2006, từ bô xít lại được nhắc lại trong thông báo về chuyến thăm Việt 
Nam của Tổng bí thư đảng Cộng sản Trung Quốc Hồ Cẩm Đào: “Khẩn trương bàn 
bạc và thực hiện các dự án lớn như bô xít Đắc Nông”! Thế là dự án bô xít Tây 
Nguyên trở thành “chủ trương lớn của đảng và nhà nước ta” (lời tuyên bố của Thủ 
tướng Nguyễn Tấn Dũng). 
Căn nguyên vì sao Trung Quốc cần khai thác bô xít của Việt Nam và mối nguy hại 
của việc khai thác bô xít Tây Nguyên tôi đã nêu trong thư ngỏ gửi Thủ tướng Nguyễn 
Tấn Dũng ngày 3. 3. 2009. Điểm xuất phát của dự án bô xít Tây Nguyên là từ 
chuyến đi Trung Quốc của người đứng đầu đảng Cộng sản Việt Nam và từ chuyến đi 
Việt Nam của người đứng đầu đảng Cộng sản Trung Quốc, sự nôn nóng thúc giục 
thực hiện dự án bô xít Tây Nguyên của phía Trung Quốc, sự phân tích thấu đáo của 
các nhà khoa học chỉ ra sự thua thiệt về kinh tế, mối nguy cơ về môi trường, về văn 
hóa, nỗi bất an về thế chiến lược quốc phòng của dự án bô xít Tây Nguyên đã cho 
thấy chủ trương lớn này của đảng không vì dân tộc Việt Nam! Cũng không vì dân tộc 
Việt Nam những đoàn người Trung Quốc lũ lượt đến Tây Nguyên, đào bới bô xít, 
đến Quảng Ninh, Hải Phòng, Khánh Hòa làm cảng biển, những người Trung Quốc 
sục sạo khắp rừng sâu núi thẳm với danh nghĩa thăm dò khai thác khoáng sản 
nhưng thực chất họ làm gì chúng ta không biết! Càng không vì dân tộc Việt Nam 
những đoàn ô tô tải sức chở trên 20 tấn đêm đêm ầm ầm chở khoáng sản hiếm, tài 
nguyên quí của nước ta kìn kìn chạy sang phương Bắc! 
Vì mối giao hòa với Trung Quốc làm chỗ dựa bảo đảm cho sự tồn tại của đảng Cộng 
sản Việt Nam mà đất đai của tổ tiên không được bảo toàn, quyền lợi kinh tế đất 
nước không được coi trọng, đạo lí làm người, văn hóa dân tộc không được giữ gìn, 
cả đến quyền công dân, lòng yêu nước của nhân dân không được nhìn nhận thì tôi 
không thể là đảng viên Cộng sản như vậy. Tôi xin trở về làm quần chúng, làm dân 
thường, đau nỗi đau của dân, cùng dân lo toan giữ lấy nước. 
III. ĐẢNG ĐANG THỰC HIỆN NHỮNG ĐIỀU TRÁI VỚI TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 
Trong đời sống chính trị của đất nước ta hiện nay, từ ngữ có tần số sử dụng cao 
nhất là từ Hồ Chí Minh. Thần thánh hóa Hồ Chí Minh, đảng Cộng sản Việt Nam luôn 
luôn nói đi theo con đường Hồ Chí Minh đã chọn, rầm rộ học tập tư tưởng đạo đức 
Hồ Chí Minh nhưng trong thực tế đã hoàn toàn làm trái tư tưởng đạo đức Hồ Chí 
Minh. Trong bài viết “Ăn mày dĩ vãng – thực chất cuộc vận động học tập tư tưởng 
đạo đức Hồ Chí Minh”, tôi đã thẳng thắn nêu ra sự làm trái đó chính là để bảo vệ tư 
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tưởng dân tộc rất sâu đậm của Hồ Chí Minh, bảo vệ hình ảnh bình dị và vô cùng gần 
gũi, thân thiết với dân của Hồ Chí Minh, những mong đảng tỉnh táo, dũng cảm nhìn 
nhận, xem xét lại. Hai cội nguồn sức mạnh của đảng là tinh thần dân tộc và tư tưởng 
Hồ Chí Minh. Mà cốt lõi tư tưởng Hồ Chí Minh cũng là dân tộc. Khởi đầu con đường 
cách mạng của Hồ Chí Minh là dân tộc và đích đến của con đường ấy cũng là dân 
tộc. Như trên tôi đã nêu, đảng đã lấy giai cấp đánh tan rã, li tán, suy yếu dân tộc. 
Nay đến tư tưởng Hồ Chí Minh, đưa ra học tập ồn ào nhưng từ lâu, đảng đã bác bỏ 
những tư tưởng cơ bản của Hồ Chí Minh. Bài “Ăn mày dĩ vãng” tôi viết về sự bác bỏ 
đó. Đó là đóng góp của tôi, một đảng viên với đảng, là bộc lộ lòng yêu nước, bộc lộ 
tấc lòng trung trinh với dân tộc, với tổ quốc Việt Nam thân yêu của tôi. 
Nhưng trong cuộc họp tôi được mời tham dự với nội dung “Nghe UBKT/ĐU thông 
báo việc giải quyết tài liệu Ăn mày dĩ vãng – thực chất cuộc vận động học tập tư 
tưởng đạo đức Hồ Chí Minh“, ngày 13.11.2009, đảng ủy nơi tôi sinh hoạt đã kết luận 
bài viết của tôi “đã phủ định chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đã thể 
hiện rõ đồng chí không còn trung thành với đảng, với tổ quốc Việt Nam xã hội chủ 
nghĩa, đã xuyên tạc, bôi nhọ hình ảnh lãnh tụ Hồ Chí Minh.” Đó là kết luận áp đặt, 
khiên cưỡng, thiếu thiện chí với tôi và né tránh, không đủ dũng khí nhìn vào sự thật. 

 
IV. LỜI KẾT 

Tất cả những điều tôi trình bày ở trên bộc lộ sự thất vọng của tôi về đảng Cộng sản 
Việt Nam hiện nay. Vì thế tôi xin từ bỏ đảng tịch đảng viên Cộng sản. Cuộc sống 
luôn vận động và phát triển. Tư tưởng con người cũng luôn vận động và phát triển. 
Không còn vận động và phát triển được sẽ bị cuộc sống đào thải. Tình cảm của tuổi 
trẻ đưa tôi đến với đảng Cộng sản. Hiểu biết của nhận thức và thực tế cuộc đời đưa 
tôi đến quyết định từ bỏ sự lựa chọn cảm tính của tuổi trẻ. Tôi đã tự nguyện vào 
đảng, nay tôi tự rút ra khỏi đảng cũng là việc rất bình thường, lành mạnh đối với 
đảng cũng như với riêng tôi. Đảng ủy cần nhìn nhận sự việc ở góc nhìn của sự vận 
động, là sự bình thường, sinh động của cuộc sống, không nghiêm trọng hóa sự việc 
để dẫn đến qui kết, truy bức tư tưởng. 
Tôi cảm ơn. 

Ngày 20 tháng 11 năm 2009 
Người viết 
PHẠM ĐÌNH TRỌNG 
Nhà văn 

Nguồn: http://thongcao55.blogspot.com.au/2009/11/ai-ta-nha-van-pham-inh-trong-tu-ra-

khoi.html 
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