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L�i nhà xu�t b�n 

Chúng tôi trân tr�ng gi�i thi�u t�p h�i ký chính tr� c�a nhà báo Thành Tín �	n 
quý �
c gi� trong và ngoài n��c. Nhng h�i t��ng, ghi nh�n, tài li�u, hình �nh 
trong này, nh� ông kh�ng ��nh, là s� th�t, là khuôn m�t th�t c�a ch	 �
 xã h
i 
ch� ngh�a Vi�t nam. Và ti	ng nói c�a ông - ng��i c�ng hi	n g�n su�t m
t ��i �� 
chi	n ��u và xây d�ng ch� ngh�a xã h
i, nhng �i�u ông t�ng yêu th��ng và tin 
t��ng - hôm nay là nhng l�i b
c tr�c, th�ng th�n ph�n t�nh, và kêu g�i ph�n 
t�nh, c�u xét và kêu g�i c�u xét t�ng c�n nguyên cu
c kh�ng ho�ng hi�n nay, 
c�ng hoàn toàn là vì ông yêu th��ng s� th�t; và tin t��ng vào s�c m nh c�a s� 
th�t s! c�u ��"c c� dân t
c �ang c�n k� phá s�n. 
Nhà báo Thành Tín, tên th�t Bùi Tín, nguyên � i tá Quân �
i nhân dân C
ng 
hòa xã h
i ch� ngh�a Vi�t nam, sinh n�m 1927. Ch�c v# cu�i cùng tr��c khi ông 
ly khai là Phó T$ng Biên T�p báo Nhân Dân, Tr��ng ban Biên t�p báo Nhân 
Dàn Ch� Nh�t. Tháng 9.1990, ông qua Pháp; b�y gi� các phong trào dân ch� � 
Liên xô và %ông Âu �ang th�ng th	, và Vi�t nam �ang ti	n trình v�a m� c&a 
kinh t	, v�a xi	t ch�t các l�nh v�c chính tr�, v�n hóa. Tháng 11.1990, Bùi Tín 
ph$ bi	n b�n v�n Ki	n Ngh� C�a M
t Công Dân, n
i �ung kêu g�i chính quy�n 
Vi�t nam ti	n hành �$i m�i th�c s�, �� xây d�ng m
t xã h
i th�c s� dân ch�, 
th�c s� t� do, ��a c� n��c ti	n theo k�p th	 gi�i. B�n v�n này ��"c �ài phát 
thanh BBC c�a Anh truy�n v� Vi�t nam, và �ài này �ã ph'ng v�n ông liên t#c t� 
tháng 11.90 t�i 1.91, t$ng c
ng kho�ng 200 phút trong 14 tu�n l(. Ngay l�p t�c, 
nhng suy ngh� c�a Bùi Tín ��"c ��ng bào trong n��c thu b�ng và ph$ bi	n n�i 
nhi�u thành ph� l�n. %�ng b
 c�a ông, theo l�nh trên, chính th�c khai tr� ông. 
Và ngoài n��c, cu
c tranh lu�n v� tr��ng h"p ông l i càng sôi n$i. Nhi�u ng��i 
tìm ph��ng ti�n cho ông qu�ng bá t� t��ng và lý lu�n trong b�n Ki	n Ngh� trên, 
vì �ánh giá ông là ng��i c�p ti	n, nhìn tr��c ��"c nhng �$ v) t��ng t� nh� 
%ông Âu, và th�y c�n có nhng gi�i pháp tri�t ��, quy	t li�t cho con b�nh Vi�t 
nam. Nh�ng c�ng có nhi�u ng��i ch�ng ông, vì quá kh� c�a ông. 
T� cu�i n�m 1991, ông �i nhi�u n�i trên th	 gi�i - th& k� m
t s� n��c nh� Hoa 
K*, Canada, Anh, Ti�p, %�c, B�, Hà Lan... - ti	p xúc v�i nhng nhà ho t �
ng 
dân ch� Vi�t nam và qu�c t	, v�i các t$ ch�c chính tri, báo gi�i, sinh viên, trong 
khi v+n th��ng xuyên quan h� v�i b,ng hu. � quê nhà. Ông �ã ��"c các �ài 
truy�n hình ho�c phát thanh các n��c nh� Anh, Pháp, %�c, Nga, Nh�t, ý, Th#y 
S�, úc, Cana�a, M- ph'ng v�n, c�ng nh� các báo Le Monde, Le Point, 
Liberation, Los Angeles Times, Washington Post, WAU Street Joumal, và nh�eu 
báo Vi�t nam ph'ng v�n. Và chính ông c�ng vi	t nhi�u bài ti�u lu�n trên các 
báo Vi�t ng nh� Di(n %àn, Thông Lu�n... và báo M- nh� Washington Post. T� 



t��ng c�a ông, �� tóm g�n, nh� m
t l�n ông nói là, "Dân ch� là m
t cây c�u 
ph�i �i qua, trong tr�t t�, không h.n lo n, và s! �) m�t th�i gian hòa nh�p v�i 
th	 gi�i. T�t c� nhng �i�u tôi vi	t là th�t lòng, không h�n thù, và b,ng tr�n 
l��ng tâm. N	u m�i ng��i, k� c� các nhà lãnh � o ���ng quy�n, th�t lòng 
th��ng dân, th�t lòng yêu n��c, thì s! tìm ra gi�i pháp t�t �/p." Nhi�u ng��i 
theo thói quen �ã tìm cách x	p lo i ông, ho�c là cánh t� c�p ti	n, ho�c là t� ly 
khai, nh�ng hi�n nhiên v�i chính quy�n thì ông �ã hoàn toàn là ng��i c�a phe 
hu, ho�c n�ng l�i h�n, nh� báo Nhàn Dân chính th�c k	t án ông, "�ã �i d�n 
vào ���ng ph�n b
i," "b� b�n ph�n �
ng trong c
ng ��ng ng��i Vi�t lôi kéo," 
"b� b�n �	 qu�c mua chu
c.:." Có l! nhng cách phân lo i ngày hôm nay ��u 
không còn chính xác na, vì nhng khái ni�m c� c�ng �ang �$i d�n, c�ng h�t 
nh� nhng khái ni�m v� ch� ngh�a t� b�n hay ch� ngh�a xã h
i ��"c ��t ��nh t� 
��u th	 k0 này. Có l! chúng ta không nên nhìn nhau b,ng nhng khái ni�m trong 
ngh�a r
ng và m� h� �ó, mà nên h'i, nên c�u xét v� l�p tr��ng v�n �� m
t. 
C�ng nh�, ngày hôm nay, n	u g�i Hoa K* là ch� ngh�a t� b�n, nh� ��nh ngh�a 
c�a Marx, và g�i nhà n��c Hoa K* là nhà n��c � i di�n cho quy�n l"i t� b�n - 
ngh�a là ph�i ti	n t�i m
t th� ch� ngh�a �	 qu�c thì �i�u này h�n có nhi�u ph�n 
sai l�m. Ng�"c l i, n	u chúng ta v+n c�m chi	c b�n �� lý lu�n tr��c 1975, �� 
g�i nhà n��c Vi�t nam hi�n nay là nhà n��c xã h
i ch� ngh�a thì hoàn toàn sai 
l�m. C�n ph�i xét t�ng v�n �� m
t �� nhìn rõ s� th�t, và khi kh�o sát tìm s� th�t 
thì không có v�n �� t� hay hu; tìm s� th�t là v�n �� c�a khoa h�c; trong khoa 
h�c ch� có chuy�n �úng hay sai mà không có chuy�n t� hay hu. Có l!, v�n �� 
nhãn hi�u s! n,m trong cách gi�i quy	t v�n ��, ngh�a là m
t ph�n c�a d� tri 
t��ng lai. Nh�ng tr��c tiên v+n ph�i nhìn cho ra s� th�t. 
Thí d#, v�n �� v� t� do ván hóa. S� th�t là n��c mình ch�a có t� do v�n hóa. Dù 
là phe t� hay hu ��u th�y �ây là t$n th��ng l�n nh�t c�a dân t
c, ph�i nh�n ra 
s� th�t này. D� nhiên, cái th�i k* m�i sau 1975, khi các nhà khoa h�c trong n��c 
vi	t bài ca ng"i rau mu�ng b$ h�n th�t bò thì không còn na. Nh�ng trong khi 
tr1 em th	 gi�i ��"c h�c nhng s� ki�n ��"c trung th�c ghi trong sách s&, hay 
��"c ��c nhng tranh lu�n ��i ngh�ch nhau trong th� vi�n nhà tr��ng, báo chí, 
thì tr1 em Vi�t v+n h�c nhng �i�u b� bóp méo, ch�a ��"c "�$i m�i" vì c�m k2. 
Làm sao �o h	t ��"c nhng t$n th��ng này? Có nhng c�m k2 tr�u t�"ng -
ngh�a là ch�a g�n v�i ��i s�ng hàng ngày nh� c�m áo nh� s� th�t v� Staline, v� 
lý lu�n dân ch� �a nguyên, nh�ng còn nhng c�a dân mình- nh� s� th�t v� Nhàn 
V�n Giai Ph3m, v� c�i cách ru
ng ��t, v� các chính sách c�i t o, v� tính "�u 
vi�t" c�a ch� ngh�a c
ng s�n... là nhng gì chính b� m/ các em �ã tr� giá, sao 
ch�a ��"c h�c các s� th�t này ? V�i nhng thông tin sai l�m nh� v�y, sau r�i 
các em s! lý lu�n th	 nào khi t�i tu$i vào ��i? %ó là ch�a nói t�i �au kh$ c�a 
ng��i c�m bút khi ph�i tránh nói lên nhng �i�u tin t��ng cho các em. � �ây, dù 
có t� nh�n là cánh t� hay cánh hu ��u th�y, n	u bi	t tôn tr�ng con ng��i thì 
ph�i bi	t tôn tr�ng s� th�t. Thí d# nh�, v� nhu c�u m
t n�n pháp tr�. S� th�t � 
�ây ra sao? Ngay c� chính quy�n c�ng nh�n là n��c mình ch� cai tr� b,ng s�c 
l�nh, ngh� quy	t, mà ch�a có lu�t, và do nhu c�u kêu g�i ��u t� c�ng �ang so n 
m
t s� b
 lu�t c�n b�n. %i�u chúng ta mu�n ��t v�n �� � �ây là, lý lu�n nào khai 



sinh vì hi�n t�"ng thi	u lu�t? Tr��c tiên là lý lu�n v� nhu c�u m
t n�n �
c tài 
toàn tr�. M
t s� ng��i tin r,ng ph�i có m
t thánh v��ng, m
t nhà �
c tài m�i, 
trong s ch, � o ��c, �� ��a ��t n��c vào tr�t t�, tránh h.n lo n. Lý lu�n này c�c 
k* nguy hi�m, vì hoàn toàn d�a vào nhân cách m
t ng��i (ch�ng may nh� 
Hitler, Staline thì h'ng), ho�c vào ph3m ch�t m
t t$ ch�c (ch�ng may giáo �i�u, 
cu�ng tín, ch�ng s� th�t nh� ��ng CS hay các t$ ch�c kh�ng b� c�a H�i giáo thì 
l i t� h�n). Lý lu�n này phi � o ��c nh�t, vì nhìn th�y ch� m
t ng��i ho�c m
t 
t$ ch�c sinh ra �� cai tr�, và m�i ng��i ph�i ch�u cai tr�. Tuy nhiên, lý lu�n này 
d( thuy	t ph#c ��"c tr1 con và nhng ng��i thi	u trình �
. Th� nhì, nguy hi�m 
na c�a hi�n t�"ng thi	u lu�t là, s! không khai sinh ��"c các xã h
i dân s� c�n 
thi	t, mà ch� �1 ra các xã h
i mafia. Các xã h
i dân s� c�n thi	t cho m
t qu�c 
gia ph�i c�n có môi tr��ng tr��ng thành, nh�t là �ang � giai �o n non y	u này. 
Các t$ ch�c tôn giáo, các h
i thi�n nguy�n, các t$ h"p kinh doanh t� nhân, các 
c� s� v�n hóa �
c l�p, các c� quan truy�n thông ngoài-chính- ph�... s! quân 
bình ��"c cái ý chí toàn tr� phi � o ��c c�a b�t k* cá nhân hay t$ ch�c nào. 
Nh�ng trong m
t môi tr��ng thi	u n�n t�ng pháp tr� thì chính các xã h
i mafia 
m�i th�c s� n�m quy�n l�c, và tài s�n c� n��c s! r�i vào tay vài tr�m gia �ình 
và các nhà t� s�n n��c ngoài. %ó là s� th�t ph�i nh�n ra. 
T�p h�i ký chính tr� c�a tác gi� Thành Tín ghi nh�n nhng s� th�t l�ch s& quan 
y	u, ngõ h�u giúp ng��i ��c trong và ngoài n��c có c� s� �� cùng th�o lu�n tìm 
gi�i pháp. C�ng nh� Hoa Xuyên Tuy�t, t�p này �ã ��"c tác gi� vi	t v�i lòng 
chân th�c, �i�m t�nh, m$ x1 t�n t��ng nhng v	t th��ng l�n c�a dân t
c, phân 
tích t�ng v# án bí m�t sau b�c màn tre xã h
i ch� ngh�a, k� l i v# thanh tr�ng 
vây cánh ông Võ Nguyên Giáp, c�ng nh� m ng l��i công an d�y ��c kh�p 
n��c. Trong này c�ng t��ng trình v� nhng ph# n trong ��i ông H� Chí Minh, 
v# ông Võ % i Tôn h�p báo � Hà N
i, v# tàn sát nhi�u ngàn ng��i � Hu	 nam 
M�u Thân, v# %�ng CSVN t$ ch�c v�"t biên bán chính th�c �� l�y vàng, và 
nhi�u v# án khác... c�ng nh� các kh�ng ho�ng hi�n nay. . 
Nhà xu�t b�n trân tr�ng gi�i thi�u tác ph3m này t�i b n ��c, hy v�ng s! góp 
thêm s�c �3y m nh ti	n trình dân ch� cho Vi�t nam và nhìn vào nhng s� th�t 
�ang b� che gi�u. 
Nhà xu�t b�n SAIGON PRESS 

L�i m� ��u 

N�m 1991, tôi vi	t cu�n Hoa Xuyên Tuy	t ��"c ng��i ��c trong và ngoài n��c 
chú ý �ôi chút. 
Có ng��i tìm ��c Hoa Xuyên Tuy	t vì �ây là cu�n sách c�a m
t cán b
 lâu n�m 
trong ��ng C
ng s�n, m
t ng��i lính lâu n�m trong Quân �
i nhân dân nhìn l i 
cu
c ��i c�a mình, c�ng là nhìn l i m
t ch	 �
 chính tr� trong m
t th�i k* l�ch 
s& �� ��a ra nhng nh�n ��nh t$ng quát. Cu�n sách �i �	n k	t lu�n: dân ch� �a 
nguyên là m
t yêu c�u c�p bách, là chìa khóa �� m� ra gi�i pháp cho nhng 
cu
c kh�ng ho�ng c�a ��t n��c. %i�u t�t nh�t là nhng ng��i lãnh � o cao nh�t 
c�a ��ng C
ng s�n nh�n rõ trách nhi�m c�a mình, nh�n ra m
t cách sâu s�c 



nhng nh�m l+n và l.i l�m c�a ��ng C
ng s�n trong quá kh�, ��c bi�t trong 18 
n�m qua, ch� �
ng �$i m�i th�t s� v� kinh t	 và chính tr�, th�c hi�n dân ch�. �a 
nguyên, hòa nh�p v�i th	 gi�i hi�n � i. Tác gi� cu�n Hoa Xuyên Tuy	t �ã nh�n 
��"c h�n ba tr�m lá th� phê bình và nh�n xét. Khá nhi�u báo chí ti	ng Vi�t � 
h�i ngo i, thu
c các màu s�c chính tr� khác nhau, có nhng bài nh�n .xét, tranh 
lu�n �ôi khi sôi n$i v� n
i dung cu�n sách và tác gi�. Nhng l�i khen, chê ��u 
r�t quý báu và b$ ích cho ng��i vi	t. 
G�n m
t tr�m lá th� c�a b n ��c trong n��c là s� khích l� quý giá nh�t cho tác 
gi�. Các b
 máy an ninh, t� t��ng và v�n hóa c�a chính quy�n trong n��c truy 
lùng, ng�n ch�n �� Hoa Xuyên Tuy	t không �	n ��"c v�i ��ng bào. H� nh�n 
��nh: �ây là m
t cu�n sách vào lo i nguy hi�m. Cu�n sách b,ng nhi�u con 
���ng khác nhau, b�i nhng t�m lòng tha thi	t v�i s� nghi�p dân ch� � Vi�t 
nam, v+n v� ��"c Hà N
i, Sài Gòn và nhi�u n�i khác. Ph�n l�n nhng cán b
 � 
nhng c��ng v� ch� ch�t, các nhà báo, anh chi em v�n ngh� s� các trí th�c quan 
tâm �	n th�i cu
c, v�i �
ng c� và nh�n th�c khác nhau, c�ng nh� khá �ông b n 
tr1, �ã tìm ��c Hoa Xuyên Tuy	t. Cu�n sách do b� c�m, v+n �ang ��"c truy�n 
tay nhau m
t cách kín �áo, hào h�ng và xúc �
ng. M
t c� s� phô-tô-cóp-pi � 
Sài Gòn c�a các nhóm sinh viên ch#p l i t�ng ph�n c�a cu�n Hoa Xuyên Tuy	t 
�� t o thu�n l"i cho s� truy�n tay. Ng��i c�m ��u Ban T� T��ng Và V�n Hóa 
c�a ��ng và ng��i ��ng ��u báo Nhân d�n nh�n ��nh: ti	p theo "B�n Ki	n Ngh� 
C�a M
t Công Dân", tác gi� Hoa Xuyên Tuy	t thêm m
t b��c trên con ���ng 
ph�n b
i! Ng��i vi	t th�t không ng� r,ng bông Hoa Xuyên Tuy	t m�nh mai ��n 
s� l i làm m�t ng� �	n th	 cho c� m
t b
 máy ngày càng tha hóa; h� s" s� th�t 
và l! ph�i, nh�t là khi h� c�m th�y n�n ��t d��i ch�n h� �ang rung chuy�n... 
M
t s� b n ��c g&i th� c�ng có ng��i có d�p sang �	n Pháp, tìm g�p tác gi�, 
��a ra hai nh�n xét.  
 

M
t là: v�i nhng b�n ki	n nghi, m
t s� cu�n sách, bài báo, nhng l�i phát bi�u 
trên �ài BBC, RFI, VOA, radio Irina.... �ã hình thành m
t th	 l�c ��i l�p, bu
c 
nhng ng��i c�m ��u ��ng và Chính quy�n ph�i tính �	n và ��i phó, trong khi 
h� v+n m
t m�c bác b' quan �i�m d�n ch� �a nguyên. M
t l�c ��i tr�ng �ã 
hình thành trên th�c t	, t o nên s�c ép �3y lùi t�ng b��c s� ù l* b�o th�. %�ng 
bào tuy còn e ng i, dè ��t, v�n t' ra khoái chí, h� lòng h� d  vì �ã có m
t s� 
ng��i vi	t và nói l�n lên ��"c nhng suy ngh� th�m kín c�a chính mình.  
Hai là: cu�n Hoa Xuân Tuy	t còn có m
t s� thi	u sót và nh�"c �i�m: n
i dung 
còn dàn tr�i, ch�a t�p trung ph�i bày và phê phán nhng quan �i�m h� tr�ng 
nh�t làm n�n móng cho ch	 �
. %ó là n�n chuyên chính vô s�n, quan �i�m ��u 
tranh giai c�p không khoan nh�"ng, quan �i�m b o l�c th�ng cánh ��"c áp 
d#ng r
ng kh�p, xuyên su�t th�i gian, lan kh�p không gian. %ó là b
 máy �àn áp 
r
ng l�n và tinh vi theo ki�u KGB l
ng hành b�t ch�p lu�t pháp và d� lu�n, chà 
� p quy�n t� do c�a công dân, kh�ng ch	 con ng��i và xã h
i, t o nên n.i s" 
th��ng tr�c và dai d�ng. %ó là h� th�ng ��c quy�n ��c l"i c�a m
t t�ng l�p, 
ho�c m
t l�p ng��i là hi�n thân c�a ch	 �
, là Nomenclature theo danh t� Tây 



Ph��ng; �ó là gi�i th�"ng l�u m�i c�a xã h
i "xã h
i ch� ngh�a", m
t t�ng l�p 
quan liêu �n bám, bóc l
t xã h
i theo ki�u riêng c�a nó, t� �ó t o nên c� m
t l�p 
"t� b�n �'" trong th�i k* thoái trào, rã �ám h.n lo n, bát nháo hi�n nay... Ngoài 
ra, m
t s� nhân v�t c�a ch	 �
 c�n ��"c �ánh giá rõ h�n, sâu h�n, trên c� s� 
m
t s� t� li�u m�i phát hi�n và v�i s� l�ng ��ng qua th�i gian. Ch� có nhìn rõ 
h�n, sâu s�c h�n c� m
t th�i gian dài �ã qua và hi�n t i m�i có th� hình thành 
gi�i pháp �úng tr��c m�t và ph��ng h��ng �úng cho t��ng lai. 
Cu�n sách này ��"c vi	t theo nhng g"i ý nói trên. Nhng g"i ý này trùng h"p 
v�i ý ki	n m
t s� b n ��c � n��c ngoài. Ng��i vi	t v+n c� gi thái �
 t�nh táo, 
bình t�nh, có trách nhi�m. Vi	t theo �i�u mình ngh�, b,ng cái ��u "l nh" c�a 
chính mình, không a dua, không nói theo, không bôi �en ho�c tô h�ng, công 
b,ng v�i c� nhng ng��i mình lên án. N
i dung cu�n sách có mang tính ch�t 
sám h�i, do tác gi� �ã t�ng � trong b
 máy ��ng, nhà n��c c�m quy�n, t�ng v�a 
là thành viên, v�a là n n nhân c�a b
 máy �y. %ây là s� sám h�i t� nguy�n và t� 
giác, ��i v�i l��ng tâm và ��ng bào mình, không b� d�n ép b�i b�t c� ai. Tôi �ã 
thanh th�n, vui m�ng t� bi�t ��ng c
ng s�n nh�ng không h� tuy�t giao v�i 
nhng ng��i c
ng s�n l��ng thi�n, ��c mong r,ng h� c�ng cùng tôi sám h�i v� 
nhng l.i tâm c�a mình, trong khi v+n gi m�m t� hào v� nhng �óng góp x�ng 
�áng c�a mình vào cu
c ��u tranh kiên c��ng c�a dân t
c 
%�i v�i nhng b n ��c t�ng � chi	n tuy	n ��i l�p tr��c �ây, tôi c�ng mong ch� 
m
t thái �
 hi�u bi	t. H� có th� nhìn rõ h�n m�t trái mang b�n ch�t c�a m
t ch	 
�
 h� t�ng c�m ghét và lên án. H� có th� c�m th�y khoái trá, h� lòng h� d . 
Nh�ng xin ch� d�ng l i � ch. �ó. Dù tr��c �ây h� có tham gia m
t chính quy�n 
nào �ó hay không, ho�c có tham gia ��ng phái nào �ó hay không, c�ng xin coi 
n
i dung cu�n sách này là m
t t�m g��ng �� soi l i mình. Nhng ng��i c
ng 
s�n, ��c bi�t là nhng ng��i c
ng s�n bình th��ng, � c� s�, không toàn thi�n, 
toàn m-, c�ng không toàn ác, toàn x�u. Nh� là � m�i c
ng ��ng, � m�i t�p th� 
v�y. H� không gi �
c quy�n v� t
i l.i, v� thói h�, t�t x�u. M.i ng��i hãy t� 
nhìn l i chính mình, và v�i lòng yêu th��ng dân t
c mình, nhân dân kh$ �au c�a 
mình, t� sám h�i trong thâm tâm mình v� quá kh� c�a m.i ng��i. 
%� t� nay, ��t n��c ta không còn b� kh�n kh$, l�m than, m�t t� do, l c h�u vì 
nhng ��ng bào ru
t th�t hành h  nhau và chém gi	t nhau, ghét b' và thù h�n 
nhau �o áp d#ng máy móc nhng nguyên lý ngo i lai, do thoái hóa khi n�m 
quy�n l�c. Hãy cùng nhau h�c thu
c nhng bài h�c l�ch s&! Thành nhng kinh 
nghi�m chung. 
Tôi vi	t cu�n sách này v�i mong mu�n góp m
t ph�n nh' vào vi�c nhìn l i quá 
kh� v�i �ôi m�t phê phán. Trong m
t xã h
i �
c �oán �nh h��ng n�ng c�a thói 
gia tr��ng, ng��i dân quen n	p vâng l�i, nghe theo quy�n l�c, ít dám cãi l i, 
không quen cãi l i, không quen có chính ki	n c�a riêng mình. 
Cái g�i là tinh th�n t�p th� xã h
i ch� ngh�a và k0 lu�t s�t bóp ngh/t m�i nh�n 
xét c�a cá nhân. %�ng ph#c � ngoài ��i, ��ng ph#c trong t� duy. Kh�i ��u, tôi 
d� ��nh tên cu�n sách s! là M�t Th�t, ph�i bày m
t cách khách quan nhng �i�u 
ch	 �
 c� tình che gi�u, theo ki�u "t�t �/p phô ra, x�u xa ��y l i." Vi 	t g�n 
xong, nhìn l i c� m
t quá trình l�ch s&, ��c l i nhng sách có tính kinh �i�n c�a 



Marx, Engels, Lênin... th�y r,ng các v� �y phê phán r�t n�ng ch	 �
 t� b�n v� 
cái t
i �ã tha hóa giai c�p công nhân và toàn xã h
i (aliénation de toute la 
société); các v� t� ��t cho mình và cho xã h
i c
ng s�n ch� ngh�a s� m�nh ch�p 
cánh cho m�i ��c m� cao (�/p nh�t c�a loài ng��i, bi	n thành hi�n th�c m�i 
��c v�ng v��n cao v� trí tu�, v� sáng t o ngh� thu�t, v� tình nhân ái c�a con 
ng��i, �i �	n m
t xã h
i tràn ��y s�n ph3m ch�t l�"ng cao, không còn bóc l
t, 
b�t công; ng��i v�i ng��i là b n, t� h�i giai huynh ��... %ó là s� m�nh cao quý 
c�i b' s� tha hóa (desaliénation). 
Th�c t	 ph� phàng, ch� ngh�a xã h
i hi�n th�c �ã không ch�p cánh, mà còn c�t 
cánh m�i m� ��c, vùi d�p trí tu�, t� do, s�c sáng t o c�a toàn xã h
i. %ó là bi 
k�ch l�n, �+n �	n s� s#p �$ t�t y	u. %�u �� C�t cánh n�y ra t� �ó, v�i ch��ng 
cu�i %� C�t Cánh... nh,m góp ý ki	n v� l�i ra, v� gi�i pháp tr��c m�t. Tuy 
nhiên tôi v�n gi nhan sách là M�t Th�t �� nh�n m nh ngh�a, nhng dòng ch 
này ch� �� nói lên s� th�t, s� th�t và ch� s� th�t v� m
t ch	 �
 �ã ��a n��c 
mình, dân mình vào m
t trong nhng th�i k* �en t�i nh�t c�a l�ch s&. Cu�n sách 
xem xét l i tình hình ��t n��c trong m�y ch#c n�m qua; ng��i vi	t c� gi m
t 
cách nhìn t�nh táo, khách quan, trung th�c. Tuy có �� c�p �	n m
t s� nhân v�t, 
tác gi� không có tham v�ng th3m ��nh c�n k! v� m.i m
t nhân v�t, ch� c�t làm 
rõ cái b�n ch�t c�a ch	 �
, c�a c� ch	, c�a b
 máy c�m quy�n l
ng hành 
nghiêng ng&a m
t th�i. Cu�n sách ��"c vi	t trong �i�u ki�n � xa ��t n��c, tài 
li�u khó kh�n, d�a vào trí nh�, không tránh kh'i nhng s� xu�t và nh�m l+n, 
mong ��"c �
c gi� trong và ngoài n��c l�"ng th�. Ng��i vi	t ch� có t�m lòng 
thành c�a mình ��i v�i ��ng bào thân yêu, ��c bi�t là các b n tr1, m
t �
ng l�c 
kh'e kho�n trong ti	n trình giành quy�n dân ch�, quy�n t� do cho công dân, 
ch�p cánh cho ��t n��c ta v��n t�i nhng chân tr�i m�i. 
 
Paris, mùa thu 1993. 
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Ph�n m	t 

C
 máy nghi�n 

S� s#p �$ c�a hàng lo t n��c xã h
i ch� ngh�a kéo theo s� tan v) nhanh chóng 
c�a h� th�ng xã h
i ch� ngh�a hi�n th�c là m
t hi�n t�"ng ng+u nhiên hay là t�t 
y	u, h"p quy lu�t? %ây là m
t câu h'i l�n ��"c ��t ra t� m�y n�m nay, ��c bi�t 
là t� cu�i n�m 1989. 



Liên Bang C
ng Hòa Xã H
i Ch� Ngh�a Xô Vi	t ��"c thành l�p t� tháng 
12.1922, là s� m� r
ng ��u tiên c�a n��c Nga Xô Vi	t sau cu
c cách m ng 
tháng M��i n�m 1917. Cu�i cu
c chi	n tranh th	 gi�i l�n th� hai, kh�i xã h
i 
ch� ngh�a hình thành v�i m
t lo t n��c ��"c H�ng quân Liên xô "gi�i phóng" � 
%ông Âu; Vi�t nam, B�c Tri�u Tiên giành ��"c �
c l�p t� mùa thu 1945. Tri�u 
Tiên b� chia c�t t� 1952, B�c Tri�u Tiên thu
c phe xã h
i ch� ngh�a. � Vi�t nam, 
��t n��c b� chia c�t t� 1954, mi�n B�c thu
c phe xã h
i ch� ngh�a; sau 30-4-
1975, c� n��c Vi�t nam n,m trong phe này. Trung Qu�c r
ng l�n �ông dân nh�t 
th	 gi�i gia nh�p phe này t� ngày 1 tháng 10 n�m 1949. %	n tháng Giêng 1959, 
Cu Ba là n��c xã h
i ch� ngh�a ��u tiên xu�t hi�n � Châu M-. � Châu Phi, E-
thi-ô-pia, Ang-gô-la, Mô-d�m-bích trong nhng n�m tr��c �ây, theo ch	 �
 m
t 
��ng và công nh�n ch� ngh�a Mác Lênin, ��"c Liên xô coi là nhng n��c "d� 
b�" xã h
i ch� ngh�a, trong khi Ma-�a-ga-xca và Nam Yê-men là nhng "�ng c& 
viên" xã h
i ch� ngh�a g�n g�i. Hai n��c Lào và Cam B�t (d��i chính quy�n 
Hun Xen) c�ng th��ng ��"c xem nh� là các n��c c
ng s�n. Các nhà lý lu�n và 
tuyên truy�n theo ch� ngh�a Mác chính th�ng c� ch�ng minh r,ng phe xã h
i 
ch� ngh�a xu�t hi�n theo quy lu�t t�t y	u t� không �	n có, t� nh' �	n l�n t� ít 
�	n nhi�u, t� y	u �	n m nh... �� r�i s! bao g�m toàn th� trái ��t và loài ng��i. 
%ó là "b��c quá �
 t� ch� ngh�a t� b�n lên ch� ngh�a xã h
i trên quy mô toàn 
th	 gi�i", ��"c coi là ��c �i�m và n
i dung c� b�n c�a th	 gi�i ngày nay. Lu�n 
�i�m c� b�n này g�n li�n v�i lu�n �i�m c� b�n th� hai v� s� r+y ch	t t�t y	u 
hi�n t i c�a ch� ngh�a t� b�n th	 gi�i.  

K� c h	i l�n nh�t c�a hành tinh xin chào Ngài? 

Tháng 9-1990, tôi �i máy bay Aeroflot Liên xô t� Hà N
i �	n Mosc�w, và �	n 
tr# s� báo Prada (S� Th�t) c�a %�ng C
ng s�n Liên xô �� nh�n vé máy bay �i 
Pari. %ã thành l� n��c Vi�t nam nh' bé, nghèo hèn ph�i �i b,ng chân ng��i 
khác". T i �ây m
t phóng viên c�a Ban Qu�c t	 k� m
t câu chuy�n �� �ùa vui 
m
t lát. Chuy�n r,ng khi ông Nguy(n V�n Linh, T$ng bí th� %�ng c
ng s�n 
Vi�t nam, �i d� l( Qu�c khánh l�n th� 40 n��c C
ng Hòa Dân Ch� %�c (tháng 
10-1989) � Berlin, ông Gorbachev, T$ng bí th� %�ng c
ng s�n Liên xô �ã l�ch 
s� ng� m�, c��i kh3y, chào r,ng: "K1 c� h
i l�n nh�t c�a hành tính xin chào 
ngài!" Ng��i phiên d�ch Vi�t nam gi�t mình, m�t �' gay, �p úng d�ch l�i chào 
này cho ông Linh. Hôm sau, Ngài T$ng bí th� �m, b� li�t dây th�n kinh s� 7 � 
má ph�i, m�m méo x�ch. Cái l nh âm 12 �
 khi ��ng trên l( �ài d� duy�t binh 
l�n hay là l�i chào b�t ng� trên �ây �ã làm cho Ngài c�m l nh và �m? 
Câu chuy�n anh phóng viên Nga k� không làm cho tôi s&ng s�t, vì tôi �ã nghe 
câu chuy�n y nh� th	 khi còn � Hà N
i. L�i chào này ch� có 3 ng��i bi	t: ông 
Gorbachev, ông Linh và anh phiên d�ch. V�y mà � Hà N
i và � Moscou nhi�u 
ng��i bi	t và truy�n cho nhau. Có bao nhiêu phán tr�m s� th�t? 
Tôi bi	t rõ 2 s� th�t liên quan �	n l�i chào �
c �áo này. 
T i H
i ngh� Trung ��ng %�ng C
ng s�n Vi�t nam l�n th� 7 và l�n th� 8 sau s� 
ki�n Thiên An Môn (tháng 6-1989) và s� s#p �$ c�a b�c t��ng Berlin (cu�i n�m 



1989), tình hình Liên xô và %ông Âu ��"c nh�n ��nh và phân tích k- l�)ng. 
Nh�n ��nh có nhi�u n
i dung, �i�u quan tr�ng nh�t là: trong n
i b
 lãnh � o c�a 
Liên xô, có m
t th	 l�c r�t nguy hi�m, mang sai l�m n�ng n� c�a ch� ngh�a c� 
h
i hu khuynh ��u hàng ch� ngh�a �	 qu�c, tiêu bi�u là Gorbachev. Nhng 
ng��i phê phán n�ng n� nh�t Gorbachev v+n là các v� t�ng lên án g�t gao nh�t 
Tr�n Xuân Bách, nh�: %ào Duy Tùng, Nguy(n %�c Bình, Nguy(n Hà Phan, 
Nông %�c M nh, Lê Ph��c Th�... Có ng��i còn ��a ra gi� thuy	t: Gorbachev 
ph�i ch�ng là tay chân c�a CIA, con bài c�a �	 qu�c M-? Ch�c ch�c nh�n ��nh 
trên �ây ��"c ph$ bi	n � h
i tr��ng Ba %ình, � cách s� quán Liên xô có ch&ng 
500 mét �ã �	n tai nhng ng��i trong s� quán Liên xô, m�c d�u nhng ng��i d� 
nghe �ã ��"c d�n là không ��"c ghi chép. 
S� th�t th� hai là ông Nguy(n V�n Linh, t�ng có cách nhìn thoáng � t khi m�i 
nh�n ch�c T$ng bí th� cu�i n�m 1986, t�ng khuy	n khích các v�n ngh� s� t� 
mình c�i trói, t� c�u l�y mình, không u�n cong ngòi bút tr��c b�t k* s�c ép 
nào; ông �ã t�ng cay d�ng b� ��a ra ngoài B
 Chính tr� � % i H
i 5 (1982), có 
lúc ph�i nh�n cái ch�c không m�y th�c ch�t Ch� t�ch T$ng công �oàn, nên 
thông c�m v�i s� ph�n c�a nhng ng��i b� chèn ép. V�y mà sau s� ki�n Thiên 
An Môn và b�c t��ng Berlin s#p �$, ng��i ta th�y � ông Nguy(n Vãn Linh m
t 
con ng��i khác. Ông tr� l i nguyên si là ng��i b�o v� c� ch	, b�o v� s� trì tr� 
b,ng m�i giá, b�o v� nhng quan �i�m b�o th� nh�t. S� �e d�a m�t quy�n l�c 
�ã làm s�ng d�y trong ông ti�m th�c t� v� mãnh li�t.  
H�i 1986, khi ông h	t l�i ca ng"i Perestroika (�$i m�i) và Glasnot (trong sáng) 
c�a Liên xô, có ng��i mong ch� � ông m
t Gorbachev Vi�t nam. Nh�ng h� �ã 
v) m
ng! C� �ã �	n tay ông thì ông run tay, s" hãi? Ông tr� v� v�i b�n ch�t 
nguyên si c�a mình: ng��i c�a c� ch	, s�ng ch	t v�i c� ch	, m
t apparatchik 
(theo ti	ng Nga: công ch�c trung thành c�a b
 máy quan liêu) toàn tâm toàn ý 
ph#c v# b
 máy, b�t ch�p s� th�t và chân lý. %�u tháng 9-1989, t i mít tinh l�n 
m�ng Qu�c khánh, l! ra ông Võ Chí Công ��c di(n v�n chính, nh�ng ông Linh 
yêu c�u chính mình ��ng ra ��c, vì "chúng ta ��ng tr��c m
t tình hình r�t ��c 
bi�t". Trong di(n v�n, thông �i�p quan tr�ng nh�t c�a ông là: l�ch s& �ã giao phó 
cho %�ng c
ng s�n Vi�t nam là l�c l�"ng duy nh�t lãnh � o cu
c cách m ng � 
Vi�t nam, tr��c kia là th	, hi�n nay là th	 và mãi mãi v� sau v+n s! là nh� th	. 
%ó là quy lu�t t�t y	u! %a nguyên tr� nên b� c�m k2 m
t cách tuy�t ��i. Tôi 
t�ng th�y các phóng viên Pháp, Nga, M-, %�c, Nh�t... b�t m�i, phì c��i, r�i 
nhún vai, l�c ��u tr"n tr�ng m�t khi nghe l�i kh�ng ��nh cái quy lu�t t�t y	u quá 
� là k* khôi �y.  
Qua l�i k� c�a Nguy(n Xuân Tùng, tr" lý c�a T$ng bí th� h�i �y (hi�n là Phó bí 
th� Thành �y Hà N
i), vi�c �i Berlin d� l( m�ng Qu�c khánh %�c l! ra các ông 
Ch� t�ch H
i %�ng Nhà n��c Võ Chí Công và Ch� t�ch H
i %�ng B
 tr��ng %. 
M��i �i d� m�i ph�i, th	 nh�ng l i chính ông Linh t� �� xu�t: Ph�i chính tôi �i 
m�i ��"c? %� tôi còn có d�p c� thuy	t ph#c ��ng chí Honecker và nh�t là trao 
�$i ý ki	n v�i Gorbachev. Ph�i c� thuy	t ph#c h�, n	u không tình hình s! vô 
cùng nguy hi�m... 
Và th	 là ch�a k�p thuy	t ph#c ông Gorbatchev, ông �ã ��"c m
t l�i chào �
c 



�áo,b�t ng�, làm ông ��ng ng3n ra m
t lúc nh�... tr�i tr�ng v�y. Chuy�n k� h�i 
�y r,ng sau khi d� l( qu�c khánh, duy�t binh và ôm hôn ông Honecker � Berlin 
v� r�i ��"c tin ông Honecker "ngã ng�a", và sau khi nh�n l�i chào c�a "k1 c� 
h
i l�n nh�t hành tinh", ông Linh �m. Bác s� c�a ông cho bi	t b�nh �ái d�t thêm 
n�ng và m�m ông méo khi nói khi c��i khi súc mi�ng n��c phun c� ra ngoài. 
V" ông r�t lo. Và bà t�ng lãnh � o H
i ph# n Sài Gòn �y b.ng �i xem bói! 
Th�y bói phán: "H��ng c$ng không $n? Th�n th$ ��a không hài lòng. Th	 là 
ngay sau �ó c$ng nhà ông trông ra ph� Phan %ình Phùng ph�i �óng ch�t. %
i 
xây ��ng c�a Ban Tài Chính Qu�n tr� Trung ��ng %�ng tr$ ra c$ng m�i, trông 
ra ph� Nguy(n C�nh Chân, nhìn ch	ch sang nhà ông Tr��ng Chinh (c�) và nhà 
ông Hoàng Qu�c Vi�t. Ông kh'i b�nh; nh� châm c�u hay nh� h��ng c$ng m�i 
? T� h��ng B�c (nhìn sang Trung Qu�c) chuy�n sang h��ng %ông (nhìn ra � i 
d��ng, sang Hoa K*?)...  

Ám �nh có th�t  

Trong suy ngh� c�a nh�ng ng��i lãnh � o chóp bu � Hà N
i, s� s#p �$ c�a ch� 
ngh�a xã h
i hi�n th�c � Liên xô và %ông Âu ch� mang tính ch�t t m th�i. M
t 
tai n n, m
t b�t tr�c b�t ng�! VI nó là ng+u nhiên, không mang tính ch�t t�t y	u 
không theo quy lu�t, nên ch� là t m th�i. Các bài xã lu�n trên báo Nhân Dân, 
báo Quân %
i Nhân Dân, t p chí C
ng s�n... ��u ph�n ánh quan �i�m chính 
th�ng �y. %ây ch� là m
t c�n gió bão, r�i tr�i s! quang, mây s! t nh. %ây ch� là 
m
t �ám mây �en, r�i �ám máy �y s! trôi qua. %ây ch� là m
t c�n s�t c�m cúm, 
tuy n�ng nh�ng r�i s! ��"c khôi ph#c, r�i phong trào C
ng s�n s! ��"c c�ng c� 
và phát tri�n vng m nh. Quy lu�t là quy lu�t, không ai xóa b' ��"c. H� v+n 
nh�c �	n cái n
i dung và ��c �i�m c� b�n c�a th	 gi�i ngày nay là: s� quá �
 t� 
ch� ngh�a t� b�n sang ch� ngh�a xã h
i trên kh�p hành tinh này(?). Ông %ào 
Duy Tùng g�i �ây là m
t khúc quanh t m th�i, m
t tr#c tr�c t m th�i trên quá 
trình phát tri�n. Qua c�n s�t v) da này, phong trào thêm m nh, thêm tr��ng 
thành. 
%ó. Do t� duy c�ng nh�c, khô c,n, l i hay �o t��ng, l�y mong mu�n ch� quan 
làm hi�n th�c, c
ng thêm t�t duy ý chí, không có gì là không làm ��"c, nên h� 
v+n gi ni�m tin mù quáng. C�ng có th� trong thâm tâm h�, ni�m tin �ã lung 
lay, ho�c t�t ng�m, nh�ng h� v+n nói nh� th	, v+n vi	t nh� th	. Nói và vi	t theo 
ngh� quy	t là v�y. 
Không ph�i ng+u nhiên mà cu
c bi�u tình b' túi � m
t qu�ng tr��ng nh' � 
Moscou nhân d�p k0 ni�m Cách M ng Tháng M��i dân th� 76 (ngày 7 tháng 11 
n�m 1992) v�a r�i, vài tr�m ng��i, ph�n l�n là tu$i cao, các bà n
i tr", gi��ng 
nhng t�m �nh c� c�a Mác, Lênin, c� Staline na... �ã ��"c Thông t�n xã Vi�t 
nam ch
p v
i l�y, ��a tin và các báo ��ng l i! Nhng tin quý, hi	m �y là nhng 
chi	c phao níu gi nhng ni�m hy v�ng... hão huy�n.  
C�n ch�ng minh cho �ông ��o bà con ta � trong n��c, cho c� ph�n l�n nhng 
ng��i còn trong ��ng c
ng s�n r,ng bão táp l�n, c�n l�c l�ch s& di(n ra trong 
m�y n�m qua � Liên xô và %ông du mang tính t�t y	u và không th� nào ��o 



ng�"c ��"c na - nó mang tính quy lu�t c�a quan h� nhân qu� Ng��i nông dân 
gieo gì thì g�t n�y. Gieo gió g�p bão là c�u ng n ng dân gian. T�t c� n
i dung 
tôi vi	t trong cu�n sách này c�ng là nh,m góp ph�n nào soi t' �i�u �y. 
Tôi v�a nh�n ��"c bài "ám �nh có th�t" do m
t anh làm báo tr1 � Hà n
i g&i 
sang. Bài báo c�a Tr�n Huy Quang, m
t nhà v�n tr1, khá n$i ti	ng qua nhng 
truy�n ng�n làm sôi n$i d� lu�n m
t th�i: Ông Vua L�p, L�i khai c�a b� can, 
M�i tình hoang dã, Ng��i làm ch�ng... Bài "Linh Nghi�m" c�a anh "lách" ��ng 
trên tu�n báo V�n Ngh� trong tháng 7-1992 �ã b� phê phán r�t n�ng, vì dám ám 
ch� m
t cách... th�ng th�ng �	n Ch� t�ch H� chí Minh. S� báo b� thu h�i �� h�y 
g�p. Anh b� m�t vi�c, treo bút trong 2 n�m, m�t luôn ch�c Chi h
i tr��ng Chi 
H
i Nhà Báo c�a báo V�n Ngh�, v�i nhi�u phi�n toái khác �i theo �ó. T$ng 
biên t�p Hu Th�nh ph�i làm m
t b�n ki�m �i�m dài và ch� b� c�nh cáo vì "m�i 
�i v�ng xa v�, không ��"c t�nh táo?" Còn m
t vi�c khác ít ai bi	t �	n- %ó là báo 
Ti�n Phong, trong s� ra ngày 30-6-1992 -tr��c có 2 tu�n s� báo V�n Ngh� nói 
trên �ã có m
t bài na c�ng c�a Tr�n Huy Quang mang nhan �� "ám �nh có 
th�t". Bài báo này c�ng b� phê phán r�t n�ng, s� báo Ti�n Phong này c�ng b� thu 
h�i �� h�y. N
i dung truy�n c�c ng�n này (ch� h�n m
t nghìn ch) k� v� m
t cô 
gái � nông thôn tên là Th�m, có ch�ng ch	t � m�t tr�n t& lâu. Cô g�p m
t anh 
lính gi�i ng� ng��i cùng làng, ch�a v" và hai ng��i yêu nhau. %i�u này b� Bí 
th� chi b
 xã coi là không lành m nh, không ��"c phép, là b�t chính, vì chính 
h�n ta c�ng thèm mu�n cô Th�m! M
t t�i, hai anh ch� l1n ra m
t th&a ru
ng xa 
xóm làng �� tâm s�. Bí thi chi b
 huy �
ng l�c l�"ng dân quân xã "m� cu
c 
chi	n ��u truy lùng, nh,m b�t qu� tang. Anh c�u chi	n s� ta lanh l/n thoát kh'i 
"vòng vây". H� trói tù binh là cô Th�m gi�i v� tr# s�. Bí th� Chi b
 Xã l�y kh3u 
cung, quát n t, x� v�, �e ��a cô gái. Cô Th�m c�ng c'i không nh�n gì h	t vì 
không có ch�ng c�. Bí th� chi b
 ra l�nh cho dân quân: "Con �� già m�m! Các 
��ng chí dân quán, hãy khám nó. Có tinh d�ch �àn ông trong �y là nó tr�ng m�t 
ra". Cô gái ph+n u�t vì b� xúc ph m, t� v+n ngay �êm �y trong ao làng. Hai n�m 
sau, Bí th� Chi b
: "...t� nhiên hai con m�t n$ tung con ng��i ra ngoài. %i kh�p 
n�i không cha ��"c." 
Ng�n g�n. Rõ ràng. Thông �i�p c�a nhà v�n tr1 thông minh và nh y c�m này là: 
k1 n�m quy�n l�c �
c �oán chà � p lên quy�n s�ng c�a th��ng dân �	n m�c 
ng��i dân không th� s�ng n$i. Nh�ng ác gi� ác báo, và qu� báo �y là nhãn ti�n! 
Bí th� chi b
 c
ng s�n l
ng hành � m
t xã, c�ng có th� ám ch� %�ng c
ng s�n 
l
ng hành trong m
t n��c, hoác c� các ��ng c
ng s�n l
ng hành trong phe xã 
h
i ch� ngh�a. Và ác gi� ác báo. K1 ác ph�i tr� n" ��i. Ch�ng ph�i ch� lâu! Bài 
báo th�t thâm thúy. � ngay th�i �i�m l�ch s& hi�n t i. Nó lý gi�i s� ph�n c�a các 
��ng c
ng s�n. B,ng � o lý dân gian truy�n th�ng, thành g�n nh� quy lu�t mang 
tính t�t y	u: � hi�n g�p lành, k1 gian ác b� tr�ng ph t; th��ng là nh)n ti�n, ngay 
tr��c m�t. 
Nhìn l i, có th� th�y ��ng c
ng s�n Vi�t nam trong khi lãnh � o cu
c kháng 
chiên c�a dân t
c �ã có m
t s� thành tích. Nhng thành tích �y t� truy�n th�ng 
dân t
c và s� hy sinh khôn xi	t c�a nhân dân! Không th� vi�n ra �� xóa b' vô 
vàn thành tích b�t h�o v� vi ph m quy�n con ng��i, quy�n công dân. Trong 



chi	n ��u, c�n hy sinh, c�n x� thân c�u n��c, xã h
i có th� châm ch��c, th� t�t 
ph�n nào cho nhng hi�n t�"ng xâm ph m t� �o c�a công dân; nh�ng hòa bình 
r�i, không th� c� chà � p lên s� ph�n ng��i dân theo ki�u thô b o �
c ác nh� 
ng��i Bí th� chi b
 trong truy�n ng�n này ��"c! H�n ta b� n$ c� hai con m�t là 
nghi�p báo, và nghi�p báo ngay nhãn ti�n. Ngay trong cu
c ��i h�n. 
%�ng c
ng s�n Liên xô, sau 74 n�m c�m quy�n, không ph�i là lâu. Và � Vi�t 
nam, ��ng c
ng s�n c�m quy�n ��"c g�n 50 n�m � mi�n B�c, và c�ng ch� m�i 
h�n 18 n�m trong c� n��c! M
t ��i ng��i, m
t ph�n ba c�a ��i ng��i... Karl 
Marx, ông t$ c�a ch� ngh�a Mác, không bao gi� có th� ngh� r,ng ch� ngh�a xã 
h
i hi�n th�c s�ng y�u nh� th	 này! Ông t�ng l c quan cho r,ng: ngày di�t vong 
c�a ch� ngh�a t� b�n không xa! Ông dóng chuông: gi� t�n s� c�a ch� ngh�a t� 
b�n �ã �i�m! Nhng k1 �i t��c �o t �ã �	n lúc b� t��c �o t! 
Trong Ch�ng During, F. Engels c�ng l c quan ch�ng kém. Ông nh�n ��nh, ch	 
�
 nô l� kéo dài ba nghìn n�m, ch	 �
 phong ki	n m
t nghìn n�m, nh�ng tu$i 
th� c�a ch� ngh�a t� b�n không v�"t quá 300 n�m. M�i �ây, khi �i qua Berlin, 
tôi nghe m
t anh b n nhà báo %�c k� câu chuy�n vui ki�u ti	u lâm. Khi ch� 
ngh�a xã h
i hi�n th�c cáo chung � Liên xô, ng��i dân trong quán bia Berlin 
kháo nhau, 74 tu$i r�i còn gì na! Th	 là quá m�t 9 n�m r�i �ó, vì tu$i v� h�u � 
Liên xô ��"c quy ��nh là 65 tu$i. Ch�m d�t ho t �
ng � tu$i 74 là quá l�m r�i! 
Ng��i ta còn �� nhau: G�n �ây trong l�ch s& cái gì dài nh�t và cái gì ng�n nh�t? 
Thì ra dài nh�t là con ���ng �i t�i ch� ngh�a xã h
i ng�n nh�t là l�ch s& c�a 
chính ch� ngh�a xã h
i? M
t ch	 �
 xã h
i không có s�c s�ng! Trái h�n v�i 
mong mu�n, hy v�ng c�a các nhà sáng l�p ch� ngh�a Mác: ch� ngh�a xã h
i, ch� 
ngh�a c
ng s�n là ch	 �
 v�nh c&u, mùa xuân b�t t�n c�a nhân lo i!  

Các Tây nhi�u râu 

Th�m h�a kh�ng ho�ng n�ng n� và l c h�u c�a Vi�t nam hi�n nay b�t ngu�n t� 
�âu?  
%ây là m
t câu h'i ph�c t p, tr� l�i không th� ��n gi�n. Nó có khá nhi�u 
nguyên nhân, gi�n ti	p và tr�c ti	p, v� lý lu�n c�ng nh� trên th�c t	, ng�"c �òng 
c�a l�ch s& m�y ch#c n�m qua. 
Tôi nh� l i, t� h�i 1950 biên gi�i Vi�t Trung m� ra càng ngày càng r
ng. 
Chuyên gia Trung Qu�c, v� khí Trung Qu�c, hàng hóa g�m v�i vóc, thu�c men, 
phích n��c, xe � p Trung Qu�c tràn vào theo ���ng xe l&a qua B,ng T��ng, 
%�ng %�ng... %	n sau %i�n Biên Ph�, t�t c� các th� trên ào  t nh�p vào nhi�u 
h�n, khi các �oàn xe l&a dài phóng xu�ng �	n Yên Viên (b�c Hà n
i), r�i vào ga 
Hà n
i và �i xu�ng Thanh Hóa, Vinh, %�ng H�i... Các �oàn xe ô tô v�n t�i 
Trung Qu�c c�ng theo ���ng s� 1 �i theo t�ng �oàn "nh�p Vi�t". %��ng xe l&a 
H�i Phòng-Lào Cai-Vân Nam Ph� ��"c khôi ph#c nhanh. 
Các thành ph� Thái Nguyên, Vi�t Trì mang d�n màu s�c Trung Qu�c. Khu gang 
thép Thái Nguyên r
ng l�n ��"c b�t ��u xây ��ng sau khi h�n 30 ng�n ��i 
��"c �i ph�ng làm m�t b,ng. Bên sông H�ng và sông Lô, th� tr�n Vi�t Trì l�n 
lên nhanh chóng v�i các nhà máy �i�n, mì chính, thu�c tr� sâu, ���ng, gi�y, 



bánh k/o, c� khí, d�t... ��u do Trung Qu�c b' v�n, trang b� k- thu�t, �ào t o 
công nhân. C�u xe l&a Vi�t Trì c�ng là c�u ���ng b
, ��"c �oàn công nhân 
Trung Qu�c t� V� Hán sang xây d�ng... %i cùng theo �ó, ít ai th�y, là hàng 
ngàn, ch#c ngàn r�i c� tr�m ngàn "các ông Tây" ��"c nh�p Vi�t và t'a r
ng �	n 
kh�p các làng xã t� Cao B,ng, L ng S�n �	n V�nh Linh. 
%ó là nhng t�p �nh màu c) 80x60 cm ho�c 60X40 cm in hình các c# già Karl 
Marx, Engels, hình Lénine, Staline, Mao Tr ch %ông và H� Chí Minh... in t� 
B�c Kinh, Nam Ninh (Qu�ng Tây) ho�c Qu�ng Châu (Qu�ng %ông), quà t�ng 
c�a Trung Qu�c. � b�t k* tr# s� �y ban nhân dân xã, chi b
 %�ng c
ng s�n xã, 
các c� quan kinh t	, v�n hóa, quân s�, xã h
i � xã, huy�n, t�nh, trung ��ng nào 
c�ng ��u treo trong khung g. m
t lo t hình chân dung �y. Sau �ó ��"c thêm 
�nh Malenkov c�a Liên xô. Tr� ông Mao và ông Malenkov c,m và mép nh4n 
thín, còn t�t c� ��u có râu, tuy ki�u râu có khác nhau. � nông thôn, nhà m.i 
ng��i dân c�ng th��ng ��"c treo nhng b�c chân dung xanh �' nh� th	. D o �y 
�nh gia �ình � nông thôn còn r�t hi	m, các �nh �y là nhng th� có màu s�c duy 
nh�t ��p vào m�t m�i ng��i khi b��c vào nhà. Trên là �nh các c# có râu, d��i 
m�i là bàn th� c�a gia �ình. 
S� trang trí �
c �áo �y �ánh d�u c� m
t th�i. H�i �y b
 �
i �óng qu�n di �
ng � 
các vùng nông thôn. %ã thành quen, tôi th��ng nghe các em bé xíu h'i b� m/: 
"Ai kia, ai kia?" Và th��ng ��"c tr� l�i: "Các c# ta �ó. Các c# lãnh � o �ó... Tôi 
b�m b#ng nín c��i khi có dân nghe m
t anh nông dân tr1 tr� l�i con nh': "Các 
ông Tây có râu c�a ta �ó." L�p tr��ng ta ��ch h�i �ó th�t là rõ ràng, không m
t 
ai có th� m� h�. 
V� sau, m
t lo t tranh ��t b,ng t� l#a hóa h�c xu�t hi�n, d�t t& Qu�ng Châu, 
Trung Qu�c, ��"c các hi�u sách Nhân Dân bân v�i giá c�c r1, theo nhi�u c), 
m
t màu ho�c nhi�u màu, c�ng theo b
: chân dung Marx, Engels, Lenine, 
Staline, H� Chí Minh, Mao Tr ch %ông... %i theo còn có nhng b
 12 lá c� c�a 
các "n��c xã h
i ch� ngh�a anh em", v�i b
 chân dung c�a 12 lãnh t# cao nh�t 
c�a 12 n��c �y. Nhà in Ti	n B
, Tr�n Phú, Nhân Dân c�ng t$ ch�c in theo qui 
mô l�n, �nh màu c�a các nhân v�t nói trên, bán theo ki�u tuyên truy�n � i 
chúng, v�a bán v�a cho. 
Vào d�p c�i cách ru
ng ��t, � m
t vùng nông thôn Ngh� An, m
t s� b�n c� nông 
��"c v
i vã k	t n p vào ��ng. Có nh�ng chuy�n bu�n c��i. Anh em cán b
 �i 
tham gia các �
i c�i cách v� k� l i. Khi làm l( tuyên th� vào ��ng, có anh nông 
dân ch�t phác xúc �
ng quá nên lúng túng không bi	t phát hi�u th	 nào, li�n th�t 
ra: "Tôi, Lê V�n A, xin th�, trên có các ông tây, có c# H�, d��i là bàn th� T$ 
Qu�c..." "Các ông Tây", "các ông Tây râu r�m , m
t th�i ��y r+y trong các c�n 
nhà Vi�t nam �y qu� th�t �ã in m
t d�u �n sâu ��m trong cu
c s�ng xã h
i và 
th�t s� có �nh h��ng quy	t ��nh �	n s� ph�n c�a c� m
t dân t
c, c�a m.i gia 
�ình c�ng nh� �	n m.i con ng��i Vi�t nam. %ã �	n lúc c�n �ánh giá cho rõ 
ràng, minh b ch là �nh h��ng quy	t ��nh �y t�t hay là x�u, may m�n hay tai h i.  
 
%ó. Do t� duy c�ng nh�c, khô c,n, l i hay �o t��ng, l�y mong mu�n ch� quan 
làm hi�n th�c, c
ng thêm t�t duy ý chí, không có gì là không làm ��"c, nên h� 



v+n gi ni�m tin mù quáng. C�ng có th� trong thâm tâm h�, ni�m tin �ã lung 
lay, ho�c t�t ng�m, nh�ng h� v+n nói nh� th	, v+n vi	t nh� th	. Nói và vi	t theo 
ngh� quy	t là v�y. 
Không ph�i ng+u nhiên mà cu
c bi�u tình b' túi � m
t qu�ng tr��ng nh' � 
Moscou nhân d�p k0 ni�m Cách M ng Tháng M��i dân th� 76 (ngày 7 tháng 11 
n�m 1992) v�a r�i, vài tr�m ng��i, ph�n l�n là tu$i cao, các bà n
i tr", gi��ng 
nhng t�m �nh c� c�a Mác, Lênin, c� Staline na... �ã ��"c Thông t�n xã Vi�t 
nam ch
p v
i l�y, ��a tin và các báo ��ng l i! Nhng tin quý, hi	m �y là nhng 
chi	c phao níu gi nhng ni�m hy v�ng... hão huy�n.  
C�n ch�ng minh cho �ông ��o bà con ta � trong n��c, cho c� ph�n l�n nhng 
ng��i còn trong ��ng c
ng s�n r,ng bão táp l�n, c�n l�c l�ch s& di(n ra trong 
m�y n�m qua � Liên xô và %ông du mang tính t�t y	u và không th� nào ��o 
ng�"c ��"c na - nó mang tính quy lu�t c�a quan h� nhân qu� Ng��i nông dân 
gieo gì thì g�t n�y. Gieo gió g�p bão là c�u ng n ng dân gian. T�t c� n
i dung 
tôi vi	t trong cu�n sách này c�ng là nh,m góp ph�n nào soi t' �i�u �y. 
Tôi v�a nh�n ��"c bài "ám �nh có th�t" do m
t anh làm báo tr1 � Hà n
i g&i 
sang. Bài báo c�a Tr�n Huy Quang, m
t nhà v�n tr1, khá n$i ti	ng qua nhng 
truy�n ng�n làm sôi n$i d� lu�n m
t th�i: Ông Vua L�p, L�i khai c�a b� can, 
M�i tình hoang dã, Ng��i làm ch�ng... Bài "Linh Nghi�m" c�a anh "lách" ��ng 
trên tu�n báo V�n Ngh� trong tháng 7-1992 �ã b� phê phán r�t n�ng, vì dám ám 
ch� m
t cách... th�ng th�ng �	n Ch� t�ch H� chí Minh. S� báo b� thu h�i �� h�y 
g�p. Anh b� m�t vi�c, treo bút trong 2 n�m, m�t luôn ch�c Chi h
i tr��ng Chi 
H
i Nhà Báo c�a báo V�n Ngh�, v�i nhi�u phi�n toái khác �i theo �ó. T$ng 
biên t�p Hu Th�nh ph�i làm m
t b�n ki�m �i�m dài và ch� b� c�nh cáo vì "m�i 
�i v�ng xa v�, không ��"c t�nh táo?" Còn m
t vi�c khác ít ai bi	t �	n- %ó là báo 
Ti�n Phong, trong s� ra ngày 30-6-1992 -tr��c có 2 tu�n s� báo V�n Ngh� nói 
trên �ã có m
t bài na c�ng c�a Tr�n Huy Quang mang nhan �� "ám �nh có 
th�t". Bài báo này c�ng b� phê phán r�t n�ng, s� báo Ti�n Phong này c�ng b� thu 
h�i �� h�y. N
i dung truy�n c�c ng�n này (ch� h�n m
t nghìn ch) k� v� m
t cô 
gái � nông thôn tên là Th�m, có ch�ng ch	t � m�t tr�n t& lâu. Cô g�p m
t anh 
lính gi�i ng� ng��i cùng làng, ch�a v" và hai ng��i yêu nhau. %i�u này b� Bí 
th� chi b
 xã coi là không lành m nh, không ��"c phép, là b�t chính, vì chính 
h�n ta c�ng thèm mu�n cô Th�m! M
t t�i, hai anh ch� l1n ra m
t th&a ru
ng xa 
xóm làng �� tâm s�. Bí thi chi b
 huy �
ng l�c l�"ng dân quân xã "m� cu
c 
chi	n ��u truy lùng, nh,m b�t qu� tang. Anh c�u chi	n s� ta lanh l/n thoát kh'i 
"vòng vây". H� trói tù binh là cô Th�m gi�i v� tr# s�. Bí th� Chi b
 Xã l�y kh3u 
cung, quát n t, x� v�, �e ��a cô gái. Cô Th�m c�ng c'i không nh�n gì h	t vì 
không có ch�ng c�. Bí th� chi b
 ra l�nh cho dân quân: "Con �� già m�m! Các 
��ng chí dân quán, hãy khám nó. Có tinh d�ch �àn ông trong �y là nó tr�ng m�t 
ra". Cô gái ph+n u�t vì b� xúc ph m, t� v+n ngay �êm �y trong ao làng. Hai n�m 
sau, Bí th� Chi b
: "...t� nhiên hai con m�t n$ tung con ng��i ra ngoài. %i kh�p 
n�i không cha ��"c." 
Ng�n g�n. Rõ ràng. Thông �i�p c�a nhà v�n tr1 thông minh và nh y c�m này là: 
k1 n�m quy�n l�c �
c �oán chà � p lên quy�n s�ng c�a th��ng dân �	n m�c 



ng��i dân không th� s�ng n$i. Nh�ng ác gi� ác báo, và qu� báo �y là nhãn ti�n! 
Bí th� chi b
 c
ng s�n l
ng hành � m
t xã, c�ng có th� ám ch� %�ng c
ng s�n 
l
ng hành trong m
t n��c, hoác c� các ��ng c
ng s�n l
ng hành trong phe xã 
h
i ch� ngh�a. Và ác gi� ác báo. K1 ác ph�i tr� n" ��i. Ch�ng ph�i ch� lâu! Bài 
báo th�t thâm thúy. � ngay th�i �i�m l�ch s& hi�n t i. Nó lý gi�i s� ph�n c�a các 
��ng c
ng s�n. B,ng � o lý dân gian truy�n th�ng, thành g�n nh� quy lu�t mang 
tính t�t y	u: � hi�n g�p lành, k1 gian ác b� tr�ng ph t; th��ng là nh)n ti�n, ngay 
tr��c m�t. 
Nhìn l i, có th� th�y ��ng c
ng s�n Vi�t nam trong khi lãnh � o cu
c kháng 
chiên c�a dân t
c �ã có m
t s� thành tích. Nhng thành tích �y t� truy�n th�ng 
dân t
c và s� hy sinh khôn xi	t c�a nhân dân! Không th� vi�n ra �� xóa b' vô 
vàn thành tích b�t h�o v� vi ph m quy�n con ng��i, quy�n công dân. Trong 
chi	n ��u, c�n hy sinh, c�n x� thân c�u n��c, xã h
i có th� châm ch��c, th� t�t 
ph�n nào cho nhng hi�n t�"ng xâm ph m t� �o c�a công dân; nh�ng hòa bình 
r�i, không th� c� chà � p lên s� ph�n ng��i dân theo ki�u thô b o �
c ác nh� 
ng��i Bí th� chi b
 trong truy�n ng�n này ��"c! H�n ta b� n$ c� hai con m�t là 
nghi�p báo, và nghi�p báo ngay nhãn ti�n. Ngay trong cu
c ��i h�n. 
%�ng c
ng s�n Liên xô, sau 74 n�m c�m quy�n, không ph�i là lâu. Và � Vi�t 
nam, ��ng c
ng s�n c�m quy�n ��"c g�n 50 n�m � mi�n B�c, và c�ng ch� m�i 
h�n 18 n�m trong c� n��c! M
t ��i ng��i, m
t ph�n ba c�a ��i ng��i... Karl 
Marx, ông t$ c�a ch� ngh�a Mác, không bao gi� có th� ngh� r,ng ch� ngh�a xã 
h
i hi�n th�c s�ng y�u nh� th	 này! Ông t�ng l c quan cho r,ng: ngày di�t vong 
c�a ch� ngh�a t� b�n không xa! Ông dóng chuông: gi� t�n s� c�a ch� ngh�a t� 
b�n �ã �i�m! Nhng k1 �i t��c �o t �ã �	n lúc b� t��c �o t! 
Trong Ch�ng During, F. Engels c�ng l c quan ch�ng kém. Ông nh�n ��nh, ch	 
�
 nô l� kéo dài ba nghìn n�m, ch	 �
 phong ki	n m
t nghìn n�m, nh�ng tu$i 
th� c�a ch� ngh�a t� b�n không v�"t quá 300 n�m. M�i �ây, khi �i qua Berlin, 
tôi nghe m
t anh b n nhà báo %�c k� câu chuy�n vui ki�u ti	u lâm. Khi ch� 
ngh�a xã h
i hi�n th�c cáo chung � Liên xô, ng��i dân trong quán bia Berlin 
kháo nhau, 74 tu$i r�i còn gì na! Th	 là quá m�t 9 n�m r�i �ó, vì tu$i v� h�u � 
Liên xô ��"c quy ��nh là 65 tu$i. Ch�m d�t ho t �
ng � tu$i 74 là quá l�m r�i! 
Ng��i ta còn �� nhau: G�n �ây trong l�ch s& cái gì dài nh�t và cái gì ng�n nh�t? 
Thì ra dài nh�t là con ���ng �i t�i ch� ngh�a xã h
i ng�n nh�t là l�ch s& c�a 
chính ch� ngh�a xã h
i? M
t ch	 �
 xã h
i không có s�c s�ng! Trái h�n v�i 
mong mu�n, hy v�ng c�a các nhà sáng l�p ch� ngh�a Mác: ch� ngh�a xã h
i, ch� 
ngh�a c
ng s�n là ch	 �
 v�nh c&u, mùa xuân b�t t�n c�a nhân lo i!  

Các Mác và ch� ngh�a Mác 

� Vi�t nam, có m
t h�c sinh, sinh viên, trí th�c, ��ng viên, cán b
, �oàn viên 
thanh niên nào mà không h�c, ��c và bi	t ít nhi�u v� Các Mác và ch� ngh�a 
Mác? %ây là m
t môn h�c b�t bu
c. � B
 Giáo D#c Ph$ Thông có m
t v# giáo 
d#c chính tr�, trong �ó có m
t phòng giáo d#c v� ch� ngh�a Mác-Lênin, làm 
nhi�m v# biên so n, �ào t o gi�ng viên, ch�n �� thi, ch� � o vi�c h�c t�p ch� 



ngh�a Mác- Lênin � t�t c� các tr��ng h�c. Các tr��ng � i h�c ��u có m
t phòng 
giáo d#c Mác-Lênin. Khi 2 b
 Giáo d#c Ph$ thông và b
 % i H�c và Trung c�p 
Chuyên nghi�p nh�p vào nhau thành B
 Giáo D#c và %ào T o, các c� quan giáo 
d#c ch� ngh�a Mác- Lênin c�ng ��"c nh�p vào nhau. Khi thi t�t nghi�p, m�i 
sinh viên ��u ph�i h�c ôn và thi môn Mác-Lênin 
- %ây là môn c� b�n nh�t ��"c tính �� xét �. hay tr�"t, lên l�p hay l�u ban. 
Trong nhng n�m 1966 và 1967, sau m
t th�i gian làm gi�ng viên lý lu�n c�a 
quân khu 4 r�i v� công tác � C#c tuyên hu�n, tôi nh�n ��"c quy	t ��nh c�a B
 
Qu�c Phòng giao nhi�m v# tham gia Ban ch�m thi nhà n��c �� ch�m thi t�t 
nghi�p Tr��ng Sy Quan L#c Quân, môn chính tr�. Các trung �
i tr��ng và � i 
�
i tr��ng t��ng lai ph�i hi�u bi	t sâu s�c và vng vàng v� ch� ngh�a Mác-
Lênin. Theo quy ��nh, môn h�c ch� ngh�a Mác g�m có môn Tri	t h�c (g�m Duy 
v�t bi�n ch�ng và Duy v�t l�ch s&), môn L�ch s& %�ng (g�m L�ch s& %�ng c
ng 
s�n Liên xô, %�ng c
ng s�n Vi�t nam và L�ch s& Phong trào c
ng s�n Qu�c t	) 
và môn Ch� ngh�a Xã h
i Khoa h�c. Các cu
c thi ��u có c� thi vi	t và thi �n �áp 
quy ��nh c�a B
 chính tr� c�ng nh� c�a Ban T$ Ch�c và Ban Tuyên hu�n Trung 
��ng %�ng (v� sau Ban này mang tên Ban T� T��ng và V�n Hóa), cán b
 %�ng 
và nhà n��c � b�c cán s� ��u ph�i tr�i qua m
t khóa h�c � Tr��ng %�ng S� 
C�p, cán b
 � b�c chuyên viên ��u ph�i tr�i qua m
t khóa h�c � Tr��ng %�ng 
Trung C�p và các chuyên viên c�p cao t� b�c 7 tr� lên ��u ph�i qua Tr��ng 
Nguy(n ái Qu�c Trung ��ng. Không có b,ng t�t nghi�p v� chính tr�, v� ch� 
ngh�a Mác-Lênin thì không th� thành cán b
. Cán b
 nào ��"c ch�n �i h�c 
Tr��ng %�ng là có th� b�t tay chúc nhau, m� liên hoan nâng c�c chúc m�ng 
nhau, báo tin cho b� m/, v" con �� chia vui, v�i ni�m tin r,ng �ã ��"c ��ng 
ch�m, l�a ch�n �� ��a lên b�c cao h�n, tr� thành "cán b
 ngu�n", có ngh�a là 
cán b
 trong danh sách riêng ��"c coi là ngu�n d� tr �� c�t nh�c ngay tr��c 
m�t. 
Cho nên mu�n hi�u th�u �áo tình hình chính tr� � Vi�t nam không th� không 
xem xét vi�c truy�n bá có h� th�ng ch� ngh�a Mác-Lênin �ã ��"c th�c hi�n ra 
sao, �� t� �ó gi�i quy	t nh�n th�c c�a m
t b
 ph�n c�c l�n và c�c k* quan tr�ng 
trong xã h
i nh� th	 nào trong tình hình m�i, khi ch� ngh�a Mác-Lênin �ã ph�i 
bày t�t c� m�t trái sai tâm và t� h i c�a nó, khi cu�i cùng nó không th� tìm n$i 
s�c s�ng trong th�c t	. 
Có m
t cách ��i x& v�i ch� ngh�a Mác r�t th�nh hành trên không ít sách báo 
ti	ng Vi�t � h�i ngo i. %ó là ch&i b�i, ph� báng, v�t b' c� gói b,ng t�t c� ch 
ngh�a thô t#c nh�t, và g�i Mác là th,ng già có t
i ch&a hoang v�i ng��i �, �áng 
ch�t ��u, �áng �ào m� �� b�m v,m cho h� gi�n. Th�t ra xác Các Mác �ã ��"c 
thiêu � m
t vùng ngo i ô Luân %ôn. Cách làm c�ng v�y, dù là có ��t h	t sách 
v� c�a Mác c�ng ch�ng khó gì, nh�ng không ph�i là cách gi�i quy	t v�n �� t�n 
g�c, có chính tr� và v�n hóa. Ph�n l�n nhng ng��i �y không hi�u gì v� n
i 
dung ch� ngh�a Mác. H� ch�ng theo c�m tính. H� c�ng �áng th��ng h�n là 
�áng chê.  
Các Mác là nhà nghiên c�u, nhà tri	t h�c và t� t��ng, c�ng là nhà chính tr�. Ông 
nghiên c�u v� xã h
i r�t sâu s�c. S�c làm vi�c c�a ông, s�c ngh�, s�c vi	t th�t 



l�n lao. Ông có thi�n tâm, c� tìm ra con ���ng gi�i phóng giai c�p c�n lao, xây 
d�ng m
t xã h
i không còn có bóc l
t, c�a c�i d�i dào. T� B�n Lu�n c�a ông là 
công trình �� s
, m$ x1 xã h
i t� b�n t� m�i phía, d�a trên vô vàn quan sát th�c 
t	 v�i c� man nào là con s�, t0 l�, th�ng kê, so sánh. Ông là m
t nhà bác h�c 
uyên thâm. Tôi ngh� chính vì th	 �	n nay, ng��i %�c, � b�t c� tr�n tuy	n chính 
tr� nào, ��u t� hào và �ánh giá cao v� ông, m
t ng��i con l�n c�a n��c %�c. 
Tháng 8-1992 tôi ghé qua Berlin, � phía %ông %�c c�, còn nguyên t�"ng �ài 
Mác-Engels � ngay trung tâm Alexander g�n tháp vô tuy	n �
c �áo. T�"ng 
Stalin b� phá t� h�i 1956, t�"ng Lênin b� kéo �$ ��u n�m 1990, nh�ng t�"ng 
Mác và Engels v+n còn. Và � %�c theo tôi tìm hi�u không có ai �òi phá �i 
nhng b�c t�"ng �y. %i�u r�t l  ��i v�i m
t s� ng��i, và không có gì là l  ��i 
v�i m
t s� ng��i khác, là � bên Tây Berlin, có m
t � i l
 lo i b� nh�t mang tên 
% i l
 Các Mác. %ó, � m
t ��a bàn ch�ng c
ng m nh m! nh�t, tên tu$i c�a Các 
Mác v+n ��"c gi gìn trân tr�ng. 
� Berlin c�ng nh� � Paris tôi nói chuy�n v�i m
t s� nhà báo, m
t s� giáo s� � i 
h�c v� Mác, v� phép bi�n ch�ng duy v�t và v� s� m$ x1 hàng hóa, s�c lao �
ng, 
ti�n l��ng, l"i nhu�n... c�a Các Mác �� xác l�p h�c thuy	t v� giá tr� th�ng d�. 
Tác ph3m c�a Mác v+n là tài li�u nghiên c�u và tham kh�o b�t bu
c c�a sinh 
viên, nghiên c�u sinh môn kinh t	 và kinh t	 chính tr� � %�c c�ng nh� � Pháp, � 
Anh, � Hoa K*... 
Su�t 2 n�m nay, tôi �ã �� công s�c vào các th� vi�n ��c l i sách c�a Mác, sách 
c�a nhi�u h�c gi� ph��ng Tây v� ch� ngh�a Mác, và nh�n th�y thi	u sót và sai 
l�m c�a Mác có th� � 2 ph�n: m
t ph�n là sai l�m và thi	u sót c�a chính Mác, và 
ph�n na là sai l�m và thi	u sót c�a nhng ng��i t� nh�n là �� �� c�a Mác, 
nhng ng��i Mác-xít � kh�p n�i, �ã ti	p thu và ��i x& v�i ch� ngh�a Mác th	 
nào. 
Cái sai l�m l�n nh�t c�a chính Mác có l! là � ph�n duy v�t l�ch s&. Mác �ã ��n 
gi�n hóa s� phát tri�n xã h
i theo mô hình phát tri�n t� xã h
i c
ng s�n nguyên 
th�y lên xã h
i nô l�, xã h
i nông nô, r�i xã h
i phong ki	n, lên xã h
i t� b�n và 
sau �ó là lên xã h
i xã h
i ch� ngh�a... Các ch	 �
 tr��c ch� ngh�a xã h
i xem ra 
là h"p lý vì quan sát, ghi nh�n nhng �i�u �ã tr� thành hi�n th�c, �ã có th�t r�i. 
M�i quan h� qua l i tác �
ng l+n nhau gia s�c s�n xu�t và quan h� s�n xu�t là 
khá rõ ràng, có th� ch�ng minh ��"c cho �	n ch� ngh�a t� b�n, ch	 �
 mà Mác 
s�ng. Ph�n t� ch� ngh�a t� b�n chuy�n lên ch� ngh�a xã h
i và n
i dung c�a ch� 
ngh�a xã h
i là có v�n ��. Sai l�m và thi	u sót c�a Mác khá rõ � nhng v�n �� 
này. 
Trong th�c t	, tình hình các xã h
i ngay t� khi Mác còn s�ng ph�c t p h�n r�t 
nhi�u so v�i nhng mô hình xã h
i c�a Mác. ít có xã h
i nào thu�n túy thu
c 
m
t ph��ng th�c s�n xu�t duy nh�t. Có n�i tàn d� c�a ch	 �
 nô l� còn r�t l i 
trong m
t ch	 �
 phong ki	n, chung s�ng v�i m
t vài ph��ng th�c t� b�n th�i 
s� khai, t�t c� cài vào nhau, �an chéo v�i nhau. Chính Mác �ã t' ra lúng túng, 
không rõ ràng khi nh�n ��nh v� ph��ng th�c s�n xu�t Châu á. Các ph��ng th�c 
s�n xu�t � châu Phi c�ng ph�c t p, r�i r�m, �an l�ng vào nhau, không th� tìm ra 
l�i gi�i � mô th�c quá ��n gi�n c�a Mác. 



Cái sai l�m na c�a Mác là �ã ��n gi�n, ch� quan, nôn nóng nh�n ��nh v� ch� 
ngh�a �	 qu�c, cho r,ng ch� ngh�a �	 qu�c là s� phát tri�n t
t ��nh c�a ch� 
ngh�a t� b�n, t�i m�c phát tri�n �ó là ch� ngh�a t� b�n �i xu�ng �� b� di�t vong 
r�i! Lênin �ã phát tri�n ch� ý này c�a Mác. Th�t ra giai �o n �	 qu�c ch� thu
c 
giai �o n ��u ho�c giai �o n gia c�a ch� ngh�a t� b�n. Qua th�i k* xâm chi	m 
và bóc l
t thu
c ��a, ch� ngh�a t� b�n �ã m� r
ng, c�ng c� ph��ng th�c s�n 
xu�t c�a mình, t o nên �i�u ki�n �� phát tri�n h�n na ch� ngh�a t� b�n v�i m�c 
�
 t�p trung và tích t# t� b�n l�n, ngay c� sau khi �ã phi th�c dân hóa, �ã t� b' 
các thu
c ��a. %i�u này � ngoài d� ki	n c�a Mác. Thêm na, khi t� b�n qu�c t	 
phát tri�n thành �	 qu�c kinh t	 ki�u th�c dân m�i nó v+n t o ��"c �à phát tri�n. 
Cái sai l�n na c�a Mác là �ã �� cao m
t chi�u b o l�c và chuyên chính vô s�n, 
coi dùng b o l�c nh� là ph��ng th�c duy nh�t �� chuy�n sang ch	 �
 chính trì 
m�i, t� �ó coi nh/ các hình th�c ��u tranh khác. Trong cu�n N
i Chi	n pháp, 
Mác �ã nhi�u l�n nh�n ��nh: "B o l�c là bà �) c�a cách m ng." Lý lu�n v� giai 
�o n sau khi kh�i ngh�a thành công, Mác �ã coi nh/ h�n ph�n c�ng c� th�ng l"i 
b,ng xây d�ng m
t ch	 �
 dân ch� m�i, m
t xã h
i dân s�, b,ng s� th�c t�nh 
c�a m.i m
t công dân và t� �ó c�a toàn th� công dân, trên c� s� quy�n công dân 
��"c x& d#ng r
ng rãi nh� m
t v� khí ��u tranh có ý ngh�a quy	t ��nh. %i�u này 
A. Gramsci �ã nh�n ra, phê phán và b$ xung.  
Mác nh�n th�y tính ch�t qu�c t	 hóa c�a n�n s�n xu�t t� b�n ch� ngh�a hi�n � i 
c�ng nh� xu th	 qu�c t	 hóa c�a phong trào công nhân. Th	 nh�ng ông v+n ch� 
quan và ��n gi�n, không th�y ��"c s� ph�c t p và khó kh�n c�a phong trào 
công nhân b� xâu xé b�i quá nhi�u xu h��ng t� c�i l��ng �	n quá khích, c�n tr� 
vi�c làm cách m ng vô s�n ��ng th�i � các n��c phát tri�n cao nh�t, trong khi 
ch� ngh�a t� b�n s�m th�c hi�n ��"c xu th	 liên minh, liên k	t qu�c t	 khá là 
ch�t ch!. Cái khái ni�m "giai c�p công nhân qu�c t	 c�a ông cho �	n nay v+n 
ch�a thành hi�n th�c. Lu�n �i�m v� b�n cùng hóa tuy�t ��i giai c�p công nhân 
cung là m
t lu�n �i�m sai l�m do suy lu�n ch� quan có tính ch�t giáo �i�u. Mác 
không d� �oán ��"c r,ng khi s�n xu�t phát tri�n, v�i phát minh khoa h�c k- 
thu�t m�i, n�ng xu�t xã h
i lên khá cao, ��i s�ng c�a công nhân v+n có th� ��"c 
c�i thi�n rõ, và qua ��u tranh h"p pháp h� có th� dành nhng quy�n l"i �áng k� 
(gi�m gi� lao �
ng trong tu�n: t� 82 gi�, 75 gi� m
t tu�n xu�ng 48 gi� r�i 42 
ho�c 39 gi� hi�n nay; 1 tu�n ngh� 2 ngày, 1 n�m ngh� �n l��ng t� 2 �	n 3 tu�n). 
Nhng ph# c�p th�t nghi�p, ph# c�p m�t vi�c, b�o hi�m s�c kho1, ng��i lao 
�
ng �ã ��u tranh �� giành ��"c là nhng thành t�u mà Mác không th� d� �oán 
n$i. Nó th�t s� to l�n và ch�c ch�n còn l�n h�n na qua c�ng c� nhng quy�n 
l"i c�a công dân, c�a lao �
ng trong m
t xã h
i dân s�. Nhng quy�n l"i trên r�t 
nhi�u m�t, k� không h	t, vì có quá nhi�u quy ��nh c# th�, t0 m0 �y, � th�i c�a 
Mác có m� t��ng c�ng không hình dung n$i. Mác c�ng không ngh� r,ng �ông 
��o ng��i lao �
ng có th� tr� thành nhng ng��i tham gia b,ng c$ ph�n, c$ 
phi	u vào v�n kinh doanh và thành m
t ki�u ch� nhân c�a công ty. 
Nhng thi	u sót khác c�a ch� ngh�a Mác thì có nhi�u. B�i vì dù có b
 óc thông 
minh, suy lu�n và d� �oán tài gi'i, Mác v+n b� hoàn c�nh l�ch s& c# th� chi ph�i. 
Không ai có th� là th�y bói, là nhà tiên tri d� �oán n$i s� phát tri�n c�a kinh t	 



và xã h
i m�y ch#c n�m sau m
t cách chính xác ��"c. Các Mác sinh n�m 1818 
và m�t n�m 1883 khi 65 tu$i. Ông ch� bi	t s�c m nh k* di�u c�a h�i n��c, c�a 
�i�n. Ông không h� bi	t s�c m nh c�a nguyên t&, c�a khinh khí. Ông không h� 
bi	t v� s� phát tri�n sau này c�a máy tính �i�n t& t�c �
 v�a �	n t�c �
 c�c l�n; 
ông không h� bi	t v� v� tinh nhân t o, các con tàu v� tr#, tên l&a v�"t � i châu... 
mà ngày nay các em bé c�ng bi	t và h�c sinh trung h�c ��u hi�u v� nguyên lý 
ch	 t o và s& d#ng. N	u �
t nhiên s�ng l i và t�nh ��y, ông s! bàng hoàng nhìn 
chi	c máy vô tuy	n truy�n hình màu mà em bé 6 tu$i ngày nay c�ng bi	t t�t và 
m�. Cho nên m
t sai l�m l�n na c�a ch� ngh�a Mác theo tôi l i là � s� ��i x& 
c�a ng��i ��i v�i ch� ngh�a Mác sau khi ông ch	t. H� �� cao ông, th�n thánh 
hóa ông, tâng b�c ông là nhà tiên tri d� ki	n ��"c rõ ràng t�t c� chuy�n bi	n c�a 
th	 gi�i ngày nay. Ch�c ch�n r,ng n	u ông s�ng cho �	n nay thì ông �ã b$ xung, 
s&a cha ch� ngh�a Mác � r�t nhi�u �i�m r�i. Là nhà nghiên c�u khoa h�c, phái 
hi�n và tuân theo phép bi�n ch�ng duy v�t, coi m�i s� v�t ��u phát tri�n không 
ng�ng v�i nhng �
t bi	n v� ch�t, ch�c ch�n nhng ý ki	n, quan �i�m, l�p lu�n 
c�a ông c�ng �ã phát tri�n, thay �$i, r�t có th� có nhng �
t bi	n (ph� ��nh c�a 
ph� ��nh) khác h�n v�i nhng n
i dung ông �� l i khi t� tr�n. Ch�c ch�n cái ch� 
ngh�a Mác c�a ông �ã khác, s! khác r�t nhi�u v�i cái mà hi�n nay ng��i ta v+n 
g�i là ch� ngh�a Mác... Ông m�t �ã 110 n�m. Bao nhiêu là bi	n �
ng? D� �oán 
10 n�m sau �ã khó. D� �oán 100 n�m sau ch� là �i�u m o hi�m, vi(n vông. 

Lênin, ông � n��c Nga... 

� vùng %ông Nam á, ch� có m
t b�c t�"ng duy nh�t c�a Lênin � Hà n
i, trong 
v��n hoa Canh nông c�, bên ���ng %i�n Biên Ph�. . Lênin ��ng, m
t tay c�m 
ve áo khoác, m
t tay ch� v� phía tr��c, trông sang C
t C� c$ và B�o tàng Quân 
%
i. � Hà n
i, h�i khai m c b�c t�"ng nhân k0 ni�m 70 n�m cách m ng tháng 
M��i (1917-1987), �ã có nhng câu th� ti	u lâm v�a hè: 
Lênin ông � n��c Nga . 
C� sao ông �	n v��n hoa n��c này? 
Ông ng&ng m�t, ông ch� tay. 
Ch� ngh�a xã h
i n��c này còn lâu 
Có ng��i còn m�a mai, châm bi	m tr��c th�m c�nh � o ��c suy ��i �n c�p, h�i 
l
 tràn lan: Lênin v�a b��c chân �	n Hà n
i �ã m
t tay gi túi ��ng ví ti�n, m
t 
tay ch� tr' hô hoán, "Ôi? k1 c�p! k1 c�p! B�t l�y nó!" D�p Qu�c Khánh m�ng 2 
tháng 9 n�m 1991, có ng��i �ã l1n trèo lên b� t�"ng và �
i cho ông Lênin m
t 
chi	c nón rách. Khi tr�i �ã sáng b ch, m�y chú công an ph�i trèo lên c�t chi	c 
nón mê cho c#. Ng��i Vi�t nam v�n có tính trào l
ng, �ùa r�t chính tr� nh� v�y 
�ó. Lãnh t# vô s�n mà l2. Cùng v�i Các Mác, Lênin (1870-1924) là nhân v�t có 
�nh h��ng sâu ��m nh�t ��i v�i %�ng c
ng s�n Vi�t nam và cu
c s�ng c�a nhân 
dân Vi�t nam trong g�n n&a th	 k0 qua.  
Lênin luôn t� nh�n là ng��i h�c trò trung thành c�a Mác và ��"c x�ng t#ng nh� 
ng��i �ã phát tri�n sáng t o ch� ngh�a Mác, áp d#ng ch� ngh�a Mác trong ��u 
tranh th�c ti(n �� m� ra k0 nguyên m�i, "K0 nguyên Cách M ng Tháng M��i � 



Liên xô và trên toàn th	 gi�i." Lu�n �i�m c�a Lênin khác v�i Mác, và có th� nói 
trái h�n v�i Mác, là cách m ng vô s�n có th� thành công trong m
t n��c, � l i 
m
t khâu y	u nh�t c�a ch� ngh�a �� qu�c, nh� � n��c Nga. Trong khi �y Mác 
cho r,ng cách m ng vô s�n ch� có th� th�ng l"i ��ng th�i � m
t s� n��c kinh t	 
phát tri�n nh�t, v�i �
i ng� �ông ��o và �ã th�c t�nh c�a giai c�p công nhân s�n 
nghi�p l�n, nh� � các n��c Tây Âu ch�ng h n. Lu�n �i�m c�a Lênin �úng hay 
sai? S� tan v) c�a Liên Bang Xô Vi	t và c�a ��ng c
ng s�n Liên xô �em l i 
b,ng ch�ng th� nghi�m r,ng lu�n �i�m �y là m
t sai l�m mang tính ch�t ch� 
quan, nóng v
i và g�"ng ép, tiêu bi�u cho c�n b�nh duy ý chí. Lênin c�ng áp 
d#ng m
t cách c�c �oan quan �i�m b o l�c và h�c thuy	t ��u tranh giai c�p, d+n 
�	n thái �
 c��ng �i�u vai trò c�a kh�i ngh�a v� trang, và n
i chi	n. Vai trò c�a 
��ng c
ng s�n c�ng ��"c tuy�t ��i hóa m
t cách quá �áng, tách nó kh'i giai c�p 
vô s�n, ra kh'i ��i s�ng kinh t	 xã h
i, v�i cách ngh� ch� quan duy ý chí r,ng 
m
t ��ng tiên phong có th� lôi cu�n m
t giai c�p công nhân nh' y	u trong m
t 
n��c ch�m ti	n vào m
t cu
c cách m ng vô s�n th�ng l"i! 
Có th� nh�n th�y s� "có m�t" c�a Lênin � Vi�t nam tai h i nh�t là � ch. ��ng 
c
ng s�n Vi�t nam �ã c��ng �i�u vai trò c�a chính mình trong m
t n��c kinh t	 
nông nghi�p l c h�u, m
t giai c�p công nhân nh' xíu; � s� c��ng �i�u ��u tranh 
giai c�p �	n �
 làm lu m� các v�n �� dân t
c; � thái �
 nôn nóng v
i ��t cháy 
giai �o n, �i lên ch� ngh�a xã h
i không c�n �	n m
t th�i k* phát tri�n t� b�n 
ch� ngh�a! Cái giá ph�i tr� th�t là ��t! Vi�c coi r�t nh/, th�m chí ph�t l� yêu c�u 
xây d�ng m
t xã h
i dân s�, m
t n�n dân ch� th�t s� trên n�n t�ng quy�n công 
dân r
ng rãi theo pháp ch	 dân ch� � Vi�t nam c�ng là do �nh h��ng c�a ch� 
ngh�a Lênin. %�ng ��t trên nhà n��c, ��ng là t�i cao, ��ng chi	m �o t mi quy�n 
l�c c�a nhà n��c, ��ng trùm lên �	n �
 bóp ngh/t nhà n��c, �	n m�c ��ng là 
pháp lu�t ��ng, là nhà n��c (Parti-état) c�ng là �i�u %�ng c
ng s�n h�c ��"c t� 
Liên xô và Lênin. Cái sai l�m này quá sâu, quá n�ng, �	n nay dù có quy	t ��nh 
tách ��ng ra kh'i nhà n��c mà 2 th�c th� này v�n c� dính ch�t vào nhau m
t 
cách t� h i. 
Theo chi�u suy ngh� trên �ây, Lênin c�ng ��a ra quan ni�m v� dân ch� t�p 
trung, hay nói rõ h�n là n�n t�p trung mang tính ch�t dân ch�, h n ch	 quy�n 
dân ch�, c� trong n
i b
 ��ng và trong xã h
i, d+n �	n n n �
c �oán, chuyên 
quy�n, bóp ngh/t dân ch� m
t cách tai h i. Cho nên Lênin �ã t� mâu thu+n v�i 
chính mình khi kh�ng ��nh r,ng n�n dân ch� Xô Vi	t là m
t nghìn dân cao h�n 
n�n.dân ch� t� b�n? %i�u này �ã tr� nên m�a mai �	n l� b�ch! 5 Vi�t nam tác 
h i do quan ni�m dân ch� t�p trung cho c� xã h
i không sao l��ng h	t? Dân ch� 
trong %�ng c
ng s�n Vi�t nam là con s� không, � trong xã h
i c�ng l i là m
t 
qu� tr�ng l�n?  
%ó. Lênin, t�ng ��"c nhng ng��i ��ng ��u ��ng c
ng s�n coi là b�c th�y c�a 
cách m ng �� hãnh di�n t� nh�n là nhng h�c trò trung thành, �ã có m�t � Vi�t 
nam trong nhng sai l�m nh� v�y �ó. %ã �	n lúc không th� mù quáng mãi ��"c 
na. %ã �	n lúc c�n nhìn rõ b
 m�t Lênin m
t cách khách quan, t�nh táo, �úng 
nh� nó có. Trong di chúc c�a ông H� Chí Minh, có nói r,ng: "Phòng lúc tôi �i 
g�p c# Mác, c# Lênin..."; nó �ánh d�u c� m
t th�i k* l�ch s& coi h�c thuy	t 



chuyên chính vô s�n là hòn �á t�ng c�a các chính sách l�n, coi ��u tranh giai 
c�p là s"i ch� �' xuyên su�t s� phát tri�n c�a xã h
i Vi�t nam... Hai �i�u �ó h"p 
l i thành c. máy nghi�n nát tình �oàn k	t dân t
c, tinh th�n nhân ái truy�n 
th�ng, quy�n dân ch� c�a công dân, n	p s�ng trong lu�t pháp... d+n �	n th�m 
c�nh b�n cùng và l c h�u hi�n nay. %ó là nhng nguyên nhân sâu xa, �ã �	n lúc 
t�t c� nhng ��ng viên c
ng s�n, cán b
 và nhân dân ta t�ng ��"c giáo d#c sâu 
r
ng theo ch� ngh�a Mác-Lênin, nh�n cho rõ, b,ng t�t c� s� t�nh táo, c�ng nh� 
b,ng tât c� n.i kh$ s�, nh�c nh,n, m� hôi và c� x��ng máu c�a bà con mình! 
Tôi �ã t�ng ng�m b�c t�"ng l�n, cao �	n 6 mét c�a Lênin � qu�ng tr��ng trung 
tâm Adis Abéba, th� �ô Ethiopia, t�n Châu Phi. B�c t�"ng nhìn vào tr# s� b� 
th	 c�a T$ ch�c các n��c Châu Phi. M��i n�m tr��c, ông Mengistu Sélassié 
Qu�c tr��ng c�ng là Ch� t�ch ��ng theo ch� ngh�a Mác- Lênin c�a Ethiopia 
khánh thành b�c t�"ng �ó và hoan h� xác ��nh: "Lênin và h�c thuy	t Lênin �ã 
�	n bén r( � Châu Phi." Th	 mà cu�i n�m 1991, b�c t�"ng áy �ã b� kéo �$ 
xu�ng và ngài Mengistu Sélassié, t�ng nhi�u l�n sang Moscow và m
t l�n sang 
th�m Hà n
i, �ã b' tr�n ch y kh'i ��t n��c Ethiopia h�i tháng 6 n�m 1992 �� 
xin c� trú � Dimbabuê! Nhng th�ng tr�m l�ch s& �áng �� suy ng+m. : � 
Moscow, �ang l�u truy�n nhng chuy�n vui ki�u ti	u lâm v� Lênin. M
t hôm 
vào l�ng Lênin ng��i ta s&ng s�t không th�y thi hài Lênin �âu. %	n g�n, th�y 
trên b� m
t m�nh gi�y ghi: "Tôi �ã lên ���ng tr� l i Th#y S�, t�t c� ph�i làm l i 
t� ��u!" Ký tên: Lênin. (��u n�m 1917 Lênin � Th#y S� �� n�m tình hình và ch� 
� o phong trào trong n��c). L i m
t câu chuy�n khác do m
t nhà v�n Nga tr1 k� 
l i cho tôi. M
t hôm v�n hào Nga Maxim Gorki r� Lênin �i u�ng r�"u. Hai 
ng��i v�a s�ng l i và vui v1 g�p nhau. Lênin suy ngh� m
t lát r�i tr� l�i: "Vâng, 
r�t vui lòng ��ng chí Maxim thân m	n  . Th	 nh�ng rút kinh nghi�m th�i x�a, 
hôm nay tôi ch� xin u�ng n&a rúp r�"u vodka thôi. H�i tr��c, tôi u�ng �	n 1 
rúp, quá chén, nên l) l�i ba hoa v� ch� ngh�a c
ng s�n s! m
t mình th�ng tr�n 
v/n � n��c Nga cho vô s�n h�i �y nghe. Tôi xin nh�n l.i là b�c ��ng vì men 
r�"u và xin ch�a..." %ó, l i thêm m
t nét v�n h�c dân gian hóm h�nh mà thâm 
thúy. 
B�n báo cáo m�t còn ��"c d�u kín vi�c thành ph� Lêningrad ��"c �$i tên, l�y 
tr� l i tên Pêtrôgrad ho�c Pêtécbua n�m 1990 ch� ��"c b
 máy tuyên truy�n � 
Hà n
i nói thoáng qua. Nhng ng��i lãnh � o giáo �i�u b�o th� v+n còn c� ghi 
trong b�n Hi	n Pháp m�i thông qua ngày 15-4-1992 tên c�a Mác Lênin �	n 2 
l�n. Trong l�i nói ��u, h� v+n l�p l i câu: "D��i ánh sáng c�a ch� ngh�a Mác 
Lênin và t� t��ng H� Chí Minh..."; r�i � Ch��ng 1 (Ch	 %
 Chính Tr�) �i�u 4 
h� v+n t#ng l i câu: "%�ng c
ng s�n Vi�t nam, �
i tiên phong c�a giai cáp công 
nhân Vi�t nam, � i bi�u trung thành quy�n l"i c�a giai c�p công nhãn, nhân dân 
lao �
ng và c�a c� dân t
c, theo ch� ngh�a Mác Lênin và t� t��ng H� Chí Minh, 
là l�c l�"ng lãnh � o nhà n��c và xã h
i". Do �ó h� ngh� r,ng vi�c �$i tên 
thành ph� nói trên � n��c Nga là sai l�m, nông n$i, mang tính ch�t c� h
i hu 
khuynh, �n ph�i b� c�a �	 qu�c. H� không th� hi�u nhng ý ngh� và tình c�m 
chân th�c c�a trí th�c, công dân có l��ng tâm � n��c Nga tr��c m
t quy	t ��nh 
sâu s�c nh� th	, l�y l i cái tên c� Pi-e � i �	 cho thành ph� tuy�t v�i �y. Do v�y, 



nhng ng��i ��u tranh cho m
t n�n dân ch� th�t s� mang b�n ch�t dán t
c � 
Vi�t nam còn ph�i làm r�t nhi�u �� nhân dân ta hi�u th�t �úng tình hình chính tr� 
c�a n��c Nga g�n �ây �ang b� che d�u và xuyên t c.  
M
t v�n �� không th� không làm rõ là v� Stalin. Gia n�m 1990, �ã có ch� th� 
c�a Ban V�n Hóa Và T� T��ng c�m t�t c� các báo, �ài phát thanh, vô tuy	n 
truy�n hình không ��"c nói �	n 2 ch: �a nguyên là m
t, Stalin là hai. %ó là 2 
�i�u c�m k2. Ai không tuân s! b� ph t n�ng, m�t ch�c nh� ch�i. 
T i sao Stalin là �i�u húy k2 l�n �	n v�y? B�i vì cùng v�i Mác và Lênin, nh�ng 
�ã b' r�t xa Mác và Lênin, Stalin (1879-1953) �ã in r�t sâu d�u �n c�a mình � 
m�nh ��t xa xôi t�n %ông Nam á này. B�i vì t� v��n tr1, em bé Vi�t nam �ã 
ph�i trìu m	n, kính c3n ng�m �nh ông Stalin có b
 ria v�nh, hát múa d��i �nh 
ông ta. V+n l i th� c�a T� Hu, nhà th� cung �ình c�a ch	 �
: 
Stalin! Stalin! 
Yêu ông bi�t m�y, nghe con t�p nói 
Ti	ng ��u lòng con g�i : Stalin! 
(Nhà th� có ph�a, b�c ��ng không �ây? Vì tr1 con ta m�i b�p b/, r�t khó nói t�: 
Stalin!). R�i, v+n l i T� Hu, x�ng t#ng trong bài "Bài Ca Tháng M��i": 
Hoan hô Stalin 
%�i ��i cây � i th# 
R"p bóng mát hòa bình 
%�ng ��u sóng ng�n gió... 
T�m lòng, nh�n th�c hôm nay c�a T� Hu ��i v�i Stalin ra sao? Có thay �$i 
chút ít? Hay v+n th	? hay còn h�n th	? Công nh�n m
t l�m l), qu� th�t không 
d( dàng, nh�t là khi qu� t  c�a quá kh� còn quá n�ng. 
Tôi ngh� �	n m
t �i�u r�t c�n là nhân dân ta, các ��ng viên c
ng s�n � Vi�t nam 
��"c bi	t, ��"c ��c m
t vãn ki�n quan tr�ng v� Stalin: b�n báo cáo m�t v� 
Stalin do N. Khrushev ��c tr��c % i h
i %�ng c
ng s�n Liên xô tháng 2 n�m 
1956. Vì là báo cáo m�t nên Liên xô không công b�. Phía Liên xô có phân phát 
t�n tay cho m.i Tr��ng �oàn % i bi�u các ��ng anh em m
t b�n v�i yêu c�u 
không ph$ bi	n r
ng theo nguyên v�n. Ông Tr��ng Chinh, Tr��ng �oàn % i 
bi�u %�ng Lao %
ng Vi�t nam (tên h�i �y c�a %�ng c
ng s�n) �ã c�t k- trong 
c�p t�p tài li�u �
c �áo �y.  
Tài li�u này t0 m- h�n nhi�u so v�i b�n báo cáo v� ch�ng sùng bái cá nhân 
Stalin c�ng do Khrushchev trình bày � % i h
i 20. Ngay sau % i h
i, b�n báo 
cáo m�t này b� ti	t l
 tr�ng %�ng c
ng s�n Ba Lan do Zambrowski trong �oàn 
� i bi�u Ba Lan d� % i H
i 20 v� ph$ bi	n trong ��ng. � các ��ng khác, trong 
�ó có %�ng c
ng s�n Vi�t nam, tài li�u này ��"c gi kín, các �y viên B
 Chính 
Tr� truy�n tay nhau ��c, không ph$ bi	n nguyên v�n cho Ban Ch�p Hành Trung 
��ng %�ng, h� r�t s" gây ch�n �
ng dây chuy�n vì ít nhi�u ��ng nào c�ng có t� 
sùng bái cá nhân. H� s" ph�n �ng m nh c�a ��ng viên th��ng và c�a qu�n 
chúng. Dân ch�, nh�ng là dân ch� t�p trung, �t ph�i th	. Sang �	n Pháp, g�n 
�ây, tôi m�i có ��"c nguyên v�n toàn b
 b�n tài li�u m�t dày h�n 50 trang này. 
Nhng t
i ác, vâng, ph�i g�i là t
i ác c�a Stalin ��"c m
t �y ban ��c bi�t c�a 
��ng c
ng s�n Liên xô s�u t�m, �i�u tra, xác minh, th�t là kinh kh�ng! Chính 



Stalin là ng��i ��u tiên ch#p m� t�t c� nh�ng ai khác ý ki	n v�i mình là k1 thù 
c�a nhân dân". Chính Stalin cho phép dùng �� m�i c�c hình nh,m bu
c nhng 
ng��i �ó ph�i vi	t nhng "b�n thú t
i trong �e d�a c�a nh#c hình, tra t�n. Các 
� i bi�u d� % i H
i 20 �ã s&ng s�t �	n kinh hoàng khi ��"c bi	t r,ng % i H
i 
%�ng l�n th� 17 h�p n�m 1934 �ã b�u ra 139 u0 viên trung ��ng chính th�c và 
d� khuy	t thì sau �ó, nh�t là vào 2 n�m 1937 và 1938, �ã có 98 ng��i b� t�ng 
giam và x& b�n vì là "k1 thù c�a nhân dân". Trong s� 1.956 � i bi�u d� % i H
i 
%�ng l�n th� 17, thì sau �ó 1.108 � i bi�u b� b�t và b� khép án "ph�n cách 
m ng" b�i Stalin? Có ngh�a là h�n m
t n&a! 
V# án Kirov n�m 1933 là do Stalin d�ng lên �� th� tiêu m
t lãnh t# b�t ��ng ý 
ki	n. V� sau nhng ng��i nhúng tay vào v# ám sát này ��u l�n l�"t b� x& b�n 
nh,m xóa b' d�u v	t. Stalin dùng r�t tùy ti�n, b�a bãi danh t� "ph�n �
ng", "k1 
thù c�a ��ng", "k1 thù c�a nhân dân", "gián �i�p, tay sai c�a �	 qu�c �� �àn áp 
quy mô ngày càng l�n m�i ng��i không ��ng tình v�i thái �
 �
c �oán tàn ác 
�y, d�a trên lu�n �i�m tr� danh: càng xây d�ng ch� ngh�a xã h
i thì cu
c ��u 
tranh giai c�p càng thêm gay g�t, k1 thù càng nhi�u h�n và nguy hi�m h�n! 
Stalin �ích thân thúc ép b
 máy m�t v#, an mình lao vào b�t b�, tra t�n và th� 
tiêu không chút e ng i ng��i ngay th�t và l��ng thi�n. Ông ta ra l�nh, m�i án x& 
b�n ��u ph�i thi hành ngay. không ��"c phép ch�ng án và x& l i! Staline �ã 
thúc b
 h  kê nhng danh sách "K1 ph�n b
i" m
t cách b�a ��t, d�ng ��ng, tràn 
lan và �ích thân duy�t �� hành quy	t hàng ch#c nghìn ng��i trong 383 danh 
sách �y! Stalin cung �e d�a c� B
 Tr��ng An Ninh (lgnatiev - �	n 1956 v+n còn 
s�ng và d� � i h
i 20) r,ng: "Tôi s! ch�t ��u anh n	u anh không l�y ��"c l�i 
thú nh�n t
i tr ng c�a b�n bác s�," trong v# án l�n "Các bác s� ph�n ngh�ch" ti	p 
sau v# án l�n � Leningrade. Chính Stalin �ã ra l�nh gi	t h�n 25 ngàn s� quan Ba 
lan trung khu r�ng Katin r�i �$ v�y cho là phát xít %�c gi	t. M�i �ây m
t viên 
s� quan Liên xô g�n 90 tu$i t�ng tham d� cu
c tàn sát man r" này �ã k� l i v# 
này trên vô tuy	n truy�n hình Moscow. %ó là ch�a k� nhng cu
c ��y �i hàng 
tri�u gia �ình Cu-l�c (phú nông) - th�c t	 ph�n l�n là trung nông l�p trên, gi'i 
ngh� nông nh�t c�a xã h
i, �i t�i vùng tuy	t l nh xa xôi � Xi-bê-ri, nhân danh 
ch	 �
 Xô Vi	t �u vi�t và nhân � o? Nhà khoa h�c Sakharov khi nh�c �	n 
nhng t
i ác tày tr�i c�a Stalin trên �ây �ã nh�n xét r,ng, cái t
i không kém 
ph�n nghiêm tr�ng na c�a Stalin là �ã làm tê li�t m�i xúc �
ng c�a toàn xã h
i 
Liên xô tr��c t
i ác tràn lan c�a mình. (Tôi nh� �èn m�y tr�m tr i c�i t o � Vi�t 
nam sau 1975 mà rùng mình. Hàng m�y tr�m ngàn ng��i b� ��y �i, lao �
ng c�c 
nh�c quá s�c, �m ch	t trong tr i, v" con nheo nhóc, gia �ình tan nát, th	 mà 
chính quy�n v+n c� nh�n nh�n là nhân � o quá r�i! Và ph�n �ng c�a xã h
i th�t 
s� b� tê li�t! Th�t �áng s", khi con ng��i không còn ph�n �ng tr��c n.i �au thê 
th�m c�a ��ng lo i, ��ng bào!) 
�nh h��ng c�a Staline ��i v�i Vi�t nam là c�c l�n. Cu�n Tóm T�t L�ch S& 
%�ng c
ng s�n Liên xô dày c
p, kh$ l�n, h�n 600 trang, do Stalin �ích thân 
duy�t và s&a, do nhà xu�t b�n S� Th�t in �i in l i �	n h�n ch#c l�n, là cu�n sách 
g�i ��u gi��ng c�a các cán b
 c
ng s�n c�p cao � Vi�t nam. Cu�n sách này 
��"c ông H� Chí Minh d�ch ra ti	ng Vi�t khi ông còn � trong hang Pác Bó, t�nh 



Cao B,ng. Qua cu�n sách �y l�ch s& �ã b� bóp méo theo ý �� t� �� cao mình c�a 
Stalin. Quan �i�m b o l�c ��n thu�n, nguyên lý c�c �oan v� chuyên chính vô 
s�n, lu�n �i�m càng �i lên ch� ngh�a xã h
i ��u tranh giai c�p càng thêm gay 
g�t... ��"c Stalin tô r�t ��m. C�n th�y rõ, do nhu�m n�ng ch� ngh�a giáo �i�u, 
%�ng c
ng s�n Vi�t nam và d�c bi�t là b
 ph�n lãnh � o c�a ��ng �ã mang tính 
ch�t Stalinít sâu n�ng vào lo i nh�t so v�i các ��ng c
ng s�n khác. Tinh th�n 
sùng bái Stalin m
t cách mù quáng không ph�i ch� có � nhà th� T� Hu. Nó 
luôn còn r�t n�ng � ngay trong b
 chính tr� và han ch�p hành trung ��ng hi�n 
t i. 
 
Cu�n sách l�n c�a Stalin, Nhng v�n �� kinh t	 c�a ch� ngh�a xã h
i, c�ng là 
sách g�i ��u gi��ng c�a cán b
 c
ng s�n toàn th	 gi�i. Quy lu�t c� b�n và 9 quy 
lu�t t�t y	u c�a ch� ngh�a xã h
i, do Stalin tìm ra, trình bày và gi�i thích, chính 
là m
t ng�n ngu�n tai h�a và b	 t�c c�a ch� ngh�a xã h
i hi�n th�c. T� quy lu�t 
công nghi�p hóa, l�y công nghi�p n�ng làm trung tâm, �	n c�i t o quan h� s�n 
xu�t, tiêu di�t ch	 �
 t� hu �	n k	 ho ch hóa tràn lan, c�ng ��, máy móc, cho 
�	n ��ng �
c quy�n lãnh � o, gò bó s� nghi�p v�n hóa trong m
t hình th�c duy 
nh�t hi�n th�c xã h
i ch� ngh�a... ��u là nhng sai l�m c� b�n gây c� man nào là 
t$n th�t, r�i lo n, �$ v) cho s�n xu�t xã h
i, giam hãm nhân dân trong ìâm than, 
�ói kh$ và l c h�u?  
M
t giáo s� Nga tôi g�p � Tr��ng % i H�c Berkeley � California (M-) k� r,ng, 
Stalin nguyên h�c � m
t tr��ng dòng, không ��"c h�c có h� th�ng v� t� nhiên 
c�ng nh� xã h
i, nh�ng t� cho mình là bi	t h	t và can thi�p r�t li�u vào khoa 
h�c. Chính Stalin kh�ng ��nh r,ng: "Không có � �âu cái g�i ph��ng th�c s�n 
xu�t Châu á," và c�m bàn v�n �� này. Ông ta c�ng k	t lu�n m
t cách v� �oán là 
không có khoa xã h
i h�c (sociologie), v�n �� này n,m trong khoa duy v�t l�ch 
s& r�i? ông c�ng k	t lu�n không có v�n �� toán trong kinh t	? (Ai c�ng bi	t môn 
toán kinh t	 �ang phát tri�n r�t m nh hi�n nay, v�i khoa toán kinh t	 ��c s�c). 
Ông ta ra l�nh �i�u các nhà nghiên c�u môn này h�i �y sang �y Ban Th�ng Kê, 
t� �ó Liên xô tr� nên r�t l c h�u v� môn toán kinh t	. Liên xô tr� nên r�t l c h�u 
v� môn toán kinh t	 là �i�u d( hi�u! Stalin còn vi	t cu�n Ch� ngh�a Mác và v�n 
�� ngôn ng, phê phán m
t cách b�a bãi, kém trí th�c quan �i�m c�a nhà ngôn 
ng h�c Marx r�t tài gi'i v� môn này. Trong sinh h�c, nhà "bác h�c Stalin" nh�n 
��nh: ai theo quan �i�m gen (gène) trong sinh h�c là k1 ph�n �
ng! Ông ��a nhà 
nghiên c�u d'm" Lyssenko lên mây xanh và ��a x& b�n nhà sinh h�c tài gi'i là 
Vavilov. Ph��ng pháp suy ngh� duy ý chí c�a Stalin �ã làm h i dân t
c Vi�t 
nam không xi	t k�. Các nhà lãnh � o Vi�t nam theo n	p ngh� duy ý chí gi�i 
quy	t r�t 3u v�n �� k- thu�t c�a công trình th�y �i�n sông %à, b�n khoan vào 
lòng �á cho n��c ch�y, �� phòng chi	n tranh nguyên t& (!!!), t�n kém th�i gian, 
ch�t n$, ti�n c�a không tính xi	t. Vi�c d�ng ���ng dây cao th	 B�c Nam hi�n 
nay �� ��a �i�n t� Hòa Bình vào Sài Gòn và C�n Th�, c�ng theo cung cách 
Stalin, quy	t ��nh 3u c�m cãi l i, chính tr� là th�ng soái, cán b
 k- thu�t là h�u 
h , �i	u �óm, ph�i vâng d , th	 thôi! Stalin c�ng vi	t cu�n Ch� ngh�a Mác và 
v�n �� dân t
c, nh�ng c�ng chính Stalin l i ph m sai l�m nh�t th�ng v�n �� dân 



t
c. Sau n
i chi	n, ông ra l�nh cho nhi�u dân t
c thi�u s� di dân t� n�i h� sinh 
s�ng t� lâu �i n�i khác, ��y �i t�ng dân t
c vào nhng vùng xa xôi, nh� dân t
c 
Karatchai, các dân t
c Chechene và Ingouche, dân t
c Balkar... Nhng xung �
t 
ch�ng t
c hi�n nay � vùng Karabak là h�u qu� c�a chính sách c�)ng b�c di dân 
th�i �ó c�a Stalin. Thái �
 �
c �oán, khinh th� trí th�c, coi cán b
 k- thu�t là k1 
th�a hành, khinh th� dân t
c, l�y "chính tr� làm th�ng soái �ã ��"c truy�n sang 
các n��c xã h
i ch� ngh�a anh em, và ��"c nh�p vào Vi�t nam khá là sâu ��m.  
Theo gót Stalin, các nhà lãnh � o c�a ��ng c
ng s�n Vi�t nam ít ��"c h�c chu 
�áo, th�m chí h�c kém v+n ngang nhiên phát bi�u �� th�, lên l�p d y b�o các 
nhà khoa h�c theo quan �i�m chính tr� là th�ng soái. Vi�c phi Staline hóa v� 
nh�n th�c lý lu�n tr� nên r�t c�p bách. Th	 nh�ng các v� lãnh � o chóp bu c�a 
%�ng c
ng s�n Vi�t nam l i, c�m không cho �#ng �	n Stalin, coi �ó là húy k2, 
nh,m b�o v� cái th�n t�"ng hão huy�n �y? %ây là m
t thái �
 vô trách nhi�m 
��i v�i dân t
c và nhân dân. H� còn duy trì s� sùng bái này bao lâu na? Trong 
khi chính ngay � Liên xô, Stalin �ã b� h  b� t� lâu r�i. 
Cái lu�n �i�m mà các ông %ào Duy Tùng và Nguy(n %�c Bình, �y viên B
 
Chính Tr� Trung ��ng %�ng, �	n n�m 1992, v+n còn c� cãi chày cãi c�i r,ng, dù 
sao "��ng chí Stalin" công lao v+n l�n h�n thi	u sót (h� không dám dùng ch 
t
i ác); dù sao trong chi	n th�ng ch�ng Phát Xít, � i nguyên soái Liên xô Stalin 
v+n l�p công ��u... th�t là l c lõng! 
H� v+n ù ù c c c c, không bi	t r,ng � Liên xô, các nhà vi	t s& chi	n tranh, các 
nhà lý lu�n, các nhà chính tr� trung th�c �ã vi	t hàng ch#c cu�n sách, hàng tr�m 
bài báo �� ch�ng minh r,ng: Trong chi	n tranh công c�a Stalin �ã ��"c thêu 
d�t, tâng b�c quá �áng, còn khuy	t �i�m �ã ��"c che d�u k-. Stalin �ã hoàn 
toàn ch� quan, �o t��ng v� "thi�n chí", s� "bi	t �i�u c�a Hit-le tôn tr�ng hi�p 
��c %�c Xô, �� �	n m�c tê li�t c�nh giác ngay trong � i b�n doanh, làm cho 
Liên xô b� �
ng, b� t�n công b�t ng�, ph�i lui quân trên quy mô l�n, b� t$n th�t 
hàng tri�u sinh m ng nhân dân và binh s�. Chi	n công l�n v� sau toàn là thu
c 
v� tài thao l�"c c�a các t��ng tài, nh� Giukov (v� sau th�ng ch	 Giucov b� 
Stalin ��i x& x�u v�i thái �
 ph�i nói là hèn h , vì �ã "dám" t' ra tài nàng h�n 
Stalin). C��p công c�a h�n m
t ch#c v� t��ng có th�c tài là m
t t
i l�n c�a 
Stalin, �ã ��"c ch�ng minh rõ. V�y thì các v� c
ng s�n giáo �i�u � Hà n
i còn 
có lý gì �� b�o v� s� thiêng liêng c�a "� i" lãnh t# Stalin và c�m �oán toàn ��ng 
và xã h
i không ��"c �#ng �	n chân lông c�a k1 mà chính ng��i Liên xô v ch 
m�t ch� tên nh� m
t tên khát máu man r" nh�t, m
t con thú d l
ng hành su�t 
h�n 30 n�m c�m quy�n, m
t k1 gây tai h�a c�c l�n cho xã h
i, nhân dân Liên xô 
và th	 gi�i. 
� Mosc�w �ang l�u truy�n chuy�n ti	u lâm trên v�a hè ph� Arbat r,ng: Stalin 
chu3n b� �i s�n và xác ��nh r,ng ch� �i s�n g�u mà thôi. L�p t�c m�i �
ng v�t 
khác, cho �	n c� th' hi�n lành và sóc nhút nhát c�ng ch y tr�n h	t. Vì cái máu 
Stahn là gi	t, là b�n m�i �
ng v�t �ang �
ng ��y, và h�n rêu rao ch� b�n g�u là 
�� có th� gi	t ��"c nhi�u lo i �
ng v�t nh�t! 
Stalin �ã t o nên nh�ng tay �ô t� d��i tr��ng h�n nh� Beria. Truy�n r,ng m
t 
hôm Stalin g�i Beria �	n và b�o: Ta v�a m�t cái t3u hút thu�c, ph�i truy b�t l�p 



l�c th� ph m!" N&a gi� sau, Stalin g�i Beria vào phòng, nói: "T3u thu�c lá �ã 
tìm th�y, ta �� quên trong ng�n kéo kia." Beria nhanh nh�u:. "Kính th�a ��ng 
chí Stalin v� � i, xin trình ��ng chí �ây là �úng 200 b�n t� thú nh�n c�a nhng 
k1 �ã dám l�y c�p cái t3u vô giá c�a ��ng chí..."  
N
i dung chuy�n có th� vô lý nh�ng l i r�t th�c, l
t t� cái tâm ��a tàn ác, ��n 
�
n c�a chính Stalin và b
 h . Cái thâm c�a chuy�n ti	u làm là � �ó. L i m
t 
chuy�n na. Stalin v�a ch	t. Ban Ch�p Hành Trung ��ng h�p kh3n c�p. 
Molot�v báo tin bu�n: "Stalin �ã t�t th�." M�i ng��i yên l�ng. B.ng ti	ng c�a 
m
t �y viênb
 Chính tr� c�t lên, run r3y: "Th�t là nghiêm tr�ng! V�y thì ai trong 
chung ta dám báo cáo cái tin kh�ng khi	p này �	n ��ng chí Stalin v� � i?" 
Truy�n ph�a, không có th�t, nh�ng �� nh�n m nh r,ng �	n khi ch	t r�i, Stalin 
v+n còn gây s" hãi cho b
 h  �	n v�y!  

M�t tr�i lên, m�t tr�i l�n: 

M
t th�i bài hát Tàu r�t ��"c th�nh hành: 
Mao tsé Tung 
Thai vang sâng  
rung Hoa su leo c� Mao Tsé Tung  
Phiên theo ch Hán là: 
Mao Tr ch %ông . 
Thái D��ng th�ng 
Trung Hoa xu�t li(u cá Mao Tr ch %ông... 
ngh�a là: 
Mao Tr ch %ông 
M�t tr�i lên 
� n��c Trung Hoa xu�t hi�n Mao Th ch %ông... 
Câu cu�i là: Ng��i là c�u tinh c�a nhân dân" 
M
t th�i, cái th�i t� 1950 �	n t�n 1978, sách ông Mao tràn ng�p các c&a hàng 
bán sách Nhân Dân và các t� sách công c
ng; trong Th� vi�n Qu�c gia Hà n
i, 
sách c�a Mao ��"c x	p vào lo i kinh �i�n c� b�n nh�t. Th� vi�n các c� quan 
cho �	n t� sách � các khu ph�, tr��ng h�c, xí nghi�p... ��u tràn ��y sách c�a 
Mao. Cu�n Trì c&u chi	n (Chi	n tranh lâu dài), Tân cân ch� lu�n (Bàn v� cân 
ch� m�i), Th�c ti(n lu�n (Lu�n v� th�c ti(n), Mâu thu+n lu�n (Bàn v� mâu 
thu+n), V�n �� mâu thu+n trong n
i b
 nhân dân... là nhng cu�n sách ��"c in 
v�i s� l�"ng c�c l�n, � trong ch��ng trình h�c t�p chính th�c c�a ��ng viên, 
cán b
 t� s� c�p �	n trung cáp và cao c�p. 
S� sùng bái mù quáng Mao � t ��nh cao nh�t vào tháng 12 n�m 1951, t i % i 
H
i %�ng dân th� 2 h�p trên c�n c� Vi�t B�c, tr�m ph�n tr�m � i bi�u gi� tay 
thông qua �i�u l� m�i c�a ��ng ghi rõ trên gi�y tr�ng m�c �en: %�ng Lao %
ng 
Vi�t nam l�y ch� ngh�a Mác-Angels-Lênin-Stalin và t� t��ng Mao Tr ch %ông 
làm n�n t�ng. M�t tr�i chói l�i �y ch� ít lâu sau �ã chi	u r�i kh�p ��ng quê mi�n 
B�c, v�i nhng cu
c ��u t� kinh hoàng giai c�p "��a ch� (mà ph�n l�n ch� là 
phú nông ho�c trung nông l�p trên); v" t� ch�ng, con t� cha, con dâu t� b� m/ 



ch�ng, anh ch� em ��u t� nhau... H� ��u ��"c bi�u d��ng là l�p tr��ng giai c�p 
vng ch�c và ��t khoát, giác ng
 giai c�p sâu s�c, là nhng ��ng viên trung kiên 
c�a ��ng, th�m nhu�n t�n x��ng t�y ch� ngh�a Mác Lênin và t� t��ng Mao 
Tr ch %ông, ��"c nêu g��ng �� toàn ��ng h�c t�p. Nhng ch "Tàu ho�c mang 
màu s�c Tàu xu�t hi�n r�t t� nhiên: ��a ch� c��ng hào, ��a ch� ác bá, t� kh�, 
m n �àm, t�a �àm, tâm ��c, ki�m th�o, ph�n t�nh, liên h�, liên quan, thành khán 
nh�n t
i, thành kh3n h�i h�n, thành kh3n và ngoan c�, ��u hàng giai c�p, tình 
c�m giai c�p, Phân lo i thành ph�n, phân lo i t� t��ng, c�t cán, b�t r( xâu chu.i, 
phát �
ng cám thù, phát �
ng t� t��ng... H�n 10 nghìn ng��i �ã b� b�n trong 
các tòa án nhân dân v�a h�ng h�c khí th	 kích �
ng c�m thù, v�a mù quáng k* 
qu�c; m
t chi�u theo ki�u a dua c�a �ám �ông- nhng c�n �
ng kinh c�a �ám 
cu�ng tín ít h�c. Mao Tr ch %ông t�ng v. ng�c t� nh�n là k1 c�m ��u c�a m�y 
tr�m tri�u nông dân %ông Nam Châu á.  
Nhng phái viên ki�t xu�t c�a Mao ch� t�ch là nhng ông ch� th�t s� c�a c�i 
cách ru
ng ��t. %ó là "��ng chí Thi	,t ��ng chí Tri�u, ��ng chí V��ng"... mà 
m.i l�i phán, g"i ý, �� xu�t ��"c coi là m�nh l�nh, là ch� l�nh c�a Mao ch� t�ch 
v� � i! %i�u l� %�ng �ã ghi l�y t� t��ng Mao Tr ch %ông làm n�n t�ng thì dù có 
�i�u gì các h�c trò Vi�t nam c�m th�y là l , k  k*, th�m chí vô lý... c�ng c� ph�i 
cúi ��u vâng d  mà ch�p hành cho s�m.  
Nhng h�c trò �y tr��c h	t là. ai? Là ông Tr��ng Chinh, T$ng bí th� c�a ��ng 
��m nh�n ch�c Tr��ng Ban chí � o C�i cách ru
ng ��t, là ông Hoàng Qu�c 
Vi�t, �y viên th��ng v# trung ��ng ��ng (nh� �y viên B
 chính tr�), Tr��ng ban 
ch� � o thí �i�m c�i cách ru
ng ��t � Thái Nguyên; là ông Lê V�n L��ng, 
Tr��ng ban t$ ch�c trung ��ng kiêm Tr��ng ban Ch� � o ch�nh ��n t$ ch�c, mà 
thí �i�m ��"c làm � Thanh hóa, Ngh� An và Hà T�nh; là ông H� Vi	t Th�ng, 
ông Chu V�n Biên, �y viên th��ng tr�c c�a Ban ch� � o trung ��ng. 
M.i l�n các v� h�c trò" này g�p �oàn "phái viên quý báu c�a Mao Ch� T�ch" v� 
Th� ti c�i c� (Th$ ��a c�i cách, theo ti	ng B�c Kinh), h� ch� có thái �
 ti	p nh�n 
ý ki	n c�a chuyên gia, không dám h'i l i c�ng không dám cãi l i! Anh b n c�a 
tôi làm � v�n phòng Ban Ch� % o h�i �y (n�m 1954, 1956) k� l i: "Tri	t c� 
v�n", Tri�u c� ván" và V��ng c� v�n" chuyên ng�i d�a vào gh	 bành l�n, �)n 
b#ng ra phía tr��c, có lúc gác � i c� 2 chân lên bàn, tay c�m ly r�"u mao �ài, 
nh$ n��c hót �n ào xu�ng ��t, �� phán b�o cho nhng ng��i n�m v�n m�nh c�a 
��t n��c Vi�t nam. Th�t thê th�m cho ��t n��c này!  
Có m
t câu chuy�n r�t �áng chú ý. Khi �
i phát �
ng �	n vùng ��n �i�n %�ng 
B3m sát ngo i ô thành ph� Thái Nguyên làm thí �i�m phát �
ng nông dân, ch� 
��n �i�n là bà Nguy(n Th� N�m. Bà t�ng �ng h
 các chi	n s� c
ng s�n t� th�i bí 
m�t t� nhng n�m 1937-1938... Chính các ông Tr��ng Chinh và Hoàng Qu�c 
Vi�t �ã ��"c bà che ch�, nuôi d�)ng. Hai con trai bà ho t �
ng Vi�t Minh t� 
th�i bí m�t, �i b
 �
i gi�i phóng và �	n 1954, m
t anh tên Nguy(n Công là 
Chính �y Trung �oàn, m
t anh tên Nguy(n Hanh là % i �
i phó B
 �
i Thông 
tin. C� v�n Trung Qu�c nh�n ��nh b�a r,ng �ây là m# ��a ch� ác bá, có ngh�a là 
c�n l�y ��u. M
t s� nông dân ch�t phác ngây th�, k� r,ng bà N�m r�t t�t, nhân 
t�, hay �i chùa, làm vi�c thi�n, có nhi�u cán b
 chi	n s� là con nuôi c�a bà, bà có 



công v�i kháng chi	n, nên x	p là ��a ch� kháng chi	n. Nhng ng��i �y b� c� 
v�n Tàu và ông %
i tr��ng quê � Ngh� An k	t t
i là tay sai, �ình bênh che, ch y 
t
i cho ��a ch�. Không khí ng
t ng t b�t ��u, sau b�t r( xâu chu.i, �	n b��c �au 
tranh tr�c di�n c�a nông dân, k� t
i và lu�n t
i v� kinh t	 và chính tr�, chu3n b� 
cho tòa án nhân dân v�i màn x& b�n. 
Ông Hoàng Qu�c Vi�t k� l i r,ng h�i �y, ông ch y v� Hà n
i, báo cáo vi�c h� 
tr�ng này v�i ông H� Chí Minh. Ông H� ch�m chú nghe r�i phát bi�u: "Không 
$n! Không th� m� ��u chi	n d�ch b,ng cách n$ súng vào m
t ph# n, và l i là 
ng��i t�ng nuôi cán b
 c
ng s�n và m/ m
t chính �y trung �oàn Quân �
i Nhân 
dân �ang t i ch�c." Ông h/n s! can thi�p, s! nói ông Tr��ng Chinh v� chuy�n 
h� tr�ng và c�p bách này! 
Th	 nh�ng không có gì �
ng ��y theo h��ng �ó c�! B�i vì ng��i ta m�"n c� là 
�ã quá ch�m. Các phóng viên báo chí, các nhà v�n h  phóng tham gia c�i cách 
�ã vi	t s4n bài t� cáo, lên án, k	t t
i bà Nam r�i. L�p lu�n c�a nhng "phái viên 
��c bi�t c�a Mao ch� t�ch" là: "Vi�c con m# N�m �ã làm ch� là gi� d�i nh,m 
chui sâu, leo cao vào hàng ng� cách m ng �� phá ho i. B�n ch�t c�a giai c�p ��a 
ch� là r�t ngoan c� x�o quy�t tàn b o, chúng không t� m
t th� �o n nào �� 
ch�ng phá cách m ng. Nông dân ph�i luôn luôn sáng su�t nh�n rõ k1 thù c�a 
mình, dù chúng d� th� �o n nào." Tôi h'i ông Hoàng Qu�c Vi�t v�y thì ông 
ngh� sao v� câu chuy�n này? Lúc �y là n�m 1987, �ã có "�$i m�i", "nói th�ng và 
nói th�t". Ông nói: "%	n bác H� bi	t là không �úng c�ng không dám nói v�i 
h�!" Ông than? Th	 r�i sang chuy�n khác. "H�" là các ông con tr�i, ��c phái 
viên c�a Mao. Tôi ngh� vi�c này có r�t nhi�u ý ngh�a. Tr��c h	t ông H� Chí 
Minh có l.i l�n. Thà r,ng không bi	t gì v� chuy�n này; và dù không bi	t, là Ch� 
t�ch n��c, Ch� t�ch ��ng, ông v+n ph�i ch�u ph�n trách nhi�m. Hu�ng gì ông �ã 
bi	t rõ c# th�, ông nh�n ��nh là bà N�m b� x& trí oan, th	 mà ông gi im l�ng, 
ông không can thi�p.ì %ây là thái �
 vô trách nhi�m. �ng không can thi�p thì 
còn ai có th� can thi�p? Ông �ã �� m�c cho n��c c�a ông, ��ng c�a ông b� m
t 
s� k1 n��c ngoài l�ng �o n, l
ng hành. Trên th�c t	, ông �ã t� nhi�m v� trí, 
trách nhi�m c�a mình.  
Gi� th& ông quy	t can thi�p h	t mình, �	n n�i �	n ch�n vì �ây là tr��ng h"p thí 
�i�m, thì bi	t �âu c� cu
c c�i cách ru
ng ��t s! di(n ra khác h�n. Ch�ng ph�i 
chính ông, tr��c �ó �ã có l�n nh�n ��nh r,ng lòng yêu n��c c�a dân t
c ta r�t 
sâu r
ng, cho �	n vua quan nh� Hàm Nghi, Duy Tân, Thành Thái c�ng ch�ng 
th�c dân Pháp; bi	t bao ��a ch� là ��a ch� kháng chi	n, bi	t bao nhân s� là nhân 
s� dân ch�, có bi	t bao thân s- yêu n��c � kh�p n�i...  
Sùng bái "m�t tr�i ph��ng %ông", n� s" "thiên tri�u B�c kinh, ông H� �ã truy�n 
cho nhng ng��i lãnh � o khác quanh ông, cho c� ��ng c
ng s�n m
t thái �
 
th# �
ng vô lý, m�t h	t kh� n�ng ph�n kháng và t� v�. Chính ông c�ng b� c. xe 
Mác-Lênin và t� t��ng Mao Tr ch %ông �è lên ��u, trong khi c� %�ng c
ng s�n 
và xã h
i b� c. xe �y nghi�n nát. Th�m tr ng hi�n nay c�a ��t n��c b�t ngu�n 
m
t ph�n không nh' t� "m�t tr�i" �y, thái �
 "��u hàng" tai h i �y, dù cho "m�t 
tr�i �y �ã l�n vào bóng �êm dày ��c c�a l�ch s& t� h�n 1 ch#c n�m nay (ông 
Mao �ã ch	t n�m 1976). Báo Nhân Dân h�i �ó �ã có m
t bài xã lu�n � trang 



m
t, khóc lóc ti	c th��ng "ng��i th�y v� � i c�a cách m ng Trung Qu�c, ng��i 
b n l�n c�a nhân dân Vi�t nam." 

Chia theo t� l� anh em 

� Ba Lan, t� tr��c khi ch� ngh�a xã h
i hi�n th�c s#p �$ l�u hành m
t chuy�n 
c��i dân gian. M
t anh Liên xô �i cùng anh b n Ba Lan trên ph� v�ng, b.ng 
cùng ch
p ��"c m
t túi ti�n. Anh Liên xô h�n h� nói: "Nào, �	n v��n hoa kia 
m� ra hai ta s! chia theo tình anh em." Anh Ba Lan l�p l�c tr� l�i: "Không, 
không th� th	 ��"c, ph�i chia theo t0 l� 50/50 kia ��y!" Hai ng��i ��ng ý, b�t 
tay nhau c��i vang. Vì sao? Vì quan h� b�t bình ��ng v�n d� là t� nhiên, thành 
n	p gia Liên xô và các n��c "em" ph# thu
c nh� Ba Lan. Cho nên chia theo 
tình anh em �t ph�i là 55/45, hay 70/30, th�m chí 90/10! Hãy quan sát hai em bé 
chia k/o khi b� m/ b�o ��a anh: chia ��u cho em nhé. Ng��i anh �n tham s! 
chia "��u theo t0 l� 55/45, ho�c có th� h�n, h�n nhi�u na. Cho nên anh chàng 
Ba Lan l�p t�c bác b' nguyên t�c chia theo "tình" anh em mà nghi ngay �	n t0 
l� chia ��u chu3n xác 50-50. 
Bình ��ng gia các n��c anh em! Th�t hay và �/p, cao quý t�n t i... � trên gi�y. 
M�i �ây khi T$ng Th�ng Pháp Miterrand sang th�m chính th�c Vi�t nam thì d� 
lu�n th	 gi�i nhìn l i m�i th�y r,ng cho �	n nay, sau h�n 47 n�m %�ng c
ng s�n 
n�m tr�n chính quy�n � mi�n B�c r�i trong c� n��c, ch�a có "T$ng Th�ng" 
Liên Xô hay Trung Qu�c nào sang th�m Hà n
i c�! Ông Gorbachev n�m 19S2 
có sang thàm Vi�t nam khi còn là nhân v�t s� 5, ��c trách v� ch��ng trình nông 
nghicp. Các nhân v�t Stalin, Khrushchev, Brejnev, Andropov, Chernenko... 
c�ng nh� Mao Tr ch %ông, %�ng Ti�u Bình, Giang Tr ch Dân... ��u ch�a h� 
��t chân �	n Vi�t nam. Còn các ông H� Chí Minh, Tôn %�c Th�ng, Lê Du3n, 
Tr��ng Chinh, Nguy(n V�n Linh, %. M��i... thì �ã bi	t bao l�n �	n B�c Kinh 
và Moscow! T
i nghi�p cho ng��i em út trong quan h� v�i nhng ông anh l�n! 
Ch� riêng tr��c và sau % i H
i 7, các v� lãnh � o cao nh�t c�a Vi�t nam t�i t�p 
sang Trung Qu�c: Nguy(n V�n Linh, Ph m V�n %�ng, %. M��i, Võ V�n Ki�t, 
Lê %�c Anh... V�y mà g�n �ây ch� có Lý B,ng ghé sang! Và Lê %�c Anh ch� 
��"c ti	p � Thành %ô t i m
t t�nh ��a ph��ng. Báo H�ng kông nh�n xét, vì 
%�ng mu�n d,n m�t Lê %�c Anh r,ng: t
i chú to l�m ��y, dám gây s� v�i ng��i 
anh em Kh� Me �' c�a ta, ta ch�a quên vi�c �y �âu. 
V�y mà � Tr��ng %�ng cao c�p Nguy(n ái Qu�c có c� m
t bài gi�ng dài lòng 
thòng v� m�i quan h� m�i v� ch�t gia các n��c anh em trong h� th�ng xã h
i 
ch� ngh�a, d�a trên tình qu�c t	 vô s�n, hoàn toàn bình ��ng và không m�y may 
v# l"i! H� gi�u k- t�t c� nhng hi�n t�"ng rành rành và kh�ng ��nh nhng �i�u 
không có th�t v�i thái �
 không m
t chút ng�"ng ngh�u. Cái vng vàng, kiên 
��nh, kiên trì chán lý c�a h� là th	! Th�t ra ch� ngh�a Mác- Lênin trong hành 
�
ng th�c t	 �ã nghi�n nát n�n �
c l�p và ch� quy�n dân t
c b�i thái �
 �àn 
anh, chuyên quy�n, áp ��t và gia tr��ng. Hãy nghe câu nói c�a Stalin r�t tiêu 
bi�u: "Ta ch� c�n �� ngón tay út là tên Ti-tô ph�i l�n k�nh!" (Theo báo cáo m�t 
c�a Khrushchev � % i H
i 20 ��ng c
ng s�n Liên xô).  



Vi�c %�ng c
ng s�n Vi�t nam ��a g�n 20 v n quân vào Cam b�t và � l* t i �ó 
�úng 10 n�m chính là áp d#ng khái ni�m "ch� quy�n h n ch	 k* qu�c c�a 
Brejnev, ng��i �ã t�ng ��"c tâng b�c là thiên tài quân s�, x�ng �áng v�i quân 
hàm nguyên soái toàn Liên xô, mà thành tích quân s� m�i nh�t là ��a quân �
i 
Liên xô vào Afghanistan h�i 1979, v�i bi	t bao sinh linh b� gi	t h i � c� hai 
phía. H� l�p lu�n theo hai n
i dung v�i hai ��i t�"ng khác nhau. Trong ��ng, h� 
gi�i thích �ây là làm ngh�a v# qu�c t	 vô s�n, c�ng c� và m� r
ng phong trào 
cách m ng sang n��c khác. Trong nhân dân và ��i v�i qu�c t	, h� tr�ng ra l�i 
yêu c�u c�a m
t phong trào m
t m�t tr�n, m
t chính quy�n t i ch. mà h� d�ng 
nên! C� ngh�a là, t� mình m�i mình vào nhà ng��i khác! Vi�c Quân %
i vi�t 
Nam � l i su�t 10 n�m � Cam B�t b�t ch�p s� ph�n ��i dai d�ng c�a s� �ông áp 
��o � Liên hi�p Qu�c và s� t3y chay, tr&ng ph t c�a th	 gi�i, là theo t�m g��ng 
c�a ng��i anh Liên xô, là � s� h�c t�p và thi �ua v�i n��c anh em Cu ba ��a 
quân tình nguy�n sang t�n Angôla, Ethiopia, Mojambique... 
Vi�c b�n c
ng s�n Kh� Me %' gây ra s� b�n gi	t tàn ác ��ng bào ta � gi�i biên 
gi�i phía Nam t� Kiên Giang, An Giang, qua Long An, Tây Ninh lên t�i Lâm 
%�ng... và chính sách di�t ch�ng c�a chúng � Cam B�t �ã t o nên lý do cho vi�c 
��a h
 �
i Vi�t nam vào Cam b�t. Nhân dân Cam b�t nhi�t thành hoan nghênh 
vi�c này là s� th�t. H� thoát kh'i ch	t, thoát kh'i ch	 �
 gi	t ng��i hàng lo t, 
ch�m d�t ch	 �
 k* quái không thành ph�, không ti�n nong, không ch" và 
tr��ng h�c, không c� gia �ình. N	u b
 �
i Vi�t nam rút kh'i Cam B�t sau hai 
�	n 3 n�m $n ��nh tình th	, giao l i vi�c $n ��nh ti	p cho ng��i Cam B�t và 
c
ng ��ng qu�c t	 (qua Liên Hi�p Qu�c) thì h"p lý, cao th�"ng bi	t m�y! H� �ã 
c� tr�n � l i 10 n�m, vì ý ��nh xây d�ng kh�i liên minh c
ng s�n g�m 3 n��c 
%ông D��ng h�p d+n quá. H� r�t ch� quan trong suy tính v� chi	n l�"c. H� b�t 
dân tr� giá v� cu
c phiêu l�u này không sao k� xi	t: tính m ng c�a h�n 50 nghìn 
chi	n s� tr1, g�n 200 nghìn b� th��ng, s� ng��i Cam B�t ch	t và b� th��ng còn 
cao h�n nhng con s� �y; ngân sách quân s� c�c l�n b� ném vào l&a chi	n; h� 
duy trì quân �
i t� 1 tri�u �	n 1,7 tri�u m
t th�i gian dài... T�t c� t o nên 
nguyên nhân tr�c ti	p cho cu
c kh�ng hoàng chính tr�, kinh t	, tài chính tâm lý 
xã h
i ngày càng n�ng n� cho �	n t�n bây gi�. C� th	 gi�i xúm l i tr�ng ph t, 
c�m v�n, phong t'a Vi�t nam v� cu
c phiêu l�u này... T
i l.i c�a ng��i c�m 
quy�n trong cu
c chi	n tranh này r�t l�n. Nh�t là �ã có nh�ng l�i �� xu�t r�t 
s�m là nên rút ra kh'i bãi l�y này t� nhng n�m 1982, 1983 và c� nh�ng l�i 
ki	n ngh� kh3n thi	t r,ng n	u không rút ngay thì e r,ng s! là quá ch�m Thái �
 
�
c �oán, không dân ch� th�t tai h i khôn l��ng? 
T� t��ng n��c l�n, kiêu ng o c�a ph�n l�n chuyên gia Vi�t nam � các ngành, 
các c�p, k� t� các v� � c�p cao nh�t nh� các ông Lê %�c Th�, Lê %�c Anh... dã 
xúc ph m ni�m t� tr�ng c�a ng��i Cam B�t. Tôi �ã k� v� m
t s� bi�u hi�n l�n, 
kiêu ng o �y trong Hoa Xuyên Tuy	t. %i�u c�n nói thêm là nhng thái �
 �àn 
anh, mi�t th� ng��i Cam B�t �y gi�ng h�t nh� thái �
 ng��i Liên Xô ��i v�i các 
n��c %ông Âu, vì cùng �úc t� m
t khuôn mang tên ch� ngh�a qu�c t	 vô s�n, 
tình ngh�a qu�c t	 xã h
i ch� ngh�a, nguyên t�c bình ��ng vô t�... nghe r�t kêu. 
Tôi ��"c các b n Cam B�t cho bi	t vi�c tru�t ông Pen Xô Van, T$ng bí th� 



%�ng c
ng s�n kiêm B
 tr��ng B
 Qu�c Phòng là do hai ông %�c Th� và Lê 
%�c Anh quy	t ��nh tr��c, ��"c B
 Chính Tr� %�ng c
ng s�n Vi�t nam thông 
qua tr��c r�i hai ông nói trên m�i "g"i ý cho m
t s� ng��i tin c�y nh�t c�a h� 
trong B
 chính tr� %�ng c
ng s�n Cam B�t ti	n hành. Gi�ng nh� vi�c h  b� ông 
Dubcek � Ti�p Kh�c mùa xuân Pra-ha ��"c quy	t ��nh trong �i�n Kremlin v�y. 
Ch�ng còn là nhng �i�u bí m�t, vì ng��i Cam B�t nào quan tâm �	n th�i cu
c 
c�ng bi	t ông Pen Xô Van v�n là viên ch�c làm vi�c trong c� quan %ài Phát 
Thanh Ti	ng Nói Vi�t nam hàng ch#c n�m, trên c��ng v� Tr��ng Phòng Phát 
Thanh ti	ng Kh� Me; ông Ch�n Xi ��u n�m 1979 b�t ng� ��"c ch�n sang Nom 
Penh nh�n ch�c Ch� nhi�m T$ng c#c Chính Tr� r�i B
 tr��ng B
 Qu�c Phòng, 
r�i lên t�i ch�c Ch� T�ch H
i %�ng B
 Tr��ng, sau �ó b� ch	t b�nh �
t ng
t h�i 
1985, v�n là ��ng viên c
ng s�n Vi�t nam, ph# trách m
t phân x��ng t i nhà 
máy nhi�t �i�n Vi�t Trì � t�nh V�nh Phú; ông Bu Thoáng, �y viên B
 Chính Tr� 
��ng c
ng s�n Cam b�t lúc ��u ph# trách tr��ng ban Tuyên Hu�n Trung ��ng, 
v� sau ��"c ��a g�p lên B
 Tr��ng Qu�c Phòng v�i Quân Hàm % i T��ng, 
kiêm Phó Ch� T�ch H
i %�ng B
 Tr��ng, thì h�i 1978 còn là huy�n �
i x��ng 
mang quân hàm � i úy � huy�n Sa Th�y � m
t t�nh Tây Nguyên Vi�t nam. Cô y 
tá � Quân Khu 7 quê � Trà Vinh m�i 26 tu$i tên là Miên Xam On ��ng viên 
��ng Công S�n Vi�t nam ��"c ông Lê %�c Th� ��a v�t lên �	n m�c k* l : vào 
Ban Ch�p Hành Trung ��ng, nh�n ch�c Tr��ng Ban Tuyên Hu�n Trung ��ng 
%�ng, r�i vào luôn c� B
 Chính Tr� c�a "��ng b n" tr��c khi "r�i ngã" khi b
 
�
i Vi�t nam rút v�. Cô ta là c�p trên c�a ti	n s� Vandi Caon t�t nghi�p t� � i 
h�c Sorbonne, Paris, ph# trách môn Khoa h�c xã h
i c�a Ban Tuyên Hu�n. 
Ng��i Cam B�t không h� tham gia vi�c ��a ông Pen Xô-van lên r�i h  ông ta 
xu�ng. L.i ông ta là gì? T
i ông ta � �âu? Qua k� l i c�a m
t chuyên gia Vi�t 
Nam v� t$ ch�c cán b
 thì ông �âu có ch�ng Vi�t nam, �âu có ch�ng l i ��ng 
mình! Ông ch� m�i t' ra không hài lòng vì là T$ng bí th� kiêm B
 Tr��ng Qu�c 
Phòng mà không có chút ít th�c quy�n, ông c�ng t' ra khó ch�u khi b� ông Lê 
%�c Anh l�n át quy�n quy	t ��nh v� quân s�. Các ông Lê %�c Th� và Lê %�c 
Anh c�n nhng ng��i bi	t vâng l�i. Ông không h�c thu
c bài h�c v) lòng �y. B� 
m�t ch�c, ông còn b� ��a v� Vi�t nam �� b� qu�n thúc 10 n�m. G�n �ây, vào 
gia n�m 1992, tình hình Cam B�t �ã chuy�n khác, �ã có chính quy�n lâm th�i 
c�a Liên Hi�p Qu�c, ông m�i ��"c tr� v� Ta Keo. Cu�n h�i ký c�a ông n	u ông 
có ý ��nh vi	t s! vô cùng h�p d+n. Ông v�n là cán b
 quân báo, r�t kín �áo, ít 
nói, ít c��i, có nhi�u suy t�, hay ��c sách báo r�i tr�m ngâm suy ngh�. Tôi ngh� 
con ng��i nh� th	 r�t khó �óng tr�n vai trò k1 có ch�c v# cao mà trong tay 
không m�y may có quy�n l�c 
Theo "truy�n th�ng" �ã thành n	p s�ng c�a ch� ngh�a qu�c t	 vô s�n, c�a ch� 
ngh�a Mác-Lênin trong hành �
ng, thì �i�n Kremlin luôn c�n nhng ng��i nh� 
ông To�o Gipcov � Sôfia, Bungari, ngh�a là dù cho � Sofia tr�i quang mây t nh 
thì v+n vui v1 gi��ng ô lên che không bi	t ng�"ng, vì...lúc �y tr�i �ang m�a � 
Moscou? %ây là chuy�n vui dân gian � Sofia. Cái t
i c�a ông Pen Xô-van có th� 
là � ch. hôm �y � Hà N
i �ang m�a to, � Phnom Penh tr�i quang qu1, v�y mà 



ông �i trên � i l
 H� Chí Minh l i quên che ô. Hai ông Lê %�c �ã nhìn th�y 
c�nh �y và n$i gi�n!  

S� ki�n Siam Reap 

Các b�c sáng l�p ra ch� ngh�a Mác-Lênin quên khu�y không d y k- v� xây d�ng 
m
t n�n dân ch� th�t s� trên c� s� m
t xã h
i dân s� có ��y �� quy�n công dân 
nên các n��c xã h
i ch� ngh�a hi�n th�c v�a khan hi	m hàng tiêu dùng, v�a 
khan hi	m t� do. Khan hi	m t� do, bình ��ng trong m.i n��c, nên quan h� qu�c 
t	 c�a h� �t c�ng khan hi	m t� �o và bình ��ng. %ó là quan h� anh em. B� m/ 
nghèo b�o hai anh em chia ��u qu� chu�i thì ng��i anh �ã tinh ranh l�y ngón tay 
ch�n làm c) ch� cho chú em ��"c c�n m
t m3u nh'! Cái ki�u cách Stalin d� 
ngón tay út �� tr�ng ph t Ti-to, cái ki�u quân �
i Liên Xô kéo �  t vào 
Budapest, Hungari h�i 1956 - khách không m�i mà �	n- r�i � l i hoài hoài (%	n 
bao gi�? Chuy�n v�a hè � Budapest nói r,ng ch� �	n kh� h� tìm th�y ai m�i h� 
vào); cái ki�u b
 �
i Vi�t nam vào Cam b�t r�i � l i 10 n�m; cái ki�u %�ng Ti�u 
Bình tháng 2-1979 cho quân xông vào các t�nh Cao B,ng, L ng S�n, Qu�ng 
Ninh... ��u ph�n ánh chuy�n l
n x
n, bát nháo trong m
t gia �ình l�n không có 
n� n	p, � o lý, ��y hà hi	p b�t công. Nó mang tính t�t y	u. %�ng Ti�u Bình c� 
x& nh� m
t ng��i anh, n�c ch� em ra �ánh m�y roi l,n mông vì chú �ã hà hi	p 
th,ng em nh' mà anh ta �ang c�ng. C�ng là �� tr� thù gián ti	p: ng��i anh c� 
Liên Xô �ã n�n anh ta �au bên sông Issouri h�i nào. Vì th	, ch� ngh�a Mác-
Lênin v�i h�c thuy	t chuyên chính vô s�n, ��u tranh giai c�p, quan h� qu�c t	 
vô s�n... thành c. máy nghi�n, xéo nát t� do trong m.i n��c, c�ng nghi�n luôn 
c� ch� quy�n c�a các n��c anh em, các n��c "��ng minh c�a nhau! S� ki�n 
Siam Reap in d�u �n r�t ��m vào m�i quan h� gia ��ng c
ng s�n Vi�t nam và 
%�ng Nhân Dân Cách M ng Cam b�t c�ng nh� trong quan h� gia hai n��c. 
Chuy�n x�y ra vào h�i 1984, n	u s� nh� l i c�a tôi không nh�m. Lúc �y, ông Lê 
%�c Th�, ng��i ch�u trách nhi�m v� tình tình Cam B�t trong B
 Chính Tr� %�ng 
c
ng s�n Vi�t nam còn th��ng xuyên � Phnom Penh, trong m
t bi�t th� � sau 
�i�n Ch�m Ca Mon, bên b� sông Mê Ông. Ông Lê %�c Anh là T� l�nh c�a l�c 
l�"ng Quân Tinh Nguy�n, ch�u trách nhi�m v� m�i ho t �
ng c�a các ��n v� b
 
�
i Vi�t nam � Cam B�t. Giúp ông v� quân s� là Tham m�u tr��ng Hoàng Hoa, 
t�ng là c� v�n quân s� cho �oàn � i bi�u Vi�t nam tham gia th��ng l�"ng v�i 
phía Hoa k* � Paris do ông Xuân Th�y c�m ��u, ông Lê %�c Th� làm "c� v�n", 
trên th�c t	 là lãnh � o, trùm lên hai �oàn c�a ông Xuân Th�y và bà Bình. Chính 
ông Lê %�c Th� �ã có ý ki	n ��a ông Hoàng Hoa (tên th�t là H� Quang Hóa) 
vào Ban Ch�p Hành Trung ��ng trong % i H
i %�ng 5 h�i cu�i n�m 1982 và c& 
ông sang Cam B�t, v�i quân hàm Thi	u t��ng. M
t t��ng lai thành � t l�n m� 
ra cho ông Hoàng Hoa, thì... s� ki�n Siam Reap x�y ra! H�i �ó quân Kh� Me 
%' ph�n l�n �óng � vùng sát biên gi�i Thái Lan. B.ng trong nhân dân Siam 
Reap có tin ��n Kh� Me %' �ã có c� s� � nhi�u n�i trong t�nh, nhi�u ng��i 
trong chính quy�n Phnom Penh làm vi�c cho Kh� Me %'. H� g�i �ó là chính 
quy�n hai m�t, ngày làm cho Phnom Penh, �êm làm cho Kh� Me %'. Tình hình 



tr� nên c�ng th�ng, nghi ng� nhau lan r
ng.  
M
t hôm � ��n v� 479 quân tình nguy�n, anh Nuôi, m
t thanh niên Kh� Me �	n 
t� thú r,ng anh v�n là cán b
 xã �ã trót làm vi�c cho Kh� Me %'. Cán b
 quân 
báo c� quan tham m�u c�a ��n v� li�n h'i cung th�t k-, vì ch
p ��"c ng��i 
trong chính quy�n hai m�t �ây r�i? Anh ta k� trong chuy	n �i buôn � biên gi�i, 
b�n Kh� Me %' b�t gi anh và ép làm vi�c cho chúng. Anh �ã trót d i, nay xin 
báo cáo v�i b
 �
i Vi�t nam. Nhng �i�u anh k� v� lính Kh� Me %' là hoàn 
toàn �áng tin c�y. Cán b
 quân tình báo � B
 ch� huy quân tình nguy�n � Phnom 
Pênh ��"c báo cáo chuy�n này li�n phóng v� Siam Reap bày m�u tính k	 khai 
thác thêm. Th	 là anh luôn ��"c phóng lên l i vùng biên gi�i, nh�p l i vào hàng 
ng� Kh� Me %' �� l�y tin t�c cho b
 �
i Vi�t Nam. 
Ba tu�n sau, anh tr� l i Siam Reap báo cáo cho cán b
 quân báo Vi�t nam: tình 
hình kh3n c�p! Kh� Me %' �ã ��a v� vùng b�c Siam Reap tám tr�m kh3u súng 
có 20 kh3u c�i; chúng �ã t o ��"c chính quy�n hai m�t � các huy�n và ��c bi�t 
� c� quan c�p t�nh �ã có h�n 20 cán b
 nh�n làm vi�c cho chúng. Lúc �y là 
tháng 4, chúng ��nh tháng 8 s! n$i d�y, c��p chính quy�n, ngoài �ánh vào, trong 
kh�i ngh�a... Anh k� r,ng viên Trung �oàn tr��ng c�a trung �oàn 2, s� �oàn 906 
Kh� Me %' �ã tín nhi�m c& anh làm Tr��ng ban B�o v� c�a trung �oàn, luôn 
m�c võng bên c nh Trung �oàn tr��ng và Chính �y, do �ó anh nghe ��"c nhng 
�i�u c� m�t hai ng��i bàn b c v�i nhau. L�i cáp báo này �n kh�p v�i l�i ��n 
loan truy�n trong nhân dân r,ng Kh� Me %' �ang chu3n b� ti	n công l�n, chúng 
�ã "lót $ ��"c nhng kho súng trong nhi�u xã, và trong chính quy�n � huy�n và 
t�nh, Kh� Me %' �ã có m
t s� nhân m�i. Anh Nuôi l i ��"c phái tr� v� hàng 
ng� ��ch làm ti	p nhi�m v#. %úng tu�n sau, trong 1 tr�n �ánh � phía tây th� xã 
Siam Reap g�n h� Tonle Sap, b
 �
i Vi�t nam b�t ��"c 6 tù binh Kh� Me %', 
trong �ó có m
t � i �
i phó. Sau m
t s� "bi�n pháp nghi�p v# c�a quân báo Vi�t 
nam, tên này khai rõ nhng n
i dung g�n kh�p v�i báo cáo c�a anh Nuôi. Cu�i 
cùng cán b
 quân báo c�a B
 ch� huy � Phnom Pênh tr�c ti	p khai thác tù binh 
�� th3m tra l i m
t l�n na, và khoái chí th�y �ã n�m ��"c ch�c ph��ng án hành 
�
ng c�a ��ch. M
t k	 ho ch phá ph� ��u ��ch tr��c khi chúng k�p hành �
ng 
��"c v ch ra. %�"c b
 ch� huy � Phnom Pênh duy�t, vi�c làm ��u tiên là tìm 
cho ra b�n cán b
 hai m�t � c�p t�nh. Hai cán b
 kh� nghi � Nông Nghi�p và Ty 
V�n Hóa t�nh b� b�t gi. Sau m�y ngày khai thác b,ng "bi�n pháp nghi�p v# h� 
thú t
i, vi	t ra gi�y và ký tên. H� khai thêm "��ng b�n". Th	 là hàng lo t ng��i 
b� b�t. Cho �	n khi Tr��ng ty Giáo d#c, Tr��ng ty Giao thông, Phó ch� t�ch �y 
ban Hành chính T�nh, Chánh vãn phòng T�nh �y, Th��ng v# anh �y... b� b�t. Xe 
com m�ng ca c�a b
 �
i Vi�t nam �	n �âu là các c� quan t�nh khi	p s". 
M
t không khí kh�ng b� hao trùm. Ai c�ng có th� là tay sai c�a Kh� Me �', ai 
c�ng có th� b� các s- quan Vi�t nam b�t ��a vào m
t khu r�ng r�i b�t tin... Cho 
�	n khi Bí th� T�nh �y - ng��i cán b
 ��"c coi là c�p cao nh�t trong t�nh c) l�n 
Siam Reap, n�i có khu ��n Ang-co Vát và Ang-co Thom c$ kính - t� sát. Khi 
th�y chi	c xe c�a b
 �
i Vi�t Nam �i vào c$ng c� quan, r�i v� s� quan Vi�t nam 
nghiêm trang b��c lên th�m theo sau hai chi	n s� mang súng ti�u liên Nga, ông 
Bí th� T�nh �y m�t bình t�nh, gi�ng run run h'i l i: "Các ông b�o tôi �i, nh�ng 



tôi xin h'i Trung ��ng ��ng tôi có bi	t chuy�n này không? Sao Phnom Pênh 
không có ý ki	n gì v�i tôi?" Viên s� quan Vi�t nam thúc d#c: "Có hay không ông 
c� �i theo tôi, r�i t	t c� m�i chuy�n s! rõ." Ông Bí th� T�nh �y li�n nói: %�"c, 
xin ch� chút xíu, cho lôi lên phòng tôi m
t phút thôi." Ông b��c lên thang gác, 
vào phòng, khóa ch�t c&a. Ch� m
t lát, m
t ti	ng súng nh' n$ �anh. Phá c&a 
vào, ng��i ta th�y ông Bí th� T�nh �y n,m trên gi��ng, áo qu�n ch�nh t�, ca vát 
� c$, d�u qu/o sang m
t bên, máu t� thái d��ng �ang ch�y ra. Kh3u súng ng�n 
còn � ��u gi��ng. Trên bàn, m
t m�nh gi�y: Các ��ng chí b
 �
i Vi�t nam làm 
sai. Tôi và các ��ng chí c�a tôi là ng��i cách m ng trung thành. %�ng Nhân Dân 
Cách M ng Cam B�t muôn n�m!" 
%�"c tin nghiêm tr�ng này, ng��i c�a B
 N
i V# chính ph� Hun Xen t�i, 
chuyên gia Vi�t nam c�p cao thu
c �� các ngành: n
i v#, an ninh, tham m�u, 
quân báo, ki�m sát, thanh tra �	n. K	t lu�n khá nhanh. T�t c� h�n 40 ng��i b� 
b�t ��u không ai có t
i gì c�. Kh� Me %' -- ch�c h�n ��"c c� v�n Tàu bày v! - 
�ã d�ng lên m
t cái b+y �� bên ta �ánh b n mình". Anh chàng Muôn, ng� 
ngh�ch, hay chính là ng��i c�a Kh� Me %' th�c hi�n âm m�u gây r�i lo n 
trong quan h� Vi�t nam-Kh� Me. Sai l�m l�n thu
c quân báo b
 �
i Vi�t nam vì 
ham thành tích lã m�m cung cho tù binh. Các bi�n pháp nghi�p v# chính là dùng 
tra t�n, nh#c hình tinh vi: không cho ng�, tra h'i liên t#c làm th�n kinh c�c k* 
c�ng th�ng; b�t nh�n �ói, nh�n khát r�i d& thú nh�n thì cho �n, cho u�ng... Cho 
��ng vào thùng khuy s�t l�n, gõ � ngoài cho inh tai nh�c óc, không sao ch�u 
n$i... Ki�u chúa ng#c Côn ��o? Ki�u KGB? Ki�u Stasi � C
ng Hòa Dân Ch� 
%�c c�? Ki�u Vi�t nam sáng t o? T$ng h"p các ki�u. R�i l�y thú nh�n "ép" 
ng��i này bu
c ng��i kia nh�n t
i ti	p. %i�u rõ nh�t là h� �ã làm theo ki�u 
th�nh hành th�i Stalin. %i�u nghiêm tr�ng h�n na là trong khi tra h'i, các s� 
quan Vi�t Nam tha h� ch&i b�i, mi�t th� c� dân t
c Kh� Me ng��i ta, �� này �� 
n�... Và quan tr�ng g�p b
i là phía Vi�t nam t� ý làm h	t c�, không h� báo tin và 
không m�y may bàn b c gì v�i chính ph� và ��ng b n" c�. Ch� quy�n c�a b n" 
b� các b n quý láng gi�ng b' túi" h	t tr�i! 
Chuy�n v) l�, làm n$" r�t m nh kh�p vùng Siam Reap và c� th� �ô Phnom Pênh 
r�i lan ra c� n��c. B�c t�c, oán gi�n và khinh th��ng. Sao cán b
 c�p cao c�a 
b
 �
i Vi�t Nam l i nh/ d , �u tr�, b� Kh� Me %' d( dàng ��a vào tròng �	n 
v�y? Vì sao h� l i b
c l
 tinh th�n khinh th� dân t
c xúc ph m danh d� c�a 
ng��i Kh� Me �	n th	!  
Hà n
i lo s", phát ho�ng lên, tìm cách 	m nh/m vi�c này, tính �	n chuy�n xu�t 
T$ng bí th� Lê Du3n sang "xin l.i", nh�n t
i"... Nh�ng sau th�y có v1 h�i $n h� 
phái ông � i t��ng Chu Huy Mân, �y viên B
 Chính Tr�, Ch� nhi�m T$ng C#c 
Chính Tr� c�a quân �
i sang nh�n l.i, xoa d�u phía Cam B�t. Hai viên t��ng ch� 
huy m�t tr�n 479 � phía Tây Cam B�t b� k0 lu�t, h  xu�ng � i tá và tr� v� Quân 
Khu 7. Viên � i tá quân báo c�a B
 t� l�nh quân tình nguy�n tr�c ti	p làm v# 
này b� �u$i ra kh'i ��ng, �u$i ra kh'i quân �
i, �u$i v� Vi�t nam, lãnh tôi n�ng 
nh�t cùng v�i 6 s� quan quân báo khác. Thi	u t��ng Hoàng Hoa, Tham m�u 
tr��ng quân tình nguy�n b� k0 lu�t: ��a ra kh'i Ban ch�p hành Trung ��ng 
��ng, h  xu�ng c�p � i tá, v� Th� %�c (Sài gòn) nh�n nhi�m v# Hi�u tr��ng 



Tr��ng L#c Quân 2, chuyên �ào t o sy quan cho các ��n v� � phía Nam. 
Hai v� � chóp bu, l! ra là ph�i ch�u trách nhi�m l�n nh�t: Lê %�c Th�, Lê %�c 
Anh thì l i yên $n, không ai �#ng �	n, ch� nh�n "thi	u sót" là �� c�p d��i làm 
sai, vi�n "c�" r,ng lúc �y �ang �i v�ng, �i cha b�nh, v� n��c h�p, vân vân và 
vân vân... %ã thành l�, có hai th��c �o v� trách nhi�m và k0 lu�t, m
t cho c�p 
trên, m
t cho c�p d��i; và khi khen th��ng, nh�n thành tích thì c�ng có hai 
th��c �o khác nhau...  
Ch	 �
 �
c �oán nào ch� v�y!  

��ng v� ��i ngay c� trong sai l�m? 

Ch� ngh�a Mác-Lênin trong ch��ng trình giáo d#c c�a các ��ng c
ng s�n có 
m
t b
 ph�n quan tr�ng nói v� %�ng c
ng s�n. %ó là ph�n lý lu�n v� ngu�n g�c 
c�a %�ng c
ng s�n, b�n ch�p giai c�p c�a %�ng c
ng s�n, vai trò l�ch s& c�a 
��ng, ph��ng th�c và kinh nghi�m xây d�ng %�ng c
ng s�n. T�t c� t o nên c� 
m
t h�c thuy	t v� xây d�ng ��ng. � Tr��ng ��ng Nguy(n ái Qu�c trung ��ng � 
Hà n
i có m
t �
i ng� gi�ng viên chuyên nghi�p, chuyên lên l�p v� h�c thuy	t 
xây ��ng. Trong l�p h�c dài h n hai n�m, h� �� ra h�n 4 tháng �� ch� h�c v� 
xây d�ng ��ng, cu�i ch��ng trình có thi ki�m tra cho �i�m. 
Cho �	n nay, dù cho nhi�u ��ng c
ng s�n �ã tan v), ph�i bày c� s� l�a d�i, t� 
giáo �i�u v� h�c thuy	t xây d�ng ��ng, nhng gi�ng viên �y c�ng v+n gi 
nguyên giáo trình c�, v�i nhng l�p lu�n vòng vo, loanh quanh nh,m b�o v� 
nhng lu�n �i�m sai l�m, d�i trá v� %�ng. H� c� truy�n bá nhng �i�m c� b�n: 
s� xu�t hi�n c�a ��ng c
ng s�n là hi�n t�"ng quan tr�ng nh�t, v� � i nh�t trong 
l�ch s& c�a ��t n��c; t�t c� các ��ng chính tr� khác ��u sai l�m, thoái hóa, th�t 
b i vì theo ���ng l�i c�i l��ng, ��u hàng, ch� có ��ng c
ng s�n là cách m ng 
nh�t, sáng su�t và �úng ��n duy nh�t nên th�ng l"i; ��ng c
ng s�n là ��ng ngh�a 
v�i l! ph�i, chân lý, l��ng tâm và trí tu� c�a th�i � i; �� b�o ��m th�ng l"i cho 
cách m ng và t$ qu�c, s� lãnh � o c�a ��ng c
ng s�n làth��ng xuyên, toàn di�n, 
tuy�t ��i và duy nh�t. %i�u này có ngh�a là ��ng ph�i có m�t � m�i n�i, m�i lúc, 
gi �
c quy�n lãnh � o, không chia s1 v�i b�t c� ai. 
%�ng mang tính ti�n phong c�a giai c�p và dân t
c, bao g�m nhng ng��i h�ng 
hái, ti	n b
 nh�t, có ngh�a là ng��i ��ng viên là t�t h�n, có ý chí và tài n�ng l�n 
h�n ng��i ngoài ��ng. %�ng viên ph�i v�a h�ng v�a chuyên, có ngh�a là v�a có 
� o ��c t� t��ng và tinh th�n cao, l i v�a gi'i v� chuyên môn, là m+u m�c 
trong xã h
i. � Paris, nhi�u anh b n h'i tôi: Sau khi phát hi�n sai l�m trong c�i 
cách ru
ng ��t, trong xã h
i n$i lên oán h�n, v�y uy tín c�a ��ng gi�m sút th	 
nào? Quan h� v�i Trung Qu�c ra sao? Nhân dân có c�m gi�n Trung Qu�c 
không? Chính �i�u này �ã làm tôi �� tâm quan sát r�t nhi�u. Tôi c� nh� l i �� 
d�ng l i trong t��ng t�"ng tình hình th�t h�i �y. R�t ti	c ch�a ai vi	t phóng s� 
hay ti�u thuy	t v� phong trào s&a sai, cu
c v�n �
ng s&a sai, di(n ra trong hai 
nam 1956 và 1957. Vì sao sai l�m nghiêm tr�ng �	n th	, t$n th�t v� nhân m ng 
và tài s�n l�n �	n v�y mà ��ng v+n c� �i�m nhiêm gi ��"c quy�n lãnh � o, xã 
h
i không h� b� xáo tr
n? C�n nh� r,ng khi phát hi�n ra sai l�m c�a c�i cách 



ru
ng ��t thì cu
c c�i cách �y ch�a m� r
ng ra toàn b
 ��a bàn mi�n B�c. Sau 
�"t thí �i�m, làm 4 �"t thì sang gia �"t th� 5 phát hi�n ra sai l�m. L�nh ng�ng 
l i, r�i rút các �"t phát �
ng v�. Nhi�u n�i làm d� dang.  
C�n th�y rõ r,ng, n	u ngay t� �"t thí �i�m � Thái Nguyên ng��i lãnh � o Vi�t 
nam s�m th�y r,ng tình hình Trung Qu�c và tình hình Vi�t nam khác xa nhau, 
c�n v�n d#ng th�n tr�ng nhng kinh nghi�m c�a Trung Qu�c, làm ch� công vi�c 
c�a mình không �� cho c� v�n Trung Qu�c l
ng hành, thì tình hình �ã khác và 
tránh ��"c bi	t bao t$n th�t v� sinh m ng! M�t khác n	u sang �"t 5 mà không 
phát hi�n sai l�m, ra l�nh d�ng l i �� s&a sai, c� th	 làm t�i thì tình hình còn bi 
�át, kinh kh�ng �	n m�c nào! 
Khi b�t ��u s&a sai, ng��i ta �em các bài gi�ng c�a c� v�n Trung Qu�c ra ��c 
l i, nghiên c�u l i thì th�y rõ các �i�m sau:  
1. Các bài gi�ng c�a "các ��ng chí phái viên ��c bi�t v� c�i cách th$ ��a c�a 
Mao ch� t�ch" ��u kh�ng ��nh � Trung Qu�c, Qu�c Dân %�ng là ��ng v�n có 
th	 l�c c�c l�n � Hoa Nam, b�t r( khá sâu trong xã h
i Trung Qu�c. � ph�n l�n 
��a bàn, l�c l�"ng �y v�"t xa, áp ��o l�n nhng c� s� c�a ��ng c
ng s�n �ang 
còn quá y	u. Có r�t nhi�u khu v�c tr�ng, ch� có chính quy�n và c� s� ��ng c�a 
Qu�c Dân %�ng mà không có ai bi	t v� ��ng c
ng s�n. S� ng��i c�a Qu�c Dân 
%�ng b' ch y sang %ài Loan ho�c ra n��c ngoài r�t ít so v�i s� dân kh$ng l�. 
Có m
t s� ng��i ch� tr�n ch y loanh quanh, t m lánh r�i tr� l i quê h��ng. Cho 
nên c�i cách ru
ng ��t là bi�n pháp c� b�n �� phát hi�n r�i tri�t h  h	t m�i t$ 
ch�c Qu�c Dân %�ng và vô vàn t$ ch�c thanh niên, ph# n, xã h
i, tôn giáo, t� 
thi�n, th� thao, ngh� thu�t có dính �	n Qu�c Dân %�ng, m
t ��ng c�m quy�n 
su�t m
t th�i gian dài... Ru
ng ��t � Trung Qu�c c�ng � m�c t�p trung cao, có 
��a ch� l�n hàng vài ngàn héc ta, chi	m t0 l� khá cao trong các h
 nông thôn. � 
mi�n B�c n��c ta, s� ��a ch� có nhi�u ru
ng ��t là r�t hi	m, có ng��i 10 héc ta, 
6 héc ta, th�m chí 3 héc ta, hai héc ta c�ng b� quy là ��a ch�! B,ng con m�t 
Trung Qu�c, các c� v�n Tàu nhìn xã h
i Vi �t nam, có ��nh ki	n tr��c: T�t c� t$ 
ch�c c�a ��ng c
ng s�n � nhng vùng m�i gi�i phóng (vùng t m chi	n c�) � 
H�i D��ng, H�ng Yên, Thái Bình, Nam %�nh, Hà %ông, S�n Tây... ��u do ��ch 
d�ng lên, ho�c là Qu�c Dân %�ng, ho�c là do Phòng Nhì Pháp c�y l i, gi�ng 
b+y... H� trông gà hóa cu�c, �âu c�ng là ��ch c�. 
2. V� ch�nh ��n t$ ch�c, nhng bài gi�ng c�a các c� v�n chóp bu nh� "��ng chí 
Tri	t", "��ng chí Tri�u, "��ng chí V��ng"... ��u nh�n m nh �	n tình hình � 
Trung Qu�c là tay chân c�a Qu�c Dân %�ng ho�c liên quan �	n Qu�c Dân %�ng 
thâm nh�p r�t sâu, leo lên r�t cao, c�n c�nh giác phát hi�n và n	u c�n, gi�i th� 
h	t b
 máy cu, t o nên b
 máy hoàn toàn m�i, g�m nhng trung kiên, c�t cán, 
phát hi�n và ��"c rèn luy�n trong cu
c ��u tranh "long tr�i l� ��t" này. H� nhìn 
b
 máy ��ng, chính quy�n, chuyên môn � Vi�t nam b,ng con m�t ��y ��nh ki	n 
�y! 
S4n ý th�c t� ty, sùng bái Trung Qu�c, sùng bái Mao Tr ch %ông (%i�u L� 
%�ng �ã ghi rõ t� tháng 12-1951 là n�n t�ng chính tr� c�a %�ng c
ng s�n Vi�t 
nam là t� t��ng Mao Tr ch %ông) nên không m
t ai dám nghi ng� nhng kinh 
nghi�m, l�i ch� giáo vàng ng�c c�a các th�y �� Tàu hi�n � i c�? C� m
t th�i m# 



m+m. Tôi �ã vi	t trong Hoa Xuyên Tuy	t r,ng ng��i ta �ã �$ m
t l� m�c tàu 
�en ngòm lên trang gi�y tr�ng tinh mà ng) r,ng �ó là ánh sáng chói chang c�a 
chân lý! Th�i k* �y qu� là nh� v�y. T
i này c�a ai? L i m
t câu tr� l�i không 
bình th��ng. Ch� ng��i trong cu
c m�i hi�u n$i khi c� nh� l i t�t c�. Các b n � 
Pháp, � Hoa K*, Canada hi�n nay, và � mi�n Nam h�i tr��c không th� nào hình 
dung n$i.  
T
i, trách nhi�m c�a phía Trung Qu�c? L! ra ph�i là nh� th	. Nh�ng không, hãy 
d� l i nhng bài gi�ng c�a các "��ng chí Tri	t", "��ng chí Tri�u, "��ng chí 
V��ng"... M� ��u và k	t lu�n bao gi� c�ng là nhng câu r�t sáo, r�t công th�c, 
r�t nhún nh��ng: tôi kinh nghi�m không có nhi�u, trình �
 r�t có h n, xin m o 
mu
i gi�i thi�u �� tùy các ��ng chí s& d#ng..." R�i: "Tôi không hi�u tình hình 
Vi�t nam, xin trình bày �� các ��ng chí tham kh�o, may ra có ích m
t ph�n 
nh'." Ôi! Cái tr�ch th�"ng, k1 c�, h�ng hách kiêu ng o r�t là Tàu, còi dân phía 
Nam là man di, m�i r", l i l�ng trong m
t cái v' ngôn ng c�c k* sáo r.ng, t' 
v1 nhún nh��ng và khiêm t�n �	n cùng c�c. Ai t�ng hi�u các quan Tàu mà 
không th�y ra �i�u �y. C� nói nh�n nh� con chi chi, nh�ng ��i v�i m.i tr��ng 
h"p c# th� thì h� ra l�nh, c�)ng ép, d�t khoát không �� ng��i ta c# c�a. 
Cho nên ngh� quy	t s&a sai c�a Trung ��ng tránh né, không �#ng �	n chân lông 
�oàn c� v�n Tàu, phái viên ki�t xu�t c�a Mao ch� t�ch, m�c d�u t�t c� cái sai là 
kh�i ��u t� �ó. Ngh� quy	t kh�ng ��nh r,ng, sai l�m "là do ta", do b�nh không 
xu�t phát t� th�c t	, giáo �i�u, t� khuynh. Vi�c rút ra bài h�c kinh nghi�m do �ó 
không nghiêm ch�nh, chân th�t! Uy tín c�a ��ng qua sai l�m c�i cách ru
ng ��t 
có b� s�t m1, gi�m sút không? Tôi nh� l i và th�t khó tr� l�i cho �úng. 
Xin k� l i c� th�i �y. Sau ngh� quy	t s&a sai, l i thành l�p nhng �oàn cán b
 
s&a sai, công b� c� m
t lo t tài li�u quy �inh các b��c s&a sai, phát hành r
ng 
rãi nhng v�n ki�n có lính pháp lu�t v� s&a sai. L i m
t lô tài li�u ch�ng ch�t v� 
s&a sai. Cu
c s&a sai ��"c ti	n hành ráo ri	t, m.i n�i là ch�ng 4 tháng, có n�i 
h�n 6 tháng. Các b��c s&a sai �i cùng v�i cung c� t$ ch�c ��ng và chính quy�n 
� c� s�. Nhng ng��i b� giam gi oan �c ��"c tr� l i t� do, sau nhng bu$i h�c 
thanh minh và xin l.i theo n
i dung: ��ng không c� tình mà vô tình làm sai, do 
không ki�m tra c�p d��i; ��ng r�t �au xót nh�n sai l�m; ��ng xin l.i m.i ��ng 
chí, ��ng bào và khôi ph#c danh d� và quy�n l"i c�a các ��ng chí, ��ng bào. 
Trong c�n khó kh�n này, ��ng mong m.i ��ng chí sát cánh cùng ��ng s&a sai 
�	n n�i �	n ch�n, mà �óng góp l�n nh�t c�a ��ng chí là thông c�m v�i ��ng, 
cùng ��ng s&a sai và $n ��nh tình hình, không gây thêm b�t k* khó kh�n nào 
cho ��ng. Êm tai. Ng�t ngào.  
S� ��ng viên �m y	u ��"c b�i d�)ng, t�m b$ tr��c khi tr� v� nhà. Nhng ng��i 
m�c b�nh ��"c gi�i thi�u �i b�nh vi�n v�i s� ch�m sóc và thu�c men khá là ��c 
bi�t. S� b� qui sai thành ph�n nh�n gi�y ch�ng nh�n v� thành ph�n xã h
i �ã h  
xu�ng, ��a ch� h  xu�ng phú nông ho�c trung nông; ��a ch� ph�n �
ng ��"c g) 
m� ph�n �
ng...) Nhng th� t�ch thu sai ��"c tr� l i: nhà c&a, �� � c nh� bàn 
gh	, gi��ng t�, �� ��ng..., ��"c tr� v� ch� c� (t�t nhiên không th� nguyên v/n 
và ��y ��). %�ng viên b� khai tr� oan ��"c làm l( ph#c h�i ��ng t�ch. Con em 
h� còn ��"c �u tiên nh�n vào các c� s� �ào t o và nhà máy. 



Còn s� ng��i ch	t oan? Nhng gia �ình này ��"c cán b
 c�p huy�n và ch� t�ch 
xã �	n th�m vi	ng, nh�n l.i và an �i. Gi�y minh oan ��"c mang �	n c�n n�i, v�i 
nhng ch�ng nh�n ph#c h�i ��ng t�ch (n	u là ��ng viên), tr� l i huân ch��ng, 
b,ng khen, còn ��"c t�ng thêm �nh Ch� t�ch H� Chí Minh có �óng d�u c�a t�nh. 
M
 ng��i ch	t oan ��"c dân quân ��p l i, vi�c xây m
 ��"c ��t ra, và l( phát 
tang ��"c làm l i v�i c. bàn t& t	, có bà con h� hàng, làng xót cùng các v� ch�c 
s�c ��a ph��ng tham d�.  
Cu�i n�m 1956 có lúc tình hình khá c�ng th�ng, m
t s� gia �ình oan �c ch�a 
��"c s&a sai kéo v� Hà n
i tr��c tr# s� trung ��ng ��ng, tr��c c� Ph� Ch� T�ch 
(Ph� Toàn Quy�n c�) ��a ��n, ch� �"i tr� l�i v�i thái �
 ph+n u�t, có ng��i chít 
kh�n tang, d�t tr1 nh' l	ch th	ch c�ng �
i kh�n tr�ng. Ph�i t$ ch�c n�i ti	p �ón, 
nh�n ��n, gi�i thích, chuy�n v� ��a ph��ng... d�n d�n m�i d�u. %�c bi�t là sau 
cu
c g�p g) các � i �i�n nhng gia �ình b� t$n th�t l�n trên toàn Mi�n B�c ngày 
29-10-1956 t i sân v�n �
ng Hàng %+y, � i t��ng Võ Nguyên Giáp thay m�t 
Ch� t�ch H� Chí Minh và B
 Chính Tr� ��ng ra nh�n t
i, xin l.i, ��a ra ph��ng 
án s&a sai kh3n c�p thì không khí d�u h�n l i. 
T i cu
c h�p l�n này, ng��i ta �3y c# Bùi K0, m
t nhân s� trong M�t Tr�n T$ 
Qu�c ra ��c l�i khai m c. Sau �ó � i t��ng Võ Nguyên Giáp lên ti	ng thuy	t 
ph#c. Cái lý s� �� thuy	t ph#c � m�t tr�n, nh�t là m�t tr�n %i�n Biên Ph�, chi	n 
s� ta còn l�y thân chèn pháo b�t k� sinh m ng mình, hàng ngàn chi	n s� b' 
mình... thì vi�c t$n th�t trong c�i cách ru
ng ��t tuy là �áng ti	c nh�ng c�ng là 
�óng góp cho cách m ng ti	n lên. ít lâu sau báo Quân %
i Nhân Dân ��a ra xã 
lu�n, ch� rõ "Chính trong sai l�m mà nhân dân ta càng thêm v� � i, ��ng ta càng 
thêm v� � i", l�p lu�n r,ng: M
t ��ng có gan nh�n sai l�m và nh�n trách nhi�m, 
b�t tay vào s&a sai m
t cách kh3n tr��ng, chu �áo là th� hi�n s�c m nh c�a toàn 
��ng �ó ch�ng minh s� v� � i c�a ��ng! M�i quan h� b�n ch�t ru
t th�t gia 
��ng và nh�n dân càng thêm b�n ch�t qua th& thách l�n này. 
%ó, th	 có tài thánh không! Ngay c� khi ��ng ph m t
i gi	t b�a hàng ch#c ngàn 
sanh m ng nhân danh ch� ngh�a Mác-Lênin và cách m ng vô s�n, thì ��ng v+n 
c� là v� � i! %�ng v� � i ngay c� trong sai l�m kh�ng khi	p nh�t. L! ph�i, chân 
lý, s� �úng ��n v�nh vi(n n,m trong tay ��ng! Ngay sau �ó, ch	 �
 "ngày ��ng", 
còn g�i là "��ng nh�t" ��"c áp d#ng, theo ki�u Tàu. C� ngày th� b�y, th��ng là 
sáng th� b�y, l�t c� các c� quan xí nghi�p ��u h�p chi b
. Trong quân �
i, tôi 
còn nh�, �ó là c� ngày th� b�y. Anh em ngoài ��ng thì làm v� sinh, s&a cha 
doanh � i, nhà c&a, �i làm công tác giúp dân (g�i là dân v�n), cán b
 ��ng viên 
thì h�c t�p v� ��ng, t� phê bình và phê bình, tu d�)ng t� t��ng. Riêng tài li�u 
c�a C#c Tuyên Hu�n biên so n: "%�ng lãnh � o th��ng xuyên, liên t#c, toàn 
di�n và tuy�t ��i quân �
i ta , ph�i ti	n hành h�c t�p trung 3 bu$i ��ng nh�t, có 
lên l�p phát hi�n th�c m�c, th�o lu�n t$, liên h� cá nhân, gi�i �áp th�c m�c, làm 
thu ho ch và t$ng k	t cu�i cùng. Các t$ tr��ng ��u ph�i ghi biên b�n th�o lu�n 
và t$ng k	t, phát hi�n nhng "ý ki	n sai trái" và nhng ng��i có ý ki	n sai trái, 
có nh�n th�c "không �úng", "l
n x
n", "không rõ ràng", "l�p tr��ng không 
vng", "�nh h��ng c�a t� t��ng phi vô s�n", "không thông su�t"; ho�c n	u hay 
cãi thì: có thái �
 "không ti	p thu th�m chí "ngoan c�, "ch�ng ��ng". Nhng 



ng��i này l�p t�c ��"c các c� quan t$ ch�c cán b
 chú ý, g ch chéo trong danh 
sách, n,m trong s� cán b
 cá bi�t: "không thu�n", "không thông ���ng l�i và 
chính sách", "có nh�n th�c ch�ng ��i nguy hi�m", c�n ��c bi�t chú ý... 
Và su�t ��i h� s! "��"c" chi	u c�! 
Cho nên m�c dù có kh3u hi�u "t� do t� t��ng", "ng��i nói không có t
i, ng��i 
nghe l�y �� r�n mình", nh�ng r�t ít ai dám nói lên ý ki	n th�t c�a mình, vi�c h�c 
t�p h	t s�c là xuôi chi�u, tán t#ng, nói theo, ch� nói ra nhng �i�u mình không 
hoàn toàn ngh� nh� th	, gi kín nhng suy ngh� lành m nh, nhng th�c m�c 
ngay th�t theo l��ng tri c�a m.i ng��i. Cái t� con ng��i "hai m�t", gi� d�i, khôn 
ngoan, gi mình, "b� �i�u ki�n hóa" d�n d�n hình thành, ngày càng n�ng n� và t� 
h i gi	t bao ng��i nh/ d , c� tin, nêu lên nhng th�c m�c v� t� t��ng Mao 
Tr ch %ông, v� ngu�n g�c sai l�m trong c�i cách ru
ng ��t là t� t��ng nông 
dân, nghi ng� v� chính sách c�i t o công th��ng nghi�p, nói �	n b�nh sùng bái 
cá nhân c�a Stalin và Mao, "không thông su�t v� ���ng l�i cán b
 l�y công 
nông làm c�t cán", �� r�i t� dó c� b� ��nh ki	n, theo dõi, không ��"c lên ch�c, 
lên c�p, lên l��ng na...  
Nói và làm c�a ��ng c
ng s�n luôn cách xa nhau v�i v"i...  
Khá nhi�u b n � n��c ngoài ��c l i nhng bài ��ng trên các s� báo Giai Ph3m 
Mùa Thu, Giai Ph3m Mùa Xuân, Nhân V�n, Tr�m Hoa... h�i �y th�t lên: n
i 
dung có gì �âu mà h� làm d d,n nh� v�y? Hàng b�n, n�m ch#c v�n ngh� s� b� 
tra h'i, b�t gi, �i lao �
ng c�i t o, treo bút, �u$i kh'i H
i Nhà V�n, b� xa lánh 
nh� b� b�nh h�i và có ng��i b� truy t� ra tr��c vành móng ng�a, m�t tr�ng c� 
m
t ��i ng��i, v�i vô vàn h�u qu� cho b� m/, v" con, b n hu... Sao k* v�y? 
Qu� v�y, n	u so v�i hi�n nay, khi xã h
i giành l i, dù ch� m�i là b��c ��u, 
quy�n �n nói, quy�n ��"c trung th�c v�i chính mình, nói th�ng nói th�t... thì n
i 
dung b� lên án h�i �ó ch� là chuy�n nh' xíu. Ph�i ��t trong khung c�nh h�i �y, 
khi m�i ng��i s�ng g�n y nh� nhau, m�c áo qu�n � i cán nh� nhau (cho �àn 
ông) và m�c qu�n v�i �en áo tr�ng nh� nhau (cho �àn bà), c� xã h
i nh� m�c 
��ng ph#c, nói n�ng c�ng gi�ng y nh� nhau, bu
c ph�i ngh� nh� nhau, thì ch� 
m
t ng��i �eo cà vát, m
t ch� ph# n phi-dê (u�n tóc) �ã là m
t cái gì khác l , 
k* quái, ��i v�i m
t s� ng��i... Hu�ng gì là nh�n th�c và t� t��ng... C�ng nh� 
hi�n nay, hai �i�u c�m k2 là nói t�i Stalin và �a nguyên. Vô lý �	n �
 k* quái. 
Th	 nh�ng chuy�n c�m k2 �y ��i v�i không ít ng��i �ã hi�u bi	t ch� con là trò 
tr1 con nh�m nhí, chuy�n vô lý mà có th�t, �� l i m
t v	t nh� h,n sâu � nhng 
ng��i hi�n �ang còn c� b�t m�m xã h
i!  

T� qu� bom � Moscou 

Nay h�i nh� l i c� m
t th�i k* "sôi n$i" trong trì tr� và u mê �y, có th� th�y rõ 
h�n s� ràng bu
c c�a nhng s� ki�n. Vi�c phát hi�n ra sai l�m c�i cách ru
ng 
��t quá ch�m tr(, sang �	n �"t 5, ch� còn l i vài vùng r�ng núi th�a dân. Ng��i 
vi	t l i l�ch s& sau này c�n nh� l i m
t �i�u: n�m 1956 (tháng 2), % i h
i l�n th� 
20 c�a %�ng c
ng s�n Liên xô có tác d#ng ch�n �
ng l�n nh� m
t qu� bom. 
Stalin ch	t n�m 1953. V�y mà ch� 3 n�m sau, "nhà lãnh � o thiên tài c�a %�ng 



c
ng s�n Liên xô và c�a toàn phe xã h
i ch� ngh�a c�ng nh� c� loài ng��i ti	n 
b
" �y b� ch� m�t v ch tên là k1 gi	t ng��i hàng lo t, k1 t
i ph m hai tay ��m 
máu ng��i l��ng thi�n, nhà �
c tài �'... 
Nhng gì % i h
i 20 ��"c bi	t �ã v�"t r�t xa nhng s� lên án lâu nay c�a 
ph��ng Tây, v+n ��"c coi là trò vu cáo r1 ti�n c�a ch� ngh�a �	 qu�c. Hình �nh 
% i Nguyên Soái Stalin v� � i, uy nghi l+m li�t trong bi	t bao gia �ình Vi�t nam, 
nh� co rúm l i! (Nh�ng xin nh� là hình Stalin l�ng trong khung kính � phòng 
h�p l�n Ban Ch p hành Trung ��ng ��ng, � M�t Tr�n T$ Qu�c, � các c� quan 
công c
ng v+n còn nguyên cho �	n 1964, 1965... vì "��ng ta" v+n gi l�p tr��ng 
vng vàng: công lao Stalin là chính, thi	u sót ch� là th� y	u?) Chính c�n �
ng 
��t v� t� th	 ph3m ch�t c�a lãnh t# th	 gi�i Stalin �ã làm rung rinh b�c t�"ng 
l�n còn s�ng Mao Tr ch %ông. Mao tuy có �� k2 v�i Stalin nh�ng c�ng l i là 
ng��i ca t#ng Stalin h	t c), coi là "ng��i th�y c�a cách m ng ph��ng %ông, c�a 
các dân t
c b� áp b�c".  
B�nh sùng bái cá nhân lãnh t# ��"c ��a ra m$ x1 trong t�t c� các ��ng c
ng s�n. 
Bài h�c c�a Liên xô nh�n nh� v�i các n��c �àn em khác, hãy coi ch�ng, t� sùng 
bái cá nhân là tai h i, t
i l.i �	n nh��ng nào! Mà Mao l i là ng��i �ang ��"c 
sùng bái nh�t � ph��ng %ông. T�"ng Mao � kh�p Trung Qu�c. Tác ph3m Mao 
tràn ng�p, �nh Mao ��"c in v�i s� l�"ng l�n nh�t th	 gi�i, c$ kim, �ông tây... 
Chính th�i ti	t chính tr� �y �ã �óng vai trò khá là quy	t ��nh �	n vi�c %�ng c
ng 
s�n Vi�t nam "d�ng c�m" công nh�n sai l�m. S� lãnh � o c�a %�ng c
ng s�n 
Vi�t nam luôn trì tr�, b�o th�, �i sau ng��i khác, th��ng l c h�u vài n�m �	n vài 
ch#c n�m so v�i th	 gi�i. %i�u này luôn ��"c "tô v! , thành ra ��c tính "vng 
vàng" và "khiêm t�n"? L c h�u m
t cách khiêm t�n! Qu� bom c�a % i h
i 20 �ã 
rung �
ng t�i Châu á và bu
c %�ng c
ng s�n Vi�t nam ph�i công nh�n sai l�m 
c�a mình và ph�i s&a sai. N	u không có qu� bom v� Stalin thì r�t có th� sai l�m 
c�i cách ru
ng ��t �ã b� �m �i, ho�c gi�i quy	t theo m
t cách khác, theo ki�u 
Stalin, tìm ra "nhng tên t
i ph m m�i, k1 thù c�a nhân dân" �� tr�ng tr�, trút 
lên ��u h� t�t c� t
i l.i và s� c�m thù c�a nhân dân. "K1 thù luôn � quanh ta. 
Càng ��u tranh thì k1 thù xu�t hi�n càng nhi�u." Staline v� � i t�ng d y th	.  
M
t �i�u khá lý thú khác là nghiên c�u thái �
 c�a nhng ng��i lãnh � o %�ng 
c
ng s�n Vi�t nam ��i v�i c�i cách ru
ng ��t. Công b,ng mà nói, ông H� Chí 
Minh ch�ng m�n mà gì ��i v�i c�i cách ru
ng ��t. Ông có cách ngh� riêng. V�n 
có nhi�u kinh nghi�m h�n, hi�u bi	t r
ng h�n các ng��i khác trong c� quan lãnh 
� o nên ông th��ng ch� tr��ng "l t m�m bu
c ch�t". Ông là con ng��i c�a 
nhng sách l�"c m�m d1o, m�m �	n �
 không ng�. %� cho quân Pháp vào Mi�n 
B�c Vi�t nam qua Hi�p ��nh S� b
 m�ng 6 tháng 3 nam 1946; m�i ông Nguy(n 
H�i Th�n, V� H�ng Khanh, Nguy(n T��ng Tam tham gia chính quy�n; xã giao 
l�ch thi�p v�i các t��ng Tàu L� Hán, Long Vân... Cho �	n c� ý �� ngay sau 
Cách m ng tháng 8 gi ông B�o % i l i làm Qu�c Tr��ng, ông H� Chí Minh 
làm Th� T��ng (ý �� này b� h'ng vì ông Tr�n Huy Li�u cùng ông Nguy(n 
L�"ng B,ng trót nh�y v
i vào Hu	 t��c �n ki	m c�a B�o % i mà không xin ý 
ki	n ông H� �ang còn trên Vi�t B�c nhng ngày cu�i tháng 8 �y)... ��u là nhng 
ch� tr��ng c�c m�m nh,m bu
c ch�t. Ông nhìn xa h�n, sâu h�n, r
ng h�n 



nhng ng��i quanh ông. Ông thâm h�n.  
Vê c�i cách ru
ng ��t ông cho r
ng ch�a, c�n ph�i t�p trung cho cu
c kháng 
chi	n ch�ng th�c dân Pháp �ã. Cùng l�m là làm gi�m tô, gi�m t�c thôi. Làm êm 
�, nh/ nhàng mà v+n � t m#c �ích là tranh th� ��"c nông dân nghèo kh$. Ông 
c�ng ngh� r,ng tình hình xã h
i Vi�t Nam khác Liên xô Trung Qu�c. Ông t�ng 
bi	t cung cách c�a C�i cách th$ ��a � vùng Thi�m Cam Ninh, Diên An bên 
Trung Qu�c h�i tr��c. � Vi�t nam, ít ��a ch� l�n, nhi�u ��a ch� kháng chi	n. %ã 
có l�n ông th$ l
 v�i m
t s� nhân s�: tôi ngh� r,ng khi kháng chi	n th�ng l"i, 
trong không khí vui m�ng c�a c� n��c thì ��a ch� Vi�t nam s! vui lòng hi	n 
ru
ng. Chính ph� s! chia và c�p l i ru
ng. Khôn khéo nh/ nhàng mà � t m#c 
�ích, l t m�m mà bu
c ch�t! Khôn th	? 
Th	 nh�ng ông H� không có toàn quy�n quy	t ��nh. Có m
t th	 l�c cao h�n 
ông! Ông Mao, sau khi Cách M ng Trung Hoa thành công, n��c C
ng Hòa 
Nhân Dân Trung Hoa ��"c thành l�p ngày 1-1-1949, tr� thành lãnh t# chính 
th�c c�a nhà n��c to l�n nh�t th	 gi�i và Châu á, thì nghi(m nhiên là lãnh t# c�a 
phong trào c
ng s�n á Châu. %�u n�m 1950, chính ph� Trung Qu�c công nh�n 
n��c Vi�t nam Dân Ch� C
ng Hòa. % i s� La Quý Ba trình qu�c th� � m
t ��a 
�i�m trên Vi�t B�c. C� v�n, chuyên gia Trung qu�c �  t nh�p Vi�t, ông Mao 
n�m ��"c tình hình. Ông li�n khuyên d# ông H� ph�i ti	n hành C�i cách ru
ng 
��t. B�i vì trong th	 gi�i c
ng s�n, quan h� anh em là quan h� ch� huy, lãnh � o. 
L�i khuyên, g"i ý bao gi� c�ng d�"c hi�u ng�m là l�nh, m�nh l�nh. Ông H� c� 
trì hoãn, l�n la vi�c này, và ch� th� cho b
 máy tuyên truy�n h�i �y nêu b�t 
thành tích c�a gi�m tô cho c# Mao yên lòng. Ông ngh� v�y.  

Cu	c xu�t hành bí m�t. 

%�u n�m 1950, tr��c khi biên gi�i phía B�c m� r
ng, các binh �oàn Le Page và 
Charton b� tiêu di�t trên ���ng s� 4 t� Cao B,ng v� L ng S�n, ông H� lên 
���ng �i Moscou. M
t chuy	n �i bí m�t, �i nhanh, v� nhanh, � l i Moscou có 
vài ngày. Va ông g�p Stalin. Khi �i qua B�c Kinh, ông Ng� Tu Quy�n và c� ông 
Mao c�ng lên xe l&a �i cùng m
t chuy	n sang Moscou. Do �ó h�i ký công khai 
c�a Ng� Tu Quy�n c�ng nh� c�a Khrushchev ��u có nói �	n cu
c du hành c�a 
ông H� sang Liên xô và nói �	n cu
c g�p g) gia Staline và ông H�. 
Stalin không l  gì ông H�, Nguy(n ái Qu�c h�i � các c� quan c�a %� Tam Qu�c 
T	. M�i quan h� gia hai ng��i ch�ng êm �/p gì. C� m
t th�i gian dài, Stalin 
coi Nguy(n ái Qu�c là m
t cán b
 không có l�p tr��ng vô s�n vng vàng, có v1 
coi n�ng v�n �� dân t
c h�n là v�n �� giai c�p. T� n�m 1931 �	n 1940, h�i ký 
c�a ông H� l� t�t v� th�i k* này. Ông � �âu và làm gì trong 10 n�m �y? Có 
nhng bi�u hi�n cho th�y Stalin và c� quan lãnh � o �� tam qu�c t	 h�i �ó tin 
c�y Tr�n Phú, Lê H�ng Phong, Hà Huy T�p h�n là Nguy(n ái Qu�c. Cái kh3u 
hi�u �� trí phú ��a hào, �ào t�n g�c, tr�c t�n r( c�a Hà Huy T�p, xem ra h"p 
kh3u v� Stalin... Có tin nói r,ng Nguy(n ái Qu�c còn "��"c" c �i h�c t�p (l�p 
h�c c�i t o?) � Tr��ng %ào T o Cán B
 c�a %ông Ph��ng B
, v�i danh hi�u 
h�c sinh trung c�p! Giáo s� Nguy(n Khánh Toàn h�i �y là "giáo s� �'" � 



Moscou có lúc k� r,ng: "Bác r�t khiêm t�n, xu�ng h�c l�p d��i, chan hòa v�i 
các sinh viên các n��c thu
c ��a khác � Châu á �� tìm hi�u tình hình..." chính là 
nói khéo �	n th�i k* Nguy(n ái Qu�c b� th�t s�ng này. 
Có l�n Tr�n Phú g&i th� báo cáo cho Ban Lãnh % o %� Tam, ghi rõ: xin ��a 
th�ng cho Qu�c T	 Ba, không qua b�t c� m
t ng��i trug gian nào, chính là �� 
ch�ng qua tay Nguy(n ái Qu�c, ng��i không cùng chính ki	n v� chi	n l�"c cách 
m ng Vi�t nam v�i Tr�n Phú. C�ng có lúc Tr�n Phú và Hà Huy T�p có chân 
trong Ban Ch�p Hành %� Tam Qu�c T	, mà Nguy(n ái Qu�c thì không. M
t cán 
b
 công tác � B�o Tàng Cách M ng Vi�t nam n,m bên Nhà Hát L�n Hà n
i, 
trông ra b� sông H�ng, k� r,ng h�i cu�i 1959 khi chu3n b� khai m c B�o Tàng, 
ông H� có �	n xem �� duy�t n
i dung thuy	t minh; khi th�y �nh Hà Huy T�p 
treo c nh �nh Tr�n Phú, ông m�m c��i th�t ra v�i s� cán b
 �i cùng: "Chú này 
�ây h�i tr��c chú �y phê bình bác d l�m �ó! R�i nh� s�c nh� ra �ó là chuy�n 
c� c�n gi kín, ông v
i �i sang phòng khác... M
t tài li�u c�a Qu�c T	 c
ng s�n 
g�n �ây ��"c khui ra � Moscou cho bi	t: Nguy(n Qu�c còn b� ��a ra tr��c h
i 
��ng k0 lu�t c�a Qu�c T	 và m
t �y viên c�a h
i ��ng là Khang Sinh, m
t Béri 
c�a %�ng c
ng s�n Trung qu�c, ph# trách an ninh! 
Ph�i ch�ng s� hoài nghi dai d�ng c�a Stalin ��i v�i Nguy(n ái Qu�c là lý do �� 
Stalin ch�n ch�, ch�m công nh�n n��c Vi�t nam Dân Ch� C
ng Hòa thành l�p 
t� 2-9-1945, �� �	n t�n n�m 1950, g�n 5 n�m sau, chính ph� Liên xô m�i chính 
th�c công nh�n, sau Trung Qu�c vài tu�n l(. 
Theo k�, Stalin trong cu
c g�p riêng ông H� Chí Minh trong �i�n Kremlin �ã 
nh�n ngay ra � ông già ph��ng %ông g�n 60 tu$i này anh thanh niên Nguy(n ái 
Qu�c h�n 20 n�m tr��c. Ông �i th�ng vào v�n ��, ch�t v�n ông H� hai �i�m: vì 
sao gi�i tán %�ng c
ng s�n %ông D��ng? vì sao ch�a ti	n hành C�i cách ru
ng 
��t? ông H� �ã trình bày v�i Stalin là vi�c gi�i tán %�ng c
ng s�n cu�i n�m 
1945 ch� là gi�i tán gi�, trên th�c t	 là ��ng lùi vào bí m�t, v�i m
t b
 m�t gi�, 
công khai là H
i Nghiên c�u Ch� ngh�a Mác. Hai là cu
c kháng chi	n ch�ng 
th�c dân Pháp r�t gay g�t nên c�i cách ru
ng ��t ph�i ch�m l i và �ã làm cu
c 
v�n �
ng gi�m tô, gi�m t�c. Stalin nghe, và, v�i b�n ch�t thô b o v�n có, ch�c 
ch�n �ã cao gi�ng ra ch� th�, ph�i s�m ��a ��ng c
ng s�n ra công khai mà ho t 
�
ng, lúc này không còn là lúc ng��i c
ng s�n ph�i gi�u mình trong bóng t�i; 
chính kháng chi	n gay g�t l i c�n làm c�i cách ru
ng ��t �� huy �
ng tinh th�n 
và l�c l�"ng v�t ch�t c�a nông dân vào cu
c chi	n ��u, c�n nh� ��u tranh giai 
c�p và liên minh công nông, là hai nguyên lý c� b�n c�a cách m ng vô s�n... 
Ông H� tr� v�.  
Th	 là %�ng c
ng s�n Vi�t nam m� % i h
i ��ng c�n th� hai vào tháng 12-1951 
� Vi�t B�c, ��ng ra công khai v�i tên %�ng Lao %
ng Vi�t nam, cùng lúc v�i 
vi�c l�p nên %�ng Nhân Dân Cách M ng Lào và %�ng Nhân Dân Cách M ng 
Cam B�t. . 
Theo cu�n h�i ký c�a Nikita Khrouchtchev b�n ti	ng Pháp: Mémoires inédits �o 
Pierre Girard d�ch t� ti	ng Anh, xu�t b�n n�m 1991, thì trong chuy	n ông H� 
sang Moscow, Staline �ã t' ra r�t tr�ch th�"ng. Khrouchtchev vi	t: "Tôi nh� l i 
khi H� Chí Minh �	n Moscow xin vi�n tr" v� v�t ch�t v� khí cho nhng ng��i 



Vi�t nam �ang chi	n ��u ch�ng s� chi	m �óng c�a Pháp, Staline �ã không cho 
ng��i Vi�t nam m
t c� h
i nào c�. Staline ��i x& v�i H� Chí Minh nh� m
t s� 
ph� báng. Trong m
t cu
c g�p, ông H� rút t� trong c�p ra cu�n h�a báo LURSS 
en construction (Liên xô trong công cu
c xây d�ng) và xin ch ký. Staline x& s� 
theo cách luôn hoài nghi và ki�u b�nh ho n c�a ông ta, nhìn th�y �âu c�ng là 
nhng k1 ph�n b
i và do thám. Ông ta li�n ký lên t� báo nh�ng ra l�nh cho công 
an m�t thu h�i l i m
t cách bí m�t? Sau �ó Staline còn khôi hài v�i tôi: ông ta 
ch�c v+n còn ra s�c tìm ki	m t� báo �y, nh�ng ch� phí công! 
"Trong các cu
c g�p ông H�, vi�c Liên xô công nh�n n��c Vi�t nam Dân Ch� 
C
ng Hòa �ã ��"c quy	t ��nh. Th	 nh�ng sau �ó Staline c� ti	c mãi: "Chúng ta 
�ã quá v
i vàng trong vi�c �y! 
V+n ch�a h	t chuy�n, Khrouchtchev còn k� ti	p: "Ông H� r�t mu�n cu
c �i 
th�m ��"c công b� chính th�c và ông ta ��"c �ón ti	p v�i t� cách là Ch� T�ch 
n��c Vi�t nam. Staline �ã bác b' yêu c�u �y:  
-- Chúng ta �ã b' m�t th�i c� �y r�i; ��ng chí �ã �	n m
t cách l�ng l! 
(incognito) nên không th� công khai ��"c na. 
Ông H� v+n �� ngh� Staline cho m
t chi	c máy bay và chu3n b� m
t bài di(n 
v�n �ón ti	p. Staline c��i khi k� l i: 
- %ó, ông ta mu�n c� nhng chuy�n �y, nh�ng tôi �ã �áp l i là Không!... 
%ó, tinh th�n qu�c t	 vô s�n c�a Staline là nh� th	!... Còn c�i cách ru
ng ��t? 
C�n th�y rõ ông H� v+n c� trì hoãn c�i cách ru
ng ��t sau khi � Moscou v�. 
Cu
c kháng chi	n r�t kh3n tr��ng, quy	t li�t. Stalin � xa... T�t c� cho chi	n 
th�ng. Chi	n th�ng s! làm rõ t�t c�, s! bi�n minh cho chính ki	n ông. Tôi có g�p 
m
t s� b n � n��c ngoài ��t v�n �� r,ng: chính ông H� �ã ch� tr��ng ti	n hành 
c�i cách ru
ng ��t, c� tình ph m sai l�m trong c�i cách (nhng sai l�m có tính 
toán), phá nát h	t �ình chùa mi	u m o, di�t h	t các phong t#c t�p quán � nông 
thôn, ��o l
n h	t m�i quan h� xã h
i trong xóm làng, gia �ình... nh,m xây d�ng 
m
t h� th�ng quan h� hoàn toàn m�i: ch� có chi b
 ��ng, các �oàn th� c�a ��ng, 
m�i ng��i dân bu
c ph�i d�a vào ��ng và tuân theo ch� th� c�a ��ng trong nh�n 
th�c, lao �
ng c�ng nh� tình c�m... H� cho r,ng s&a sai c�ng ch� là bùa phép 
xoa d�u khi ý �� �ã � t ��"c r�i! Tôi �ã c� nh� l i và suy ngh�, và tôi cho r,ng 
không ph�i v�y Không nên ph'ng �oán, suy lu�n và gán ghép. C�n th�t t�nh táo 
và công b,ng. Theo tôi, ông H� không m�n mà l�m v�i c�i cách ru
ng ��t. 
Trong vi�c này, ông b� s�c ép c�a Mao, c�a Stalin. Ông có nhng tính toán riêng 
c�a mình. Th�t ra trách nhi�m tr�c ti	p v� c�i cách ru
ng ��t là � nhng ng��i 
khác, tuy r,ng ông là Ch� t�ch n��c và Ch� t�ch ��ng lúc �y, ông ph�i ch�u ph�n 
trách nhi�m r�t l�n. H�i �y ông v+n mu�n �� ch�m l i công cu
c c�i cách ru
ng 
l�t kháng chi	n th�ng l"i r�i s! hay... 
Th	 nh�ng...  

Bài toán c�a "anh Nhân" 

H�i �y, � Vi�t B�c, các th	 chính tr� c�a "anh Nhân", t�c ông Tr��ng Chinh, còn 
khá là khiêm t�n. Vai trò c�a %�ng còn ch�a sâu, ch�a r
ng. Trên báo Nhân 



Dân, trên �ài phát thanh Ti	ng Nói Vi�t nam, r�t hi	m hoi khi ng��i ta nghe �	n 
Tr��ng Chinh, Ch� t�ch H
i Nghiên c�u ch� ngh�a Mác, tên công khai c�a ��ng 
khi ��ng �ã vào ho t �
ng bí m�t t� cu�i n�m 1946. Vai trò c�a chính ph� 
kháng chi	n là sâu và r
ng. T$ ch�c c�a chính ph� r�t g�n, nh/. Các B
 tr��ng, 
Th� tr��ng ph�n l�n là các chuyên gia, trí th�c, trong �ó s� còn � ngoài ��ng, 
có th�c quy�n không ph�i là ít. %ó là các ông Phan Anh, Tr�n %�ng Khoa, 
Nguy(n Xi�n, Nghiêm Xuân Yêm, T  Quang B&u, Tr�nh V�n Bính, Lê %ình 
Thám, Hoàng Minh Giám, Tr�n Duy H�ng, Phan K	 To i, Lê V�n Hi	n, %�ng 
Phúc Thông, Nguy(n V�n Huyên, Tôn Th�t Tùng, Tr�n Hu T��c, Tr�n Công 
T��ng, Tr�n % i Ngh�a, H� %�c Di... 
(Ông Bùi Tín c�ng sai n�t: Tr�n Công T��ng là ��ng viên c
ng s�n. trong phái 
�oàn ��ng Nam B
 ra Mi�n B�c (trong s� �ó có c� B�y Tr�n), còn ông Phan 
Anh là ��ng viên chính hi�u ��"c ��ng phân công chim m�i không ��ng phái)  
S� phân bi�t gia ��ng viên v�i ng��i ngoài ��ng còn r�t nh/ nhàng. Trên �ây 
ch� có ông Lê V�n Hi	n, Tr�n % i Ngh�a ��"c d� lu�n bi	t là ��ng viên, nh�ng 
��"c ch�n dùng nh� là trí th�c, chuyên gia. 
Lúc �y � mi�n Nam c�ng theo tinh th�n gi�ng nh� � mi�n B�c. Chính quy�n 
m�i � Nam B
 ��"c tuy�n ch�n trong nhng trí th�c yêu n��c khá xu�t s�c. %ó 
là ông Ph m V�n B ch, Ch� t�ch �y ban Kháng Chi	n Hành Chánh Nam B
, 
t�ng ��u ti	n s� lu�t h�c và c& nhân v�n khoa � Pháp v�; bác s� Ph m Ng�c 
Th ch t�t nghi�p y khoa Paris; giáo s� toán h�c Ph m Thi�u; giáo s� v�n h�c Ca 
V�n Th�nh; giáo s� v�t lý %�ng Minh Tr� ��"c �ào t o � Pháp; ki	n trúc s� 
Hu*nh T�n Phát; nhà lu�t h�c Tr�n Công T��ng; k- s� Nguy(n Ng�c Nh�t và 
k- s� Nguy(n Ng�c Bích t�t nghi�p tr��ng bách khoa Paris; k- s� công nghi�p 
Kha V ng Cân; nhà lu�t h�c Ph m Ng�c Thu�n (anh ru
t c�a � i tá Ph m Ng�c 
Th�o); lu�t s� Thái V�n Lung... Ông Phan V�n Ch��ng, ��c ph� s� Sài Gòn n$i 
ti	ng v� am hi�u lu�t pháp và thanh liêm c�ng tham gia chánh quy�n m�i. Tr�n 
V�n Giàu, m
t trí th�c t�ng h�c và ho t �
ng � Pháp, c�ng t�ng là b n h�c c�a 
Maurice Thorez (Pháp) và Broj Ti-to (Nam T�) � tr��ng �ào t o cán b
 c�a %� 
Tam Qu�c T	 � Moscou, b� coi là "Vi�t Minh m�i" và b� cánh "Vi�t Minh c� 
c�a ��ng c
ng s�n %ông D��ng dèm pha và h  th�p do t� t��ng bè phái và 
thành ki	n. H� chê trách Tr�n V�n Giàu �� th�: t� thành ph�n xu�t thân ��a ch�, 
không quan tâm �	n s� cán b
 c
ng s�n b� tù � Côn %�o �� ��a v� ��t li�n s�m, 
quá thân thi	t v�i t��ng Nguy(n Bình (nguyên là ��ng viên Qu�c Dân %�ng 
chuy�n sang %�ng c
ng s�n %ông D��ng). Ông Giàu còn b� lên án là có xu 
h��ng thân Nh�t khi ch� tr��ng l�p Thanh yên T�n Phong (do ông Ph m Ng�c 
Th ch làm th� lãnh chung và lu�t s� Thái V�n Lung là th� lãnh � Sài gòn-Gia 
%�nh). Ông không b� tù, t� n��c ngoài v� nên l! t�t nhiên là b� nhng ng��i 
c
ng s�n chuyên nghi�p � trong n��c dè ch�ng và không tín nhi�m... 
Khi Quân Gi�i Phóng Nhân Dân Trung Qu�c Nam ti	n v�i th	 ch1 tre, hai n��c 
c
ng s�n s�p l�p ��"c th	 liên hoàn m
t gi�i, ai n�y ��u ph�n kh�i. Ng��i ph�n 
ch�n h�n c�, ch�c h�n là "anh Nhân". Ai �ã ti	p thu t� t��ng Mao s�m nh�t, sâu 
nh�t, rõ ràng nh�t? Ai c�ng bi	t ông Tr��ng Chinh, mang bí danh "anh Nhân" 
ho�c anh "Th�n" là ng��i ��c k- Trì C&u Chi	n, Tân Dân Ch� Lu�n, hai tác 



ph3m vào lo i kinh �i�n ch� ngh�a Mao, và vi	t ra cu�n Kháng Chi	n Nh�t %�nh 
Th�ng L"i và Bàn v� Dân Ch� M�i... Vi�t hóa c� n
i dung và hình th�c t� 
t��ng c�a Mao. Vi�c cóp-pi này quá là l
 li(u. C� theo y nh� Tàu, chia cu
c 
kháng chi	n ra làm 3 giai �o n: phòng ng�, c�m c� và t$ng ph�n công. V� sau, 
không th� ��nh rõ n$i là, � Vi�t Nam, giai �o n c�m c� b�t ��u t� bao gi� và t� 
th�i gian nào thì sang giai �o n t$ng ph�n công? C�ng c�n ch� rõ cái tên Tr��ng 
Chinh t�t �ã làm cho ông Mao và c�n th�n c�a ông ta g�t gù khoái chí, vì cu
c 
v n lý Tr��ng Chinh là ��c s�n Trung Hoa, là k* công c�a %�ng c
ng s�n 
Trung Qu�c rút lui t� vùng Trung Nguyên lên phía Tây B�c �� b�o toàn l�c 
l�"ng. T$ng bí th� %�ng c
ng s�n %ông D��ng mang tên r�t là "c
ng s�n Trung 
Qu�c", còn gì h�n na! 
Cùng ph�n ch�n ��c bi�t v�i ông Tr��ng Chinh �� �ón chào "��ng c
ng s�n 
Trung Qu�c v� � i" là các ông Hoàng Qu�c Vi�t, Lê V�n L��ng, Nguy(n Chí 
Thanh, T� Hu... nhng cán b
 ��ng chuyên nghi�p k* c�u, tr��ng thành t� các 
nhà tù �	 qu�c, không ��"c h�c t�p v�n hóa có h� th�ng, không có m
t ngh� 
chuyên môn nào ngoài cái ngh� làm cách m ng. Cùng lo i v�i s� ng��i trên là 
ông Lê Thanh Ngh� � Liên khu Ba, ông Hoàng V�n Hoan � Liên khu B�n, ông 
Nguy(n Duy Trinh � Liên khu Nam, ông Lê %�c Th� � Nam b
, ông Tr�n Qu�c 
Hoàn � vùng quanh th� �ô Hà n
i, ông %. M��i � vùng ���ng s� 5, ông Ph m 
Hùng � Nam B
. H� là nhng � i di�n cho Trung ��ng � các ��a ph��ng, làm 
công tác ��ng chuyên nghi�p, không có ngh� chuyên môn, c�ng ch� có ngh� duy 
nh�t là làm chính tr�. H� nhìn nhng ng��i trí th�c th�t b,ng nhng con m�t 
��nh ki	n c� hu c�a nhng ng��i cách m ng vô s�n chuyên nghi�p, ngh�a là 
theo con m�t c�a Mao. Trí th�c ��ng ngh�a v�i l�p tr��ng ti�u t� s�n ho�c t� 
s�n, ��ng ngh�a v�i không vng vàng, hay giao �
ng, h� luôn ph�i c�i t o, rèn 
luy�n theo g��ng sáng c�a ng��i c
ng s�n, n	u không, hi�u bi	t c�a h� không 
có giá tr� b,ng - xin l.i các b n, �ây chính là ch c�a Mao - c#c phân? Vì phân 
còn có th� có ích bón ru
ng, ch� trí th�c d� h�i c�a các ng��i thì ch� có h i.  
Do ��nh ki	n v�i gi�i trí th�c, h� ��nh ki	n luôn ��i v�i c� tri th�c c�a nhân 
lo i, khinh th� tri th�c khoa h�c t� nhiên, tri th�c k- thu�t. Cái g�c c�a c�n b�nh 
ch� quan, duy ý chí, coi chính tr� là th�ng soái, chính tr� quy	t ��nh t�t c�, c� 
��ng mu�n làm m�i chuy�n ��u thành... b�t ngu�n t� thái �
 c� b�n �y c�a 
nhng ng��i ho t �
ng cách m ng vô s�n chuyên nghi�p v�n không có h�c v�n 
có h� th�ng.  
Ông Nguy(n Kh�c Vi�n có l�n than vãn và nh�n ��nh: n�n chuyên chính vô s�n 
không �áng s" b,ng n�n chuyên chính.. vô h�c, c�a nhng ng��i vô h�c, khinh 
th��ng trí th�c. C�ng c�n nói thêm chính do không có h�c v�n th�t s� nên h� áp 
d#ng chuyên chính vô s�n m
t cách máy móc và tác h i, �	n �
 Mác và Engels 
có s�ng l i c�ng ch� còn bi	t kêu tr�i m
t cách kinh hoàng? Có th� nói nhóm 
ng��i sùng bái Mao Tr ch %ông, làm cách m ng vô s�n chuyên nghi�p �ã t�n 
l�c v��n d�y "giành chính quy�n" theo ki�u cách c�a h�, thông qua cu
c c�i 
cách ru
ng ��t "long tr�i l� ��t" và nh�t là thông qua cu
c ch�nh ��n t$ ch�c 
ti	p theo �ó. H� có th	 m nh c�a cách m ng Trung Qu�c �ang toàn th�ng, c�a 
�
i ng� c�v�n trung Qu�c ào  t xông sang, ��"c h� sùng bái nh� nhng phái 



viên ��c bi�t c�a Mao ch� t�ch. H� s�m nh�n ra th�i c� thu�n l"i. S� ch�n ch�, 
không m�n mà c�a ông H� Chí Minh ��i v�i c�i cách ru
ng ��t không c�n b��c 
��"c h�. H� th�ng th	 khi � % i H
i %�ng l�n th� 2, h� ��a ��"c t� t��ng Mao 
vào �i�u l� c�a %�ng, chính th�c hóa, h"p pháp hóa l�p tr��ng c�a h�. H� th�c 
hi�n m
t ki�u mi-ni "t o ph�n" theo l�i d y c�a Mao, ng��i mà h� b�t ��u coi 
cao h�n ông H�, có th	 l�c m nh h�n ông H�, vì chính ông H� c�ng ng"i ca h	t 
l�i Mao. � % i h
i ��ng l�n th� 2, h� còn giành ��"c th�ng l"i l�n v� t$ ch�c: 
Trung ��ng ��ng và B
 chính tr� ��"c b�u � � i h
i g�m ph�n l�n nhng nhà 
ho t �
ng cách m ng vô s�n chuyên nghi�p, nhng �� �� trung thành t� nguy�n 
c�a ông Mao. 
M
t b��c ngo�t di(n ra mà ít ai nh�n th�y rõ. Mao t�ng nói giành chính quy�n 
là �i�u c� b�n nh�t. Giai c�p nào, ��ng nào, cho �	n phe phái nào giành ��"c 
chính quy�n thì giai c�p �y, ��ng phái �y, phe phái �y s! có t�t c�: quy�n l�c, 
quy�n uy, chi ph�i t��ng lai, n�m h��ng ��c quy�n, ��c l"i. ý �� sâu xa c�a 
"anh Nhân" và nhng nhà cách m ng vô s�n chuyên nghi�p ��"c th�c hi�n: Các 
nhà trí th�c k- thu�t tham gia chính quy�n, trong chính ph� kháng chi	n và 
trong b
 máy t� trên xu�ng d��i b� th�i lo i d�n, b� vô hi�u hóa, b� h  xu�ng vai 
trò t�"ng tr�ng và trang trí. Nhng th�c quy�n h� t�ng s& �#ng tu
t d�n kh'i 
h�. Các cu
c ch�nh hu�n trong C�i cách ru
ng ��t �ã bôi nh� m�t m�i h�, x� v�, 
mi�t th� h�, làm chính h� c�ng m�t h	t t� tin, b� m�c c�m n�ng n� v� t
i l.i là �ã 
do n�n giáo d#c �	 qu�c nh�i s�... nh��ng ch. cho nhng cán b
 xu�t thân t� 
công nông, v�i ���ng l�i t$ ch�c l�y công nông làm c�t cán. B� th�i lo i kh'i 
quy�n l�c, h� r�i chính quy�n �� nh�n vi�c � %�ng Dân Ch�, � %�ng Xã H
i, 
hai ��ng ��"c "nói" là bình ��ng v�i %�ng Lao %
ng Vi�t nam trong M�t Tr�n 
T$ Qu�c Vi�t nam, nh�ng trên th�c t	 ch� là m
t t$ ch�c qu�n chúng lo i hai 
c�a ��ng. N	u h� còn � m
t v� trí chính quy�n nào �ó, dù là B
 tr��ng thì th�c 
quy�n c�ng tu
t kh'i tay h�, h� ph�i "h'i"-th�c t	 là "xin" ý ki	n c�a m
t v� 
Th� tr��ng là �y viên trung ��ng ��ng, là Bí th� ��ng �oàn ho�c Bí th� ��ng 
�y, t� nhng ch� tr��ng l�n cho �	n nhng vi�c nh' nh�t? Tình hình sau C�i 
cách ru
ng ��t là th	. %i�u t� h i này ch�a bao gi� ��"c công nh�n là sai l�m �� 
s&a cha. 
Bi k�ch, n.i �au c�a các ông Hoàng Minh Giám B
 tr��ng V�n hóa, Nghiêm 
Xuân Yêm B
 tr��ng Nông nghi�p, Nguy(n Vãn Huyên B
 tr��ng Giáo �#c, 
%�ng Phúc Thông B
 tr��ng Giao Thông, V� %ình T#ng B
 tr��ng Y t	, Tr�n 
%�ng Khoa B
 tr��ng Th�y l"i, Phan Anh B
 tr��ng Ngo i th��ng, T  Quang 
B&u B
 tr��ng % i h�c, Phan K	 To i B
 tr��ng N
i v# không ph�i là bi k�ch 
cá nhân. Không! Nó l�n h�n nhi�u. %ó là bi k�ch c�a c� m
t ch	 �
, m
t ��t 
n��c m�t h	t cái h�n dân t
c c�a chính mình; m
t ��t n��c bu
c ph�i ��t c�"c 
t��ng lai � nhng con ng��i Tây, Tàu nào �ó, các c# râu ria nào �ó, t� Mác, 
Engels �	n Stalin, Mao Tr ch %ông, trong tay nhng nhà cách m ng chuyên 
nghi�p mi�t th� trí th�c, thành qu� trí tu� c�a loài ng��i. Không có ánh sáng quý 
báu nh�t �y, ��t n��c v+n hành quân hoài trong t�m t�i... và nhân dân thân yêu 
c�a chúng ta ph�i tr� giá, ph�i h�ng ch�u t�t c�. 
Có th� nói ��t n��c m
t th�i gian dài v�a qua n$i lên là anh hùng trong cu
c 



chi	n tranh giành �
c l�p, m�t khác l i b� nghi�n nát b�i m
t n�n chuyên chính 
vô s�n theo ki�u Stalin và Mao Tr ch %ông, m
t n�n chuyên chính n	u không 
ph�i là "vô h�c" nh� ông Nguy(n Kh�c Vi�n ��t ra m
t cách hóm h�nh thì c�ng 
là m
t n�n chuyên chính r�t thi	u h�c th�c và v�n hóa, m
t chính quy�n mà 
nhng nhà trí th�c chân chính- tài gi'i ch�ng kém gì ��ng nghi�p � các n��c 
láng gi�ng- ch� � v� trí ch�u rìa, nhng k1 s- l) làng, ôm h�n cho mình, cho gi�i 
mình và cho ��t n��c b�t h nh c�a mình.  

Nh�ng tay phá phách 

Trong Hoa Xuyên Tuy	t, tôi �ã cho r,ng công cu
c s&a sai trong C�i cách ru
ng 
��t còn h�i h"t, không rút kinh nghi�m �	n n�i �	n ch�n. B�i vì n	u s�m phát 
hi�n sai l�m và rút kinh nghi�m m
t cách th�t sâu s�c thì ch� ngh�a Mao �ã 
��"c phê phán quy	t li�t, b�n ch�t nông dân thi	u h�c �ã ��"c ph�i tr�n. Th�c 
t	 �ã không làm ��"c nh� th	. Không ai dám �#ng �	n ch� ngh�a Mao, �	n h�c 
thuy	t ��u tranh giai c�p c�c �oan, �	n nhng bi�n pháp k* qu�c: t� kh$, ph�n 
t�nh, ki�m th�o... Ng�"c l i, khi nhng ng��i cách m ng vô s�n chuyên nghi�p 
"t o ph�n" giành thêm ��"c nhi�u v� trí then ch�t trong chính quy�n, lo i b' c� 
m
t l�p trí th�c dân t
c yêu n��c và có chuyên môn khá gi'i, thì �nh h��ng c�a 
Mao l i t�ng thêm. Cu
c d/p b' thô b o v# Nhân Vàn Giai Ph3m di(n ra, và 
cu
c c�i t o Công th��ng nghi�p, lo i b' giai c�p t� s�n dân t
c ��"c th�c hi�n. 
%ây v+n là theo kinh nghi�m c�a công cu
c c�i t o � Th�"ng H�i, Thiên Tân, 
B�c Kinh... v+n là theo s� "giúp �)" c�a các "��ng chí phái viên ��c bi�t c�a 
Mao ch� t�ch" v� c�i t o công th��ng nghi�p, c�a các ��ng chí c� v�n, nhng 
"��ng chí V��ng", "��ng chí L�u... có nhi�u kinh nghi�m nóng h$i v� t�n di�t 
n�n s�n xu�t t� doanh. %i�u may m�n n	u có ch�ng, là sau sai l�m c�i cách 
ru
ng ��t, nhng hi�n t�"ng di(n ra � các thành ph� �ông �úc � Trung Qu�c 
nh�: trói tay các nhà t� s�n giàu có nh�t gi�i �i gia ���ng ph� ��u �
i m� l�a, 
b�t các nhà t� s�n �i lao �
ng kh$ sai, b�n b' m
t vài nhà t� s�n mang b�ng 
hi�u c�u k	t v�i b�n �	 qu�c... �ã không tái di(n � Vi�t nam. S� nhà t� s�n "t� 
nguy�n" hi	n kho hàng, c&a hi�u, xí nghi�p, "t� nguy�n" mang c�a chìm, c�a 
n$i "vui v1 hi	n dâng chính ph� và nhân dân chi	m s� �ông. Trên báo chí và 
trong các bu$i nói chuy�n, nhng quan ni�m v� lao �
ng và bóc l
t, v� th" và 
ch�, v� công b,ng và b�t công xã h
i ��"c làm rõ, v�i kh3u hi�u trung tâm c�a 
Marx-Engel: nhng k1 l�"c �o t ph�i b� t��c �o t. Các cu
c phân ��nh thành 
ph�n gi i c�p di(n ra khá c�ng th�ng: ai là t� s�n m i b�n, t� s�n ph�n �
ng, t� 
s�n kiêm ��a ch�? Ai là t� s�n th��ng? Ai là t� s�n ti	n b
, t� s�n dân t
c, t� 
s�n yêu n��c? Các cu
c t� kh$, tính s$ bóc l
t c�a t� s�n, k� l� nhng th� �o n 
bóc l
t, hà hi	p lao �
ng, buôn gian bán l�n, cân �o gian d�i, buôn l�u, ��u óc 
tích tr�, tham ti�n b�t nhân, cá l�n nu�t cá bé, �n ch�i phè ph)n, s�ng sa ��a 
h��ng l c... ��"c ph�i bày, th�ng kê, tính s$. Trong ��u tranh ��y khí th	 � các 
thành th�, nhi�u chuy�n vô lý mà có th�t di(n ra... Nhng hóa ��n, gi�y t� kinh 
doanh, quan h� v�i các hãng, công ty � Pháp, H�ng Ông... b� coi là tài li�u liên 
h� v�i giai cáp t� s�n �	 qu�c, c�u k	t v�i b�n ph�n �
ng qu�c t	! Nhng b�c 



�nh riêng c�a gia �inh ��"c ra tri�n lãm: v" ch�ng ho�c ng��i yêu khoác vai 
nhau trên b� bi�n %� S�n trong các b
 áo t3m, c�nh c��i xin, �ón �âu, �n ti�c 
m�ng thì b� ch� trích là n	p s�ng bê tha, sa ��a, d&ng m) c�a b�n t� s�n, n	p 
s�ng ��i tr#y c�a nhng gia �ình bóc l
t; nhng tác ph3m c�a Lamartine, 
Beaudelaire, và c� c�a Victor Hu go, t� �i�n Pháp... � nhà riêng b� ch#p cho là 
sùng bái v�n hóa x�u xa c�a �	 qu�c; m
t s� ông bà ch� s�ng gi�n d�, không hút 
thu�c, u�ng r�"u, g�n lao �
ng thì b� k	t lu�n ngay là gi� d�i, �óng k�ch �� l�y 
lòng th" nh,m bóc l
t nhi�u h�n... L�p tr��ng giai c�p là ph�i nhìn th�y t�n �áy 
tâm can c�a b�n bóc l
t, chúng không có m
t �i�u gì là t�t h	t, s� thâm hi�m 
c�a chúng là không có gi�i h n, không th� m� h� ��"c? S� nh�n xét và phân 
lo i v� thái �
 chính th� c�a t�ng ng��i t� s�n do các �oàn cán b
 c�i t o th�c 
hi�n theo các m�c: thông su�t v�i chính sách c�a chính ph� và c�a ��ng (lo i 
A); ch�p hành chính sách (lo i B); không thông su�t chính sách, có ph�n �ng 
giai c�p (lo i C). � m.i lo i l i xác ��nh m�c �
 h�n kém, so sánh v�i nhau. 
M
t bà t� s�n bán v�i � ph� Hàng %ào ít lâu sau k� chuy�n v�i bè b n �� c��i 
�	n ch�y n��c m�t. Chính sách c�a ��ng d+n �	n ch. các nhà t� s�n ph�i �óng 
k�ch. Có ông su�t �êm không ng�, không ph�i vì ti	c c�a, mà ch� s" d�n cái b� 
liên l#y V�y mà t�nh d�y, soi g��ng là ph�i t�p "c��i"- vì các cán b
 c�i t o 
c�ng l i r�t ít h�c nên hay xem t��ng! Anh bu�n thiu s! b� quy k	t là ng�m 
ng�m "có ý th�c ph�n �ng giai c�p", và con cái s! không ��"c �i h�c ti	p, 
không ��"c vào � i h�c, cho nên ông c��i luôn mi�ng và c�ng vâng d  luôn 
mi�ng... Và cái c��i c�a ông bi	n m�t sau khi c�i t o hoàn thành, nh�ng cái ki�u 
vâng d  còn t�n t i mãi v� sau? Và nhà th� Quang D�ng b� "n�n" �úng vào th�i 
�i�m này. 
Có th� nói ch� vì m
t câu th�! Anh b
 �
i tr1, kh'e, yêu ��i, tinh ngh�ch na, tôi 
quen t� h�i � Liên khu 3 cu�i n�m 1949 �y có �ôi ria mép th�t �áng yêu. Nhng 
bài th� Tây Ti	n, Chi�u S�n Tây c�a anh b�n ti�u t� s�n t ch t ch xè chúng tôi 
luôn thu
c lòng, ngâm nga khi ng� �êm trong r�ng. Trong không khí ��u tranh 
giai c�p c�ng th�ng c�i t o t� s�n �y, trong m
t cu
c h�p, nhà th� T� Hu trùm 
t� t��ng v�n hóa nh�n xét: th� Quang D�ng mang b�n ch�t ti�u t� s�n? Còn 
thêm ch�t t� s�n na "%êm m� Hà n
i dáng Ki�u th�m" là cái gì? M� v� b�n 
ti�u th� con cái t� s�n! Không lành m nh! Có th� ông T� Hu không có ác ý v�i 
Quang D�ng nh�ng l�i lãnh d o là thuôn vàng th��c ng�c. Cán b
 Tuyên hu�n 
v
i vã ph$ bi	n r
ng rãi, thêm th�t chút m�m mu�i và th	 là Quang D�ng b.ng 
��"c "�� b t" vào hàng ng� Nhân V�n Giai Ph3m, nguy hi�m, b n bè th�a 
th�t... �� r�i v� sau ch	t trong �ói nghèo và ôm c� m�i h�n xu�ng su�i vàng. Sau 
�ó nhà vãn Nguy(n Tuân c�ng b� các ông trùm v�n hóa ch#p cho cái m� t� s�n 
to t��ng ch� vì m
t bài khá hay v� Ph�! %�u tranh giai c�p h&ng h�c khí th	 l i 
không vi	t, �i vi	t v� ph�! %ó là tinh th�n h��ng th#, nh�p nháp rung �ùi c�a 
b�n án bám, bóc l
t, b�n t� s�n. %ó là ch� ngh�a c�m giác (l�m ch� ngh�a th	!) 
trong v�n h�c! C� m
t th�i gian dài, Nguy(n Tuân n,m nhà vì bè b n khi g�p 
th��ng xa lánh, không v�n vã b�t tay. N.i s" "liên quan" v�i m
t nhà v�n "có 
v�n �� chính tr�"? 
M
t nhân v�t xu�t hi�n trong c�i t o giai c�p t� s�n khá n$i ngay t� cu�i n�m 



1956 là ông %. M��i. Ông v�n là cán b
 ch� huy m�t tr�n ���ng s� 5 Hà n
i-
H�i Phòng, sau �ó v� làm Bí th� Thành �y H�i Phòng. Ông ��"c chuy�n v� Hà 
n
i tham gia lãnh � o "chi	n d�ch �ánh t� s�n", tên g�i bên trong c�a "cu
c v�n 
�
ng phát �
ng qu�n chúng c�i t o công th��ng nghi�p t� b�n t� doanh". %ây là 
th�i c� c�a ông, vì ông có m
t cái "mác" trong lý l�ch: thành ph�n giai c�p là th" 
th� công, th" cha khóa và s�n c&a rong t� 14, 15 tu$i � vùng Vãn %i�n, Thanh 
Trì, Phú Xuyên... Không có th" t� các c� s� công nghi�p l�n trong n�n � i công 
nghi�p t� b�n ch� ngh�a mà Các Mác t�ng nghiên c�u, thì th" th� công c�ng 
t m ��"c. Giá h'i ông, ông b� bóc l
t ra sao, b� ông ch� nào bóc l
t �	n t�n 
x��ng t�y, thì ông c�ng khó tr� l�i. Ông ��"c ��"c x	p là thành ph�n công 
nhân (!). Mà công nhân là giai c�p lãnh � o, không chia s1 cho ai! Ông "l�p 
công" l�n � H�i Phòng, ��c bi�t là Hà n
i, r�i Nam %�nh... Ông hay nói, nói 
nhi�u � các cu
c h�p, và bao gi� c�ng nói r�t m nh, tay ch�t xu�ng liên t#c nh� 
�ang b�m v,m k1 ��ch, nói �	n kh�n c$ v+n còn mu�n nói hoài. Ông b�n ��u 
tranh, không có thì gi� h�c b�t c� th� ngo i ng nào, dù là ti	ng Pháp, ti	ng 
Anh, ti	ng Tàu hay ti	ng Nga. Nh�ng ông bi	t �� chuy�n �� có th� thao thao nói 
v� m�i �� tài, v� m�i khu v�c và qu�c gia,v� khoa h�c xã h
i, và k- thu�t... 
Khi ��ng quy	t ��nh xây d�ng ch� ngh�a xã h
i trong c� n��c sau tháng 4 n�m 
1975 thì B
 Chính Tr� li�n xu�t t��ng vào Nam �� ch� huy công cu
c c�i t o 
công th��ng nghi�p t� b�n t� doanh. Ông %. M��i ��"c ch� ��nh làm "t� l�nh": 
Tr��ng ban Ch� � o c�i t o công th��ng nghi�p toàn mi�n Nam, v�i 6 v� phó 
ban. Riêng � Sài Gòn, ��a bàn quan tr�ng và ph�c t p nh�t, ông thành l�p c� 
quan ch� � o và 11 �oàn công tác. %oàn viên l�y cán b
 quân �
i và công an 
làm nòng c�t, cán b
 các c� quan khác b$ xung thêm th�t vào các �oàn �y Quân 
�
i có 6 �oàn do ông Nam Tr�n, tên th�t là Tr�n V�n Danh, Phó t� l�nh Quân 
khu 7 ch� huy. L�c l�"ng công an có 5 �oàn do ông Cao %�ng Chi	m, bí danh là 
Sáu Hoàng ch� huy. Tôi quen ông N�m Tr�n t� h�i 1973, � tr i Davis trong sân 
bay Tân S�n Nh�t, khi ông làm phó �oàn c�a chính ph� cách m ng lâm th�i 
mi�n Nam Vi�t nam trong Ban Liên H"p quân s� 4 bên. Ông v�n là cán b
 quân 
báo. V� sau này ông là Th� tr��ng B
 xây d�ng, ph# trách ch� huy vi�c xây 
d�ng nhà máy th�y �i�n Tr� An. H�i c�i t o t� s�n, ông th��ng báo tin riêng cho 
tôi t�i tham d� các cu
c giao ban hàng ngày � ngay t i H
i Tr��ng Th�ng Nh�t, 
dinh %
c L�p. Tôi b�t ��u quen ông Sáu Hoàng ngày 30 tháng 4 n�m 1975 � 
Dinh %
c L�p. Công b,ng mà nói, ông m�i là ng��i chính th�c ��"c ông 
Hu*nh T�n Phát, Th� t��ng Chính ph� cách m ng lâm th�i mi�n Nam Vi�t 
nam, giao nhi�m v# vào Sài Gòn �� ti	p nh�n chính quy�n Sài Gòn. Ông vào có 
ph�n ch�m, vào kho�ng 3 gi� chi�u. Ông g�p �� m�t nhng ng��i trong chính 
ph� D��ng V�n Minh � l i trong dinh %
c L�p lúc �y. Tôi còn nh� rõ sau �ó 
ông D��ng V�n Minh h'i tôi: ông Sáu Hoàng có ph�i là ông Cao %�ng Chi	m 
h�i 1945 là ch� huy T� v� cu
c c�a Sài Gòn không? Tôi tr� l�i là chính ông ta 
�ó! Trong th�i gian c�i t o t� s�n, ông Sáu Hoàng ��t b�n doanh � tr# s� B
 t� 
l�nh Công An thành ph� (C�nh sát %ô thành c�) trên ���ng Tr�n H�ng % o. 
Chính ông �ã k� cho tôi v� các ông "vua lúa g o, "vua" s�t ph	 th�i, "vua" hóa 
ch�t, "vua" nông c�... �� tài s�n, quá trình làm giàu và thái �
 c�a h� trong c�i 



t o. 
Tôi th��ng ngh� r,ng nhng ng��i lãnh � o c
ng s�n có v1 thi�n ngh� v� các 
cu
c v�n �
ng "phá", mang tính ch�t phá ho i h�n là trong s� nghi�p xây, 
nhng công vi�c mang tính ch�t xây d�ng. Chi	n tranh là phá. Cao nh�t là "phá 
ho i" sinh l�c ��i ph��ng. Tôi �ã d� nhng chi	n d�ch phá thành ph� Vinh h�i 
1946; ch� vài tu�n, nhng nhà c&a dinh th� xây d�ng hàng tr�m n�m �$ s�p. 
Không còn l�y m
t b�c t��ng nh'. D#ng c# phá r�t ��n gi�n, g�y s�t l�n, 
thoáng, �#c. Và hi�u qu� l�n nh�t là b
 húc t��ng làm b,ng 3 thanh s�t ���ng 
xe l&a bu
c ch#m chéo vào nhau, t� �ó treo m
t thanh s�t �� th�c vào t��ng, 
trông gi�ng nh� chi	c gàu dai tát n��c. C� th	 mà th�c, t��ng th�ng d�n và s#p 
r�t nhanh... Cái d#ng c# phá ��n gi�n v�y, vi�c làm ��n gi�n v�y, nh�ng xây 
d�ng thì ph�c t p g�p hàng tri�u dân. Tiêu th$ kháng chi	n ch� vài bu$i, còn xây 
d�ng m
t thành ph�, ph�i vài ch#c t�i hàng tr�m n�m! Ai c�ng bi	t tr�ng cho 
r�ng cây m�c ph�i m�t 10 n�m, 20 n�m, ho�c hàng tràm n�m. Nh�ng ch�t cây 
xu�ng thì ch� m
t tháng! 
Tr�ng ng��i c�ng th	. Luy�n thành ng��i t�t, ng��i tài, ng��i có tâm h�n �/p, 
có hi�u bi	t r
ng, th�t công phu. Nh�ng khi xã h
i suy ��i, con ng��i xu�ng 
c�p, sa sút, bàng ho i v� ph3m ch�t r�t nhanh. %ó là tình tr ng hi�n nay. Ngh� 
�	n khi ph�i d�ng d�y mà kinh, xây d�ng con ng��i tr� l i t�t �/p ph�i hàng th	 
h�, và bi	t bao công s�c, �i�u ki�n! Nhng ng��i c$ súy ��u tranh giai c�p m
t 
cách c�c �oan, sùng bái b o l�c, kh3u súng, mang t� t��ng phá phách, di�t tr�... 
rõ ràng không có kh� n�ng �� xây d�ng nên m
t xã h
i g�m nhng con ng��i 
t�t và �/p, dù cho h� nói mi�ng hàng tri�u dân v� con ng��i m�i. H� thích 
dùng, quen dùng "chi	c máy nghi�n" h�n là chi	c com-pa, máy tính, c�n tr#c, 
sách v� và tâm tình. 
Gia n�m 1992, � Paris, tôi g�p m
t anh nghiên c�u sinh tr1 � m
t vi�n thu
c 
khoa h�c xã h
i t� Hà n
i sang. Tôi �i v�i m
t anh b n Vi�t Ki�u t�ng � Pháp 
g�n 30 n�m quen anh nghiên c�u sinh này t� tr��c. Anh không bi	t tôi, ch�c 
ngh� r,ng tôi c�ng �ã � bên này r�t lâu. Chúng tôi nói v� dân ch�, v� cu
c b�u 
c& � bên nhà, v� nhng nhân v�t lãnh � o. Anh b n Vi�t Ki�u h'i anh nghiên 
c�u sinh tr1 v� T$ng bí th� %. M��i. Th	 là anh b n tr1 h�c lên: "Ông M��i à? 
Các anh ch�ng bi	t gì c�! H�. Ông �y là ng��i phá phách! B�n tôi � Hà n
i ��u 
ngh� th	. Di�t t� hu, di�t t� s�n dân t
c mi�n B�c là ông �y. Di�t t� s�n mi�n 
Nam c�ng là ông �y. Tr��ng ban c�i t o kia mà! %� bây gi� l i kêu g�i ng��i ta 
b' v�n ra làm �n, s�n xu�t! Các ông ch�ng bi	t gì c�! Ai �a (xin l.i b n ��c, tôi 
xin phép ghi nguyên l�i anh b n trí th�c tr1) m
t ��ng � Xuân Mai, mua xi 
m�ng, s�t thép làm bao nhiêu là n�n nhà, ��nh d�ng thành ph� th� ph� Hà S�n 
Bình, r�i b' �ó? T�n bao nhiêu các ông bi	t không? Hàng ch#c t0. R�i ai �a m
t 
��ng na � Xuân Hòa (� g�n th� xã Phúc Yên, t�nh V�nh Phú) ��nh ��a trung 
tâm th� �ô lên �ó, t�n bao nhiêu xi m�ng, s�t thép, r�i l i qu�ng �ó?  
"Còn các ông nói v� b�u c& � � i h
i ��ng và b�u qu�c h
i à? Các ông ch�ng 
bi	t gì c�? B�u bán cái gì. Các ông �y chia gh	 v�i nhau, phân vai c� r�i, ti�n 
ch	 mà l2? Sau �ó bu
c dân ph�i b' phi	u, th	 thôi! T� ch�n, t� ch�n c�. Các 
ông c� h'i quý v� �y, s! rõ. C� h'i th	 này này: Xin các ngài v�t tay lên trán, 



ngh� k- xem có ph�i quý ngài ��"c nhân dân l�a ch�n và tín nhi�m hay không? 
Các ngài s! �' m�t, ng�m h
t th� cho mà xem!" 
Anh b n Vi�t Ki�u và tôi h'i anh ta, v� Hà n
i, anh có dám nói v�y không? 
%ang �à h�ng, anh ta c��i to, l�c ��u: ch�a, ch�a dám. Nh�ng b n bè hi�u nhau 
g�p nhau thì s" gì, nói h	t, nói còn h�n th	 �y ch�. Trí th�c trong n��c chúng 
tôi �c l�m ch�, cay l�m ch�, h� d� trò gì chúng tôi bi	t ngay, hi�u ngay ch�, 
chúng tôi có ph�i tr1 con �âu mà x' m�i ��"c. R�i s! �	n lúc ch�... 
Tôi và anh b n Vi�t ki�u g"i l i kh3u khí hùng h�n c�a anh khi h'i v� v� t��ng 
Lê %�c Anh ��"c 100 ph�n tr�m phi	u b�u � Qu�c H
i. Anh l i h�ng máu: 
"%ó, các ông th�y không. H� làm toàn chuy�n ng�"c ��i. Thái Lan ch	 �
 quân 
phi�t hàng m�y ch#c n�m b� �$. Dân �òi ph�i l�p chính quy�n dân s�. Thì ph�i 
l�p. L�p r�i. � Nam Hàn, chính ph� quân phi�t c�ng h	t r�i! Ta l i làm ng�"c, 
��a ông t��ng lên. Mà ông này trí th�c chúng tôi ch�ng ai bi	t ông ta là ai c�. 
Ch� bi	t r,ng ông ta ch� bi	t làm chi	n tranh � Cam B�t �� b� c� th	 gi�i tr�ng 
ph t. Mà lúc này là xây d�ng, là phát tri�n. T� duy c�a ông ta là t� duy tàn phá, 
t� duy chi	n tranh, t� duy ��i ��u. Trong khi c�n t� duy kinh t	, t� duy xây 
d�ng. H� toàn làm ng�"c! H� phá nát h	t..." %úng là kh3u khí m�i c�a trí th�c 
tr1, bi	t t�c gi�n, bi	t n$i gi�n, tr��c hi�n tình ��t n��c. 

Tha thi�t xin ���c... ch�t? 

Tôi c� nh� l i cái th�i c�i t o � mi�n B�c h�i 1957, 1958 và c�i t o � men Nam 
1977, 1978... Nhng con ng��i duy ý chí nh� ông T� Hu ph# trách vi�c c�i t o 
nông nghi�p và ông %. M��i ph# trách c�i t o công th��ng nghi�p ngh� và còn 
bu
c m�i ng��i ph�i ngh� theo là c� c�i t o là có ch� ngh�a xã h
i. H� làm 
ng�"c v�i lý lu�n c�a Mác v� quan h� gia s�c s�n xu�t v�i quan h� s�n xu�t. 
Mác nh�c �i nh�c l i r,ng ph�i �� cho s�c s�n xu�t phát tri�n sung mãn nh� qu� 
tr�ng ph�i ch� cho hình thành con gà con, nh� ng��i m/ ph�i ch� 9 tháng 10 
ngày sau khi b�t ��u mang b�u m�i có th� chuy�n sang th�i k* m�i. C�ng m�y 
theo ý mu�n ch� quan c�ng chiu, s! b� th�t b i, b� tr�ng ph t. 
� Vi�t nam, s�c s�n xu�t t� b�n ch� ngh�a m�i manh nha. Nhng ng��i c
ng 
s�n Vi�t nam s�t ru
t, nôn nóng, chuyên làm các chuy�n trái khoáy, ng�"c quy 
lu�t, c�)ng b�c. � nông thôn c�ng th	, v�a m�i chia ru
ng, ng��i nông dân 
ch�a k�p h��ng quy�n s� hu v� m�nh ru
ng c�a mình thì �ã bu
c h� vào h"p 
tác xã, �i t�p th� ra ��ng theo ti	ng k1ng! Ph��ng th�c s�n xu�t t� b�n v�a kh�i 
��u v�i m
t s� nhà kinh doanh non tr1 thì h� �ã gi�t mình nghe �	n: b' qua giai 
�o n phát tri�n t� b�n ch� ngh�a �� ti	n lên ch� ngh�a xã h
i  
H� theo g��ng Stalin, s�n xu�t t� b�n ch� ngh�a � Nga còn r�t y	u so v�i Tây 
Âu, v�y mà c�ng c� li�u �i lên ch� ngh�a xã h
i. L i còn khoe �ã hoàn thành 
b��c ��u ch� ngh�a xã h
i t� n�m 1932, c� xã h
i �ã không còn và s! không bao 
gi� có th�t nghi�p và kh�ng ho�ng! Sau �ó còn huênh hoang t� h�i nhng n�m 
70 là hoàn thành v� c� b�n vi�c xây d�ng ch� ngh�a xã h
i! T� nay là b��c vào 
th�i k* l�ch s& m�i: xây d�ng c� s� v�t ch�t c�a ch� ngh�a c
ng s�n! H� c�ng 
theo g��ng ông Mao �� nh�y v�t, nh�y v�t hoài, nh�y v�t mãi, mà c� toàn nh�y 



v�t... lùi l i phía sau! Báo %�c v�a nh�n ��nh, Trung Qu�c ngày nay d��i s� 
lãnh � o c�a ông %�ng Ti�u Bình �ang quá �
 t� ch� ngh�a xã h
i sang... ch� 
ngh�a t� b�n! 
Bao nhiêu �i�u rõ nh� ban ngày nh� v�y, nh�ng nhng ng��i lãnh � o %�ng 
c
ng s�n Vi�t nam v+n c� kh�ng ��nh li�u là �ang xây d�ng ch� ngh�a xã h
i, 
r,ng �	n 1995 s! c� b�n gi�i quy	t xong cu
c kh�ng ho�ng và �	n n�m 2.000 
thu nh�p h,ng n�m theo ��u ng��i s! � t 400 �ô la/n�m, dù cho s� dân ��"c d� 
ki	n s! � t trên 80 tri�u! H� �âu có thi	u ��u óc "lãng m n" và "trí t��ng 
t�"ng"! Và h� c�ng không thi	u thông minh! Thông minh" theo ngh�a nhng 
m�u m/o v�t. H� thi	u cách nhìn thoáng � t, nh�ng m�u m/o thì không thi	u � 
nhng b��c cu�i cùng c�a công cu
c c�i t o công th��ng nghi�p! M.i ng��i t� 
s�n ��"c quy�n", ��"c "phép bi	u tài s�n n$i và chìm c�a mình. %i�u này lâ "t� 
giác" thôi. Không ai b� b�t bu
c c�? H� ph�i làm ��n, và sau khi n
p ��n, còn 
ph�i h�i h
p ch� xem chính ph� và ��ng có vui lòng ti	p nh�n hay không! H� 
c�ng ph�i n
p ��n xin vào công ty h"p doanh, và th�p th'm ch� xem có ��"c 
nh�n vào h"p doanh hay không! Không có công th�c s4n cho nhng lá ��n áy. 
%ã có cán b
 g"i ý và h��ng d+n cung cách vi	t ��n, sao cho th�t tha thi	t, chân 
thành. Nào là ��"c c�i t o là m
t vinh d� to l�n, là h nh phúc cho b�n thân và 
c� gia �ình, nào là ��"c ph�n ��u �� tr� thành ng��i lao �
ng v�n là mong ��c 
th�m kín �p � t� lâu nào là nay xin hi	n c� s� s�n xu�t kinh �oành m
t cách 
hoàn toàn t� giác và t� nguy�n, r�t mong ��"c các c�p c�u xét và ti	p nh�n cho. 
R�i l i còn nguy�n ch�p hành th�t t�t m�i chính sách c�a ��ng và nhà n��c... �y 
là vì ch� sau khi ��"c ch�p nh�n vi�c hi	n các c� s� ho�c ��"c vào công t� h"p 
doanh r�i thì ng��i t� s�n m�i ��"c c�t cái m� t� s�n x�u xa t�i h$, �� ��"c 
vinh d� nh�n vào M�t Tr�n T$ Qu�c, vào H
i công th��ng gia yêu n��c, có khi 
còn ��"c là Phó giám ��c xí nghi�p ho�c c&a hàng... Và con cái h� m�i ��"c �i 
h�c bình th��ng, v�i l�i phê trong lý l�ch và h�c b : gia �ình ch�p hành t�t 
chính sách c�a %�ng và nhà n��c. %ó là vinh d� c�a c# Ngô T& H , c# Nguy(n 
S�n Hà, ông Bùi H�ng Gia, ông bà Tr�nh Vãn Bô... tuy g�n nh� tr�ng tay nh�ng 
l i có th� t� hào �ã tr� nên nhân v�t xã h
i ��"c tr�ng n�, không còn b� khinh 
th� nh� khi b�t ��u cu
c c�i t o. 
� mi�n Nam, vi�c xin hi	n dâng tài s�n � i th� c�ng là nh� th	. Cái khác là so 
v�i mi�n B�c tài s�n c�a bà con t� s�n l�n h�n nhi�u. C� t�ng dãy nhà l�u cho 
thuê c�a t� s�n nhà ��t, nhng �oàn xe t�i, t�ng �oàn thuy�n máy c�a t� s�n v�n 
t�i, nhng nhà máy c) b� v�i hàng tràm máy d�t, máy s"i, nhng c� s� nông c�, 
l�p máy truy�n thanh, máy vô tuy	n truy�n hình, r�i các xí nghi�p làm xà phòng, 
thu�c lá, bóng �èn, phích n��c, làm sa h
p, n��c m�m... ��u ��"c các ông bà 
ch� "t� nguy�n", vui v1 "xin ��"c hi	n dâng cho ��ng và chính ph�, và c�m 
th�y "h nh phúc" ��"c �$i ��i �� tr� thành ng��i lao �
ng v1 vang. 
M
t nhà kinh doanh n$i ti	ng m
t th�i � Sài Gòn am hi�u sâu s�c các chính 
sách c�a ch	 �
 c
ng s�n, nh�n xét r,ng: tôi s�ng qua hai ch	 �
, hi�u h� khá rô. 
Ví nh� anh có v��n cây ao cá v�i nhà �. D��i ch	 �
 ông Thi�u thì b�n lính �i 
qua, chúng hái tr#i trái cây, b�t gà v�t, �ánh cá �n nh�u, phá nát c� v��n... 
Nh�ng v+n còn ao, còn v��n, còn ��t c�a mình. Còn ch	 �
 c
ng s�n, h� không 



�#ng �	n m
t cây c�i, m
t qu� tr�ng gà, có v1 t�t v�y �ó. Th	 r�i, r#p m
t cái 
h� l�y c�a mình luôn c� nhà, c� v��n, c� ao, c� êm nh� không, mà l i còn ra v1 
làm phúc cho mình na. H� là nhng ng��i b�c th�y v� t��c �o t! Ng��i có c�a 
c� ph�i c��i mà tha thi	t xin h� cho mình ��"c... ch	t! 
Ông c��i cay ��ng: "Ch� ngh�a Mác-Lênin thâm th�t!" 

Ba nhân v�t v�ng bóng 

Do chính sách c�i t o v
i vã "nh�y v�t" lên ch� ngh�a xã h
i nên c� m
t t�ng l�p 
nhà kinh doanh non tr1 �ã b� "t�n di�t". H� b� di�t không ph�i v� xác th�t, mà v� 
ho t �
ng kinh doanh. H� là nhng ng��i am hi�u s�n xu�t, d�ng x��ng, ch�n 
công nhân, theo dõi quy trình s�n xu�t, bén nh y v�i th� tr��ng giá c� trong và 
ngoài n��c. H� là nhân v�t quy	t ��nh cho s�c s�n xu�t phái tri�n. H� có v�n, c� 
v�n tài chính và v�n hi�u bi	t, kinh nghi�m. Trong cu�n T� B�n Lu�n, Marx �ã 
�ánh giá r�t cao l�p nhân v�t này, t� khi ch� ngh�a t� b�n b�t ��u xu�t hi�n cho 
�	n khi nó tr��ng thành vng ch�c. H� là nhàn v�t trung tâm c�a ch	 �
. H� 
gi��ng cao lá c� t� do, dân ch�. Lao �
ng coi h� là án nhân, là ng��i t o công 
an vi�c làm ngày càng nhi�u, tr� cho ng��i lao �
ng then l��ng h"p lý, cùng 
nhau �òi quy�n t� do và dân ch�. Mâu thu+n gia ch� và th" ch�a thành xung 
�
t d d
i... Chính h� là t�ng l�p quan tr�ng nh�t �ã t o nên nhng con r�ng � 
Singapore, � H�ng công, � Nam Hàn và %ài Loan. Ông Lý Quang Di�u mà m
t 
h�i nhng ng��i lãnh � o cao nh�t � Hà n
i suy tôn là b�c th�y, là nhân v�t tiêu 
bi�u cho t�ng l�p �y, t�ng l�p mà chính h� �ã ra tay t�n di�t m
t cách mù quáng 
và d i d
t, v�i nhng th� �o n khôn khéo k� trên, làm h i cho toàn xã h
i, làm 
�iêu ��ng c� ng��i lao �
ng. 
Bây gi� ��t n��c l i c�n �	n nhng nhân v�t �y, nhng Nhân v�t kinh doanh. 
Báo Asahi, Nh�t B�n �ã t$ng k	t t� ��u nhng n�m 70 r,ng, xã h
i phát tri�n 
c�n �	n 3 lo i nhân v�t: nhân v�t kinh doanh, nhân v�t khoa h�c k- thu�t và 
nhân v�t chính tr�. Con ng��i là v�n g�c. N	u có �� ba lo i nhân v�t nói trên, và 
v�i ch�t l�"ng cao, thì s! có phát tri�n. Nhân v�t kinh doanh ��"c k� ��u tiên vì 
h� thúc �3y s� phát tri�n c�a kinh t	, n�n t�ng c�a xã h
i. Vãn h�c n��c M- và 
v�n h�c Nh�t B�n ca ng"i ��c bi�t nhng con ng��i t� nghèo kém, tay không, 
v�n li	ng ít tr� thành tri�u phú m
t cách chính �áng. H� có ngh� l�c, có óc t� 
ch�c, sáng t o, bi	t t o th�i c� và t�n d#ng th�i c�, d+n �	n thành � t. H� ��"c 
c� xã h
i, c� dân t
c quý tr�ng, v� n�. Tôi ��"c g�p m
t s� ng��i thành � t nh� 
th	 trong c
ng ��ng ng��i Vi�t � h�i ngo i. H� b� nhng chi	n d�ch c�i t o � 
Sài Gòn xua �u$i ra n��c ngoài, m�t h	t v�n li	ng, h� làm l i t� ��u và thành 
� i có ng��i thành � t l�n? 
Hi�n nay � trong n��c v+n ch�a có �� �i�u ki�n môi tr��ng c nh tranh lành 
m nh và pháp lu�t ��y �� �� có th� xu�t hi�n m
t l�p nhân v�t kinh doanh m�i, 
m
t t�ng l�p �ã t�ng b� chính quy�n lên án, mi�t th� và th� tiêu. Lo i nhân v�t 
c# th� th� hai �ang v�ng bóng là nhng nhà lu�t s� t� do. %�t n��c v+n ch�a có 
Tr��ng % i H�c Lu�t h�n hoi, v�n thi	u lu�t v� dân s� và lu�t th��ng m i (�ang 
nh� n��c Pháp giúp!) và nhi�u b
 lu�t khác; lu�t s� hi�n nay ��u là lu�t s� c�a 



nhà n��c, bênh v�c nhà n��c. � m
t xã h
i pháp quy�n, v� trí ng��i lu�t s� t� 
do r�t h� tr�ng; h� b�o v� quy�n l"i, danh d�, tài s�n, quy�n t� do c�a công dân, 
không �� ai xâm ph m dù �ó là các quan ch�c c�p cao nh�t, dù �ó là c� quan 
nhà n��c. Không ai có th� làm càn ��"c. T i �ó ngh� lu�t s� ��"c coi tr�ng; 
vi�c làm lu�t, b$ xung lu�t, s&a cha lu�t di(n ra hang ngày; lu�t l� tôn nghiêm, 
x& án công minh. Ng��i công dán s�ng �àng hoàng, n	u không ph m lu�t thì 
không ph�i s" ai h	t, ung dung t� t i. %	n bao gi� n��c ta m�i có lu�t s� t� do, 
có �� lu�t, lu�t phát ��"c m�i ng��i tôn tr�ng? %�ng s! không có quy�n can 
thi�p �	n lu�t pháp, bóp méo lu�t pháp, x& án tùy ti�n, bênh k1 gian, lr� ng��i 
ngay. Nhng ng��i lãnh � o cao nh�t c�a ��ng c�ng s! ph�i b� truy t� khi ph m 
pháp, còn ng�i trên lu�t pháp? Không có lu�t pháp nghiêm ch�nh thì s! là m
t 
ki�u lu�t r�ng! Hi�n nay nhng ng��i lãnh � o có nói �	n lu�t, �	n th�o ra lu�t 
m�i, �	n tôn tr�ng pháp lu�t, nh�ng h� không th�t lòng, h� mi(n c�)ng ph�i nói 
�	n mà không th�t tâm th�c hi�n! 
Lo i nhân v�t c# th� th� ba r�t c�n cho xã h
i hi�n � i mà hi�n nay v�ng bóng 
�ó là nhng nhà làm báo t� do. H� là nhng ng��i vi	t báo, bao g�m c� ng��i 
làm báo nói, báo �i�n t&, phóng viên truy�n thanh và vô tuy	n truy�n hình. H� 
thành m
t �
i ng� �ông ��o, t o nên công lu�n xã h
i. H� có quy�n phê phán, 
nh�n xét, khen chê chính ph�, T$ng Th�ng, B
 tr��ng... Không có ai có th� c�n 
tr�, ng�n c�m. %�ng th�i h� ch�u trách nhi�m tr��c lu�t pháp và công lu�n. H� 
s! b� tù t
i n	u vu cáo. H� thay m�t công lu�n trong xã h
i ch�t v�n v� m�i v�n 
��, m�i nhân v�t và b�t bu
c nhng ng��i �y ph�i tr� l�i. H� t o nên quy�n l�c 
th� t�, ngoài quy�n l�p pháp, hành pháp và t� pháp; không có báo chí t� do thì 
dân ch� ch� là dân ch� gi�, dân ch� què qu�t. 
� n��c ta Hi	n pháp công nh�n quy�n t� do báo chí, t� do ngôn lu�n, nh�ng lu�t 
báo chí l i c�m báo t� nhân. Lu�t �y là vi hi	n, là ng�"c v�i hi	n pháp. Vi�c 
c�m báo t� nhân ch�ng t' ��ng và chính ph� hi�n nay r�t s" công lu�n, ch� 
mu�n nghe l�i mình nói, r�t s" dân ch�, s" quy�n t� do c�a công dân. C�n hi�u 
tr�ng trong xã h
i dân ch� m
t t� báo t� nhân không �àng hoàng, vi	t láo, vu 
kh�ng s! b� phá s�n s�m vì b� ph t v  và xã h
i t3y chay. 
S� thi	u v�ng trong xã h
i Vi�t nam ba lo i nhân v�t c# th� trên �ây, b�t ngu�n 
sâu xa t� Mác, Lênin và ch� thuy	t c�a các ông này. Ch� ngh�a Mác Lênin b' 
qua không bàn �	n vi�c thi	t l�p m
t xã h
i công dân d��i ch� ngh�a xã h
i. 
H� c��ng �i�u b�n ch�t giai c�p và ��u tranh giai c�p, nh�n m nh �	n chuyên 
chính c�a giai c�p vô s�n, ��t ��ng � trên pháp lu�t. H� không h� ngh� �	n xây 
d�ng m
t xã h
i dân s� mang l i cho ng��i công dân nhng quy�n l�c ��y �� 
nh�t và t o ra m�i �i�u ki�n cho vi�c th�c hi�n nhng quy�n �y trong ��i s�ng 
hàng ngày. Cái l. h$ng l�n này là m
t nguyên nhân r�t c� b�n d+n �	n s� s#p �$ 
hàng lo t các n��c xã h
i ch� ngh�a hi�n th�c trong th�i gian g�n �ây. Câu nói 
c�a Lênin v� n�n dân ch� xã h
i ch� ngh�a cao g�p nhi�u dân n�n dân ch� t� s�n 
ch� là s� nói d�i, thành m
t �i�u m�a mai kh$ng l�! Công cu
c �$i m�i � Vi�t 
nam hi�n nay, v� m�t nhân s� không chú tr�ng t o nên m
t l�p ng��i kinh 
doanh có tài n�ng, m
t lo t lu�t s� t� do có công tâm và tay ngh� gi'i, m
t �
i 
ng� phóng viên và nhà báo t� do (c� báo vi	t và báo nói) v�i các �ài phát thanh 



và tr m vô tuy	n truy�n hình t� nhãn thì �$i m�i v+n ch� là có �$i mà không 
m�i, có thay mà không �$i. S! v+n là m
t xã h
i ch�m ti	n, không sao hòa nh�p 
v�i th	 gi�i hi�n � i! 

B�c th� c�a ông Phan Chu Trinh 

Ông H� Chí Minh ��"c coi là ng��i truy�n bá m nh m! ch� ngh�a Mác Lé Nin, 
r�i c� ch� ngh�a Stalin và ch� ngh�a Mao � Vi�t nam. Ông làm công vi�c tuyên 
truy�n, gi�i thi�u các ch� ngh�a này v�i t�t c� lòng hãng hái, t�n tâm, c�i �ó là 
c3m nang, là v� khí, lý lu�n và t� t��ng, là chân lý d+n �	n �
c l�p, gi�i phóng, 
h nh phúc � Vi�t nam, � %ông D��ng và kh�p m�i n�i. ông �úng hay sai? Vi�c 
ông làm là công hay là t
i? Hay là ông �úng bao nhiêu ph�n, sai bao nhiêu 
ph�n? Công nhiêu h�n t
i hay là t
i nhi�u h�n công? %ây là v�n �� r�t r
ng l�n, 
khá ph�c t p, không th� có câu tr� l�i ��n gi�n, g�n gh! ��"c. %�y c�ng là v�n 
�� l�ch s& có liên quan �	n v�n m�nh c�a ��t n��c, �	n �ánh giá quá kh� hi�n 
t i và nhìn t�i t��ng lai c�a n��c Vi�t nam ta. 
%ây c�ng là v�n �� �ang có nhi�u chính ki	n khác nhau nh�t, th�m chí trái 
ng�"c nhau nh�t. 
� trong n��c, vi�c �ánh giá l i ông H� Chí Minh là �i�u c�m k2 m
t cách tuy�t 
��i. Vì ông là ch. d�a cu�i cùng �� nhng ng��i lãnh � o duy trì con ���ng "xã 
h
i ch� ngh�a", "gi vng $n ��nh chính tr�" có ngh�a là h� không b� m�t quy�n 
lãnh � o. 
H� vin c� là Ch� T�ch H� Chí Minh �ã ch�n con ���ng �i lên ch� ngh�a xã h
i 
r�i thì không th� có ��"c con ���ng nào khác na. T� t��ng H� Chí Minh �ã 
��"c �óng �inh vào c��ng l�nh %�ng, �i�u l� %�ng và Hi	n pháp 1992 r�i. Nhà 
báo Kim H nh ch� gi�i thi�u v� cu�n sách c�a giáo s� s& h�c Daniel Hemery, 
nói r,ng h�i tr1 ông H� có th� có v" � Trung Qu�c, �ã l�p t�c b� m�t ch�c t$ng 
biên t�p báo Tu$i Tr1. Ông Bùi %ình K	, c#c tr��ng c#c l�u tr qu�c gia vi	t 
m
t bài t��ng t� trên báo Nhân Dân Ch� Nh�t c�ng b� khi�n trách r�i "cho v� 
h�u. L�p lu�n c�a Ban V�n hóa và T� T��ng là: t�t c� nhng chuy�n k� trên 
��u là b�a ��t b�y b  v�i ý �� x�u xa phá ho i ��t n��c. Ông H� ��"c c� th	 
gi�i tr��c sau ng�)ng m
, n	u không thì sao n�m 1990, nhân k0 ni�m 100 n�m 
ngày sinh c�a ông, UNESCO (T$ ch�c giáo d#c, khoa h�c và v�n hóa c�a Liên 
Hi�p Qu�c) l i t$ ch�c k0 ni�m long tr�ng � kh�p các l#c ��a, coi ông là m
t 
nhà v�n hóa ki�t xu�t c�a nhân lo i? H� gi�u r�t k- cu
c tranh lu�n gay go h�i 
�y � ph��ng Tây v� v�n �� này, do �ó cu�i cùng vi�c t$ ch�c k0 ni�m � 
UNESCO �ã di(n ra chi	u l�, và ch� có nhng cu
c k0 ni�m � Hà n
i, � La 
Havana (Cua), sau �ó � New Delhi (�n %
). 
B
 máy tuyên truy�n � trong n��c v+n gi nguyên s� �ánh giá chính th�ng v� 
ông H�: nhân v�t anh hùng, sáng su�t, khai qu�c công th�n, v� � i nh�t trong 
l�ch s& Vi�t nam, m+u m�c v� � o ��c, nhà cách m ng tuy�t v�i, ng��i Mác xít 
Lêninít kiên ��nh và sáng t o, ng��i chi	n s� qu�c t	 vô s�n ki�u m+u, nhà lý 
lu�n, nhà tri	t h�c, nhà th�, nhà báo, nhà giáo d#c... ki�t xu�t c�a dân t
c, v�"t 
qua t�t c� các anh hùng tr��c �ây c�a dân t
c ta. Theo h� �ây là v�n �� không 



c�n, không th� ��a ra bàn cãi... 
� phía nhng ng��i qu�c gia có ý ki	n c�c �oan nh�t thì s� �ánh giá v� ông H� 
là hoàn toàn tiêu c�c. %ó là m
t con ng��i ��y th� �o n, gi� d�i, �
c ác, tàn 
b o, là ng��i �ã ch� tr��ng th� tiêu m�i ��i th� chính tr� � các ��ng phái chính 
tr� khác, nh� Vi�t nam Qu�c Dân %�ng, % i Vi�t, Duy Dân... là m
t nhân viên 
trung thành ph#c v# cho �� tam qu�c t	, là ng��i chiu trách nhi�m chính trong 
v# �àn áp v�n h�c Nhân v�n Giai Ph3m, trong nhng sai l�m c�a c�i cách ru
ng 
��t Có ng��i còn cho r,ng ông �ã l�y th� c�a ng��i khác nh�n là c�a mình �� in 
t�p Th� Trong Tù (Ng#c Trung Nh�t Ký). Có ng��i còn t� cáo r,ng chính ông 
H� Chí Minh �ã m�t báo cho m�t thám Pháp b�t c# Phan B
i Châu � H��ng 
C�ng... C�ng có ng��i còn ph'ng �oán m
t cách t� tin r,ng chính ông H� Chí 
Minh �ã t� v! ki�u l�ng H� Chí Minh cho b�n thân mình �� t�n t i mãi v�i h�u 
th	 nh� m
t ông vua!  
Tôi ngh� r,ng �ánh giá m
t con ng��i tr��c h	t c�n khách quan và công b,ng, 
không nên d� �oán và suy di(n. C�ng c�n t��c b' nhng huy�n tho i ��"c thêu 
d�t thêm do t� sùng bái cá nhân. Ông H� là m
t con ng��i, không ph�i là m
t v� 
thánh, nên có �u �i�m, có khuy	t �i�m, có th� có sai l�m n&a, là �i�u t� nhiên 
và tát y	u. . . 
Trong Hoa Xuyên Tuy	t tôi �ã nói lên m
t vài ý ki	n c�a tôi v� ông H�. L�p t�c 
� Hà n
i, b
 máy tuyên truy�n ��"c l�nh lên án tôi là "�ã d�n thêm m
t b��c 
trên con ���ng ph�n b
i vì �ã xuyên t c v� bác H�". H�i �y, tôi m�i ch� nh�n 
xét r,ng h�i 1945, m�i 55 tu$i, ông t� nh�n là cha già dân t
c và x�ng bác v�i 
��ng bào, trong �ó có c� c# già 70, 80 tu$i là không $n. R,ng ông vi	t v� b�n 
thân mình, ký tên là Tr�n Dân Tiên và T. Lan, t� khen mình là v� � i h�n Lê 
L"i, Tr�n H�ng % o, t� nói v� mình r,ng: "Bác H� r�t khiêm t�n, ng��i không 
bao gi� mu�n nói �	n b�n thân mình... thì th�t là m�a mai �	n bu�n c��i!  
Trên báo chí � h�i ngo i, có ng��i lên án tôi là còn ca ng"i ông H� Chí Minh là 
ng��i yêu n��c thì không th� ch�p nh�n ��"c, dù cho r,ng yêu n��c theo ki�u 
c�a ông �y. H� c�ng bác b' ý ki	n c�a tôi cho r,ng ông H� �ã hy sinh trong 
cu
c ��u tranh và s�ng gi�n d�, r,ng tuy d�a vào Liên xô và Trung Qu�c, ông 
v+n gi thái �
 t� ch� trong lãnh � o chi	n tranh. Không nghe theo l�i Mao và 
Lâm B�u khuyên là � mi�n nam ch� nên duy trì chi	n tranh du kích, ch� nên 
�ánh � c) � i �
i n	u �ánh c) ti�u �oàn, trung �oàn tr� lên s! b� h'a l�c c�a 
không qu�n và pháo binh M- di�t h	t! Ông c�ng không nghe theo l�i Liên xô 
khuyên là nên h  súng, tìm gi�i pháp hòa bình vì Vi�t nam không th� ch�ng n$i 
M- v� m�t quân s�, nh� l�i nguyên soái Kulikov t� l�nh kh�i Varsovie nh�n xét 
r,ng: Vi�t nam mà c� m
t m�c �ánh M- thì ��t n��c tan tành h	t, r�i �	n cái 
qu�n �ùi c�ng không có mà m�c! H� m
t m�c cho r,ng ông H� b�t c� lúc nào 
c�ng ch� là tay sai ngoan ngoãn, trung thành và mù quáng c�a �� tam qu�c t	, 
c�a Liên xô và Trung Qu�c, không th	 khác ��"c. 
M
t bài báo trong n��c lên án tôi sao l i g�i ông H� b,ng ông, không g�i b,ng 
Bác nh� m�i ng��i trong n��c th��ng g�i. Còn báo � n��c ngoài thì l i phê 
phán tôi là sao còn g�i ông H� b,ng Ch� t�ch H� Chí Minh! Tôi ngh� g�i ông 
L"i, ông Quang Trung thì có gì là ph m th�"ng? Thì có gì là sai? Ông H� ch�ng 



làm ch� t�ch n��c Vi�t nam Dân Ch� C
ng Hoà t� 1945 �	n t�n 1969 �ó sao? 
%�i v�i ��ng bào, tu$i tr1 � trong n��c �ã �	n lúc c�n tìm hi�u v� ông H� m�i 
cách t�nh táo, khách quan, không a �ua, không ��nh ki	n, b,ng cái ��u có suy 
ngh� và �ánh giá c�a chính m.i ng��i. C�n kh�c ph#c l� sùng bái cá nhân r�t 
n�ng n� c�a b
 mây tuyên truy�n chính th�ng có khuynh h��ng �� cao m
t cách 
tuy�t ��i ông nh� th�n thánh, nh�ng th�c t	 l i là h  th�p ông, làm h i uy tín c�a 
ông. M�t khác c�ng không th� thóa m  ông m
t cách c��ng �i�u, tàn nh+n và 
b�t công. 
N	u qu� th�t ông có ng��i yêu, có v" khi còn tr1 thl có gì là x�u? N	u có cô 
Biere (Pháp), cô Tuy	t C�n (Trung Hoa), cô Véra Vasiliera (Nga)... là b n, 
ng��i yêu, là v" thì c�ng là t� nhiên, bình th��ng, có th� là nét �/p na, vì ông 
c�ng có trái tim nh� m�i ng��i ch�. Ch� có k1 � o ��c gi� m�i mu�n coi ông là 
thánh. 
%�u n�m 1993, nhà báo M- Sophie Quinn Judge t� Moscou qua Paris �� v� Hoa 
K* tìm g�p tôi, k� r,ng bà �ã ��"c xem m
t s� tài li�u l�u tr c�a Qu�c T	 c
ng 
s�n nói v� ông H�. Bà cho bi	t Nguy(n Th� Minh Khai t�ng khai lý l�ch c�a 
mình ráng ch�ng tên là "Lin", tên c�a Nguy(n ái Qu�c h�i �y. H�n na, bà ��"c 
xem m
t b�c th� c�a Hà Huy T�p n�m 1935 nói r,ng Minh Khai là v" c�a 
Nguy(n ái Qu�c. Nhng t� li�u l�ch s& này c�n xác minh thêm... %	n ngày sinh 
nh�t c�a ông 19-5-1890 c�ng ch�c ch�n là không �úng. V�y thì c�ng nên xác 
��nh l i ngày nào, ho�c n�m nào là �úng ho�c g�n �úng nh�t. Chúng ta ��"c bi	t 
khi ông vi	t ��n xin vào tr��ng thu
c ��a h�i 1911 thì ông �ã ghi n�m sinh là 
1892, khi khai � S� c�nh Sát Paris ngày 20 tháng 9 n�m 1920 thì ông ghi sinh 
ngày 15 tháng Giêng n�m 1894. %	n khi ông khai t i % i S� Quán Liên xô � 
Berlin tháng 6 n�m 1923 thì ông l i ghi ngày sinh 15 tháng Hai nam 1895; bà 
Thanh ch� c� ông l i khai t i S� M�t Thám Trung B� n�m sinh c�a ông là 1893, 
còn ông Khiêm anh c�a ông thì khai �ó là n�m 1891, trong khi các h��ng ch�c 
xã Kim Liên quê h��ng ông thì khai r,ng ông sinh vào tháng 3 n�m Thành Thái 
th� Sáu (theo âm L�ch), ngh�a là tháng T� n�m 1894. 1890 hay 1891? Hay 1892, 
1893 ho�c 1894? Hay là 1895? Th�t r�i mù! 6 n�m! Mà n�m nào c�ng có ch�ng 
c�. Ngày m�t c�a ông b� các nhà lãnh � o h�i �y "�i�u ch�nh" ch�m l i m
t ngày 
do nhu c�u tuyên truy�n, �ã ��"c tr� l i cho s� th�t là ngày 2-9-1969. H� c� 
mu�n c�)ng l i s� th�t, theo c� t�t c�a h�, �� không cho phép ông ��"c m�t vào 
ngày Qu�c Khánh! Tôi r�t m�ng �ã góp ph�n ��a toàn b
 di chúc c�a ông ra 
ánh sáng và nhân �ó ngày m�t c�a ông ��"c xác ��nh l i. 
 
Nhà s& h�c Tr�n Qu�c V�"ng r�t thích khám phá nhng �i�u m�i m1 trong các 
chuy	n �i "thâm nh�p th�c t	 mà ông g�i là các chuy	n "�i�n dã" (th�m ��ng 
quê). Ông �ã s�u t�m ��"c � vùng làng Kim Liên, Nam %àn, Ngh� An quê ông 
H�, nhi�u chuy�n �áng chú ý. Các b�c cao tu$i trong vùng k� l i r,ng ông 
Nguy(n Sinh Huy (sau l�y tên là Nguy(n Sinh S�c), thân sinh c�a ông H�, 
không ph�i thu
c gióng máu m� c�a h� Nguy(n Sinh, mà là con m
t ông �� 
nho, �. c& nhân, quê � làng Qu*nh %ôi, huy�n Qu*nh L�u, cùng t�nh Ngh� An, 
tên là H. S� T o. Ông C& T o �	n nhà h� Hà, � làng Sài cùng trong xã chung c� 



v�i làng Sen (Kim Liên) �� d y h�c. Nhà này có cô con gái tên Hà Th� Hy, �àn 
hay, múa �/p, l i 	 ch�ng. Ông C& T o �ã có v" con, song trai tài gái s�c � 
chung m
t nhà nên cô Hy có ch&a. Ông ch� nhà li�n n�y ra "gi�i pháp" �ánh 
ti	ng �� gán con gái cho m
t ông nông dân làng bên góa v". Th	 là cô Hy tr� 
thành v" k	 c�a ông nông dân Nguy(n Sinh Nh�m và sanh ra anh Nguy(n Sinh 
S�c, v�..sau là thân sinh c�a ông H�. H� Nguy(n Sinh phát t� �ó, v�n ch� bi	t 
cày ru
ng, th�t h�c, c�u bé . Nguy(n Sinh S�c h�c khá, l i ��"c b� th�t là ông 
C& T o kèm c�p g&i g�m nên sau �. phó b�ng, làm quan. Nh� gien" c�a �ôi trai 
tà gái s�c áy mà c�u bé Nguy(n T�t Thành c�ng h�c hành khá sau này. Vi�c ông 
Nguy(n T�t Thành r�i Nguy(n ái Qu�c h� H� �� tr� thành H� Chí Minh có th� 
là do ông nh� �	n ngu�n g�c th�t c�a ông ch�ng? T�t nhiên v�i thái �
 giáo 
�i�u, sùng bái cá nhân nhng ng��i lãnh � o b�o th� hi�n nay � trong n��c 
không th� ch�p nh�n s� phát hi�n m�i m1 c�a nhà s& h�c. Ông Tr�n Qu�c 
V�"ng l i có tính b
c tr�c có gan nói và vi	t nhng �iê# mình ngh� dù nhng 
�i�u �y không h"p v�i kh3u v� các nhà lãnh � o, nên hi�n ông b� kèm ch�t sau 
chuy	n �i làm vi�c � tr��ng % i H�c Cornell Hoa K*, vào n�m 1991. H� v+n 
m�c b�nh d� �ng v�i s� th�t. C�n tr� l i cho m.i con ng��i các giá tr� �ích th�t 
c�a h�. Tô v! ng��i này, bôi nh� ng��i khác theo yêu c�u chính tr� là vi�c làm 
không l��ng thi�n. 
V� ông H�, có khá nhi�u v�n �� c�n xác minh cho th�t rõ, th�t �úng. Hi�n nay 
t� li�u � Pháp c�ng nh� nhng kho l�u tr � Moscow �ang ��"c m� ra cho các 
nhà nghiên c�u, cho công chúng... G�n �ây nhà s& h�c Pháp Daniel Hemery 
��ng trên t p chí Ti	p C�n Ch�t á (Approches-asie) s� tháng 1-1-1992 m
t bài 
báo dài: H� Chí Minh �	n n�m 1991 v�i m
t ph# l#c g�m 21 b�n t� li�u (th� 
c�a Nguy(n Huy Sinh g&i Khâm s� Trung K*, th� c�a Nguy(n T�t Thành g&i 
Khâm s� Trung K*, công v�n c�a s� m�t thám Trung k*, l�i khai c�a tr��ng 
làng Kim Liên, l�i khai các h��ng ch�c Kim Liên, l�i khai c�a ông Nguy(n T�t 
% t (anh c�a ông H�), kh3u cung c�a bà Nguy(n Th� Thanh (ch� ông H�), ghi 
chép c�a S� M�t Thám Nam B
, �i�n c�a toàn quy�n %ông D��ng... Tháng 1-
1993, ông Hemer ��a tôi xem bài báo nói trên và nói: tôi là giáo s� l�ch s&, nhà 
nghiên c�u l�ch s&, v�i thái �
 khoa h�c là tìm ra s� thân vi	t lên s� th�t. Ông 
v�a ��"c t$ng th�ng Mitterand m�i tham gia �oàn nhà n��c vi	ng tham chính 
th�c Vi�t nam, do s� am hi�u sâu s�c l�ch s& Vi�t nam c�a ông. Tr� v�, ông k� 
v�i tôi r,ng �ã "xông" �	n t�n nhà th�m nhà v�n D��ng Thu Hu�ng � Hà n
i 
nhng t� li�u xác th�c cho th�y: n�m 1911, khi anh thanh niên Nguy(n T�t 
Thành xu�ng tàu xu�t d��ng, anh ch�a ngh� r,ng �ó là cu
c �i tìm ���ng c�u 
n��c, nh� các nhà vi	t s& Vi�t nam b� ép nói v�y. B,ng c�p anh có trong tay ch� 
là b,ng Certificat (ti�u h�c) sau �ó anh m�i h�c n�m th� hai b�c trung h�c, 
t��ng ���ng l�p 9 ph$ thông hi�n nay. Anh vào tr��ng D#c Thanh, Phan Thi	t, 
làm tr" giáo là do sinh k	 tr��c h	t. Bi k�ch gia �ình �ang tác �
ng m nh m! 
�	n anh. Ông Nguy(n Sinh Huy v�n nghi�n r�"u r�t n�ng khi còn � Hu	, bà 
Thanh k� r,ng h�i �y c� lên c�n thèm r�"u và say r�"u là bà b� ông b� �ánh 
b,ng tay và b,ng roi r�t tàn nh+n. Tháng 5-1909, ông ��"c b$ �i Tri huy�n Bình 
Khê � t�nh Bình %�nh; khi 47 tu$i, n&a n�m sau �ó, tháng Giêng n�m 1910, ông 



b� thi hành k0 lu�t r�t n�ng do �ã �ánh anh nông dân T  %�c Quang b,ng roi và 
g�y, �	n m�c làm cho anh này ch	t! S� m�t thám m� cu
c �i�u tra: v# ng
 sát 
x�y ra khi ông S�c say r�"u! H
i ��ng Nhi	p chánh � Hu	 lúc �y quy	t ��nh 
t��c m�i ch�c quy�n Tri huy�n c�a ông và h  xu�ng 4 b�c trong ngành quan l i. 
Bi k�ch này h	t s�c n�ng n�, làm �$ v) gi�c m
ng danh v�ng c�a ông Tri huy�n 
b� thu h�i �n tín. Ông �i d y h�c vài tháng r�i vào L
c Ninh (Nam B
) �i làm 
"surveillant", giám th� � ��n �i�n cao su, s�ng ngoài l� c�a b
 máy cai tr�, trong 
ni�m lo âu t�i nh#c và thi	u th�n. Ông �ã �� ��n g&i Khâm s� Trung K* �� xin 
vi�c, nói rõ ông �ang s�ng trong c�nh túng b�n. Anh Nguy(n T�t Thành, vào 
tháng 12-1912 còn g&i cho Khâm s� Trung K* b�c th� yêu c�u th��ng h i �	n 
hoàn c�nh túng b�n c�a cha anh và "xin ngài Khâm s�" tìm cho m
t công vi�c gì 
�ó � Hu	 cho cha anh, dù là th�a bi�n � các B
 ho�c làm giáo th# c�ng ��"c, 
v�i l�i l! nh� sau: 
"Tôi c�u mong Ngài vui lòng cho cha tôi ��"c nh�n m
t công vi�c nh� Th�a 
bi�n � các B
, ho�c là Hu�n � o hay giáo th# �� cha tôi sinh s�ng d��i s� quan 
tâm cao quý c�a Ngài. "V�i hy v�ng r,ng lòng t�t c�a Ngài s! không t� ch�i l�i 
yêu c�u c�a m
t ng��i con ch� còn bi	t d�a vào Ngài �� làm ngh�a v# c�a mình, 
xin Ngài Khâm S� nh�n nhng l�i chào kính c3n c�a ng��i dân-con và k1 tùy 
thu
c ch�u �n c�a Ngài. 
 
"Ký tên: Paul T�t Thành 
"New York, ngày 15 tháng 12 n�m 1912." 
Nguyên v�n ti	ng Pháp: 
" jose mê me �ésirer vous prier de bien voulolr lui accorder ùn emploi com me 
Th�a bi�n des B
 cu Hu�n � o, Giáo th#, afin q�il puisse se gagner sa vie sous 
votre hau te bien veillance. 
"En espérant que votre bonté ne refuserait la demande dun enfant qui, pour 
remplir son devoir, na lappui que vous ét en attendant votre réponse, veuillez 
agréer, Monsieur le Résident Supéri�ur, les respectueuses salutations de votre 
flial peuple el reconnaissant servileur. 
"Paul T�t Thành 
"New York le 15 Décembre 1912." 
 
Cho nên khi xu�ng tàu xu�t d��ng, anh thanh niên Nguy(n T�t Thành �ang � 
tâm tr ng ph+n chí và b	 t�c, vi�c h�c d� dang, ông thân sinh b� "��t gánh" �
t 
nhiên trên con ���ng ho n l
, anh ra �i �� c�u mình tr��c h	t, tìm vi�c, tìm 
ngh� và ph�n nào �� giúp gia �ình (anh vi	t th� t� New York �� ngày 31-11-
1912 ký tên Paul T�t Thành yêu c�u Khâm s� Trung K* chuy�n m
t s� ti�n m�n 
15 ��ng b c %ông D��ng �	n cha anh, và Tòa khâm s� �ã làm theo nguy�n 
v�ng c�a anh). V�a �	n Pháp, anh Thành �ã n
p ��n xin vào Tr��ng Thu
c %�a 
(15-9-1911, t� Marseille) và b� t� ch�i, B
 Thu
c %�a cho r,ng: s� ��"c nh�n 
vào quá ít, ph�i dành cho con nhng quan l i cao c�p b�n x�? Và ph�i có h�c 
v�n khá. Sau �ó anh �i làm b�i tàu, có lúc m� s! làm mai tre dhôtel (ch� khách 
s n hay ch� c&a hàng �n). Trong ��n t�, anh dùng nhng công th�c nh�: "Xin 



ngài nh�n � ��y s� bi�u hi�n lòng trung thành c�a m
t k1 tôi thu
c...", có lúc 
còn t� nh�n là ng��i hàm �n "công khai hóa c�a m+u qu�c"... Ph�i �	n sau 
chi	n tranh th	 gi�i th� nh�t 1914-1918, t� t��ng chính tr� c�a Nguy(n T�t 
Thành m�i hình thành rõ nét, sau khi ti	p xúc v�i nhng ng��i thu
c %�ng Xã 
H
i, sau �ó là %�ng c
ng s�n. 
Phái vi	t s& � Hà n
i theo s� ch� � o c�a ��ng, �ã tô v! ông Nguy(n Sinh S�c 
thành m
t nhân v�t cách m ng kiên c��ng ch�ng th�c dân Pháp nên b� m�t 
ch�c, là c� tình b�a ��t sai s� th�t. Vi�c nêu lên chuy�n anh Nguy(n T�t Thành 
vì th�y cách m ng b� b	 t�c do ch� tr��ng %ông Du và c�i l��ng th�t b i nên ra 
�i �� tìm ���ng c�u n��c là c� nói l�y ��"c nh,m tô v! lãnh t# �ã giác ng
 
cách m ng t� lúc còn r�t tr1, c�ng là vi�c sai s� th�t l�ch s&. Vi�c nói ông ra �i � 
b	n Nhà R�ng r�i l�p nhà k0 ni�m t i �ó, c�ng là vi�c làm khiên c�)ng vì h�i �y 
nhà th��ng chính ch�a ��"c xây d�ng và tàu th��ng c�p b	n � d��i xa n�i �ó. 
%ã �	n lúc ph�i tr� v� cho l�ch s& nhng nét chân th�t c�a nó, không thêm b�t, 
v! v�i, trái v�i khoa h�c và r�t có h i, ng��i ta s! nghi ng� c� nhng �i�u có 
th�t. 
 
M
t v�n �� r�t l�n v� ông H� Chí Minh: ông là ng��i yêu n��c theo ch� ngh�a 
dân t
c hay là m
t ng��i c
ng s�n? Theo tôi, ông v�n là m
t ng��i yêu n��c. 
Ngay c� khi ông ch�n Qu�c t	 Ba c�ng là do lòng yêu n��c, ông t�ng nói: Qu�c 
t	 Hai, qu�c t	 Hai R�)i hay Qu�c T	 Ba? Tôi theo qu�c t	 Ba vì ch� có qu�c t	 
Ba m�i có l�p tr��ng rõ ràng là �ng h
 vi�c gi�i phóng các n��c thu
c ��a. V� 
sau d�n dà ông tr� nên cán b
 c�a qu�c t	 c
ng s�n Ba ông b� �nh h��ng l�n c�a 
Stalin và Mao Tr ch %ông, �ích c�a ông là gi�i phóng dân t
c, giành l i �
c l�p 
cho ��t n��c và �ích cao h�n na là cách m ng vô s�n � %ông D��ng, � Châu á 
và toàn th	 gi� ông lao c�a ông trong s� nghi�p gi�i phóng dân t
c, giành �
c 
l�p cho ��t n��c là rõ ràng. Khó ai có th� bác b' hay ph� nh�n ��"c. Ông t�ng 
b� tù, b� truy nã, ông t�ng hy sinh t�n t#y cho s� nghi�p �y. Ông có n	p s�ng 
gi�n d� dù là Ch� t�ch n��c, ông không h� giành cho ông nhng ��c l"i. Ông �ã 
góp ph�n quan tr�ng, có th� nói là công ��u �� n��c Vi�t nam �
c l�p ��"c s� 
tôn tr�ng c�a th	 gi�i. (Có ng��i s! cãi l i là �
c l�p gì? Ch� là tay sai cho Nga 
xô và Trung C
ng? %ó là m
t ý ki	n c�n chú ý, nh�ng theo tôi không th� vì th	 
mà ph� nh�n n�n �
c l�p c�a n��c ta ��"c). Bi k�ch c�a c� dân t
c, c�ng là c�a 
ông H� là chính ông �ã �i ��u trong vi�c ��a ch� ngh�a Mác Lênin, nh�t là ch� 
ngh�a Stalin, ch� ngh�a Mao vào Vi�t nam, trong �ó ch� ngh�a Stalin là ��m 
nh�t! Vì ch� ngh�a Mác Lênin ��"c ��a vào r�t ít khi b,ng nhng tác ph3m c�a 
Mác và Lênin mà �ã ít nhi�u Stalin-hóa r�i, thông qua cách gi�i thích, tóm t�t, 
gi�i thi�u c�a Stalin (L�ch s& ��ng c
ng s�n Bôn Xê Vích Liên xô; nhng v�n 
�� kinh t	 c�a ch� ngh�a xã h
i, ch� ngh�a Mác v�i v�n �� dân t
c, ch� ngh�a 
Mác v�i v�n �� ngôn ng...) và m
t lo t sách giáo khoa ��"c biên so n trong 
th�i k* Stalin. 
Tai h�a c�a ch� ngh�a xã h
i hi�n th�c, dù cho � Liên xô hay %ông Âu, � Trung 
Qu�c hay Vi�t nam, Cu Ba, Tri�u Tiên... ��u t� �ó mà ra. Cho r,ng c� thay �$i 
quan h� s�n xu�t là s! có ch� ngh�a xã h
i, h"p tác hóa v
i vàng, ��a vào qu�c 



doanh m�i c� s�, ngành ngh�, th� tiêu quy�n t� hu, quy�n t� do kinh �oành và 
c nh tranh, công nghi�p hóa g�p gáp l�y công nghi�p n�ng làm trung tâm, ch� 
� o thô b o ��i s�ng v�n h�c c�i hi�n th�c xã h
i ch� ngh�a là bút phát duy 
nh�t... ��u là h�c theo Staline c�. 
Cho �	n ��ng �
c quy�n lãnh � o, không cho phe phái xu�t hi�n trong ��ng, gi 
m
t kh�i th�ng nh�t nguyên kh�i (monolithique) ��u mang nhãn hi�u Stalin 
(th�i Lênin còn cho phép t�n t i các nhóm, các phe phái �a s�, thi�u s� trong 
%�ng, có t0 l� khác nhau trong ��ng). Và cái t� %�ng là nhà n��c, ��ng nh�t v�i 
nhà n��c, ��ng là lu�t pháp, coi th��ng lu�t pháp, ��t n��c không có tr��ng 
lu�t, không có B
 t� pháp... ��u là t� Stalin và Mao mà ra. R�i cái t� sùng bái cá 
nhân d+n �	n ��ng và chính quy�n là c�a m
t nhóm lãnh � o là c�a m
t lãnh t# 
duy nh�t, s� chuyên quy�n �
c �oán ng� tr�, vi�c tr�n áp, b�t b� lan tràn c�ng là 
theo Stalin và Mao mà ra. R�i h�c theo Trung Qu�c trong nh�y v�t lu bù, trong 
c�i cách ru
ng ��t, trong �àn áp v�n ngh� s� và trí th�c qua v# Nhân V�n Giai 
Ph3m ��u là do mù quáng tuân theo t� t��ng Mao Tr ch %ông. Cùng v�i ban 
lãnh � o ��ng c
ng s�n, ông H� ch�u trách nhi�m chính v� nhng th�t b i n�ng 
n� trong xây d�ng ch� ngh�a xã h
i hi�n th�c. Dù cho ông có thi�n chí, có mong 
mu�n t�t �i na, nh�ng th�c t	 �ã d+n �	n nhng n$i kh$ �i c�a nhân dân, s� �$ 
v) c�a n�n kinh t	, s� l c h�u tri�n miên c�a xã h
i, tình tr ng nghèo �ói và b�t 
công c�a s� �ông...  
%ó là nhng v�n �� manh nha t� khi ông còn s�ng, và ngày càng n�ng n�, tr�m 
tr�ng thêm t� khi th�ng nh�t ��t n��c n�m 1975 �	n nay. Hi�n nay, nhng 
ng��i lãnh � o �ang l�p nên c� quan nghiên c�u v� t� t��ng H� Chí Minh �� 
qu�ng cáo cho t� t��ng này, làm c� s� cho s� "�$i m�i"! V +n là ki�u làm khiên 
c�)ng, gán ép, tô v! r�t có h i. Chính h� tr��c �ây cho r,ng t� t��ng Tr ch 
%ông �ã ��. Ch� có tác phong H� Chí Minh thôi. H� ch� ��nh ông Ph m V�n 
%�ng, ông Võ Nguy(n Giáp... tham gia làm cái vi�c tán t#ng l c lõng này! Vì 
th�t ra ông H� Chí Minh ít có chính ki	n riêng v� ���ng l�i chính tr�. %	n tinh 
th�n dân t
c trong ti	p thu ch� ngh�a Mác Lênin nh� ông Ti-tô � Nam T�, ông 
H� c�ng không có. Ông tuy�t ��i tin � ���ng l�i và kinh nghi�m c�a Liên xô, 
không m
t chút phê phán, v�i thái �
 giáo �i�u. Ông ch� có �u �i�m là trong ch� 
� o chi	n tranh cùng v�i m
t s� ng��i lãnh � o khác trong ��ng không mù 
quáng theo l�i khuyên c�a Mao là ch� nên ti	n hành chi	n tranh du kích � mi�n 
Nam và c�ng không theo s�c ép c�a Liên xô là ph�i ng&ng chi	n tranh �� tìm 
m
t gi�i pháp th��ng l�"ng nh,m chung s�ng hòa bình b,ng m�i giá. Còn trong 
xây d�ng, ông hoàn toàn buông l'ng, không chút t� ch�. K	t lu�n trên �ây r�t 
quan tr�ng, nó nh�c nh� cho nhng ai s! c�m quy�n � n��c ta là ch� có �i theo 
mù quáng ch� thuy	t này hay ch� thuy	t khác, n��c này hay n��c khác, coi ch	 
�
 � �ây hay � n�i kia là m+u m�c �� noi theo! Ta ph�i tìm hi�u k- m�i kinh 
nghi�m �	 t o nên m
t ch	 �
 thích h"p nh�t v�i ta, v�i bi�n pháp, chính sách, 
���ng �i n��c b��c c�a ta, có tính �	n s� hòa nh�p v�i th	 gi�i. %ó là kinh 
nghi�m �au xót nh�t, t� th�c t	 m�y ch#c nam qua, ph�i làm m� to m�t b�t c� ai 
s! c�m quy�n � n��c ta. 
Cách m ng Vi�t nam t� m�y ch#c n�m tr��c �ây có th� �i theo m
t con ���ng 



khác v�i con ���ng �ã tr�i qua hay không? %ây là m
t gi� thuy	t c�a m
t s� 
ng��i. Con ���ng mà Thái Lan, Indonêxia, Nam Tri�u Tiên, %ài Loan, 
Singapore �ã �i r�t khác ta. V�y mà h� � t �	n �
c l�p, phát tri�n th�nh v�"ng, 
tuy r,ng ��i v�i h� �ang có v�n �� dân ch� ��"c ��t ra. Chuy�n �ã qua r�i, r�t 
khó ��t v�n �� tr� l i v�i ch "n	u. 
%� m� r
ng ���ng suy ngh�, xin trích vài �o n d��i �ây t� b�c th� c�a c# Tây 
H� Phan Chu Trinh g&i cho anh thanh niên Nguy(n ái Qu�c ngày 18 tháng 2 
n�m 1922. Lúc này c# v�a 50 tu$i, ho t �
ng � Marseillc. C# t�ng b� tù � Côn 
%�o t� 1908 �	n 1911, ra kh'i tù c# sang Pháp, vi	t cu�n sách %ông D��ng 
Chính Tr� Lu�n nêu rõ ���ng l�i ��u tranh không b o �
ng, t� cáo ch	 �
 th�c 
dân hà kh�c và h� th�ng quan l i tham nh�ng tr��c d� lu�n Pháp. C# ch� tr��ng 
���ng l�i ��u tranh l�y v�n hóa, giáo d#c, dân trí làm n�n t�ng lâu dài, theo 
ph��ng châm: khai dân trí, ch�n dân khí, h�u dân sinh, có ngh�a là m� mang s� 
hi�u bi	t c�a �ông ��o nhân dân, làm cho khí th	 khí phách c�a nhân dân ph�n 
ch�n lên và làm cho cu
c s�ng ��"c c�i thi�n (h�u �ây có ngh�a là làm cho dày, 
cho h�u, cho hùng h�u, ch� không ph�i là: cu�i cùng là dân sinh, nh� m
t s� 
sách d�ch nh�m). Ch� tr��ng này b� Nguy(n ái Qu�c cho là th� c�u. 
B�c th� có �o n vi	t: "B�y lâu nay, tôi cùng anh và Phan (là Phan V�n Tr��ng, 
lu�t s� n$i ti	ng v� trình �
 hi�u bi	t và lòng yêu n��c h�i �y) �àm � o nhi�u 
vi�c; mãi t�i bây gi� anh c�ng không �a gì cái ph��ng pháp Khai dân trí, ch�n 
dân khí, h�u dân sinh c�a tôi. Còn tôi l i không thích cái ph��ng pháp Ng�a 
ngo i chiêu hi�n, �ãi th�i �
t n
i (ng�i � n��c ngoài kéo ng��i tài t� trong n��c 
ra, �"i th�i c� �� tr� v� g�p) c�a anh, và c� cái d#ng lý thuy	t thâu nhân tâm c�a 
Phan. B�i ph��ng pháp b�t hòa mà anh �ã nói v�i Phan là tôi là h ng h� nho th� 
c�u. Cái �i�u anh gán cho tôi �ó, tôi ch�ng gi�n anh tý nào c�, b�i vì suy ra thì 
tôi �ã th�y r,ng: tôi ��c ch Pháp b�p b/, nên không am t��ng h	t sách v� � cái 
��t v�n minh này. Cái �ó tôi �ã thua anh xa l�m, ��ng nói gì �� v�i anh Phan. 
Tôi t� ví tôi ngày nay nh� con ng�a �ã h	t n��c t	, tôi nói th	 ch�ng h� dám ví 
anh là k1 t& mã l#c th ch (4 ch này, nhà h�c gi� Hoàng Xuân Hãn có ý ki	n 
d�ch là ng�a non háu �á, theo cách nói ví von hóm h�nh th��ng th�y � C# Phan 
Tây H�)".  
B�c th� còn vi	t thêm: "T� x�a �	n nay, t� á sang Âu, ch�a có m
t ng��i nào 
làm cái vi�c nh� anh. Anh l�y cái l! � n��c mình l��i giàng t� b�, mà v� n��c 
�t là sa c�, gia d� dân tình s� khí c� h� tan tác, b�i cái chính sách c��ng quy�n 
nên s� h�p th# lý thuy	t kém c'i, b�i th	 mà anh c� kh� kh� cái ph��ng pháp 
Ng�a ngo i chiêu hi�n, �ãi th�i �
t n
i; c� nh� cái ph��ng pháp �y th�i anh vi	t 
bài ��ng báo ch��ng trên ��t ng��i �� mà hô hào qu�c dân ��ng bào bên nhà 
�em tinh th�n ngh� l�c ra làm vi�c n��c. Tôi coi l�i �y phí công mà thôi!... Anh 
không nghe l�i tôi nói, anh � hoài bên này, c� cái l�i �ó thì tài n�ng c�a anh 
khác gì công dã tràng 
C�n nh� r,ng C# Phan Chu Trinh cùng m
t l�a thi c& v�i Nguy(n Sinh Huy, 
thân sinh c�a Nguy(n ái Qu�c. C# Phan c�ng �. phó b�ng. C# h�n Nguy(n ái 
Qu�c 22, 23 tu$i. Trong lá th� trên, rõ ràng C# phê phán Nguy(n ái Qu�c v� 
ph��ng pháp cách m ng. Tuy c# không ch�p gì vi�c Nguy(n ái Qu�c nh�n xét 



c# là b�o th�, là th� c�u, là h� nho và c�i l��ng, c# v+n m
t m�c can ng�n 
Nguy(n ái Qu�c ch� ch� quan cho ph��ng pháp c�a mình là �úng. C# còn phê 
phán Nguy(n là x�a nay, t� Âu sang á, ch�a ai làm cái vi�c nh� Nguy(n làm. 
Cái cách làm �y ch� phí công? C# còn ví von nói, ng�a non háu �á! C# m
t m�c 
kh�ng ��nh con ���ng c�a c#: Khai dân trí, ch�n dân khí, h�u dân sinh là con 
���ng �úng ��n c�n theo. Con ���ng c# Phan ch� tr��ng g�n gi�ng nh� con 
���ng c�a các ông Gandhi và Nehru � �n %
. %ó là con ���ng b�t b o �
ng, 
con ���ng nâng cao trình �
 hi�u bi	t c�a nhân dân, m� mang h�c v�n, c$ �
ng 
tinh th�n ��u tranh, ��ng th�i tranh th� các th	 l�c dân ch� và ti	n b
 � chính 
qu�c. C# r�t �a dùng hình �nh �ông tay v. nên b
p, ngh�a là giác ng
 ��ng bào, 
h��ng d+n �ông ��o ��ng bào ��ng tâm ��u tranh, nhi�u ng��i cùng v. tay s! 
t o nên c�nh h��ng �ng r
ng l�n, có uy l�c bu
c k1 thù nh�"ng b
. Nhi�u nhà 
trí th�c có lý khi ��t v�n �� r,ng: n	u nh� h�i �y ���ng l�i ��u tranh � i lo i 
nh� c�a c# Phan �� x��ng ��"c ch p nh�n và thành hi�n th�c thì ��t n��c ta r�t 
có th� �ã khác h�n hi�n nay, v�a có �
c l�p th�ng nh�t, có dân ch� và phát tri�n, 
có th� tránh ��"c chi	n tranh, và tránh b� c. máy nghi�n mà ch� ngh�a Staline, 
ch� ngh�a Mao �ã ��a �	n thông qua ��ng c
ng s�n v�i bi	t bao h�u qu� n�ng 
n� mà ch�a bi	t �	n bao gi� m�i kh�c ph#c ��"c... 

C
 máy nghi�n: nh�ng câu h�i còn nóng h�i 

Mác và Engels có bi	t �âu � t�n chân tr�i xa x�m bên Châu á, có m
t dân t
c 
��"c bi	t v� hai ông, ��"c h�c v� hai ông nhi�u �	n v�y! Tên hai ông ��"c 
nh�c �i nh�c l i h,ng ngày trên báo, trên �ài, trong các nhà tr��ng. �nh hai ông 
la li�t ��y nhà, ��y ph�. Và nay tâm lý xã h
i c� n��c ��u nhng n�m 90 này là 
cay ��ng khi nghe �	n ông. N	u t�nh d�y hai ông có th� bàng hoàng, gi�n d 
na, b�o r,ng "ch� thuy	t chúng tôi �âu có ��n gi�n, thô k�ch, phi lý �	n nh� 
v�y?, r,ng "t� duy chúng tôi �âu có �u tr�, c�ng �� nh� ng��i ta gán ghép m
t 
cách tai h i", r,ng "chúng tôi ch� mu�n cung c�p cho ng��i ���ng th�i m
t 
ph��ng pháp lu�n r�t uy�n chuy�n thì các ng��i l i coi �ó là nhng nguyên lý 
c�ng nh�c không có s�c s�ng". Chúng tôi không nh�n ra nhng gì mang tên 
chúng tôi, v! nên m�t m�i c�a chính chúng tôi. Không? Chúng tôi khác h�n? 
Cái duyên n" n�ng n� nh�t v�i Vi�t nam thì ph�i nói �	n Stalin và Mao Tr ch 
%ông. Hai lãnh t# ki�t xu�t hay hai k1 gian hùng? Hai v� lãnh t# ki�u m�i t� 
dân, do dân, vì dân hay là hai k1 �
c tài? Hai v� c�u tinh hay hai k1 tàn phá cu
c 
s�ng c�a nhân dân? T�t c� �ã rõ. Hai nhân v�t này �ã mang �	n Vi�t nam nhng 
c�n bão c�p 10, nhng c�n �
ng ��t �	n 10 �
, làm �iêu ��ng t�ng gia �ình, 
t�ng con ng��i � Vi�t nam? T�t nhiên là thông qua "thi�n chí mù quáng" c�a 
��ng c
ng s�n Vi�t nam. T�t c� bi k�ch là � �ó. 
V�y thì xin ��"c ki	n ngh� v�i các v� lãnh � o c�a ��ng c
ng s�n, h�n 100 v� 
trong vi�n Mác Lênin, h�n 800 cán b
 lý lu�n c�a h� th�ng tr��ng ��ng Nguy(n 
ái Qu�c... thông báo cho toàn xã h
i bi	t ch� ngh�a Mác Lênin còn có nhng giá 
tr� �ích th�c gì cho ��t n��c Vi�t nam ngày hôm nay �� nó v+n ��"c ghi b,ng 
nét ��m trên Hi	n pháp 1992? R,ng h� �ánh giá Stalin ra sao, hay v+n là công 7 



t
i 3? Mong r,ng � n��c C
ng Hòa Xã H
i Ch� Ngh�a Vi�t nam h� ch� ra m�i 
ng��i ��"c bi	t ch� ngh�a xã h
i hi�n còn t�n t i ra sao? � �âu? Nh� th	 nào? 
Và cái ch� ngh�a xã h
i mà h� ghi trên gi�y tr�ng m�c �en trong c��ng l�nh và 
�ang ��"c quá �
 xây d�ng hình thù nó ra sao? Và vì sao các v� l i m�i ông Lý 
Quang Di�u làm c� v�n, m�i chuyên gia pháp lu�t c�a chính ph� Pháp giúp �� 
th�o các b
 lu�t m�i? H� là nhng ng��i n�m ch�c ch� ngh�a Mác Lênin ch�ng? 
H� là nhng nhân v�t ki�t xu�t soi sáng con ���ng Vi�t nam quá �
 �i lên ch� 
ngh�a xã h
i ch�ng? Không d�t khoát �o n tuy�t v�i sai l�m trong quá kh� thì 
không th� tìm ra con l��ng �úng �i �	n t��ng lai.  
 
Không ph�i là ai khác, chính ông Vi�n tr��ng Vi�n Mác Lênin � Hà n
i là %�ng 
Xuân K*, con ông Tr��ng Chinh t�ng tuyên b� r,ng, ch� ngh�a xã h
i � Vi�t 
nam s! ra sao, chúng tôi ch�a hình dung ��"c, chúng tôi còn ph�i nghiên c�u! 
Nhi�u cán b
 � Vi�n Mác nin c�ng nói: mô hình ch� ngh�a xã h
i � Vi�t nam 
ch�a có, hi�n c� v�a làm v�a tìm tòi th	 là c� nh�m m�t mà �i! %i vào ch�n tù 
mù �áng s"! Và h� vô tình giam c� ��t n��c vào m
t kh�i tù mù! � Trung Qu�c, 
ông %�ng Ti�u Bình �ang lãnh � o n��c Trung Hoa quá �
 �i v� ch� ngh�a t� 
b�n, m
t ki�u ch� ngh�a t� b�n do ��ng c
ng s�n lãnh � o, theo kinh t	 th� 
tr��ng. Thà ràng c� nói th�ng nh� v�y. 
� Vi�t nam, ��ng c
ng s�n Vi�t nam �ang lãnh � o ��t n��c �i lên ch� ngh�a xã 
h
i v�i n�n kinh t	 th� tr��ng, v�i 5 thành ph�n kinh t	, mà khu v�c qu�c doanh 
là ch� � o, là then ch�t. M
t mô hình ��u Ngô mình S�, s! không có ch� ngh�a 
xã h
i, c�ng s! ch�ng có ch� ngh�a t� b�n; m
t s� pha tr
n gia n��c và l&a; 
m
t s� ghép l i c�a nhng �i�u trái ng�"c, ph� ��nh nhau. S! ch� �1 ra m
t quái 
thai: xã h
i h.n lo n, không pháp lu�t, m
t s� k1 ��c quy�n thao túng, n n tham 
nh�ng buôn l�u thành d�ch, giàu nghèo phân hóa theo hai c�c, ��t n��c thành 
m�i béo cho các nhà t� b�n n��c ngoài ranh ma và lão luy�n thao túng, tài s�n 
qu�c gia b� th�t thoát vào m�i túi tham trong và ngoài n��c. T�t c� trong không 
khí tù mù v� lý lu�n và ���ng l�i! 
Trách nhi�m thu
c v� ai? V� ��ng. %�ng là ai? là c� quan lãnh � o hay c� g�n 
hai tri�u ��ng viên c
ng s�n? Trách nhi�m t�p th�. Ngh�a là không có ai ch�u 
trách nhi�m cá nhân c�. Cá nhân n�p kín sau t�p th� khi �$ v). T�t c� ��u ph�i 
tay! Ch� riêng v# sai l�m c�i cách ru
ng ��t là có k0 lu�t cá nhân. Th	 nh�ng k0 
lu�t c�ng nh� không! Ông Tr��ng Chinh m�t ch�c T$ng bí th� thì sau �ó l i 
��"c làm ch� t�ch Qu�c h
i, r�i tr� l i quy�n T$ng bí th�. Ông Hoàng Qu�c 
Vi�t sau �ó làm ch� t�ch T$ng công �oàn, ch� t�ch M�t Tr�n T$ Qu�c; ông Lê 
V�n L��ng sau khi b! k0 lu�t, vào l i Ban bí th� và kiêm Bí th� Thành �y c�a 
Hà n
i. Ai l�p công ��u t�n di�t n�n công th��ng nghi�p t� doanh � mi�n B�c 
h�i 1956, 1957, di�t tr� s�c s�n xu�t m�i c�a t�ng l�p t� s�n dân t
c, làm �iêu 
��ng c� ng��i lao �
ng? Ai ph�i ch�u trách nhi�m chính làm cho b
 �
i ta sa 
l�y, chu�c l�y h�u qu� kinh kh�ng: 50 ngàn chi	n s� ch	t oan, 200 ngàn b� 
th��ng (ph�n l�n là c#t chân do mìn Trung Qu�c), ngân sách quân s� táng quá 
�áng, b� c� th	 gi�i t3y chay, tr�ng ph t, ch� vì gi�c m� hão liên minh ba n��c 
%ông D��ng! 



N	u trách nhi�m cá nhân rõ ràng thì r�t khó mà ông Lê %�c Anh có th� thu ��"c 
100% phi	u ngon �! Có th� th�p h�n nhi�u, và c�ng có th� d��i 50% và d��i 
na, d��i na n	u có m
t n�n dân ch� �ích th�t, có t� do báo chí, t� do ngôn 
lu�n. 
Tai h�a c�a ��t n��c �	n t� �âu? Ai là ng��i ch�u trách nhi�m? Câu h'i này 
xoáy sau trong óc c�a t�t c� nhng n n nhân trong toàn xã h
i. C. máy nghi�n 
mang nhãn hi�u ngo i lai và nhng ng��i c�m lái cho ch y c. máy �y trên ��t 
n��c ta là nguyên nhân và ng��i ch�u trách nhi�m v� th�m h�a dân t
c hi�n nay. 
N	u nguyên nhân và trách nhi�m v� cu
c kh�ng ho�ng hi�n nay c�a ��t n��c 
��"c làm rõ thêm chút nào qua ph�n vi	t này c�a cu�n sách, ng��i vi	t c�m 
th�y sung s��ng vì �ã góp ph�n �� c�p �	n m
t v�n �� h� tr�ng trong l�ch s& 
c�a ��t n��c, nh,m tìm ra m
t l�i thoát cho quê h��ng.  

Ph�n hai 

Nh�ng h� s ch�a khép  

B�t c� m
t nhà n��c nào c�ng ph�i t� b�o v� mình. Quân �
i và c�nh sát ��"c 
l�p nên �� b�o v� ch� quy�n, lãnh th� c�a ��t n��c, an ninh c�a xã h
i. N��c 
Vi�t nam c�ng không th� �. ngoài quy lu�t t�t y	u �y. 
Th	 nh�ng n	u c��ng �i�u ��u tranh giai c�p, c��ng �i�u chuyên chính vô s�n 
s! d+n �	n m
t ch	 �
 �
c �oán, �àn áp nhng công dân b�t ��ng chính ki	n v�i 
nhà c�m quy�n, trên th�c t	 là t��c �o t và chà � p lên quy�n t� do c�a công 
dân. Nh�t là khi xã h
i không có lu�t s� t� do �� giúp công dân n�m ch�c pháp 
lu�t c�ng nh� quy�n h n ngh�a v# c�a mình, thì ng��i công dân d( dàng b� m�t 
t� do mà không bi	t cách nào giành l i t� do. � m
t ch	 �
 c�c quy�n, ��ng 
��ng nh�t v�i nhà n��c, thì tai h�a ��i v�i ng��i công dân, ng��i dân �en, 
ng��i phó th��ng dân nh� ta th��ng nói, không sao l��ng h	t l�"c. Nhng 
ng��i ngay th�t, d�ng c�m hay nh/ d  th��ng b� thi�t thòi và vùi d�p. %ó là tình 
hình � Liên xô, � %ông Âu, � Trung Qu�c, � Cu Ba và � c� Vi�t nam ta, trong 
các n��c xã h
i ch� ngh�a hi�n th�c, cùng �úc trong m
t khuôn m+u 
%ã �	n lúc toàn xã h
i ta nhìn l i n&a th	 k0 qua, nh�n rõ nhng sai l�m �ã 
ph m ph�i �� rút kinh nghi�m và th�c hi�n công b,ng ��i v�i nhng ng��i b� 
oan �c, �� xây d�ng m
t xã h
i có pháp lu�t trong �ó ng��i công dân s�ng ung 
dung, yên $n trong danh d� và nhân cách, không b� n�m n�p lo s"; �� ai c�ng 
ng3ng cao ��u không khúm núm, s" s�t. Có nhìn quá kh� m
t cách rõ ràng, 
sòng ph�ng, có trách nhi�m m�i xây d�ng ��"c m
t n�n dân ch� công minh và 
hi�n � i, m
t xã h
i �áng s�ng. 

Xí xóa � 

Hay gì c� b�i móc nhng ch�u c�! S! có ng��i kêu lên v�y H� cho r,ng c�n 
nhìn th�ng t�i phía tr��c, nhng gì �ã qua thì cho qua! Nhng ng��i trong cu
c, 
b� oan �c k1ng kêu, nhng k1 ��ng ngoài l i kêu to �� hòng gây r�i! L�p lu�n 



này không ��ng vng. M�i vi�c oan �c trong quá kh� c�n nhìn l i cho rõ ràng, 
k	t lu�n l i n	u c�n, minh oan cho nhng ng��i b� x& trí oan. Không ph�i �� tr� 
thù, c�ng không ph�i �� truy c�u t
i l.i c�a ai (tuy vi�c này có tr��ng h"p c�n 
làm) mà ch� y	u là �� rút kinh nghi�m chung cho xã h
i. 
%úng là dân t
c ta r�t cao th�"ng, nhân dân ta s� �ông có lòng nhân ái và �
 
l�"ng. H� s4n sàng � i xá cho nhng ng��i l�m l.i t�ng gây oan �c cho ng��i 
công dân. Th	 nh�ng không th� l"i d#ng lòng t�t �y �� xí xóa t�t c�, �� cho 
chìm vào bóng t�i t�t c� nhng vi�c làm xâm ph m nghiêm tr�ng �	n danh d�, 
thân th�, tài s�n c�a công dân. Và ng��i b� oan ch� có th� �
 l�"ng khi nhng k1 
gây ra t
i l.i nh�n th�t rõ sai tâm và có l�i xin l.i chính th�c và công khai. %ó là 
l! th��ng tình trong ��i s�ng xã h
i. 
H�n na, l�ch s& ��t n��c ta c�n nhìn l i và vi	t l i. M.i ng��i công dán có 
công tâm, m.i nhà s& h�c bi	t t� tr�ng và có trách nhi�m c�n giúp m
t ta góp 
ph�n vi	t l i l�ch s& c�a ��t n��c mình m
t cách khách quan, trung th�c, không 
b� bóp méo và xuyên t c theo yêu c�u h�t th�i c�a gi�i c�m quy�n. 
L�ch s& dân t
c có liên quan �	n vi�c �ánh giá nhng con ng��i tham gia vi�c 
hình thành l�ch s&, �	n vi�c nhìn l i cho �úng nhng nhân v�t b� thanh tr�ng, b� 
th�t s�ng, b� x& trì, t� �ó l�p l i công b,ng cho nhng nhóm ng��i và nhng 
ng��i có liên quan b� x& trí sai, b� vu cáo, b� án oan. Tôi ��"c bi	t cho �	n nay 
có �	n hàng nghìn ng��i b� x& trí oan mà ch�a ��"c k	t lu�n l i. Có ng��i �ã 
g&i hàng tr�m lá ��n �	n các c� quan có th3m quy�n, t� tòa án t�i cao, vi�n 
ki�m sát t�i cao, thanh tra chính ph�, ban ki�m tra c�a trung ��ng ��ng, các c� 
quan an ninh, c�nh sát, các c� quan ngôn lu�n... v�y mà v+n c� là bi�t vô âm tín. 
Tôi �ã t�n m�t th�y � v�n phòng báo Nhân dân, các cô v�n th� nh�n nhng lá 
��n ngoài bì �� rõ: ��n th� 24, ��n th� 76, có lá ��n ghi �	n dân th� 120? Th�t 
là kêu tr�i không th�u. C� quan này �á sang c� quan kia, d��i �� lên trên, trên 
chuy�n xu�ng d��i, d�n cho nhau, th	 là yên, còn s� vi�c v+n �� �ó, không ai 
thèm xem xét �	n. N.i oan khiên c� vi�c t�n t i, c� vi�c l�u cu, c� vi�c hành 
h  nhng gia �ình và nhng con ng��i... cho �	n t�n khi ch	t v+n còn ôm h�n 
sang th	 gi�i bên kia!  
Xã h
i không có pháp lu�t lõ ràng, l i không có c� m
t �
i ng� lu�t s� t� do gi'i 
nghi�p v# �ê bênh v�c cu
c s�ng c�a ng��i công dân, l i không có t� do báo 
chí, t� do ngôn lu�n, �� nêu lên nhng tr��ng h"p ngang trái tiêu bi�u nh�t, gây 
s�c ép c�a d� lu�n �òi h'i ph�i gi�i quy	t �	n n�i �	n ch�n. Nhng ng��i có 
trách nhi�m � Vi�n ki�m sát, � các ban thanh tra thú nh�n r,ng ��n t� x	p ��ng 
t� n�n lên �	n tr�n nhà (� Vi�n Ki�m sát nhân dân th� �ô Hà n
i và thành ph� 
H� Chí Minh), nh�ng ch� gi�i quy	t theo ki�u nh' gi�t. Hãy cho m
t s� nhà báo 
có công tâm khui ra m
t vài v# tiêu bi�u. Ch� l! tình c�m c�a xã h
i nay �ã tr� 
nên tr� nh� �á, không m�y may �
ng lòng th��ng c�m, xót xa cho nhng ng��i 
b� oan ��y r+y thông xã h
i, h�u qu� c�a m
t th�i k* dài s�ng d��i ch	 �
 
chuyên quy�n, �
c �oán, coi th��ng quy�n công dân, cá nhân n�p sau t�p th� �� 
tr�n trách nhi�m và làm b�y. 
� nông thôn n��c ta, tôi ��"c bi	t tình hình còn thê th�m h�n na. Không ít n�i 
chính quy�n n,m trong tay nhng c��ng hào m�i, h� xây d�ng quy�n l�c theo 



dòng h�, phe nhóm, án cánh v�i nhau, bênh che nhau, hà hi	p nhng ng��i dân 
�en th�p c$ bé h�ng, dèm pha d�a d+m ng��i này, vu cáo k1 khác, thêu d�t �� 
chuy�n �� bôi nh� nhng ng��i l��ng thi�n, tr� thù nhng ng��i ngay th�ng có 
công tâm, gây nên vô vàn c�nh oan �c, �ày ��a cu
c s�ng c�a bi	t bao công 
dân. 
Nhi�u ng��i nông dân không còn bi	t kêu oan cho ai, � �âu "quan" thì xa, "l i" 
thì g�n; "quan" thì quan liêu, "l i" thì nh�ng nhi(u, không bi	t lu�t s� là gì, 
không bi	t ai c�m cân công lý, nên ch� còn bi	t nh+n nh#c ch�u ��ng. H� không 
bi	t, c�ng không ��"c h��ng d+n v� quy�n công dân trong xã h
i, không am 
hi�u lu�t pháp, k� c� nhng �i�u s� ��ng nh�t? H� là nhng công dân lo i hai 
trên th�c t	, vô hình b� t��c quy�n công dân, b� hà hi	p mà không bi	t ph�n �ng 
ra sao �� t� v�. H� c�n m+n lao �
ng ngoài ��ng ru
ng, lo cho gia �ình riêng, 
v�y mà v+n không ��"c yên $n, con cái b� phân bi�t ��i x&, có khi ch� vì thu
c 
m
t h� t
c khác, vây cánh không có, th�n th	 càng không. Có ng��i h�i còn t m 
chi	m, b� b�t bu
c �i lính b�o an, dân v�, vài tháng b� bu
c làm h
i t�, th	 là b� 
lý l�ch "x�u, "liên quan v�i ��ch", không sao g) ra ��"c na, thua thi�t su�t ��i. 
Ng�"c l i có k1 tr��c kia th�c s� tham gia chính quy�n c� còn áp b�c nhân dân, 
c�y th�n th	 áp ch	 nông dân, th	 mà do khôn khéo n�nh b
 cán b
, l i t o nên 
th	 chính tr� m�i trong ��ng, trong chính quy�n �� c�)i ��u c�)i c$ dân. Nhìn ra 
n��c ngoài, l i h�u h	t các n��c, ng��i công dân �ã hi�u và �ã h��ng cu
c s�ng 
trong pháp lu�t là th	 nào, h� bi	t lu�t pháp c�m h�, r�n �e h� không ��"c xâm 
ph m t� do c�a ng��i khác ra sao và c�ng bi	t cách không cho phép ai xâm 
ph m �	n thân th�, tài s�n, danh d� c�a mình. H� hi�u r,ng trong xã h
i, h� 
bình ��ng v�i m�i ng��i, k� c� nhng ng��i quy�n cao ch�c tr�ng nh�t. H� 
s�ng ung dung, th� thái, �àng hoàng, không b� ai qu�y r�y. Th� t��ng khi có l.i, 
có t
i, c�ng ph�i ra h�u tòa, nh� ông Laurent Fabius, tr��c là th� t��ng Pháp, 
��u n�m 1993 c�ng b� tòa án tri�u t�p �	n �� �i�u tra v� trách nhi�m c�a ông 
trong v# truy�n máu cách �ây 6,7 n�m, làm cho m�y ch#c ng��i b� nhi(m 
SIDA... 

V  án 48 n!m tr��c 

Tháng ba 1993 v�a qua, trên �ài RFI (Pháp), ông Hoàng Khoa Khôi thu
c t$ 
ch�c �� t� qu�c t	 (Troskýt) �ã nói �	n v# ám sát nh�ng ng��i lãnh � o troskyt 
� Vi�t nam h�i 1945. Ông nh�c �	n cái ch	t c�a các ông T  Thu Thâu, Phan 
V�n Hùm, Tr�n V�n Th ch... và mong r,ng các v# án này s! ��"c ��a ra ánh 
sáng. %ã có h�n 100 nhân v�t chính tr� và khoa h�c, v�n hóa ký tên �òi ph#c h�i 
danh d� cho T  Thu Thâu, vì khi ông b� Vi�t Minh gi	t h i trong m
t nhà tù t i 
vùng ven bi�n M- Khê (Qu�ng Ngãi) vào tháng 9-1945, ông b� k	t t
i là Vi�t 
gian, tay sai c�a phát xít Nh�t! Hai ông Phan V�n Hùm và Tr�n V�n Th ch c�ng 
��u b� Vi�t Minh b�t và gi	t t i D� An (Th� %�c- Sàigòn) cùng m
t th�i gian �y. 
T  Thu Thâu sinh n�m 1906 � Long Xuyên, Nam B
, h�c t i tr��ng Chasselup-
Laubat Sài Gòn, ��u tú tài Pháp n�m 1925. Ông sang Pháp n�m 1927 �� h�c 
ch��ng trình c& nhân toán h�c. Ông tham gia thành l�p Vi�t nam %
c L�p 



%�ng, ra báo La Résurrection (N$i D�y), t$ ch�c phong trào sinh viên Vi�t nam 
� Pháp. N�m 1929 ông tham gia phong trào Tr�t kýt Pháp, phê phán chính sách 
h/p hòi c�a %�ng c
ng s�n Pháp trong v�n �� thu
c ��a. Ông b� tr#c xu�t v� Sài 
gòn sau khi t$ ch�c cu
c bi�u tình tr��c �i�n Elysées, Paris, ngày 2 tháng 5 n�m 
1930, lên án vi�c chính ph� Pháp hành quy	t nhng ng��i c�m ��u cu
c kh�i 
ngh�a Yên Bái. V� n��c ông l�p phong trào T� ��i l�p, r�i l�p ra t� báo La Lutte 
(Tranh ��u). Tháng 5-1935 ông ��"c b�u vào H
i ��ng Thành ph� Sài Gòn, tr� 
thành nhân v�t lãnh � o n$i b�t nh�t các cu
c �ình công và bi�u tình l�n trong 
hai n�m 1936 và 1937. Cùng v�i hai ông Phan V�n Hùm và Tr�n V�n Th ch, 
ông ��"c b�u vào H
i ��ng Thu
c ��a Nam K* tháng 4 n�m 1939. Trong cu
c 
�àn áp l�n khi chi	n tranh th	 gi�i n$ ra, ông b� b�t tháng 4 n�m 1940 và b� �ày 
ra Côn %�o tháng 10 n�m 1940. Ông ra tù cu�i n�m 1944. Gia n�m 1945 ông 
lên ���ng ra B�c, gia ���ng thì Cách m ng tháng 8 n$ ra, ông quay v� Sài 
Gòn thì b� Vi�t Minh b�t.  
%i�u r�t m�a mai là T  Thu Thâu, nhà trí th�c Trôi kýt xu�t s�c �ã ch� tr��ng 
b�t tay ch�t ch! v�i nh�ng ng��i c
ng s�n thu
c �� tam qu�c t	, l�p m�t tr�n 
chung ch�ng �	 qu�c. Ông là b n thân c�a Nguy(n V�n T o (1908-1972) v�n là 
�y viên trung ��ng ��ng ông S�n Pháp, c�a D��ng B ch Mai (1904-1965) ��ng 
viên ��ng c
ng s�n %ông D��ng. T  Thu Thâu, Tr�n V�n Th ch, Nguy(n V�n 
T o và D��ng B ch Mai ��u trúng c& vào H
i %�ng Thành Ph� Sài Gòn tháng 
5-1935 v� c�ng là linh h�n c�a t� báo La Lutte (Tranh %�u) r�t có �nh h��ng 
h�i �y. 
 
Chính s� h"p tác ch�t ch! gia nhng ng��i Tr�tkyt và nhng ng��i c
ng s�n 
theo tinh th�n r
ng rãi c�a M�t tr�n Bình dân Pháp �ã làm cho phong trào cách 
m ng m� r
ng, t$ ch�c các công �oàn phát tri�n. %	n cu�i n�m 1937, M�t Tr�n 
Bình dân suy y	u, %�ng Xã H
i Pháp �i ng�"c l i c��ng l�nh c�a h� trong ván 
�ê thu
c ��a, ��ng c
ng s�n b� Stalin hóa, nhóm La Lutte tan v). 
Cu
c ��u tranh tr� nên gay g�t v� ���ng l�i và bi�n pháp cách m ng gia T  
Thu Thâu, Nguy(n An Ninh và Hà Huy T�p, T$ng bí th� c�a %�ng c
ng s�n 
%ông D��ng khi M�t Tr�n Bình Dân tan rã. %�ng c
ng s�n %ông D��ng ch�u 
�nh h��ng n�ng n� c�a ch� ngh�a Stalin và b�t ��u ti	p thu ch� ngh�a Mao, �� 
x��ng vi�c hình thành M�t Tr�n Dân Ch�, trong �ó %�ng c
ng s�n gi �
c 
quy�n lãnh � o. Vi�c hình thành M�t Tr�n Vi�t Minh n�m 1941 là theo tinh th�n 
bi�t phái nh� th	. 
%	n n�m 1939 qua nhng cu
c vây ráp r
ng l�n c�a m�t thám, phong trào cách 
m ng �i vào thoái trào. Nhng ng��i c
ng s�n và nhng ng��i trôtkýt g�p nhau 
� Côn %�o, ti	p t#c tranh lu�n v� ���ng l�i cách m ng Vi�t nam. Các cu
c 
tranh lu�n, cãi vã �ôi khi d+n �	n xô xát và thanh toán l+n nhau? Nhng v# án 
Moscou n$ ra, Stalin k	t t
i Tr�t-kyt là ph�n b
i! Nhng ng��i theo Trôt-kyt b� 
Stalin tàn sát v�i danh hi�u: ph�n b
i ��ng, làm gián �i�p cho phát xít %�c. Cu�i 
n�m 1939, Nguy(n ái Qu�c trong báo cáo g&i qu�c t	 c
ng s�n ch� rõ: "%�i v�i 
b�n tr�tkýt, không th� có m
t th'a hi�p hay nhân nh�"ng nào c�. Ph�i l
t m�t n  
chúng nh� là tay sai c�a phát xít, ph�i tiêu di�t chúng v� chính tr�". Sau �ó, t� 



Trung Qu�c ông g&i th� v� n��c, ch� rõ: "B�n tr�tkýt là m
t l� b�t l��ng, 
nhng con chó s�n c�a ch� ngh�a phát xít Nh�t và ch� ngh�a phát xít qu�c t	. 
Xin nh� trên s� báo Pravda � Moscou, ra ngày 14 tháng 3 n�m 1937, Staline �ã 
vi	t: "Ch� ngh�a Trôt-kýt dùng ph��ng pháp ��u tranh hèn h  nh�t, nh� b3n 
nh�t, kh�n n n nh�t. N�p trong bóng t�i, �àn chó Tr�tkyt t# t�p nhng k1 không 
còn tính ng��i, s4n sàng gây m�i t
i ác... Kh�ng b� cá nhân là ph��ng pháp 
hành �
ng c�a b�n chó s�n Tr�tkýt".  
Nguy(n ái Qu�c còn nh�n v� n��c: "Tôi khuyên ai ch�a ��c thì nên tìm ��c b�n 
x& án b�n Tr�t kýt � Liên xô và làm cho b n bè cùng ��c. Nó s! giúp cho th�y 
b
 m�t �áng ghê t�m c�a ch� ngh�a Tr�tkyt và b�n Tr�tkýt" (H� chí Minh Toàn 
T�p, t�p 3, trang 97). 
Vu kh�ng, ch#p m� nhng ng��i tr�tkýt Vi�t nam, ám sát, th� tiêu nhng ng��i 
lãnh � o tr�tkýt nh� T  Thu Thâu, Phan V�n Hùm, Tr�n V�n Th ch là nhng 
ng��i b n chi	n ��u m
t th�i c�a nhng ng��i c
ng s�n, nhng ng��i lãnh � o 
��ng c
ng s�n %ông D��ng �ã th�c hi�n ch� ngh�a Stalin, �ã ph m m
t t
i ác 
trong l�ch s& ��u tranh giành �
c l�p c�a dân t
c. Yêu c�u c�a nhng ng��i 
troskyt Vi�t nam hi�n nay ��"c các trí th�c qu�c t	 �ng h
 là khôi ph#c danh d� 
cho nhng ng��i b� sát h i v�i cái t
i là "Vi�t gian" là m
t yêu c�u chính �áng, 
không th� b' qua ��"c.  

M	t th�i k" h�p d#n �$i v�i các nhà s% h&c. 

Nhà s& h�c Pháp Daniel Hemery chuyên nghiên c�u l�ch s& Vi�t nam v�a vi	t 
m
t bài báo dài nhan �� "Sài Gòn %'", k� l i tình hình � �ó trong nhng n�m 
tr��c chi	n tranh th	 gi�i th� hai. Ông �ã d�a vào m
t s� t� li�u m�i l�y t� kho 
l�u tr c�a B
 Thu
c %�a Pháp và S� M�t thám Dông D��ng h�i �y. Nhng 
�i�u ông vi	t r�t khác v�i n
i dung mà sách xu�t b�n � Hà n
i t�ng nói v� 
phong trào ��u tranh trong nhng n�m �y. Theo Daniel Hemery, trong nhng 
n�m 30, Sài gòn tr� nên m
t ��a bàn ��u tranh sôi �
ng nh�t. Phong trào �òi dân 
ch� c�a Vi�t nam kh�i ��u t i �ó. %ó là m
t cu
c n$i d�y v�a ch�ng Kh$ng 
giáo, v�a ch�ng ch	 �
 thu
c ��a. Ch	 �
 thu
c ��a � Nam k*, khác v�i ch	 �
 
b�o h
 � Trung K* và B�c K*, t o �i�u ki�n thu�n l"i cho cu
c ��u tranh. H
i 
��ng Thành ph� Sài Gòn và H
i ��ng Thu
c ��a Nam K* ��"c b�u, t o nên m
t 
��i s�ng chính tr� và công lu�n vì cùng v�i công dân Pháp, m
t s� ng��i b�n x� 
c�ng có quy�n b�u c&. Báo chí ti	ng Pháp và ti	ng Vi�t phát tri�n r�t m nh, h�n 
h�n � Trung K* và Nam K*. %ó là La Dépeche dIndochine, LImpartial, La 
Tnbune Indochmoise, Echoannamite c�a Bùi Quang Chiêu và Nguy(n Phan 
Long; %u�c Nhà Nam c�a Nguy(n Phan Long. T� Le Bulletin Socialiste de la 
Cochinchine c�a cánh xã h
i c�ng ��"c phát hành. 
Phong trào c�i cách xã h
i ��"c Nguy(n An Ninh (1900- 1943) m�i ��u c& 
nhân lu�t, �� x��ng vào cu�i n�m 1923, v�a phê phán Kh$ng giáo, v�a phê 
phán cái g�i là s� m�nh khai hóa c�a n��c Pháp, �òi quy�n t� do c�a công dân 
và c�i t o xã h
i. Ông ch� rõ: n�n v�n minh ph��ng %ông có th� k	t h"p v�i n�n 
v�n minh ph��ng Tây. Ông m nh d n �� x��ng vi�c c�i cách v�n hóa và n	p 



s�ng, không nên quan ni�m ch hi	u m
t cách c$ h�, b� m/ b�t bu
c con cái 
ph�i tuy�t ��i cúi ��u vâng l�i c�ng nh� quan ni�m áp b�c ng��i ph# n. Báo 
Ph# N Tân V�n ra m�t t� n�m 1929 � Sài Gòn theo tinh th�n �y. Nguy(n An 
Ninh c�ng ra t� báo La Clochc fêlée (Cái Chuông Rè) t� ��u n�m 1924, gây 
thêm ti	ng vang sâu r
ng 
S� ki�n Nguy(n An Ninh b� b�t vào tháng 3 n�m 1926, r�i ngày 4 tháng 4 n�m 
�ó l( tang Phan Chu trinh �ã t o nên nhng cu
c ��u tranh qui mô l�n. Riêng � 
Sài Gòn, hàng ch#c nghìn lao �
ng, t�p h�p theo ngành: th" may, th" giày, th" 
c�t tóc, th" n�, th" m
c, kéo xe, công nhân c�ng, cùng �
i ng� h�c sinh bi�u 
tình và tu�n hành. M
t s� h�c sinh b� b�t, th	 là bãi khóa di(n ra r
ng kh�p. 
Nguy(n An Ninh li�n l�p ra Vi�t nam Cao V�ng %�ng, ho t �
ng ch� y	u g�m 
thanh niên, h�c sinh, công nhân... trong hai n�m 1927 và 1928.  
H�i �y Sài gòn �ã tr� thành trung tâm công nghi�p l�n nh�t Vi�t nam, v�i 50 
ngàn th" thuy�n nh� x��ng �óng và s&a tàu (1500 th"), xí nghi�p thu�c lá, xay 
xát g o, ���ng s�t, c�ng..., trong �ó �ã có m
t s� th" k- thu�t có tay ngh� khá 
cao. Phong trào công nhân tác �
ng m nh �	n các vùng nông thôn và ��n �i�n. 
Tháng 2-1930, 3000 phu ��n �i�n Phú Ri�ng bãi công và chi	m �o t m
t ph�n 
c� s� trong ��n �i�n r
ng l�n này. Theo th�ng kê c�a S� M�t Thám %ông 
D��ng, ch� trong mùa hè 1930 �ã có 125 cu
c ��u tranh � 13 t�nh trong t$ng s� 
21 t�nh Nam B
. � Sài gòn, viên thanh tra c�nh sát Legiand b� gi	t ch	t trong 
cu
c ��u tranh b�i anh thanh niên Nguy(n Huy m�i 14 tu$i; C�u thanh niên 
d�ng c�m này b� án chém. Cu
c �àn áp di(n ra r�t tàn b o, ��ng th�i � Nam K* 
và � Ngh� An. Tháng 4-1931 h�u nh� toàn b
 Ban ch�p hành Trung ��ng ��ng 
c
ng s�n %ông D��ng b� b�t, T$ng bí th� Tr�n Phú ch	t trong khi b� tra t�n � 
S� m�t thám. Ch� riêng � Sài Gòn 3500 chi	n s� cách m ng b� ��a ra tòa án. 
Riêng phiên tòa � i hình Sài Gòn di(n ra t� ngày 2 �	n ngày 7 tháng 5 n�m 
1933 x& 131 ng��i; 8 ng��i b� k	t án t& hình, tòa kêu án t$ng c
ng 900 n�m tù 
cho 101 ng��i. Thoái trào b�t ��u t� �ó.  
C�ng chính t� Sài Gòn, phong trào cách m ng ��"c h�i ph#c nhanh và m nh 
khi xu�t hi�n phong trào M�t Tr�n Bình Dân � Pháp. Vai trò ��u tàu c�a cu
c 
h�i ph#c thu
c v� nhóm Tr�tkýt Vi�t nam t� Pháp tr� v�. H� v�a b�t tay v�i 
nhng ng��i c
ng s�n v�a phê phán %�ng c
ng s�n %ông D��ng v� tinh th�n 
qu�c gia có ph�n h/p hòi, ít tinh th�n giai c�p công nhân, c�ng nh� v� xu h��ng 
theo Stalin c�a %�ng c
ng s�n. Nhóm La Lulte ho t �
ng m nh, nh� ph�n trên 
�ã nói; �i�u c�n nói thêm là th	 l�c Tr�tkýt lên khá m nh trong trí th�c, sinh 
viên, h�c sinh, th" thuy�n Sài Gòn, v�i lá c� búa li�m �' mang s� 4 (�� t�). 
Phong trào %ông D��ng % i H
i lên m nh, có t�i 600 �y ban hành �
ng � Sài 
gòn và vùng lân c�n, trong �ó th	 l�c c�a nhóm Tr�t kýt v+n � hàng ��u. H�i �ó 
th	 và l�c c�a %�ng c
ng s�n l i là � B�c K*, � Trung K* (ch� y	u là vùng 
Ngh� An, Hà t�nh), � Hoa Nam và m
t s� vùng Thái Lan. 
T�t c� nhng nét ��u tranh trên �ây ch�a ��"c ph�n ánh �úng trong các cu�n 
l�ch s& phong trào cách m ng và công nhân do nhng ng��i c
ng s�n ch� � o 
vi�c so n th�o. Cái khuynh h��ng vi	t s& �� t� �� cao t$ ch�c c�a mình, h  th�p 
các t$ ch�c khác, th�m chí ch#p m� "Vi�t gian" b�a bãi cho nhng ng��i không 



theo mình, làm cho s� th�t b� xuyên t c, bóp méo, là thái �
 không khoa h�c. 
không l��ng thi�n. Nhi�m v# các nhà s& h�c chân chính vi�t cho th�t �úng l�ch 
s& còn r�t n�ng n� v�y.  

T� nhng cách yêu n��c khác nhau 

Trong các giáo trình l�ch s& ��"c d y � các tr��ng hi�n nay, nhi�u s� ki�n, nhân 
v�t... c�ng b� xuyên t c. Các giáo trình �y cho r,ng Vi�t nam Qu�c Dân %�ng 
sau cu
c kh�i ngh�a Yên Bái b� th�t b i, �ã tan rã hoàn toàn. Các t$ ch�c Vi�t 
nam Qu�c Dân %�ng sau �ó r�i % i Vi�t Qu�c Dân %�ng, % i Vi�t Duy Dân, 
c�ng nh� cách M ng %�ng Minh H
i... ��u b� coi là nhng t$ ch�c ph�n �
ng, 
nhng t$ ch�c tay sau c�a Qu�c Dân %�ng Trung Qu�c, tay sai c�a th�c dân 
Pháp, hay c�a �	 qu�c M-; nói tóm l i, nhng t$ ch�c �y ��u là nhng t$ ch�c 
"Vi �t gian", là k1 thù c�a dân t
c. %ó là quan �i�m ch#p m� nh�ng ng��i không 
ch�u theo %àng c
ng s�n, nh�ng ng��i b�t ��ng chính ki	n v� chính tr� v�i 
%�ng c
ng s�n là k1 thù tu�t. H� t� nh�n, ch� nhng ng��i c
ng s�n m�i là ��u 
tranh cho dân t
c, m�i là ng��i yêu n��c; còn m�i ng��i khác ��u là � tr�n 
tuy	n ��i l�p, ��u ch�ng l i t$ qu�c và nhân dân... 
Trong các cu�n sách l�ch s&, trên báo chí, �ài phát thanh, nhng nhân v�t nh� 
Tr�n Tr�ng Kim làm Th� t��ng sau cu
c ��o chính 9-3-1945 b� coi là ph�n 
�
ng, bù nhìn và tay sai cho �	 qu�c Nh�t; Ph m Qu*nh, nhà v�n hóa, nhà báo, 
ch� nhi�m t� Nam Phong, sau làm Th�"ng th� B
 Giáo D#c r�i B
 L i c�a 
Nam Tri�u B�o % i c�ng b� gán t
i là Vi�t gian, tay sai th�c dân Pháp, b� Vi�t 
Minh gi	t ��u tháng 9-1945 � Hu	, Ngô %ình Di�m, Th� t��ng r�i T$ng th�ng 
� mi�n Nam Vi�t nam, b� coi là ph�n �
ng, Vi�t gian, do CIA M- hu�n luy�n và 
�ào t o. R�i m
t lo t nhân v�t chính tr�, v�n hóa khác nh�: Võ H�ng Khanh, 
Ngu2 T��ng Tam, Khái H�ng, Hoàng % o,.. c�ng b� nh�n ��nh là ph�n �
ng, 
bán n��c, Vi�t gian, tay sai th�c dân và �	 qu�c... 
Ngay � trong ��ng c
ng s�n, vi�c ch#p m� cho m
t s� ng��i là ph�n b
i, la "xét 
l i", là "ch�ng ��ng" trong m
t lo t v# án n
i h
 c�ng r�t tùy ti�n. Hoàng V�n 
Hoan, �y viên b
 Chính tr� %�ng c
ng s�n Vi�t nam sau khi b�t ��ng chính ki	n 
v�i ban lãnh � o ��ng, trong m
t chuy	n �i ra n��c ngoài �ã � l i Pakistan r�i 
sang Trung Qu�c, b� k	t t
i là ph�n b
i và b� k	t án t& hình. M
t s� nhân v�t 
nh�: Th�"ng t��ng Chu V�n T�n T� l�nh Quân khu Vi�t B�c, �y viên ��ng �y 
quân s� Trung ��ng, Phó ch� t�ch Qu�c H
i; Trung t��ng Nguy(n V�nh, 
Tr��ng ban Th�ng Nh�t c�a Trung ��ng ��ng; Thi	u t��ng %�ng Kim Giang, 
Phó ch� nhi�m T$ng c#c H�u C�n; Hoàng Minh Chính, Vi�n tr��ng Vi�n tri	t 
H�c; V� %ình Hu*nh, V# tr��ng V# L( Tân, B
 ngo i giao; Ung V�n Khiêm, 
B
 tr��ng B
 ngo i giao c�ng t�ng b� nh�n ��nh trong n
i b
 ��ng là ph�n b
i, 
theo ch� ngh�a xét l i ch�ng ��ng và là tay chân c�a n��c ngoài... Vi�c ch#p m� 
nhng ng��i không có cùng chính ki	n v�i %�ng c
ng s�n là "Vi�t gian" có th� 
là m
t ki�u cách h�c theo %�ng c
ng s�n Trung Qu�c h�i n
i chi	n Qu�c C
ng: 
%�ng c
ng s�n Trung Qu�c coi nhng k1 h"p tác v�i phát xít Nh�t là Hán gian; 
coi chính ph� U$ng Tinh V� là Hán gian, tay sai Nh�t. V� sau ch Hán gian 



��"c dùng r
ng rãi, c� ai không ��ng tình và phê phán ���ng l�i c�a %�ng c
ng 
s�n Trung Qu�c thì ��u là Hán gian c�... T� hai ch� Hán gian mà sinh ra hai ch� 
Vi�t gian. %ã là Vi�t gian thì �áng t
i ch	t, �áng b� x& t&. 
� phía tr�n tuy	n ��i l�p, th��ng g�i là phía qu�c gia, trên báo chí h�i ngo i, 
c�ng có nhng ng��i có quan �i�m c�c �oan, coi nhng ng��i lãnh � o c
ng 
s�n m�i là "ph�n �
ng", là "tay sai c�a Nga xô", "tay sai c�a �� tam qu�c t	, là 
"bán n��c cho Nga c
ng và Trung C
ng", là cõng rãn c�n gà nhà, là nguyên 
nhân c�a chi	n tranh huynh �� t��ng tàn, là ngu�n g�c m�i �au kh$ và t$n th�t 
c�a ��ng bào... H� không ng�n ng i dùng nhng t� ng x�u xa nh�t �� ch#p lên 
��u nhng ng��i lãnh � o c�a ��ng c
ng s�n. 
T�t c� nhng �i�u trên là h�u qu� c�a m
t th�i k* l�ch s&. %ã �	n lúc t�nh táo 
nhìn l i và �ánh giá m
t cách �i�m t�nh, khách quan. Có th� nói, � các bên, ch� 
có m
t s� ít ng��i �i làm chính tr� �� nh,m ki	m chác ti�n tài và danh v�ng. 
Ph�n l�n �i làm chính tr� là nh,m giành l i �
c l�p cho ��t n��c, ti	n b
 cho xã 
h
i. H� ch�u ��ng nhng hy sinh, t$n th�t trong d�u tranh, có khi b� b�t b�, tù 
�ày. H� nh,m vào nhng giá tr� mà h� tin t��ng, theo ���ng l�i và bi�n pháp 
mà h� cho là �úng ��n. H� l i ph�i tính �	n nhng th	 l�c qu�c t	, �	n cu
c ��u 
tranh gia nhng th	 l�c qu�c t	 �y � trong khu v�c và trên th	 gi�i. Và h� tìm 
ch. d�a, tìm s� giúp �) và �ng h
 c�a bên này hay c�a bên kia, trong cu
c ��u 
tranh c�a t$ ch�c chính tr� mà h� d�ng lên hay tham gia �y cho nên c�n quan 
ni�m m
t cách khách quan r,ng: � bên này hay � bên kia, trong t$ ch�c này hay 
t$ ch�c khác, nhng ng��i ho t �
ng chính tr� trong th�i k* l�ch s& v�a qua �ã 
có nhng cách yêu n��c khác nhau, d+n �	n ���ng l�i và bi�n pháp khác nhau. 
Trong ��u tranh quy	t li�t ��i ��ch nhau, h� coi nhau là k1 thù và có nhng nh�n 
��nh quá �áng v� nhau. Nay l�ch s& �ã sang trang, c�n nhìn l i v�i �ôi m�t t�nh 
táo, quý tr�ng nhau � �
ng c� yêu n��c, có th� phê phán nhau v� ���ng l�i và 
ph��ng pháp, không nên gi mãi h�n thù ki�u s�ng mái và tri�t tiêu nhau. 
Nhng ng��i c
ng s�n �ã th�ng trong chi	n tranh, do h� �ã d�ng ��"c lá c� yêu 
n��c trong nhân dân, nh�ng h� �ã th�t b i trong xây d�ng ��t n��c do �ã không 
gi ���ng con ���ng t� ch� t� l�p. %ó là bi k�ch c�a h�, c�ng là bi k�ch c&a ��t 
n��c do h� �
c quy�n lãnh � o. S�m mu
n nhng th	 l�c lành m nh c�a ��t 
n��c v�n � hai tr�n tuy	n ��i l�p, s! bi	t tìm th�y nhau, b�t tay nhau, h"p tác vì 
ngh�a l�n: xây d�ng m
t n��c Vi�t nam �
c l�p, dân ch�, phát tri�n và ph�n 
vinh, trong dó lu�t pháp ��"c tôn tr�ng và công b,ng xã h
i ��"c th�c hi�n, hòa 
nh�p v�i th	 gi�i ngày nay. %	n lúc �y danh t� "ng#y" c�ng s! bi	n h�n �i, �� 
trong h� s�, lý l�ch, l�u tr c�a chính quy�n, trên sách, báo, trong l�i nói, không 
còn có ai b� xúc ph m, khinh th�, b� phân bi�t ��i x& là thu
c "ng#y quân" và 
"ng#y quy�n" nh� t� 1975 �	n nay. %áng lý ra, ngay sau khi �y, danh t� "ng#y" 
�ã không nên không ��"c dùng �	n, c�ng nh� nhng l�p "h�c t�p c�i t o không 
nên có; th�c t	 �ó là nhng tr i giam c�a nhng ng��i chi	n th�ng nh,m giam 
c�m, ��y ��a nhng ng��i thua tr�n, làm cho ch "gi�i phóng" tr� nên m
t tai 
h�a ghê g�m cho hàng tri�u con ng��i, kéo dài oán thù l! ra �ã có th� s�m 
nguôi ngo i và ch�m d�t. 



�oàn k�t và hòa gi�i hòa h�p 

Ch �oàn k	t ��"c nêu lên không bi	t �	n bao nhiêu l�n trong các v�n ki�n c�a 
��ng c
ng s�n. %oàn k	t dân t
c. %oàn k	t qu�c gia. %oàn k	t, �oàn k	t, � i 
�oàn k	t. Thành công, thành công, � i thành công. Có báo %oàn k	t, câu l c b
 
%oàn k	t, c&a hàng %oàn k	t, cho �	n bánh k/o c�ng mang nhãn hi�u %oàn k	t. 
%oàn k	t ngh�a là b�t tay nhau, chung lòng chung s�c, h"p qu�n, ��ng tâm nh�t 
trí �� ph�n ��u... 
Th	 nh�ng ��i v�i nhng ng��i lãnh � o c
ng s�n, ch �oàn k	t có ý ngh�a 
khác v�i ý ngh�a thông th��ng. Theo h�, �oàn k	t luôn có ngh�a, và ch� có m
t ý 
ngh�a là: Theo tôi! %oàn k	t trong M�t tr�n Vi�t Minh, trong M�t tr�n Liên Vi�t 
hay trong m�t tr�n T$ Qu�c có ngh�a là theo s� lãnh � o c�a ��ng c
ng s�n, 
vâng l�i ��ng c
ng s�n, ch�u m�i s� áp ��t c�a ��ng c
ng s�n. Nói khác v�i 
��ng, cãi l i ��ng là vi ph m tinh th�n �oàn k	t, là nh,m cách phá v) kh�i �oàn 
k	t, là có t
i, có khi t
i r�t n�ng. Ngay � trong ��ng, v�n �� gi �oàn k	t c�a 
��ng nh� con ng��i c�a m�t mình, có ngh�a là luôn ph�i tuân theo ý ki	n c�a 
lãnh � o, không ��"c có ý ki	n khác, n	u có ý ki	n khác thì li�n b� k	t t
i là bè 
phái, là chia r!, là phá v) s� �oàn k	t th�ng nh�t, th�m chí là ph�n b
i, là ph�n 
�
ng... Có h�i %�ng Dân Ch� Vi�t nam và %�ng Xã H
i Vi�t nam cùng v�i 
%�ng c
ng s�n Vi�t nam �oàn k	t trong M�t Tr�n T$ Qu�c trên tinh th�n bình 
�ãng, tôn tr�ng l+n nhau, nh�ng th�c t	 hai ��ng �ó ph�i tuân theo s� ch� huy và 
lãnh � o tuy�t ��i c�a %�ng c
ng s�n. Hai ch �oàn k	t, bình ��ng ch� là hai s"i 
dây bu
c chát hai t$ ch�c �y vào c. xe c�a ��ng. H� gi�i thích r,ng �oàn k	t thì 
ph�i có lãnh � o; tinh th�n dân ch� t�p trung là th	! C�ng nh� �oàn k	t trong 
phe xã h
i ch� ngh�a, �oàn k	t v�i Liên xô .luôn bao hàm ý tuân theo s� lãnh 
� o và ch� huy c�a Liên xô, nhng ý ki	n c�a Liên xô luôn ph�i coi là ch� th� �� 
ch�p hành nghiêm ch�nh. Trong m�i quan h� gia ��ng c
ng s�n trên bán ��o 
%ông D��ng, gia ba n��c Vi�t Miên Lào c�ng v�y, �oàn k	t bao g�m ý ph�i 
công nh�n s� lãnh � o c�a Vi�t nam, ph�i coi ông H� Chí Minh là ng��i lãnh 
� o c�a c� 3 ��ng. N��c l�n và n��c nh', n��c �àn anh và n��c �àn em luôn rõ 
ràng, phân minh, không th� nh�p nh,ng ��"c! "%oàn k	t" tr� thành m
t s"i giây 
vô hình trói bu
c m�i cá nhân v�i ��ng, m�i t$ ch�c v�i ��ng c
ng s�n, th� tiêu 
các quy�n dân ch�, th� tiêu s� bình ��ng, làm c� s� cho m�i s� chuyên quy�n 
và �
c �oán t� h i. %ây c�ng là m
t ki�u cách l t m�m bu
c ch�t c�a ông H� 
Chí Minh. 
C�n khôi ph#c l i ý ngh�a chân th�t c�a hai ch �oàn k	t, cùng nhau �oàn k	t 
trên c� s� ngang nhau. 
 
Nhân �ây c�ng xin có vài l�i v� c#m t� "hòa gi�i, hòa h"p dân t
c"; v�n �� này 
t�ng gây bi	t bao tranh cãi trên báo chí h�i ngo i. Ng��i thì nói r,ng �ây là v�n 
�� quan tr�ng b�c nh�t, không th� b' qua. Ng��i thì cho r,ng không c�n, �ó ch� 
là cái b+y nguy hi�m, m
t s� l�a l�c. %�u n�m 1993, trong cu
c h�p v�i m
t s� 
Vi�t Ki�u � Sài gòn, ông Võ V�n Ki�t nói b�y l�n �	n �oàn k	t và hòa h"p, 
không nói �	n hòa gi�i. Hòa h"p là m
t yêu c�u nh,m gi�i quy	t v�n �� ng�n 



cách, chia cách, xa lánh, b�t hòa, không hi�u nhau, không g�n nhau, không quan 
h� hay ít quan h� v�i nhau vì xung kh�c, vì ��nh ki	n... Hòa gi�i là m
t yêu c�u 
nh,m gi�i quy	t nhng v�n �� xung kh�c, xung �
t, có khi là h�n thù v�i nhau, 
xu�t hi�n so nhng �i�u ki�n tr��c �ây, nay cùng nhau g�p g) tr�c ti	p �� thanh 
toán cho êm �/p �i �	n hi�u nhau, g�n nhau, � t �	n m�i quan h� thân quen 
khác h�n tr��c.  
N	u hi�u rõ nh� v�y thì trong xã h
i Vi�t nam r�t c�n �	n s� hòa gi�i, hòa h"p, 
vì do nhng �i�u ki�n l�ch s&, �ã có nhng s� ��i ��ch gia ch	 �
 mi�n B�c và 
mi�n Nam, �ã có chi	n tranh huynh �� t��ng tàn, �ã có ng��i c�a phía bên này 
và phía bên kia, do �ó ng��i dân th��ng ít hi�u v� chính tr� c�ng b� �nh h��ng 
trong suy ngh�. Trong nhân dân, �ã có khá nhi�u �i�u �ã ��"c hòa gi�i m
t cách 
t� phát, trong gia �ình, gia b n bè, ng��i thân quen ngay t� sau 30-4-1975. S� 
hòa h"p �ã ��"c th�c hi�n khá r
ng và khá sâu trong nhân dân v�n giàu tình 
c�m và l��ng tri (bon sens).  
Tuy nhiên v+n c�n có ch� tr��ng hòa gi�i và hòa h"p trên ph m vi qu�c gia, �� 
th�c hi�n m
t cách ��y ��, r
ng kh�p, nh�t quán trong nh�n th�c, trong v�n 
ki�n, t�l li�u, trên sách báo, trong n	p ngh�, trong c� �ánh giá nhng s� ki�n và 
nhân v�t l�ch s& c�ng nh� trong x& s� hi�n nay. Bi	t bao nhiêu vi�c c�n làm �� 
m� trang s& m�i, không b� quá kh� giam hãm và �è n�ng �� thanh th�n nhìn t�i 
t��nglai.  
Hòa gi�i và hòa h"p c�n th�c hi�n r
ng kh�p, trong quan h� nhà n��c v�i công 
dân, không còn ��nh ki	n dân "ta" và dân "ng#y", "ng#y quân" và "ng#y quy�n" 
c� trong các c� quan hành chánh, an ninh, các c� quan c�a ��ng c
ng s�n hi�n 
nay, quan h� gia các c� quan hành chánh, kinh t	, v�n hóa, giáo d#c, khoa h�c 
v�i công dân; quan h� v�i bà con Vi�t Ki�u... trong �ó nhà n��c và %�ng c
ng 
s�n lãnh � o nhà n��c ph�i gi vai trò ch� �
ng và chân thành. %ây không ph�i 
là ki�u tr�ch th�"ng, ban �n, "ta cho các ng��i ��"c hòa gi�i và hòa h"p v�i ta" 
mà là hòa h"p và hòa gi�i trên c� s� bình ��ng, tôn tr�ng l+n nhau v� nhân cách 
và nhân ph3m. N	u không, v+n là ki�u "�oàn k	t" có ngh�a là khu�t ph#c, theo 
tôi! Và hòa gi�i, hòa h"p l i là cúi ��u xin tha t
i, r�i m�i chìa tay ra b�t. 
Do �ó hòa gi�i và hòa h"p ph�i xu�t phát t� thi�n chí, t� tình anh em trong m
t 
nhà, t� tình ngh�a ru
t th�t, con em chung m
t t$ qu�c, nhìn l i quá kh� v�i con 
m�t am hi�u, �
 l�"ng, thông c�m nhau, t� �ó tôn tr�ng, quí m	n nhau trên tinh 
th�n bình ��ng. 
Ngay trong c
ng ��ng Vi�t � n��c ngoài, v�i nhng quá kh� và l�ch s& khác 
nhau, trong các t$ ch�c khác nhau, quan �i�m chính tr� khác nhau, có khi ��i 
��ch nhau, c�ng c�n ��t v�n �� hòa gi�i và hòa h"p, tôn tr�ng nhau trên tinh th�n 
dân ch�, �a nguyên, chung s�c h"p tác xây d�ng c
ng ��ng l�n m nh, �óng góp 
có k	t qu� nh�t �� xây d�ng t$ qu�c. Trong c
ng ��ng ng��i Vi�t, c�ng có ý 
ki	n c�c �oan cho r,ng ��i v�i c
ng s�n, không có v�n �� hòa gi�i và hòa h"p gì 
h	t, ch� có v�n �� bu
c h� ph�i rút lui, ch� có v�n �� h� ph�i giao quy�n (rút lui 
nh� th	 nào và giao quy�n ra sao thì có ng��i không phát bi�u rõ ��"c) vì h� là 
nhng k1 có t
i, phá h i ��t n��c... %ây là l�i nhìn tr�ch th�"ng, không th�c t	. 
Còn c�n t o nên nhi�u s�c ép trong và ngoài n��c m nh m! m�i có th� ép 



nhng ng��i lãnh � o %�ng c
ng s�n ch�p nh�n b�u c& dân ch� th�t s� theo 
quan di�m �a nguyên. Trong c
ng ��ng ng��i Vi�t h�i ngo i, nhng ng��i có 
cách ngh� c�c �oan không nhi�u, s� này l i �ang gi�m �i rõ r�t. Tôi �ã có d�p 
g�p hàng nghìn ng��i � nhi�u n��c, v�i nhng ��c �i�m r�t khác nhau v� quá 
kh�, ho t �
ng ��ng phái, ngh� nghi�p c�, �
ng c� r�i ��t n��c, ho t �
ng hi�n 
nay... Th�t là phong phú. H� là giáo s�, trí th�c các ngành khoa h�c, t� nhiên và 
xã h
i. H� là nhà kinh doanh. H� là c�u s� quan c�a mi�n Nam c�, có ng��i là 
thi	u t��ng, trung t��ng, � i t��ng. H� là dân bi�u, th�"ng ngh� s� � qu�c h
i 
Sài gòn c�. H� là nhà báo, v�n ngh� s�, bác s�, d�"c s�. Tôi không e ng i g�p g), 
th�o lu�n, ��i tho i v�i b�t c� ai. 
Su�t h�n hai n�m g�p g) nhi�u ng��i, tôi ghi chép t�t c� và nh�n th�y m.i 
ng��i m
t v�c, không ai gi�ng ai, th	 nh�ng t�t c� ��u có m
t nét chung: H� là 
nhng ng��i l��ng thi�n, có thi�n tâm, ít nhi�u ��u có lòng yêu n��c, mong 
m'i quê h��ng ph�n th�nh. Cá bi�t l�m m�i có ng��i c�c �oan, mù quáng, thiên 
v� c�m tính, b� quá kh� c�m tù, và nhng ng��i này dù sao v+n có th� c�m hóa 
��"c. Tôi ��c bi�t quý tr�ng th	 h� tr1, t� 20 �	n 30, 35 tu$i, là sinh viên, cán 
b
 k- thu�t các ngành, h� không b� quá kh� ràng bu
c, có cách nhìn thoáng 
r
ng, �
c l�p và t� ch�. Chính s� cán b
 tr1 này có nhi�u kinh nghi�m khoa h�c, 
k- thu�t, qu�n lý, kinh doanh, ch�c ch�n s! có ích cho m�t n��c trong th�i gian 
t�i, khi h� có th� tr� v� m
t th�i gian ng�n ho�c �ài tùy theo yêu c�u �� làm 
vi�c � trong n��c. S� cán b
, trí th�c tr1 này có t�m lòng hòa gi�i và hòa h"p r�t 
t� nhiên, nh/ nhàng mà không kém ph�n sâu ��m. Có anh ch� em tr1 còn nói, 
vi�c hòa gi�i hòa h"p là chuy�n c�a các v�, chúng tôi không mu�n k	 th�a cái 
truy�n th�ng chia r! c�a các v�! Tu$i tr1 chúng tôi � trong n��c v�i � ngoài 
n��c �ã là b n bè anh em v�i nhau r�i. T�t c� thành ki	n và th� �o n chia r! dân 
t
c, phân chia gi� t o t� c� hai phía thành: yêu n��c và ph�n �
ng, yêu n��c và 
bán n��c, yêu n��c và "vi�t gian"; qu�c gia và c
ng s�n, tay sai �	 qu�c M-, tay 
sai Nga T�u, bù nhìn c�a k1 này và k1 khác... �ã �	n lúc ph�i thanh toán tri�t ��. 
S! g) �i ��"c gánh n�ng �è lên cu
c s�ng c�a dân t
c ta, m�i ng��i thanh th�n 
lao vào s� nghi�p l�n: phát tri�n ��t n��c, kh�c ph#c l c h�u và nghèo kh$, ráng 
�u$i k�p các n��c láng gi�ng. 

D��i �áy gi�ng 

� mi�n B�c, t� khi còn � tu$i m+u giáo, các em �ã ��"c các cô d y cho lòng 
c�m thù. Cái gì x�u xa là �	 qu�c, d�a ch�, ng#y. T�p b�n súng là có s4n bia: 
lính M-, máy bay M-, lính ng#y. T�p �ánh gi�c, t�p b�t tù binh. T�p tra h'i tù 
binh. T�p gi�i tù binh �i.. Khi làm tính, l�p �	m, c
ng tr� nhân chia c�ng dùng 
s� lính ng#y, lính M- b� di�t trong 1 tr�n, trong hai tr�n l�n nh' �� tính. Cách 
x�ng hô c�ng rõ ràng, b n thù ta r ch ròi. Bác H�, chú cán b
, ông Stalin, bác 
Mao, ��ng chí b
 �
i, còn thì phía bên kia ph�i g�i b,ng th,ng tu�t. Th,ng T$ng 
th�ng M-, th,ng T$ng th�ng ng#y, th,ng Vi�t gian, th,ng s� quan M-, th,ng ch� 
huy ng#y, th,ng lính bi�t kích, th,ng T�nh tr��ng... Trong nhng câu chuy�n k� 
cho tu$i th� trong tr�ng và ngây th�, ông Stalin, bác Mao, bác H� hi�n lên nh� 



th�n thánh, tiên ph�t, các chú b
 �
i luôn hi�n �i là hi�n, d�ng c�m, m�u trí, 
nhi�u sáng ki	n, c�u ��ng bào trong bão l#t, th�t thà, ngay th�ng, còn nhng k1 
hung ác, l�a ��o, tham lam, ng� ngh�ch, ngu ng�c thì ��u là "M--ng#y" và "tay 
sai"!  
T� tu$i thi	u niên, qua giáo d#c c�a nhà tr��ng, �
i thi	u niên ti�n phong, l�p 
tr��ng b n thù ta trong các em �ã vô cùng rõ ràng. Phe ta, phe nó, chúng ta và 
chúng nó; ta nh�t ��nh th,ng, ��ch nh�t ��nh thua. T�t nhiên trong chi	n tranh, 
�
ng viên c$ v� h�u ph��ng, tuyên truy�n �ng h
 ti�n tuy	n là c�n thi	t. Th	 
nh�ng vi�c giáo d#c t� tr1 th� nhng �i�u k� trên, có tính ch�t c��ng �i�u thiên 
l�ch, không �úng v�i th�c t	 �ã gieo vào lòng các em các nh�n th�c sai l�ch. 
Công b,ng và lòng nhân ái b� coi nh/. L�n lên khi t� tìm hi�u ��"c th�c t	, các 
em s! nh�n ra r,ng th�c t	 không ph�i là nh� v�y, d( sinh ra hoài nghi, hoang 
mang, m�t ph��ng h��ng trong nh�n th�c.  
Vi�c tuyên truy�n m
t chi�u: ta cái gì c�ng �/p, c�ng tuy�t v�i, ��ch cái gì c�ng 
x�u, c�ng t�i t� �ã t m th�i � t ��"c k	t qu� không ph�i ch� vì ��ng bào ta nh/ 
d  và thi	u t�nh táo. Nguyên nhân ch� y	u ít ng��i ngh� �	n chính là � ch. mi�n 
B�c h�i �y b� cách ly h�u nh� tri�t �� v�i bên ngoài. Thông tin b� c�t ��t gia 
mi�n B�c và mi�n Nam. Tôi có m
t ch� ru
t, m
t em gái ru
t � mi�n Nam t� 
n�m 1954, v�y mà su�t n�m n�m không có m
t m3u tin? %	n n�m 1960 m�i 
bi	t ��"c vài hàng qua m
t ng��i trong h� xa � Pháp. Ph�n l�n ��u ��t liên l c 
nh� th	. Gi�i tuy	n t m th�i � v� tuy	n 17 b� �óng ch�t. Hai bên b� sông Hi�n 
L��ng nh� hai th	 gi�i riêng bi�t. %i�n tho i, �i�n tín, th� t� b� cát ��t v�i n&a 
n��c phía Nam và c�ng là v�i c� th	 gi�i. 
T� n�m 1950, biên gi�i phía B�c ��"c m� ra, b�t ��u quan h� v�i Trung Qu�c, 
r�i sau �ó v�i Liên xô. Sau 1954, v�n �� quan h� v�i bên ngoài v+n b� phong t'a 
ch�t. Ch� có nhng quan h� v�i "phe ta", mà c�ng là quan h� r�t ít 'i. V� khí, 
hàng hóa, thu�c men, th�c ph3m, máy móc t� Liên xô, Trung Qu�c và các n��c 
xã h
i ch� ngh�a khác ��"c ch� �	n. M
t n�m có ch�ng m�y ch#c �oàn chính 
ph� �i th�m, ký k	t v�i các n��c "phe ta", còn các �oàn th� xã h
i nh� công 
�oàn, thanh niên, ph# n, nhà v�n, nhà báo �i ra n��c ngoài thì có th� �	m trên 
��u ngón tay. M
t s� v�n ngh� s�, nhà báo d� % i h
i Liên hoan Thanh niên Th	 
gi�i (do Liên xô ��ng ra t$ ch�c) � Moscou hay Berlin tr� v�, �i nói chuy�n 
kh�p mi�n B�c li�n 4 tháng tr�i, thu hút và h�p d+n m�i ng��i tò mò mu�n bi	t 
tình hình � ngoài n��c ta ra sao. Chi	n s� thi �ua nông nghi�p Tr�nh Xuân Bái, 
anh hùng nông nghi�p Hoàng Hanh �i th�m Trung Qu�c, Liên xô v� là tha h� 
mà k� chuy�n, n&a n�m không h	t chuy�n! M.i bu$i ��u ch�t c�ng các nhà hát 
nhân dân � ngoài tr�i. M�i ng��i thích thú, sung s��ng, n�c lòng nghe k� v� 
nông trang t�p th� � Liên xô máy cày máy g�t trên ��ng ru
ng, v� công xã nhân 
dân Trung Qu�c, v� nhng th&a ru
ng n�ng xu�t cao... 
Ai n�y chung m
t nguy�n v�ng: ngày nay c�a Liên xô, Trung Qu�c là ngày mai 
c�a Vi�t nam. Nghe chuy�n v� còn bàn tán su�t �êm, cho �	n c� tháng tr�i sau 
�ó... Nhng �oàn v�n công, �oàn xi	c Liên xô, Trung Qu�c, Tri�u Tiên, Mông 
C$ Hungari, Anbani... sang bi�u di(n � Hà n
i và các t�nh là nhng s� ki�n mà 
hàng 1, 2 n�m sau m�i ng��i còn nh� và nh�c �	n. C�ng ph�i nói c� th�i �ó, 



tu$i tr1 s�ng trong c�ng hi	n, trong chi	n ��u, cu
c s�ng không có ��c mong gì 
cao xa v� v�t ch�t, m�i ng��i s�ng ngang nhau, th�m chí g�n gi�ng y nh� nhau, 
v� tình c�m và tinh th�n còn l c quan, lãng m n na. Hàng hóa vi�n tr" ��y 
���ng, ��y bãi, trong v��n hoa, mà v+n nguyên si, không m�t mát. 
Mi�n Nam và th	 gi�i ra sao? Qua thông tin, tuyên truy�n, ng��i dân ch� hi�u 
� i khái là mi�n Nam m�t �
c l�p, ph# thu
c Pháp r�i M-. Nhân dân trong �ó 
kh$ c�c, l�m than, ng��i yêu n��c b� gi	t h i trong các chi	n d�ch t� c
ng, di�t 
c
ng r�t tàn b o, máy chém lê �i kh�p m�i n�i; � các thành thi ch� là ph�n vinh 
gi� t o, xã h
i suy ��i, v�n hóa ��i tr#y, n n xì ke, �� �i	m, c� b c tràn lan, n n 
tham nh�ng tràn ng�p... T�t c� nhng thông tin t� mi�n Nam theo n
i dung �y 
��"c ch�t l�c, tô ��m, ��a lên báo, �ài. Chính do tuyên truy�n m
t chi�u nh� 
th	 mà sau 30-4- 1975, bà con ta vào mi�n Nam b� choáng ng�p b�i hàng hóa 
�/p dù và t�t khác h�n nhng �i�u d� �oán. V� xã h
i, con ng��i c�ng th	. Xã 
h
i mi�n Nam không �	n n.i h.n lo n, th�i nát, v+n có nhng gia �ình n� n	p, 
con ng��i nhân h�u � vùng t m chi	n và thành th�. Ngay trong nhng gia �ình 
b� coi là thù ��ch tr��c �ây v+n có không ít nhng con ng��i ngay th�t, có v�n 
hóa và l��ng tâm, có t� cách và hi�u bi	t. Nhìn ra th	 gi�i c�ng v�y. Mi�n B�c 
tr��c �ây có r�t ít ng��i �i ��"c sang th	 gi�i ph��ng Tây. H� ch� là m
t s� r�t 
ít nhà ngoài giao ��"c ch�n l�c r�t k- càng. Còn thì toàn xu�t ngo i là �i các 
n��c "ph��ng ta". Sách báo, th� t� h�u nh� không có. Cho nên ch� hi�u th	 gi�i 
ph��ng Tây qua các khái ni�m quen thu
c trên �ài báo: kh�ng ho�ng, th�t 
nghi�p, tr
m cáp, l m phát, b�t công, �� �i	m, c� b c, bãi công và ��u tranh c�a 
ng��i lao �
ng! 
Trong t�t c� giáo trình gi�ng d y chính tr� và kinh t	, lý lu�n và th�c t	 v� ch� 
ngh�a xã h
i ��"c truy�n bá là: � ch� ngh�a xã h
i �u vi�t không có kh�ng 
ho�ng vì t�t c� ��u s�n xu�t theo k	 ho ch th�ng nh�t, tính t� cái kim, chi	c 
qu�n �ùi �	n h
p diêm. Không có th�t nghi�p vì ai c�ng ��"c nhà n��c phân 
công làm vi�c. Không có bóc l
t vì m�i giai c�p bóc l
t không còn t�n t i, 
không có t� b�n, ��a ch�, phú nông thì làm sao có bóc l
t ��"c. Ch� có thi	u 
th�n t m th�i. S�n xu�t ch� có t�ng không ng�ng, không bao gi� có th� gi�m 
sút! "Chúng ta" h�n "chúng nó", "phe ta" h�n "phe h�" là l! ���ng nhiên. H� 
d�a vào m
t s� thành t�u có th�t c�a Liên xô (phóng v� tinh ��u tiên c�a qu� 
��t, ��a ng��i ��u tiên lên không gian v� tr#...) �� kh�ng ��nh r,ng tính �u vi�t 
c�a ch� ngh�a xã h
i là rõ ràng, không c�n bàn cãi na. T�t c� s� thua kém ch� là 
vì ch� ngh�a t� b�n có tr��c h�n 200 n�m; còn ch� ngh�a xã h
i còn non tr1. 
Vì không th�y th	 gi�i ph��ng Tây ra sao, không có sách báo, th� t�, l i ch�a 
có vô tuy	n truy�n hình nên c� xã h
i ��u hi�u tình hình thiên l�ch, méo mó. 
Nam 1971 � Hà n
i m�i th& nghi�m vô tuy	n truy�n hình m.i t�i m
t gi�. N�m 
1973 m�i chính th�c phát truy�n hình, nh�ng nhìn ra th	 gi�i qua �ài TV Nga, 
theo h� th�ng k- thu�t Bông Sen. Ch� có phim truy�n c�a "phe ta", c�a các n��c 
xã h
i ch� ngh�a. Sau 30-4-1975, cách nhìn th	 gi�i �ã b�t ��u thoáng r
ng. Th	 
nh�ng ng��i �i ra n��c ngoài v+n b� ki�m soát g�t gao. Ph�i �	n 1986 tr� �i, v�i 
"�$i m�i" và "m� c&a", ng�n gió bên ngoài m�i th$i vào, ng��i �i công tác sang 
ph��ng Tây ngày càng nhi�u (tuy c�ng ch� m�i chi	m ch�ng 1 ph�n ngàn trong 



b
 máy hành chánh, kinh t	 có h�n 6 tri�u ng��i). Tr�m nghe không b,ng m
t 
th�y! Th� t�, �nh gia �ình t� bên ngoài g&i v�, hàng ngàn, hàng v n b�c th� và 
b�c �nh �	n t�n t�ng gia �ình, t�ng ng��i, ch�c th�ng nhng màn che ch�n, 
nhng b�c t��ng gi� t o. %i�n tho i, fax, máy quay phim, máy �nh, máy chi	u 
phim, b�ng cassette, b�ng video tr� nên nhng v� khí l"i h i v� thông tin trung 
th�c, t�ng ngày, t�ng ngày m� ra nh�n th�c chân th�t, phong phú, k�p th�i v� 
th	 gi�i xung quanh cho �ông ��o ng��i dân khao khát tìm hi�u và suy ngh�. 
Con ng��i là �
ng v�t cao c�p, khác các �
ng v�t khác là bi	t quan sát, bi	t so 
sánh, bi	t b�t ch��c. M�y ch#c n�m tr��c, s�ng kín mít không có thông th��ng, 
b�t thông tin v�i th	 gi�i, �ông ��o nhân dân- v� m�t nhìn ra th	 gi�i- gi�ng nh� 
��ng c� d��i �áy gi	ng! Ch� trông th�y nhau, so sánh v�i nhau, b�t ch��c nhau. 
Và do �ó hài lòng v�i cu
c s�ng c�a mình. �n, m�c, �, quan h� v�i nhau coi nh� 
$n, không thành v�n ��. M�c g�n nh� dông ph#c, �n u�ng c�ng g�n gi�ng nhau, 
theo m�c c�a tem phi	u. L�y v" l�y ch�ng c�ng gi�ng nhau, "��"c phép c�a 
��ng, c�a t$ ch�c", �ám c��i ��n s� gi�n d�. C��i nhau v� là yên $n, không 
��"c ly d�, vì ly d� là thành bê b�i to, thành xì c�ng �an, thành chuy�n nh#c nhã 
cho c� hai gia �ình, �ã có t$ ch�c hòa gi�i ��ng ra dàn x	p b,ng ��"c. Cho nên 
v" ch�ng an ph�n, không c�n chinh ph#c nhau ti	p, ch�ng c�n chi�u gì nhau 
thêm, không c�n có �
ng c� vun ��p h nh phúc l�a �ôi, không ít c�p v" ch�ng 
s�ng t1 nh i, cam ch�u s� ph�n, ch�ng khác gì x�a b� m/ ��t �âu con ng�i d�y. 
Nay là t$ ch�c ��t �âu ��ng ��t �âu xin ng�i nguyên ��y cho yên ph�n tránh 
m�i r�c r�i và tránh b� chc c��i... 
Th	 là trong g�n 30 n�m, do �i�u ki�n chi	n tranh, do chính sách b	 quan t'a 
c�ng, hàng ch#c tri�u nhân dân Vi�t nam b� t��c quy�n ��"c là công dân c�a th	 
gi�i. H� không hi�u ��ng lo i �ang s�ng ra sao, có nhng �i�u gì h�n �� h�c 
t�p, có nhng �i�u gì kém �� giúp �), không có ��i t�"ng �� so sánh, �� v��n 
lên b,ng ng��i. %�t n��c b� trì tr� kh�ng khi	p v� m�i m�t cho �	n t�n nay b�t 
ngu�n t� �ó. N	u nh� t� m�y ch#c n�m tr��c ta ��"c bi	t cu
c s�ng � các n��c 
khác, ng��i dân ��"c t� do �n nói, t� do suy ngh�, t� do �i l i ra sao, con ng��i 
bình ��ng tr��c pháp lu�t th	 nào, cái l"i c�a m
t xã h
i co pháp lu�t ro ràng, có 
lu�t s� t� do, có ng��i vi	t báo t� do... thì chúng ta không bao gi� cam ch�u tình 
hình � n��c ta sao mà ch�m ti	n �	n v�y! Chúng ta �ã b� b�t kín m�t, không có 
��i t�"ng �� quan sát và so sánh. Ch� nhìn th�y nhau, chúng ta m�t h�n �
ng l�c 
d� v��n d�y cho nh� ng��i, cho b,ng ng��i, cho h�n ng��i. . 
Cho �	n t�n bây gi�, khi �ã g�i là m� c&a", là �$i m�i", v+n còn tình tr ng nhân 
dân ta s�ng c� nh� � m
t hành tinh khác, v�i nhng qui t�c khác xa l  v�i th	 
gi�i ngày nay. Các "th��c �o" kích th��c, giá tr� � n��c ta c�ng khác v�i các 
"th��c �o" th	 gi�i. Có nhng quan ni�m trái ng�"c nhau � các n��c dân ch�, 
ng��i công dân sinh ra là nghiêm nhiên có nhi�u quy�n. Quy�n suy ngh�, quy�n 
phát bi�u, quy�n �i l i, quy�n xu�t c�nh, quy�n tín ng�)ng hay không kín 
ng�)ng quy�n giao d�ch v�i b n bè � n��c ngoài. Ng��i công dân có quy�n t� 
do r
ng l�n, không ph�i nhà n��c hay ��ng nào ban phát cho mà t� mình có s4n 
khi sinh ra và tr��ng thành là �ã có s4n. H� làm m�i chuy�n theo ý mu�n, 
không ph�i xin phép b�t c� ai, ch� tr� nhng �i�u gì mà lu�t có kho�n c�m. Mà 



nhng �i�u lu�t ng�n c�m xét cho cùng c�ng ch� vì quy�n t� do c�a toàn xã h
i. 
� n��c ta, m
t th�i gian dài, c�m �� th�. C�m t� do �i l i ph�i có gi�y phép m�i 
��"c �i vào Nam, lên vùng biên gi�i; c�m �i ra n��c ngoài, ph�i có gi�y phép 
��c bi�t; c�m g�p g) nói chuy�n v�i b�t k* ng��i n��c ngoài nào, c�m th� t� 
v�i h�; có d o c�m làm bánh cu�n, c�m m� hàng ph� vì vi ph m chính sách 
l��ng th�c! L i còn có � o c�m thanh niên �� tóc dài, m�c qu�n loe, l�p t� c� 
�' (h. tr" cho c�nh sát) ch�n ng��i, �è h� ra c�t tóc và c�t qu�n! T�t nhiên 
nhng �i�u quá qu�t thì hi�n nay không còn, nh�ng ki�u cách ban �n, cho phép, 
h n ch	 t� do v+n còn dai d�ng. � n��c ta ch. nào c�ng �� ph#c v# nhân dân, c� 
quan nhà n��c nào c�ng ��"c giáo d#c v� ph#c v# nhân dân, nh�ng n n c&a 
quy�n, quan liêu trái v�i tinh th�n �y v+n là c� t�t. � n��c khác, không có kh3u 
hi�u ph#c v# nhân dân, v�y mà ai n�y ��u có ý th�c: tôi làm vi�c là �� ph#c v# 
nhng ng��i khác c�n �	n tôi, tôi ph�i làm h	t trách nhi�m cho h� hài lòng �	n 
m�c cao nh�t là l! ���ng nhiên; lu�t pháp, � o lý, l! �ng x& xã h
i �t ph�i là 
nh� th	. Nhng ti	ng "cám �n", xin l.i" luôn � c&a mi�ng, không ph�i hình 
th�c, mà là thành n	p ngh�, n	p s�ng, cách �ng x& bình th��ng trong xã h
i. %ã 
tr� nên h	t s�c c�p bách là nhng ng��i c�m quy�n � n��c ta có nhi�u d�p ra 
n��c ngoài quan sát nghiên c�u m
t th�i gian �� tìm hi�u n	p s�ng trong xã h
i 
có lu�t pháp và dân ch�. %i, tìm hi�u, quan sát, ��i chi	u v�i ta và suy ngh�. Có 
ng��i có d�p �i, nh�ng lao vào các nghi th�c hi	u h0 và làm �n, b' phí vi�c tìm 
hi�u và quan sát. Và �	n bao gi� s� ��ng bào ta ��"c �i th�m các n��c láng 
gi�ng, r�i các n��c xa g�n ngày càng nhi�u, thì tình hình xã h
i ta s! càng �$i 
thay nhanh chóng và sâu s�c h�n. Cho �	n nay, do "m� c&a", m� r
ng giao l�u, 
m� r
ng quan h� qua th�m vi	ng, du l�ch, b,ng �i�n tho i, �i�n tín, fax, b,ng 
th� t�, �nh, phim chi	u, cát sét, qua �ài phát thanh các n��c và vô tuy	n truy�n 
hình ��"c truy�n qua v� tinh, nhân dân ta không còn � �áy gi	ng na. %ó là 
�i�u ki�n �ã giành ��"c �� chúng ta bòa nh�p ngày càng sâu r
ng vào th	 gi�i, 
tr� thành công dân th�t s� c�a c
ng ��ng th	 gi�i ngày nay. 

Nh�ng n
i lo 

� m
t xã h
i thi	u dân ch� ho�c không có dân ch�, ng��i dân bình th��ng, 
mu�n ��"c s�ng bình th��ng, th��ng lo s" �� th�. Tr��c h	t là lo. T� lo mà 
ph�i s". Tr��c kia, � mi�n B�c là nh� th	. Lo cho b�n thân mình và gia �ình 
mình yên $n. Lo �� lý l�ch mình luôn trong s ch, lý l�ch c� nhà mình trong s ch. 
Lo �� các gi�y t� h"p l�, �� hàng n�m ��"c c�p phi	u bình th��ng. Lo �� con 
cái �i h�c thu�n l"i, không b� tr#c tr�c n&a ch�ng, ��"c h�c lên � i h�c, thi �. 
��"c nhà n��c tuy�n d#ng. Lo cho con ��"c vào %oàn Thanh niên c
ng s�n H� 
Chí Minh, r�i �
ng viên nó ph�n ��u vào ��ng. Cao h�n m
t chút, lo cho con thi 
� i h�c có �i�m cao theo qui ��nh hàng n�m, �� ��"c tuy�n �i h�c n��c ngoài � 
Liên xô, Trung Qu�c hay m
t n��c "anh em". Cái lo c�a ai c�ng g�n gi�ng nh� 
nhau, trong m
t xã h
i m�c "��ng ph#c". Lo ��"c lên l��ng, lên c�p ��u ��u, vì 
có lên l��ng lên c�p m�i ��"c c�p nhà có phòng r
ng h�n m
t chút, m�i ��"c 
c�p phi	u l��ng th�c, th�c ph3m và hàng bách hóa lo i cao h�n. T� nhân viên 



lên cán s�, t� cán s� lên chuyên viên trung c�p, r�i lên chuyên viên cao c�p là c� 
m
t cu
c hành trình không gi�n ��n. 
 
H�u nh� ai c�ng là công nhân viên nhà n��c, nên cái lo c�a m.i ng��i, m.i gia 
�ình th�t gi�ng nhau. Hàng n�m lo cho b�n thân và v" con ho�c ch�ng con, n	u 
là nhân viên, cán b
 nhà n��c, n	u ��"c bình h�u "lao �
ng tiên ti	n. H�u nh� 
ai c�ng là "lao �
ng tiên ti	n", ch� tr� b� m
t l.i gì n�ng, m�t "lao �
ng tiên 
ti	n" là b� m
t k0 lu�t r�t n�ng. Chao �i là m
t th�i, m.i con ng��i có nhng 
m�i lo nh' nhoi mà ��"c coi là h� tr�ng, mòn m'i lo âu, m'i mòn ph�n ��u 
trong nhng m�nh ��i ch�t h/p, trong khung c�nh c�a m
t ch	 �
 ��"c coi là �u 
vi�t, t� nh�n là �u vi�t, h�n ng��i. Do không có lu�t pháp trong n	p s�ng xã 
h
i, nên con ng��i ph�i lo �ng x& theo m
t ki�u cách khác th��ng: lo làm v�a 
lòng nhà ch�c trách. Mà nhà ch�c trách thì quá nhi�u? Ph�i lo v�a lòng ông bà 
Th� tr��ng tr��c h	t. Th	 nh�ng � m
t c� quán, xí nghi�p, �âu ch� có ông Th� 
tr��ng cùng v�i 2,3 �	n 4,5 ông bà th� phó. Còn có b
 t�. B
 t� không ph�i là 
b
 bài t� s�c, nh� m
t anh b n � mi�n Nam ra h�i 1976, 1977 h'i l i tôi khi tôi 
k� cho anh nghe. B
 t� là b�n v� cai qu�n m
t ��n v� c� s� th��ng g�m có: Th� 
tr��ng, Bí th� ��ng �y, Ch� t�ch..hay Ph# trách. Công �oàn, Bí th� %oàn thanh 
niên c
ng s�n. Có n�i m� r
ng thêm thành b
 5, thêm bà ph# trách n công, n	u 
� �ó có nhi�u ph# n; thành b
 6, thêm tr��ng ban thi �ua, ho�c trên tr��ng ban 
ki�m tra hay thanh tra, tùy theo tình hình.  
Ng��i bi	t lo toan ngh�a là bi	t s�ng yên $n v�i t�t c� các v� ch�c s�c trên; cao 
h�n, khôn h�n là bi	t s�ng �/p v�i t�t c� các v� �ó; khôn h�n na là tìm ki	m 
m
t th	 l�c, m
t ch. d�a, m
t ng��i �) ��u cho mình trong s� các quan ch�c 
�y.  
Trong m
t n�m, có nhng s� ki�n ��"c coi là quan tr�ng nh�t. C� ��n v� c� 
quan bàn tán xôn xao, th�m dò, �i�u tra, truy�n tin, vui m�ng, th�t v�ng, chia 
vui, chia bu�n... theo nhng s� ki�n �y. %ó là các d�p k	t n p vào ��ng, k	t n p 
vào �oàn (th��ng là nhân d�p nhng k0 ni�m l�n). Ai ��"c xét ch�n là ��i 
t�"ng, ai b� gác � l i? %ó là d�p xét khen th��ng, c�t nh�c và �� b t th��ng vào 
cu�i n�m. %ó là d�p bình b�u, xét khen th��ng thi �ua tháng 5 và tháng 11, d�p 
gia và cu�i n�m �� xem ai là lao �
ng �u tú, ai là lao �
ng xu�t s�c là lao �
ng 
tiên ti	n? C�ng là d�p xét lên b�c, lên c�p lên ch�c, lên l��ng. R�i nhng phiên 
h�p c�p nhà �, c�p phòng r
ng hay h/p, t�ng cao hay th�p, � n�i g�n hay xa, nhà 
m�i hay nhà c�, b$ xung thêm di�n tích bao nhiêu. C� gia �ình ��"c 16 mét 
vuông hay 20 mét vuông, hay ��"c 26 mét vuông? 
T�t c� nhng chuy�n mà ngay này có ng��i cho là t�n m�n, chàng �âu vào �âu, 
v� v3n, vô duyên �y, c� m
t th�i �ã gây bi	t bao sóng gió trong lòng ng��i. Do 
ganh t2, suy bì, do kèn c�a nhau mà dèm pha, b�t ��t, vu kh�ng, tung tin th�t 
thi�t cho nhau, �� �	n m�c cãi vã, hay gi�n h�n nhau kéo dài. Và bi	t bao nhiêu 
là oan �c, do oan mà �c, mà u�t h�n.  
Nhng ng��i ngay th�ng, không xu n�nh thì thi�t thòi, nhng k1 c� h
i thì ��"c 
chi	u c�. Và nhng k1 c� h
i th��ng không thi	u. Sáng m�ng m
t t	t h� �ã có 
m�t s�m � nhà Th� tr��ng, cùng v" con �ông �� mang theo bó hoa th�t �/p, gói 



quà có giá, �	n trình di�n và chúc t#ng. T� d��i lên trên. Cho �	n �y viên B
 
chính tr�, các Tr��ng ban c�a Trung ��ng. D��i có k1 c� h
i � d��i, trên có k1 
c� h
i � trên. %ó là nhng �� t& trung thành, �� "anh không quên �	n em" trong 
các cu
c h�p liên quan �	n nguy�n v�ng c�a chúng em... Và nhng l�i chúc t	t. 
Không ai chúc nhau: nh�t b�n v n l"i th�i x�a, ki�u t� s�n bóc l
t! Không ai 
chúc nhau giàu sang, phú quý, c�ng là c�a phong ki	n c$ h�. Chúc s�c kh'e. 
Chúc nhau ��"c vào ��ng, con cháu ��"c vào �oàn, ��"c �i h�c n��c ngoài, 
��"c lên l��ng, lên ch�c, ��"c c�p nhà, �$i nhà r
ng h�n dám b�y mét vuông. 
C� m
t th�i, cu
c ��i v��n lên, ��c m� ch� có th	! D o �y ng��i ta ít lo v� tài 
n�ng, l i r�t lo v� chính tr�. 
Vì lý l �ch ��"c b$ xung luôn, n&a n�m m
t l�n. Nh�n xét ��u ghi lòng lý l�ch. 
Nhng v�n �� "liên quan" là ph�c t p nh�t, �áng lo nh�t. Có "liên quan" �	n ��a 
ch�, t� s�n? Ho�c: thu
c gia �ình bóc l
t", là thành v�n ��. V" ho�c ch�ng 
thu
c thành ph�n bóc l
t c�ng thành v�n �� liên quan h� tr�ng. Có anh, ch�, em 
� mi�n Nam c�ng thành v�n �� ph�i khai báo, h� làm gì? Hi�n có quan h� gì 
không? N	u là công ch�c, s� quan � mi�n Nam thì l i càng thêm gay g�t. Bà 
con, anh ch� em � n��c ngoài c�ng v�y. N	u là � m
t n��c "�	 qu�c, thì phi�n 
to. M
t g ch chéo, m
t d�u h'i, th	 là � vào m
t th	 k/t c�ng. T�t c� m�i 
chuy�n s! b� chân l i h	t, t� vào �oàn, vào ��ng, lên � i h�c, �i h�c n��c ngoài, 
ho�c lên l��ng, lên c�p, lên ch�c c�ng vì v�y mà... �� xem �ã.  

Cái s� 

Bi	t lo thì r�i �t ph�i bi	t s". Lo và s" �i v�i nhau thành lo s". N.i s" �ói nghèo 
không �	n n.i n�ng n�. Vì �ã có chánh sách bao c�p. G o, mu�i, ���ng, xà 
phòng, v�i, d�u �un b	p... có nhà n��c lo cho � m�c t�i thi�u. Khám b�nh cho 
thu�c không m�t li�n, tuy là � m�c th�p. Ti�n h�c không ph�i tr�. M�i ng��i 
s�ng ngang nhau, g�n nh� gi�ng nhau, không m�y ai b�n kho�n ph�i v��n h�n 
ng��i v� v�t ch�t. N.i s" v� chính tr� có ph�n n�ng n�. Lý l�ch là b�n m�nh cán 
b
 và công dân. Nh�n xét c�a c� quan t$ ch�c cán b
 và c� quan công an là có ý 
ngh�a quy	t ��nh ��i v�i v�n m�nh chính tr� m.i ng��i. %�i v�i công dân ��"c 
nh�n xét là trung thành v�i ch	 �
, thông su�t chính sách c�a ��ng và nhà n��c 
là �i�m son. %�i v�i cán b
 thì l�p tr��ng chính tr� vng vàng, thông su�t ���ng 
l�i chính sách, tin t��ng � ��ng và nhà n��c, không có v��ng m�c gì là � t 
�i�m �u. L i tùy tình hình chính tr�. Nh� trong c�i cách ru
ng ��t và s&a sai thì 
ph�i có nh�n xét: l�p tr��ng giai c�p rõ ràng, d�t khoát ��ng v� phía nông dân, 
c�m thù lên án ��a ch�, không m� h�, thông su�t và tin t��ng � chính sách s&a 
sai, không hoang mang giao �
ng; có l�p tr��ng kiên ��nh, gi vng ni�m tin � 
��ng, nhà n��c; khi có v�n �
ng c�i t o công th��ng nghi�p t� doanh thì ph�i 
� t ��"c nh�n xét: l�p tr��ng rõ ràng d�t khoát lên án giai c�p bóc l
t, ��ng h�n 
v� phía công nhân lao �
ng, thông su�t chính sách c�i t o... H�c ngh� quy	t 
c�ng v�y. M�y ch#c n�m, cán b
, ��ng viên, công dân ph�i h�c không bi	t bao 
nhiêu ngh� quy	t! Ngh� quy	t % i H
i ��ng thì ph�i h�c hàng n�m; ngh� quy	t 
B
 chính tr� hay Trung ��ng %�ng c� trung hình m
t n�m t� 3 �	n 5 dân, m.i 



l�n hàng tháng! H�c thì ph�i liên h�, ph�i thu ho ch, vi	t ra gi�y, ký tên. Ho�c 
các t$ tr��ng h�c t�p ph�i ghi rõ k	t qu� t�ng ng��i, n
p cho t$ ch�c. T$ tr��ng 
ph�i khéo khêu g"i th�c m�c h�c viên, nêu lên �� tranh lu�n, theo ph��ng châm: 
t� do t� t��ng? Cha b�nh c�u ng��i. Ng��i nói không có t
i, ng��i nghe �� 
r�n mình. 
Toàn là cân vàng th��c ng�c c�a "Mao ch� t�ch"! Nh�ng ch�ng ai d i gì nói lên 
th�c m�c c�a mình, �� b� ghi l i là ch�a thông chính sách. T$ tr��ng th��ng 
ph�i ngh� ra, b�a ra, vay m�"n "th�c m�c" � n�i khác �� ��t v�n �� th�o lu�n... 
Trong th�o lu�n ch "quán tri�t" ��"c nh�c �i nh�c l i không bi	t bao nhiêu l�n. 
Th�t là "Tàu, th�t là khó ��nh ngh�a, nên không dùng ��"c ch nào khác. ý 
ngh�a c�a "quán tri�t" là hi�u cho th�t sâu s�c, rõ ràng và ng�m vào mình �� 
thành hành �
ng th�c t	 có k	t qu� cao. H�c là �� quán tri�t, cho nên ph�i thông 
su�t, không còn có v��ng m�c, b�n kho�n nào. Còn v��ng m�c b�n kho�n là 
h�c ch�a k	t qu�. Cu�i cùng là t$ng k	t và gi�i �áp; th��ng là Bí th� ��ng �y 
��"c Tr��ng ban Tuyên hu�n ph# giúp làm vi�c này. %ó là nh�c l i n
i dung 
ngh� quy	t, gi�i thích các lý l!, gi�i �áp m�i th�c m�c còn t�n t i và �
ng viên 
hành �
ng... V+n ch�a xong. Còn ph�i m
t bu$i thu ho ch, thu ho ch chung � 
t$, và thu ho ch riêng. Th��ng trong thu ho ch, h�c viên �ua nhau ca ng"i và 
khoe: h�c th�t k	t qu�! %�ng ta th�t tài tình! Nh�n th�c ��"c nâng lên h�n h�n 
tr��c khi h�c. Và bao gi� thu ho ch c�ng th��ng có câu: "D��i ánh sáng c�a 
ngh� quy	t, tôi nh�n th�y l�p h�c th�t b$ ích..." C� y nh� là xã lu�n báo Nhân 
Dân vì ngh� quy	t c�a ��ng, th��ng là b�t ��u b,ng công th�c: d��i ánh sáng 
c�a ngh� quy	t... %ã hàng ch#c n�m nay, c� m.i l�n h�c nh� th	 (nh� n�m 1989 
và 1990, h�c Ngh� quy	t 7, 8 và 9 c�a Trung ��ng %�ng v� tình hình %ông Âu, 
v� quan h� ��ng v�i qu�n chúng, v� quan h� qu�c t	 ) tôi không kh'i b�m b#ng 
c��i, ho�c c��i nháy v�i 1, 2 ông b n thân cùng trong phòng h�p và tr
m ngh�: 
th�t là k* qu�c, th�t là khôi hài, ai c�ng tham gia �óng k�ch, ngh�a là th��ng 
ph�i x�ng t#ng, nói lên nhng �i�u mình không ngh� và ch� ngh� nh� �i�u mình 
không dám nói ra... Tôi �oán r,ng m�i �ây, nhng �"t h�c v� ngh� quy	t � i l
i 
7, v� Hi	n pháp m�i, v� ngh� quy	t 3 và ngh� quy	t 4 c�a Trung ��ng ��ng gia 
n�m 1992 và ��u n�m 1993, có thêm r�t nhi�u ng��i ph�i b�m b#ng c��i th�m 
nh� th	. �t r,ng nhi�u ng��i t� ngh� ho�c trao �$i l1 v�i nhau: v�n là trò nh�m 
nhí, tuyên truy�n áp ��t, nh�i nhét m
t cách b�t bu
c, ánh sáng thì tù mù, nâng 
cao mà là h  th�p, nói l�y ��"c b�t ch�p th�c t	 và l! ph�i... Th	 nh�ng trong 
l�p, có ai dám nói ra nhng suy ngh� th�t c�a mình. B�i vì m�i ng��i còn s"! 
B�i vì cán b
, ��ng viên mà không thông ngh� quy	t thì s! là tai h�a! Không 
thông ngh� quy	t thì có ngh�a là ch�ng ngh� quy	t. Ch�ng ngh� quy	t thì ��ng 
ngh�a v�i ch�ng ��ng. Ch�ng ��ng thì ��ng ngh�a v�i ph�n �
ng. Ph�n �
ng 
trong quan �i�m nh�n th�c thì là có l�p tr��ng ph�n b
i. Ph�n b
i ��ng thì �t là 
ph�n qu�c, ph�n nhân dân. 
Nh�ng không ph�i ch� �	n khi b� ch#p m� là ch�ng ��ng, là ph�n �
ng m�i bi	t 
s". Ngay khi b� nh�n xét: "Không thông su�t chính sách"; "có nhi�u quan �i�m 
chính trì m� h�"; "b� �nh h��ng n�ng nhng lu�n �i�u tuyên truy�n c�a ��ch"; là 
�ã �� �� b� phi�n hà, b� ng�i � bên l�, b� ng�i ch�i x�i n��c, b� "mác kê", và c� 



v" con, gia �ình c�ng có th� b� liên l#y. Vì s" nên ph�i d�u kín lòng mình. Vì s" 
nên �ành ph�i d�i trá. Vì s" nên ph�i �óng k�ch. Vì s" nên gi� d�i là l! th��ng. 
Mà s" trong �i�u ki�n hoàn c�nh �y là �� t� v�. Và quy�n t� v� luôn ��"c coi là 
chính �áng. Và s" là thu
c b�n nàng sinh t�n trong tình hình c# th� nh� th	. 
Cho nên nhà v�n Nguy(n Tuân �	n cu�i ��i ông �ã nói m
t câu �au ��n, m�a 
mai mà chí lý: "T� còn t�n t i nh� th	 này là b�i vì t� còn bi	t s"". Có ngh�a là 
n	u không bi	t s" thì �t �ã b� nghi�n nát t� lâu r�i? Không bi	t s" thì có th� �ã 
b� v�t ra bên l� cu
c s�ng, b� bôi �en, ch#p m�, m�t c�n câu c�m, m�t nhà c&a, 
m�t danh d�, m�t h	t m�i quy�n l"i, và v" con, b n bè b� v  lây... Có ng��i bi	t 
x& s� nh� th	 là h�n, là m�t nhân cách nh�ng l i luôn th�y c� ch	 nh� m
t c. 
máy kh$ng l� không ��u óc, không tim gan, nó ch y m
t cách l nh lùng, nghi�n 
nát m�i v�t trên ���ng c�a nó. Ph�i � trong cu
c m�i th�y h	t n.i d,n v�t c�a 
nhng ng��i l��ng thi�n ph�i gi� d�i tr��c c. máy nghi�n hung t"n. Tránh voi 
ch�ng x�u m�t nào!  
 
Nhà th� Ch	 Lan Viên m�t cu�i n�m 1991, va tròn 70 tu$i � trong n��c, gi�i 
v�n h�c ��u bi	t rõ v� nhà th� mà tài n�ng xu�t hi�n t� r�t tr1 v�i t�p %iêu Tàn 
��c s�c. Sau vào chính tr�, là m
t � i bi�u qu�c h
i, còn c� "ph�n ��u �� có th� 
vào trung ��ng ��ng, ph# trách v�n h�c và v�n ngh�, tr� thành "quan ch�c lãnh 
� o". V�i m#c tiêu �y, ông �ã gi� nhi�u th� thu�t phê phán, sát ph t nhi�u anh 
ch� em ��ng nghi�p �� ngoi lên. Xuân Sách trong t�p th� Chân dung nhà v�n 
t�ng kh�c h�a khá ��m v� nhà th� c� ch	 này. Ông m�t r�i, v" ông, nhà v�n V� 
Th� Th��ng công b� m�y bài th� � d ng phác th�o ông vi	t khi n,m trên gi��ng 
b�nh. Hai bài r�t �áng chú ý là Bánh V! và Tr� %i. Có th� coi �ây là l�i tr�n 
tr�i, thanh minh, ân h�n c�a nhà th� ��i v�i cu
c ��i, v�i b n ��c. Bài Bánh V! 
có nh�ng câu: 
Ch�a c�n c�m lên n	m, anh �ã bi	t là bánh v! 
Th	 nh�ng anh v+n ng�i vào bàn cùng bè b n 
C�m lên nh�m nháp 
Ch� là n	u anh t� ch�i 
Chúng s! b�o anh phá r�i 
%êm vui... 
 
Chúng là nhng ai? Là ông trùm và nhng k1 a tòng? 
 
Bài Tr� %i nh� m
t l�i sám h�i, có nhng câu: 
 
Sau này anh ��c th� tôi thì nên nh� 
Có ph�i tôi vi	t �âu! M
t n&a 
Cái c�n ��a vào th�, tôi �ã gi	t r�i. . . 
 
C� 17 câu th� toát lên ni�m ân h�n, xót xa, t� nh�n thái �
 hèn nhát c�a mình, 
và cái tàn ác thâm �
c c�a c� ch	.  
 



Tôi vi	t b,ng x��ng thôi, nh�ng không có th�t c�a mình...  
 
B�i vì c� ch	 này không cho anh ��"c là anh; nó bu
c m�i ng��i mang m�t n , 
nói theo sách c�a h�, ch� còn m
t n&a là mình! Ch� là m
t n&a c�a mình thì còn 
�âu là mình na. L�i tâm huy	t này, khi còn s�ng, nhà th� không th$ l
 cùng ai! 
Anh ch�a dám, còn s". N.i s" dai d�ng. %� r�i khi khu�t m�i c�t ��"c nên l�i. 
L.i � anh m
t ph�n, còn t
i, t
i r�t l�n là � cái c� ch	, cái h�c thuy	t mà ��ng 
�ã du nh�p và áp ��t lên toàn xã h
i. 

Các b�n v!n ngh� và các quan v!n ngh� 

Tôi quen khá nhi�u v�n ngh� s- thu
c �� các ngành v�n, th�, nh c, h�a... Có 
nghiêng ng��i quen t� 30, 40 n�m tr��c. %ó là Nguyên H�ng, V�n Cao. H�i �y, 
V�n Cao m�i h�n 30 tu$i tr1 m�ng. Anh có bàn tay m�m, thon nh� bàn tay con 
gái. Cách nói chuy�n th� th� c�a V�n Cao th�t h�p d+n. Có khi k� chuy�n ti	u 
lâm, hóm h�nh, m�t v+n t�nh khô, cu�i cùng m�i n$ ra m
t tràng c��i �	n ch�y 
n��c m�t. Chính V�n Cao d y tôi khiêu v�, t� nh�y valse �	n tangô. V�n Cao 
v! ít nh�ng có hoa tay, nét v! ��n s�, kh'e kho�n. Anh già �i r�t nhanh, t� 
kho�ng 1968 �	n 1975, l�y r�"u làml khuây cho nên nghi�n r�"u n�ng. Th� anh 
c�ng khá hay, nhi�u rung c�m. Tôi c� nh� mãi nhng câu anh hát trong bài 
Thiên Thai tuy�t di�u khi chúng tôi �i d o bên b� sông. Nguyên H�ng nh� m
t 
ông nông dân, râu r�m �� lún phún, hai má �en s m, chi	c r�ng kh�nh trông r�t 
��c s�c; anh l i hay m�c b
 áo qu�n nâu. Anh ch�t phác, ngay th�t, sôi n$i. Gia 
���ng g�p nhau là hét l�n, h'i chuy�n oang oang. Anh s�ng r�t bình dân..  
V�n Cao làm th� ph�i trên gi�y p�luya m'ng, �/p. Nguy(n Tuân vi	t v�n ph�i 
trên gi�y hoa tiên, có in tên mình � phía trên, �àng hoàng, duyên �áng. Còn 
Nguyên H�ng dùng �� lo i gi�y, v� h�c trò, �y xam xám, ch ngh�ch ngo c, 
ngón tay dính m�c nh� h�c trò ti�u h�c. Tôi quý Nguyên H�ng � tính tình ngay 
th�t, x�i l�i do không ch�u n$i không khí lãnh � o v�n ngh� ng
t ng i mà anh 
lên vùng Yên Th	 (B�c Giang) � 3n, theo chân c# %� Thám, th�nh tho�ng m�i 
v� Hà N
i. Anh r�t d( xúc �
ng, r�t hay khóc. Nghe tin b n c� ch	t, anh khóc. 
Nghe tin các v� lãnh � o ch&i b�i báo V�n do anh ph# trách, anh c�ng khóc. 
Nghe tin Hoàng C�m, Tr�n D�n b� ��a �i c�i t o, anh c�ng khóc. Ph�i th�y con 
ng��i râu r�m, l�m ��m b c, m�t �en s m, m�m méo x�ch, khóc n�c n� m�i 
th�y trong anh tình c�m th�t d�i dào. Anh k� r,ng khi vi	t B� V' v� thân ph�n 
nhng con ng��i � d��i �áy c�a xã h
i, anh v�a vi	t v�a khóc v�i nhng nhân 
v�t c�a mình. Nét r�t quý � anh là không ch�u a dua nói theo lãnh � o. R�t tình 
c�m, mà c�ng r�t c�ng c'i. V�n ngh� s� trong quân �
i, có Hoàng Minh Châu 
quan sát xã h
i s�c s�o, vi	t kh'e và có nhng suy ngh� sâu sác. Anh xót xa và 
u�t gi�n ��i v�i ki�u v�n h�c minh h�a m
t th�i. Hoàng Ng�c Hi	n khá già d�n, 
có b�n l�nh t� duy riêng c�a mình, r�t ��"c sinh viên tr1 ái m
; anh ch�u khó tìm 
hi�u n�n phê bình v�n h�c c�a th	 gi�i. Nguy(n Duy có nhi�u suy t��ng l�ng 
��ng v� xã h
i, v� con ng��i, bi	t �au và bi	t ph+n n
. Tr�n M nh H�o vi	t v�n, 
làm th�, có l�n k� cho tôi nghe th�i anh h�c � tr��ng dòng, Kinh Thánh �ã b�i 



b$ ki	n th�c c�a anh v� nhân sinh; anh có nhng suy ngh� v� th� r�t m�i m1. 
Thu B�n to con, �en nh� ng��i Tây Nguyên, tóc qu�n tít, s�ng sôi �
ng; anh 
làm th� r�t kh'e, có bài dài hàng tr�m câu, thu
c th� r�t gi'i, có th� ��c và 
ngâm th� li�n m
t �êm thâu. V�i Nguyên Ng�c, tôi có nhng k0 ni�m khó 
quên; h�i 1964 tôi vào c�n c� Liên Khu 5, anh � Ban V�n Ngh�, cùng Thu B�n, 
Liên Nam �i làm r+y trong vùng r�ng %. Xá (Tây Qu�ng Ngãi). Thu B�n vác 
súng �i b�n r
c (lo i kh� nh') v� n�u cháo r�i chúng tôi k� chuy�n trong Nam, 
ngoài B�c, chuy�n vùng ��ch h�u %i�n Ng�c, %i�n Bàn... su�t c� �êm. Nguyên 
Ng�c ng��i nh' bé, trán cao, thông minh, nói r�t ít mà ngh� r�t sâu. 
 
H�i tôi � báo Quân %
i Nhân Dàn (t� 1965 t�i 1982) th��ng g�p anh em v�n 
ngh� s� làm vi�c t i tòa so n t p chí V�n Ngh� Quân %
i. Hai t� báo cùng chung 
m
t b	p t�p th�, chung m
t khu nhà � t�p th�, anh em th��ng ngày ch�i bóng 
chuy�n, bóng bàn, �ánh bi-a, �ánh tu-l�-kh� v�i nhau. Nghe nói chuy�n th�i s�, 
h�c chính tr� c�ng ��u h�c chung. H� Ph��ng hóm h�nh, hay t�m t�m c��i. 
Nguy(n Kh�i r�t thông minh, h�i ranh mãnh na, x�m h�n ng��i �i khi con trai 
anh b� ch	t �u�i ngoài sông H�ng. Hu Mai thì � o m o, c3n th�n, hay h�t 
ho�ng khi nghe trên nh�n xét, phê bình; anh chuyên vi	t cho % i t��ng Võ 
Nguyên Giáp, nghe % i l�"ng k� r�i vi	t l i, thêm th�t ít nhi�u, v� %i�n Biên 
Ph�, v� chi	n s� xuân 1975, v� "nhng n�m tháng không th� nào quên. Xuân 
Thi�u hói trán, hay �' m�t, l i hay ngh�ch ng�m trong các l�p h�c. L�p tr1 h�n 
có %. Chu t� lính pháo, vi	t r�t khá, sau v� B�c Ninh � 3n �� vi	t ti�u thuy	t. 
Vùng anh � có r�"u lúa n	p n$i ti	ng, khi v� Hà n
i th��ng mang vài chai cho 
b n bè. Lê L�u h�c v�n ít nh�ng thông minh, trí nh� t�t; nhng cu�n sách anh 
vi	t khi �i M- v� có ch. c��ng �i�u; �ó là �i�u d( hi�u vì là nhng l�n ��u anh 
��"c xu�t ngo i, ti	p xúc v�i th	 gi�i bên ngoài... Anh Ng�c làm th� r�t khá, 
cu�n Sông Mê Công B�n M�t c�a anh có �o n nh�c �	n s� tàn b o m�t h	t tính 
ng��i trong c�i cách ru
ng ��t, sau khi suy t��ng v� t
i gi	t ng��i man r" c�a 
b�n qu0 Kh�-me �'. 
Tôi t�ng vài l�n g�p Ph m Th� Hoài. Có l�n Hoài �	n d� cu
c h�p c
ng tác viên 
c�a báo Nhân Dân Ch� Nh�t. Hoài ít nói mà suy ngh� r�t sâu. Cô gi'i ti	ng %�c, 
bi	t ti	ng Anh và Pháp, r�t ch�u ��c các lác ph3m v�n h�c ph��ng Tây. Cô ít nói 
tr�c ti	p �	n chính tr�, nh�ng luôn hi�u r,ng chính tr� g�n ch�t v�i sáng tác v�n 
h�c. Cô m�i ch�ng 35 tu$i mà t� duy �ã r�t chín, vng vàng trong. nh�n ��nh và 
tìm tòi. Hãy nghe Ph m Th� Hoài nói v� n�n v�n h�c n��c ta: "Truy�n th�ng l�n 
nh�t c�a v�n h�c Vi�t nam là truy�n th�ng b� công c# hóa, t�i m�c nó không th� 
hình dung n$i m
t ch�c n�ng nào khác ngo i ch�c n�ng công c#, và tinh th�n 
th3m m- th�ng tr� nó là tinh th�n ph#c v# ch� không ph�i tinh th�n d+n ���ng, 
l�y ý th�c t�n t#y, nhi�t tình ch� không ph�i y th�c sáng t o, phiêu l�u, là c�m 
khái và nhi�t huy	t ch� không ph�i là trí tu� khách quan, là s� tr�nh tr�ng c�ng 
�� ch� không ph�i ti	ng c��i..." Cô m nh d n kh�ng ��nh: "� Vi�t nam, không 
ph�i tôn giáo, mà v�n h�c lu�n �� m�i chính là thu�c phi�n c�a nhân dân." Sâu 
s�c, già d�n bao nhiêu, � cô gái tr1 b� ngoài d�u hi�n này! Nhng v�n ngh� s� 
t�ng �i hàng ��u trong phong trào �òi t� do sáng t o nh� Tr�n D�n, Hoàng 



C�m, Lê % t, Phùng Quán... V� sau, h� b� ch�nh hu�n, kìm c�p g�t gao nên 
th��ng vi	t theo công th�c, c�t truy�n nhàm, v�n sáo. T� khi b�t ��u �$i m�i 
vào n�m 1986 m�i d�n �à có tác ph m �áng nói. %� qu�n các nhà v�n �ã có các 
ông quan v�n ngh� �� c). � c�p t�nh, có ng��i nh� Ma V�n Kháng, Chu V�n. 
H� v�a vi	t và có cu�n sách ��c ��"c, l i v�a qu�n lý anh ch� em v�n ngh� s� 
khác, h n ch	 t� do c�a h�. � Hà n
i có Tô Hoài, Ch� t�ch H
i V�n Ngh� Th� 
%ô. Anh vi	t t�t, vi	t kh'e, th��ng có nhng chuy	n �i xa cùng Nguy(n Tuân, 
nh�ng c�ng chính anh ph�i truy�n � t m�i ý ki	n c�a lãnh � o ch� trích ng��i 
này, �e n/t ng��i khác, khi lãnh � o cho r,ng h� �ã �i tr�ch kh'i ph��ng h��ng 
c�a ��ng. %ó là "C# Chánh kh�o" - nhà th� Chính Hu - khá n$i ti	ng v� các 
bài th� Tòng Quân, %�u Súng Tr�ng Treo, vài n�m m�i có m
t bài, vì b�n làm 
quan, làm Tr��ng phòng V�n ngh� Quân %
i r�i � i tá Phó c#c tr��ng Tuyên 
hu�n chuyên ph# trách v� v�n ngh� trong quân �
i. Các quan to v�n ngh� thì có 
Nguy(n %ình Thi g�n 30 n�m làm T$ng th� ký H
i nhà v�n. Khi sáng tác, anh 
giành quy�n t� do cho mình. Khi là lãnh � o anh ph�i vâng d  các v� � Ban v�n 
hóa v�n ngh� trung ��ng ��ng, Ban tuyên hu�n trung ��ng ��ng �� u�n n�n 
nhng �i�u h� cho là l�ch l c. � Nguy(n %ình Thi do �ó có hai con ng��i. M
t 
ngh� s� tài hoa c� v� v�n, th�, h�a, k�ch, nh c và m
t con ng��i c�a c� ch	. Anh 
có th� nói v�i b n thân c�a mình: hôm nay ph�i lên nghe c# Lành (ch� ông T� 
Hu) gi�ng � o, và khi lên nghe nhng bu$i gi�ng � o �y, anh luôn phát bi�u: 
vâng, d , ph�i, th�a anh nh�n xét r�t chí lý  , qu� �úng th	, tôi xin nh�n ph�n 
khuy	t �i�m �� v� ��u tranh và u�n n�n k�p th�i  ... Tr�n B ch %ãng c�ng là 
m
t ông quan nh� th	. Ông có nhi�u tài. Vi	t báo, vi	t sách, làm th�, vi	t k�ch 
b�n phim, bình lu�n th�i s�, bình lu�n chính tr�, bình lu�n qu�c t	... Ông có v1 
am hi�u �� linh v�c. Ông t�ng ho t �
ng trong ngành an ninh, r�i làm công tác 
trí th�c v�n, t�ng là Bí th� ��ng b
 Sài Gòn- Ch" L�n. � ông luôn có hai con 
ng��i. M
t con ng��i c�a �$i m�i, c�a ki	n th�c và nh�n ��nh m�i m1, có lúc 
�òi dân ch� khá m nh, �òi ��ng ph�i nh�n rõ nhng sai l�m trong quá kh�... Và 
m
t con ng��i hoàn toàn khác h�n, b�o th�, giáo �i�u, ch� tr��ng r,ng mu�n 
phát tri�n c�n �� cao k0 lu�t và t�p trung, gác l i yêu c�u dân ch�... T�t nhiên 
m
t con ng��i có th� có ý ki	n th	 này, v� sau l i có ý ki	n th	 khác. Nh�ng � 
Tr�n B ch %,ng n$i lên nhân cách c�a m
t con ng��i c� h
i tiêu bi�u. Nó hoàn 
toàn trái v�i thái �
 c�a k1 s-. Tôi �ã g�p ông nhi�u l�n � % i h
i nhà v�n cu�i 
n�m 1989. Anh em v�n ngh� s� tr1, ham �$i m�i l�c ��u v� Tr�n B ch %,ng; 
ông không bao gi� hi�u h�. Nhng bài vi	t c�a ông d�n d�n nh t nh!o, �u�i lý, 
l3m c3m. %ã v�y, ông bao sân r�t ghê, m.i d�p T	t, ông vi	t cho h�n m��i t� 
báo? Có th� nói ông �ã không theo k�p s� chuy�n bi	n và yêu c�u chuy�n �
ng 
c�a ��t n��c. Anh em v�n ngh� s� � Sài Gòn còn chê trách ông quá v# l"i �i 
H�ng Ông, %ài Loan, mang v� m
t s� b�ng video, ông cho thuê t�ng bu$i �
c 
quy�n các b�ng �y �� b' túi, ti�n không k� xi	t. 
Chính Xuân Tùng t�ng là tr" lý T$ng bí th� �ã nói v�i tôi r,ng: Tr�n B ch %,ng 
ch�a t�ng bao gi� là c� v�n cho T$ng bí th� c�? ông Nguy(n V�n Linh th�nh 
tho�ng h'i ý ki	n ông ta nh� h'i ý ki	n m
t s� cán b
 khác thôi. Ông Linh có 
nhi�u thành ki	n v�i Tr�n B ch %,ng: t� do, vô t$ ch�c trong vi�c th��ng l�"ng 



v�i ��i ph��ng v� trao �$i ng��i b� b�t c�a hai bên h�i sau T	t M�u Thân; ông 
ng�p nghé vào Trung ��ng nh�ng không ��"c b�u �i % i h
i ��ng và không 
��"c c& ra �ng c&. %	n % i h
i 6, ông hy v�ng ��"c trên chú ý, nh�ng ông v+n 
tr�"t. Chuy�n B ch %,ng là "B�t %èn", là �$i m�i, ch� là chuy�n t� tô v! ki�u 
tuyên truy�n; ông không còn có cái t� duy xanh t��i, kh'e kho�n, ông �ã già c.i 
�i r�t rõ và �ang lùi vào quá kh�, �� l i hình �nh c�a m
t ông quan v�n ngh� 
múa may r�t nhi�u l i quá nghèo v� th�c ch�t. 

M�ng t��ng �en và chi�c áo c�t bông s�n  

Tr��c khi sang Pháp tháng 9 n�m 1990, tôi vô tình g�p anh T  %ình %� � ngay 
c$ng báo Nhân Dân. Tôi r� anh �i u�ng n��c. Chuy�n anh k� kéo �ài hàng m�y 
gi�. Chúng tôi quen nhau khi anh là ch� huy bi�t �
ng �
i thành ph� Hà n
i. 
Anh xu�t qu� nh�p th�n. Quân anh th��ng � vùng Vân %ình quê tôi, coi �ó là 
m
t c�n c� xu�t phát. Tu�n S�n, tay Trung �oàn tr��ng r�t tr1, b n chúng tôi, có 
lúc ��nh l�y cô em h� tôi, v� sau Tu�n S�n b� ch	t tr�n trên ���ng s� 6. Chúng 
tôi nh�c chuy�n c�, r�i �	n chuy�n anh. Anh chuy�n ngành t� sau %i�n Biên 
Ph�, làm Tr��ng ban Th� d#c Th� thao ngành ���ng s�t. Anh b� b�t, b� giam, � 
tù trong H'a Lò. Phiên tòa x& anh cách �ây �	n 8 n�m không lên án n$i anh. ( 
Chú thích: Bùi Tín nh�m, phiên toà x& T  %ình �� vào tháng 10-1976, khi �y 
Hoàng V�n Hoan còn là phó ch� t�ch qu�c h
i ph# trách công vi�c c�a toà án, 
ng�i � t�ng trên theo dõi v# án này. Chánh án x& v# T  %ình %� v�n không �a 
các tay công an ép cung nên m�i v� h'i nhng câu ng� ng3n �� qua �ó tìm cách 
g) cho %�. %	n h�i k	t, chánh án xin ý ki	n Hoan, nh� Hoan nói câu n$i ti	ng: 
Có t
i thì x& theo t
i, không có t
i thì m nh d n tha b$ng mà %� thoát n n.. %ó 
là phiên tòa �ông kín ng��i xung quanh tòa án Hà n
i. Chánh án h'i: "Ai k 	t 
n p anh vào ��ng?" Tr� l�i: "Ch� t�ch H� Chí Minh." Anh v�n là lính b�o v� 
ông H� h�i � Hoa Nam. Tòa án ch�t v�n: "Sao anh tuy�n vào xí nghi�p c�u lông 
và v"t ping-pong xu�t kh3u toàn nhng k1 b� ti�n án ti�n s�." Tr� l�i: "H� � tù 
ra mu�n tr� thành công dân l��ng thi�n; tôi dùng h� vì th��ng h�, tin h�, luy�n 
h� thành ng��i t�t, �ó là t
i �? Các ông mu�n h� c� lêu l$ng �� ph m t
i �?" 
V. tay vang d
i m.i vân anh tr� l�i. L�c ��u, xu2t, ê c�a qu�n chúng sau m.i 
câu h'i v� v3n c�a chánh án. "Anh nh�n t
i tham nh�ng, có �úng không?" Tr� 
l�i: "Tôi nh�n qua loa vì b� s�c ép c�a ng��i l�y kh3u cung; h� không cho tôi 
�n, không cho tôi u�ng, không cho tôi ng�, tôi �ành nh�n b�a �� s�ng, �� ra �ây 
ph�n cung, t� bênh v�c tôi. Tôi không b' túi riêng m
t ��ng nào.". Tòa án �ã 
��nh k	t án anh n�m n�m tù, l i ph�i �ình. ít lâu sau anh ��"c ra tù. Ng��i ta 
�
ng viên anh: thôi, ��"c ra t� do là may r�i, thông c�m v�i ��ng! Anh không 
ch�u. Anh m�t danh d�, ai b�i th��ng cho anh? Anh b� tù oan hàng n�m tr�i, có 
ai xin l.i, ��n bù cho anh? Cái tai ti	ng kh�ng khi	p: b� tù, b� n,m H'a lò, t
i 
tham nh�ng, �ã có báo nào c�i chính? M
t ng��i có thành tích trong kháng 
chi	n nh� v�y, vào ��ng tr��c c� chánh án, b� t��c quy�n công dân, t��c ��ng 
t�ch, b� ch#p m�, bôi �en, khi ra tù r�i v+n còn b� h�m d�a: Coi ch�ng! Lôi thôi 
thì l i vào nhà �á! Ph�i bi	t �i�u! 



Anh cho tôi bi	t anh không ch�u khu�t ph#c c��ng quy�n. Anh �ã ki�n l i ông 
nhà n��c. H� sai thì ph�i s&a, ph�i s&a theo lu�t pháp ch�! S�c kh'e anh m�t 
�	n 40 ph�n tr�m. Danh d�, tài s�n, ch�c v#, m�t s ch. Anh g&i hàng ch#c lá 
��n, �	n m�i c&a. T� tòa án, Vi�n Ki�m sát T�i cao, �	n T$ng bí th�, Thanh tra 
chính ph�, Ch� t�ch H
i ��ng B
 tr��ng... T�t c� ��u im re! Ch� hai n�i g&i l i 
m
t cái vé con: �ã nh�n ��n, ch� xét. Ch� mòi c$, dài c� c$ v+n im l�ng! 
Thân ph�n m
t con ng��i! Anh hi�u: cái c� ch	 này nó là m
t b
 máy không 
h�n, không th�n kinh, không tim gan và trí tu�. Nó l�ng l!, không th��ng ti	c, 
nghi�n nát hêí m�i tr� ng i trên ���ng �i c�a nó. Anh k� nhng th� �o n l�y 
kh3u cung c�a c� quan an ninh. Tùy ti�n, thâm �
c, hèn h . Làm cho ý chí con 
ng��i b� lung lay, không còn t�nh táo, �� h� m�m cung và bu
c nh�n t
i. Khi 
không k	t t
i n$i anh, bu
c ph�i th� anh v�, h� v+n còn gi� trò: 
- Này! Vi	t ��n xin ra tù �� trên xét.  
- Sao l i v�y, th�a các quan. Tôi có vi	t ��n xin vào ng�i �ây �âu mà l i ph�i 
xin ra? Tôi không vi	t, tùy các quan!  
V+n cái ki�u nói n�ng r�t "l	u láo" ki�u T  %ình %�. Xe com-mãng-ca ch� anh 
t� Tuyên Quang v� �	n Hà n
i qua ���ng Nguy(n Du, r! vào ���ng Tr�n Bình 
Tr�ng, tr# s� B
 Công An, r�i d�ng l i. Anh �ang lo ph�i kh�p khi(ng v� nhà 
thì b.ng m�y ti	ng la l�n:  
- B� T  %ình %� ph�i không? Tr�i? %úng! B� %� v� �ây r�i chúng mày �i! Th� 
tr��ng chúng mình v� �ây r�i? 
M�y anh xe xích lô tr1 ôm l�y anh, hôn lên b
 râu quai nón l�m ch�m c�ng 
quèo c�a anh mà hét lên, m�c cho m�y tay công an ng� ngác ��ng nhìn. M�y 
anh xích lô v�n là công nhân xí nghi�p làm v"t ping-pong và v"t câu lông c�a 
T$ng C#c %��ng S�t do anh ph# trách. Anh em m�i anh �i làm m
t ch�u bia, 
r�i m�i anh lên xích lô, c��i ròn rã: 
- B� �i, t� nay �i �âu b� c� g�i chúng con nhé! 
Hôm g�p �y, chúng tôi nh�c �	n s� anh em v�n ngh� s�, h�n 60 ng��i, b� x& trí 
oan trong v# Nhân V�n Giai Ph3m. B�n anh v�a ��"c "cho phép sinh ho t tr� 
l i � H
i Nhà V�n". V+n là ki�u tr�ch th�"ng, ban �n. Tôi �ã g�p Hoàng C�m, 
Tr�n D�n, Phùng Quán, Lê % t... � % i h
i nhà v�n cu�i n�m 1989. Hoàng C�m 
th��ng ghé tôi ch�i, còn nh�n h� hàng vì bà n
i anh v�n l�y ng��i h� Bùi làng 
Liên B t. N	u bình th��ng thì các anh �y không th� hài lòng vc cách x& x& c�a 
��ng và nhà n��c. Tr��c chuy�n bi	n m�i � %ông Âu, lo s" s� c�m gi�n c�a 
nhân dân, h� bu
c ph�i có chính sách c�i m� m
t chút, �âu ph�i là th�t lòng, 
�âu ph�i là th�c hi�n công b,ng v�i nhng ng��i b� án oan. Các anh b� m�t 
không bi	t bao nhiêu �i�u vô giá, b� ch#p m�, l�ng m , b� m�t vi�c, m�t l��ng, 
b� ch&i b�i th�m t�, v" con b� liên l#y, th	 mà nay ch� có "��"c tr� l i sinh ho t 
� H
i Nhà V�n" và v# án Nhân V�n Giai Ph3m v+n ��"c gi�i thích chính th�c 
là: không �i�u gì ph�i xem l i c�! (Qua nh�n ��nh c�a Tr�n Tr�ng Tân, Tr��ng 
ban T� t��ng và V�n hóa tháng 2 n�m 1990). 
Bàn chuy�n này, T  %ình %� nh�n xét: . 
- Ông  , � ta, không có lu�t, ki�n là ki�n c� khoai à?  
- V�i l i ông không b� lù, ông không bi	t! Kh�ng khi	p l�m. Mình ngh� l i còn 



rùng mình. Mình là cái th,ng lang b t k* h�, n	m �� mùi, li�u l�nh, b t m ng mà 
còn khi	p thì h'i th,ng nào còn dám ch�ng l i h�. H� là công an, là m�t v#, theo 
g��ng Gestapo,theo g��ng KGB Nga, và lecole stalinienne (theo tr��ng phái 
Stalin). %ó là th�i k* Beria? sau Odjonokidze, ngh�a là tàn ác, tai quái, ma giáo 
h�n vài b�c. Còn ghê h�n c� th,ng Gestapo %�c. Ông th& h'i m�y c�u �y, b�o 
k� l i, vi	t l i th�i k* b� b�t, b� tra h'i, b� c�t v�n, b� o ép, m�m cung, b� kh�ng 
ch	, b� chia r!, lôi kéo, mua chu
c... Có ai dám k� l i �âu! Nó n�ng n� �	n kinh 
kh�ng. Có lúc nó �è n�ng ngay lên l��ng tâm mình! 
- Khi ra tù, h� có cách khóa m�m các v�, và h� gi chìa khóa. Tài ngh� h� siêu 
�	n v�y �ó. 
 
Chuy�n ch�ng khác gì th�i Stalin. Cùng trong B
 ch� huy kh�i ngh�a cách m ng 
tháng m��i, v�y mà sau khi Lênin ch	t, Stalin �ày Trotsky �i Alma Ata (r�i 
Trosky bu
c ph�i xu�t ngo i n	u không s! b� Stalin l�y ��u, �� r�i sau v+n b� 
Stalin cho ng��i sang t�n Mexico �� ám sát vào n�m 1940). Còn b�n v� còn l i 
c�a B
 ch� huy kh�i ngh�a �y là Bukharine, Zinoviev, Kamenev và Ri-c�p ��u 
b� x& b�n b�i Stalin vì t
i ph�n ngh�ch. %i�u siêu phàm c�a KGB là 4 v� này 
tr��c khi ch	t ��u "t�" nh�n t
i là có ý ��nh ám sát ��ng chí Stalin v� � i và hô: 
"Stalin muôn n�m!" Có ngh�a là �	n khi không còn gì �� m�t na, cu
c ��i s�p 
k	t liêu r�i, v+n xin l.i, ca t#ng... chính tên �� t� c�a mình! Mà �ó l i là nhng 
nhân v�t cách m ng kiên c��ng nh�t, nhng trí th�c c) l�n, có trình �
 trí th�c 
cao h�n Stalin �	n m�y cái ��u! 
%ó là khoa h�c c�a KGB trong vi�c kh�ng ch	, làm b�y nát ngh� l�c, làm h�y 
di�t nhân tính, làm m�t lòng t� tin và ni�m tin � l! ph�i con ng��i, làm cho ��i 
t�"ng có m�c c�m sâu n�ng v� t
i l.i, v� s� ph�n tr�c, v� s� ph�n b
i b n bè 
mình. Và h� gi nhng l�i khai, l�i phát bi�u trên gi�y t�, trên phim �nh, trong 
ghi âm làm b,ng ch�ng. Con ng��i kiên c��ng �	n m�y c�ng ph�i có m
t giây 
y	u m�m, trong nhng �i�u ki�n ��c bi�t. Con ng��i trung thành v�i lý t��ng, 
v�i b n bè mình cách m�y c�ng ph�i có m
t phút l�m l c do b� nài ép, d# d. hay 
�e d�a n�ng n�. H� s! ch
p l�y giây �y, phút �y �� kh�ng ch	 c� cu
c ��i anh, 
nói � o lý v�i anh, ��a cách m ng và nhân dân ra �� d# d. anh, �� anh "tr� v� 
v�i chính ngh�a, dân t
c", �� anh t� ph� ��nh lý t��ng th�t s� cao �/p c�a anh, 
�� anh t� s� v�, nguy�n r�a anh. Anh t� ph�n b
i cái lý t��ng th�t c�a anh, 
nh�ng s� di�n v+n ��"c ve vu�t là tr� v� v�i chính ngh�a. Anh s! ��"c h� tán 
t#ng, � trên mây xanh. Khi t�nh ra thì ôi thôi, chuy�n �ã r�i, tay �ã nhúng chàm. 
Anh luôn luôn m�c c�m t
i l.i � c� phía này và phía khác. Có khi anh không 
hi�u chính mình là ai, ra sao na. Anh �ã b� phân tâm ra thành t�ng m�nh, t�ng 
m�ng r�i. 
Gi�ng h�t nh� m
t s� trí th�c Nga b� gán cho là b� b�nh tâm th�n �� b� giam � 
b�nh vi�n tâm th�n g�n Gorki, ngo i ô Moscou, sau khi b� th3m v�n, � tù, nhi�u 
anh em khi tr� v� t� n�i b� giam gi th��ng gi�t mình h�t ho�ng; có khi n&a 
�êm th�c d�y ho�ng h�t ngh�: mình v+n còn b� giam ch�ng? Hay �ã ��"c t� do? 
Ph�i m�y phút hãi hùng m�i l�y l i ��"c tâm trí và bi	t rõ mình �ang � n�i nào, 
�ang làm gì, th�i gian này là th�i gian nào, ��a �i�m này là ��a �i�m nào. %ó là 



tr��ng h"p Tr�n D�n sau nhi�u n�m b� th3m v�n, b� k	t t
i, b� m�t t� do, tr� v� 
ngôi nhà nh' ph� Khâm Thiêm. Anh c� ngày �êm ng�i th� m
t ch.; ch� m�c 
m
t chi	c áo c�t bông c�a b
 �
i màu d�a �ã b c, ch� �ã s�n, chi	c qu�n nâu 
c�ng b c, ��a vào t��ng �	n vàng bóng c� kho�ng t��ng tr�ng, c� m�ng t��ng 
trên �en k�t vì khói thu�c lào; �ôi m�t th� th+n... Ngày này qua ngày khác, h	t 
ngày dài l i �êm thâu, cái ��u tr1 trung, sáng t o, xu�t s�c �y ngh� gì? U�t h�n? 
Cay ��ng? Bu�n t�i cho thân ph�n? Anh ngh� �	n quá kh�, �	n hi�n t i, �	n 
t��ng lai? Anh d� tính �i�u gì? Nhng �i�u anh nói h�i �y, trong bài th� Ta 
Nh�t %�nh Th�ng có gì là ph�n �
ng, là ph�n b
i, so v�i nhng bài th�, bài báo 
nhan nh�n hi�n nay? Anh ch� có cái "t
i" �i tr��c, nói tr��c nhng �i�u �	n nay 
ng��i ta m�i dám nói. Anh �úng h�n, anh d�ng c�m h�n, anh bén nh�y h�n 
ng��i khác ch�! V�y mà là t
i �? Cái giá ph�i tr� th�t kinh hoàng! Có ai mu�n 
công b,ng cho anh. %� bây gi� anh �m, già nua, nói tr��c quên sau nh� bây gi�! 
� c$ anh bây gi� v+n còn v	t s/o nh', anh t� vân b,ng m
t nhát dao, nh�ng anh 
v+n còn n" v�i ��i, ch�a ra �i ��"c Tôi còn nh� h�i ch�ng nhóm Nhân v�n giai 
Ph3m, m�y câu th� b� lên án nh�t là: 
Tôi b��c �i 
Không th�y ph� 
Không th�y nhà  
Ch� th�y m�a sa 
Trên màu c� �'... 
 
Ng��i ta b�o, c� �' là màu c� ��t n��c, là c� ��ng thì ch� ��"c t� trong n�ng, 
trong gió thôi! N�ng chói và gió l
ng. 
Và � d��i còn có câu: 
 
Ôi! X�a nay Ng��i v+n thi	u tin Ng��i? 
Ng��i v+n th��ng ho�ng h�t tr��c t��ng lai? 
 
M�y câu này b� phê r�t m nh vì Ng��i sao l i vi	t hoa 
Ng��i vi	t hoa thì ch� có th� là ch� t�ch H� Chí Minh. T
i này là t
i tày �ình! 
Khi b� giam gi, anh �ã b� c�t v�n d d
i v� bài th� này, và ��c bi�t là m�y câu 
th� trên �ây. 
Sau �$i m�i ít lâu, h�i 1986, b.ng m
t ng��i b n �	n nhà Tr�n D�n. Lâu l�m 
r�i, nhà anh m�i có khách. Anh b n t�t v�a ki	m cho anh m
t vi�c làm � hi�u 
sách, x	p các trang in l i �� �óng. Công vi�c không n�ng nh�c, có chút ti�n, 
trong c�n túng qu+n cùng c�c. Anh ph�n ch�n. Ra kh'i ��"c cái gh	 �ã nh4n 
thín, trút chi	c áo b,ng c�t bông b
 �
i s�c mùi thu�c lào, ra kh'i m�ng t��ng 
�en k�t ám khói thu�c, anh c o râu ria. Lên ���ng ki	m vi�c. Ch�ng may hôm 
�y v+n còn �en? %ã có ng��i khác nh�n công vi�c �y. Thân ph�n m
t con 
ng��i... %	n n�m 1989, anh m�i vui m
t chút ít, khi �	n h
i tr��ng Ba %ình, d� 
% i h
i Nhà V�n, ��"c nghe m
t l�i xin l.i chân tình c�a m
t nhà vi	t k�ch và 
�óng k�ch già B&u Ti	n c�a x� Hu	. 
C�ng gi�ng nh� Lê % t. Lê % t b� k	t án v� bài th� Ông bình vôi": 



Nhng ki	p ng��i s�ng lâu tr�m tu$i 
Y nh� m
t cái bình vôi 
Càng s�ng càng t�i 
Càng s�ng càng bé l i... 
Anh ám ch� ai �ây? Ai là ng��i nhi�u tu$i trong lãnh � o? Ai là ng��i hay ��"c 
chúc s�ng lâu tr�m tu$i, s�ng muôn n�m? L i t
i ph m th�"ng tày �ình!  
Sau m
t th�i gian dài m�t t� do, không ��"c vi	t, h�u nh� b� b n bè xa lánh h	t, 
Lê % t tr� v� ngôi nhà nh'. cùng bà m/ anh � ph� Lãn Ông làm ngh� mua bán 
gi�y c�, mua h
p c c tông c� v� c�t, xén, t m s�ng trong túng b�n và c� c�c c� 
c�c c� v�t ch�t và tinh th�n, ph�n th��ng cho m
t t�m lòng, m
t tài n�ng ít 
gi�ng ai... 

N
i s� thuyên gi�m 

N.i s" nh� m
t c�n b�nh. Vì con ng��i ��i m�t v�i m
t c� ch	 dù cho can 
tr��ng �i m�y v+n ch� là m
t con ng��i. Mà c� ch	 là m
t c. xe nghi�n l nh 
lùng, không th��ng ti	c. N.i s" nh� m
t c�n b�nh truy�n ki	p, lây lan. S" là 
ph�n �ng t� v�, là b�n n�ng sinh tòn tr��c tai h�a h�y di�t. Thêm na n.i s" là 
c�n b�nh chung, nên ít ai s� di�n, x�u h$ vì s" c�. Vì ai c�ng ít nhi�u bi	t s" �� 
s�ng, �� t�n t i, và có ng��i còn ngh� là �� r�i ��u tranh, nên không ai c�m th�y 
mình hèn m�n vì s". Thông c�m cho nhau, thân ph�n m
t th�i, cá n,m trên th�t 
mà. Và an �i m
t chút: tránh voi ch�ng x�u m�t nào. N	u không voi d xông và 
chà cho �	n ch	t, th	 là u$ng m ng; t� khi th	 c#c xoay v�n, Liên xô �$ s�p, n.i 
s" �ã b�t, b�nh s" có thuyên gi�m.  
C# Nguy(n M nh T��ng khi sang Pháp h�i 1990 �ã ngay th�t k� l i t�t c� n.i 
kh$ �i tr�i qua th�i Nhân V�n Giai Ph3m, nh�t là sau s&a sai, khi c# nói chuy�n 
� M�t tr�n T$ qu�c ngày 30-10-1956 v� tình hình coi th��ng lu�t pháp, ��ng 
chuyên quy�n làm b�y � mi�n B�c. C# b� ��a ra tr��ng � i h�c, cho sinh viên 
��u t� theo s� ch� � o c�a Bí th� ��ng �y tr��ng � i h�c. H�i �ó c# c�ng v+n 
còn chút "s"", ch�a mu�n k� th�t k-, th�t rõ. V� n��c, c# ngh� l i, tình hình 
trong n��c và th	 gi�i chuy�n bi	n có l"i cho dân ch�. %�ng c
ng s�n bu
c phái 
nh�"ng b
 m
t s� b��c, n�i l'ng c� v� kinh t	 và ph�n nào v� chính tr�. C# 
quy	t ��nh: g&i b�n th�o cu�n Ng��i B� Khai Tr� sang Pháp. C# vi	t b,ng ti	ng 
Pháp: Lexcommunié và cho phép d�ch ra ti	ng Vi�t �� xu�t b�n c� hai. Nay sách 
c�a c# �ã xu�t b�n. M
t s� b n ��c trong n��c �ã ��"c ��c. C# nói: Tôi �ã 84 
tu$i r�i (c# sinh 1909), ch�ng có gì �� m�t na. 
 
Có nhng ng��i không ch� cho �	n 80 tu$i, �� không có gì �� m�t, �ó là nhà 
v�n D��ng Thu H��ng, gan d , không bi	t s" t� tu$i ch�a �	n 40. Ch� nói th�ng 
nhng �i�u mình ngh�, không g�"ng nh/ chút nào. Ch� là nhà v�n ng�i b�t 
xu�ng c' v�i dân �en, v�i vô vàn phó th��ng dân mà ch� nh�n là ng��i phát 
ngôn c�a h�. Ch� nói l�n là ch�ng tín nhi�m ai trong B
 chính tr� %�ng c
ng s�n, 
ch�ng ai có �� tài n�ng và ��c �
 �� ch� g&i lòng tin. Ch� phê phán ch	 �
 �
c 
�oán � Bình Nh�)ng và La Havana. N�i thì th�c hi�n ch	 �
 phong ki	n cha 



truy�n con n�i, n�i thì tr� vì t� 1959, h�n 30 n�m, tham quy�n c� v�, xây d�ng 
quy�n th	 trên s� sùng bái cá nhân t� h i. Ch� ph�i tr� giá b,ng 7 tháng 10 ngày 
m�t t� do. Ra tù, ch� v+n vng vàng tuy m�t m'i. Ch� nói v�i nhà s& h�c Damel 
Hemery tháng Giêng 1993 v�a r�i r,ng ch� v+n b� theo dõi ch�t ch!. Ch� có th� 
b� h� b�t l i b�t c� lúc nào, ch� lo r,ng cu�n phim v�i �� tài: m
t ng��i ph# n 
qua 3 ��i ch�ng v+n không tìm ra h nh phúc, bi�u hi�n s� ph�n c�a dân t
c ta 
qua ba th�i k* ��u tranh, �ang v�p ph�i nhng khó kh�n khó v�"t qua. N.i lo 
na c�a ch� là ch� c�m th�y cô �
c. %ó là n.i bu�n day d�t c�a ch�. Tôi mong 
r,ng �ó là m
t c�m giác l�m l+n c�a ch�. Qua th� t� b n bè c�a tôi t� trong 
n��c, ai c�ng t' ra ca ng"i, quý m	n lòng d�ng c�m c�a ch�. Ch� không cô �
c, 
vì ngày càng có nhi�u ng��i gia nh�p hàng ng� nhng ng��i d�ng c�m c�a ch� 
ph# n còn dám lên ti	ng, nói th�ng, nói m nh �	n th	 hu�ng h� các ��ng n�m 
nhi. T	t v�a r�i, hàng ch#c sinh viên c� �ã �	n nhà C# Nguy(n M nh T��ng và 
C# Tr��ng T&u, các giáo s� c� c�a mình. T�t c� là trí th�c, nhà v�n, giáo s�, có 
ng��i là V# tr��ng V# T$ ch�c B
 % i H�c và %ào T o. Giáo s� Tr��ng T&u 
b� án tù h�i 1957 cùng v�i Th� tr��ng Nguy(n Hu %ang trong v# Nhân v�n 
Giai Ph3m. Sau khi ra tù ông Tr��ng T&u sinh s�ng b,ng ngh� châm c�u � ph� 
hàng Bông. Nay ông l�ng l! ��"c xã h
i, d� lu�n, sinh viên ph#c h�i danh d�. 
Ông ��"c chút l��ng h�u còm. Nhà trí th�c m
t th�i ��"c coi là uyên hác c�m 
��u nhóm Hàn Thuyên v�i nhng lo t sách gi�i thi�u ch� ngh�a duy v�t bi�n 
ch�ng ki�u ph$ thông ký tên Nguy(n Bách Khoa, �ã vào tu$i 80, h�n 30 n�m 
ôm h�n. 
C� ��t n��c b� thi�t thòi. N�n giáo d#c b� thi�t thòi. Ki	n th�c c�a sinh viên b� 
thi�t thòi. T	t Quý D�u v�a qua, ông tâm s� v�i sinh viên c� c�a mình v� nhân 
tính, v� tình ng��i trong �ng x&. Ông nói v� s� s#p �$ c�a Liên xô, c�a ch� 
ngh�a xã h
i hi�n th�c, ông nói lên �i�u ông ngh�, ch�ng còn bi	t s" b�t c� ai, c� 
cái c. xe c� ch	, ng��i tri th�c lão thành này c�ng ch�ng còn có gì �� mà s", mà 
hãi na c�? Ông v+n kh�ng ��nh �òi h'i h�i nào, tr� v�n ngh� v� cho các v�n 
ngh�. Tu$i tr1 h�i �ó còn nh� mãi câu nói tr� danh: "Tôi yêu ��ng, nh�ng yêu 
s� th�t h�n." Ông b� k	t án là ph�n �
ng, vì ��ng d y ph�i ��t ��ng trên s� th�t? 
Nay ông cho r,ng, v	 th� nh�t c�a câu �y không còn �úng, nh�ng v	 th� hai thì 
không th� b' ��"c. 
Ngày càng có thêm b,ng ch�ng là nhà v�n can ��m D��ng Thu H��ng không 
cô �
c. Tin t� Hà n
i, nhà v�n Phùng Quán �ã g&i ��n cho Tòa án T�i cao và 
Vi�n ki�m soát nhân dân t�i cao �òi ông nhà n��c ph�i ��n bù cho anh ch� em b� 
k	t án oan trong v# Nhân V�n Giai Ph3m, c# th� là tính m.i n�m không ��"c 
sáng tác, không ��"c vi	t sách, b� thi�t thòi ít nh�t là 1 tri�u ��ng hi�n t i. V�y 
m.i ng��i ph�i ��"c ��n ít nh�t là 15 tri�u... Ông nhà n��c không tr� l�i. 
Th��ng v# H
i nhà v�n c� dàn x	p, �m chuy�n này �i. Lu�t dân s� n��c ta ch�a 
có kho�n b�i th��ng danh d� b,ng ti�n. N	u nh� � Pháp, theo lu�t hi�n hành, 
m
t s� lu�t s� cho r,ng môi nhà v�n b� xúc ph m n�ng n� ph�i ��"c �ính chính 
trên m�t báo (b� lên án � báo nào, ra sao thì ph�i ��"c �ính chính � trên báo �ó), 
và ph�i ��"c b�i th��ng danh d� t� n&a tri�u �	n 5 tri�u Ph�-r�ng Pháp, ch�a 
nói n	u b� m�t t� do m
t cách oan �c thì m.i tháng b� tù, b� giam gi s! ��"c 



��n bù ít nh�t là 20.000 ph�ng m
t tháng. Nhà v�n càng l�n, giáo s� có uy tín, 
tài n�ng cao thì ��n bù càng l�n h�n (xin nh� n&a tri�u phrãng là b,ng 250 l ng 
vàng và 20 000 phr�ng là b,ng 10 l ng vàng, theo th�i giá hi�n nay). 
Theo lu�t pháp, không th� có chuy�n xí xóa, thông c�m, b' qua ki�u cao th�"ng. 
Lúc h� x& x& �
c ác v�i các nhà trí th�c và nhà v�n, h� có t' ra cao th�"ng �âu! 
Ph�i công b,ng nh� v�y, m�i r�n �e ��"c nhng k1 làm càn, �� chuy�n t��ng t� 
không th� l i x�y rai 

�i�u khác tr��c: không còn t� �ánh hôi 

M
t anh trí th�c Vi�t ki�u phân vân h'i tôi, "Tôi r�t b�n kho�n v� thái �
 c�a 
anh ch� em trí th�c � bên nhà. H� �âu c� r�i D o n v�n s� D��ng Thu H��ng 
b� b�t, b�n tôi li�n làm ngay b�n ki	n ngh� g&i chính quy�n � Hà n
i, ch� m
t 
tháng ��"c h�n 800 ch ký, v� sau l�y thêm ��"c t�i g�n hai ngàn, h� là nhng 
nhà khoa h�c, lu�t s�, nhà báo, nhà kinh doanh... ng��i Vi�t, ng��i Pháp. Xem 
báo Hà n
i, ch�a th�y có m
t bài nào lên ti	ng bênh v�c cô ta, trong n��c ch�a 
th�y m
t b�n ki	n ngh� nào! Vì sao v�y? Mà trí th�c ta �âu có hèn ph�i không 
anh? Trong n��c có v1 êm ru? Tôi không làm sao hi�u n$i!"  
Tôi ��c trên t�p san H"p L�u s� 9, bài "Dân T
c Chúng Tôi Có %âu Là Th�o 
M
c" c�a Phan T�n H�i (trang 45) có �o n vi	t: "Chúng ta ng c nhiên và �au 
xót vì thái �
 "im l�ng có v1 quy thu�n" c�a nhi�u nhà v�n trong n��c gia khi 
m
t s� ng��i khác �ang b� truy b�c nh� D��ng Thu H��ng, %oàn Vi	t Ho t. 
S� im l�ng này d��ng nh� mang nhi�u v1 t
i l.i c�a hành �
ng ��ng lõa v�i 
nhà n��c... Nh�ng, hãy t� h'i tr��ng h"p chúng ta �ang � trong n��c, th�t s� 
chúng ta có th� làm gì khi ��i di�n v�i c� gu�ng máy �iên d i kia! Khi ông Ngô 
%ình Di�m gi	t Nguy(n Phan Châu, b�c bách Nh�t Linh t�i ph�i t� t&, thì các 
ông Mai Th�o, Võ Phi	n �ã làm gì?"  
Th�t ra, s� lý gi�i nh� trên ch�a th�t th�u �áo. Ph�i � trong cu
c m�i bi	t h	t 
m�i nh!. Nh� d o "��u tranh ch�ng Nhân V�n Giai Ph3m" do chính quy�n, do 
Ban Tuyên hu�n Trung ��ng %�ng, th�c t	 là �o ông trùm v�n hóa T� Hu gi�t 
dây, có m
t s�c ép l�n yêu c�u m�i nhà v�n ��u ph�i vào cu
c Không m
t ai có 
th� ��ng ngoài, ho�c ��"c phép ��ng ngoài. Ph�i t' thái �
 rõ ràng: theo ��ng 
hay theo b�n x�u, b�n h� b'ng, b�n ph�n �
ng �y! Không ��"c ��ng gia, vô 
t� không có thái �
. Không có thái �
 c�ng b� xem là ch�ng ��ng, "n�i giáo cho 
gi�c", là ng�m �ng h
 b�n x�u. Phát bi�u trong h�c t�p, ch�nh hu�n ch�a ��, 
ph�i vi	t bài ��ng trên báo, ký tên rõ ràng. Nh�t là nhng nhà v�n có chút tên 
tu$i là ph�i vi	t bài t' rõ thái �
, ��ng trên báo V�n, báo V�n H�c, và ��c bi�t là 
trên báo Nhân Dân. V� sau, cách �ánh �y, ��"c g�i là "�ánh ép", "�ánh hôi", 
"�ánh �òn h
i ch"", "�ánh h
i ��ng", "�ánh a �ua", "�ánh theo g�y ch� huy", 
"�ánh theo com-m�ng" và c� "�ánh theo th�i th�"ng". Ban Tuyên hu�n và Ban 
T� ch�c Cán b
 theo dõi sát �
ng tác c�a t�ng ng��i �� x	p lo i: ai là h�ng hái 
nh�t, ai là h�ng hái v�a, ai ch� ��u cho ph�i � o, ai là còn hu khuynh, l�p 
tr��ng không rõ ràng, nghiêng ng&a, ai gi� d��ng cao tay mà ch� �ánh kh!, l�y 
l�... cho �	n k1 nào ù l*, im h�i l�ng ti	ng, ��"c ch#p m� là ngoan c�! Cái ki�u 



�y, v� sau nh� thành n	p ��i v�i nhng k1 c� h
i. L�p �i l�p l i, ki	u cách �y �i 
vào ti�m th�c, nh� là m
t b�n n�ng, b�n n�ng �ng x&, b�n n�ng t� v�. H� lao 
vào ki�u �ánh hôi, �� gi mình, và �� ��"c m
t danh hi�u: trung thành v�i ch	 
�
, có l�p tr��ng vng vàng, d�t khoát. Có ��"c danh hi�u �y trong lý l�ch, 
trong nh�n xét hàng n�m là s! ��"c bi	t bao quy�n l"i: ��"c xem xét �	 lên 
l��ng, lên b�c, �� ��"c b� nhi�m vào ch�c "lãnh � o", t� t$ tr��ng �	n tr��ng 
phó phòng, ��n v# tr��ng, v# phó... %ó là �i�m c� b�n nh�t c�a "h�ng" trong 
v�a h�ng, v�a chuy�n. G�n li�n v�i l��ng, nhà, quy�n l"i... "Ch	 �
" là ch	 �
 
gì? Không ai ngh� �	n chuy�n phân tích cho rõ c�. %ây là ch	 �
 chính tr�, là ch	 
�
 cách m ng, là ch	 �
 chính ngh�a, là ��ng v� phía nhân dân... C�c hi	m 
ng��i ngh� và nói tr�ng ra v�i b n bè r,ng �ây là ch	 �
 �
c �oán, ch	 �
 gia 
tr��ng, ch	 �
 không dân ch�... 
"L�p tr��ng" �ây là �i�u ��u tiên �� xem xét m
t cán b
, ��ng viên. L�p tr��ng 
��"c hi�u là tin t��ng vng ch�c � ��ng, ��ng ��ng ngh�a v�i cách m ng, ��"c 
hi�u là thông su�t m�i chính sách, t� chính sách c�i cách ru
ng ��t �	n chính 
sách h"p tác hóa, c�i t o t� s�n, chính sách công nghi�p hóa, l�y công nghi�p 
n�ng làm then ch�t... H�i có t* v	t trong s� trung thành v�i ch	 �
, trong l�p 
tr��ng giai c�p là b� ��t thành v�n �� nghi v�n, thành câu h'i, thành chuy�n. 
M
t cán b
 có "v�n ��" là m
t cán b
 x�u cán b
 �y th��ng c�m th�y x�u h$, có 
t
i và v" con, b n thân c�ng c�m th�y nh� th	. � m
t cu
c h�p, Bí th� %�ng �y 
hay Th� tr��ng nói �	n tên m
t ng��i trong ��n v�, b�o r,ng anh này "có v�n 
��", trên �ang ki�m tra �� k	t lu�n, �� x& trí, thì ph�n �ng ��u tiên là m�i ng��i 
nhìn anh ta b,ng m
t �ôi m�t khác. Xa lánh là ph�n �ng ��u tiên, t�c th�i. Gi 
m
t kho�ng cách, thanh minh v� m�i quan h� tr��c �ây n	u có quan h� g�n g�i, 
vì s" b� t
i "liên quan", b� liên l#y? Ng��i ta không nhìn anh ta. Khi g�p thì nhìn 
�i n�i khác, ch�a nói �	n không chào h'i, b�t tay! T$ ch�c bao gi� c�ng �úng. 
Không th� hoài nghi nh�n ��nh c�a t$ ch�c. Nhng ng��i nhanh nh3u, c� t' ra 
trung thành, s! vào hùa v�i t$ ch�c �� xoi mói, k� t
i có khi b�a ��t thêm, �� t' 
ra là: có th	 ch�, t$ ch�c sáng su�t chát! %ó là ph�n �ng �ã thành l�, có th� nói 
là h	t s�c ph$ bi	n m
t th�i. B�t k� là � m
t c� quan hành chánh, m
t nhà 
tr��ng, m
t xí nghi�p, m
t ��n v� quân �
i, ��u nh� th	. Ph�n �ng c�a m.i 
ng��i ��u ��"c t$ ch�c quan sát r�t k-. Tai m�t c�a t$ ch�c không thi	u. %ó là 
cán b
 t$ ch�c, là các c�p �y viên c�a ��ng, là cán b
 óc ban ki�m tra, thanh tra, 
là cán b
 tuyên hu�n, là cán b
 công �oàn, là cán b
 b�o v�, là t�t c� các v� 
"ch�c s�c" ��u ph�i lo qu�n lý ng��i d��i quy�n c�a mình r�t ch�t. Trong ��u 
các v� �ã s4n ý ki	n, có khi là ��nh ki	n v�i m.i ng��i d��i quy�n chi ph�i c�a 
mình. 
 
M.i v� l i có s$ tay, ghi k- nhng s� ki�n liên quan �	n nhân s� �	n m.i ng��i 
thu
c quy�n mình qu�n lý. Trí nh� v� ��t n��c, v�.s� ki�n th	 gi�i, v� phát 
minh c�a n��c này n��c khác có th� tùy ti�n, có th� quên lãng, còn v� t�ng 
ng��i trong ��n v� thì h� nh� k-. Trong các cu
c h�p �� "h�c ngh� quy	t", xin 
nh�: không ph�i "nghiên c�u mà là "h�c", có ngh�a là ph�i thông, ph�i thu
c 
ngh� quy	t, còn có các phái viên chia xu�ng các t$? %ó là nhng phái viên c�a 



Ban t$ ch�c, c�a Ban tuyên hu�n, c�a Ban ki�m tra, c�a Ban thanh tra... ghi 
chép các ý ki	n, �ánh giá k	t qu� ��i v�i t�ng ng��i, giúp cho t$ tr��ng h�c t�p 
nh,m qu�n lý ch�t m.i cán b
, ��ng viên... %� lý l�ch, nh�n xét cán b
 luôn 
��"c b$ sung nhng nét m�i nh�t, c�p nh�t nh�t! 
T�t c� s� "quan tâm" c�a t$ ch�c �	n ph�n �ng c�a t�ng ng��i nh� th	 d+n �	n 
thái �
 bu
c ph�i thích �ng c�a m.i ng��i n,m trong c� ch	: không th� c# c�a 
khác ��"c. Ví d# nh� khi v# báo Giai Ph3m Mùa Xuân bùng ra, r�i Giai Ph3m 
Mùa Thu, báo Nhân y�n n$ m nh, báo chí c�a ��ng li�n ch� m�t v ch tên nhng 
v�n ngh� s� "ch�ng ��ng", "có nh�n th�c sai l�m", "có t� t��ng ch�ng ��i", "b� 
�nh h��ng c�a ��ch", "r�i vào v�ng bùn c�a ch� ngh�a cá nhân", s& d#ng bút 
pháp "x' xiên", "lá m�t lá trái" nh,m "bôi �en ch	 �
" thì l�n l�"t các v�n ngh� 
s� ph�i lên ti	ng. H� ph�i nói rõ l�p tr��ng trong l�p h�c 3 tu�n l(. H� còn ph�i 
vi	t bài trên báo �� nói công khai l�p tr��ng c�a mình, ph�i lên án rõ ràng 
nhng tên "ch�ng ��ng". %�ng se xoa ��u, ghi công, cho �i�m t�t nhng ai 
nhanh nh3u, k�p th�i, có l�p tr��ng bén nh y, vng vàng. 
Nh c s� %. Nhu�n ph�i vi	t bài lên án V�n Cao, %�ng %ình H�ng. Nhà vi	t k�ch 
B&u Ti	n vi	t bài lên án Lê % t, S- Ng�c... Nhà phê hình Nh� Phong (em Hoài 
Thanh) vi	t bài r�t lên gân �� k	t t
i Hoàng C�m, Tr�n Dân, Tô Hoài lên án "c� 
nhóm do Nguy(n Hu %ang gi�t giây". Nguy(n Công Hoan phê phán Phan 
Khôi... Nhng cu
c th�o lu�n � các tr��ng � i h�c thành nhng cu
c ��u t� các 
giáo s�. Giáo s� % i h�c Nguy(n M nh T��ng, giáo s� Tr��ng T&u b� nhi�u 
sinh viên tr1 lên án g�t gao, nh� là x� v�, ch&i b�i na. Không khí c�i cách ru
ng 
��t nh� ��"c hâm l i... 
%ó là c�nh �ánh hôi, �ánh b� h
i ��ng sôi n$i nh�t trong làng v�n, theo g�y ch� 
huy c�a ��ng. Có ng��i sau này không còn trông th�y m�t nhau na. Tình b n 
ch�m d�t. Cay ��ng. Ng�m ngùi. 
T� c�nh t�"ng tr��c kia nh� th	, so sánh v�i hi�n nay, tôi có th� tr� l�i các b n 
phân vân là anh ch� em trí th�c, v�n ngh� s� hi�n � trong n��c có hèn không, 
r,ng: Không! Ch� ngh� sai, ngh� oan cho anh ch� em � trong n��c. H� �ã khác 
tr��c. T� 1986 �	n nay �ã khác. T� cu�i 1990 l i khác h�n na r�i. 
N	u nh� vào tr��c n�m 1986, n	u v# án D��ng Thu H��ng x�y ra 30 n�m 
tr��c thì ch� c�n m
t v� trong Ban Tuyên Hu�n Trung ��ng la l�n: "D��ng Thu 
H��ng ch�ng %�ng!" Ch�a c�n �	n T$ng bí th� Nguy(n V�n Linh thóa m : 
"Cái con ranh con �y ��nh làm lo n" là l�p t�c ��"c ngay s� h��ng �ng c�a 
hàng vài ch#c v�n ngh� s� luôn "trung thành v�i ��ng", "có ý th�c sâu s�c b�o v� 
��ng", "có l�p tr��ng kiên ��nh, nh y bén ch�ng m�i k1 thù c�a nhân dân". H� 
s! l�p t�c vi	t bài trên báo V�n Ngh�, nh�t là trên báo Nhân Dân c�a ��ng, m�c 
s�c, ch&i b�i, thóa m  theo ki�u �ánh hôi: "Nó �ây r�i? M�i n�t m�t �ã có tham 
v�ng làm T$ng Th�ng!", "tên c� h
i l"i d#ng lúc ��ng khó kh�n �� ki	m chác", 
"k1 cá nhân ch� ngh�a, m�i �i t�i ���ng mòn H� Chí Minh làm thanh niên xung 
phong mà �ã công th�n", "�ô vô �n b
i ngh�a, nh� ��ng nên vi	t lách ��"c chút 
ít �ã huênh hoang..." Th	 r�i các v�n ngh� s� ��u l�n l�"t lên ti	ng, thi nhau ai 
lên ti	ng tr��c, lên ti	ng m nh, n	u cao l�p tr��ng và ý th�c b�o v� ��ng kính 
yêu... H� s! còn bám vào nhng chuy�n thu
c v� ��i t� ��c bôi �en, dèm pha, 



h  uy th	 v�i nhng tranh châm bi	m, th� �� kích, chuy�n ti	u lâm... quy	t h  
nh#c �	n t�n bùn �en. Và cu�i cùng v# án D��ng Thu H��ng có th� k	t thúc 
b,ng m
t tòa án, v�i l�i bu
c t
i: ch�ng ��ng, ch�ng ch� ngh�a xã h
i, ch�ng 
nhân dân, liên quan �	n ��ch, �	n b�n ph�n �
ng trong Vi�t ki�u, b� CIA hay �� 
bê (deuxième bureau - phòng nhì Pháp) mua chu
c, lôi kéo trong âm m�u l�t �$ 
n�n chuyên chính c�a n��c C
ng hòa Xã h
i Ch� ngh�a Vi�t nam... Nhng �i�u 
trên �ây �ã không x�y ra. Hãy xem l i v# án Nhân v�n Giai Ph3m kéo dài t� 
1956 �	n 1959 s! rõ. Sau 3 n�m ��u tranh m
t chi�u (ch� �ánh mà không cho 
�), không cho cãi), v# án v�n h�c l�n nh�t trong l�ch s& Vi�t nam này t m k	t 
thúc ngày 21 tháng Giêng n�m 1960 v�i tin gi�t gân có tít là: "Tòa án nhân dân 
Hà n
i �ã x& v# gián �i�p Nguy(n Hu %ang- Th#y An". D��i là: Nguy(n Hu 
%ang và Th#y An, m.i tên 15 n�m tù. Tr�n Thi	u B�o (giám ��c nhà in Minh 
%�c): 10 n�m tù. N
i dung x& không ��a ra m
t b,ng ch�ng nào k� t
i làm gián 
�i�p, ngoài m
t chi ti	t là hai ng��i có quan h� v�i m
t ng��i Pháp tên là 
Maurice Durand làm vi�c � Tr��ng Vi(n %ông Bác C$ (m
t c� quan v�n hóa); 
ng��i Pháp này ��"c �
i cho m
t cái m� l�n: nhân viên tình báo c�a th�c dân 
Pháp và %	 Qu�c M-! 
T�t nhiên là phiên tòa x& kín, không có báo chí n��c ngoài và trong n��c d�, 
m�i vi�c �ã ��"c quy	t ��nh t� tr��c khi x& không có kháng án, nhng ng��i b� 
t
i ch� có nghe tuyên án �� r�i tr� v� H'a lò. 
Nguy(n Hu %ang là ai? Là m
t ��ng viên c
ng s�n k* c�u, quê t� Thái Bình, 
có trình �
 trí th�c khá. Ông t�ng là Phó h
i tr��ng H
i Truy�n bá Qu�c Ng 
(H
i Tr��ng là nhà h�c gi� Nguy(n V�n T�) nhng n�m 1943-1945, là m
t cán 
b
 lãnh � o c�a Vi�t Minh t� 1941. Ông là m
t cán b
 ch� ch�t c�a H
i v�n hóa 
c�u qu�c. Ông t�ng gi ch�c Th� tr��ng Thanh niên r�i Th� tr��ng Thông tin 
trong chính ph� H� Chí Minh ��"c thành l�p ��u tháng 9-1945. Ông ��"c ông 
Nguy(n V�n T� �� c& làm Tr��ng ban T$ ch�c bu$i l( long tr�ng Tuyên Ngôn 
%
c L�p sáng 2-9-1945 � qu�ng tr��ng Ba %ình, Hà n
i. Ngày 28-8-1945, ông 
T� �ã ��a ông vào g�p ông H� �� trình bày k	 ho ch bu$i l( �y. Chính ông H� 
�ã ký gi�y gi�i thi�u ông là Tr��ng ban T$ ch�c bu$i l(, gi�y này ông còn gi 
làm k0 ni�m. Vi�c d�ng lên �ài g. cao � qu�ng tr��ng, ��t 8 c
t g�n loa l�n cho 
g�n m
t tri�u ng��i �� nghe, vi�c huy �
ng cua-r� mô-tô n$i ti	ng Võ T�n cùng 
20 xe � p �i h
 v� xe ô tô Peugeot �en c�a Ch� t�ch H� Chí Minh... ��u do 
Nguy(n Hu %ang �� xu�t và �ôn ��c th�c hi�n. 
Sau khi � tù ra t� 1972, ông v� quê � Thái Bình sinh s�ng trong c� c�c và cô 
��n. M
t chi	c xe � p l�c c�c. C� �	n g�n ngày khai tr��ng, v� trí th�c g�y �m 
�y � p xe vài chuy	n lên Hà n
i �i mua nhng h�a báo c� th� �	n ch�ng n&a t  
v� các vùng quê Ki	n X��ng, Ti�n H�i, %ông Quan bán cho các em h�c sinh �� 
b�c v� và b�c sách... %ó là ngu�n thu nh�p "�áng k�" nh�t c�a nhà v�n hóa khá 
n$i danh trong H
i V�n Hóa C�u Qu�c h�i Vi�t Minh, n�m 1944 và 1945. N�m 
ngoái, 1992, Nguy(n Hu %ang tròn 80 tu$i. Tình hình �ã �$i khác �ôi chút, 
b n bè �ã gom góp, t$ ch�c l(, ngh�a là kín �áo, m
t bu$i lên "� i lão", "th�"ng 
th�" cho ông � Hà n
i, ông v+n còn s�c kh'e khá, trí nh� t�t. K� v� ngày 2-9-
1945, ông cho r,ng chuy�n ông H� Chí Minh �ang ��c b�n tuyên ngôn, ng�ng 



l i �� h'i: "%�ng bào nghe rõ không?" ch� là chuy�n tán t#ng �� tuyên truy�n. 
%ã có nhi�u bài vi	t, bài th� v� s� chan hòa, ��ng c�m gia lãnh t# và qu�n 
chúng trong bu$i ��u g�p g) �y. Th�t ra, tr��c khi ��c b�n tuyên ngôn, ông H� 
gõ gõ vào mi-crô và h'i anh th" �i�n ph# trách h� th�ng loa: "Nghe rõ không?" 
Ch� có th	. Nh�c l i chuy�n này, ông nói rõ r,ng ông không h� có ý nói x�u hay 
h  th�p ông H�, ch� là �� cho l�ch s& ��"c vi	t l i chính xác không thêu d�t, b�t 
��t, nâng cao ng��i này, h  th�p ng��i khác theo nhu c�u tuyên truy�n, m
t cái 
t� c�a nhng nhà s& h�c có "l�p tr��ng vng" � Hà n
i. 
M�i �ây, theo tin t� Hà n
i, Nguy(n Hu %ang �ã ��"c nhà n��c tr� l��ng h�u 
theo b�c chuyên viên 5, trong khi Hoàng C�m, Tr�n D�n, Phùng Quán ��"c 
l��ng chuyên viên b�c 3 và Phùng Cung - tác gi� c�a truy�n ng�n Con Ng�a 
Già c�a Chúa Tr�nh (b� lên án là dùng bi�u t�"ng hai m�t �� s' nhng b�c � i 
th�n c�a tri�u � i m�i) c�ng ��"c l��ng chuyên viên b�c 1. 
V# án l�n h�n 30 n�m tr��c ch�a th� khép l i! N	u theo �úng lu�t thì c�n k	t 
lu�n l i toàn b
 v# Nhân V�n Giai Ph3m d��i ánh sáng m�i c�a tình hình. 
Nhng oan �c c�n ��"c gi�i bày c�n k!. Ai gây oan ph�i xin l.i và b�i th��ng. 
S� ph#c h�i danh d� trên báo chí, công lu�n c�n rõ ràng, minh b ch, không th� 
xúy xóa, ù x�e ��"c. Nh�t là khi ���ng s� �ã h�n 80 tu$i và còn s�ng. Không 
th� �� h� ng�m oan khiên xu�ng d��i tuy�n �ài! 

Tr $n n�  

V# gián �i�p Nguy(n Hu %ang" ch�ng l! �ã khép l i, x	p vào t� kín, coi nh� 
k	t thúc hoàn toàn khi nhà n��c vui lòng tr� l��ng h�u chuyên viên b�c 5? 
Chuyên viên b�c 5 có ngh�a là b�c V# tr��ng. Có ngh�a là v+n là b� h  2 ho�c 3 
b�c so v�i 47 n�m v� tr��c, khi ông là Th� tr��ng, � b�c 7 và b�c 8 chuyên 
viên. Các v� t$ ch�c cán b
 th��ng ngh� r,ng: th	 �ã là m
t s� ��i x& t�t r�i. T� 
ch. anh b� tù, b� coi là ch�ng ��ng, là gián �i�p tay sai th�c dân, �	 qu�c, b� 
qu�n thúc m�y n�m sau khi ra tù, ph�i t� ki	m s�ng l�y, nay anh ��"c quyên 
công dân, ��"c có th1 c& tri, có gi�y ch�ng minh công dân, ��"c s$ nh�n l��ng 
h�u, ��"c thò bút ký vào s$ �� nh�n ti�n hàng tháng, vinh d� quá r�i còn gì! 
%�ng �ã cho anh �$i ��i, còn mu�n gì na. Và nhi�u h n bè Nguy(n Hu %ang 
�t c�ng chúc m�ng anh nh� v�y. T� m
t ng��i b� lên án là m
t tên gián �i�p 
nay ��"c g�p b n bè, tay b�t m�t m�ng, t$ ch�c l( th�"ng th�, khá là rôm r�, có 
bia, có chút r�"u, qu� là m
t ni�m an �i l�n r�i. 
Th	 nh�ng r�"u ng�t v+n còn v� ��ng. Th	 là xong �? H� ph�i tay h	t �? %�ng 
bao gi� c�ng �úng. Không chút thanh minh, minh oan, xin l.i anh. %úng là ki�u 
gia tr��ng phong ki	n. Vua bao gi� cung �úng. %úng c� trong nhng sai l�m 
b�y b , k* qu�c trong hành �
ng c�a ông ta. C�ng có th� có ng��i khuyên anh. 
Thôi, cho qua tha th� t�t c�? Th� t�t cho h�! Mi(n là cu�i cùng anh tr� l i là 
công dân. Còn h�n kh�i k1 �	n ch	t v+n ch�a ��"c h�i ph#c quân công dân. 
M
t l�i an �i chân tình. C�ng có ng��i có th� khuyên anh: ch�p nh�n thái �
, 
chính sách c�a h� là h�n, ch� c�a qu�y gì na. Ki�n ai bây gi�? Ki�n c� khoai 
à? Ph�i bi	t s�ng yên $n v�i h�, tránh nhng ph�c t p, phi�n hà... Th	 nh�ng 



��ng và nhà n��c �ang nói ro r,ng: quy	t tâm xây d�ng m
t nhà n��c - pháp 
lu�t kia mà! Có ngh�a là nhà n��c �ng x& v�i xã h
i, v�i công dân theo pháp 
lu�t và công dân c�ng �ng x& v�i ��ng và nhà n��c theo pháp lu�t. %ó là l! 
���ng nhiên. 
 
Th��ng nhau ta �� trong lòng 
Chuy�n này ta c� phép công mà làm! 
 
%ã theo pháp lu�t thì không th� có th��ng h i, thông c�m, th� t�t cho qua ��"c! 
Các v� lãnh � o và nhà n��c th��ng vi�n c� r,ng nh�ng chuy�n �y lâu quá r�i, 
nhng ng��i liên quan �	n v# án h�i �ó �ã thay �$i c� r�i, nhi�u ng��i �ã 
không còn s�ng na... Vi�c c� không th� ��t l i ra bây gi�. Ba m��i n�m qua 
r�i, còn có ai nh� na?... 
Xin th�a r,ng � các n��c có n	p s�ng theo pháp lu�t, các v# án c� 10 n�m, 20 
n�m, th�m chí 50 n�m, khi phát hi�n ra sai l�m, khi ���ng s� ��t v�n ��, ��u có 
th� và ph�i xem xét l i và x& l i n	u c�n công b,ng không có quy ��nh v� th�i 
gian. M�y n�m g�n �ây, � c
ng hòa liên bang %�c �ã x& nhng tên �� t� th�i 
Hitler tr�n g�n 40 n�m sang Nam M- ��"c truy tìm và d+n �
 v�. Th�i gian 
không th� xí xóa t
i l.i, không th� hòa c� làng! 
Và có s� ràng bu
c v� trách nhi�m c�a tác c� quan nhà n��c n�i ti	p nhau. Khi 
m
t chính ph� m�i ��"c thành l�p thay chính ph� c�, khi m
t qu�c h
i ��"c 
b�u thay qu�c h
i mãn h n, khi m
t Th� t��ng m�i nh�m ch�c thay Th� t��ng 
c� m
t chánh án tuyên th� nh�n trách nhi�m thay chánh án c� ��u có m
t 
nguyên t�c: tôi k	 th�a trách nhi�m c�a ng��i bàn giao, tôi ph�i làm li	p nhng 
vi�c còn làm d� dang, tôi ti	p thu t�t c� nhng công vi�c trong nhi�m k* tr��c 
�� xem xét l i khi c�n, trong s� k	 th�a �y, tôi ti	p nh�n c� nhng �u �i�m và 
khuy	t �i�m, thành tích và sai l�m, k� c� nhng sai l�m ch�a ��"c phát hi�n �� 
truy c�u trách nhi�m và gi�i quy	t th'a �áng theo hi	n pháp và lu�t pháp. 
Tình hình �ã chín �� có th� ��t v�n �� xem xét l i m
t s� v# án oan, gián �i�p, 
ch�ng ��ng, xét l i, tay sai ��ch, ch�ng ch� ngh�a xã h
i, ch�ng nhân dân... 
trong �ó v# Nhân V�n Giai Ph3m là m
t �i�n hình. V# án theo ngh�a r
ng này 
không ch� liên quan �	n 5 ng��i b� ��a ra xét x& � tòa án Hà n
i cu�i n�m 1959: 
Nguy(n Hu %ang, L�u Thi Yên (t�c Th#y An), Tr�n Thi	u B�o (t�c Minh 
%�c), Phan Tài và Lê Nguyên Chi (tòng ph m); nó liên quan �	n m�y ch#c trí 
th�c, giáo s� � i h�c, v�n ngh� s� thu
c �� các ngành v�n, nh c, k�ch, h�a, và 
m
t s� s� quan quân �
i có thành tích trong kháng chi	n. Nó còn liên quan �	n 
c� ch#c ngàn "Nhân v�n xóm", "Nhân v�n huy�n", "Nhân v�n t�nh", nhng 
ng��i b� b�t, b� giam, b� xét h'i, b� ghi vào s$ �en... do �ã tàng tr, truy�n tay, 
tán thành �ng h
 các tác ph3m Nhan v�n Giai Ph3m. Nhng ng��i có trách 
nhi�m ��i v�i v# án oan này là các ông trùm t� t��ng và v�n hóa, nhng ng��i 
cám cân n�y m�c � B
 N
i V#, Tòa án Nhân Dân. %ó là Tr��ng ban Tuyên 
hu�n c�a ��ng, T� Hu, v�i ng��i tr" th� ��c l�c là Hoài Thanh, �ó là c�u Phó 
an ninh D��ng Thông và B
 tr��ng B
 N
i V# Tr�n Qu�c Hoàn, v�i các Th� 
tr��ng Nguy(n Qu�c Thân và Vi(n Chi. Th� t��ng Ph m V�n %�ng và Ch� t�ch 



n��c H� Chí Minh t�t nhiên có ph�n trách nhi�m c�a mình. Không ai có th� nói 
m
t cách vô lý r,ng t�t c� vinh quang c�a chi	n th�ng và thành tích là thu
c v� 
tôi còn t�t c� th�t b i, sai tâm, khuy	t �i�m và t
i l.i là thu
c ng��i khác! 
Tôi �ã ngh� �	n vi�c xem xét l i v# án l�n này t� n�m 1986, khi b�t ��u cái g�i 
là "th�i k* �$i m�i", trong không khí chu3n b� cho % i h
i 5. Khi ông Nguy(n 
V�n Linh t�ng b� lo i ra kh'i B
 Chính Tr� (tháng 12-1981) và v�a tr� l i làm 
t$ng bí th� (tháng 12-1986) g�p các v�n ngh� s� trong không khí c�i m�, chân 
thành, tôi c�ng ngh� r,ng �ã �	n lúc xem xét l i v# án v�n ngh� này. Th	 nh�ng 
sau �ó ít lâu, tình hình %ông Âu �ã làm cho ông ta "co vòi" l i. Nhng anh em 
t�ng làm vi�c th�i gian dài g�n ông � Nam B
 h�i kháng chi	n ch�ng Pháp cho 
bi	t "ông "M��i Cúc" (tên h�i �ó c�a ông Linh) �ôi khi bi	t l�ng nghe, nh�ng ai 
c�ng th�y s" s", r"n r"n vì ông mà "�� ý �	n ai, chi	u t��ng ai là ng��i �ó coi 
nh� t�ch!". Con ng��i ��nh ki	n ��y mình nh� v�y thì sao mà �$i m�i ��"c! Tôi 
�ã ngh� sai và �o t��ng v� thi�n chí c�a ng��i t�ng nói r,ng: "Anh ch� em v�n 
ngh� s� ph�i t� c�u l�y mình, không ��"c b1 cong ngòi bút..." Nhng ng��i lãnh 
� o c
ng s�n khi ph m sai l�m, r�t s" ánh sáng c�a s� th�t, h� r�t s" công lu�n. 
Cho nên h� r�t �a cách làm âm th�m, l�ng l!, th�t ra là d�m dúi, theo ki�u "x& 
trí n
i b
". Cách làm này tr��c kia còn có hi�u qu�, khi dân trí còn th�p, c� xã 
h
i b� cô l�p, khép kín, "� d��i �áy gi	ng". Nay tình hình �ã khác l�m r�i. N	u 
không công khai s&a cha sai l�m, ch� �
ng và công khai xem l i nhng v# án 
l�n thì h� s! b� k/t to. T�t nh�t là h� có chút l��ng tâm �� t� làm l�y, l�p ra m
t 
t$ ch�c g�m các � i di�n các c� quan có trách nhi�m, ch�n m
t s� ng��i có 
công tâm, xem xét l i và k	t lu�n l i, minh oan và xin l.i n	u c�n. H� làm v�y 
thì ch� có ��"c hoan nghênh, h� s! khôi ph#c ��"c ph�n nào ni�m tin... 
 
Không làm nh� v�y, c� tr�n tránh trách nhi�m thì s! �	n lúc t�t c� nhng ng��i 
b� án oan s! ph�i h�p nhau l i �òi công b,ng. C� xã h
i s! th�y không có n.i oan 
nào c�a riêng ai c�, vi ng��i này b� oan hôm nay, thì ngày mai s! �	n l�"t anh, 
l�"t ch�, l�"t tôi, không ai không c�m th�y b� �e d�a trong cu
c s�ng. S! ph�i 
l�p nên m
t "�y ban �òi công b,ng cho nhng ng��i b� x& oan" trong 50 n�m 
qua, và �y ban �y t�t s! tìm s� �ng h
 c�a các nhân v�t và t$ ch�c qu�c t	 quan 
tâm �	n dân ch�, quy�n con ng��i. Nhng ng��i c�m quy�n � Hà n
i c�n hi�u 
rõ công lu�n th	 gi�i v�a qua �ã ��"c �
ng viên, Liên Hi�p Qu�c �ã th�o lu�n 
v� quy�n và ngh�a v# can thi�p �� b�o v� nhân quy�n � n��c này và n��c khác, 
trên nguyên t�c: Trong m
t xã h
i c�ng nh� trong c
ng ��ng th	 gi�i m.i ng��i 
ph�i có ngh�a v# c�u nhng ng��i �ang b� n n. Th�y ng��i b� n n mà không 
c�u là ph m pháp. B� x& trí oan, b� giam c�m oan là b� n n... 
Hoàn toàn ngoài ý ki	n tôi vi�c tr� thù cá nhân. Theo tôi, ngu�n g�c m�i sai 
l�m, th�m h�a, b�t công là c� ch	. %ó là b
 máy, t� nhng h�c thuy	t ngo i lai. 
Con ng��i ��u là n n nhân c�a c� ch	 sai l�m, c�a c. máy nghi�n �y. V�n �� là 
b' �i c� ch	 c�, d�ng nên c� ch	 m�i, có dân ch� và pháp lu�t Không ph�i nay 
l i ��a nhng ng��i gây b�t công ra xét x& b�i nhng ng��i b� x& oan h�i tr��c. 
Không th� th	 ��"c, s! t o nên thù h�n không cùng. C�n t�nh táo xem xét k	t 
lu�n công khai, khôi ph#c danh d� cho m�i ng��i b� oan. Rõ ràng, minh b ch, 



không sót m
t ai. %� phòng s� tr� thù cá nhân, theo ki�u ân oán giang h�, s! gây 
h.n lo n. %�t n��c �ã h.n lo n quá lâu, quá nhi�u r�i. Hi�n nay các t� n n tham 
nhung, buôn l�u, quan liêu, ��c quy�n ��c l"i �ã gây h.n lo n quá m�c r�i. 
Nhân dân không th� ch�p nh�n thêm b�t c� m
t s� h.n lo n nào na. Món n" 
l�n c�a hàng lo t v# án chính tr� vô lý, oan �c c�a m�y ch#c n�m quá không ai 
có th� xóa ��"c. N" thì ph�i tr�. %ó là nhu c�u c�a "�$i m�i" th� thi�t, nhu c�u 
c�a t��ng lai tr��c m�t. 

Qu� lê có ch�t �	c 

Tôi ��"c bi	t � trong n��c s� ng��i vào hùa v�i m
t s� nhà c�m quy�n lên án, 
mi�t th� nhà v�n D��ng Thu H��ng ch� �	m ��"c trên ��u ngón tay. %ó là m
t 
nhà v�n n trong Ban ch�p hành H
i Nhà V�n ��"c ��ng ch�n �� �i d� � i h
i 
��ng l�n th� 7; nhà v�n này c�ng ch� ám ch� D��ng Thu H��ng (nhng ng��i 
c�m bút l"i d#ng tình hình �� bôi x�u ch	 �
) mà không dám nêu tên. Còn � 
trong gia �ình, trong c� quan, gia b n bè tin c�y, bà con ta v+n khen n v�n s- 
h� D��ng là can ��m, có d�ng khí, dám nói lên �i�u b�n thân và nhi�u ng��i 
ngh�. Không ít ng��i quý tr�ng nhà v�n "ng�i b�t xu�ng c'" v�i dân �en. Cách 
nói b
c to c, th�ng th�ng c�a D��ng Thu H��ng nói lên m
t cá tính r�t c�ng 
c'i m
t ph��ng cách s�ng ch�ng n nh ng3ng cao ��u. %ó là ph��ng cách mà 
m/ Phùng Quán �ã d y anh: yêu ai thì b�o là yêu ghét ai thì nói là ghét, dù dao 
k� c$ c�ng không th� nói ghét thành yêu. Tôi �ã �ôi l�nn g�p D��ng Thu 
H��ng. M
t phong cách khác th��ng, r�t �àn ông. %�ng gia m
t s� b n trai và 
gái, D��ng Thu H��ng có th� bô bô: Này, th,ng ��u ha, l i �ây tao b�o! Gi�ng 
nói không ��u chút nào, mà là thân tình, h�i k1 c�, ki�u ��ng �
i th��ng nhau t� 
th�i d��i bom � n. %�a bài �	n báo Nhân Dân, cô ta có th� x4ng gi�ng v�i 
ng��i phó ban v�n ngh�: này, ��ng hay không thì b�o, ��ng có )m �, không thì 
�� ng��i ta xé �i! H�i chua ngoa, nh�ng chân tình, ngay th�t và sòng ph�ng. � 
c� quan làm phim truy�n c�ng th	. Anh b n cùng c� quan v�i D��ng Thu 
H��ng k�, m
t l�n �i công lác c�n �ng tr��c m
t kho�n ti�n, m�y anh qu�n tr� 
luôn làm khó d(. D��ng Thu H��ng ghi luôn vào gi�y yêu c�u �ng ti�n �i công 
tác: "M�"n 50 ngàn, th,ng em tôi �i %�c s�p v�, có áo lông s! bán �� tr�..." r�i 
��a cho v�n phòng qu�n tr�, kèm m
t câu: s� ti�n còm �y ai thèm qu�t mà s"! 
%ó phong cách c�a D��ng Thu H��ng, ngay th�t nh�ng h�i ng$ ngáo. B
c tr�c 
nh�ng l i có ph�n �anh �á, chua ngoa. Lên án viên t��ng Quang Phòng, D��ng 
Thu H��ng không chút n� nang: "Tôi không bao gi� thù h�n ông. Tôi khinh b� 
và th��ng h i ông!", "Ông có thói quen c�a th� tr��ng tu�n, chánh t$ng!" "Ông 
ch�a ch	t, nh�ng n	u c�n ��i ch�t tôi thi	u gì ph��ng ti�n �� b�t n�p ván thiên 
quan tài ông lên"; Tôi cho ông quy�n t� do ch�n ph��ng án chìm tàu "ông non 
tay ngh� quá"; "b
 máy qu�c gia mà ph�i dùng lo i cán b
 ��u loãng nh� ông 
thì t
i nghi�p thay!". D��ng Thu H��ng �ã t�ng t� nh�n là nh/ d  c� tin. Hình 
nh� cô v+n ch�a s&a ��"c nh�"c �i�m �y. Vi�c cô tha th� cho k1 �ã ngã ng�a là 
Quang Phòng có th� hi�u ��"c. Nh�ng khi cô cho r,ng viên t��ng Bùi Qu�c 
Huy � i di�n cho B
 tr��ng Bùi Thiên Ng
 là ng��i bi	t �i�u, có lòng t�t v�i cô 



thì xin cô hãy dè ch�ng! Cô nói "nguyên t�c s�ng c�a tôi là ai cho ta �n lê thì ta 
m�i h� án táo". Cô cho r,ng "T$ng c#c tr��ng T$ng c#c Ph�n gián N�m Huy c� 
x& �àng hoàng t& t	 v�i cô. Cô cho r,ng cô c�n "tôn tr�ng ng��i ��ng nghi�p 
c�p trên" c�a Quang Phòng, cô c�n gi ch tín v�i hai ông N�m Huy và Nguy(n 
Công Nhu�n... Tôi cho r,ng cô l i nh/ d  và c� tin m�t r�i! Có th� cô không 
hi�u rõ r,ng khi B
 n
i v# quy	t ��nh b�t gi cô thì c� hai viên t��ng Nam Huy 
và Công Nhu�n ��u bi	t và ��ng tình. %ó là cách làm vi�c t�p trung th�ng nh�t 
� B
 N
i V#, có giao ban hàng tu�n tr��c m�t ông b
 tr��ng, th��ng là vào 
sáng th� ba hàng tu�n. 
H� thí quân �� gi t��ng. Thí Quang Phòng r�i sau �ó s! thí c� D��ng Thu 
H��ng. H� có th� xoa d�u cô, ��u r�t m�m v�i cô th�m chí ve vu�t nhem t� hào 
c�a cô na, ch� �� vô hi�u hóa cô. Cô ch� ch�p m�y k1 �ã ngã ng�a, cô hãy tha 
th� cho h�. Chúng tôi �ây, nhng ng��i m�i, chúng tôi hi�u và quý tr�ng cô. 
N	u chúng tôi �	n s�m � c��ng v� này thì cô �âu có b� �#ng ch m t�i! Cô hãy 
cho qua. Ng�t ngào bi	t bao. %ó là qu� lê ng�t l�m �ó. Nh�ng là qu� lê có ch�t 
�
c! Qu� lê có bùa �i. Qu� lê ��nh gi�i giáp t�t c� ngh� l�c và tinh th�n sáng su�t 
��u tranh c�a cô! 
H� v� c� b�n ch�ng khác gì nhau. Theo nguyên t�c k	 th�a, các ông Bùi Thi�n 
Ng
, Bùi Qu�c Huy ��u ph�i gánh m�i h� s� t�t c� các v# án c�a th�i các ông 
Mai Chí Th�, D��ng Thông và c� c�a th�i ông Tr�n Qu�c Hoàn r�i Ph m Hùng 
na. Cái �úng và cái sai, h� có trách nhi�m k	 th�a h	t. %ó là nguyên t�c. N	u 
th�t lòng ngay th�t, ông Ng
 và ông Huy ph�i nói rõ là "Chúng tôi �ã làm sai, 
nhng ng��i tr��c chúng tôi �ã làm sai. Vi�c giam cô 7 tháng 10 ngày là sai lu�t 
pháp và � o lý. Chúng tôi xin l.i cô . Và do báo chí có ��a tin, c� trong và ngoài 
n��c, nên cô có quy�n �òi h� ph�i c�i chính và xin l.i công khai trên báo và �ài. 
Và h� c�ng có ngh�a v# ph�i nói rõ là nhng ng��i tr��c �ây c�a B
 N
i V# �ã 
làm sai, �ã ph m pháp, �ã b� ki�m �i�m và x& trí ra sao. Cô có quy�n �òi b�i 
th��ng danh d�....Và chi	u theo lu�t, tòa án s! quy	t ��nh. 
H� lùi thì n	u �úng là D��ng Thu H��ng, m
t D��ng Thu H��ng gan góc, qu� 
c�m, ��ng v� phía nhân dân b� áp b�c, t�t cô s! th�a th�ng, v��n d�y �òi công 
b,ng cho mình và cho vô s� ng��i b� oan �c mà cô �ã bi	t là không ít �âu. 
Tr��c h	t là nhng nhà v�n ��ng nghi�p trong v# Nhân V�n Giai Ph3m. R�i các 
nhà trí th�c ngay th�t, sáng su�t và d�ng c�m c�a ��t n��c. R�i nh� bác s� 
Nguy(n %an Qu	 và giáo s� %oàn Vi	t Ho t (ông Ho t b� x& 20 n�m tù giam 
ch� vì �òi dân ch�, �òi s&a hi	n pháp, �òi b�u c& t� do và b� ch#p m� là âm m�u 
l�t �$!). 
H� làm v�y ch� t$ gây kh$ cho dân. Vì thái �
 kiêu ng o, b�t ch�p th	 gi�i, coi 
tr�i b,ng vung �y c�a h�, mà r�i ách c�m v�n khó có th� g) ra s�m! H� �âu có 
kh$, ch� dân �en là c� c�c. 
H�n D��ng Thu H��ng bi	t r�t rõ r,ng nguyên nhân c� b�n là t� c� ch	, t� b
 
máy và nhng nguyên lý �i�u hành c�a b
 máy �y. Không thay b
 máy thì t�t c� 
nhng con ng��i trong b
 máy ��u ph�i tham gia vào cho gu�ng máy �ó ch y 
tr�n tru, nghi�n nát m�i quy�n t� do, m�i cá tính, m�i ng��i ngay th�ng, sáng 
su�t và can ��m trên hành trình hung hãn c�a nó. 



Do r�t tin và r�t quý nhà v�n n h	t s�c ��c bi�t D��ng Thu H��ng, m
t chi	n 
s� ��c s�c ��u tranh cho quyên s�ng và quy�n dân ch� c�a ��t n��c mà tôi phát 
bi�u v� t�m lòng cao th�"ng c�a cô. Hãy cao th�"ng v�i nhng ng��i �áng 
��"c ��i x& m
t cách mã th�"ng. Không bao gi� nên nh/ d  c� tin m
t l�n na! 

�ánh tráo l�ng tâm 

%ây có th� g�i là th� thu�t �ánh tráo l��ng tâm". L��ng tâm c�a nhà v�n can 
��m ��u tranh ch�ng áp b�c �
c �oán ��"c �$i b,ng "l��ng tâm" khác: tha t
i 
cho k1 tàn ác ��i v�i mình, x& x& có "l(" ��i v�i b
 máy �àn áp hà kh�c, mà 
l��ng tâm v+n c�m th�y yên $n. Tôi ngh� �	n m
t tr��ng h"p khác: t��ng Tr�n 
V�n Trà. Th�"ng t��ng Trà là m
t t��ng có tài n�ng. Ông là con ng��i g�n bó 
v�i chi	n tr��ng mi�n Nam, th��ng xuyên nh�t, b�n b� nh�t, trong th�i gian dài 
nh�t. T� khu tr��ng khu 8 th�i kháng chi	n Pháp, ông là t� l�nh mi�n Nam r�i 
t� l�nh B2 (Nam B
) th�i ch�ng M-. Tôi có d�p � g�n ông 60 ngày li�n � Sài 
gòn, trong tr i Davis, sân bay Tân S�n Nh�t. Lúc �y ông là trung t��ng Tr��ng 
�oàn � i bi�u quán s� c�a chính ph� cách m ng lâm th�i mi�n Nam Vi�t nam, 
Tr��ng �oàn � i bi�u quân s� chính ph� Vi�t nam Dân Ch� C
ng Hòa là thi	u 
t��ng Lê Quang Hòa. 
Hai ông tr��ng �oàn khác h�n nhau. Khác hoàn toàn, c� nh� là trái ng�"c nhau 
v� trình �
, tính tình, tác phong. Ông Hòa to l�n, ông Trà t�m th��c. Ông Trà 
vui tính, x�i l�i, ông Hòa nghiêm ngh� l nh lùng. Ông Trà am hi�u chi	n tr��ng, 
nhi�u kinh nghi�m, ông Hòa l�n ��u vào phía Nam, v�n là cán b
 chính tr�, 
chính �y c�a quân khu 4. Ông Trà ch�m ��c sách, xem báo, �a nghe âm nh c, 
thích dùng máy �nh, máy ghi âm, hi�u bi	t nhi�u lo i k- thu�t, vì v�n t�t nghi�p 
tr��ng k- ngh� th�c hành � Hu	. Ông Hòa ít ��c, ít nghe �ài, v�n hóa m�i qua 
tr��ng v�n hóa L ng S�n h�c t�t, ch�a ��u l�p 7, xu�t thân t� nông dân. Ông 
Trà ��c ��"c sách ti	ng Pháp, hi�u s� qua ti	ng Anh, ham h�c. Ông Trà r�t 
thông minh, ��i �áp s�c s�o � bàn h
i ngh�. Ông Hòa ��i �áp khó kh�n, th��ng 
ph�i do ông L�u V�n L"i, nhà ngo i giao ng�i c nh, chu3n b� cho các câu phát 
bi�u. T i các bu$i chiêu �ãi c�a các tr��ng �oàn trong các câu l c b
 không 
quân Hu*nh Hu B c, ông Trà r�t vui chuy�n. 
%ã th'a thu�n là không nói chuy�n chính tr� � các bu$i �n ti�c �y, nên ông Trà 
nói chuy�n r�t vui, linh ho t. Chuy�n phong t#c, t�p quán, chuy�n món �n, th� 
thao, chuy�n ca hát, v�n ngh�, c� �	n chuy�n vui, ti	u l�m gây c��i. Ông Hòa 
thì gi l�p tr��ng r�t "vng", �	n k* qu�c. Hai bu$i ti�c do hai Tr��ng �oàn M- 
và Sài Gòn kho�n �ãi, ông ��nh không d�. Ông Trà thuy	t ph#c mãi, ông m�i 
ch�u �i. Nh�ng ông ng�i �ó, không c�m ��a hay c�m dao, thìa, m�t nhìn th�ng, 
không ch m c�c, không nói m
t câu? Ông ch� �n trong ba ti�c ông Trà kho�n 
�ãi. Còn ph�n ông, ông quy	t �inh không m�i �n. Các tr��ng phó �oàn ngày 
cu�i còn �ùa kháy ông r,ng: m
t tr��ng �oàn còn m�c n"? T�t c� thành viên 
�oàn mi�n B�c ��u b�n kho�n v� thái �
 c�ng r�n �	n k* qu�c c�a m
t ông 
t��ng �i làm ngo i giao! H� quý tr�ng, c�m ph#c ông Trà bao nhiêu thì l i phàn 
nàn v� ông Hòa b�y nhiêu.  



Sau khi th�ng nh�t ��t n��c, ông Trà cho ra cu�n h�i ký K	t Thúc 30 Nam 
Chi	n Tranh, t�p cu�i c�a m
t lo t sách c�a ông vi	t v� 30 n�m chi	n tranh. 
Ông b�t ��u t� t�p cu�i, r�i ng�"c dòng l�ch s& vi	t các ph�n khác sau. Cu�n 
sách v�a ra ��"c hai tu�n thì ông Lê %�c Th� tri�u t�p các cán b
 tuyên hu�n, 
báo chí, xu�t b�n có m�t � Sài Gòn �� ��a ra nh�n xét: �ây là cu�n sách sai t� 
trang ��u �	n trang cu�i, vi	t không �úng s� th�t. T� �� cao mình. T$ng c#c 
chính tr� ra l�nh c�m l�u hành trong quân �
i, thu h�i t� các th� vi�n trong toàn 
quân! 
N	u ��c k- hai cu�n h�i ký, Chi	n th�ng mùa Xuân c�a t��ng V�n Tiên D�ng 
do H�ng Hà ghi và cu�n c�a ông Trà thì qu� th�t có nhi�u ch. khác nhau. Có 
nhng ch. khác nhau do m.i ng��i � m
t c��ng v� và v� trí khác nhau nên cách 
nhìn nh�n khác nhau. Có ch. khác nhau do m.i ng��i mu�n nh�n n nh nhng ý 
mà mình mu�n tô ��m. Bình th��ng ra thì không nên c�m cu�n nào, mà nên t$ 
ch�c th�o lu�n lành m nh, ngay th�t nh,m �ính chính nhng sai sót. Theo tôi 
ngh� cu�n sách ông Trà b� c�m là vi cu�n sách �y nói lên m
t s� s� th�t �úng 
nh� nó có, mà nhng ng��i lãnh � o cao nh�t không mu�n công nh�n! N	u 
nh�n ��nh m
t cách khách quan thì công lao trong chi	n th�ng mùa xuân 1975 
ph�n l�n thu
c v� B
 t� l�nh mi�n Nam, và ph�n thu
c v� ông Trà có v1 nh�nh 
h�n h�n m
t s� nhân v�t khác. Chính ông và B
 t� l�nh mi�n �ã s�m chu3n b� 
và m� cu
c ti	n công vào Ph��c Long cu�i tháng 12-1974, m
t cu
c ti	n công 
có nhi�u khó kh�n nh�ng b�o ��m th�ng l"i. Qua tr�n này �ã có th� tham dò kh� 
n�ng ph�n �ng c�a chính ph� Ford m
t cách chu3n xác cho c� th�i gian sau. 
M�c d�u có ý ki	n ng�n ông không c�n ra Hà n
i, ông �ã c�m th�y nh�t thi	t 
ph�i có m�t � � i b�n doanh �� góp ý ki	n vào k	 ho ch c# th� c�a chi	n d�ch 
m� ra � Tây Nguyên, trong �ó xác ��nh h��ng ti	n công ch� y	u vào Ban Mê 
Thu
c là r�t h� tr�ng. Gia b
 t$ng tham m�u và các b
 t� l�nh chi	n tr��ng và 
quân khu th��ng có nhng �i�m khác nhau, nhi�u khi mâu thu+n nhau. %ó là 
mâu thu+n gia b
 ph�n và toàn c#c, gia trung ��ng và ��a ph��ng. Nam b
 l i 
� xa, B
 t$ng tham m�u � Hà n
i không th� hi�u h	t ��"c mình hình c# th� c�a 
chi	n tr��ng, nhng khó kh�n, yêu c�u c�a nó c�ng nh� nhng kh� n�ng và 
ti�m l�c c�a nó. S� bén nh y v�i nhng thay �$i, nhng chuy�n bi	n c�a ta và 
c�a ��ch c�ng khác nhau. H�n na trong h� th�ng lãnh � o và ch� huy, không 
ph�i không có nhng tr#c tr�c. % i t��ng B
 Tr��ng Qu�c Phòng Võ Nguyên 
Giáp không có toàn quy�n ch� huy. B
 chính tr� ��"c coi là c� quan t�i cao lãnh 
� o chi	n tranh. T$ng bí th� có ti	ng nói quy	t ��nh vì kiêm Bí th� quân �y 
trung ��ng. �y viên B
 chính tr� Lê %�c Th� t� ��u nhng n�m 70 l i tham gia 
quân �y trung ��ng và th��ng �ng c& � � i h
i ��ng toàn quân. Ông th��ng t� 
coi là nhân v�t quan tr�ng th� hai sau T$ng bí th� khi quy	t ��nh nhng v�n �� 
quân s�. T��ng Trà r�t hi�u m�i ngóc ngách c�a vi�c hình thành nhng quy	t 
��nh quân s� trong ��ng, trong b
 máy qu�c phòng, trong h� th�ng lãnh � o và 
ch� huy. Ông �ã quy	t ��nh ph�i có m�t � Hà n
i, ti	p c�n r�t qu� �oán T$ng bí 
th� ��ng, �y viên B
 chính tr� Lê %�c Th�, B
 tr��ng Qu�c phòng Võ Nguyên 
Giáp, T$ng tham m�u tr��ng V�n Ti	n D�ng, xông vào c�n c� quan B
 t$ng 
tham m�u, các c#c tác chi	n, c#c quân báo, c#c thông tin liên l c, r�i t$ng c#c 



h�u c�n, t$ng c#c k- thu�t �� làm cho ý ki	n c�a mình ��"c ch�p nh�n, tranh 
th� ��"c s� chi vi�n �� và k�p th�i c�a b
. Ông có nhng cách nhìn, cách ngh� 
khác v�i t��ng Lê Ng�c Hi�n, T$ng tham m�u phó ��c trách v� k	 ho ch tác 
chi	n. Ông t�ng t�m s� v�i tôi, n	u ông Ph m Hùng Bí th� ��ng b
 mi�n Nam 
và b�n thân ông không quy	t chí ra Hà n
i �� tham gia nhng cu
c th�o lu�n v� 
%ông Xuân 1974- 1975 thì có th� tình hình không chuy�n bi	n nhanh chóng, 
suôn s1 nh� �ã x�y ra. Trên hi�u d��i, d��i làm cho trên hi�u tình hình và góp ý 
ki	n v�i trên, s� thông su�t trên d��i có ý ngh�a quy	t ��nl � B
 tham m�u, 
không thi	u gì nhng ông quan liêu (t��ng V�n Ti	n D�ng, T$ng tham m�u 
tr��ng �	n ��u n�m 1975 m�i ��t chân �	n mi�n Nam). H� ch� n�m tình hình 
chi	n tr��ng trên gi�y, trong t��ng t�"ng, h� s�ng � Hà n
i, trong khung c�nh 
hòa bình, không sao có s� b�c xúc c�a nhng ng��i s�ng � chi	n tr��ng ác li�t, 
l�i ngh�, l�i s�ng, tinh c�m, l� l�i làm vi�c r�t khác nhau. Ch� m
t vi�c làm vô 
trách nhi�m, t�c trách, � i khái, không nhi�t tình v�i chi	n tr��ng là gây ra bi	t 
bao tai h i, th�m chí d+n �	n th�t b i và nhng hy sinh x��ng máu c�a chi	n s� 
không �áng có. 
T�ng theo dõi tình hình các chi	n tr��ng, t�ng d� t$ng k	t các chi	n d�ch l�n, 
��c bi�t là chi	n d�ch xuân 1975, tôi có nh�n th�c r�t sâu s�c r,ng �ã có lãnh � o 
t�p th�, �ã có s� trùng h"p ý ki	n trong �� xu�t v� k	 ho ch c�a chi	n d�ch c�a 
nhi�u ng��i, nh�ng gia các v� t��ng l�nh thì ông Trà n$i lên là ng��i có công 
l�n, có �óng góp n$i b�t nh�t. Ông là ng��i b�t m ch ��"c chuy�n bi	n c�a tình 
hình. s�m và sâu s�c nh�t, c�ng là ng��i g) ��"c nhng v��ng m�c và tr� ng i 
có th� có, làm cho toàn chi	n ��ch ��"c thu�n l"i. Tôi t�ng khuy	n khích ông 
vi	t h�i ký, t�ng g&i cho ông nhng h�i ký c�a các nguyên soái và t��ng lãnh 
Liên xô, v� chi	n tranh th	 gi�i th� hai �� ông tham kh�o. Tôi c�ng nh�n th�y 
s� ng�n c�m l�u hành cu�n sách c�a ông là vô lý, b�t công. Th	 nh�ng c� ch	 
này không ch�p nh�n b�t c� ai có m
t cái nhìn riêng, có s� �ánh giá c# th� h�i 
khác v�i s� �ánh giá c�a c� ch	.  
C� ch	 v+n là c. máy nghi�n tai h i...  
H�i 1988, 1989 t��ng Trà v�i nh�n th�c s�c s�o c�a mình �ã tham gia Câu l c 
b
 nhng ng��i kháng chi	n c� m
t cách tích c�c. Tr��c �ó, 1979 ông ra Hà 
n
i nh�n nhi�m v# Phó t$ng tham m�u tr��ng, r�i Th� tr��ng qu�c phòng, ��c 
trách v� trang b� và công nghi�p qu�c phòng, ông c�m th�y c� ch	 quá c�ng 
nh�c �� có th� phát huy kh� n�ng, nên lui v� Sài gòn vi	t h�i ký và suy ngh�. 
Ông �ã có nhng phát bi�u r�t �áng chú ý � m
t s� phiên h�p c�a Câu l c b
 
này, công khai �� xu�t yêu c�u dân ch� hóa, lên án t� quan liêu, n n tham 
nh�ng, vô trách nhi�m. 
L�p t�c ông Nguy(n V�n Linh và ông Võ Chí Công �	n g�p ông. Khi �y ông 
Linh là T$ng bí th�, ông Võ Chí Công là Ch� t�ch H
i ��ng nhà n��c. Ông 
Công l i còn là thông gia v�i ông Trà; con trai ông Công l�y con gái ông Trà. 
Ông Linh và ông Công ra s�c thuy	t ph#c ông Trà là lúc này �ang �ang khó 
kh�n, không nên �� cho k1 x�u nh� các ông Nguy(n H
, T  Bá Tòng lôi kéo vào 
ho t �
ng mang tính ch�t ch�ng ��ng, gây khó kh�n thêm cho ��ng... Th	 là ông 
tr� v� v�i c� ch	. Ông l i còn dùng uy tín c�a mình �� thuy	t ph#c nhng ng��i 



khác vì th��ng ��ng, vì có l��ng tâm v�i ��ng, mà gác l i nhng yêu c�u v� dân 
ch�, dân ch� trong ��ng c�ng nh� dân ch� trong xã h
i. Th��ng dân hay th��ng 
��ng?  
C�u dân hay c�u ��ng? Khi ph�i l�a ch�n bên nào n�ng h�n thì l��ng tâm th�t 
c�a ông có lúc n�ng v� ng��i dân l�m th�m c� c�c, không có t� do, nh�ng 
l��ng tâm �y �ã b� ng��i ta �ánh tráo m
t cách khéo léo �� tr� thành s� th� tiêu 
��u tranh; m
t s� an ph�n ��ng lõa v�i sai l�m, b�o th� và giáo �i�u, nh�ng v+n 
��"c ve vu�t, an �i d��i nhãn hi�u: trung thành v�i ch� ngh�a xã h
i, b�o v� 
��ng, trung thành v�i t� t��ng H� Chí Minh...  
Tôi v+n tin r,ng m
t con ng��i can tr��ng, nhi�u lúc sáng su�t qu� �oán, có t� 
duy �
c l�p nh� th�"ng t��ng Tr�n V�n Trà v+n còn có kh� n�ng n$i lên nh� 
m
t ng��i ��u tranh cho l! ph�i và ti	n b
 c�a ��t n��c, ch�ng l i nhng th	 l�c 
�
c �oán, b�o th� �	n m�c c$ h� l� h i.  
M
t ng��i nh� t��ng Trà màcòn b� b�t m�m! H� tìm m�i cách �� bóp ngh/t m'i 
ti	ng gào thét �òi t� do m
t chút, �òi dân ch� m
t chút. C� nh� m
t em bé u�t 
�c khóc n�c n� nh�ng b� ng��i m/ hung d b�t ch�t l�y m�m! Và ti	ng gào thét 
c�a em không sao c�t thành ti	ng. M
t ph�n �ng t� nhiên, m
t �òi h'i bình 
th��ng d� hi�u v+n b� kh��c t� � n��c ta. Chúng ta v+n còn nh� b�t ph�i s�ng � 
m
t hành tinh khác, v�i nhng l�i ngh� cách s�ng hoàn toàn khác l ... 

Ông T��ng nông dân 

Câu l c b
 quân nhân � Hà n
i n,m trên ���ng Hoàng Di�u, ngay d��i chân c
t 
c� l�n c�a thành Th�ng Long. H�i tr��c t i �ây có sân bóng �á Mãng Gianh c�a 
quân �
i Pháp. Câu l c b
 quân nhân là n�i t�p luy�n, gi�i trí c�a s� quan công 
tác t i B
 qu�c phòng. Các s� quan cao c�p t�ng chuy�n ngành và v� h�u c�ng 
th��ng t�i �ây. � �ây có phòng ��c sách, báo, có bàn bi da, có nhi�u bàn ping-
pong, n�i t�p võ thu�t và ��c bi�t mùa rét là có các phòng t�m n��c nóng. B n 
bè c� m�i th��ng g�p nhau � �ây, ng�i bên c�c bia h�i, �n l c rang, nói chuy�n 
�� th�. T� nh�c l i k0 ni�m � các chi	n tr��ng x�a, �	n chuy�n v� cu
c s�ng 
hi�n nay, v� bè b n, k1 còn ng��i m�t, v� tình hình xã h
i. 
Có l�n tôi ghé ch�i bóng bàn, t�m r�i ra ng�i u�ng n��c v�i các b n c�. H� 
�ang vui chuy�n, bàn tán �	n các ông t��ng. V� các t��ng c� và t��ng m�i, 
t��ng tr1 và t��ng già, t��ng chi	n tr��ng, ��n v� và t��ng c� quan. Có ng��i 
�ùa chia các t��ng ra thành: H$ t��ng (t��ng d�ng c�m), l* t��ng (gan l*), thát 
t��ng (dát ra tr�n), bút t��ng (t��ng v�n phòng), h�u t��ng (chuyên ph#c v# 
c�p trên), l( t��ng (t��ng th��ng xu�t hi�n trong các bu$i l(), gia t��ng (t��ng 
là gia nhân c�a các � i t��ng), ph#c t��ng (t��ng chuyên qu* g�i, g�i d , b�o 
vâng), th� t��ng (t��ng chuyên � h�u ph��ng)... R�i có ng��i nh�c �	n � i 
t��ng Nguy(n Chí Thanh, m�t vào gia n�m 1967. Ông Nguy(n Chí Thanh là 
��ng viên c
ng s�n t� th�i bí m�t, là x� �y viên Trung k*. Ông quê � Th�a 
Thiên, huy�n Phong %i�n, g�n ch" S�a, v�n là m
t c� nông l�c l�)ng chuyên �i 
cày thuê. Là tá �i�n, �i ho t �
ng, b� b�t, ông h�c � trong nhà tù. N�m 1945 sau 
cách m ng tháng Tám, ông là Ch� nhi�m Vi�t Minh Trung B
. N�m 1948 ông 



ra Vi�t B�c nh�n nhi�m v# Ch� nhi�m T$ng c#c chính tr� c�a quân �
i nhân 
dân. N�m 1950 ông r�t ��"c chú ý khi vi	t bài trên báo Quân %
i Nhân Dân lên 
án m nh m! vi�c vi ph m k0 lu�t v� chi	n l"i ph3m trong Chi	n d�ch Biên gi�i. 
Sau �ó m
t lo t cán b
 b� k0 lu�t r�t n�ng v� t
i l�y c�p chi	n l"i ph3m (áo 
qu�n, ch�n màn, máy �nh, thu�c lá, �� � c, th�c �n trong các kho c�a các ��n v� 
quân Pháp), tham ô ti�n l��ng �n b�t ti	n �n c�a các ��n v�. Tiêu bi�u nh�t là 
viên � i tá C#c tr��ng C#c quân nhu Tr�n D# Châu b� án t& hình vì �n c�p chi	n 
l"i ph3m, chuyên g&i mua nhng �� xa x� nh�t t� Hà n
i ra �� dùng và �n ch�i 
trác táng. T��ng Nguy(n Chí Thanh là ng��i tr�c ti	p �� ngh� Ch� t�ch H� Chí 
Minh duy�t và y án x& t& hình Tr�n D# Châu �� làm g��ng cho toàn quân. 
Tuy xu�t thân c� nông, v�n hóa th�p, ông ch�u khó h�c trong tù, ch�m ��c sách, 
ham mê lìm hi�u tình hình m�i m�t c�a xã h
i, �a tranh lu�n v� chính tr�, quân 
s�, c� v� v�n h�c ngh� thu�t... Ông r�t n�ng �
ng, ho t bát. Ng��i ta th��ng 
th�y ông m�c qu�n áo bà ba nâu, � p xe bên anh lính h
 v�, �i ra ngo i thành Hà 
n
i, vào ngã t� S�, xu�ng C�u Gi�y... �� b�t m ch cu
c s�ng. Ông ghé vào hàng 
n��c bên ���ng, u�ng n��c chè, �n k/o l c, h'i chuy�n bà hàng n��c, nói 
chuy�n v�i khách hàng khác. Ông thu
c Ki�u, có khi l3y vài ba câu. Ông thông 
minh, có trí nh� khá t�t. Là Ch� nhi�m chính tr�, ông l i r�t �a nghiên c�u, ��c 
sách v� quân s�, v� chi	n l�"c và chi	n thu�t. Ông bi	t khá rõ v� Tôn T&, v� 
Clausewitz, v� Napoléon, v� Lâm B�u, v� Joukov... 
Là cán b
 xông xáo, n�ng �
ng, có trình �
 khá lích l�y do t� h�c, ông có uy tín 
trong quân �
i và ngoài xã h
i. Sau � i h
i 3 c�a ��ng c
ng s�n cu�i n�m 1960, 
ông là �y viên B
 chính tr� ��"c s� phi	u b�u r�t cao, ông ph# trách thêm v� 
nông nghi�p, v� xây d�ng h"p tác xã, ��c bi�t là trong vi�c b�i d�)ng các ch� 
nhi�m h"p tác xã... Khi cu
c chi	n ��u � mi�n Nam phát tri�n, ông tr� l i ho t 
�
ng hoàn toàn v� qu�n s� và ��u n�m 1964 ông vào chi	n tr��ng mi�n Nam 
làm ��c phái viên c�a B
 chính tr� r�i tr�c ti	p ph# trách luôn vi�c ch� � o tr�c 
ti	p toàn chi	n tr��ng phía Nam. Chính ông là ng��i t$ng k	t v� lý lu�n các tr�n 
�ánh quân M- ��u tiên t i �p B�c g�n M- Tho, Plây me (Tây Nguyên), t i Ba 
Gia, V n T��ng � mi�n Trung r�i Bình Giã (Bà R�a) � mi�n Nam. 
Nhng bài t$ng k	t l�n �y ��"c �ãng trên báo Quân %
i Nhân Dân v�i bút danh 
Tr��ng S�n, có tác d#ng r�t l�n, xây d�ng ni�m tin có c� s� r,ng quân M- ��"c 
trang b� hi�n � i, hu�n luy�n t�t nh�ng có nhi�u nh�"c �i�m l�n. %ó là h� ph�i 
chi	n ��u � m
t chi	n tr��ng nhi�t ��i xa l , trong m
t cu
c chi	n tranh không 
tuyên b� vì không g�n ch�t v�i quy�n l"i sinh t& c�a n��c M-, tr��c m
t ��i 
ph��ng có cách �ánh linh ho t, k	t h"p l�i �ánh du kích v�i l�i �ánh h"p ��ng 
binh ch�ng c�a 3 th� quân trên c� 3 vòng chi	n l�"c: nông thôn , r�ng núi và �ô 
th�. 
Nhng t$ng k	t nóng h$i c�a các tr�n �p B�c, Plây me, Ba gia, V n t��ng, Bình 
giã - m.i tr�n có nhng nét riêng b$ xung cho nhau, c�a t��ng Nguy(n Chí 
Thanh �ã góp ph�n xây d�ng nên m
t ki�u "binh th� �ánh M-", tác �
ng r�t l�n 
�	n cu
c chi	n ��u � chi	n tr��ng. Các cán b
 quân hu�n, tác chi	n, quân báo, 
chính tr�, h�u c�n � tr��ng s� quan L#c qu�n, tr��ng Cao c�p quân s� và Chính 
tr�, � mi�n Nam c�ng nh� � mi�n B�c ��u nghiên c�u k- nhng bài t$ng k	t �y. 



Nhng bài báo c�a Tr��ng S�n ��"c �ài Ti	ng Nói Vi�t nam ��c �i ��c l i 
nhi�u l�n, l i còn ��"c ��c ch�m �� các n�i ghi l i làm tài li�u và ph$ bi	n. 
Kh3u hi�u "N�m th�t l�ng lính M- mà �ánh" là c�a ông Nguy(n Chí Thanh ��a 
ra, c$ v� cách gi�u quân th�t kín, �� cho quân M- �	n g�n m�i xông ra �ánh b�t 
th�n và mãnh li�t, gây b�t ng� và luôn gi quy�n ch� �
ng. Nhng bài t$ng k	t 
c�a ông v� các tr�n ph�n công mùa khô trong các chi	n d�ch c�a quân M- � 
mi�n %ông Nam b
 Junction City và Cedar Fall c�ng có giá tr� quan tr�ng v� 
xây d�ng bài b�n chi	n ��u cho các l�c l�"ng v� trang � mi�n Nam. 
Ông là m
t nhân v�t ch� y	u �� xu�t vi�c m� cu
c T$ng ti	n công T	t M�u 
Thân 1968. Ông t� chi	n khu R lên Nom Pênh �� �i máy bay ra Hà n
i (qua 
H�ng Ông). Khi m�i vi�c �ã bàn xong, ông quy	t ��nh tr� v� R c�ng theo con 
���ng �ã �i thì b� �
t t& vào tháng 7-1967. M
t ngày tr��c khi lên ���ng, ông 
d� ti�c ti(n chân c�a Quân u0 trung ��ng bu$i sáng, r�i c�a T$ng c#c Chính tr� 
bu$i chi�u, t i �ó ông u�ng h�i nhi�u r�"u, khi tr� v� nhà � ph� Lý Nam %	, 
t�m xong thì b� c�n nh�i máu c� tim. Vi�c c�p c�u ti	n hành ch�m. Ông v�n có 
b�nh y	u tim t� tr��c, c� g�ng v� th� l�c th��ng hay khó th�. (Vi�c nói ông 
ch	t t i mi�n Nam trong m
t tr�n ném bom c�a B52 là hoàn toàn th�t thi�t). Th	 
nh�ng � t��ng Nguy(n Chí Thanh có m
t nét không th�t bình th��ng. Ông có 
nhng suy ngh� c�c �oan. Ông t�ng vi	t hai bài lu�n v�n l�n ��ng kín c� 3 trang 
báo Quân %
i Nhân Dn. Bài th� nh�t h�i 1959 nhan �� "Ch� ngh�a cá nh�n là 
ngu�n g�c c�a muôn nghìn t
i ác", và n�m sau là bài "L i bàn v� ch� ngh�a cá 
nhân." Hai bài này ��"c coi nh� tài li�u ch�nh hu�n, �� cán b
 t�t c� các c�p h�c 
t�p, th�o lu�n, liên h� và ki�m th�o. T�t c� nhng c�n b�nh t� t��ng ��u ��"c 
m$ x1, phê phán r�t nghiêm: ��a v�, b�o m ng, công th�n, kèn c�a, suy tính v� 
h��ng th#, v� ti�n ��, v� n�ng gánh gia �ình, l��i bi	ng, tham ô, thi	u trách 
nhi�m, kém ý th�c t$ ch�c và k0 lu�t. Hai bài này ��u vi	t theo cu
c nói chuy�n 
c�a ông v�i cán b
 cao c�p c�a B
 qu�c phòng và các ��n v� �óng g�n Hà n
i 
trong hai ngày Ch� Nh�t t i Tr��ng chính tr� trung cao c�p � Qu�n Ng�a.  
%i�u c�c �oan � ông là nh�n m nh quá �áng vào ch� ngh�a t�p th�, ca ng"i m
t 
chi�u �	n m�c tuy�t ��i: cái gì t�p th� c�ng t�t, cá nhân cái gì c�ng kém, và g�n 
nh� coi hoàn toàn không có tác d#ng nhng �
ng c� cá nhân! Tôi còn nh� ông 
�ã c�m th�y bí, không sao gi�i �áp n$i m
t th�c m�c ��n gi�n do m
t cán b
 
quân s� c�p trung �oàn nêu lên: t i sao � trung �oàn tôi, tuy giáo d#c r�t k-, 6 
xe � p c�a công c�a t�p th� ��u h� h'ng r�t nhanh, còn xe c�a cá nhân thì ��u 
sáng tr�ng, ch y r�t t�t, ít h� h'ng. V�y t�p th� �u vi�t � �âu? Và t i sao nông 
dân s�n xu�t trên ��t 5 ph�n tr�m c�a riêng gia �inh mình thu nh�p r�t cao, có 
khi h�n c� thu nh�p t� ru
ng t�p th� chi	m 95 phán tràm di�n tích? G�n �ây, tôi 
��"c bi	t thêm m
t nét "kín �áo" c�a ông t��ng 4 sao này. H�i ho t �
ng � 
Th�a Thiên và Trung B
, m
t l�n ông b� m�t thám Pháp b�t cùng m
t ��ng viên 
c
ng s�n khác, ng��i này v� sau ho t �
ng trong quân �
i, � T$ng C#c Chính 
Tri, sau này ra �y ban khoa h�c xã h
i. Ông này ��"c nhi�u g�n xét �� ��a vào 
Trung ��ng ��ng. Th	 nh�ng ông b� k/t vì cán b
 t$ ch�c bi	t rõ r,ng trong v# 
b� b�t �y, trong hai ng��i thì �ã có m
t ng��i khai báo không ít v�i m�t thám, 
làm phong trào sau �ó b� t$n th�t. T�t nhiên không ai nghi � i t��ng Nguy(n 



Chí Thanh, �y viên B
 Chính Tr�, m
t ng��i chuyên lên gân gi�ng d y v� l�p 
tr��ng giai c�p, tinh th�n kiên ��nh, coi ch� ngh�a cá nhãn, tinh th�n b�o m ng 
c�u an là t
i ác! Ông cán b
 này b� nghi oan, tinh th�n b� d,n v�t, �au kh$. Sau 
30 tháng 4 n�m 1975, ông cán b
 này c� tìm cách ti	p c�n nhng tài li�u an ninh 
còn l�u l i t� th�i Pháp � Hu	 và Sài Gòn. Hy v�ng �y ��"c tho� mãn. Ông �ã 
tìm th�y trong h� s� c� t� h�i 1940, 1941 nhng biên b�n h'i cung c�a s� m�t 
thám Hu	. Thì ra ng��i th�t s� �ã khai báo không ph�i là ông mà là v� � i t��ng 
sau này! S� khám phá c�a ông l�p t�c ��"c l�nh gi�u kín!  
Nhng con ng��i gi�ng nhau th��ng tìm �	n nhau. Các ông Lê Du3n, Lê %�c 
Th�, Nguy(n Chí Thanh, T� Hu (có 3 ông cùng 1 quê � Bình Tr� Thiên) k	t 
b n r�t thân, t o nên m
t nhóm lãnh � o trung kiên, trong hàng ng� nhng 
ng��i cách m ng chuyên nghi�p c�a ��ng c
ng s�n Vi�t nam. %ó là nhng 
ng��i r�t c�ng nh�c, nhi�u tham v�ng, làm m�u ��, chi ph�i tình hình ��t n��c 
r�t ��m, �� l i ��u �n th�t sau T	t M�u Thân: cán n	t gi�n c�a T$ng bí th� Hè 
1984, nhng ngày nóng n�c c�a tháng 7. T$ng bí th� Lê Du3n t�i ngh� � khu 
"Nhà ngh� c�a B
 chính tr�" � Qu�ng Bá, bên H� Tây. Sau khi ng� tr�a, ông Lê 
Du3n �i bách b
, lng thng lên ���ng �ê d��i bóng mát c�a nhng cây xà c� 
c$ th#. Ông cùng ng��i b�o v� �i theo ghé vào m
t ngôi nhà xinh x�n bên 
���ng �ê: nhà sáng tác c�a H
i Nhà V�n. %ây là nét s�ng t� nhiên, v�a thân 
quen, gi�n d�, v�a có tính ch�t gia tr��ng c�a các nhà lãnh � o, mu�n vào nhà ai 
thì vào ch�ng c�n báo tr��c ch� nhà gì h	t. Lúc �y ch� có hai nhà v�n t i �ó: 
Xuân Thi�u, � i tá quân �
i, công tác � T p chí V�n Ngh� Quân %
i và Bùi 
Bình Thi công tác t i t p chí V�n H�c. Xuân Thi�u quê � Qu�ng Tr�, h�i T	t 
M�u Thân t�ng �i theo các ��n v� vào chi	n tr��ng Qu�ng Tr�, Khe Sanh. Bùi 
Bình Thi quê � Hà Tây v�a �i m
t chuy	n � Tây Nguyên v� ��u là nhng tay 
m�m mép linh ho t, r�t vui chuy�n. Nh�n th�y T$ng bí th� �i vào, hai nhà v�n 
�ang c�i tr�n qu�n �ùi v
i m�c áo qu�n, hý h&ng ��"c �ón chào khách quý. 
T$ng bí th� h'i chuy�n hai nhà v�n v� ngôi nhà sáng tác, v� công vi�c vi	t lách, 
v� c�m n��c t i �ây. Th	 r�i Xuân Thi�u m nh d n h'i m
t câu v�n day d�t 
anh h�n 15 n�m dài: Th�a Bác, cháu ��nh vi	t v� T	t M�u Thân, có m
t �i�u 
xin bác ch� giáo cho, h�i �ó ta hy sinh nhi�u quá? Nhng hy sinh quá l�n �y có 
t��ng x�ng v�i k	t qu� không? Không ph�i ch� hy sinh trong cu
c ti	n công T	t 
M�u Thân, c� th�i gian dài sau �ó hy sinh c�ng quá nhi�u... 
T�ng bí th� �ang �i�m � m b.ng n$i gi�n. Ông ��ng d�y, �i �i l i l i, lên l�p, 
d y b�o cho hai nhà v�n �ang tr� m�t nhìn ông. Theo Bùi Bình Thi k� l i c�n k! 
thì ông gi�ng gi�i r,ng: Các anh không hi�u gì c�! Anh là cán b
 quân �
i mà 
nói nh� v�y ��"c à? T	t M�u thân là chi	n th�ng to l�n, có ý ngh�a quy	t ��nh 
bu
c M- xu�ng thang. Hy sinh bao nhiêu c�ng là x�ng �áng, là c�n thi	t. Không 
có M�u thân th�ng nh� v�y thì không th� có toàn th�ng 30 tháng 4 n�m 1975 
��"c. Làm chi	n tranh ph�i ch�u hy sinh. S" hy sinh thì m�t n��c! Vi	t v�n mà 
không hi�u �i�u �ó thì vi	t cái gì! C�u an và b�o m ng thì không làm cách m ng 
��"c. Là s� quan, là ��ng viên thì không ��"c ngh� sai l�m nh� th	? Không khí 
c�ng quá! T$ng bí th� "qu� m�ng" ghê quá. Xuân Thi�u mong ch� m
t s� gi�i 
thích có lý l! thì b� m�ng ph� ��u, x�i x�, ki�u � o lý. Bùi Bình Thi th�y không 



khí quá c�ng th�ng, nên có sáng ki	n xoa d�u: 
- Th�a bác, xin bác nguôi gi�n. Chúng cháu nh� con cháu trong nhà. Bác ch� 
b�o th	 th�t là chí tình. Chúng cháu hi�u ra l! r�i  . Vâng, ph�i hi�u nh� th	. 
Bác d y nhng �i�u th�t là quý báu. Th�t là may cho chúng cháu ��"c bác ch� 
b�o cho nh� th	  ...  
T$ng bí th� nguôi gi�n, l�ng l! ra v�. Hai nhà v�n lè l�)i nhìn nhau. Xuân Thi�u 
t�nh ng��i. Th�t không ng� b� T$ng bí th� "m�ng m'" �	n th	! Ngay hôm sau, 
th� hai, Bùi Bình Thi ghé qua báo Nhân Dân có vi�c, k� l i t0 m- cho chúng tôi 
chuy�n này, v�i nhng xúc �
ng còn sâu s�c. Anh em có m�t bàn tán: "C# b� 
ch m t� ái, ch m n�c?"; "C# không mu�n ai nói r,ng hy sinh quá nhi�u?"; 
"Chính c# �ã có l�n k� và khoe r,ng: Tôi g�p ông Mao, tôi nói th�ng r,ng Trung 
Qu�c chi vi�n cho chúng tôi thì chúng tôi th�ng M- v�i nhng hy sinh th�p h�n; 
còn nh� Trung Qu�c không chi vi�n, thì chúng tôi s! ph�i hy sinh thêm 1 �	n 2 
tri�u ng��i, chúng tôi không s", và cu�i cùng chúng tôi v+n th�ng"... %�u n�m 
1988, nhân d�p k0 ni�m 20 n�m T	t M�u Thân, B
 Qu�c Phòng có t$ ch�c m
t 
cu
c h�p có ý ngh�a t$ng k	t v� cu
c ti	n công M�u Thân 1968. Có � i di�n B
 
Ngo i Giao �	n d� và phát bi�u v� tác �
ng c�a th�ng l"i �y v� m�t ��u tranh 
ngo i giao. Theo nhng con s� ��"c ��a ra thì qu� th�t, hy sinh th�t là l�n. Hy 
sinh trong �"t ��u (tháng giêng-1968) không nhi�u, nh�ng �	n �"t hai (tháng 5-
1968) thì nhi�u h�n và �"t 3 (tháng 9-1968) l i nhi�u h�n na. Thi�t h i còn kéo 
dài sang n�m 1969 và ��u n�m 1970, v�i nhng chi	n d�ch bình ��nh, bình ��nh 
c�p t�c r�t ác li�t. Qua M�u Thân, các l�c l�"ng c� s�, du kích, b
 �
i ��a 
ph��ng xây d�ng hàng ch#c n�m b� l
 g�n h	t, b� �ánh quét b�t ra kh'i các ��a 
bàn quan tr�ng. T� gia n�m 1970 tình hình m�i ��"c khôi ph#c d�n. Ai c�ng 
th�y t� gia 1968 �	n ��u 1970 là th�i k* chuy�n vào thoái trào, ph�i b� �
ng 
b�o toàn l�c l�"ng �� r�i khôi ph#c d�n c� s�, s�c l�c b� t$n ch�t là l�n nh�t so 
v�i các th�i k* khác c�a cu
c chi	n tranh. Tôi �ã nhi�u d�n ��t v�n �� h'i các v� 
t��ng Võ Nguyên Giáp, Tr�n V�n Trà, Lê Tr�ng T�n... v� cu
c ti	n công T	t 
M�u Thân. Có nhng ý ki	n h�i khác nhau, nh�ng nhìn chung có nhng �i�m 
th�ng nh�t. T�t c� ��u cho r,ng �ây là m
t cu
c ti	n công ��c s�c, táo b o, l"i 
d#ng ��"c thái �
 ch� quan, kiêu ng o c�a l�"ng Westmoreland; y	u t� bí m�t 
b�t ng� ��"c gi kín, gây choáng váng cho h�u ph��ng n��c M-, ��"c các 
ph��ng ti�n truy�n tin (báo chí, vô tuy	n truy�n hình) khu	ch � i k�p th�i. T� 
�ó chính quy�n M- b� s�c ép khá m nh c�a d� lu�n ph�i xu�ng thang chi	n 
tranh, phi M- hóa r�i Vi�t nam hóa cu
c chi	n; t� �ó h� ph�i ch�p nh�n hòa 
�àm � Paris, ph�i ch�p nh�n chính ph� cách m ng lâm th�i là m
t bên tham d� 
hòa �àm... 
Ngoài th�ng l"i quân s� n$i b�t là cùng m
t lúc ti	n công vào 44 thành ph�, th� 
tr�n và h�n 100 qu�n l2, c� �i�m, chi khu quân s�, ��c bi�t là vào s� quán M- 
thì th�ng l"i chính tr� và ngo i giao ��"c coi là ��c bi�t quan tr�ng. Nh�"c �i�m 
và sai l�m trong ch� � o toàn b
 các chi	n d�ch trong n�m 1968 là: Không xác 
��nh ngay t� ��u li�u l�"ng các �"t ti	n công, m�c �
 k	t qu� cho t�ng �"t; 
thi	u k	 ho ch hóa cho c� n�m, cho nên càng v� sau càng m�t quy�n ch� �
ng. 
Sau th�ng l"i vang d
i nhng ngày ��u, �áng l! ra ph�i chuy�n sang b�o toàn 



l�c l�"ng cho ho t �
ng lâu dài v� sau thì l i ch� quan ngh� r�ng tình hình có 
th� ng� ng� nên c� lao vào ti	p khi ��i ph��ng �ã có k	 ho ch ��i phó và y	u t� 
b�t ng� �ã h	t. B� thi�t h i trong hai �"t sau (tháng 5 và tháng 9) là vì th	! "C� 
húc ti	p, húc ti	p thêm na" nên t$n th�t n�ng thêm. T$n th�t l�n c�a n�m 1968, 
1969 và ��u 1970 gây nên nhng khó kh�n r�t l�n, t� gia n�m 1970 tr� m�i 
kh�c ph#c ��"c, nên �	n n�m 1972 m�i m� l i ��"c các cu
c ti	n công m�i � 3 
��a bàn: Qu�ng Tr�, Công tum- Plâycu và L
c Ninh, sau chi	n d�ch Nam Lào 
n�m 1971. � chi	n tr��ng, có lúc �ã có ý ki	n �� xu�t là th�ng l"i �ã �� m�c r�i, 
tác �
ng trên d� lu�n và h�u ph��ng M- c�ng �ã �� m�c r�i, c�n b�o toàn l�c 
l�"ng, v�a �ánh v�a rút v� c�ng c� th	 tr�n m�i... Th	 nh�ng � trên v+n c� thôi 
thúc: ti	n công na, ti	n công thêm na... Do ch� quan, ch� ngh� �	n ti	n công 
nên có n�i khi xu�t phát ti	n công là ��t phá h	t m�i c� s� � c�n c�, quy	t 
không tr� l i na! Ch� có ti	n mà không có lùi, nên khi tr� v� c�n c� thì khó 
kh�n , b) ng), m�i vi�c ph�i làm l i t� ��u. Cái giá ph�i tr� cho b�nh ch� quan 
là r�t l�n.  
� Sài Gòn, ��a bàn tr�ng y	u nh�t, ngoài th�ng l"i n$i b�t nh�t là �
t nh�p ��"c 
vào s� quán M- gáy ti	ng vang lôn thì m�i ti	n công vào �ài phát thanh Sài gòn 
và dinh %
c L�p không � t k	t qu�. C� hai m�i mang hai b�ng ghi âm �� ��a 
lên �ài phát thanh thì m
t m�i �i l c ���ng, m
t m�i b� ch�n �ánh không �	n 
��"c m#c tiêu! N�m t� áp-phích l�n ��nh mang �	n nhà in �� in ra m�y ngàn 
b�n thì do l�nh gi�i nghiêm �ã không t�i ��"c nhà in! Th	 ti	n công không duy 
trì ��"c lâu. 
 
� Hu	 c� duy trì và kéo dài cu
c chi	n ��u trong g�n m
t tháng, nh�ng sau �ó 
r�t lúng túng trong vi�c rút lui khi các ��n v� th�y quân l#c chi	n M- b��c vào 
tham chi	n. C�ng v+n là ti	n công có ph�n nào thu�n h�n là c�m c�, và rút lui 
bao gi� c�ng là m
t hành �
ng khó kh�n trong khoa h�c c�ng nh� ngh� thu�t 
quân s�, v� chi	n thu�t c�ng nh� v� chi	n l�"c. T��ng Tr�n V�n Quang cho tôi 
bi	t r,ng khuy	t �i�m l�n nh�t c�a M�t tr�n Hu	 là c�n c� r�ng núi phía Tây 
giáp v�i Hu	 �ã không làm ��"c ���ng v�n t�i l�n �� ��a xe kéo pháo và xe 
v�n t�i quân s� l�n xu�ng, cho nên ý ��nh ��a ��n v� l�n xu�ng �ành ph�i b'. 
Khuy	t �i�m l�n này v� sau ��"c b$ khuy	t �� n�m 1975 ��a ��"c các ��n v� 
l�n cùng pháo l�n và xe v�n t�i vào Hu	.  

V  tàn sát � Hu� 

Trong cu
c ti	n công M�u Thân 1968, cu
c tàn sát � Hu	 ��"c d� lu�n th	 gi�i 
h	t s�c chú ý. Cho �	n nay v+n còn nhi�u câu h'i xung quanh s� ki�n này. %ây 
là m
t cu
c tàn sát có ch� �ích? V�y �ích �ó là gì? Quy mô c�a cu
c tàn sát này 
�	n �âu? Vài ba ngàn hay 5,6 ngàn ng��i? Ai ch�u trách nhi�m? %ây có ph�i là 
cu
c tàn sát l�n nh�t trong cu
c chi	n tranh?  
H�i tháng 2 và tháng 3 n�m 1973, trong tr i Davis tôi �ã nghe t��ng Ngô Du r�i 
t��ng D� Qu�c %�ng nêu lên v# tàn sát này. T$ liên h"p quân s� 4 bên �óng t i 
Bãi Dâu g�n Gia H
i, Hu	, � ngay bên m
t vùng chôn c�t nhng ng��i b� tàn 



sát. M
t vùng khác là � chân núi Ng� Bình. Và m
t vùng na là � phía Tây, trên 
con ���ng t� Hu	 lên phía núi, c�n c� xu�t phát c�a các ��n v� �ánh chi	m Hu	. 
H�i làm cu�n phim dài Vi�t nam, Thiên L�ch S& Truy�n hình (Vietnam, the 
Televisions History), tác gi� b
 phim là Stanley Kamow khi �	n Hà n
i c�ng 
h'i tôi v� s� ki�n này. Phim này ��"c giáo s� Ngô V�nh Long � tru�ng � i h�c 
Maine chuy�n sang ti	ng Vi�t. Khi g�p tôi � Hà n
i h�i 1986, ông Long c�ng 
h'i tôi v� s� ki�n này. %�u n�m 1990, Stanley Karnow l i sang Hà n
i và ��t 
v�n �� là phía M- d� ��nh m�i m
t s� nhân v�t quân s� Vi�t nam sang M-, coi 
nh� m
t b��c có ý ngh�a theo ph��ng h��ng hòa gi�i. Ông �� c�p �	n t��ng 
Giáp, r�i t��ng Tr�n V�n Trà, t��ng V�n Ti	n D�ng, nh�ng phía Vi�t nam c� 
vi�n c� là các v� này "r�t b�n", ch�a ph�i lúc có th� �	n Hoa K*. M
t s� ng��i 
��a ra tên trung t��ng Tr�n V�n Quang, Th� tr��ng B
 qu�c phòng. Theo yêu 
c�u c�a ông Stanley Karnow, tôi yêu c�u V# ��i ngo i B
 Qu�c phòng t$ ch�c 
m
t bu$i g�p gia ông Stalley Karnow v�i t��ng Quang t i nhà Khách B
 qu�c 
phòng � 33 Ph m Ng� Lão. V# tr��ng V# ��i ngo i thi	u t��ng Nguy(n V�n 
Vinh và tôi cùng d�. Sau cu
c g�p, Stanley Karnow l�c ��u nói v�i tôi: gay r�i, 
ông Quang là t� l�nh m�t tr�n Hu	, t i �ó x�y ra các v# tàn sát l�n. S� có m�t 
c�a ông ta � Hoa K* có th� gây rác r�i, c
ng ��ng ng��i Vi�t � Hoa K* r�t ph+n 
u�t ��i v�i s� ki�n nói trên. C�n tìm m
t khách m�i khác... 
Tôi �ã nhi�u l�n tr� l i Hu	. L�n g�n �ây nh�t là vào mùa quán 1986. Tôi �ã h'i 
chuy�n nhi�u s� quan ch� huy h�i �ó nh� anh b n Minh ch� huy tr�n �ánh vào 
Hu	 phía t� ng n sông H��ng; m
t s� cán b
 h�u c�n, ��ch v�n; m
t s� gia �ình 
có ng��i b� sát h i � trong thành n
i, g�n nhà tôi � khi x�a (h�i t� 7 tu$i �	n 18 
tu$i). Có nhng ý ki	n h�i khác nhau, nh�ng ��u gi�ng nhau trên nhng nét l�n. 
Tôi nói lên nh�n xét ch� quan c�a tôi, c� gi m
t thái �
 khách quan, không 
��nh ki	n. Tôi ngh� nhng t$n th�t trong chi	n tranh, nh�t là trong m
t ki�u n
i 
chi	n, huynh �� t��ng tàn thì c�a bên này hay bên kia, ��u là n.i �au c�a chính 
mình. 
Tôi ngh� con s� 5000, 6000 ng��i b� gi	t là con s� c� tình th$i ph�ng lên quá 
�áng. Con s� 3000 c�ng là con s� có th� cao h�n th�c t	, n	u ch� k� s� th��ng 
dân b� gi	t. Sau này c�n n�m cho ch�c l i xem th�c t	 là bao nhiêu. B�i vì khi ra 
th�c ��a, th�y 100 thi th� ng��i ch	t �ã là la li�t, kinh kh�ng r�i. %ào lên 50, 
100 cho �	n 200 b
 thi hài thì �ã c�m th�y nhi�u ghê g�m l�m, có c�m giác nh� 
là có �	n 400, 500... � m
t xóm mà phát tang � 10 gia �ình có ng��i ch	t thì do 
ng��i khóc than, do kh�n tang t�ng bít trên ��u ng��i thân �i l i ng��i ta có 
c�m giác nh� là nhi�u g�p 3, 4 l�n v�y. Hai na là có tr��ng h"p x�y ra nhng 
tr�n ném bom r�t l�n c�a máy bay M- khi quân M- ph�n công, bom M- gi	t h i 
ng��i c�a c� 2 bên (lính mi�n B�c Vi�t nam cùng v�i nhng "tù binh" h� gi�i 
�i). Thi hài linh mi�n B�c thì ��"c chôn và �ánh d�u, có khi ��"c ��a v� g�n 
cán c�, thi hài "tù binh" thì vùi nhanh. 
Khi m� cu
c ti	n công vào Hu	, b
 �
i mi�n B�c �ã c� b�n chi	m ��"c thành 
ph� vào �êm m�ng 4 tháng 2; ngay lúc �y �ã có t�i 5 ngàn s� quan, quân nhân 
�� lo i ra trình di�n. B
 �
i cùng l�c l�"ng t i ch. m� nhng cu
c truy lùng 
nhng k1 c
ng tác v�i ��i ph��ng. Th��ng là h� vào t�ng nhà, ai nghi ng� là 



b�t gi, gi�i �i �ã. Nhng ng��i b� b�t �i g�m có: viên ch�c � các c� quan hành 
chánh, an ninh, c�nh sát, cán b
 bình ��nh nông thôn, m�t v#, ch� �i�m do nhân 
dân t� cáo, r�i l�c l�"ng quân �
i, bi�t �
ng, l�c l�"ng b�o an, dân v� b� b�t t i 
tr�n hay trong gia �ình... Có tr��ng h"p b�t c� gia �ình �i theo. Viên ch�c trong 
b
 máy hành chánh thì g�m c� c�p t�nh, c�p qu�n, c�p xã... Các trung �oàn ph�i 
l�p nên ��n v� ��c bi�t �� gi tù binh. Có trung �oàn gi 200, có trung �oàn gi 
300 tù binh, do 1,2 trung �
i ph# trách vi�c giam gi l�u �
ng. 
Khi quân M- ��"c huy �
ng �� gi�i vây Hu	, v�i các l�c l�"ng b
 binh, th�y 
quân l#c chi	n ph�i h"p v�i các s� �oàn 1 s� �oàn dù thu
c quân �oàn 1 quân 
�
i Sài gòn, tình hình chuy�n bi	n r�t nhanh, ��c bi�t là t� ngày 14 tháng 2. M�i 
��u T� L�nh Th�a Thiên-Hu	 ��"c ch� l�nh c�a B
 T$ng t� l�nh và B
 T$ng 
tham m�u � Hà n
i: gia vng th	 tr�n, s! có l�c l�"ng ti	p vi�n. V� sau có 
l�nh: chu3n b� rút lui lên vùng r�ng núi phía Tây, c� b�o toàn l�c l�"ng, mang 
theo �� v� khí ch�a s& d#ng �	n. Khi l�nh rút lui ban b� vào �êm 25 tháng 2, 
m
t không khí có ph�n ho�ng lo n di(n ra. Máy bay M- b�n phá ném bom ác 
li�t các ���ng rút lui. Máy bay M- t� h m �
i 7, t� sân bay %à N4ng, Phú Bài 
c�t cánh liên t#c. Bom � n r�n vang d d
i. %�i v�i hàng ngàn tù binh và ng��i 
b� b�t gi, gi�i quy	t ra sao �ây? Cho tr� v� thì nguy hi�m, s! l
 h	t tình hình, 
��a �i�m, vi trí. D��i th�nh th� lên trên, trên không tr� l�i rõ ràng, �� cho d��i 
tùy c� �ng bi	n. Còn bi	t bao vi�c khác kh3n c�p h�n. 
Thêm na là h�i �y trong không khí c�ng th�ng �
t nh�p thành ph�, th�y dân 
không n$i d�y, l i còn b' ch y, r�t ít ng��i �ón chào, ph�i h"p giúp �) b
 �
i, 
nên b
 �
i nh�p thành ph� li�n có thành ki	n v�i dân Hu	.  
H� b�o nhau: �úng là dân "ng#y" r�t n�ng c�n, dân kinh �ô c� c�a phong ki	n, 
r�t b�o hoàng, dân hoàng phái, dân các "m�" theo B�o % i, theo Ngô %ình Di�m 
và nay là dân "ch�ng c
ng". Danh t� (ác ôn" h�i �y dùng c�ng tràn lan, tu* ti�n! 
S- quan, h  s� quan, cho �	n nhân viên c�nh sát thì ��u là "ác ôn" h	t Vì �ó là 
b
 máy �àn áp! %�ng viên %�ng Dân Ch� thì c�ng là "ác ôn" tu�t vì �ó là ��ng 
c�a gi�i c�m quy�n; cán b
 bình ��nh nông thôn c�ng là "ác ôn" vì công vi�c 
bình ��nh ��"c bi	t là r�t tàn b o, có bi	t �âu nhi�u ng��i �i vào �ó là �� tránh 
�i lính; công ch�c hành chánh t�nh, qu�n, xã c�ng b� coi là ác ôn vì là trong h� 
th�ng chuyên chính c�a ��ch; cho �	n s� quan, h  s� quan, lính thu
c s� �oàn 
bi�t �
ng nhi�u khi c�ng b� coi là "ác ôn" vì �ó là nhng ��n v� thi�n chi	n 
nh�t... Nhng ng��i làm �n khá gi�, nhà c&a b� th	, có t� chè, s�p g#, hoành phi, 
câu ��i thì b� cho là gia �ình phong ki	n, quan l i, hoàng phái, �ng h
 chính 
quy�n và t�ng tham gia chính quy�n ch. d�a tin c3n c�a chính quy�n Sài gòn 
nên m
t s� c�ng b� b�t �i... Khi ki�m tra l i thì không m
t ai, không c�p nào có 
ra l�nh th� tiêu tù binh c�. Trong b�n qui ��nh v� k0 lu�t chi	n tr��ng còn có 
ghi: Không ��"c �ánh ��p tù binh; ch� các cán b
 ch� huy và chuyên môn (là 
quân báo và ��ch v�n) m�i ��"c h'i cung tù binh... Th	 nh�ng khi � m�t tr�n l i 
có l�nh t� các s� �oàn xu�ng: "Ph�i gi�i h	t tù binh lo i "ác ôn", lo i nguy hi�m 
lên c�n c�"; ph�i "ki �m tra canh gác k- s� này �� không tr�n ��"c vì n	u �� 
tr�n, chúng s! làm l
 h	t bí m�t quân s�, s! h	t s�c nguy hi�m và tai h i." Cho 
nên nhng v# tàn sát có tính ch�t t�p th� có th� �ã x�y ra � các ti�u �oàn �ang 



hành quân rút lui. Gia c�nh h.n lo n khi có l�nh rút. Quân ��i ph��ng có 
nhng m�i vu h�i ch�n h�u. Phía sau, phía tr��c, ngay trong khu v�c hành quân 
��u b� bom và h'a l�c pháo... Quân hai bên và tù binh ch	t và b� th��ng l+n l
n. 
M
t s� ��n v� n�y ra hành �
ng th� tiêu tù binh �� b�o ��m không l
 bí m�t, 
không b� nguy hi�m, "nh/ gánh", "kh'i v��ng chân", "s! ch	t c� nút ... Cu�i 
cùng c�ng còn m
t s� ít tù binh gi�i v� c�n c�, ��"c dùng �� �ào h�m h�, khuân 
vác... m
t s� v� sau ��"c th� v�. 
Các v# tàn sát này v� sau �ã ��"c gi�i quy	t ra sao? Có ai b� k0 lu�t không? 
Theo tôi ��"c bi	t, do d� lu�n mi�n Nam, �� lu�n qu�c t	 xôn xao, xúc �
ng 
m nh nên T$ng c#c chính tr�, c� quan thanh tra quân �
i có chú ý v# này. Vi�c 
có 5 bác s� C
ng hòa Liên bang %�c b� gi	t c�ng làm cho v# này vang �
ng 
h�n. T��ng Trán V�n Quang có b� phê bình. Chính u0 Lê Ch��ng c�a M�t tr�n 
Tr� Thiên v� sau chuy�n ngành, ra Th� tr��ng B
 giáo d#c(!) ông ch	t trong 
m
t tai n n ô tô � Ngh� An. % i tá Lê Minh ch� huy cánh quân � t� ng n sông 
H��ng c�ng b� phê bình; ông ch	t b�nh sau �ó. Cách gi�i quy	t nhng s� vi�c 
l�n c�a ch	 �
 hi�n hành luôn che d�u, ém nh/m, "x& lý n
i b
", úp úp m� m�, 
không công khai, rõ ràng. Vi�c giáo d#c c�m thù c�n thi	t trong chi	n tranh �ã 
b� �3y t�i m�c c�c �oan, qui ��nh tràn lan là "ác ôn", k1 thù t�i nguy hi�m, 
không ��"c �� b' tr�n... �ã t o nên nhng v# tàn sát kh�c li�t. L! ra trong v# 
này, công lý �ã ph�i lên ti	ng m
t cách công khai, rõ ràng vì liên quan �	n m ng 
s�ng c�a hàng ngàn con ng��i. B�t k� ai ph m t
i ��u ph�i b� x& trí �ích �áng, 
�� nhng s� ki�n t��ng t� không th� tái di(n. L! ra t�t c� h� th�ng ch� huy Tr� 
Thiên ��u ph�i b� �i�u tra và x& lý v� v# này �� qui rõ trách nhi�m t�ng ng��i, 
�� k	t lu�n m
t cách công minh, �� gi�m b�t ph�n nào n.i �au c�a nhng ng��i 
trong cu
c và gia �ình ng��i thân c�a h�. %i�u t� h i là nhng ng��i lãnh � o 
��ng c
ng s�n có khuynh h��ng coi nhng sai l�m "t�" khuynh là nh/. Nh� b�t 
ng��i trong c�i cách ru
ng ��t, thái �
 hung hãn v�i các tôn giáo, qui ��nh quá 
m�c trong c�i t o t� s�n... ��u x& trí qua loa. H� l�p lu�n r�t k* qu�c là: hu 
khuynh m�i th�t tai h i! Hu khuynh là thi	u tinh th�n cách m ng; còn t� 
khuynh là th�a tinh th�n cách m ng. Cho nên ông %�ng S- Nguyên h�i 1947, 
1948 � Qu�ng Bình ph m t
i ��t phá, b�n gi	t m
t s� làng công giáo, b� k	t án 
cho yên lòng dân, sau �$i tên (tên th�t h�i �y là Nguy(n S- %�ng) ra Hà n
i làm 
C#c tr��ng dân quân, r�i c� lên mãi �	n �y viên B
 chính tr�, Phó th� t��ng... 
Ông Tr��ng Chinh sau sai l�m c�i cách ru
ng ��t, m�t ch�c T$ng bí th�, ch� ít 
lâu sau làm Ch� t�ch �y ban Th��ng v# Qu�c H
i và v+n là �y viên b
 chính tr�, 
r�i còn tr� l i làm T$ng bí th�; ông %. M��i là nhân v�t ch� y	u �ánh toàn b
 
giai c�p t� s�n, th� tiêu c� n�n công th��ng nghi�p t� doanh làm �iêu ��ng c� 
xã h
i, nh�t là nhân dân lao �
ng thì l i lên làm T$ng bí th�? Các ông Nông 
%�c M nh, Nguy(n Hà Phan, %ào Duy Tùng, Nguy(n ��c Bình, Lê Ph��c 
Th�... v�a ��"c ��a lên ��u là nhng nhân v�t "t� khuynh c) n�ng, nhng ng��i 
�ã lên án r�t g�t gao ông Tr�n Xuân Bách � H
i ngh� Trung ��ng 7 và 8 h�i 
1989 và 1990. Khuy	n khích trên th�c t	 xu h��ng "t�" khuynh, c�c �oan, mù 
quáng là m
t nguyên nhân ph m sai l�m dai d�ng c�a ��ng c
ng s�n. 



Th�i c�a các ông t��ng �'a ph�ng 

Nhi�u b n bè và ng��i n��c ngoài h'i: Vi �t nam hi�n có nhi�u t��ng gi'i 
không? Xin ��"c tr� l�i: có ch�! T��ng gi'i không ít. Nh�ng h� b� "r�i r#ng" 
h	t? Nh� trên �ã k�, vào nhng n�m t� 1963 �	n 1967, C#c b�o v� quân �
i 
theo l�nh c�a B
 n
i v# và Tr��ng ban t$ ch�c tr�ng ��ng %�ng b�t gi hàng 
lo t cán b
 � B
 qu�c phòng, B
 t$ng tham m�u, ��"c coi là thân c�n nh�t c�a 
t��ng Giáp. T�t c� s� �y ��u xu�t thân t� h�c sinh, sinh viên, gia �ình ti�u t� 
s�n thành th�. Không ai xu�t thân t� b�n c� nông c�. %ó là nhng s� quan xu�t 
s�c. % i tá %. %�c Kiên nguyên là K- s� canh nông, sang Liên xô h�c tr��ng 
quân s� c�p cao ��"c b,ng �', là c#c tr��ng tác chi	n tài ba: % i tá c#c tr��ng 
quân báo Lê Tr�ng Ngh�a v�n là sinh viên lu�t kloa, r�t thông minh xu�t s�c. H� 
không �#ng ��"c �	n � i t��ng Võ Nguyên Giáp vì ông t�nh táo, ch�t ch!, c3n 
th�n, gi r�t "kín võ", không �� "h� s��n", l i ��"c ch� t�ch H� Chí Minh quý 
và tin c�y, thì h� c�t chân tay c�a ông. T� sau 1975, ��c bi�t là m�y n�m g�n 
�ây, nhng c�n th�n thân tín c�a ông Giáp th�a th�t d�n. S� �ông v� h�u, m
t 
s� �ã ch	t. Cái ch	t c�a hai ông % i t��ng Hoàng V�n Thái và Lê Tr�ng T�n 
làm ông �au bu�n khôn xi	t. Tôi �ã ��"c th�y khá nhi�u l�n s� tin yêu c�a ông 
Giáp v�i hai ông � i t��ng này. Ông Hoàng V�n Thái � g�n ông Giáp t� d o 
còn � bên Trung Qu�c, và sau �ó � c�n c� Vi�t B�c t� cu�i n�m 1944. V� Hà 
n
i, chính ông Giáp �ã ch�n ông Hoàng V�n Thái làm T$ng tham m�u tr��ng. 
Ông Thái � B
 T$ng tham m�u t� �ó cho �	n khi �
t t& tháng 6 n�m 1986! 
Trong 30 n�m li�n � B
 T$ng Tham m�u ông hàng ngày làm vi�c v�i ông Giáp 
v�i lòng quý m	n nhau không suy suy�n. V�n phòng B
 qu�c phòng � ngay sát 
B
 T$ng tham m�u, cùng chung m
t S� ch� huy tác chi	n. T� n�m 1957 tr� �i, 
tuy ông lui xu�ng làm T$ng tham m�u phó th� nh�t, "nh��ng" cho ông V�n 
Ti	n D�ng làm T$ng tham m�u tr��ng nh�ng trên th�c t	 ông v+n là linh h�n 
c�a B
 t$ng tham m�u, cán b
 tham m�u toàn quân ��"c �ào t o l�p này �	n 
l�p khác ��u công nh�n vai trò không th� thi	u ��"c c�a ông trong s� tr��ng 
thành c�a mình. Nh� �ã bi	t, ông v�i ông Giáp còn thông gia v�i nhau. Ông là 
ng��i b n tri k0 mà ông Giáp có th� th$ l
 t�t c� tâm tình. M.i l�n ông Thái 
�	n, ông Giáp l i nói: Anh Thái ��y à, vào �ây? Vào �ây! V�i t�t c� s� thân 
yêu. 
 
%úng n&a n�m sau, ông Giáp l i khóc m
t l�n na sau c�n �
t t& v+n l i �
t t&, 
ch	t b�t th�n, nguyên nhân không th�t rõ, c�a � i t��ng Lé Tr�ng T�n, m
t cán 
b
 quân s� có ��c có tài. Trong toàn quân, ông T�n có uy tín c�c l�n, ông là lão 
t��ng xông xáo, có m�t � m�i n�i nóng b'ng nh�t. Là s� tr��ng s� �oàn Công 
Pháo (Công binh - Pháp binh) � chi	n d�ch %i�n Biên Ph�, ông còn có m�t � 
chi	n tr��ng Lào, � chi	n ��ch S�m N�a, r�i n�m 1966 �	n 1969 � Trung ��ng 
C#c mi�n Nam, r�i t� l�nh cánh Duyên H�i ti	n công t� %à N4ng qua Cam 
Ranh, Bà R�a, Biên Hòa, �� vào Dinh %
c L�p... mùa xuân 1975. Ông nh� h	t 
m�i di(n bi	n, ��c �i�m c�a các tr�n �ánh l�n, nhng kinh nghi�m x& trí c�a 
ng��i ch� huy. Có th� nói ông không có m
t ham mê nào, không u�ng r�"u, 



không u�ng bia, luôn suy ngh� v� các tr�n �ánh. Bi	t r,ng ông v�n xu�t thân t� 
m
t "anh �
i tàu bay" � sân bay B ch Mai th�i Pháp, lên �	n % i T��ng, s�p 
nh�n ch�c B
 Tr��ng Qu�c Phòng ch� 10 ngày tr��c khi khai m c % i h
i ��ng 
l�n th� 5 (tháng 12-1986), ta s! hi�u r,ng ông �ã ph�i ph�n ��u ra sao. Ông Giáp 
và ông T�n r�t quý m	n nhau vì r�t h"p r� (jeu) nhau trên các b�n �� quân s�. 
Ông Giáp �ã có l�n nói: � tr�n nào mà anh T�n có m�t �� ��c chi	n (�ôn ��c tác 
chi	n) là mình có th� yên tâm �	n h�n 50 ph�n tr�m r�i! 
Tôi �ã k� v� % i h
i ��ng toàn quân di(n ra 3 tháng tr��c � i h
i ��ng toàn 
qu�c l�n th� 5, t i �ó b�t ng� c�c l�n �ã di(n ra, làm cho các ông Lê Du3n, Lê 
%�c Th�, Chu Huy Mân, V�n Ti	n D�ng, %�ng V� Hi�p, Mai Chí Th�... gi�t 
mình nh� b� �i�n gi�t! B�t ch�p s� lãnh � o trên c� s� dân ch� t�p trung, b�t 
ch�t s� h��ng d+n c�a �oàn Ch� t�ch � i h
i, �ông ��o � i bi�u dù �ã ��"c 
tuy�n l�a k- t� c� s� �ã d�t khoát không b�u các v� V�n Ti	n D�ng, Chu Huy 
Mân, %�ng V� Hi�p, hai � i t��ng và m
t trung t��ng vào danh sách � i bi�u 
chính th�c �i d� � i h
i ��ng toàn qu�c. Ông Giáp và ông T�n ��"c s� phi	u 
cao nh�t. % i t��ng V�n Ti	n D�ng ch� trúng là � i bi�u d� khuy	t; tr��c khi 
� i h
i khai m c �úng 10 ngày, ông Lê Tr�ng T�n �
t t& nên ông D�ng m�i 
��"c b$ xung vào toàn � i bi�u �� v�a hân hoan v�a ng�"ng ngùng l�t vào h
i 
tr��ng Ba %ình? M�y hôm sau � i h
i toàn quân, tôi g�p các b n c� � Câu l c 
b
 Ba %ình, m�y viên t��ng và � i tá h� h�i: "Có th	 ch�! %$i m�i c�ng có 
khác ch�! Các � i bi�u tinh ��i th�t? Không th� c� cúi ��u vâng d  nh� c� ��"c 
na!" Các s� quan c�p cao �ã dám k� cho nhau nghe nhng bê b�i c�a các quan 
l�n và các bà l�n, mi�ng nói không ng�t: vì dân, bi	t �n các li�t s� chi	n l"i 
ph3m là x��ng máu chi	n s�, mà v" ch�ng các ngài c� ch� kìn kìn v� nhà, h	t 
hòm này �	n hòm khác, �� d
t t� nóc xu�ng. Ch� kh$ cho anh lính quèn. %i xe 
l&a v� phép, mang v� chi	c qu t máy nh', chi	c máy thu thanh c�... c�ng b� 
h ch sách, còn các ngài thì tha h� ch�ng ch�t trong khoang máy bay và tàu 
bi�n... M�i ng��i hy v�ng: � i h
i ��ng toàn qu�c dân th� 5 ch�c s! còn cho 
th�y nhi�u �i�u m�i l  h�n! Th	 m�i là �$i m�i ch�! %	n % i h
i 5, m�i ng��i 
ch�ng hng! Ng��i la l�c ��u, ngao ngán. 
Sau �ó, � B
 qu�c phòng, m
t lo t t��ng � ��a ph��ng ��"c g�i v�. Các t��ng 
hi�n công tác � B
 qu�c phòng không ��"c tin c�y na! Cu
c "mi-ni n$i lo n" � 
� i h
i toàn quân là t� các �oàn � i bi�u � các c� quan c�a B
 và các h�c viên, 
nhà tr��ng tr�c thu
c b
, ��c bi�t là t� �oàn � i bi�u c�a h�c viên quân s� c�p 
cao, n�i t�p trung �ông nh�t nhng t��ng và � i tá có tài, có trình �
, có nhi�u 
kinh nghi�m nh�t. Th	 là t�ng �oàn các cán b
 c�a c#c b�o v�, c�a thanh tra 
quân �
i, c�a ban ki�m tra quân u0 trung ��ng ��ng t�i t�p lao v� H�c vi�n 
quân s� c�p cao � phía ch" B��i, ngo i ô th� �ô. C� b
 máy an ninh, t$ ch�c, 
tuyên hu�n ��"c huy �
ng �� ki�m tra t�ng �oàn � i bi�u, t�ng � i bi�u khi c�n, 
�� hi�n t�"ng "l'ng l1o", "m�t c�nh giác", "dân ch� quá tr�n" � % i H
i %�ng 
toàn quán tuy�t ��i không ��"c l�p l i. 
M
t cu
c ch�n ch�nh l�n trong hàng ng� s� quan c�p cao di(n ra sau �ó. B
 ba 
quan tr�ng nh�t ��u là các t��ng t� ��a ph��ng rút v�: t��ng Lê %�c Anh, 
nguyên là t� quân khu 9 trong th�i chiên tranh, n�i t�n cùng phía Nam, ��a bàn 



v�n ��"c coi là yên t�nh h�n c�, ít ác li�t h�n c� vì không có quân M- � �ó, 
c�ng không có các ��n v� thi�n chi	n nh�t c�a Sài gòn ho t �
ng, t� 1981 ông là 
t� l�nh quân Vi�t nam � Cam B�t. 
Ng��i th� hai là trung t��ng %oàn Khuê, quê � Qu�ng Tr�, nguyên là th�"ng tá 
chính u0 l �oàn gi�i tuy	n �óng � huy�n V�nh Linh t� n�m 1955 �	n 1962, 
giáp v�i gi�i tuy	n quân s� t m th�i. N�m 1963 ông vào chi	n tr��ng Quân khu 
5 làm Phó chính �y Quân khu, l�y tên là Trình. Sau 1975 ông lên làm T� l�nh 
Quân khu 5 v�i quân hàm thi	u t��ng r�i trung t��ng. Tôi �ã ghé qua quê ông, 
làng Gia %�ng ven bi�n huy�n Tri�u Phong, cha ông là chánh t$ng, giàu nh�t 
làng, có r�t nhi�u �� ��ng � trong nhà c�ng nh� chôn d�u d��i nhng �#n cát 
cao. Ông �i ho t �
ng s�m, m�i h�c �	n l�p hai trung h�c th�i Pháp, r�i b� b�t, 
�i tù � Qu�ng Tr� và Ban Mê Thu
c. Cha ông t� ông vì s" liên l#y. Em ru
t ông 
là thi	u t��ng %oàn Ch��ng, giám ��c nhà xu�t b�n Quân %
i Nhân Dân. Cán 
b
 c�p cao quân s� ��u bi	t ông %oàn Khuê là cán b
 chính tr�, hi�u bi	t v� 
quân s� và kinh nghi�m ch� huy còn ít, không h� ��"c �ào t o v� ch� huy. Ông 
n$i ti	ng là phát bi�u c�ng r�n, c�c �oan, theo công th�c khô khan và máy móc, 
tiêu bi�u cho m
t viên chính u0 ít h�c nh�ng l i luôn thu
c lòng các công th�c, 
�n nói "�úng" l�p tr��ng ki�u lên gân mà không h� ng�"ng. Ng��i th� ba là 
th�"ng t��ng Nguy(n Quy	t, nguyên là chính u0 quân khu 3, �óng b�n doanh � 
Ki	n An, g�n H�i Phòng. Ông ng��i nh' nh�n, m�t th� sinh, tham gia t$ng kh�i 
ngh�a tháng 8 n�m 1945 � Hà n
i, vào chi	n tr��ng mi�n Nam m
t th�i gian 
ng�n ngay sau �ó. Ông v�n là cán b
 chính tr�, là m
t chính u0 thành ngh�, �úng 
nh� hình �nh ��"c phác h�a theo ki�u v�n h�c dân gian hi�n � i: 
 
Ngang l�ng thì th�t l�p tr��ng 
%�u �
i chính sách vai quàng ch� tr��ng 
M� mi�ng là nói huyên thuyên 
H	t ni�m c# Mác l i truy�n kinh Mao 
%�i là kinh, t��ng mãi cao. 
 
Sau � i h
i 6, ba ông t��ng ��a ph��ng rút lên trung ��ng, �ánh b t t�t c� hàng 
m�y ch#c t��ng gi'i, t��ng có v�n hóa, có th�c tài ch� vì m
t ���ng l�i chính 
tr� c� k- �	n c$ h�, run chân tr��c ý th�c dân ch� v�a manh nha, ôm gi quy�n 
l�c �	n cùng vì l"i riêng. B
 tr��ng B
 qu�c phòng, T$ng tham m�u tr��ng và 
Ch� nhi�m t$ng c#c chính tr� luôn là m
t b
 ba quy�n l�c l"i h i nh�t n�m l�c 
l�"ng quân �
i. %	n % i h
i 7 (tháng 6-1991), b
 ba có thay �$i chút ít �� thành 
b
 b�n, theo h��ng c�ng c� cho vng thêm h t nhân c�ng r�n: B
 tr��ng Lê 
%�c Anh lên n�m ch�c v# ch� t�ch n��c; ch�c ch�n hàng tr�m v� t��ng v�n là 
c�p trên ông ph�i nhún vai l�c ��u! N�m 1964 ông m�i là m
t c#c phó lo i trung 
bình trong c#c tác chi	n c�a B
 t$ng tham m�u v�i c�p trung tá. Th�i �ánh 
Pháp, ông còn là m
t cán b
 vô danh. Nay ông ôm c� m
t m�ng l�n qu�c 
phòng, an ninh, ngo i giao, n
i tr�. T$ng tham m�u tr��ng %oàn Khuê lên th	 
ông � chân B
 tr��ng qu�c phòng, cu�i 1974 ông còn là m
t phó chính u0 v�i 
c�p � i tá, lúc �y � B
 qu�c phòng �ã có h�n 30 ông t��ng! T��ng lài, t��ng 



gi'i lên v�"t c�p là chuy�n bình th��ng, nh�ng �ây ch� là t��ng "thông su�t" 
v�i ���ng l�i b�o th�, th	 thôi! T$ng tham m�u tr��ng m�i là trung t��ng %ào 
%ình Luy�n, l i m�i lên th�"ng t��ng cho t��ng x�ng v�i ch�c v#. %ây c�ng là 
chuy�n không bình th��ng, vì t��ng Luy�n là t��ng không quân, mà th��ng 
t$ng tham m�u hay tham m�u tr��ng các quân �oàn, quân khu ��u là t��ng b
 
binh, �� ch� huy h"p ��ng binh ch�ng, l�y b
 binh làm ch�. T��ng Luy�n là 
m
t trong nhng ng��i lái máy bay quân s� ��u tiên c�a mi�n B�c Vi�t nam, t�t 
nghi�p lái máy bay � Trung Qu�c h�i 1957, �	n 1960 l i �i tu nghi�p thêm � 
Liên xô. Ông ch�m ch�, cán th�n, anh em c�p d��i m	n, s�ng gi�n d�, ng��i cao 
to, da ng�m �en, v�n quê vùng chiêm Thái Bình nh�ng tính tình có nét khác l  
là "nh� con gái" trong quan h� v�i b n bè, g�p ph# n là �' m�t, và r�t "s"" c�p 
trên. Su�t trong cu
c chi	n ��u ch�ng không quân Hoa K* ném bom b�n phá 
mi�n B�c, ông là t� l�nh không quân. Có l! ông ��"c ch�n vào ch�c v# m�i 
t$ng tham m�u tr��ng là vì tính k0 lu�t r�t cao, trên b�o gì là "Rõ rõ!" ngay, 
m
t tinh th�n viên ch�c cao l�n át h	t tinh th�n công dân. B�o làm gì là làm n�y, 
nh� m
t c. máy hoàn h�o, không c�n suy ngh� b�n kho�n làm nh� th	 vì sao? 
%� làm gì? Khi quân �
i r�t có th� ��"c dùng cho m
t m#c tiêu chính trì ch�ng 
l i phong trào dân ch� c�a qu�n chúng thì c�n ng��i ch� huy nh� th	. Xin ��c 
nhng l�i hu�n th� c�a b
 tr��ng %oàn Khuê thì rõ: "Quân �
i ta ph�i s4n sàng 
b�o v� ch	 �
, th�ng tay tr�ng tr� nhng m�u �� di(n bi	n hòa bình" ��"c b�n 
�	 qu�c và ph�n �
ng gi�t dây..." Tôi quen bi	t t��ng Luy�n khá rõ vì h�i chi	n 
tranh th��ng lui t�i s� ch� huy không quân �� theo dõi cu
c chi	n ��u c�a anh 
em lái tr1. 
Ng��i thay t��ng Nguy(n Quy	t � c��ng v� ch� nhi�m T$ng C#c chính tr� quân 
�
i nhân dân là m
t b
 m�t m�i, g�n nh� không ai bi	t �	n tr��c n�m 1986. %ó 
là t��ng Lê Kh� Phiêu, m�i � c�p trung tá cu�i n�m 1974. M
t cán b
 "tr1", h�n 
50 tu$i, l i mang b�n ch�t thu�n túy nông dân. Ông là ch� nhi�m chính tr� quân 
�oàn, c�ng t� ��a ph��ng, ��"c �i�u v� B
, nh�y cóc lên thi	u t��ng n�m 1979, 
lên trung t��ng n�m 1989, lên th�"ng t��ng cu�i n�m 1992, sau khi ��"c b$ 
xung vào ban bí th� trung ��ng ��ng. M
t viên t��ng "vâng d  ��a ph��ng v� 
tri�u �ình do yêu c�u chính tr� m�i. Trong khi � B
 Qu�c Phòng, không thi	u 
các t��ng tài h�n 4 v� nói trên khá nhi�u. Nh� Th�"ng t��ng Hoàng Minh 
Th�o, nguyên là s� tr��ng s� �oàn 304 t� khi m�i thành l�p n�m 1951, thông 
minh, có h�c v�n, ��c ��"c c� sách tây, tàu, m�i �ây là vi�n tr��ng h�c vi�n 
quân s� c�p cao; ông r�t quý � i t��ng Giáp, và ��u n�m 1989 b� m
t tai n n xe 
h�i b�t ng�, may mà thoát ch	t? � h�c vi�n này còn có t��ng H�ng S�n sinh 
viên n�m 1945, em lu�t s� Nguy(n Thành Vinh, tên th�t c�a ông là Nguy(n 
Thành Chính, là con r� nhà h�c gi� %�ng Thai Mai, anh em c�c chèo v�i � i 
t��ng Giáp; trung t��ng %. Trình phó vi�n tr��ng, có trình �
 nghiên c�u khá 
cao v� lý lu�n và chi	n l�"c quân s�; trung t��ng Mai Tr�ng T�n có b,ng toán 
h�c cao c�p n�m 1945, r�t xông xáo, l i có trình �
 t$ng k	t... 
Xu�t s�c h�n c� có th� là Trung t��ng Nguy(n Hu An, h�i 1975 là t� l�nh 
quân �oàn 2, sau v� làm T$ng Thanh tra quân �
i, t� n�m 1988 ông nh�n ch�c 
giám ��c tr��ng �ào t o cán b
 ch� huy � %à l t; Ông có ��y �� các ��c tính 



c�a m
t viên t��ng, có trình �
 v�n hóa, s�ng gi�n d�, �àng hoàng, m�c th��c 
và chân th�t, s�c kh'e t�t, ông ��"c � i t��ng Giáp tin c�y giao cho nhi�m v# 
�ánh tr�n m� ��u chi	n d�ch %i�n Biên Ph� chi	m c�n c� "%
c L�p" � phía 
B�c, khi còn là trung �oàn tr��ng gi'i nh�t c�a s� �oàn 312. Trình �
 quân s� 
và ��c �
 c�a ông v�"t xa c� t��ng Lê %�c Anh, %oàn Khuê, %ào %ình 
Luy�n... tín nhi�m trong quân �
i c�ng v�"t xa các ông t��ng k� trên. Th	 
nh�ng nhng ng��i lãnh � o hi�n nay c�n �	n nhng viên t��ng trình �
 trung 
bình, kém c'i na, mi(n là h� thu�n theo m
t ���ng l�i chính tr� giáo �i�u, b�o 
th�, b�o v� m
t ch	 �
 �
c �oán �ã �ánh r�i h	t ni�m tin c�a qu�n chúng, b� 
qu�n chúng coi th��ng, không còn s" nh� tr��c, l i còn b� khinh th��ng na. 

Nhà quân s� sáng t o và k1 a tòng 

Tôi �ã có d�p nói v� chuy�n ông Lê Du3n k� l i nhng s� ki�n l�ch s& c�n � i 
vào mùa hè 1983 t i nhà ngh� c�a B
 Chính Tr� � Qu�ng bá c nh H� Tây Hà n
i 
cho m
t s� ng��i nghe. Trong khi cao h�ng ông t� nh�n là sáng h�n, gi'i h�n 
ch� t�ch H� Chí Minh. V� quân s�, trong c�n cao h�ng, ông nh�n ��nh r,ng h�c 
thuy	t quân s� c�a ��ng c
ng s�n Vi�t nam có tinh th�n bao trùm là ti	n công 
mà tuy�t nhiên không có phòng ng� (!). Phát tri�n ý �y cao h�n na, ông phát 
bi�u r,ng h�c thuy	t quân s� c�a giai c�p vô s�n c�ng ch� có ph��ng th�c ti	n 
công mà không có ph��ng th�c phòng ng�, b�i vì ngay c� khi dùng ph��ng 
th�c phòng ng� c�ng ph�i mang b�n ch�t ti	n công. 
Cùng ng�i nghe v�i nhà báo Thép M�i và tôi có � i tá Quang C�n, T$ng biên 
t�p c�a t p chí Quân %
i Nhân Dân, t� n�m 1986 �$i tên t p chí Qu�c Phòng 
Toàn Dân. Chúng tôi cùng h�c v�i nhau � Tr��ng lý lu�n chính tr� trung cao c�p 
c�a quân �
i. Anh em th��ng g�i Nguy(n Quang C�n là "C�n mù vì b� c�n th� 
n�ng luôn mang kính. Tôi th�y C�n ghi ch�m chú và liên ti	p m�i �i�u ông 
Du3n k�, v�i thái �
 kiên nh+n và kính c3n! Sau �ó ông Du3n l i nói chuy�n v�i 
cán b
 � thành ph� H� Chí Minh, nh�c l i r,ng h�c thuy	t quân s� c�a ��ng 
c
ng s�n luôn mang tinh th�n ti	n công nên không có ph��ng th� phòng ng� 
gây nên tranh cãi khá sôi n$i � các c� quan quân s�, nh�t là � H�c vi�n quân s� 
c�p cao, vi�n nghiên c�u l�ch s& quân �
i, B
 t$ng tham m�u, Tr��ng lý lu�n 
chính tr� c�a quân �
i (có 1 ph�n h�c v� quân s� trong ch��ng trình �� cán b
 
cho r,ng không th� bác b' hai hình th�c c� b�n trong hành �
ng quân s� là: ti	n 
công và phòng ng�. Sáng t o gì thì sáng t o, không th� lo i b' phòng ng� �i 
��"c Cho dù khi phòng ng� v+n ph�i có tinh th�n ti	n công thì phòng ng� v+n là 
phòng ng� v�i nhng ��c �i�m c�a nó, không th� th� tiêu hình th�c phòng ng� 
�i ��"c! Li�n �ó, trên t p chí Quân %
i Nhân Dân, m
t lo t bài phân tích lý 
lu�n ra ��i, cho r,ng giai c�p vô s�n không có ph��ng th�c phòng ng� và "��ng 
ta" trong lý lu�n quân s� c�a mình, c�ng ch� tr��ng là ch� có m
t hình th�c ti	n 
công là bao trùm, là duy nh�t, cho dù khi bu
c ph�i g�i là "phòng ng�" thì ch� là 
phòng ng� v� hình th�c mà v+n mang tinh th�n ti	n công, là ph��ng th�c ti	n 
công! Tôi không còn nh� k- l�p lu�n k* qu�c �y, nh�ng ch� còn bi	t là m
t s� 
l3m c3m trong suy lu�n, nhân danh s� "sáng t o c�a "��ng ta" và c�a ng��i 



��ng ��u c�a ��ng c
ng s�n Vi�t nam lúc �y. Các bài lu�n v�n �y ��"c ký tên: 
Quang C�n. ít lâu sau, tác gi� ��"c lên c�p thi	u t��ng. Ph�i ch�ng �ây là m
t 
s� ban th��ng cho m
t k1 a tòng bi	t "h�ng" khi lãnh t# "tung" ra, nh� chuy�n 
ti	u lâm dân gian, quan l�n "làm gì" c�ng khen là "th�a th�m l�m  " v�y!  

Xích tay ��t th� r�i thách ��u? 

Vào quãng cu�i n�m 1990 d��i trang 3 c�a báo Nhân Dân ��ng m
t bài lu�n 
v�n dài h�n 3000 ch v�i ��u ��: "%i d��i b�ng ch� ���ng c�a trí tu� là theo s� 
lãnh � o �úng ��n c�a ��ng c
ng s�n". Bài báo ký tên Quang C�n. Nhà "lý 
lu�n" quân s� tr� danh k� trên l i xu�t tr�n? Bài báo nh,m bác b' m
t bài báo 
khác có ��u �� là: "D�t tay nhau �i d��i nhng t�m bi�n ch� ���ng c�a trí tu� 
(hay: Th& gi�i bài toán lô gíc xã h
i, m�i �i�u r�c r�i b�t ngu�n t� �âu?), bài 
báo ký tên Tú Xuân Hà S� Phu. 
%ây là m
t bài báo không ��"c ��ng báo. Tác gi� l�n l�"t g�i ��ng m
t s� báo 
l�n, k� c� Ban chu3n b� % i H
i nhà v�n dân th� 4, nh�ng ch�ng có m
t l�i h�i 
âm, ngoài m
t công v�n c�a H
i Nhà V�n Vi�t nam, t� ch�i khéo r,ng: "Tuy 
nhiên, th�i gian � � i h
i h n h/p r�t khó có �i�u ki�n �� trình bày phát bi�u 
này". 
� báo Nhân D�n ch�c h�n ban chính tr� có nh�n ��"c bài này, nh�ng �ã x	p vào 
h� s� c�a nhng "bài báo �en" "ch�ng %�ng"! 
Tú xuân Hà S� Phu là ai? %ó là m
t s� phu B�c Hà, phó ti	n s� sinh h�c Nguy(n 
Xuân T#, � vi�n khoa h�c Vi�t nam, �ang công tác t i m
t c� s� c�a vi�n ��t � 
th� xã %à L t, nhà anh � 4E ���ng Bùi Th� Xuân. Anh vi	t bài báo này vào 
tháng 9 n�m 1988. Không n�i nào nh�n ��ng bài báo dài 10 trang �ánh máy này, 
Hà S� Phu li�n ngh� ra cách ph$ bi	n khá nguy hi�m cho anh: phô-tô-cô-pi b�n 
�ánh máy, g�i cho bè b n thân quen, có ghi rõ n�i g&i là: b n bè, nhng ng��i 
hi�u bi	t, quan tâm và có trách nhi�m, �� xin ý ki	n trao �$i.  
%ây là m
t bài báo r�t thú v�, c�a m
t trí th�c có chi�u sâu suy ngh�, t� tin, có 
trình �
 nghiên c�u, l i hóm h�nh. M
t con ng��i quý, hi	m, có t� duy �
c l�p. 
Trong l�i m� ��u, tác gi� cho r,ng mình �ã "c� gan l m bàn chuy�n qu�c gia � i 
s�!", và nh�n m nh: "Nhng �i�u này nói ra hôm nay �ã là quá mu
n".  
Câu ��u bài vi	t là: "Hãy th& �� cho trí tu� ��"c vài phút hoàn toàn t� do, xem 
nó có th� mách b�o ta �i�u gì?" 
%ó là:  
- H� th�ng mà ta �ang kh�o sát ch�a ��ng quá nhi�u "ngh�ch lý n	u ch�a mu�n 
nói là c�u thành b�i toàn nhng ngh�ch lý". Nhng ngh�ch lý �y là:  
- H� th�ng dân ch� g�p tri�u l�n l i v��ng m�c chính v�n �� dân ch�!  
- H� th�ng tiêu bi�u cho s� th�t, có các nhà xu�t b�n s� th�t, thì �ang ph�i c� 
cha b�nh nói d�i! 
- H� th�ng �u vi�t tiêu bi�u cho s� gi�i phóng con ng��i thì l i không �u vi�t v� 
quy�n con ng��i! 
- H� th�ng tiêu bi�u cho Nhân lo i, tính t�p th� thì l i xu�t hi�n nhi�u ví d# v� t� 
sùng bái cá nhân. 



- H� th�ng tiêu bi�u cho s�c sáng t o c�a trí th�c thì v�n �� trí th�c l i c� c
m 
lên nh� m
t h t nhân c�a toàn b
 cái hi�n th�c c�n c�i t$. 
- Chúng ta v+n nói t�i th�ng thua gia các ch	 �
 rút cu
c là � n�ng su�t lao 
�
ng thì ta l i thua quá xa! 
- H� th�ng xã h
i ch� ngh�a ��"c mô t� là ��y s�c s�ng, còn ch� ngh�a t� b�n 
thì �ang "giãy ch	t", v�y mà trong t�t c� tr��ng h"p qu�c gia b� chia c�t làm hai 
thì dù chia theo ki�u nào, n&a thu
c phía "giãy ch	t" c�ng có n�ng xu�t lao �
ng 
và ch�t l�"ng s�n ph3m h�n n&a kia!... 
 
Tác gi� phê phán ch� ngh�a Mác v� 2 lu�n �i�m c� b�n là "��u tranh giai c�p" 
và "chuyên chính vô s�n", và phân tích tình hình xã h
i theo 3 quan ni�m: duy 
lý, duy tín và duy l"i 
Tác gi� nêu b�t ý ngh�a c�a trí tu�, c�a trí th�c, y	u t� n�ng �
ng nh�t � con 
ng��i, mà con ng��i l i là y	u t� n�ng �
ng nh�t c�a s�c s�n xu�t xã h
i...  
Trong phê phán ch	 �
 hi�n th�i, Hà S- Phu có phán xét thâm thúy, ngay th�t 
v ch tr�n s� phi lý c�a nó: "Ch� ngh�a bình quân g�n ch�t v�i t� t��ng l�t �$. 
Khi ch�a có thì mu�n l�t �$ �� cào b,ng, cào b,ng cho ��"c r�i l i mu�n mình 
giàu h�n ng��i khác, l�t �$ vua nh�ng r�i mình l i làm vua!" Tác gi� lên án ch� 
ngh�a c� h
i, thái �
 b c nh�"c quay m�t �i m
t cách vô trách nhi�m, ng�m 
mi�ng �n ti�n, trì hoãn, th�m chí �
c ác lì l"m, c� th� c�a m
t s� g�i là trí th�c, 
và nh�n xét:. "Trong b�c tranh chung v� s� tha hóa, cái b�nh chung nói d�i c� 
nh� con b ch tu
c ôm ghì l�y xã h
i , ch�ng �� cho ai thoát ra... 
 
Tôi trích ra khá nhi�u, mà v+n còn mu�n trích thêm �� b n ��c hi�u rõ v� m
t 
trí th�c s�m "d�n thân" theo ki�u c�a mình, �i�m t�nh, r� r� phê phán nhng sai 
l�m �ã qua m
t cách sâu s�c riêng c�a mình, m
t cách th�t thâm thúy, và ��ng 
th�i ch� ra l�i thoát là nhìn th�ng vào s� th�t, ch�m d�t s� l�a d�i, tr� v� v�i s� 
thông minh, v�i trí tu�. R�t mong bài vi	t t� n�m 1988 �y s�m �	n ��"c v�i b n 
��c trong và ngoài n��c nguyên v/n �� b n ��c th��ng th�c m
t suy ngh� m�í, 
và hi�u r,ng � trong n��c �ang có nhng b
 óc c�n m+n sáng t o r�t �áng trân 
tr�ng và tin c�y. Ví d# c�a anh v� �ôi giày v�i ng��i ch� c�a �ôi giày lau bóng 
�ôi giày �y k/p nách r�i v�p ngã, chân tóe máu v+n ôm �p �ôi giày, qu� là m
t 
ví d# c��i ra n��c m�t. Ban t� t��ng và v�n hóa lúc �y do hai ông Tr�n Tr�ng 
Tân và Thái Ninh c�m ��u l�p t�c cho nhng cây bút ��"c h� coi là n$i danh 
nh�t phang cho Hà S- Phu nhng chùy n�ng trên báo Nhân Dân, Quân %
i 
Nhân Dân và Tu$i Tr1, lên án tác gi� là có d#ng ý x�u, bôi �en ch	 �
, �� kích 
vào ��ng; là: ��a ra nhng quan �i�m m� h� và m2 dân v� duy lý, duy tín và 
duy l"i; là: mang tâm lý th�t b i ch� ngh�a và bi quan, b�i r�i tr��c th�i cu
c; 
r�i còn là: �n ph�i b� lu�n �i�u c�a �	 qu�c... Ngh�a là �� m�i th� m�.  
Cách làm t��ng "�$i m�i" v+n theo m
t l�i c�, r�t c�. %ó là hô hoán toáng lên 
��i t�"ng ��nh "phang", th	 nh�ng l i gi�u r�t k- không �� công lu�n bi	t ��"c 
nh�ng lu�n �i�m c�a bài báo �y, c�m ch� s� l�u truy�n và t�ch thu m�i b�n �ang 
��"c truy�n tay, coi �ó là tài li�u ph�n �
ng, �� qu�c c�m! 
%ây ph�i nói th�ng là các làm theo l�i "�n gian", khinh th� công lu�n, có tính 



ch�t hèn nhát, không cho ��i th� c�a mình ��"c trình bày chính ki	n! H� s" 
tranh lu�n công khai. 
H� �ã m�t h�n t� tin và t� bi	t tr��c là h� �u�i lý. Tr�n ��u này dù sao so v�i 
th�i lên án Nhân V�n Giai Ph3m c�ng có khác. %ó là vài bài báo ph�n bác vi	t 
s� sài, bôi bác, tác gi� không m
t ai có chút uy tín nào, tr� bài c�a Quang C�n 
��ng trên báo Nhân Dân là �
c gi� còn có ng��i bi	t �	n cái tên. Nh�ng bài báo 
này �ã mang l i cho tác gi� "ph�n th��ng" x�ng �áng, s� khinh th� và chê c��i. 
M
t c�u h�c trò l�p m��i ph$ thông con b n tôi ��c xong, li�n nói ngay v�i tôi 
tr��c m�t b�: "H� c� nói l�y ��"c; l i c� vú l�p mi�ng em �ây. Sao h� không 
��ng bài c�a ông �y �� m�i ng��i bi	t và �ánh giá. Lên án th	 này thì th�t v
 
tích s�! Chú c� tìm cho cháu m�"n bài c�a ông S� Phu B�c Hà này chú nhé. 
Cháu mu�n ��c l�m! Lúc �y ai có lý m�i rõ ��"c" Chú h�c trò sinh n�m 1975, 
lúc �y m�i 15 tu$i mà �ã khôn th	 ��y. 
T�t nhiên là phó ti	n s� Nguy(n Xuân T# b� hành �� ki�u. S� tr� thù c�a c� ch	 
không ph�i là th��ng! Anh b� ch#p m�, b� x� v�, b� bôi nh� � Hà n
i, Sài Gòn, 
%à L t. V" con anh b� ch� tr', th�m thì, khinh mi�t b�i m
t s� k1 c� h
i. Anh 
không ��"c tín nhi�m nh� tr��c � c� quan. Cu
c s�ng gia �ình khó kh�n, anh 
ph�i m� m
t quán gi�i khát bình dân, bán n��c chè, thu�c lá, bánh k/o �� sinh 
s�ng. H�a vô ��n chí, anh v�a b� m
t tai n n nh', tr�"t chân ngã, tr/o c� c�ng. 
Anh ch�u ��ng s� ��i x& x�u ch�i c�a c� ch	 v�i ni�m t� tin c�a m
t trí th�c 
chân chính. 
G�n �ây anh s& d#ng quy�n t� v�, sao thêm bài vi	t c�a anh và các bài lên án 
anh �� cho công lu�n r
ng ���ng suy xét. H� im l�ng. H� c� quên! � b�t c� 
n��c nào có t� do báo chí và t� do ngôn lu�n, �t h�n chuy�n in bài c�a c� 2 phía 
�ã ��"c th�c hi�n ngay t� ��u. Nhân dân, ng��i ��c báo, công lu�n xã h
i s! là 
tr�ng tài công minh, �áng tin c�y nh�t. H�n th	 na, � m
t xã h
i có lu�t pháp, 
anh Tú Xuân Hà S- Phu có th� phát ��n ki�n v� nhng bài báo �ã xuyên t c, vu 
cáo ch#p m� anh, và nhng Tr�n Tr�ng Tân, Thái Ninh, Quang C�n ��u ph�i 
�ính chính trên báo chí công khai, ngay trên báo nào mà h� �ã vu kh�ng, ph�i 
xin l.i và còn ph�i ��n ti�n b�i th��ng danh d� cho anh Hà S� Phu. Cái th�i 
��ng là lu�t pháp, ng�i x$m trên lu�t pháp s! qua, �ang qua, �ang trôi d�n vào d� 
vãng... 

Nhng ng��i gác c$ng c�n m+n 

Có m
t d o nhng cán b
 tuyên hu�n và an ninh v�n hóa ��"c phân công theo 
dõi các sách xu�t b�n và báo chí nh,m phát hi�n nhng "l�ch l c", "sai l�m", tìm 
ra nhng "tên th� ph m" ch�ng ��ng, m� h� ��y tranh giai c�p, dùng bi�u t�"ng 
hai m�t �� nói x�u lãnh � o (vì lãnh � o có th� có gì là x�u ��"c!) �� kích vào 
c� quan lãnh � o nh,m tr�ng tr� th�ng tay. H� ��"c ��t cho cái tên vinh d�(?), 
"nhng ng��i gác c$ng canh gi an toàn cho ��ng". T� �ó �1 ra nhng s� tô v!: 
�ó là ng��i lính canh c3n m�t, t�nh táo, �ó là "tiêu binh" sáng su�t s�m phát hi�n 
âm m�u c�a chúng t� trong tr�ng? H� là lính gác luôn th�c �� ��ng và nhân dân 
ng� ngon! Và khi ��ng d y r,ng k1 thù luôn � quanh ta, luôn lu�n lách vào hàng 



ng� c�a ta, có khi ranh ma chui sâu, lu�n cao... thì �áu c�ng có th� có, c�ng có 
th� là k1 thù c�. Mà �ã là ��ch thì không còn là dân, ph�i �ánh "không th��ng 
ti	c. C�m thù ��ch �ã ��"c d y t� bé, trong các l�p m+u giáo, ph�i b�n chúng, 
gi	t chúng không chút do d�. C�m thù ph�i n,m trong các n
i dung h�c. D y 
c�m thù �ã ��"c nâng lên thành khoa h�c, thành ngh� thu�t! 
Nhà th� Vi�t Ph��ng suýt ch	t ch� vì dám nói m�a mai r,ng "tr�ng c�a ta" luôn 
tròn h�n "tr�ng c�a ��ch!". R,ng ��ng h� Trung Qu�c t�t h�n ��ng h� Th#y S�. 
Nói m�a ch	 �
 �ó ch� không ph�i m�a mai vài ng��i l3m c3m! Nói s' "��ng ta" 
�ó ch� �âu ph�i �� m
t vài hi�n t�"ng giáo �i�u cái ki�u suy lu�n c�a nhng 
ông "lính gác" xem ai c�ng có th� là ��ch th�t là d( s"! � quân khu 4, tôi �ã d� 
m
t bu$i lên l�p chính tr� c�a m
t chính tr� viên c�p ti�u �oàn, xu�t thân t� b�n 
c� nông � ��t Nghi L
c, vùng r�t nghèo ven bi�n Ngh� An, gi�ng nói anh n�ng 
tr�ch, nghe quen l�m m�i hi�u. Anh nói con cá v�i qu� cà không khác gì nhau. 
Anh lên l�p cho m
t � i �
i lính m�i. Th	 r�i có hai chú ng� g�t. Th	 là anh 
d�ng l i phân tích! Chính tr� viên nguyên là c� nông, m�i thoát mù ch, lính thì 
s� �ông là l�p 8, l�p 9 ph$ thông! Anh càng phân tích, linh càng b�m nhau c��i, 
c��i mà không thành ti	ng. Anh càng b�c, càng làm ra v1 nghiêm trang và có 
trình �
 cao! Anh phân tích r,ng ng� g�t là thi	u tinh th�n k0 lu�t, là thi	u ý chí. 
Làm cách m ng thì ph�i có ý chí. %�ch mu�n ru ng� ta, ta ng� g�t là m�c m�u 
��ch, là làm h i s� nghi�p cách m ng, là làm gi�m sút ý chí c�a quân �
i, làm 
gi�m s�c chi	n ��u c�a quân �
i, r�i còn là thi	u tinh th�n thi �ua t�p th�... 
Chính t��ng Chu Huy Mân h�i �y là Chính u0 Quân khu 4, xu�t thân t� c� nông 
�i g�t thuê � vùng Nam %àn, Thanh Ch��ng, sau này n$i ti	ng v� m
t "th� vi�n 
trong nhà luôn bóng lên vì h�u nh� không h� �
ng �	n, ch� �� trang trí... �ã 
khuy	n khích vi�c �ào t o chính tr� viên t� b�n c� nông. Anh emn �y có kh$ có 
c�m thù bóc l
t, s! là chính tr� viên gi'i cho mà xem. 
Theo suy lu�n c�a nhng ng��i nh� chính u0 Mân và anh chính tr� viên ti�u 
�oàn "Cà" thì ng� g�t có th� là "t
i ác , là m
t sai l�m có h i cho hòa bình th	 
gi�i... 
Qu� tình tôi nói không ngoa. Tôi còn nh� � báo Quân %
i Nhssn Dân, có m
t v� 
phó t$ng nguyên là th�a phái � m
t huy�n mi�n Trung h�i 1944. Anh ta gi�u k- 
thành ph�n xu�t th�n này, c� leo lên �	n ch�c bí th� ��ng u0 kiêm phó t$ng biên 
t�p ��c trách n
i b
. Anh ta luôn lên gân v� l�p tr��ng giai c�p. C� cách m
t 
tu�n anh ta l i duy�t các bài báo, duy�t trình bày báo m
t tu�n. N�m 1969, m
t 
hôm trình bày báo � trang nh�t, trên cùng � góc trái là �nh ch� t�ch H� Chí Minh 
ti	p khách. � góc d��i cùng bên ph�i là �nh m
t ��n v� pháo cao x  37 ly v�a 
tham gia tr�n ch�ng máy bay M-. � gia hai b�c �nh �y là 6, 7 bài báo khác, là 
5 c
t báo và m
t b�c �nh v� m
t nhà máy! V� phó t$ng nhà ta trong khi duy�t 
khám phá ra m
t "sai l�m l�n" c�a anh � i uý � Ban Th� Ký tòa so n và c�a anh 
h�a s� trình bày báo. Kéo dài b�ng bút chì �' nòng súng cao x  t� góc d��i chéo 
lên góc trên thì v	t chì �y �#ng �	n... chân ch� t�ch H� Chí Minh! Anh � i uý tái 
m�t nh�n ra "t
i" c�a mình Anh h�a s� s" quá v
i t3y g�p ch. trình bày hai b�c 
�nh, rút t� gi�y khác ra �� thay h�n cách trình bày! Chuy�n c� nh� �ùa, mà là có 
th�t! Có th�t hoàn toàn, ��"c v� bí th� ��ng u0 kiêm phó t$ng nêu lên thành bài 



h�c h�n hoi! Th	 là t� �ó m�i b�c �nh có súng ��u ��"c kéo dài b,ng nòng súng 
trong t��ng t�"ng ra xem có ai b� trúng � n không? 
Chuy�n không d�ng l i � �ó! Vê sau, ông phó t$ng �y còn m� c� hai trang báo 
ra �� xem m�i liên quan gia các b�c �nh � trang 1 và trang 4 c�ng nh� � trang 
2 và trang 3 có xâm ph m gì nhau không? Ngh�a là n	u �nh � trên cao bên ph�i 
trang 1 có các v� lãnh � o mà � trang 4 góc d��i bên trái có kh3u súng l�n nh' 
nào thi c�ng ph�i coi ch�ng vì � n có th� "b�n t� xa", v�"t qua hàng ch#c c
t 
báo, �� trúng vào ng��i các c# thì th�t là nguy tai! Ph�i là ng��i lính c�n m+n, 
b�o v� các vi lãnh t# ngay t� nhng nguy c� hoàn toàn t��ng t�"ng �	n oái o�m 
nh� th	 m�i th�t là có tinh th�n c�nh giác cao.  
Tôi còn nh� có l�n ông phó t$ng �y còn x t mu�i" m
t v� thi	u tá � th� ký tòa 
so n v� chuy�n: trang 1 ��ng �nh và hai l i có bài th� �� kích ch�ng b�nh quan 
liêu! Khi d� lên tr�i �� soi thì m�i th�y hai bài �y dính vào nhau, d�a l�ng vào 
nhau! Không th� th	 ��"c. K1 ��ch chúng ta nó thâm t�m. Không th� �� chúng 
nó dán m
t bài �� kích trên l�ng các c# ��"c. T� �ó, các ông th� ký tòa so n 
còn ph�i soi lên tr�i xem m�t sau các bài và �nh có các v� lãnh � o có dính v�i 
m
t bài th� �� kích hay m
t bài châm bi	m nào không? Cho �	n cái �uôi ti	p 
sang trang 4 c�ng v�y, không th� �� cho bài c�a các c# hay là bài nói �	n ho t 
�
ng c�a các c# ��ng sát bên m
t bài nói �	n m
t hi�n t�"ng tiêu c�c nào �ó... 
Có � trong ngh� và có hi�u trách nhi�m ng��i lính gác m+n cán nh� v�y m�i 
th�y h	t cái ngóc ngách �	n oái o�m nh� k� trên. Tôi c�ng ch�a th�y báo c�a 
%�ng c
ng s�n Liên xô hay Trung Qu�c có nhng kinh nghi�m �
c �áo d� k* 
nh� th	. Th	 mà v� nguyên phó t$ng �y hi�n l i là phó t$ng th� ký c�a H
i nhà 
báo Vi�t nam, t
i nghi�p cho c� làng báo. Có m
t th�i, b�nh sính ch�c t��c c�a 
các c# lãnh � o ��"c th� hi�n m
t cách n�ng n� và l
 li(u trên m�t báo. Trong 
m
t tin có khi ch�c t��c c�a các c# phô ra dài h�n n
i dung c�a ho t �
ng . Có 
khi trong m
t s� báo có �	n 6, 7 tin t�c ho i �
ng c�a các v�, nh� khi ti	p m
t 
�oàn � i bi�u qu�c t	 nào �ó, tin �ón � sân bay, tin �	n nhà khách chính ph�, tin 
h
i �àm, tin chiêu �ãi, tin mít tinh... t�t c� ch�c t��c c�a ch� và khách ��u ph�i 
��a ra b,ng h	t trong m.i m
t tin! Ch� kh$ cho anh ch� em � ban th� ký tòa 
so n, ph�i có m
t b�ng li�t kê �� m�i ch�c t��c c�a các c# �� t�nh táo dò l i cho 
th�t k-. M
t ng��i ��c, m
t ng��i dò, r�i nghe c� nh� là t#ng kinh l�p �i l�p l i 
không bi	t chán v�y! Ng��i ��c báo, ng��i nghe �ài c� nh� là b� tra t�n � m�t, 
� tai, � th�n kinh b�i: bi	t r�i kh$ l�m, c� nói l�p �i l�p l i hoài! 
Có l�n tin ho t �
ng c�a ông Nguy(n Thanh Bình thi	u m
t ch�c trong 3 ch�c 
c�a ông, th	 là v�n phòng thành u0 Hà n
i g�i �i�n sang báo Nhân Dân "th�m 
h'i" t i sao? Th� tr��ng chúng tôi b� m�t ch�c trong ban bí th� r�i sao? H� 
không th� ch�u ��"c r,ng hai ch�c c�a ông là u0 viên b
 chính tr� trung ��ng 
��ng và bí th� thành u0 Hà n
i l i không �i kèm v�i ch�c bí th� trung ��ng 
��ng na! Th�t là m
t ki�u k* m#c c� ph�i k� cho h	t m�i ch�c và t��c: ông 
Nguy(n V�n A, nguyên chánh t$ng, ���ng kim chánh h��ng h
i, hàn lâm th� 
�
c, Kim ti�n h ng 3, tòng c&u ph3m v�n giai... Còn chuy�n th� b�c c�ng th�t 
phi�n toái. Trong B
 Chính Tr� ph�i theo �úng tr�t t� t� s� 1 �	n s� 13. Khi x	p 
hàng ti	p khách và khi in trên báo c�ng th	. D o sau % i h
i 4 (n�m 1976) ông 



Võ Nguyên Giáp b.ng nhiên lùi xu�ng sau ông Lê %�c Th�. Thông t�n xã �i�n 
h'i báo Nhân Dân ai quy ��nh v�y. Báo Nhân Dân tr� l�i: �ây là ch� th� c�a trên, 
t� nay c� nh� th	. R�i �
t nhiên ông T� Hu ��u n�m 1982 ��"c x	p trên ông 
Nguy(n V�n Linh, l i ��"c gi�i thích: �ây là quy ��nh c�a trên, ông Linh s�p ra 
kh'i B
 Chính Tr� r�i, ch� còn ph# trách T$ng công �oàn thôi? 
S� x	p ��t tôn ti tr�t t� ki�u k* m#c c�, ng�i chi	u trên, chi	u d��i, an ph�n tiên 
ch� � �ình làng, không ph�i ch� áp d#ng cho ng��i v+n s�ng mà còn dùng cho 
nhng ng��i ch	t, cho nhng thây ma na? 

Tôn ty tr�t t� cho nhng xác ch	t 

Ông Tr�n T& Bình t�ng ��"c %�ng c
ng s�n Vi�t nam coi là m
t công th�n c�a 
��ng. Ông xu�t thân t� phu ��n �i�n cao su Phú Riêng, Nam B
, lãnh � o phong 
trào ��u tranh �òi quy�n l"i c�a phu ��n �i�n t� h�i 1930, 1931. Ông b� tù �ày 
�i Côn %�o, sau T$ng kh�i ngh�a 1945 ông vào quân �
i, làm chính u0 tr��ng 
L#c Quân, v� sau ��"c b�u vào ban ch�p hành trung ��ng ��ng t i � i h
i 3 
(tháng 12-1960) r�i nh�n ch�c v# r�t quan tr�ng: d i s� ��c m�nh toàn quy�n 
c�a n��c Vi�t nam Dân Ch� C
ng Hòa � B�c Kinh, thay cho ông Hoàng V�n 
Hoan v�a vào B
 chính tr�. Ông m�t vì b�nh sau khi làm nhi�m v# th�t ch�t tình 
hu ngh� Vi�t - Trung g�n 10 n�m . 
L! ra ông ��"c chôn c�t � ngh�a trang Mai D�ch, n�i dành cho nhng cán b
 
��"c �ánh giá là có công c�a ��ng và nhà n��c. Trong quân �
i ph�i là c�p 
t��ng m�i ��"c n,m trong ngh�a trang �y. Th	 nh�ng ông ch� ��"c n,m yên 
ngh� � V�n %i�n, v�i dân th��ng. Có l! ông là u0 viên trung ��ng ��ng c�c k* 
hi	m hoi b� th�t s�ng �
t ng
t. Lý do vì sao? Ch�ng ai gi�i thích c�. Có ng��i 
cho r,ng vì ông b� k	t t
i là Mao-ít quá nhi�u, quá n�ng. Oan cho ông, vì �i�u l� 
��ng t� n�m 1951 � % i h
i l�n th� hai trên Vi�t B�c �ã ghi rõ t� t��ng Mao 
Tr ch %ông là c� s� lý lu�n c�a %�ng lao �
ng Vi�t nam kia mà! Ho�c vì ông 
không ép n$i phía Trung Qu�c th�c hi�n cam k	t t� n�m 1963 r,ng n	u M- 
�#ng vào mi�n B�c b,ng không quân, h�i quân hay b
 binh thì Trung Qu�c s! 
l�p t�c tham chi	n b,ng hành �
ng và l�c l�"ng t��ng ���ng, b,ng máy bay, 
tàu chi	n ho�c các s� �oàn chính quy tùy theo tình hình. Sau này ông Mao b� 
ch�t v�n, �ã tr� l�i xu� xòa r,ng: �y, các ��ng chí lãnh � o quân s� c�a chúng 
tôi �ã t' ra h�ng hái quá �áng? (Theo l�i k� c�a t��ng Lê Quang % o v�i m
t s� 
s� quan quân �
i). Vong linh ông Tr�n T& Bình v+n có th� bình yên khi bi	t r,ng 
ông Th�"ng t��ng Chu V�n T�n, con hùm B�c S�n, ng��i sáng l�p ra �
i du 
kích B�c S�n h�i 1943 c�ng không có ch. � ngh�a trang Mai D�ch. Ông ch	t � 
quân y vi�n 108, l�ng l!, không m
t l�i cáo phó trên báo. Còn t� h�n th	, khi gia 
�ình ông �em b�c �nh th� ông m�c quân ph#c v�i quân hàm th�"ng t��ng, 3 
sao vàng chóe trên n�n kim tuy	n, 20 huân ch��ng và huy hi�u trên ng�c thì 
li�n b� m
t cán b
 c�a c#c b�o v� quân �
i gi�t l�y, xé �ôi và g�i ông là: tên 
ph�n b
i?  
T��ng %�ng Kim Giang, phó ch� nhi�m T$ng ch#c h�u c�n, tr�c ti	p ��m nh�n 
vi�c ti	p t	 h�u c�n cho chi	n d�ch %i�n Biên Ph� c�ng v�y. Ông ch	t trong tù 



tr��c n�m 1975, �ám ma lèo tèo m�y ch#c ng��i, không kèn không tr�ng, 
không �i	u v�n! Các v� trên �ây không h� b� x& � tòa án nào, không ai b� t��c 
quân t�ch, nh�ng v+n b� coi nh� là ph m pháp! R�i �ây ai s! khôi ph#c danh d� 
cho các ông. Tôi c�ng nh� �	n �ám tang c�a nhà v�n lão thành 73 tu$i giáo s� 
Phan Khôi � Hà n
i d o nào, ch� có 5, 7 ng��i thân �i ��a �ám. 
Có chuy�n ng�"c ��i là nhi�u nhà v�n, nhà th�, trí th�c có tài, uyên bác, �óng 
góp khá l�n cho n�n v�n hóa, h�c thu�t trong n��c thì b� coi th��ng, khi m�t l i 
b� phân bi�t ��i x&, cho n,m ngh� � V�n %i�n. T�t nhiên nhi�u v� có ��c �
, 
không màng công danh, không �òi gì cho riêng mình, nh�ng �ây là �i�u phi lý 
trong xã h
i. M
t %ào Duy Anh, m
t V� Ng�c Phan, m
t Nguy(n Công Hoan, 
m
t Nguyên H�ng, m
t Nguy(n Quân, cho �	n m
t tác gia L�u Quang V�, m
t 
giáo s� Bùi Huy %áp, m
t nhà nông h�c L��ng %ình C�a, m
t h�a s� Bùi Xuân 
Phái, m
t h�a s� Nguy(n Gia Trí, m
t nhà nghiên c�u Bùi Công Tr�ng, k� ra 
còn có công lao và thành tích h�n bi	t bao v� n,m trong ngh�a trang Mai D�ch. 
Có l�n m
t anh b n nhà báo � S� Công An Hà n
i cho bi	t, v�i gi�ng tho�i mái 
ít th�y � ngành an ninh:  
- Ông �i, báu gì cái ngh�a trang Mai D�ch mà nhi�u ông c� nh�m nhe �� gi ch.. 
Ông có bi	t không? Khu �ó � g�n n�i � c�a nhi�u �oàn v�n công: C� �êm th� 
b�y là các n�m n tài t& h� vào trong ây �� d� �� các trò cho các c# xem! C� s� 
h�c sinh tr��ng th��ng nghi�p, tr��ng � i h�c s� ph m c�ng �èo nhau t�i �ó! 
Mai D�ch hay là d�ch c�a ngày nay �ó! 
R�i anh ta r� tai tôi: 
- Xin báo �� ông bi	t, m
t s� ng��i b�t mãn không bi	t th$ l
 n.i u�t c�a mình 
� �âu, còn chui hàng rào vào �ó vi	t b�y r�i còn "b�y" c� lên m
 các c# l�n 
nh�t. Có m
t c# l�n l�m, tôi không ti�n nói tên, nh�ng ch�c là trù úm trong 
ngành t$ ch�c quá l�m nên b� �	n m�y l�n? Ch� kh$ cho anh em , gác � �ó, ph�i 
gánh n��c �	n r&a c� làm v� sinh, có khi còn ph�i g�i c� xe b�m n��c c�a S� 
v� sinh thành ph� �	n d�n d/p c� bu$i na ch�! Các c# nhà ta x�a nay thâm 
thúy th�t, chúc nhau sau này ��"c m� yên, m� �/p, �� phúc ��c l i cho con 
cháu ��"c h��ng, qu� là �ã t�ng có nhi�u kinh nghi�m. 
Trên báo %�ng �ã có quy ��nh r�t t� m� khi có quan ch�c qua ��i, ai ��"c ��ng � 
trang nh�t, ai � trang t�. Ai ��"c � ��u trang, ai � gia trang, ai � g�n cu�i 
trang. Ai thì có �nh và ti�u s& kèm theo, �nh c) bao nhiêu, ti�u s& dài bao nhiêu. 
Cho �	n tên g�i c�ng phân bi�t. V� này tr� lên thì ��"c g�i là Cáo Phó, v� kia 
tr� xu�ng thì g�i là Tin Bu�n. Cáo phó là ti	ng Tàu, cao h�n, quý phái h�n ti	ng 
ta nôm na, bình dân! Cho �	n l�i phát bi�u tr��c m
 c�ng phân chia ra là: %i	u 
v�n là cao nh�t, L�i �i	u là trung bình, trích phát bi�u là th�p h�n, không ��ng 
gì h	t là th�p nh�t! H�i n�m 1978, 1979, thành u0 và u0 ban nhân dân thành ph� 
H� Chí Minh quy	t ��nh gi�i t'a Ngh�a Trang M c %�nh Chi, m
t s� th� c�a 
nhân dân, trong �ó có c� gia �ình ��ng viên t�p k	t ra B�c tr� v� khi	u n i, can 
ng�n, g&i t�i báo Quân %
i Nhân Dân. Chúng tôi chuy�n nhng th� �y �	n v�n 
phòng thành u0 và ghi rõ: Nên cân nh�c r�t k-, vi�c này không nên làm vì th�t 
nhân tâm quá, s! �� l i h�u qu� x�u r�t lâu dài vì nhân dân ta có truy�n th�ng 
quan tâm �	n m� m�. . Nh�ng vi�c �ã quy	t ��nh, c� làm! Theo quan ni�m c�a 



m
t s� ng��i lãnh � o c
ng s�n thì "ng#y" mãi là "ng#y", c� ng��i s�ng và 
ng��i �ã ch	t, là công dân lo i 2, hay không th� coi là công dân ��"c. Nh��ng 
ch. cho công dân lo i 1, và c� ng��i ch	t c�ng ph�i ��i �i �� �ó ch��ng m�t 
quá! Trong ngh�a trang M c %�nh Chi có m�y tr�m ngôi m
. T� t$ng th�ng, b
 
tr��ng, � i t��ng, trung t��ng c�a ch	 �
 c� �	n viên ch�c, nhà buôn, trí th�c, 
th��ng dân. T�t c� ph�i d�i �i trong th�i gian ng�n. Quá hai tháng thì nhà n��c 
s! làm, �i ph�ng phiu �� xây d�ng công viên Lê V�n Tám cho thi	u nhi. Th	 là 
các cháu thi	u nhi ngây th� ��"c kéo vào m
t vi�c làm th�t ��c, th�t nhân tám, 
mù quáng, �úng b�n ch�t c�a nhng ng��i lãnh � o c
ng s�n c�c �oan, ch� 
quan, kiêu ng o, m�t h	t tình nhân ái v�n là truy�n th�ng c�a dân t
c. Theo h�, 
lãnh t# cao nh�t thì có l�ng, các v� qu�n th�n thì có ngh�a trang l�n, r
ng, ��y 
hoa và cây thông, dán th��ng thì � n�i xa, ��t x�u, lu
m thu
m, còn dân "ng#y" 
thì v�t �i, t�ng �i th�t xa cho khu�t m�t! %ây còn là m
t ki�u tr� thù tr�ch 
th�"ng và ngu ��t, t� chu�c thêm thù oán. Tôi ��"c bi	t rõ ông Mai Chí Th� là 
ng��i �� x��ng và r�p tâm làm vi�c này không chút ��n �o, trên c��ng v� ch� 
t�ch thành ph�. Nghe nói qu- �en c�a thành u0 thu ��"c nhi�u vàng t� m
t s� 
m
. Ông M��i H��ng, phó bí th� thành u0 h�i �ó, sau ra Hà n
i làm Phó bí th� 
Thành �y Hà n
i, sau này là Tr��ng ban T$ ch�c chính quy�n, c�ng r�t hãng hái 
trong vi�c "di dân �ã ch	t" tàn ác này. � Hà n
i ông còn �óng v i ch� ch�t trong 
chi	n d�ch X30, h�i gia n�m 1983, t�ch thu m
t lo t nhà và x��ng t� nhân, 
trong �ó có c� s� c�a ông vua l�p Ch3m, c�a m�y anh lái máy bay và m
t 
thuy�n tr��ng � làng Ng�c Hà, trên ���ng Nguy(n Du và ph� ch" Hôm... Vi�c 
t�ch thu không m�y may qua xét x& c�a tòa án, �	n t�n n�m 1990 m�i tr� l i cho 
ch� c� không m
t l�i xin l.i, sau khi �ã tàn phá nhng c� s� �ó r�i. Phó bí th� 
thành �y mà có quy�n ra l�nh t�ch thu nhà c&a c�a công dân, th�t qu� ch�a � �âu 
có. Tôi h'i chuy�n này m
t lu�t s� � Hà n
i v�n là chánh án tòa án nhân dân Hà 
n
i �ã ngh� h�u. Ông ta l�c ��u, ngao ngán: th	 là công dân Tr�n Qu�c H��ng 
t�ch thu nhà c�a 30 công dân khác, theo �úng pháp lu�t mà nói là th	. Và c�ng 
theo �úng pháp lu�t thì ông ta ph�i vào h'a lò vì l m quy�n, h� ��, làm b�y! 
C�ng c�n nói lên chính sách tr� thù c�a m
t s� ng��i lãnh � o � �ia ph��ng ��i 
v�i ngh�a trang. quân �
i c� � gia ���ng xa l
 t� Sài Gòn �i Biên Hòa. � �ây 
có c� ngàn m
 thu
c �� các c�p t� binh nhì �	n c�p t��ng ch	t trong chi	n 
tranh. Sau ngày 30-4-1975, khu v�c này không còn ��"c qu�n lý nh� tr��c na, 
� trong hoàn c�nh g�n nh� b� tàn phá, b' m�c cho gió m�a. Ngay t� h�i 1976, 
chúng tôi ghé th�m n�i �ây g�p ông phó ch� t�ch qu�n Th� %�c còn r�t tr1 và 
góp ý r,ng: nên duy trì và m� r
ng vi�c bán h��ng n	n và hoa cho bà con �	n 
vi	ng m
 c�a thân nhân; r,ng nhng ngày l( T	t, chính quy�n ��a ph��ng nên 
t o �i�u ki�n cho xe �ò ph#c v# thêm chuy	n. Ng��i �ã ch	t r�i càng không nên 
phân bi�t ��i x&. V�a qua cu
c chi	n tranh mang tính ch�t huynh �� t��ng tàn, 
nên có cách nhìn thoáng r
ng �� g�n bó con dân m
t n��c thành m
t kh�i, m�i 
s� phân bi�t ��u có h i? Th	 nh�ng sau m
t th�i gian, khu v�c này càng xu�ng 
c�p m
t cách t� h i. %ã �	n lúc nhìn l i t�t c� nhng ��i x& theo ki�u "l�p 
tr��ng giai c�p" c�ng nh�c, máy móc và c�c �oan nh� th	, b�t c� nhng ng��i 
ch	t c�ng b� phân bi�t ��i x& và tr�ng ph t. m
t thái �
 trái � o ��c mà c�ng 



thi	u khôn ngoan! L�y oán báo ân M
t s� vùng càn c� c� t�ng nuôi d�)ng cán 
b
 và m
t s� ��n v� b
 �
i trong chi	n tranh cho �	n nay v+n � trong tình tr ng 
�ói nghèo và l c h�u. Nhng lúc khó kh�n nh�t, bà con mang tài s�n ra c�ng 
hi	n, có khi không k� ��n m ng sông c�a mình. %	n nay nhng n�i xa xôi h1o 
lánh �y nh� hoàn toàn b� lãng quên. 
 
Có nhng tr��ng h"p còn t� h�n th	, ngh�a là coi nhng ng��i t�ng giúp �) 
mình nh� k1 thù, ��i x& v�i h� th�t tàn nh+n. Ví nh� tr��ng h"p c�a linh m#c 
Chân Tín và ông Nguy(n Ng�c Lan. Tôi ��"c quen bi	t hai ông t� khi tôi � 
trong tr i Davis ��u n�m 1973, qua m�y nhà báo Pháp và Tây %�c. Linh m#c 
Chân Tín r�t quan tâm �	n công b,ng xã h
i, �	n hoàn c�nh b� �ày ��a c�a tù 
nhân b� nh�t � Côn %�o � khám l�n Sài Gòn, ��c bi�t là anh ch� em tù nhân 
c
ng s�n. Linh m#c �ã quyên góp nhi�u ti�n nong, áo qu�n, thu�c men �� 
chuy�n vào cho anh ch� em b� tù � khám l�n Sài Gòn, � Côn %�o và c� � Phú 
Qu�c n�i có h�n 2000 tù quân nhân, ph�n l�n s� quan và binh lính các ��n v� 
mi�n B�c b� b�t trong chi	n tranh. Linh m#c �ã ��a ra nhng ki	n ngh� s�c s�o 
�òi c�i thi�n ch	 �
 lao tù, t� ch. c�m ch� nh#c hình, tra t�n tù nhân �	n ch. 
khám b�nh, cha b�nh, g&i thu�c men nhng ng��i tù b� th��ng và �au �m... 
Ông �òi cho tù nhân ��"c thân nhân �	n th�m nuôi, ti	p nh�n th� t� gia �ình 
g&i �	n c�ng nh� g&i th� c�a ng��i lù v� các gia �ình h�... Linh m#c c�ng r�t 
quan tâm �	n cu
c s�ng c�a nhng tù chính tr�. Ông Nguy(n Ng�c Lan khi còn 
là linh m#c � nhà th� K* %�ng c�ng c� tìm cách liên l c v�i �oàn � i bi�u mi�n 
B�c, bi�u th� lòng mong mu�n ��t n��c thanh bình, c� dân t
c ��"c hòa h"p, 
phát huy n�n v�n hóa dân t
c phát tri�n giáo d#c... Ông không d�u thi�n c�m ��i 
v�i nhng vi�c làm t�t � mi�n B�c h�i �y nh� d y � các tr��ng � i h�c b,ng 
ti	ng Vi�t, công vi�c kh�o c$, vi�c xu�t b�n các sách quý c�a các danh nhân dân 
t
c... Ông r�t mong nh�n ��"c nhng t p chí chuyên ngành khoa h�c c�a mi�n 
B�c. Ông c�ng t�ng ra c�n c� c�a quân gi�i phóng � B	n L�c �� bàn v� chánh 
sách hòa h"p. Sau ngày 30 tháng 4 n�m 1975, tôi l i có d�p g�p g) hai ông, nói 
chuy�n khá lâu � trong dinh %
c L�p. 
V� sau, hai ông r�t b�n kho�n v� chính sách tri�u t�p nhng s� quan và viên 
ch�c c� �i "h�c c�i t o" quá lâu, "không khác chi b� b�t giam", xem ch�ng 
không $n, không có l"i "trái v�i nhng �i�u quý ông �ã nói tr��c �ây", "làm x�u 
�i hình �nh c�a n��c mình v�i qu�c t	 ... Hai ông ��u không có l�p tr��ng 
ch�ng c
ng mà ch� là phê phán nhng sai l�m c�a ��ng c
ng s�n. Linh m#c 
Chân Tín kêu g�i nhng ng��i c�m quy�n hãy "sám h�i", ngh�a là công khai 
th�a nh�n sai l�m �� s&a cha, có khác gì �i�u mà nhng ng��i c
ng s�n th��ng 
nói: thành kh3n t� phê bình �� ti	n b
! Th	 mà hai ông b� ch#p m� là kêu g�i 
giáo dân l�t �$ ch	 �
, gáy r�i, �� r�i b� qu�n thúc su�t 3 n�m! 
Ông Nguy(n Ng�c Lan g�y nh�ng không y	u. Tinh th�n ông r�t kh'e kho�n, l i 
hóm h�nh. %�c h�i ký c�a ông có th� th�y rõ b�n l�nh s�ng c�a m
t ng��i công 
giáo d�n thân cho dân t
c. Ông th��ng nh�c hai câu c�a Nguy(n Trãi "Ung 
dung ta nói �i�u ta ngh�, Cúi ng&a theo ng��i quy	t ch�ng theo. Khi cán b
 công 
an ��c t�p nh�t ký c�a ông và tra h'i thêm chi ti	t, ông �i�m t�nh tr� l�i: "Không 



ai ��c nh�t ký c�a ng��i khác l i h'i thêm chi ti	t!". Khi h� h'i v�n: ba c�m 
�y có nhng ai? Ông �áp: Tôi không quen t��ng trình v� khách b n c�a tôi. Khi 
h� ch�t v�n: sao ông l i g&i nh�t ký ra n��c ngoài? ông c��i: Các ông t�ch thu 
c�a tôi, nay tôi càng th�y g&i ra n��c ngoài là �úng: (ông �ã sao m
t b�n �� g&i 
�i t� tr��c khi b� b�t). M�y c�u công an lo ng i: � ngoài h� s! in! Ông l i c��i 
m�i: không l! tôi vi	t �� dành cho nhng ng��i c�)ng �o t nh�t ký c�a tôi ��c 
m
t mình! Th�t là kh3u khí b)n c"t mà ��nh � c. %	n khi h� ��a bút, gi�y, b�t 
ông khai thêm trên gi�y t�, ông �áp: Tôi s! không vi	t gì c�, 2000 trang nh�t ký 
là quá nhi�u r�i! 
H� b�t ông nói, tay h� s4n s$ �� ghi chép, ông v+n c��i g,n: Tôi không nói, tôi 
� t� th	 b� dí súng vào h�ng, không có t� do thì có gì �� mà nói! 
Cu�i cùng cán b
 an ninh ��u d�u, nói v�i linh m#c Chân Tín m�i ông c
ng tác 
v�i chúng tôi, chúng tôi s! giao ông vi�c l�n. Linh m#c �áp: 3 bài gi�ng sám h�i 
c�a tôi là c
ng tác v�i nhà n��c r�i �ó ch�? Thú v� th�t, hai v� m�t quy�n công 
dân, b� qu�n thúc l i t� do �n nói, �àng hoàng t� tin h�n bao gi� h	t, còn nhng 
ng��i c�m quy�n tr�ng ph t h� thì b�i r�i, �u�i lý và lép v	 h�n. %�i v�i m
t s� 
v� c�m ��u � o Ph�t c�ng th	. %�ng và nhà n��c x& s� tùy ti�n, theo yêu c�u 
chính tr� c�a riêng mình l�ng lúc m
t, ch�a bao gi� th�t lòng tôn tr�ng t� do tín 
ng�)ng c�. M�y l�n �i qua Hu	, tôi ��u ghé th�m Hòa Th�"ng Thích %ôn H�u, 
ng��i �ã ��"c m�i tham gia M�t Tr�n Gi�i Phóng t� T	t M�u Thân 1968. H�i 
1987, Hòa th�"ng còn qu�c th��c khi �ã h�n 80 tu$i, trông r�t hi�n, �/p lão hai 
tai dày to, ch�y dài xu�ng vai, �ôi mát sáng mà d�u. Ch Hán c# vi	t r�t c�ng 
c'i, l i có hoa tay. C# gi�i thích cho chúng tôi m�y câu ��i ch� Hán treo � trên 
chùa. C# thích nói chuy�n v�n th�, t� th� c�a vua T� %�c �	n th� c�a Nguy(n 
Trãi, Nguy(n B�nh Khiêm. Khi nói �	n chính tr� thì c# c� l�c ��u hoài! C# than: 
tôi chán l�m, ngán l�m r�i. Ban tôn giáo c�a chánh ph� coi chúng lôi là tr1 nít. 
H� c� mu�n b�t � o Ph�t làm tôi m�i cho h�! H� coi � o Ph�t nh� là c�a h�, h� 
ch�n ng��i ��t lên ��u chúng tôi. Tôi ngán quá r�i. R�i c# m�a mai là: Công 
giáo c�ng có công giáo qu�c doanh; Ph�t giáo c�ng có Ph�t giáo qu�c doanh, h� 
chia r! các tôn giáo �� h� d( cai tr�! 
C# nói tr��c: D o này s�c y	u quá c�ng vì tôi bu�n cho � o không có t� do! 
N	u tôi có v� ch�u Ph�t t$, tôi c�ng xin mi(n tr��c là ch� có nh�c gì cái ch�c v# 
h� giao cho tôi h�i M�u Thân mà c�ng xin nhà n��c kh'i phúng vi	ng gì h	t. 
N	u có quý tr�ng tôi, ch� xin �� cho � o Ph�t tui ��"c t� do trong khuôn viên 
nhà chùa... 
C�ng v+n là chánh sách "l�y oán báo ân" c�a nhng ng��i lãnh � o c
ng s�n 
giáo �i�u và b�o th�. Tôi �ã g�p m
t ni cô r�t tr1 ng��i Hu	 t�ng d� phiên tòa � 
Sài Gòn k	t án l& hình � i ��c Thích Trí Siêu, m
t trí th�c c) l�n c�a � o Ph�t. 
Cô k�: Lúc tuyên án, b�n lôi khóc �i là khóc, v�y mà Ngài v+y tay v� phía 
chúng tôi, c��i r�t to, m�t r ng lên thi�t là l ! Ngài nói: h� chà lên lu�t pháp, h� 
là k1 gian, k1 ác, mình quang minh thì s" gì ai? R�i ngài c��i. H� �âu dám gi	t 
Ngài! 
Nhng ng��i lãnh � o mù quáng "còn l�y oán báo ân" v�i c� trí th�c. Ngay � 
trong ��ng, trí th�c v+n luôn b� thành ki	n, ��ng viên trí th�c c� nh� là ��ng 



viên lo i hai? Còn trí th�c ngoài ��ng thì b� thành ki	n n�ng n�. H� c�ng b� coi 
nh� là công dân lo i 2. M
t câu chuy�n tôi th��ng nh� �	n. %ó là s� c� x& c�a 
h� ��i v�i ông Tr��ng %ình Du. Các b n t�ng � mi�n Nam ��u bi	t �	n lu�t s� 
Tr��ng %ình Du. Có dân ông �ã ra tranh c& t$ng th�ng, ��nh �� s�c v�i trung 
t��ng Nguy(n V�n Thi�u. Ông n$i ti	ng là m
t trí th�c ngay th�t, liêm khi	t, 
ông lên ti	ng m nh m! t� cáo t� tham nh�ng c�a chính quy�n Nguy(n V�n 
Thi�u, v ch m�t nhng c�n th�n chuyên �n b3n nh� t��ng %�ng V�n Quang, 
ng��i tin c3n c�a t��ng Thi�u. %ông ��o trí th�c và h�c sinh, sinh viên �ng h
 
ông. Th	 r�i chính quy�n Thi�u ki	m c� b�t giam ông. Ông b� tù, b� bu
c t
i vu 
kh�ng, nói x�u chính quy�n... Ông có con trai là Tr��ng %ình Hùng, h�c � M-, 
t�ng tham gia phong trào h�c sinh, sinh viên ph�n chi	n � Sài Gòn và � Hoa K*. 
Anh Hùng h�c gi'i, có c�m tình v�i M�t Tr�n Gi�i Phóng, th��ng liên l c v�i 
c� quan � i di�n n��c Vi�t nam dân ch� c
ng hòa � Liên Hi�p Qu�c �óng l i 
New York. Có vài l�n anh Hùng �ã g�p ông %inh Bá Thi, � i di�n c�a Hà n
i � 
New York. Chính vì chuy�n �y mà anh Hùng b� 7 n�m tù giam � Hoa K* v� t
i 
"làm gián �i�p cho Vi�t c
ng" r�i b� tr#c xu�t kh'i Hoa K*, anh sang Hà Lan và 
hi�n v+n còn � �ó. 
Sau 30 tháng 4 n�m 1975, tôi g�p lu�t s� Tr��ng %ình Du trong m
t bu$i nói 
chuy�n do H
i Trí Th�c yêu n��c t$ ch�c � ���ng Nguy(n Thông, Sài Gòn. Do 
uy tín c�a ông, có l�n ông ��"c c& làm t$ tr��ng m
t t$ nghiên c�u v� chính trì, 
h��ng �+n anh ch� em th�o lu�n, ông còn nhi�t tình tham gia nghiên c�u m
t s� 
chuyên �� kinh t	 và lu�t pháp, theo yêu c�u c�a m
t s� c� quan các B
 và u0 
ban nhân dân hành ph�. Th	 r�i, b.ng nhiên ông b� ��a �i an trí? Anh ch� em trí 
th�c Sài Gòn s&ng s�t. M
t con ng��i liêm khi	t, trung th�c, mu�n hòa gi�i dân 
t
c, sao l i b� gi? Tôi tìm hi�u � B
 n
i v# t i c� quan � i di�n phía Nam. Thì 
ra trong các n�m 1977 và 1978, m
t s� t$ ch�c ch�ng ��i b� v), s� b� b�t có 
ng��i khai r,ng n	u vi�c h� thành � t thì s! gi�i thi�u ông Tr��ng %ình Du ra 
làm t$ng th�ng. Th	 là nhng cái ��u h�m h� tóm c$ ��ch c�a c� quan công an 
li�n nh�n xét: nó �ây r�i! Nó �ích th� là tay chân CLA c) b� n,m vùng r�i! Th	 
là ông b� gi! Không có ch�ng c� gì rõ c� nên h� s� không sao d�ng nên n$i. 
R�i ông b� bí m�t ��a ra mi�n B�c, không ai ��a ra m
t l�i gi�i thích nào c�! Hè 
1987, ông ��"c h� cho tr� v� Sài Gòn trong tình tr ng �m y	u n�ng. Ông m�t 
n�m 1991 trong ni�m u�t h�n không nguôi, gia �ình ly tán, nhà c&a và tài s�n 
g�n nh� tiêu ma. 
Tôi ngh� trong b�n danh sách dài c�a nhng ng��i tù chính tr� còn l i, bên c nh 
nhng bác s� Nguy(n %an Qu	, giáo s� %oàn Vi	t Ho t, các v� Thích Trí Siêu, 
Thích Tu� S-, c�n nêu thêm tên lu�t s� Tr��ng %ình Du t�ng b� gi su�t m��i 
n�m mà không ��"c xét x&. %ây có th� là m
t v# án l�n, b�t ng��i vô c�, trót 
b�t r�i không dám ��a ra xét x&, �� cho n n nhân cao tu$i �m y	u ch� ch	t . 
Ng��i ch	t thì thôi không còn cãi ��"c! H� l�p lu�n nh� v�y? 

M
t c# già 50 tu$i 



� ngoài n��c, khá nhi�u ng��i Vi�t nam bi	t �	n Nguy(n Chí Thi�n. � trong 
n��c, ng�"c l i r�t nhi�u ng��i không bi	t anh là ai c�. Báo chí trong n��c 
không h� nh�c �	n anh, trong khi tin t�c v� anh, �nh c�a anh, th� c�a anh, tr� l�i 
ph'ng v�n c�a anh và sách in g�n 200 bài th� c�a anh ��"c ph� bi	n khá r
ng � 
ngoài n��c. %i�u r�t ti	c là tu$i tr1 � trong n��c có th� nói cho �	n nay, ch�ng 
bi	t gì v� anh c�! Cho nên xin ��"c nói �ôi �i�u v� anh. Anh n�m nay ch�ng 50 
tu$i. H�n 27 n�m trong nhà lù c�a ch	 �
 "Vi�t nam Dân Ch� C
ng Hòa, %
c 
L�p T� Do H nh Phúc" (!). Ngh�a là c� th�i thanh xuân và tr��ng thành c�a m
t 
con ng��i � trong 4 b�c t��ng, v�i công vi�c g�n nh� kh$ sai. Anh m�t h	t, m�t 
h�c v�n, tuy 20 tu$i anh h�c c�c gi'i, t�ng ��c sách nhi(u, th� v�n khá, ti	ng 
Pháp nói và vi	t r�t chu3n. M�t ngh� nghi�p, nay h'i anh khi �ã 50 tu$i anh làm 
ngh� gì? Ngh� ng�i tù! M�t h nh phúc gia �ình, không v", không con, 50 tu$i 
mà trông nh� c# già 70, m�t m�, �i l i khó, �au kh�p, bu
c óc, �au d  dày, y	u 
tim, �� th�. Anh m�t s�c kh'e, m�t tu$i tr1. M�t quá nhi�u th�, m�t h	t c� ��i 
ng��i. Anh nói ch�m, vì 30 n�m không có b n �� trao �$i tâm tình. 
T� nhi�u n�m, t$ ch�c ân Xá Qu�c T	 Amnesty International yêu c�u chính ph� 
Hà n
i tr� t� do cho anh. Ng��i ta im, không tr� l�i. Coi nh� anh không có trên 
��i. Anh m�i ��"c ra t� do n�m 1992, có l! h� ch� anh ch	t, nh�ng tuy �m và 
c�c y	u, anh s�ng �ai d�ng b,ng ngh� l�c khác th��ng. H� bu
c ph�i tr� t� do. 
B�t ��c d�, vì h� r�t s" anh. M
t anh b n � lâu n�m trong ngành lu�t � Hà n
i 
sang Paris g�p tôi, nói v� chuy�n anh ��"c t� do, nh�n xét: h� bu
c ph�i th� anh 
Thi�n là do s�c ép c�a qu�c t	. "Các c# b� bóp..: (xin l.i b n ��c, tôi vi	t rõ 
nguyên v�n) dái nên m�i ph�i nh� ra �ó! C�ng nh� Cam B�t c�ng th	? Không 
thì ch� hòng! 
Anh là m
t qu� bom "n$ ch�m" ��i v�i h�. Ai bi	t rõ ch	 �
 lao tù c
ng s�n 
Vi�t nam b,ng anh? C� ��i anh là hi�n thân c�a m
t chính sách �
c �oán tàn ác 
m�t h	t tính ng��i. Anh là hi�n thân c�a m
t b�n cáo tr ng lên án ch	 �
 mà 
không ai bênh v�c n$i na. Cu
c ��i anh kh�i d�y s� ph�n n
, s� c�m gi�n, s� 
khinh b� ��i v�i c� m
t ch	 �
 �ang suy tàn. 
T
i anh là gì? Theo m
t ngu�n ch�a ��y �� c�u h�c sinh H�i phòng r�i Hà n
i 
(tr��ng Albert Sarraut) �y t�ng ��c Voltaire, Victor Hu go, Diderot, Jean 
Jacques Rousseau... và hi�u t� do quý giá ra sao. Anh khoái ��c nhng t� Giai 
Ph3m ��u n�m 1956, chu3n b� ra t� báo Vì Dân thì ��u n�m 1958 anh b� b�t. 
Các v� � s� công an H�i Phòng không th� ch�u n$i m
t c�u h�c sinh non cho/t 
dám nói là n��c ta ch�a có t� do. R,ng các ông �
c �oán! R,ng quy�n �n nói là 
v�n có c�a m.i ng��i khi sanh ra trên ��i, không th� b� l�"c �o t! "M
t tên 
ph�n �
ng b��ng b�nh!" Th	 là anh b� coi là ph�n t& c�c k* nguy hi�m! Và anh 
��"c g&i lên Hà n
i. L i kh3u cung, l i: ông nói ông nghe, tôi nói tôi nghe. H�, 
các quan ch�c an ninh, không ch�u anh, t�t nhiên! Còn anh, anh không ��u hàng 
h�. Anh t� tin, và tin � chân lý. %ã có lúc h� ��nh x& án �� b' tù anh. Nh�ng 
ch�ng có m
t b,ng ch�ng gì v� b�t c� m
t ho t �
ng gì c�a anh c�. M
t gia 
�ình nhà giáo, c�u h�c sinh say mê ��c sách, h�c gi'i, ít giao du, moi �âu ra t
i? 
T o �âu ra ch�ng c�. %em ra x& thì ch� cãi lý, mà h� không có lý. 
Sau g�n 20 n�m giam anh, ch	 �
 "cho" anh t� do vào n�m 1978, không xét x&, 



không xin l.i, ch� �e và d�a: v� n,m yên, ngo ngoe là ch	t! Anh không n,m yên. 
Anh chép l i vào v�a �úng 192 bài th� làm trong g�n 20 n�m. %�a cho b n bè 
thì d( l
, b� t�ch thu, b� h�y. Anh ngh� mãi, ph�i g&i ra n��c ngoài. H�i Phòng là 
c&a bi�n, nh�ng không m
t chi	c tàu nào �i ra m
t n��c có ít nhi�u t� do. Ch� 
�i Tàu, �i Nga. Anh li�n lên Hà n
i, �i qua ngôi nhà c�a % i s� quán n��c Anh. 
%i th�ng vào, ��a c� t�p th� cùng m
t lá th�. Anh b� công an b�t. Lúc �y là 
tháng 4 n�m 1979. H� l i b' tù anh, v+n không xét x&, trong h�n 10 n�m na. 
%	n tháng 10 n�m 1991 anh ��"c t� do. S� quán Anh nh�t ��nh không trao t�p 
th� cho chính quy�n Vi�t nam. H� g&i v� Luân %ôn. Và cu�n sách in 192 bài 
th� c�a anh ��"c chào ��i, tên tác gi�: Khuy	t danh. Vì tránh �� ch	 �
 �
c 
�oán có c� �� tr� thù anh b�c th� g&i kèm theo t�p th�, có câu: "T� cu
c ��i tan 
nát c�a tôi, tôi ch� có m
t m� ��c: là ��"c th�y �ông ��o ng��i hi�u rõ ��"c 
r,ng ch� ngh�a c
ng s�n là m
t tai h�a l�n c�a loài ng��i." 
Nguyên v�n ti	ng Pháp: De ma vie, brisée, il ne reste quun seul rêve, cest de voi 
le plus grand nombre possible dhommes prendre conscience de ce que le 
communisme est ùn grand fléau de lhumanité.  
V� khí ch�ng ch�i l i �
c �oán là th�. Anh vi	t dõng d c nh� m
t tuyên ngôn: 
Gia lao tù, b�nh ho n, c� hàn 
Th� v+n b n, và th�a d� s�c b n.  
 
Anh nói rõ:  
 
Th� c�a tôi không có gì là �/p 
Nh� c��p v�, cùm k/p, máu, ho lao. 
Th� c�a tôi không có gì là cao 
Nh� ch	t chóc, m� hôi, báng súng 
Th� c�a tôi là nhng gì kinh kh�ng 
Nh� ��ng �oàn, lãnh t#, trung ��ng 
Th� c�a tôi kém ph�n t��ng t�"ng 
Nó th�t nh� tù, �ói, �au th��ng 
Th� c�a tôi ch� �� �ám dân th��ng 
Nhìn th�u su�t tim �en ph��ng qu0 �'... 
 
Gi�ng th� ph+n u�t, h�n c�m là do h� gây nên trong anh, ai c�ng d( thông hi�u 
�i�u �y. Trong tù, anh suy ngh�: 
 
T� v�"n lên ng��i m�t m�y tri�u n�m 
T� ng��i xu�ng v�"n m�t bao n�m? 
Xin m�i th	 gi�i t�i th�m 
Nhng tr i t�p trung núi r�ng sâu th�m 
Tù nhân � tru�ng t�ng bày ��ng t�m 
Khoai s�n tranh dành, cùm, b n, chém, b�m... 
%ánh ��p tha h�, ch	t qu�ng chu
t g�m. 
 



Anh có nhng b n tù lên 8 tu$i: 
 
M
t tay em tr$. "%�i xua �u$i " 
M
t tay em tr$. "H�n vô b�" 
Th	 gi�i �i ng��i có th� ng�. 
%ó là m
t tù nhân 8 tu$i 
 
Anh tâm s� v�i m.i ng��i chúng ta: 
 
Anh có bi	t gia lao tù cay ��ng 
Rét không qu�n, không áo, ��p hàm r�ng 
%ói! X��ng s��n x��ng s�ng tr�i c�ng . 
�m không thu�c, thân tàn xem khó chúng 
Tôi v+n có nhng �êm dài th�c tr�ng 
T o v�n th� câm l�ng anh �i! 
 
Ngh� v� anh, tôi b.ng mu�n có d�p h'i c�u th� t��ng Ph m V�n %�ng: Ông 
ngh� ra sao v� ng��i tù Nguy(n Chí Thi�n? Anh Thi�n có l! tr c tu$i v�i Ph m 
V�n D��ng con trai duy nh�t c�a ông. Ông có bi	t tr��ng h"p này không? Nay 
ông th�y ch	 �
 c�n ��i x& v�i anh Thi�n ra sao? Có th� có m
t l�i xin l.i 
không? L��ng tâm ông có yên $n không? N	u không h�i h�n thì c� bài lu�n v�n 
ông t�ng vi	t v� Nguy(n Trãi, xin h�y �i cho, xem nh� không có, vì ông không 
còn m
t chút t� cách nào �� nói �	n t�m lòng kiên dung v,ng v�c và lòng nhân 
ái cao sâu c�a Nguy(n Trãi c�. 

Chú r� � tu$i 62 

Cu
c ��i tan nát c�a anh thanh niên Nguy(n Chí Thi�n t� tu$i 20 �	n tu$i 50 
làm tôi nh� �	n m
t câu chuy�n khác. %ó là chuy�n ��i anh � i tá Nguy(n C�n, 
nhi�u cán b
 trong qu�n �
i mi�n B�c bi	t �	n. Anh ng��i Ngh� An, h�c tr��ng 
Qu�c H�c, Vinh, vào b
 �
i ngay sau cách m ng tháng tám. Anh là � i �
i 
tr��ng, r�i ti�u �oàn tr��ng � trung �oàn 57. Là h�c sinh tiêu t� s�n, anh có khá 
nhi�u tài. Ch�i �àn ghi ta, hát hay, �á bóng khá, r�t ch�m ��c sách v�n h�c ti	ng 
Vi�t và ti	ng pháp. H�i 1954 anh là trung �oàn phó � s� �oàn 304. 
Chuy�n gia �inh anh mang bi k�ch l�n cho anh, anh có v" t� khi h�n 16 tu$i, do 
gia �ình gán ghép theo ki�u phong ki	n. V" anh b�n anh 3 tu$i, nhà khá gi� � 
nông thôn, m
t m�t b� h'ng vì ��u mùa h�i nh'. Anh r�t bu�n vì không có tình 
yêu. Chi b
 anh (anh vào ��ng h�i 1948) qu�n r�t ch�t chuy�n này. Chuy�n b' 
v" b�t c� vì lý do gì b� coi là vô � o ��c. Chính u0 s� �oàn và quân khu khi có 
d�p l i "ng�n ch�n t� t��ng x�u xu�t hi�n � n�i anh, khuyên b�o anh nên yêu v" 
�� có con cho vui v1 hai bên gia �ình. Anh không th� thông, �ành câm l�ng, l�y 
b
 �
i làm cu
c s�ng gia �ình duy nh�t. N�m 1960 trong khung c�nh hòa bình, 
��"c b n bè góp ý anh làm ��n xin ly d�. Chi b
 l i h�p, bu
c anh ph�i rút ��n. 
Bà v" lúc �y �ã làm cán b
 � ngân hàng nhà n��c vi	t ��n t� cáo anh có t� 



t��ng ru�ng l+y v", g&i cho T$ng C#c Chính Tr� và cho h
i liên hi�p ph# n. 
Vi�c làm "vô � o ��c này c�a m
t s� quan b� ��a lên m�t báo Ph# N �� phân 
tích. Ng��i ta lên án anh là b� t� t��ng t� s�n thâm nh�p, chu
ng hình th�c, 
thích h��ng l c... Anh ru
t anh làm B
 tr��ng c�ng khuyên can anh ch� tìm 
cách ly d� v", ông ta s" �nh h��ng �	n mình! T$ng c#c chính tr� nh�n ��"c th� 
c�a Ch� t�ch h
i liên hi�p ph# n Vi�t nam yêu c�u T$ng c#c ph�i giáo d#c cán 
b
 c�a mình, ng�n ch�n vi�c làm sai trái, nh�t là Nguy(n C�n �ã là m
t � i tá. 
Bà v" ngh� r,ng tuy ch�ng mình không yêu mình, nh�ng r�i ng�n ch�n t�t c� 
ng� ���ng, r�i thì t$ ch�c s! bu
c ch�ng mình vào khuôn phép. Anh có ch y 
�,ng tr�i! %�ng, H
i ph# n, Quân �
i ��u bênh v�c ch�, lo gì ch� ch�ng th�ng. 
Th	 r�i m
t l�n ra h�p � Hà n
i, anh làm quen, m	n r�i yêu m
t ch� cán b
 làm 
� báo Nhân Dân. Bà v" bi	t ��"c càng l�ng l
n t� cáo v�i ��n v� c�a anh, báo 
cáo v�i T$ng c#c chính tr�, v�i H
i liên hi�p ph# n. Anh b� b�a vây, b� ki�m 
soát th� t�, b� c�m chân � phía Nam. Bà v" anh quy	t phá cho b,ng ��"c, dù 
ông ta không còn là c�a bà thì "bà c�ng không cho chúng nó có h nh phúc v�i 
nhau?" Bà quy	t phá �	n cùng. 
C� c� ch	 c�ng �ng h
 bà. Nhng ng��i thông c�m v�i anh ch� còn bi	t an �i 
anh, th��ng h i cho anh. Anh ph�i gánh ch�u m
t tình hình phi lý t� th�i phong 
ki	n, ��"c ch	 �
 "cách m ng" duy trì m
t cách �
c ác và phi lý, nhân danh 
nhân dân, nhân danh "ch� ngh�a xã h
i �u vi�t". %	n t�n n�m 1986, khi làn gió 
�$i m�i t� Liên xô th$i �	n, làm lung lay chút ít ch	 �
 �
c �oán già nua, anh 
m�i ly d� ��"c bà v" khôn ngoan và �áo ��. Lúc này anh �ã 62 tu$i, b�t ��u b� 
b�nh Packinson, hai bàn tay b� run, tóc �ã b c tr�ng h�n n&a mái d�u. Ng��i yêu 
c�a anh, ch� Hà Hoa nay là Tr��ng Ban biên t�p v� l�u thông phân ph�i c�a báo 
Nhân Dân, c�ng �ã 56 tu$i! Anh nh�n công tác quân s� � T$ng c#c d�u khí t i 
V�ng Tàu. Ch� xu�ng v�i anh sau m�y tháng �m khá n�ng, d  dày và th�n kinh 
��u có v�n ��! Anh và ch� t$ ch�c m
t ba an thân tình v�i m�y b n bè g�n g�i, 
coi nh� m
t �ám c��i tr( tràng. Ch� � v�i anh ��"c hai tu�n r�i ra Hà n
i làm 
vi�c. Hai tháng sau ch� l i ph�i vào vi�n; anh h,ng ngày �	n th�m ch�, tình ngh�a 
�,m th�m. %�"c h�n 1 tháng thì ch� m�t. 
Anh ch� em � báo Nhân Dân �i d� �ám tang c�a ch� Hà Hoa v�i t�t c� lòng xót 
th��ng và ái ng i cho m
t �ôi v" ch�ng gian truân su�t h�n 20 n�m tr�i th��ng 
yêu nhau mà v+n bu
c ph�i xa cách, v+n m�c c�m t
i l.i. %� r�i khi ��"c thu
c 
v� nhau thì ng��i �ã 62, ng��i �ã 56, tu$i v� h�u? Và h nh phúc v" ch�ng ng�n 
ng�i có máy tháng tr�i trong c�nh c� hai ��u �au �m...Trong khi anh Nguy(n 
C�n l1 loi, cô �
c, trên th�c t	 không có v", không có h nh phúc gia �ình su�t 
h�n 40 n�m thì các c# l�n, t� c# Ba �	n c# Sáu �ã có �	n hai bà, ch�a k� �	n 
các bà "d� b�", và con gái c# Ba còn ��"c khuy	n khích có thêm ch�ng Nga � 
n��c Nga... th�t là c�nh kh�ng ho�ng th�a � trên, kh�ng ho�ng thi	u � d��i. Mà 
l i d��i, không ph�i là quá xa, � ngay t�ng l�p cán b
 trung cao thôi. V+n có 
nhng th��c �o khác nhau cho m.i t�ng l�p! Tr��c �ây, nhng ng��i lãnh � o 
c�a ��ng th��ng gi�i thích r,ng t�t c� nhng thi	u th�n, �au kh$ c�a nhân dân 
��u b�t ngu�n t� thiên tai và ��ch h�a, ��u là do k1 thù là phong ki	n, �	 qu�c 
và b�n ph�n �
ng gây nên, còn t�t c� nhng gì là t�t �/p, là h nh phúc ��u là do 



��ng �em l i. V�y thì trong bi k�ch làm tan v) h nh phúc l�a �ôi � trên, r�t tiêu 
bi�u cho ch	 �
, nguyên nhân �au kh$ c�a con ng��i t� �âu? T� ��ch h�a nào? 
N	u không ph�i t� m
t ch	 �
 nói thì hay, nh�ng v� b�n ch�t là �
c �oán, chà 
� p lên quy�n s�ng t� do c�a con ng��i! Ph�i ch�ng bi k�ch b�t ngu�n t� b�n 
ch�t nông dân thi	u v�n hóa và trí tu� c�a nhng ng��i lãnh � o. H� nói luôn 
m�m �	n "cách m ng" nh�ng trên th�c t	 l i duy trì s� l c h�u tri�n miên c�a 
��t n��c, giam hãm xã h
i trong c�nh thi	u t� do kéo dài v� m�i m�t? 

B� r	ng c�a n
i kh� �au 

Tho t nhìn b� n$i thì � Vi�t nam, d��i chính quy�n c
ng s�n, hình nh� không 
có nhng v# thanh tr&ng n
i b
 ác li�t nhng v# ch� tâm gi	t h i hàng lo t 
ng��i nh� � Liên xô th�i Stalin, nh� � Cam b�t th�i Kh� me �'. H�n 10 tri�u 
ng��i b� gi	t và b� �ày �i � Liên xô. Nhng v# x& b�n hàng lo t. H�n m
t tri�u 
ng��i b� ��p v) s�, b� gi	t b,ng dao, g�y, cu�c, x1ng, b� chôn chung trong 
nhng h� ��t, b� v�t xu�ng ao, xu�ng sông trong nhng n�m t� 1975 �	n 1978 � 
Cam B�t . N�m 1993 � Liên xô, báo chí Moscou l i �� c�p �	n v# án "Nhng 
bác s� gi	t ng��i trong �i�n Kremlin" h�n 40 n�m tr��c. Ng��i ta nh�c l i r,ng 
h�i �y, báo Pravda ��ng thông báo c�a B
 n
i v# Liên xô cho bi	t v�a khám phá 
ra m
t v# án c�c l�n c�a nhng k1 m�c áo blu-d� tr�ng. %ó là nhng bác s� �u 
tú, tài gi'i, làm nhi�m v# � b�nh vi�n ��c bi�t trong �i�n Kremlin chuyên cha 
tr� cho các cán b
 cao nh�t c�a Liên xô, t� Maxime Gorki, Andréi Jdanov cho 
�	n chính Stalin. Ph�n l�n h� là ng��i g�c Do Thái. %ó là các giáo s� bác s�: 
Vovsi, Kogan, Fieldman, Grinstein, Elinguer... V� sau ng��i ta m�i bi	t rõ r,ng 
ng��i ��ng ra t� cáo v# án này là n bác s� Lydia Tymachouk, ��"c Stalin ký 
ngay l�nh ban th��ng Huân ch��ng Lénin. Chính Stalin m�m l�i cho Lydia vu 
cáo d�ng ��ng v# này, t� �iêu r,ng h� �ã c� tình gi	t Andréi Jdanov, ông trùm 
t� t��ng tay chân ��c l�c c�a Stalin và �ang ��nh ám h i lãnh t# t�i cao Stalin 
na... T�t c� các giáo s� bác s� tài gi'i �y ��u b� x& b�n, và t� �ó m� ra nhng 
cu
c kh�ng b� tàn sát nhng trí th�c n$i ti	ng g�c Do Thái. T
i ác sinh ra t� 
ng��i lãnh � o cao nh�t nh� th	 �ó! 
C�ng l i tháng 4-1993 v�a r�i, � M-, ng��i ta chính th�c h�i ph#c danh d� cho 
v" ch�ng hai nhà bác h�c M- Ethel và Julius Rosenberg, c�ng ng��i g�c Do 
Thái, b� bu
c t
i h�i �y là làm gián �i�p cho Liên xô, cung c�p nhng bí m�t v� 
phát minh khoa h�c liên quan �	n qui trình ch	 t o bom nguyên t&. Hai v" 
ch�ng nhà bác h�c b� tòa án liên bang Hoa K* k	t t
i t& hình vì ph�n qu�c và b� 
ng�i gh	 �i�n ngây 19 tháng 6 n�m 1953, cách �ây v�a 40 n�m tròn. V# gi	t 
ng��i này �o cánh c�c �oan Mac Carthy trong chính quy�n M- � o di(n, b�a ��t 
ra nh,m kích �
ng tinh th�n ch�ng c
ng, ch�ng Liên xô, kh�ng b� nhng ng��i 
Do Thái ti	n b
. Nhân d�p này, báo M- ��a ra l�i tuyên b� c�a phó ch��ng lý 
Tòa án Liên Bang h�i �y R�y Cohn, ch� rõ là không có m
t b,ng ch�ng nào xác 
�áng �� có th� k	t t
i hai nhà bác h�c nói trên. Ng��i ta còn nh� r,ng trong v# 
này, giáo hoàng Pie XII, n hoàng n��c Anh, t$ng th�ng Pháp Vincent Auriol 
và hàng tr�m trí th�c c) l�n c�a th	 gi�i lên ti	ng �òi h�y án t& hình hai nhà bác 



h�c �y mà không có k	t qu�! Hi�n �ang có d� lu�n m nh m! �òi t$ng th�ng 
Clinton và qu�c h
i M- chính th�c ra l�nh xét l i h� s� c�a v# án và chính th�c 
minh oan cho hai v" ch�ng Rosenberg, dù cho v# này x�y ra �ã 40 n�m.  
� Vi�t nam b� r
ng và b� sâu c�a nhng n.i kh$ �au và oan �c d��i chính 
quy�n c�a ��ng c
ng s�n không ph�i là ít. Nhng ng��i lãnh � o c� che d�u, �m 
�i, cho qua t�t c�. H� r�t s" d� lu�n nhân dân và d� lu�n qu�c t	. %ã v�y, h� 
luôn t� do t� � i, nói l�y ��"c: Không có gì ph�i xem xét l i h	t! Các v# án c� 
��u �ã ��"c x& nghiêm minh, chính xác công b,ng. Cho �	n nay h� v+n gi m
t 
cách nói tr�ch th�"ng: sau 30-4-1975, vi�c tri�u t�p nhng ng��i trong chính 
quy�n và quân �
i c� �i h�c t�p c�i t o là c�n thi	t, l i còn là quá nhân � o na! 
T
i h� là t
i �áng ch	t, �áng tù c�? Cho s�ng là may r�i! Không có truy t� ra tòa 
án là may r�i? Còn �òi h'i gì na? Nay t�t c� �ã ��"c ra t� do, còn ��"c cho 
phép xu�t ngo i sang Hoa K* theo ch��ng trình H.O. na r�i, th	 là quá nhân 
� o r�i ch�! H� v�n còn có th� nói nhng �i�u vô lý, ngang ng�"c nh� trên là vì 
d� lu�n trong n��c v+n còn e dè, n� s" uy quy�n c�a h�, vì d� lu�n n��c ngoài 
ch�a hi�u rõ và phê phán �	n m�c c�n thi	t. H� v+n núp sau nguyên lý v� ch� 
quy�n qu�c gia, ng��i n��c ngoài không ��"c can thi�p vào công vi�c n
i b
 
các n��c �� tr�n trách nhi�m. 
Các tr i h�c t�p �y có th�t là tr i h�c t�p không? Hay th�t ra là h� th�ng tr i 
giam, t�t c� ��u tr�c thu
c C#c qu�n lý tr i giam c�a B
 N
i v#, mà th� tr��ng 
h�i 1975 là thi	u t��ng Lê Phú Qua. 
Ph��ng pháp h�c t�p �y ra sao? N	u là h�c t�p thì ng��i h�c có quy�n t� do t� 
t��ng, có quy�n th�o lu�n dân ch�. Th	 nh�ng khi ng��i h�c không thông, nói ý 
ki	n c�a mình khác v�i ng��i lên l�p thì li�n b� bi�t giam, b� cùm chân, có khi 
cùm chéo chân m
t ki�u c�c hình tàn ác %ó có th� g�i là h�c t�p bình th��ng 
không? Chính quy�n th��ng khoe r,ng ch	 �
 h�c t�p c�i t o r�t nhân � o, h�c 
viên ��"c gia �ình th�m nuôi, ��"c ch�m sóc thu�c men, ��"c lao �
ng �� t� 
c�i thi�n ��i s�ng. V�y s� ng��i ch	t trong tr i do �au y	u không ��"c ch�m 
sóc, nh� ông Phan Huy Quát nh� lu�t s� Tr�n V�n Tuyên, nh� nhà v�n Nguy(n 
M nh Côn... là bao nhiêu ng��i? T0 l� n... là bao nhiêu? Và có bao nhiêu 
ng��i b� �m n�ng, g�n ch	t thì ��"c h� cho v� nhà ��... ch	t, nh� ông H� Hu 
T��ng, nh� nhà th� n$i ti	ng V� Hoàng Ch��ng? Nhng ng��i lãnh � o c�a 
��ng c
ng s�n còn ch�ng ch	 r,ng không th� có cách làm nào khác �� gi gìn 
tr�t t� an ninh vì �ã có nhng m�m m�ng ch�ng ��i, gây h.n lo n, sau �ó l i có 
xung �
t v�i Kh� me �' � Cam b�t, r�i ti	p na là chi	n tranh v�i Trung qu�c, 
r�o nhng âm m�u c�a các t$ ch�c Hoàng C� Minh, Võ % i Tôn... nên không 
th� không có bi�n pháp qu�n lý ch�t ch! nhng m�m m�ng n$i lo n �y. 
C�n có m
t cu
c th�o lu�n r
ng rãi trong xã h
i �� làm rõ v�n �� này: ph�i 
ch�ng có th� có m
t cách �� c�p khác, m
t gi�i pháp khác, m
t cách làm khác, 
��i v�i h�n 200 ngàn viên ch�c và s� quan thu
c ch	 �
 c� �ã b� b�t bu
c � tù t� 
2,3 n�m �	n 13, 14 n�m? 
Cách làm khác �y có th� t o nên m
t cu
c hòa gi�i và hòa h"p dân t
c r
ng l�n 
��"c không? Có th� t�n d#ng s�m ��"c trí th�c, hi�u bi	t, kinh nghi�m c�a 
nhng ��i t�"ng �y cho công cu
c xây d�ng ��t n��c không? T� �ó có th� 



tranh th� sâu s�c h�n s� ng��i �ông ��o �y trên tinh th�n dân t
c, �oàn k	t dân 
t
c và ph#c v# dân t
c ��"c không? Có th� gi�m b�t r�t nhi�u nhng ch	t chóc 
�au kh$, �m �au, thi�t thòi c�ng nh� nh�ng �. v) có tính ch�t bi k�ch gia �ình 
c�a s� ng��i �ông ��o �y không? 
Tóm l i có th� có m
t chính sách khôn ngoan, sáng su�t và nhân � o h�n là 
chính sách �ã th�c hi�n hay không? Tôi tin ch�c là có, ngay t� nhng tu�n l( sau 
30-4-197 tôi �ã �	n các tr i giam các viên t��ng Sài Gòn � tr i Quang Trung. 
Tôi �ã �	n tr i Long Thành, các tr i � Long An, C�n Th�, Hàm Tân, Qu�ng 
Ngãi, tôi c�ng �ã �	n tr i Tân L�p, Tuyên Quang, r�i m�y tr i � Hà Nam Ninh, 
Thanh Hóa. Tôi �ã h'i chuy�n hàng tr�m cán b
 qu�n giáo. T��ng Lê Phú Qua 
�ã m�i tôi d� nhi�u cu
c h�p c�a cán b
 qu�n giáo toàn qu�c (t� 1978 �	n 
1983). Tôi c�ng �ã h'i chuy�n hàng tr�m ��i t�"ng c�i t o, t� g�n 40 viên 
t��ng, các b
 tr��ng, th� tr��ng, ng��i lãnh � o các ��ng phái cho �	n nhng 
s� quan và h  s� quan... Có ng��i �ã nói th�ng v�i tôi r,ng: thà r,ng quý ông l�p 
tòa án �� xét x& m
t cách h"p pháp, ch� �ày ��a b�n tôi nh� v�y thì vô lý quá, 
không ai bi	t còn � tù bao lâu na! C�ng có ng��i nói: �ây là vi�c r�t th�t nhân 
tâm ��i v�i m.i ng��i chúng tôi, ��i v�i c� gia �ình, bè b n chúng tôi; ng��i 
th�ng tr�n mà làm th	 này thì ch� nh�n ��"c thêm h�n thù mà thôi! Có ng��i 
cho r,ng bên Pháp sau khi ông De Gaulle th�ng, gi�i phóng ��"c n��c Pháp h� 
ân xá h	t m�i ng��i Collabo (ng��i h"p tác v�i %�c). H� x& ông Pétain, tuyên 
án t& hình mà r�i gi�m án, cho ông ta � c� m
t lâu �ài, vì tu$i cao cho �	n khi 
ông ta ch	t. Ch� nhng k1 t
i ph m gi	t ng��i m�i b� truy t� và xét x& theo lu�t 
pháp h�n hoi... 
Có ng��i g�p tôi, chân thành phàn nàn, chúng tôi h�c �âu có vô. Vì lo � nhà v" 
con c�c kh$ quá ch�ng. C�ng có ng��i phàn nàn v� m�y c�u qu�n giáo: có m
t 
anh trung úy lên l�p cho chúng tôi, khoe r,ng Liên xô tài gi'i, giúp cho Vi�t 
nam m
t th� tên l&a r�t tân k*, tên l&a �ó n,m ph#c trong mây, không có màu 
s�c, khi máy bay M- t�i, tên l&a t� �
ng phóng vào máy bay M-, trúng t�i c� 
tr�m ph�n tr�m. Tôi có h�c v� nguyên lý tên l&a mà không hi�u n$i. V�y mà �âu 
dám h'i l i. Thì ra m�y c�u lên l�p không ��"c b�i d�)ng, trình �
 quá th�p, 
nói tùy ti�n, l i còn có ng��i ba hoa khoác lác �	n th	! Sau này có m�y ông 
H.O. sang M- c�ng k� v�i tôi và phàn nàn y nh� th	. M
t viên trung tá k� r,ng 
m
t dân � tr i Long Khánh m
t qu�n giáo b�t ��"c gi�y chép th�. %ây là m�y 
bài th� %��ng do anh b n � phòng khác chép cho. Th	 là anh qu�n giáo tra h'i, 
ai chép th� này? %. Ph� là ai? Nó � bu�ng nào? Khi anh này tr� l�i, th�a cán 
b
, trong di chúc c# H� có nói t�i ông này, thì b� c� l i là, nói láo, dám ��a c# 
H� ra nói gi)n à. 
 
Tôi cho r,ng vi�c �ày ��a hàng tr�m ngàn con ng��i trong các tr i h�c t�p, th�c 
t	 là tr i giam r�t hà kh�c, v�i vi�c h�c t�p hình th�c ki�u nh�i s�, là m
t ch� 
tr��ng th�t ��c, th�t nhân tâm, mang tính ch�t tr� thù, gây không bi	t bao �au 
kh$, ch	t chóc, t�t b�nh, có khi c� tan v) gia �ình, làm �au kh$ c� �	n v" con, 
b� m/, thân nhân h�. %ây là m
t sai l�m l�n t� ch� tr��ng �	n th�c hi�n, xúc 
ph m truy�n th�ng nhân ái c�a dân t
c, ��y �i không bi	t bao nhiêu con ng��i, 



làm t�ng thêm h�n thù và c�u oán khôn nguôi. Nhng ng��i lãnh � o c
ng s�n 
m
t m�c cãi l i nh�n ��nh �y. C�n có nhng cu
c h�p � trong n��c và trên 
tr��ng qu�c t	 �� làm rõ �úng sai, sáng t', rút ra nhng kinh nghi�m b$ ích 
chung cho ��t n��c.  

Cung cách ra m	t quy�t �'nh 

M
t trong nhng nguyên nhân ph m nhng sai l�m l�n n,m trong cung cách ra 
nhng quy	t ��nh �y. Tôi cho r,ng �ây là m
t kinh nghi�m c� b�n c�a ��t n��c. 
M
t quy	t ��nh �úng ��n tr��c h	t ph�i là m
t quy	t ��nh ��"c cân nh�c, ��n 
�o k- l�)ng, ��"c suy tính chu �áo, bày ra nhi�u gi�i pháp kh� d� r�i ch�n l�y 
ph��ng án t�i �u. Mu�n v�y, ph�i t�p trung nhng chuyên gia gi'i trong lãnh 
v�c �y l i c�n tham kh�o kinh nghi�m c�a n��c khác, c� kinh nghi�m thành 
công và th�t b i. %ó là ý th�c dân ch�, thái �
 dân ch� c�a ng��i có trách nhi�m 
ra m
t quy	t ��nh. Có ý th�c dân ch� r�i ch�a ��. L i còn ph�i có c� ch	 b�o 
��m dân ch�. Trong m�y ch#c n�m qua, tình hình không ph�i nh� v�y. Trong 
chi	n tranh, tuy chi	n ��u gay go, c�ng th�ng, nh�ng vi�c ra quy	t ��nh có ph�n 
gi�n ��n h�n là trong xây d�ng ��t n��c th�i bình. Tr��c h	t là c$ v� tinh th�n 
chi	n �âu, nêu cao linh th�n b�t khu�t c�a toàn dân t
c, kêu g�i lòng hy sinh c�a 
m.i ng��i. Truy�n th�ng này �ã có s4n, ch� c�n kh�i d�y. Ta chi	n ��u trên ��t 
n��c ta, ta có chính ngh�a. M�i trang b�, v� khí ��"c Liên xô, Trung Qu�c... chi 
vi�n. T� máy xay, tên l&a �	n kh3u súng viên � n, cho �	n c� giày dép, m�, th�t 
l�ng... ��u ��"c giúp. Cho �	n c� g o, ���ng, thu�c men, th�c ph3m c�ng ��u 
là t� n��c ngoài kìn kìn ch� v� qua ���ng bi�n, ���ng s�t, ���ng b
. T�t c� ch� 
là xuân thu nh� k* c& các �oàn �i ký k	t vi�n tr", r�i t$ ch�c ti	p nh�n, phân 
ph�i. % o ��c trong sáng là ph$ bi	n, h�u nh� không có tham nh�ng, nên công 
vi�c ít ph�c t p. T�t c� là v ch k	 ho ch chi	n ��u cho các mùa: %ông Xuân r�i 
Hè Thu � chi	n tr��ng mi�n Nam... Vi�c quy	t ��nh th��ng là � B
 chính tr�. 
Trung ��ng ��ng ít h�p. Qu�c h
i ch� h�p m
t cách hình th�c, không có th�o 
lu�n, tranh lu�n. C� g�n nh� l�p h�c ngh� quy	t! 
N	p làm vi�c th�i chi	n tranh v+n h�u nh� không thay �$i trong hòa bình. Th�i 
chi	n, sinh ho t phân tán. M.i. �y viên B
 Chính tr� làm vi�c "t i gia"? L i � 
cách xa nhau. M.i nhà � là m
t c� quan l�n g�m có: v�n phòng, th� ký, v�n th�, 
tr" lý, b�o v�, lái xe, qu�n lý, bác s�, y tá, truy�n tin, liên l c, ti	p ph3m, n�u b	p, 
ph#c v#... R�i v" con, thân nhân � chung m
t ch. c�. Trong B
 chính tr� c�ng 
ch� có T$ng bí th� và 1,2 �	n 3 ng��i na làm "h t nhân lãnh � o", có ngh�a là 
chi ph�i c� t�p th�. Cá nhân T$ng bí th� �� ra theo "sáng ki	n cá nhân" r�i trao 
�$i v�i 1,2 ng��i g�n g�i, thân c�n, h"p ý nhau, th	 là coi nh� xong. Các cu
c 
h�p ít th�o lu�n, không có tranh lu�n th�t s�, th��ng là xuôi chi�u. Theo tính 
ch�t gia tr��ng phong ki	n, m�i ng��i ��u n� nang nhau, d� hòa vi quý, theo 
truy�n th�ng "�oàn k	t"? Vì không có ý th�c dân ch�, l i không có c� ch	 b�o 
��m cho dân ch� nên d��i ch� trên ra quy	t ��nh. %ã có trên ngh� r�i. Trên bao 
gi� c�ng tài gi'i, sáng su�t... D��i ch� có ng�i h�c �� ghi chép, quán tri�t, ch�p 
hành, th�c hi�n... Các bu$i ph$ bi	n ngh� quy	t, nh�n ��nh, các bu$i ph$ bi	n 



tình hình ��u quy ��nh ch�t ch! nhng ai �	n d�. Và sau khi d� � trên v� l i h�p 
cán b
 �� ph$ bi	n xu�ng d��i. Ai ��"c nghe trên ph$ bi	n và có nhi�m v# ph$ 
bi	n cho d��i luôn t� cho là nhân v�t quan tr�ng, r�t quan tr�ng? Vì t� cho mình 
là n�m ��"c ý trên, c�a T$ng bí th�, c�a B
 Chính Tr�, c�a Trung ��ng �� ph$ 
bi	n cho d��i. 
C� b
 máy c�a ��ng là th	. Trên suy ngh�, làm ra quy	t ��nh vâ ngh� quy	t. 
D��i ti	p nh�n. C� trên "m�m" �	n �âu l i v� "nh�" ra cho d��i �	n �ó. Hàng 
tu�n, �ó g�i là các cu
c "giao ban". Ghi chép "giao b n" kín hàng ch#c, hàng 
tr�m cu�n s$ nh� v� h�c sinh. Khi ghi chép, v1 m�t luôn t' ra quan rong. $ bi	n 
xu�ng d��i thì d��i ch� có ú	p thu và ch�p hành. K0 lu�t ��ng là v�y Ngh� 
quy	t là công trình t�p th�, không th� thi	u sót và sai l�m. H� b�t bu
c các c�p 
ph�i ngh� nh� v�y!  
Do cách làm vi�c còn mang tính ch�t th� công, l c h�u, l i ch� quan t� mãn nên 
có nhng v�n �� qu�c gia c�c l�n, m
t th�i gian dài không có ai qu�n c�. Ví d# 
nh� v�n �� quân s�, ngh�a là v�n �� t$ng s� quân �
i. � các n��c, �ây là m
t s� 
li�u then ch�t, liên quan �	n chính tr�, kinh t	, ngân sách, qu�c phòng... ph�i do 
T$ng th�ng, Qu�c h
i, �y ban Qu�c phòng, H
i ��ng nhà n��c, ho�c H
i ��ng 
an ninh ho�c n
i các qu�n. Tôi tìm hi�u v�n �� này t� n�m 1985, sau khi tham 
d� m
t chuy	n �i c�a �oàn � i bi�u quân s� c�p cao do B
 tr��ng qu�c phòng 
c�m ��u tham �n %
 và Indonesia. T i �ó h� r�t chú tr�ng �	n t0 l� t$ng s� quân 
�
i t i ng� trên t$ng s� dân. � �n %
 là 1 tri�u trên 720 tri�u (l/720); � Indonésia 
là 0,8 tri�u trên 180 tri�u (ch�ng l/150); � Vi�t nam lúc �y là 1 tri�u 6 trên 62 
tri�u (ch�ng l/40); còn � Trung Qu�c lúc �y là 4 tri�u/1000 tri�u (ch�ng l/250). 
Nh� v�y là so sánh t0 l� c�c k* h� tr�ng này c�a qu�c gia thì Vi�t nam ��ng 
��u, v�"t xa các n��c khác, cao g�p h�n 6 l�n Trung Qu�c, g�p 4 dân Indonesia 
và g�p 18 l�n �n %
. T0 l� trung bình c�a th	 gi�i là 1/100. Ai c�ng bi	t Nh�t và 
C
ng hòa Liên bang %�c có t0 l� này c�c k* th�p, do b� c�m không ��"c xây 
d�ng l�c l�"ng quân s� ti	n công sau chi	n tranh th	 gi�i dân th� 2, nên h� �ã 
phát tri�n v�"t b�c v� kinh t	, v�i m
t ngân sách quân s� không �áng k�, d��i 1 
ph�n tr�m ngân sách qu�c gia. Tôi �ã d�a vào niên giám quân s� c�a Vi�n 
nghiên c�u chi	n l�"c Anh � Luân %ôn vào n�m 1984 và 1985 �� th�ng kê t0 l� 
nói trên c�a các n��c %ông Nam á g&i cho T$ng bí th� Nguy(n V�n Linh và 
vi	t 1 bài báo nói �	n t0 l� c�c k* h� tr�ng này. Th	 nh�ng vi�c gi�m quân s� 
ch� ��"c chú ý t� n�m 1989 mà l i th�c hi�n r�t n&a v�i vì vi�c gi�i ng� binh s� 
g�p khó kh�n. � n��c ta, không 1 � i bi�u qu�c h
i nào ngh� �	n t0 l� này, và 
không m
t ai ch�t v�n hay l�u tâm chính ph� v� v�n �� này c�. 
Nhi�u l�n theo dõi các phiên h�p c�a Qu�c h
i � Ba %ình, có lúc tôi c�m th�y 
th��ng h i cho các ông ngh� n��c ta. T
i nghi�p cho h�! H� ��"c chính ph� cho 
bi	t �i�u gì thì ��"c bi	t �i�u �y. H� ch�ng bao gi� h'i han, ch�t v�n ho�c nêu 
lên v�n �� �� tranh lu�n. H� �	n h
i tr��ng r�t th# �
ng, nh� �	n l�p h�c v�y. 
Các cu
c th�o lu�n � t$, � i bi�u m.i thành ph� hay t�nh l�n ho�c � i bi�u � 2,3 
t�nh nh' h�p thành m
t t$ r�t xuôi chi�u. Mà qu�c h
i ch� h�p xuân thu nh� k*, 
m.i n�m hai l�n, m.i l�n h�n 1 tu�n l(! Tôi quan sát th�y có �	n quá n&a s� � i 
bi�u su�t nhi�m k* 4 n�m không h� ��ng d�y phát bi�u m
t dân nào � h
i 



tr��ng? Bao gi� c�ng là các t$ tr��ng, ng��i ��ng ��u các t�nh, thành ph�, khu 
v�c phát bi�u theo ki�u tham lu�n t�p th�. R�t hi	m khi m
t � i bi�u nói lên ý 
ki	n cá nhân. Cho �	n cu
c th�o lu�n v� Hi	n pháp m�i n�m 1990 và 1991 có 
sôi n$i �ôi chút nh�ng v+n không ph�n ánh ý ki	n r
ng rãi c�a nhân dân, c�a xã 
h
i! 
Tôi h'i chuy�n khá nhi�u v� � i bi�u qu�c h
i. H� không bi	t gì �	n s� ki�n T	t 
M�u Thân 1968 khi cu
c ti	n công �ó n$ ra. Mãi �	n tháng 6-1968 h� m�i ��"c 
thông báo, không khác gì ng��i dân bình th��ng khác. S� ki�n cu�i n�m 1978 
��u n�m 1979 ti	n công vào lãnh th$ Cam B�t, các � i bi�u qu�c h
i c�ng 
ch�ng bi	t, vì bí m�t quân s�. %i�u này c�ng ch�ng có gì l . Vì trong qu�c h
i, 
có nhng thành ph�n m�t tr�n, là � i bi�u Công giáo, Ph�t giáo, � o Tin Lành có 
� i bi�u nhà t� s�n, � i bi�u h"p tác xã, � i bi�u m
t s� dân t
c thi�u s�... H� 
ch� ��"c coi là � i bi�u qu�c h
i lo i 2, lo i d� b�, làm trang s�c cho ch	 �
 h�n 
là làm � i bi�u qu�c h
i th�t s�! 
Tôi c� ngh�, n	u có n�n n	p dân ch� thì các cu
c h�p qu�c h
i s! di(n ra sôi n$i 
và b$ ích bao nhiêu! S! có nhng cu
c ch�t v�n nghiêm ch�nh v� các v�n �� c� 
b�n, tránh ��"c nhng sai l�m kéo dài. Nh� v�n �� "Tù binh M- và ng��i M- 
m�t tích trong chi	n tranh", các � i bi�u qu�c h
i c�ng ù ù c c c c nh� ng��i 
dân th��ng. H�i 1988, khi tôi xu�ng thành ph� Nam %�nh, m
t � i bi�u qu�c 
h
i h'i tôi: ta �ã trao tr� h	t ch�a hay còn gi l i làm "v�n" �� m�c c� v�i phía 
M-? H� cho r,ng m
t quan ch�c � báo Nhân Dân �t ph�i bi	t rõ h�n là m
t � i 
bi�u qu�c h
i! Tôi �ã tr� l�i theo s� hi�u bi	t c�a tôi là �ã trao tr� h	t v�i m#c 
�ích h�i �y là �� ti	p nh�n ��"c nhanh, g�n t�t c� ng��i c�a ta b� phía bên kia 
giam gi. 
Có m
t d o qu�c h
i bàn tán sôi n$i v� v�n �� thi tuy�n ch�n qu�c ca m�i. N	u 
tôi không nh�m thì �ó là vào 2 n�m 1983 và 1984. Ông Tr��ng Chình, lúc �y là 
Tr��ng ban Th��ng v# Qu�c H
i, r�t h�ng hái �� ra ch� tr��ng này. Lý do là 
��t n��c �ã th�ng nh�t, c� n��c �i lên ch� ngh�a xã h
i, nên c�n qu�c ca m�i. 
Lý do ��"c gi�i thích thêm trong ��ng là vì tác gi� qu�c ca c� - nh c s- V�n 
Cao- có dính �	n "b�n ph�n �
ng Nhân V�n Giai ph3m" h�i 1956, 1957 nên c�n 
thay �$i. Nh c s� V�n Cao �ã t� lâu không ��"c m�i d� bu$i khai m c các k* 
h�p qu�c h
i � H
i tr��ng Ba %ình là vì l! �ó 
Khi v�n �� này ��"c ��t ra, có � i bi�u qu�c h
i (tôi không còn nh� tên) phát 
bi�u r,ng: qu�c ca các n��c th��ng xu�t hi�n trong m
t cao trào cách m ng c�a 
qu�n chúng, nh� bài qu�c ca Pháp "La Marseillaise", nh� "Ti	n quân ca" c�a 
Vi�t nam. Th�t khó mà làm qu�c ca trong phòng kín, trong m
t cu
c thi tuy�n 
ki�u này? 
L�p t�c ông Tr��ng Chinh phê phán là ch�a làm �ã mang tâm lý th�t b i! C� 
làm r�i s! th�y k	t qu� và thành công to l�n! R�i ta s! có qu�c ca r�t hay, r�t hào 
hùng c� v� l�i và nh c, c� v� chính tr� và ngh� thu�t! %� d/p tan s� ng��i ph�n 
��i và dè d�t, ông ��ng d�y � gia phiên h�p qu�c h
i, h'i l�n: "Tôi l�y bi�u 
quy	t, ai v� phe ph�n ��i làm qu�c ca m�i, gi� tay!". Th	 là im re. Ngh� quy	t 
��"c thông qua m
t cách r�t "dân ch� t�p trung"! M
t ban duy�t và ch�m qu�c 
ca m�i ��"c thành l�p. G�n m
t nghìn bài ��"c g&i v�. Ch�n ra ��"c 200 bài, 



sau �ó tuy�n ��"c 17 bài hay nh�t. Qu�c h
i h�p hai �êm li�n �� nghe dàn 
"Quân nh c" l�n l�"t trình di(n c� 17 bài ��"c ch�n. B
 v�n hóa t�n không bi	t 
bao nhiêu ti�n c�a �� in hàng ch#c tri�u b�n 17 bài nh c �y. Vô tuy	n truy�n 
hình truy�n �i liên ti	p hai tháng tr�i 17 bài nh c, ch�i �i ch�i l i, �� l�y ý ki	n 
nhân dân trên các phi	u tr�ng c�u ý ki	n. 
Sau �ó m
t vài bài báo nh�n xét v� m
t vài bài nh c khá, �� r�i t�t c� �n ào m
t 
d o r�i tõm vào s� yên l�ng và lãng quên. Qu�c h
i không nói �	n na. Im re. 
Không k	t lu�n, không k	t thúc, không tuyên b� hoãn hay h�y b' ch� tr��ng 
làm qu�c ca. Và t�t nhiên là không tuyên b� gi�i tán "phe ch� tr��ng làm qu�c 
ca m�i" do ông Ch� t�ch �y ban th��ng v# qu�c h
i c�m ��u... %úng là ��u voi 
�uôi chu
t. Và không bao gi� xin l.i nhân dân là �ã lãng phí bao nhiêu th�i 
gian, gi�y má �� t$ ch�c m
t cu
c thi vô duyên �	n th	. Th�t c� nh� chuy�n 
�ùa! Và c�ng ch�ng ai qua �ó công nh�n ý ki	n chính xác c�a m
t � i bi�u qu�c 
h
i dám cho r,ng không th� thi sáng tác và tuy�n ch�n qu�c ca trong phòng kín. 
Cái cung cách thông qua ch� tr��ng xây d�ng ���ng giây cao th	 t�i �i�n t� 
B�c vào Nam trong phiên h�p qu�c h
i tháng 4 n�m 1992 c�ng v�y. %ây là m
t 
quy	t ��nh chính th�c c�a B
 Chính tr� ��ng c
ng s�n Vi�t nam, thông qua m
t 
cách h�p t�p, v
i vã r�i ��a ra "ép" qu�c h
i! Ngh� gi�n ��n r,ng, mi�n Nam 
thi	u �i�n, m
t tu�n cúp �i�n 3 ngày thì các công ty n��c ngoài vào s! chán n�n 
không mu�n ��u t�; mi�n B�c l i th�a �i�n. T�i t� ch. th�a �	n ch. thi	u, nh� 
��a �i�n t� c
t �i�n vô nhà! Các � i bi�u qu�c h
i �âu bi	t �ây là v�n �� r�t 
ph�c t p v� k- thu�t; t�n kém không th� là 300 tri�u �ô la mà có th� lên t�i 500 
tri�u. L i r�t khó b�o ��m vi�c v�n hành an toàn! Ng��i lên ti	ng can ng�n m
t 
cách tha thi	t là chuyên gia có tâm huy	t, chuyên gi�ng d y nghiên c�u v� 
���ng dây t�i �i�n lo i dài trên m
t ngàn kilômét, t�ng ph# trách toàn ngành 
�i�n � mi�n Nam tr��c n�m 1975. %ó là ông Nguy(n Kh�c Nh+n, hi�n là giáo 
s� môn l��i �i�n Vi�n � i h�c bách khoa Grenoble, chuyên gia � T$ng công ty 
�i�n l�c Pháp EDF; � trong n��c h� cho r,ng giáo s� Nguy(n Kh�c Nh�n không 
�áng tin c�y, không hi�u rõ tình hình trong n��c, sùng bái k- thu�t ph��ng Tây? 
H� �ã �
ng viên vi�c xây d�ng l�n này, coi nh� là m
t chi	n d�ch t�c quy	t và 
t�c th�ng, qu� quy	t s! hoàn thành vào cu�i n�m 1993 này, tr��c s� s&ng s�t 
c�a các chuyên gia Pháp, M-, Nh�t. Nhà báo M- Murray Hiebert c�a tu�n báo 
FEER (Far Eastern Economic Review)vi	t bài trong tháng 2-1993 r,ng, các nhà 
��u t� n��c ngoài phát s" khi th�y chính quy�n Vi�t nam li�u l�nh ném vào 
công trình này ch�ng n&a t0 dô la, mà t�t c� k	 ho ch xây ��ng và tài li�u k- 
thu�t ch� v1n v/n có 16 trang gi�y! Coi th��ng k- thu�t, 3u �	n th	 là cùng! 
C�ng gi�ng nh� quy	t ��nh xây d�ng nhà máy th�y �i�n c) l�n � Hòa Bình, do 
Liên xô b' v�n; B
 Chính tr� ch�n ph��ng án ��t ti�n nh�t, kéo dài th�i gian 
nh�t, ph�c t p nh�t v� k- thu�t là khoan vào trong lòng �á �� ��l 8 �ng n��c 
ch�y l�n, nh,m �� phòng m
t cu
c chi	n tranh nguyên t&! Giá ��t h�n g�p �ôi, 
th�i gian (11 n�m) h�n g�p ba so v�i bình th��ng, �	n nay v+n ch�a hoàn 
thành! Cái giá mà nhân dân ph�i cúi ��u ch�p nh�n và còng l�ng ch�u ��ng do 
cung cách h  m
t quy	t ��nh l�n mà coi th��ng k- thu�t th�t kh�ng khi	p! 
Tôi �ã chí tâm dò h'i m
t s� �y viên trung ��ng, m
t s� �y viên Ban bí th� và 



c� 3 v� �y viên B
 chính tr� c�a ��ng, và th�y ra nhng chuy�n th�t kinh hoàng. 
Nhng v�n �� l�n, m
t s� ch� tr��ng l�n, chính sách l�n �#ng ch m �	n toàn 
xã h
i không h� ��"c ��a ra cân nh�c, th�o lu�n và tranh lu�n khi c�n � các c� 
quan lãnh � o �y? V�n �� c�i t o công th��ng nghi�p � mi�n Nam sau 1975, 
ch� tr��ng "c�i t o" b,ng tr i giam hàng trám nghìn ng��i thu
c ch	 �
 c� ngay 
sau 30-4-1975 c�ng nh� k	 ho ch l�n thu vàng lá �� cho ng��i Hoa và nhng 
ng��i khác di t�n n&a h"p pháp, ��a quân vào Cam b�t và � lâu t i �ó �	n 10 
n�m... ��u nh� v�y. Ch� có 2,3 v� � chóp bu tùy h�ng ngh� ra và quy	t ��nh...  

Ngành B�o V� trong Quân �	i Nhân Dân 

%ây là ngôi nhà 6 t�ng l�n nh�t th� �ô. L�n nh�t v� trang b� k- thu�t, l�n nh�t 
v� uy l�c c�a nó. Tr# � chính c�a B
 là Tr��ng Cao %�ng M- Thu�t %ông 
D��ng c� nay v+n là tr��ng M- Thu�t trông tiêu �i�u, �$ nát. Nó ��"c xây 
d�ng t� n�m 1973 �	n 1982 thì khánh thành. Do B
 n
i v# Liên xô giúp xây 
d�ng cho B
 n
i v# Vi�t nam. T$ng c#c an ninh và T$ng c#c ph�n gián �óng �ô 
� ngôi nhà m�i này, cùng v�i v�n phòng c�a B
 Tr��ng và các th� tr��ng. Ngôi 
nhà c� c�a B
 n
i v# � ph� Tr�n Bình Tr�ng cách �ó không xa, nay là n�i làm 
vi�c c�a T$ng c#c H�u C�n, T$ng c#c xây d�ng l�c l�"ng c�a B
 n
i v#. C nh 
�ó, trên ���ng Tr�n H�ng % o là tr# s� c�a S� Công An Hà N
i.  
L�c l�"ng quân �
i �ã quá l�n, l�c l�"ng công an c�ng không kém. Công an và 
c�nh sát. Có công an m�c s�c ph#c, có công an m�c th��ng ph#c, công an n$i và 
công an chìm. Có công an chính tr�, công an kinh t	, công an v�n hóa, công an 
��i v�i ng��i ngo i qu�c. Có công an h
 kh3u, công an ���ng ph�, có công an 
l�u �
ng. C�nh sát c�ng �� lo i c�nh sát khóm, r�i công an ���ng s�t, công an 
h�i c�ng, công an sân bay... 
N�m 1978 khi x�y ra v�n �� ng��i Hoa, l�c l�"ng công an và c�nh sát � c� s� 
��"c t�ng v�t lên. Tr# s� công an ph��ng tr� nên b� th	. %i�u không bình 
th��ng là các c� s� giáo d#c, y t	, nhà tr1, nhà m+u giáo, n�i gi�i trí c�a thanh 
niên, thi	u nhi... thì ch�t h/p, nh� b3n, tiêu �i�u, xu�ng c�p �	n t� h i thì các c� 
quan công an c�nh sát l i t�ng thêm di�n tích, nhà c&a b� th	, sang tr�ng h�n lên 
! Nhà khách c�a B
 N�i V# � ph� Nguy(n Th�"ng Hi�n, khách s n c�a B
 n
i 
v# � Nguy(n Du n$i b�t h�n lên so v�i các ngôi nhà � xung quanh. 
Tôi ��c mong sau này s! �	n lúc nhân dân ta bi	t ��"c vô vàn h� s� m�t ��"c 
gi k- trong tr# s� c�a ngành an ninh, �� d� lu�n trung th�c trong và ngoài n��c 
hi�u thêm v� nhng v# án vô lý, b�t công cho �	n nay v+n ch�a ��"c nhìn nh�n 
l i và gi�i oan cho ���ng s�. 
C�n l�u ý �	n m
t ngành an ninh r�t ít ng��i bi	t �	n. %ó là ngành b�o v� trong 
quân �
i. � c� quan T$ng C#c Chính Tr� c�a Quân �
i nhân dân có m
t ngành 
an ninh ��"c ��t tên là ngành b�o v� g�m có C#c b�o v� do m
t viên t��ng làm 
c#c tr��ng, th��ng là 3 �	n 4 c#c phó; � m.i quân khu và quân �oàn có m
t 
Ban B�o V� trong C#c Chính Tr�; � m.i s� �oàn có m
t Phòng B�o v� trong 
Ban Chính Tr�, � các trung �oàn có tr" lý b�o v� trong c� quan chính tr�. � các 
c� quan l�n nh� B
 Qu�c Phòng, B
 T$ng Tham M�u, H�c Vi�n, Tr��ng Quân 



S� c�ng ��u có Ban B�o V�. Cán b
 b�o v� luôn cùng v�i cán b
 t$ ch�c là lo i 
cán b
 ��"c v� n� nh�t, có quy�n hành l�n nh�t, ngh�a là quy�n sinh quy�n sát 
��i v�i sinh m ng chính tr� c�a cán b
, b�t k� thu
c c�p b�c và ch�c v# nào. 
Nhi�m v# c�a ngành B�o v� là b�o ��m s� trung thành tuy�t ��i c�a s� quan, 
��n v� ��i v�i ��ng, theo dõi, �i�u tra, phát hi�n nhng ng��i không thông su�t 
v�i ���ng l�i chính sách c�a ��ng �� có bi�n pháp x& trí. D o nhng n�m 1965 
�	n 1967, khi có ch� tr��ng �i tìm nhng ph�n t& xét l i thân Liên xô, tôi � báo 
Quân %
i Nhân Dân, th�nh tho�ng l i có cán b
 b�o v� c�a T$ng c#c chính tr� ra 
làm vi�c và có lúc h� cho xe ô tô con b�t kín �	n, ��c l�nh b�t ng��i r�i ��a �i 
luôn. %ó là tr��ng h"p b�t ��a �i T$ng biên t�p trung tá Hoàng Th	 D�ng, thay 
cho th�"ng tá V�n Doãn � l i Liên xô sau khi h�c tr��ng chính tr� � Moscou; và 
sau �ó là các trung tá Tr�n Th�, trung tá Mai Luân, thi	u tá %inh Chân, thi	u tá 
Mai Hi	n, trung tá %�ng C�n, Trung tá Nguy(n C�n... H� b� ��a �i bi�t tích 
luôn. Không ai nh�c �	n và h'i �	n h�, hi�u ng�m v�i nhau r,ng �ây là nhng 
ng��i dính �	n "quan �i�m xét l i", ��ng tình v�i ���ng l�i c�a ��ng Liên xô... 
Vài n�m sau h� tr� v�, nh�ng b� �i�u �	n ��n v� khác, ho�c cho chuy�n ngành, 
gi�i ng�, và c�ng không còn ai dám nh�c �	n h� na. H'i hay nh�c �	n h� có 
th� mang v  vào thân, s! b� l�p t�c nghi ng� là "có liên quan", "cùng quan 
�i�m"...  
Nhng ng��i nói trên khi b� h'i cung, ch�t v�n b�i cán b
 b�o v�, th��ng bu
c 
ph�i khai: %ã �	n nhà t��ng Giáp hao gi�? %� làm gì? Vi	t bài gì? Trao �$i ý 
ki	n nhng gì, có nhng ai d�, v..v.. %i�u này �� nói lên cán b
 b�o v� có quy�n 
r�t l�n, giám sát c� � i t��ng B
 tr��ng B
 qu�c phòng, ng��i mà trên danh 
ngh�a là Th� tr��ng c�a h�! Quy�n l�c c�a ngành b�o v� quân �
i còn � ch. 
ngành �y có quan h� v�i B
 n
i v# và ��t d��i quán ch� � o v� nghi�p v# an 
ninh c�a B
 tr��ng n
i v#, h�i �y là ông Tr�n Qu�c Hoàn, v� sau là ông Ph m 
Hùng, sau na là ông Mai Chí Th� và nay là ông Bùi Thi�n Ng
. Ai c�ng bi	t 
ông Mai Chí Th� không qua h� th�ng �ào t o s� quan an ninh gì c�, t� bên ngoài 
nh�p vào ngành là ��"c phong luôn quân hàm � i t��ng công an v�i nhng 
quy�n hành r�t r
ng l�n. Nh�ng ng��i giám sát quân �
i r�t ch�t ch!, mà b�n 
thân không thu
c h� th�ng quân �
i là ông Lê %�c Th�, �y viên B
 Chính Tr�, 
Tr��ng ban t$ ch�c trung ��ng. V�i ch�c v# này ông n�m toàn b
 t$ ch�c c�a 
h� th�ng chuyên chính vô s�n c�a ch	 �
 bao g�m: ��ng, chính quy�n nhà n��c, 
quân �
i, công an, an ninh, m�t tr�n... Ông còn tr�c ti	p ph# trách công tác tình 
báo chi	n l�"c, công tác ph�n gián. Nh� �ã nói � trên, ông không ph�i quân 
nhân, không ph�i s� quan, nh�ng ông l i �ng c& và b�u c& trong ��ng b
 quân 
�
i nghi(m nhiên là m
t �y viên c�a quân �y trung ��ng, trong khi T$ng bí th� 
Lê Du3n kiêm luôn ch�c Bí th� quân �y trung ��ng, % i t��ng Võ Nguyên 
Giáp v� m�t %�ng, ch� là m
t phó bí th� quân u0 trung ��ng. Cho nên nhóm 
lãnh � o g�m các ông Lê Du3n, Lê %�c Th�, Mai Chí Th�, Nguy(n Chí Thanh, 
T� Hu cùng v�i các ông Tr�n Qu�c Hoàn, V�n Ti	n D�ng... trên th�c t	 �ã chi 
ph�i toàn b
 tình hình chính tr�, quân �
i và ngo i giao trong th�i k* chi	n 
tranh. Th� t��ng Ph m V�n %�ng ch� có t�m lòng ngay th�t, �ôi khi th�t thà �	n 
ngây th�, l i c� n�, nhu nh�"c, ch� còn bi	t than thân trách ph�n vì không có 



th�c quy�n. � g�n 40 n�m trên c��ng v� Th� t��ng, ông ch�ng có chính ki	n gì 
rõ r�t, luôn t' ra nhu nh�"c và b�t l�c. Ng��i ta chê ông, th��ng h i ông và 
không ai t' ra n� s" ông c�. M
t s� trí th�c cho r,ng ông Ph m V�n %�ng làm 
m
t nhi�m v# v� v�n hóa thì thích h"p và có th� thành � t h�n, nh� ông T� Hu 
n	u ch� làm m
t nhà th�, m
t nhà v�n hóa thì có ích h�n, có l"i cho ông ta h�n. 
Ông ta mu�n tr� nên m
t nhà kinh t	, m
t nhà chính tr� cho nên b� v) m
ng m
t 
cách cay ��ng. Thì ra cái khó c�a m
t con ng��i v+n là t� hi�u kh� nàng c�a 
mình �� có m
t hoài v�ng �úng m�c. 
Ông Lê %�c Th� là lo i ng��i có tham v�ng l�n, có t� tin l�n. Ông "bao sân" 
r�t ghê: t$ ch�c cán b
, quân s�, an ninh, ngo i giao... Ông g�n bó v�i ông Lê 
Du3n và do �ó tha h� vùng v+y. Chính cái ngành t$ ch�c cán b
, ngành ông ch�u 
trách nhi�m chính, thì l i là ngành b�o th� nh�t, c$ h� nh�t, có ��nh ki	n v�i cán 
b
 trí th�c nh�t, và tác h i x�u nh�t cho toàn b
 s� nghi�p ��t n��c. Có lúc 
trong ��ng r�t nhi�u ng��i ngh� r,ng ông s! là ng��i thay ông Lê Du3n � c��ng 
vi T$ng bí th�; v� sau có ng��i ngh� r,ng ông %�c Th� �ã chu3n b� cho ông T� 
Hu lên thay ông Lê Du3n... Th	 nh�ng s� �$i m�i c�a Liên xô d��i th�i 
Gorbachev �ã làm thay �$i t�t c�. Ông Nguy(n V�n Linh ��"c "ng�" là con 
ng��i c�a �$i m�i! L i m
t s� ng
 nh�n! Và �	n nay ông %. M��i vô cùng th� 
c�u l i ��"c ng)" là con ng��i c�a �$i m�i, cùng v�i ông %�c Anh b�o th� 
c�ng không kém? Th�t là n.i b�t h nh l�n c�a ��ng c
ng s�n, d+n �	n n.i b�t 
h nh l�n c�a ��t n��c.  
Nhìn l i t�t c� b
 m�t lãnh � o m�i, tôi nh� �	n tình hình c�a ��ng c
ng s�n 
cu�i n�m 1989 và ��u n�m 1990. H�i �ó tình hình n$i c
m nh�t là �ánh giá tình 
hình Liên xô và %ông Âu. Vì sao s#p �$? Vì nguyên nhân bên trong hay vì 
nguyên nhân bên ngoài? Và ta ph�i rút ra t� �ó bài h�c gì? ông Tr�n Xuân Bách 
khi �ó l�p ��"c ra m
t v�n phòng g�m nhng cán b
 chuyên thu nh�n và phân 
tích thông tin t� các n��c ngoài (%ông âu, Liên xô và ph��ng tây) nên có �i�u 
ki�n hi�u tình hình m
t cách khách quan và toàn di�n, nh�n ra r,ng nguyên nhân 
bên trong (quan liêu, thi	u dân ch�, kinh t	 t�p trung c�ng nh�c theo k	 ho ch 
nên kém phát tri�n, hàng tiêu dùng thi	u, ��ng xa r�i nhân dân) là chính và bài 
h�c rút ra là ph�i �i b,ng hai chân: chân kinh t	 là t� do th� tr��ng và chân chính 
tr� là dân ch� và �a nguyên. Ông vi	t báo, nói chuy�n, truy�n bá quan �i�m c�a 
mình. L�p t�c các v� giáo �i�u b�o th� nh�t trong ��ng nhao nhao lên ph�n ��i. 
� h
i ngh� trung ��ng l�n th� tám, nhng ti	ng nói gi�n gi nh�t trút lên ��u 
ông Tr�n Xuân Bách là c�a các ông: %ào Duy Tùng, Nguy(n %�c Bình, Nông 
%�c M nh, Nguy(n Hà Phan, Lê %�c Anh, %oàn Khuê, V� Oanh, Lê Ph��c 
Th�...H� cho ý ki	n c�a ông Bách là nguy hi�m, theo quan �i�m c�a k1 thù c�a 
xã h
i ch� ngh�a, mang tính ch�t c� h
i hu khuynh và xét l i... B
 chính tr� ch� 
d� ��nh �� ngh� trung ��ng thi hành k0 lu�t ��a ông Bách ra kh'i B
 Chính Tr� 
và Ban Bí Th�, nh�ng các v� trên �ây nh�t ��nh �òi là ph�i ra kh'i trung ��ng; 
l i còn có v� ��a ra ý ki	n là v�i chính ki	n và thái �
 vô k0 lu�t trong phát ngôn 
nh� th	, ông Bách không còn có t� cách là m
t ��ng viên th��ng na . Ông %ào 
Duy Tùng v�n là T$ng biên t�p T p Chí C
ng S�n, chính do thái �
 c�ng r�n �y 
mà nay ông nh�n trách nhi�m �y viên B
 Chính Tr�, th��ng th�c Ban Bí Th�, 



thay ông Nguy(n Thanh Bình. %ây là m
t v� trí vô cùng quan tr�ng, quy�n h n 
l�n, thay m�t B
 Chính Tr� gi�i quy	t m�i công vi�c hàng ngày, m
t ch�c v# 
v+n ��"c coi nh� phó T$ng bí th� trung ��ng ��ng. Chính ông �ã ph$ bi	n các 
ngh� quy	t 7, 8 và 9 h�i 1989 và 1990 trong các h
i ngh� cán b
 ��ng � H
i 
tr��ng Ba %ình. 
Ông Nguy(n %�c Bình là phó hi�u tr��ng tr��ng Nguy(n ái Qu�c ��"c ��a lên 
hi�u tr��ng tr��ng này t� n�m 1985. N�m 1987, ông c�m ��u m
t �oàn cán b
 
lý lu�n sang Liên xô �� trao �$i ý ki	n v� d� th�o c��ng l�nh m�i c�a ��ng 
chu3n b� cho % i H
i 7 c�a ��ng. Trong khi trao �$i ý ki	n v�i phía Liên xô, các 
quan �i�m ch� quan, giáo �i�u c�a b�n d� th�o �ã b� cán b
 Liên xô phê phán và 
yêu c�u lo i b', nh�t là quan �i�m v� ��c �i�m ch� y	u c�a th�i � i ngày nay là 
s� quá �
 t� ch� ngh�a t� b�n ti	n lên ch� ngh�a xã h
i trên toàn th	 gi�i, v� s� 
gi+y ch	t hi�n t i c�a ch� ngh�a t� b�n, v� s� b�n cùng hóa c�a lao �
ng trong 
xã h
i t� b�n, v� tính �u vi�t và t�c �
 phát tri�n cao c�a ch� ngh�a xã h
i... 
Các bài phát bi�u gay g�t phê phán ông Tr�n Xuân Bách c�a các ông: Nông %�c 
M nh, %oàn Khuê, Lê %�c Anh, Nguy(n Hà Phan, V� Oanh, Lê Ph��c Th�... 
�ã ��"c chú ý t� �ó �� �i �	n hình thành m
t h t nhân lãnh � o c�ng r�n và 
c�ng nh�c hi�n nay, nh,m duy trì b,ng m�i giá ���ng l�i giáo �i�u và b�o th� 
v� c� b�n, tuy có �$i m�i và t� do hóa �áng k� v� kinh t	. Các v� này �ã ��"c 
"khen th��ng x�ng �áng" trong m
t t�p h"p m�i. Ông Nguy(n Hà Phan khi �y 
còn là �y viên d� khuy	t trung ��ng, �ã ��"c ��a ngay lên �y viên trung ��ng 
chính th�c �� r�i sau % i H
i 7 vào luôn Ban Bí Th�. 
Chính nhng nhân v�t b�o th� c�c �oan nh�t nói trên �ang chi ph�i tình hình 
chính tr� � Vi�t nam vì ông Lê %�c Anh �ã tr� thành ch� t�ch n��c và tr�c ti	p 
n�m c� các ngành qu�c phòng, an ninh và ��i ngo i, coi B
 tr��ng n
i v# Bùi 
Thi�n Ng
 là ng��i d��i quy�n mình. Ngôi nhà l�n � ph� Y	t Kiêu, tr# s� c�a 
B
 N
i V# luôn có nhi�m v# l�n nh�t là b�o v� s� lãnh � o c�a ��ng c
ng s�n; 
nhi�m v# �y ��"c ��t cao h�n là b�o v� an ninh qu�c gia, cao h�n công cu
c 
b�o v� s� phát tri�n c�a ��t n��c trong pháp lu�t.  

T� b	 tr��ng tr� xu$ng !n ph�i qu� l�a 

Ngành an ninh có s� ng��i làm vi�c r�t �ông. Càng � bên d��i, anh ch� em s�ng 
và công tác trong �i�u ki�n thi	u th�n, v�t v�. Do l��ng th�p, s�ng không n$i 
m
t cách bình th��ng, gia �ình khó kh�n, không ít ng��i sa vào t
i l.i, l"i d#ng 
nhng quy�n h n c�a mình �� sách nhi(u nhân dân. Tuy�n vào ngành công an 
th��ng ph�i có th�n th	. Tr��c h	t là con em trong ngành. Không ít gia �ình b�, 
m/, v" con, anh ch� em ��u � trong ngành công an và c�nh sát. Th�i chi	n, 
ng��i trong ngành công an còn có l"i th	 là không ph�i �i linh, không ph�i c�m 
súng ra tr�n, tránh b� hy sinh ngoài chi	n tr��ng. Con cháu các v� trong B
 
Chính Trì c�ng th��ng ��"c nh�n vào b
 máy công an. Lê Trung, con trai ông 
Lê Du3n dù h�c kém, h nh ki�m y	u � tr��ng ph$ thông, v�n ��"c ��a vào 
�oàn thanh niên c
ng s�n H� Chí Minh theo ki�u ép (�� ��ng chí T$ng bí th� 
yên tâm ph#c v# cách m  ng) r�i vào h�c tr��ng 500 (� i h�c an ninh), �� ��"c 



phong trung úy công an khi ra tr��ng.  
Ngành an ninh có m
t s� cán b
 t�n t#y, có trình �
 chuyên môn khá, thông 
minh và tháo vát. Nh� ông Hai Tân, quê � ��ng b,ng sông C&u Long, ��"c 
phong anh hùng các l�c l�"ng an ninh do thành tích cùng v�i ��ng �
i �ã phá 
kê ho ch thâm nh�p v� �ang c�a m
t s� t$ ch�c chính tr� t� n��c ngoài, ��"c 
m
t s� t$ ch�c Trung Qu�c h. tr". L�c l�"ng an ninh Vi�t nam c�ng �ã ch�n 
b�t ��"c m
t s� t�p thâm nh�p v� trang t� Thái Lan v�"t sông Mê công qua ��t 
Lào, nhng t�p v� trang này ��nh v� t�i Vi �t nam nh�ng �ã b� b�t trên ��t Lào, 
� m
t vùng H  Lào thu
c t�nh Saravane. Nh�ng c�ng c�n ch� ra r,ng có v# an 
ninh Vi�t nam b� h�. H� b� thua trong cu
c ��u trí v�i ��i ph��ng. Do kiêu 
ng o, t� ph#, r�t ch� quan, có khi h� b� thua �au. Chính trong v# Võ % i Tôn h� 
b� m
t keo khá n�ng. D� lu�n ch�a bi	t ro vi�c này. Tôi theo dõi v# Võ % i Tôn 
ngay sau khi ông ta b� b�t. C� nhóm ông ta ��"c ��a vê vùng g�n Hà n
i. Ông 
ta khai báo r�t d( dàng, ��y ��. Ông ta t' ra "ph#c thi�n" khá nhanh, "chân 
thành nh�n t
i", chân thành h�i h�n". Ông ta vi	t ra m
t t�p tài li�u dày g�n 100 
trang, nói rõ h� th�ng t$ ch�c chí nguy�n quân ph#c qu�c � M-, � úc, � Thái 
Lan..., cu
c thâm nh�p li�u l�nh, di(n bi	n t�ng ngay cu
c thâm nh�p và k	t thúc 
bi th�m c�a nó. Ông ta ca ng"i c# H� Chí Minh, "thú t
i v�i vong linh c�a C� 
và "xin ��"c c�i t o �� tr� thành ng��i công dân l��ng thi�n", "�� làm l i cu
c 
��i.  
C#c qu�n lý tr i giam c�a B
 N
i V#, T$ng c#c an ninh vui m�ng, t� hào là �ã 
"c�i t o ��"c m
t tên trùm ph�n �
ng c) l�n vào lo i nh�t!" Th� tr��ng Tr�n 
%ông và B
 tr��ng Ph m Hùng ��"c báo cáo, thích thú quá! Hai v� li�n thu x	p 
�� tr�c ti	p g�p ng��i tù ti	n b
 Võ � i Tôn, t� mình ki�m tra tr��ng h"p này. 
Qua th3m tra, không nghi ng� gì c�, �ây là m
t tr��ng h"p c�c hi	m, "chính 
ngh�a �ã nhanh chóng thu ph#c ��"c nhân tâm m
t tên trùm ph�n �
ng. Ph�i t�n 
d#ng k	t qu� �� th� tiêu hoàn toàn ý chí ph�n �
ng c�a nhng k1 còn làm le 
thâm nh�p gây b o �
ng." M
t k	 ho ch ��"c phác h�a, do �ích thân B
 tr��ng 
Ph m Hùng g"i ý: "S! t$ ch�c m
t cu
c h�p báo qu�c t	; nh& m
t s� phóng 
viên báo chí vô tuy	n truy�n hình M-, Pháp, Nh�t b�n... vào, �� cho Võ % i Tôn 
tr� l�i ph'ng v�n c�a h�. Cu�i tháng 6-1982, nhân m
t cu
c h�p Qu�c H
i, B
 
N
i V# m�i m
t s� quan ch�c trung ��ng và ��a ph��ng có m�t � Hà n
i �	n 
tr# s� m�i toanh v�a hoàn thành � gia ph� Y	t Kiêu �� gi�i thi�u b
 m�t m�i, 
b� th	 và hi�n � i c�a B
 N
i v# mà không m
t b
 nào khác so sánh n$i. G�n 
m
t tr�m v� ch�c s�c tràm tr� nhìn ng�m c� ng�i to r
ng và thi	t b� t�i tân, có h� 
th�ng l�u gi hàng ch#c tri�u d�u ngón tay, nh,m so sánh �� tìm ra th� ph m 
m
t cách chính xác và c�c nhanh. Trong phòng khách l�n � t�ng 2, B
 tr��ng 
Ph m Hùng cao h�ng gi�i thi�u "k	t qu� c�i t o m
t tên trùm ph�n �
ng c) l�n 
nh�t x�a nay" và báo tin B
 �ang chu3n b� cho con ng��i này h�p báo qu�c t	? 
M�i ng��i hân hoan ph�n ch�n, nh�ng có � i bi�u c�t ti	ng h'i: "Xin ��ng chí 
cho bi	t �ây là ta h�p báo gi�i thi�u thành tích c�a ta hay ta cho phép Võ % i 
Tôn h�p báo." 
 
B
 tr��ng ��ng d�y nói l�n:"Ta cho nó h�p báo ch�! D�y m�i cao tay ch�, các 



��ng chí. Nó s! làm cho b�n nhà báo M-, Pháp, Nh�t... khi	p ��m �y ch�! Vì nó 
s! nh�n h	t t
i �ã qua và t� nó nói lên cách m ng �ã c�i t o nó sâu s�c ra sao! 
M
t � i bi�u khác, phó t$ng biên t�p t p chí C
ng S�n H�ng Ch��ng ��ng d�y: 
"Th�a các ��ng chí, làm v�y có m o hi�m không? Vì có th� khi th�y các nhà 
báo qu�c t	 h�n quay l i ch&i mình thì sao?". Ông Ph m Hùng ��ng d�y, v ch 
c� chi	c áo s� mi �ã c)i h	t khuy ra vì tr�i r�t nóng, �� l
 chi	c may ô bên 
trong, la l�n: Kh'i lo, kh'i lo! Tui �ã g�p nó hai l�n r�i. Tôi n�m ch�c chuy�n 
này r�i, hi�u không? Tui nè, tui n�m nó sau ót (gáy) r�i! Kh'i lo mà! M
t s� nhà 
báo ngay sau �ó ��"c phép �	n g�p Võ % i Tôn t i m
t ngôi nhà riêng, � ngo i 
ô Hà n
i, g�n con ���ng cái �i lên th� xã S�n Tây, g�n Nh$n. C� m
t t�p c�a 
T$ng c#c an ninh � trong ngôi nhà nh' hai t�ng � gia làng: hai cán b
 qu�n 
giáo, bác s�, n�u �n, b�o v�. Võ % i Tôn ��c sách báo, nghe �ài, d o ch�i ngoài 
v��n; ��"c h��ng tiêu chu3n ��c bi�t. B
 áo qu�n m�i may �o, giày dép, r�t 
m�i; c� nh� m
t viên th� tr��ng. Ng��i "tù binh �ã giác ng
" này � m
t mình 
m
t bu�ng trên gác, chu3n b� g�p cho cu
c h�p báo. Ông ta béo �', tóc l�m ��m 
b c. Tôi h'i chuy�n Võ % i Tôn su�t m
t bu$i chi�u; ông ta nói l i nhng �i�u 
�ã ��"c ghi trong h� s�. Thêm m
t vài c�m t��ng: Th�a ông, t�i nào tôi khó 
ng�, bà bác s� lên h'i han, gài mùng r�i cho thu�c, tôi ngh� x�a m/ tôi ch�m sóc 
cho lôi c�ng �	n nh� v�y thôi! Ng��i bác s� cách m ng th�t nh� m/ hi�n, ��"c 
vô vi	ng th�m l�ng Bác H�, tôi coi là k0 ni�m �/p nh�t ��i mình. Tr��c thi hài 
bác, tui t� nh� mình là ��a cháu h�, xin h�a v�i bác ph�n ��u �� tr� thành 
ng��i cháu ngoan c�a bác... 
Tôi không m�y may hoài nghi gì v� nhng l�i nói �y, T�i ngày 9 tháng 7-1982, 
cu
c h�p báo "n
i b
" ��"c t$ ch�c r�m r
 � tr# s� M�t Tr�n T$ Qu�c Trung 
��ng trên ���ng Tràng Thi. Các báo, �ài truy�n hình, �ài phát thanh c�a trung 
��ng và Hà n
i ��u t�i d�, ch�t kín phòng h�p l�n. Sau khi � i di�n B
 N
i V# 
gi�i thi�u, V) % i Tôn �i�m t�nh, "xúc �
ng" k� l i cu
c ��i mình, "m
t cu
c 
��i l�m ���ng l c l�i", nay "may m�n ��"c cách m ng giáo d#c c�i t o, Ch�ng 
10 câu h'i ��"c ��t ra, Võ % i Tôn tr� l�i, �ôi ph�t ch�p ch�p vì xúc �
ng, 
gi�ng run run, nh�c �	n "cu
c vào vi	ng L�ng Bác H�" và h�a h/n tr� thành 
ng��i ti	n b
 �� chu
c l.i l�m c�. 
M�i ng��i v. tay ran! Có ng��i cho �i�m: 21 trên 20! Có ngh�a là v�"t m�i s� 
ph'ng �oán và ch� �"i. An ninh gi'i th�t. C�m hóa ��"c m
t k1 s�ng s' lo i 
nh�t! . T�i �y, � làng nh' ngo i thành, Võ % i Tôn ��"c th��ng, liên hoan v�i 
anh ch� em an ninh cháo gà th�m ngon và bia Hà n
i, bóc thu�c lá th�m ba con 
5,... C�n gi s�c �� giành th�ng l"i trong ti	t m#c ch� y	u vào tu�n l( sau: bu$i 
h�p báo qu�c t	.  
M�i ng��i yên chí và ph�n ch�n, d� ki	n m�i câu h'i cánh nhà báo n��c ngoài 
có th� ��t ra và th�ng nh�t v�i "ông b n Võ % i Tôn" n
i dung tr� l�i sao cho t� 
nhiên, thâm thúy. Cu
c h�p báo "n
i b
" là b��c chu3n b� thi	t th�c, là cu
c t�p 
d�"t r�t b$ ích cho cu
c h�p báo qu�c t	. Nhi�u cán b
 �oán: Võ % i Tôn s! 
không còn ph�i � tù, còn chu3n b� ��"c nh�n công tác! Có th� là � M�t Tr�n T$ 
Qu�c ch�ng h n. 
Chi�u 13-7-1982, t i Câu L c B
 Qu�c T	, trên ���ng Hùng V��ng, cách l�ng 



H� Chí Minh không ��y m
t cây s�. Có h�n m
t ch#c nhà báo qu�c t	 t� B�ng 
Kok sang, cùng v�i m�y ch#c nhà báo %ông Âu, Liên xô, ph��ng Tây �ã có m�t 
t� tr��c. Phòng h�p ch�t c�ng. Nhng chi	c �èn chi	u c�a các �oàn quay phim 
r�c sáng. Ch� t�a cu
c h�p báo c�a Võ % i Tôn là th� tr��ng thông tin Lê 
Thành Công, phó t$ng c#c tr��ng an ninh D��ng Thông và � i di�n v# báo chí 
B
 Ngo i Giao tôi không còn nh� tên. 
Vô % i Tôn m�c áo qu�n m�i màu be, chng ch c, v1 xúc �
ng. Th� tr��ng Lê 
Thành Công tuyên b� cu
c h�p b�t ��u và yêu c�u Võ % i Tôn t� gi�i thi�u và 
"t� do tr� l�i các nhà báo qu�c t	. Võ % i Tôn nói v� hành �
ng thâm nh�p gây 
b o lo n, b� b�t trên ��t Lào. %úng là nói nh� sách, thu
c lòng theo qui ��nh 
tr��c. B.ng �	n câu th� ba thì l c ��! Ph�i nói là "sai quy�n" thì �úng h�n. Ông 
ta cao gi�ng: 
"Quân �
i chúng tôi ��"c tuy�n t� nhng thanh niên yêu n��c t� Hoa K*, Pháp, 
úc Châu, Châu á �� tr� v� gi�i thoát ��ng bào kh'i s� cai tr� c�a c
ng s�n!" 
Ba v� �oàn ch� t�ch b�i r�i! %i�n b� h'ng ngay sau �ó. Xin t m ngh� m
t chút �� 
chu3n b� thêm. 
Võ % i Tôn ��"c d+n vào phòng nh' phía sau. D��ng Thông nghi	n r�ng, ��p 
bàn, ch�t v�n: 
- Sao nói lung tung v�y! H�! Chu3n b� thêm m�y ngày nay r�i mà v+n không 
nh� à?  
Tôi th�y Võ % i Tôn bình t�nh, m�m c��i: 
- Quý ông sao mà nóng v�y! Ph�i hi�u tâm lý b�n phóng viên Ph��ng Tây ch�! 
Tôi ph�i nói cho h� tin r�i sau �ó m�i nói s� chuy�n bi	n c�a tui ch�! Các ông 
không hi�u sao? Ph�i bi	t t o nên cao trào r�i r�p m
t cái nói �	n s� chuy�n 
bi	n c�a mình. V�y m�i gây �n t�"ng sâu ch�. Các ông yên lâm, tôi s! làm các 
ông hoàn toàn hài lòng cho mà coi. B�n này ghê l�m, nói nh� cu
c h�p báo n
i 
b
, chúng nó làm sao mà tin ��"c. 
M�i ng��i tuy v+n lo nh�ng b.ng th�y nh/ b�t m
t ph�n; v� l i th�y l�i Võ % i 
Tôn có v1 h"p lý. Sau l�i d�n Thôi! C� ph�i nói nh� �ã chu3n b� và thông qua, 
nghe không!, cu
c h�p l i ti	p t#c. V�a c�m l�y mi-crô, nghe câu h'i c�a m
t 
phóng viên M-, Võ % i Tôn nói m nh, nói nhanh: "S� nghi�p chúng tôi là ��u 
tranh �� ch�ng l i ch	 �
 �
c �oán. Chúng tôi tin � th�ng l"i! 
Lê Thành Công và ông D��ng Thông ��ng d�y, tuyên b� k	t thúc cu
c h�p 
báo! M�i ng��i s&ng s�t, nh�n nháo. Hai chi	n s� b�o v� gi�i Võ % i Tôn ra xe, 
không v� ngôi nhà c� mà �i theo con ���ng vào th� xã Hà %ông, �	n g�n nhà 
máy cao su, thì r! trái, v� tr i giam Thanh Li�t. T i �ó l�p t�c b
 áo qu�n �o 
may màu "be" b� l
t, tr��c s� b�c t�c gi�n d c�a t�t c� cán b
 ngành an ninh. 
Võ % i Tôn b� tr�ng ph t v� t
i ngang ng�"c, "tráo tr�" b�t ng�, không ai �oán 
tr��c ��"c hôm �y. 
Các phóng viên n��c ngoài không hi�u rõ ý ��nh c�a ngành an ninh là cho Võ 
% i Tôn h�p báo �� khoe thành tích m
t con ng��i ��"c cách m ng chính ngh�a 
c�i t o và chinh ph#c �� tr� thành "con ng��i m�i", �n n�n h�i c�i v� t
i l.i c�, 
nên h� không t' ra s&ng s�t gì nh� t�t c� cán b
 an ninh, báo chí, tuyên hu�n, 
ngo i giao có m�t. Các bài báo vi	t s4n ph�i s&a cha l i, b' h	t các �o n thú 



nh�n t
i l.i và ân h�n h�i c�i... liên quan �	n cu
c h�p báo n
i b
 tu�n tr��c. 
Th	 là c� h� th�ng an ninh, t� viên t��ng c�m ��u h� th�ng tr i giam cho �	n h� 
th�ng cán b
 qu�n giáo, �	n quy�n t$ng c#c tr��ng an ninh, �	n các th� tr��ng 
và �i�u �áng chú ý nh�t là c� ngài b
 tr��ng n
i v# �ích thân "n�m ch�c sau ót" 
��i t�"ng này �ã b� m
t cú b�t ng� �au �i	ng. %ây là m
t ngày �en c�a ngôi nhà 
ph� Y	t Kiêu. Nh�ng sau �ó không có m
t bu$i nh�n xét, m
t cu
c rút kinh 
nghi�m nào c�. M�i vi�c bi	n m�t trong im l�ng. Ng��i ta ch� nhìn nhau, nhún 
vai, t' v1 chê s� nh/ d , v#ng v�, �u tr� c�a ngành an ninh, th	 nh�ng không ai 
d i gì mà nói �	n s� ki�n �y. %#ng �	n b
 máy �y thì ch� có l.! 
M
t con ng��i có ni�m tin � nhng giá tr� và m#c �ích c�a ninh, bi	t x& x& m
t 
cách m�u l�"c trong tình tr ng ��n �
c b� m�t t� do, dù sao c�ng là m
t con 
ng��i �áng n�. Tôi hoàn toàn bác b' và ch�ng l i ph��ng th�c dùng b o l�c vì 
ch� có h i và không ��"c nhân dân tán thành, nh�ng tôi v+n gi m
t thái �
 
khách quan trong �ánh giá d�ng khí và m�u l�"c c�a ng��i tù Võ % i Tôn hôm 
�y trong m
t cu
c h�p báo công khai � Hà n
i, cách �ây 11 n�m.  

H� s vàng và máu 

Bi	t bao h� s� oan trái mà ch	 �
 "vô s�n chuyên chính" � Vi�t nam �ã d�ng lên 
��i v�i công dân n��c mình, ��i v�i ��ng viên ��ng c
ng s�n! Công lý xã h
i, 
l! ph�i trong cu
c s�ng �òi h'i ph�i xem xét l i t�ng tr��ng h"p và k	t lu�n l i 
m
t cách công minh. S� nghi�p "�$i m�i", ch� tr��ng �$i m�i v� pháp lý, s�ng 
theo lu�t pháp càng �òi h'i s� xem xé l i m
t cách ��y �� vô vàn h� s� �y. Quy 
lu�t k	 th�a c�a l�p ng��i c�m quy�n và lãnh � o xác ��nh trách nhi�m c�a 
nhng ng��i n�m chính quy�n hi�n nay ph�i làm �i�u �ó H� không th� t� b' 
trách nhi�m, làm l� ho�c �m �i ��"c. H� s� cu�i cùng ��"c nêu lên trong cu�n 
sách này là h� s� v� nhng ng��i "thuy�n nhân". Vì có ng��i mu�n bênh v�c, 
ch y h	t t
i cho ch	 �
 chính tr� v�a qua � Vi�t nam th��ng nêu lên r,ng nó r�t 
khác ch	 �
 chính tr� � Liên xô, càng khác ch	 �
 chính tr� � Trung Qu�c vì nó 
có b
 m�t "ng��i" h�n, nhân � o và nhân ái h�n! Qu� th�t ch	 �
 Stalin �+m 
máu kinh kh�ng, tàn ác kinh kh�ng, v�i hàng ch#c tri�u sinh linh b� �ày ��a, 
kh�ng b�, b�n gi	t, th� tiêu. Qu� th�t c�i cách ru
ng ��t và cách m ng v�n hóa � 
Trung Qu�c dã man, �iên lo n, k* qu�c, phi lý c�ng �	n t�n cùng. Nhng cu
c 
b�n gi	t, truy lùng ��a ch� ác bá, b�n ch	t g#c r�i �á xu�ng h�, không cho h� 
hàng ng��i thân nh�n xác, r�i gi�i c� các quan ch�c c�p cao c� �
i m� l�a lê l	t 
lên ���ng ph� �� nhân dân hò hét ch&i b�i, nh$ n��c b�t, b t tai... thì th�t là 
"Tàu Trung C
ng". Liên xô có nhng màn gi	t Kir�p, Bukhanine, ám sát 
Trôsky, b�t gi	t Beria, h  b� Khrushchev thì Trung qu�c có màn b�n lãnh t# 
c
ng s�n vùng %ông B�c là Cao C��ng, không kích b�n ch	t v" ch�ng Lâm 
B�u, h  b� t�ng giam l� 4 tên, trong �ó c� c� �� nh�t phu nhân Giang Thanh, 
gi�i �i tu�n hành làm nh#c ch� t�ch L�u Thi	u K*... Vi�t nam qu� th�t không có 
nhng cu
c thanh toán và h  nh#c ly k* �	n nh� v�y. Th	 nh�ng không ph�i vì 
v�y mà b' qua nhng hành �
ng phi lý, phi pháp (theo tiêu chu3n pháp lý qu�c 
tê) � Vi�t nam ��"c. Nó chi	m s� l�"ng không nh', và m�t ác �
c nào �ó 



không ph�i là không n�ng n�, phi nhân tính. 
 
H� s� "thuy�n nhân" t� 30-4-1975 �	n t�n g�n �ây là m
t ch�ng h� s� nh�c 
nh�i. Báo chí qu�c t	 �ã vi	t r�t nhi�u tin t�c phóng s� v� "boat people". Vi�t 
nam �ã sáng t o nên m
t danh t� m�i không v1 vang gì! T$ng c
ng �ã có t�i 
kho�ng 1 tri�u r�)i ng��i mang danh hi�u "thuy�n nhân". H� ra �i b,ng ���ng 
bi�n, �i ra � i d��ng. H� �i trên thuy�n g. thuy�n bu�m, m�ng, tàu l�n, tàu nh'. 
Già tr1 l�n bé ��u có m�t. Có ph# n còn �1 con trên tàu, trên bãi �$ b
. H� quê 
� Sài gòn, Ch" L�n, quê C�n Th�, V�nh Long, Cà Mau, Phú Qu�c... H� quê � 
H�i Phòng, Móng Cái, Hà n
i... Ngh�a là t� m�i t�nh, thành ph� c�a ��t n��c. 
H� làm �� ngh�: viên ch�c, s� quan ch	 �
 mi�n Nam c�, nhà buôn bán, công 
nhân, th" th� công, sinh viên, h�c sinh, bà n
i tr" cho �	n trí th�c, nhà v�n, nhà 
báo, s� quan quân �
i, cán b
, ��ng viên c
ng s�n... Ch�a có m
t công trình 
nghiên c�u v� h�. H� �i v� phía Nam, d t vào Thái Lan, Indonesia, Malaisia, 
xu�ng t�n Châu úc... H� sang Philippin, h� �i lên Ma cao, Hong Long, Nh�t 
B�n... r�i sang t�n Hoa K*, Tây Âu...  
Lu�n �i�u th��ng ��"c nhà t�m quy�n � Hà n
i nói lên v�n �� này là: �ó là 
nhng ng��i ph m t
i, ph m pháp, nhng ng��i t� b' t$ qu�c mình. Th�m chí 
có quan ch�c c
ng s�n thóa m : b�n �ó là �� b', �� ch y theo ��ch, �i tìm b� 
sa, là khúc ru
t th�a ung th�i, c�t �i cho kh'e. Hãy quên nhng k1 ch y tr�n �y 
�i. 
R�t c�n, ngay t� bây gi�, m
t cu
c �i�u tra t0 m-, khoa h�c, khách quan và 
chu3n xác v� s� ki�n "di t�n kh$ng l�" này, m
t s� ki�n ch�a t�ng có trong l�ch 
s& Vi�t nam (cùng v�i cu
c di t�n t� B�c vào Nam h�i 1954), m
t hành �
ng 
t�p th� bi th�m tr��c và sau ngày "gi�i phóng mi�n Nam", làm cho ch "gi�i 
phóng" mang m
t ý ngh�a m�a mai, chua xót  
C�n làm rõ nhng s� li�u sau �ây: �ã có bao nhiêu "thuy�n nhân v�"t bi�n tr��c 
và sau 30-4-75? H� thu
c nhng thành ph�n xã h
i, ngh� nghi�p tôn giáo, �
 
tu$i, ��a ph��ng nào? H� �ã ph�i chi bao nhiêu vàng, c�a c�i, ti�n b c? Và bao 
nhiêu là ph�i n
p cho "chính quy�n cách m ng", cho công an... �� mua bãi, mua 
tàu thuy�n và c�ng n p? %ã có bao nhiêu ng��i b� ��m vì tai n n, giông bão, tàu 
h� h'ng, b� h�i t�c c��p? %ã có bao nhiêu ph# n b� hãm hi	p? Và nguyên nhàn 
c�a m
t th�m h�a dân t
c này là � �âu ? 
L! ra ph�i có m
t cu
c �i�u tra và k	t lu�n v� cái k	 ho ch 2, còn g�i là k	 
ho ch B c�a b
 n
i v#, c�a ngành công an: bán bãi, cho �i g�i là n&a h"p pháp 
�� thu vàng "b' vào công qu- , ép các tàu thuy�n nh�n quá t�i �� thu vàng t�i 
�a, gây nên vô vàn th�m h�a. Pháp lu�t qu�c l� và d� lu�n qu�c t	 c�n bi	t rõ v� 
s� ki�n kh�ng khi	p này. Không ai có th� �m �i, chôn vùi trong quên lãng th�m 
h�a kinh kh�ng này! %ã có vài cu�n sách c�ng nh� hàng tr�m bài báo vi	t v� 
ng��i di t�n, các tr i di t�n, nh�ng ch�a có m
t cu
c t$ng k	t ��y �� và c�n 
thi	t. %ây s! là m
t công trình t�p th� c�a chính hàng tri�u bà con di t�n, c�a các 
nhà báo, nhà v�n, nhà th�, nhà lu�t h�c qu�c t	, nhà xã h
i h�c... 
Tôi �ã g�p nhng ng��i di t�n cho bi	t �ã ph�i n
p 6 l ng vàng, có ng��i 2 
l ng, có ng��i lên �	n 32 l ng (m
t gia �ình 3 ng��i n
p g�n 100 l ng vàng) �� 



di t�n. Có ng��i ph�i �i �	n l�n th� 3, ìân th� 4, th�m chí l�n th� 5 m�i thoát, vì 
b� công an b�t �i b�t l i �� làm ti�n t�i �a. R�i c� ng��i �i ti(n cung có khi b� 
công an khám ng��i, t�ch thu vàng, ti�n, nh+n, trang s�c, cho �	n c� xe tô, xe 
g�n máy c�a h�, n	u không s! không cho ng��i thân �i thoát. R�i tài s�n: nhà 
c&a, �� � c �� l i b� t�ch thu- M
t ph�n nh' cho "nhà n��c", m
t phàn l�n cho 
b�n tham quan ô l i. Nhng gia �ình b� tan nát qua di t�n, xa nhau, l c nhau, b' 
nhau, ng��i s�ng k1 ch	t... c�ng không sao k� xi	t. 
(%� b�t ��u thu l�"m d�n h� s� v� thuy�n nhân", ng��i vi	t cu�n sách này xin 
�� ngh� l�t c� bà con � trong cu
c và hi�u bi	t v�n �� này ghi l i tóm t�t s� ki�n 
b�n thân mình bi	t theo nhng n
i dung trên �ây và g&i v�: Thành Tín. Sài gòn 
Press. Box 4995. Irvine. CA 92716, UA. Kèm theo hàng ch: H� s� di t�n. Xin 
cám �n) 
Bi k�ch c�a ng��i ra �i, c�a ng��i ra �i không l�t, c�a ng��i � các tr i t� n n, 
c�a nhng ng��i b� c�)ng b�c tr� v� th�t không sao k� xi	t. Tôi �ã g�p nhng 
ph# n khi k� l i bi k�ch gia �ình than khóc và c� gào thét lên m
t cách thê th�m 
v� n.i �au lòng gi,ng xé tâm can. Có ng��i k� r,ng sau �ó �	n 5,6 n�m, không 
h� dám nhìn ra bi�n, không dám �	n n�i g�n � i d��ng, vì ch� nghe ti	ng sóng, 
nhìn th�y b�t bi�n là hi�n lên nhng th�m c�nh máu và n��c m�t, xác ch	t, 
ng��i ch	t l� vì �ói khát, ng��i h�p h�i không có cách gì c�u cha, ph�i th� xác 
ng��i thân xu�ng bi�n c�... Nhng c�nh � t�n cùng c�a s�c ch�u ��ng c�a con 
ng��i, không còn có th� v�"t qua n$i na... 
 
Trong khi gi�i c�m quy�n � Hà n
i ch#p m� t�t c� nhng ng��i di t�n là ph m 
pháp, là t� b' t$ qu�c và ��t n��c, �i theo các n��c ph��ng Tây, m�t g�c, tìm 
lõi thoát riêng cho b�n thân mình m
t cách ích k0... thì c�n ch� rõ chính h� là 
m
t nguyên nhân, th�m chí nguyên nhân g�c c�a th�m k�ch này. Gi� th& nh� 
không có chính sách b�t giam �ày ��a hàng tràm ngàn ng��i trong cái g�i là 
"các l�p c�i t o , không có nhng ch� tr��ng c�i t o công th��ng nghi�p v
i vã, 
tràn lan, �
c �oán, không có nhng ��nh ki	n v� ng#y quân, ng#y quy�n, ng#y 
dân, không có thái �
 k* th� v�i các tôn giáo, ��i v�i trí th�c, không có chi	n 
d�ch xua �u$i. ng��i Hoa m
t cách ào  t... thì v�n �� di t�n hàng lo t �ã ch�c 
ch�n không x�y ra. Chính quy�n �ã t� mình ph m pháp khi ch� tr��ng thu vàng 
và t$ ch�c �i t�n, "xu�t kh3u nhng công dân lo i 2", m
t ch� tr��ng bán chính 
th�c mà qu�c h
i không h� ��"c bi	t. %ây là m
t v# tham nh�ng c�c l�n, tàn 
b o, ��y máu và n��c m�t, m
t v# ph m pháp ô nh#c c�a h� th�ng chính quy�n, 
�ày ��a nhân dân mình không ai có th� bênh v�c và l�p li	m ��"c.  
G�i là thuy�n nhân nh�ng th�t ra còn có c� nhng b
 
nhân", ng��i di t�n b,ng ���ng b
 t� Vi�t Nam Nam sang Lào, 
Cam b�t, Thái Lan) và g�n �ây có c� không nhân", ngh�a 
là ng��i di t�n h,ng ���ng hàng không, theo con ���ng du l�ch, sang Nga, các 
n��c Liên xô c�, Ba Lan, Ti�p Kh�c, Bungari, %�c, Pháp, Hà Lan, B�... Chính 
các c� quan ngo i giao, lãnh s�, công an, du l�ch � Hà N
i là ��u m�i c�a ���ng 
dây xu�t kh3u lao �
ng, thanh niên, sinh viên, nghiên c�u sinh c� � các n��c 
này, bán h
 chi	u (gi� mà th�t), bán vé máy bay, ��nh giá (t� Hà N
i �i Moscou 



là 3.800 �ô la m
t ng��i); t� Hà N
i �i C
ng Hòa Liên Bang %�c là 4.400 �ô la 
m
t ng��i...) Cu�i tháng 12-1992 � Qu�c h
i, Th� t��ng chính ph� báo cáo 
r,ng n n dí t�n �ã ch�m d�t c�ng v+n là nói d�i, là che d�u các cu
c di t�n do 
m
t b
 ph�n chính quy�n t$ ch�c m
t cách phi pháp các "không nhân nói trên. 
T
i l.i c�a h� v+n �ang còn ch�ng ch�t? 
%
ng c� c�a nh�ng ng��i di t�n có nhi�u. Có ng��i vì không s�ng n$i d�"t m
t 
thc ch	 mà h� cho là �
c �oán, không dân ch�; có ng��i vì không th� kinh 
doanh m
t cách ngay th�t ��"c; có ng��i vì l��ng lai c�a con cái, mong chúng 
��"c h�c hành chu �áo, thành tái th�t s�; có ng��i �� sum h�p gia �ình; có 
ng��i vì l��ng tâm ngay th�t, không mu�n s�ng trong môi tr��ng l�a d�i, ô 
nhi(m v� � o ��c; r�t ít k1 vì ph m pháp s" b� tr�ng tr�, b' tr�n; còn có c� trí 
th�c trung th�c; thanh niên có hoài bão; ��ng viên C
ng S�n c� có l��ng tâm 
không thc t� do nói lên ý ngh� chính tr� b
c tr�c c�a mình mà không b� tr�ng 
ph t nên bu
c lòng ph�i t m ra n��c ngoài �� ��u tranh cho m
t n�n dân ch� 
th�t s� trên ��t n��c mình. Không th� v� ��a c� n�m, nói theo ki�u vu kh�ng 
c�a m
t s� ng��i trong chính quy�n là h� ��u là nhng ng��i quay l�ng l i quê 
h��ng, theo �	 qu�c, �n ph�i bã chi	n tranh tâm lý c�a ph��ng Tây! 
Trên �ây �ã nói �	n m
t s� "h� s�" c�a các v#, vi�c t�ng di(n ra tu�ng m�y 
ch#c n�m qua. Tuy k� ra c�ng khá nhi�u, nh�ng v+n còn r�t không ��y ��. T� 
v# sát ph t các ��ng phái ��i l�p, r�i "sai l�m" trong C�i cách ru
ng ��t, �	n các 
n n nhân trong v# Nhân V�n Giai Ph3m, r�i t� các v# "xét l i , "ch�ng ��ng", 
�	n các chi	n d�ch c�i t o xóa b' ch	 �
 t� hu, cho �	n các v# �àn áp tôn giáo, 
c�ng nh� "các tr i c�i t o, vô vàn "thuy�n nhân", nhng ng��i ��u tranh cho dân 
ch�... t�t c� nêu lên m
t b�c tranh n�ng n� kh�ng khi	p mà nguyên nhân g�c là 
xã h
i không có dân ch� và t� do. S� �ánh giá v� nguyên nhân và trách nhi�m 
liên quan �	n các h� s� này �ang r�t khác nhau, trái ng�"c nhau, ch�a ��"c k	t 
lu�n minh b ch. Tác gi� nêu lên �� mong các s� ki�n trên s! d�n d�n ��"c phân 
tích và �ánh giá �úng ��n. %ó là mong mu�n c�a toàn xã h
i, nh�t là c�a hàng 
v n, hàng v n ng��i � trong cu
c, c�a nhng ng��i liên quan tr�c ti	p hay gián 
ti	p �	n các v#, vi�c trên �ây. %� các h� s� còn tr"n tr�ng m�t vì oan �c ch�t 
ch�a ch�a ��"c gi�i, cu�i cùng có th� khép l i, cho vào kho l�u tr c�a l�ch s& 
sau khi s� th�t ��"c sáng t' và công b,ng ��"c th�c hi�n. 

Ph�n ba 

NOMENCLATURE Vi�t Nam 
T�ng l�p quan ch�c ��c quy�n ��c l"i 

� vi�t Nam có m
t t�ng l�p quan ch�c ��c quy�n ��c l"i trong ch� ngh�a xã h
i 
hi�n th�c không? � Liên xô và � các n��c xã h
i ch� ngh�a %ông Âu tr��c �ây, 
v�n �� này �ã ��"c ch�ng minh khá ��y �� rõ ràng. � Nam T� t� ��u nhng 
n�m 1970, Mil�van Djilas nguyên là m
t nhà lãnh � o c) l�n c�a %�ng c
ng 
s�n Nam T� ch�ng l i Broj Tito�ã nói v� t�ng l�p xã h
i �y trong cu�n sách La 
Nouvelle Classe (Giai C�p M�i). Djilas cho r,ng d��i ch� ngh�a t� b�n, k1 n�m 



quy�n l�c là nhng k1 có c�a; do có c�a mà n�m ��"c chính quy�n. Còn d��i 
ch� ngh�a xã h
i hi�n th�c thì ng�"c l i: do có quy�n l�c mà có c�a, ngh�a là 
t�ng l�p n�m chính quy�n d�n dà tr� thành m
t l�p ng��i giàu sang, v�"t h�n 
lên trong xã h
i. T� n�m 1980, giáo s� s& h�c Liên xô Michael Voslensky �ã 
vi	t m
t cu�n sách nhan �� Nomenklatura, gi�i thi�u khá t0 m- v� s� hình thái 
c�a t�ng l�p quan ch�c quan liêu ��c quy�n ��c l"i n�m chính quy�n � Liên xô. 
T�ng l�p này ��c ch�ng n&a tri�u ng��i (k� c� gia �ình h�) trong m
t xã h
i 
g�n 200 tri�u dân. T�t nhiên cu�n sách này không th� xu�t b�n � Liênxô. 
Michael Voslensky, sinh n�m 1920, là thông d�ch viên ti	ng %�c-Anh-Nga t i 
phiên tòa x& t
i ph m chi	n tranh � Nuremberg (Tây %�c) sau chi	n tranh th	 
gi�i th� 2, sau �ó làm vi�c t i h
i ��ng hòa bình th	 gi�i � Praha (Ti�p Kh�c), 
Vienne ( áo). Ông c�ng là giáo s� l�ch s& � Tr��ng % i h�c Qu�c T	 Lumumba 
� Moscou. N�m 1972 ông di t�n sang C
ng Hòa Liên Bang %�c, sau khi tuyên 
b� ly khai ��ng c
ng s�n Liên xô do b�t ��ng quan �i�m v�i ch	 �
 Xô Vi	t, 
sau �ó ông là giáo s� s& h�c � các tr��ng � i h�c %�c, áo. Cu�n Nomenklatura 
c�a ông vi	t b,ng ti	ng %�c ��"c d�ch ngay ra nhi�u th� ti	ng, và ��"c coi là 
m
t cu�n sách khoa h�c r�t có giá tr�, có nhi�u phát hi�n �
c �áo và chính xác 
v� Liên xô. 

S� hình thành c�a m	t t�ng l�p m�i � Vi�t nam 

T�ng l�p quan ch�c ��c quy�n ��c l"i � Vi�t Nan hình thành d�n d�n k� t� sau 
Cách m ng tháng 8 n�m 1945. Trong 30 n�m chi	n tranh, t�ng l�p này �ã thành 
m
t l�p ng��i riêng bi�t, tách kh'i d�n cu
c s�ng và m�c s�ng c�a toàn xã h
i. 
Trong th�i chi	n ��i s�ng tinh th�n c�a xã h
i nói chung còn khá trong s ch vì 
t�p trung vào ch�ng chi	n tranh xâm l�"c và chi	n tranh phá ho i trên mi�n B�c. 
Lý t��ng c�a xã h
i còn duy trì ��"c � m�c khá r
ng, nên l�p ng��i c�m quy�n 
nhìn chung còn gi�n d�, chan hòa v�i xã h
i.  
T� sau 30-4-1975 cu
c s�ng trong hòa bình v�i nhi�u cám d. v�t ch�t m�i, con 
ng��i th��ng ngh� �	n h��ng th# sau m�y ch#c n�m hy sinh, th�t l�ng bu
c 
b#ng... nên t�ng l�p c�m quy�n ph�t lên khá nhanh; cu
c s�ng v�t ch�t �ua �òi 
tr� nên m
t m�i lo toan, ám �nh thúc �3y h� ki	m chác và làm giàu. % o ��c b� 
xói mòn, l��ng tâm ch�ng còn m�y ý ngh�a, lý t��ng m� nh t, l�p c�m quy�n 
và gia �ình h� càng lao vào nhng áp phe nh', r�i l�n, làm giàu lên rõ r�t. Sau 
"�$i m�i", t� n�m 1986, t�ng l�p này �ua nhau ki	m chác, t�n d#ng th� tr��ng 
t� do, lu�t pháp còn nhi�u s� h�, d�a ào quy�n l�c và các m�i quan h� trên d��i, 
h� hàng, thân thu
c, cùng nhau móc ngo�c �� ki	m chác trên l�ng nghèo kh$ 
c�a qu�n chúng lao �
ng. T� sau � i h
i 7 gia 1991, t�ng l�p ��c quy�n ��c l�i 
càng thêm bi	n ch�t cách m ng, lao vào l�"c �o t và chia chác c�a c�i xã h
i, 
làm giàu nhanh chóng m
t cách phi pháp; nó ngày càng mang tính ch�t mafia 
b�t l��ng và tàn ác, m
t ki�u t� b�n �', r�ng rú mà l�ch s& Vi�t nam ch�a t�ng 
có.  
Cu
c ��u tranh hi�n nay trong xã h
i ngày càng tr� nên cu
c �au tranh c�a �ông 
��o nhân dân lao �
ng nghèo kh$, c�a nhng trí th�c dân t
c có l��ng tâm và 



nhân cách, c�a l�p l�p thanh niên yêu n��c, có ý th�c dân ch� và công b,ng xã 
h
i , c�a m
t s� ��ng viên C
ng S�n có l��ng tri, l��ng thi�n ch�ng l i t�ng l�p 
c�m quy�n b�t l�c, b�o th� và tham nh�ng. T�ng l�p này n�p sau chiêu bài "�$i 
m�i", có �$i m�i th�t trên m
t m�c �
 nào �ó v� kinh t	, nh�ng ch�ng l i s� �$i 
m�i v� chính tr�, nên không có kh� n�ng lãnh � o ��t n��c thoát ra kh'i cu
c 
kh�ng ho�ng l�n, tri�n miên v� chính tr�, kinh t	, tài chánh, ván hóa và xã h
i; 
ng�"c l i t�ng l�p �y còn dìm ��t n��c sâu thêm vào cu
c kh�ng ho�ng chính 
tr� và xã h
i; nó còn l"i d#ng tình th	 này �� làm giàu và ki	m chác trên n.i 
nghèo nàn và �au kh$ c�a s� �ông. Nó tr� thành v�t c�n c�a công cu
c �$i m�i 
th�t s�, nó ch�u trách nhi�m v� s� xu�ng c�p thê th�m c�a ��i s�ng xã h
i, v� 
tình tr ng h.n lo n và tha hóa con ng��i �ang di(n ra kh�p ��t n��c. 

T�ng l�p c�a nh�ng ng��i c�m quy�n 

%�ng c
ng s�n Vi�t Nam không ng�t rêu rao r,ng ��ng c
ng s�n mang tính ch�t 
qu�n chúng; r,ng ��ng c
ng s�n là ��ng c�a dân t
c, c�a toàn th� nhân dân. T�t 
c� ch� là nói d�i, nói theo "kh3u hi�u". %�ng có g�n 2 tri�u ng��i, trên t$ng s� 
h�n 70 tri�u dân. Nh�ng th�t ra trong s� 2 tri�u ��ng viên �y, �ông ��o ��ng 
viên th��ng, chi	m �	n 90 ph�n tr�m, không có chút ti	ng nói và quy�n l�c nào. 
H� ch�ng khác gì m�y v�i qu�n chúng ngoài ��ng. H� c�ng th�p c$, bé h�ng, 
c�ng b� t��c quy�n suy ngh� và quy�n t� do ngôn lu�n, ch� có cúi ��u và v. tay 
tán t#ng các ngh� quy	t c�a ��ng.  
%
ng c� vào ��ng c�a ��ng viên khi ��ng còn ho t �
ng bí m�t � th�i k* ��u 
c�a chi	n tranh gian kh$ còn là t� nguy�n hy sinh và ch�u gian kh$ vì lý t��ng 
�
c l�p c�a t$ qu�c Sau khi �ã dành ��"c chính quy�n, �
ng c� vào ��ng �ã xen 
l+n tinh th�n t� nguy�n hy sinh v�i �
ng c� cá nhân: tr� nên cán b
 có ch�c, có 
quy�n và t� �ó có quy�n l"i riêng. Càng v� sau �
ng c� cá nhân càng chi	m �u 
th	, �� t� sau 1954, h�u nh� �
ng c� cá nhân vào ��ng � các c� quan chính tr�, 
kinh t	, xã h
i, � các ��a ph��ng ch� là �� tr� thành cán b
, có ch�c có quy�n 
nh,m ti	n thân. Trong ��ng, tuy có nêu lên nguyên t�c dân ch� t�p trung, nh�ng 
quy�n dân ch� tr� thành th� y	u, k0 lu�t s�t ��"c th�c hi�n. Ng��i ��ng viên 
th��ng ch� còn có tuân th� k0 lu�t và ngh� quy	t t� trên ��a xu�ng. � chi b
 thì 
bí th� chi b
 có ti	ng nói quy	t ��nh. V� nguyên t�c % i h
i ��ng cao h�n Trung 
��ng, Trung ��ng cao h�n B
 chính tri, B
 chính tr� cao h�n T$ng Bí th�, 
nh�ng trên th�c t	 thì ng�"c l i; T$ng bí th� cao h�n B
 Chính tr�, B
 Chính Tr� 
cao h�n Ban Ch�p Hành Trung ��ng, Ban ch�p hành trung ��ng cao h�n % i 
H
i ��ng? %ây là n�n dân ch� c�a m
t nhóm ng��i, n�n dân ch� c�a m
t ng��i! 
Tinh th�n phong ki	n c$ h� còn chi ph�i khá n�ng. Trong gia �ình, cha m/ b�o 
gì con cái ph�i cúi ��u vâng d . Trong ��ng T$ng Bí th� nói gì ��ng viên ph�i 
cúi ��u vâng d . H�u nh� không có ��i tho i, không có th�o lu�n, càng không 
có tranh lu�n. 
Do �ó t�ng l�p ��c quy�n ��c l"i là t�ng l�p c�a nhng ng��i n�m chính quy�n 
t� trung ��ng �	n c� s�. C�ng có th� g�i là t�ng l�p các quan ch�c ��ng và 
chính quy�n, vì ��ng và chính quy�n g�n v�i nhau làm m
t. %�ng ��ng nh�t v�i 



chính quy�n. . 
Có l! không có ch	 �
 xã h
i nào mà ��ng nghi(m nhiên �àng hoàng l�y ti�n 
c�a ngân sách nhà n��c �� chi phí cho ho t �
ng c�a ��ng mình! Tôi l�y vài thí 
d# mà � n��c ngoài ít ai bi	t �	n. 
� báo Nhân Dân, xe c
, v�t t� là do B
 V�t t� có trách nhi�m cung c�p, coi nh� 
ngang m
t b
 c�a nhà n��c, th�m chí còn nh� là m
t b
 lo i 1! V�n phòng báo 
Nhân Dân nh�n ch� tiêu hàng n�m v� tài chính, v� xe ô tô con, xe t�i, v� x�ng 
d�u c�a B
 V�t T�. Cán b
, phóng viên báo Nhân Dân ��u dùng h
 chi	u ngo i 
giao hay h
 chi	u công v# c�a nhà n��c. C� quan báo là dinh th� c�a nhà n��c, 
tr# s� � ���ng Hàng Tr�ng, nguyên là dinh c�a T� L�nh Quân vi(n chinh Pháp 
� B�c %ông D��ng (n�i Sa-lan và Cogny t�ng �), tr��c na là dinh c�a Phó 
toàn quy�n %ông D��ng h�i tr��c 1945. V�a r�i dinh th� �y ��"c báo Nhân 
D�n cho n��c ngoài thuê làm c� quan � i �i�n Ngân Hàng c�a Nam Tri�u Tiên, 
nh,m "t�ng thu nh�p" cho c� quan báo; tòa so n t�p trung � ngôi nhà 5 t�ng � 
c nh �ó, do nhà n��c b' kinh phí xây cho t� n�m 1984 �	n n�m 1987 thì hoàn 
thành. Con s� c�a t�ng l�p quan ch�c này là ch�ng bao nhiêu? Có th� nói nó 
bao g�m ch� y	u nhng cán b
 ��"c coi là c�p cao c�a ��ng và nhà n��c; t� 
phó v# tr��ng tr� lên; t� c�p phó vi�n tr��ng tr� lên � các vi�n; các giám ��c, 
phó giám ��c các công s�, các công ty kinh t	, tài chánh... Trên l�p cán b
 này 
là các B
 tr��ng, th� tr��ng, các tr��ng ban, phó tr��ng ban c�a các Ban 
chuyên môn c�a trung ��ng ��ng; các �y viên trung ��ng ��ng... Trong quân 
�
i và công an, �ó là các B
 Tr��ng, th� tr��ng; các ch� nhi�m T$ng c#c T$ng 
tham m�t tr��ng và phó t$ng tham m�u tr��ng; các vi�n tr��ng, phó vi�n 
tr��ng; các v# tr��ng, phó v# tr��ng; các c#c tr��ng, phó c#c tr��ng; các s� 
quan t� c�p � i tá tr� lên cùng v�i m
t s� c�p trung tá ��"c giao ch�c v# cao. 
Nói tóm l i, �ó là cán b
 ��ng, nhà n��c, quân �
i, an ninh, � các �oàn th� xà 
hôi ��"c x	p vào lo i cao c�p; h� th��ng ��"c tri�u t�p �� nghe ph� bi	n Ngh� 
quy	t � H
i tr��ng Ba %ình; có th1 ��c bi�t �� mua hàng � m
t s� c&a hàng ��c 
bi�t; ��"c di chuy�n b,ng máy bay (s� c�p d��i ch� ��"c �i b,ng xe l&a ho�c xe 
ô tô hàng, tr� tr��ng h"p ��c bi�t). H� c�ng ��"c cha b�nh � b�nh vi�n Vi�t-
xô, n�i có thi	t b� y t	 hi�n � i h�n các b�nh vi�n khác, v�i thu�c men t�t ��y �� 
và ��t ti�n h�n.  
� các t�nh, t�ng l�p ��c quy�n ��c l"i này g�m có các: bí th�, phó bí th� t�nh �y, 
các �y viên th��ng v# t�nh �y, các ch� t�ch, phó ch� t�ch h
i ��ng nhân dân và 
�y ban hành chính t�nh, các t�nh �y viên, nhng ng��i c�m ��u các t$ ch�c khác 
trong t�nh nh�: Bí th� công �oàn, bí th� �oàn Thanh Niên c
ng s�n, bí th� H
i 
ph# n, chánh án Toà án Nhân Dân, vi�n tr��ng Vi�n Ki�m Soát nhân dân, 
giám ��c. Các thành ph� l�n nh� Hà n
i, Sài Gòn, H�i Phòng, Nam %�nh, %à 
N4ng..: ��"c coi nh� cao h�n m
t t�nh l�n, ho�c ngang hàng v�i m
t t�nh l�n. � 
c�p huy�n, qu�n, � i th� s� ng��i có ��c quy�n, ��c l"i c�ng g�m nhng ng��i 
c�m ��u các t$ ch�c nói trên � c�p �ó. Do thái �
 k* th� v�i trí th�c, v�n ngh� s� 
nh�t là trí th�c ngoài ��ng nên có nhi�u ti	n s�, phó ti	n s�, phó giáo s�... v+n 
không ��"c coi nh� cán b
 cao c�p, v+n không ��"c c�p th1 mua hàng ��c bi�t 
và không ��"c cha b�nh � B�nh Vi�n Vi�t-Xô...  



Con s� c�a t�ng l�p quan ch�c ��c quy�n ��c l"i r�t khó xác ��nh m
t cách 
chính xác. Suy t� c� quan báo Nhân Dân, (con s� này ��c ch�ng 40 ng��i trên 
t$ng s� 300), � Hà n
i, ��c có ch�ng 10.000 quan ch�c c�p cao; trong quân �
i 
và an ninh ch�ng 3.000 ng��i; � Sài gòn ch�ng 4.000 ng��i... Trong c� n��c 
ch�ng trên 50.000 ng��i ngh�a là 50.000 gia �ình, ch�ng 1/200 s� h
 trong c� 
n��c (��c tính có 10 tri�u h
). 
� nông thôn, khá nhi�u n�i còn có nhng c��ng hào m�i. H� chi	m nhng ch�c 
v# then ch�t nh� bí th� ��ng �y xã, ch� t�ch xã, phó bí th�, phó ch� t�ch, �y viên 
ki�m tra, ch� nhi�m H"p tác xã lôi kéo bè cánh thu
c h� hàng, thân thích l�ng 
�o n ��i s�ng chính tr� và kinh t	 c�a ��a ph��ng, m�c s�c tham nh�ng tài s�n 
công, qu- t�p th�, ru
ng ��t chung, áp b�c ��ng bào nh� nhng tên c��ng hào 
c�. Có th� nói nhng c��ng hào c
ng s�n �y c�ng � trong t�ng l�p ��c quy�n 
� c l"i c�a ��t n��c hi�n nay. C�n ch� rõ r,ng trong t�ng l�p Nomenclature Vi�t 
nam, s� chênh l�ch là khá l�n. C�ng có m
t t0 l� khá l�n ng��i trong su�t th�i 
gian chi	n tranh gìn gi lý t��ng cách m ng, s�ng trong s ch và gi�n d�; sau 
1975 h� d�n d�n b� n	p s�ng h��ng th# lôi cu�n, buông th� d�n n	p s�ng c�. H� 
c�ng b� tác �
ng c�a tâm lý xã h
i, tr� nên th�c d#ng tham nh�ng t� l"i. Khá 
nhi�u ng��i b� v" con thúc �3y ngh� r,ng không lo thu vén, ki	m chác thì ch� có 
thi�t, h� không c�)ng n$i xu th	 chung, b��c vào con ���ng tha hóa... H� nhìn 
lên trên th�y trên không hi	m k1 dùng quy�n l�c �� ki	m l"i l
c t� c�a chìm �	n 
c�a n$i, nên "theo g��ng c�a trên", lao vào cu
c �ua chen �� làm giàu cho riêng 
mình. 
Hoàn c�nh hòa bình cu
c s�ng v�t ch�t ngày càng chi ph�i tâm lý h��ng th#, 
tu$i tác l i ngày càng cao �ã là hai y	u t� thúc �3y thêm �
ng c� bon chen ki	m 
chác, �� kh'i thua thi�t v�i b n bè; h� còn ra s�c làm giàu nhanh �� "bù cho 
th�i gian dài s�ng v�i lý t��ng... H� lao vào các áp phe vàng, ngo i t�, xu�t 
nh�p kh3u, b�t �
ng s�n, buôn l�u... mua ��t, t�u nhà, lo cho con, cho cháu m�i 
b� vên $n và sung túc h� t o nên không khí "sôi �
ng" làm �n và c� mánh mung 
b�t h"p pháp, t o nên cái mà bà con trong n��c g�i là ho t �
ng �en t�i c�a t�ng 
l�p t� s�n m�i, t� s�n �', �' v�i cái ngh�a là c
ng s�n, là �+m m� hôi và c� máu 
c�a ��ng bào h�. H� �ã hoàn toàn bi	n ch�t so v�i th�i chi	n tranh, dám lao vào 
nhng vi�c phi pháp, th�t ��c và th�t nhân tâm, ch y theo l"i nhu�n t�i �a" và 
l"i ích riêng t�i �a", t� ph�n b
i l i lý t��ng c� c�a mình. H� �ang b� c� xã h
i 
v ch m�t, ch� tên, khinh th� và nguy�n r�a. H� c�m th�y th�i gian không còn dài 
��i v�i h� nên càng lao nh� �iên vào các áp phe nh� nh�p. M
t s� �ã b� vào tù 
do không �n cánh v�i nhau, ganh t2, sát ph t nhau. H�u h	t s� b� tù t� chung 
thân �	n 20 n�m, 15 n�m, 10 n�m tù do tham nh�ng và h�i l
... là ��ng viên, l i 
là ��ng viên có ch�c cao, quy�n l�n trong h� th�ng chính tr�, kinh t	, tài chánh, 
chính là trong t�ng l�p ��c quy�n ��c l"i này... 
Vi�c vào tù c�a h� c�ng có nhng nét ��c quy�n r�t khác l . Có k1 s4n sàng vào 
tù �� che t
i cho m
t s� ��ng b�n, �� ��"c chia l i vàng và ngo i t�, khi ra tù s! 
là tri�u phú �ô la, �n xài su�t ��i chúng và ��i con cháu ch�a h	t. C�ng có k1 
danh ngh�a thì "� tù, mà b�n thân v+n s�ng xa hoa 3n d�t, do �ã bi	t �út lót h� 



th�ng cai tù. Có ��a b� k	t án, sau �ó �ã ��"c ��a ra n��c ngoài v�i ti�n c�a, 
vàng b c, thoát thân 

T� 6 ki lô ��n...200 gam 

dân �� lo i g o x�u hôi, g o xen tr�u, mua v� ph�i �ãi �i �ãi l i nh�t s n, nh�t 
tr�u... thì các v� quan ch�c ch�ng ph�i lo m�y may v� g o; các bao g o d�, g o 
tám ��"c �óng bao �/p, cân ��, ��"c xe ô tô ��a �	n t i gia, không ch�m m
t 
ngày! Các em nh' th��ng ph�i �n g o hôi, g o ch�ng còn ch�t b$, vì b� 3m, m�c 
thì các "c# �n g o th�m, b$, ngon �� luôn gi�ng gi�i r,ng: %ây là ch	 �
 cho 
dân, vì dân, ph#c v# nhân dân! R,ng, tr1 em là m�m non ��"c ch	 �
 luôn "�u 
�ãi". Mua g o ��i v�i dân th��ng là c� m
t n.i lo l�ng, ám �nh �	n m�t �n m�t 
ng�. Nhà nào c�ng mong ngóng tình hình c&a hàng g o vào cu�i tháng. G o còn 
hay h	t? Xe t�i c�a m�u d�ch �ã ch� g o �	n ch�a? G o �	n ch�m vài ngày là 
nguy hi�m ch	t ng��i! Ti�n �âu �� �ong g o ch"? T i �ó, g o ��t g�p 5 l�n giá 
m�u d�ch! Có khi ch" không có m
t h t g o vì buôn bán thóc g o b� c�m, nhà 
n��c ��"c gi �
c quy�n v� l��ng th�c. Và khi g o v� thì th�t kh�n kh$. Ph�i 
d�y s�m t� 2 gi�, 3 gi� sáng, ra ��ng x	p hàng ch� �	n 8 gi� c&a hàng m� c&a. 
Các bà m/, các em bé h�c hác, m�t m'i, phát �m vì �ói ng�, vì ph�i ��ng ch� 
hàng 4,5 gi� ch� mua g o.. C�nh chen l�n, ch&i b�i, kêu la, than khóc � c&a 
hàng g o th�t là bi th�m. Có m
t s� thanh niên v m v) ��"c thuê �� chen l�n k1 
khác! M
t s� tên l�u manh kh�ng ch	 các c&a hàng. Các ch� em bán hàng g o 
th��ng là con cháu các gia �ình có quy�n th	 � ��a ph��ng tha h� làm cao, �'ng 
��nh, ban �n. "Nh�t thân, nhì quen" mà! Có g o t�t h� giành cho bà con, h� 
hàng, bè b n. Có g o x�u, h� �� dành" cho ��ng bào! Cân g o thì th�t là v�n �� 
tai h i. Th��ng 9 kilogam v� cân ch� còn 8 kg 5? Ki�n ai ? Ki�n c� khoai à? M
t 
ch	 �
 có ki�m tra, thanh tra, th	 nh�ng ch� là danh ngh�a. Lu�t pháp không có, 
��ng bào th�p c$ bé h�ng b� thua thi�t �� th�. M
t ch	 �
 cái gì c�ng c�a "nhân 
dân", �y ban nhân dân, quân �
i nhân dân, c�nh sát nhân dân, tòa án nhân dân, 
báo nhân dân..: nh�ng nhân dân b� c�c nh#c v� cu
c s�ng hàng ngày không sao 
k� xi	t! Tính ch�t � o ��c g�a, gi� d�i ph�i bày kh�p n�i kh�p ch�n, kh�p hang 
cùng ng' h1m. � mi�n B�c m
t th�i có m
t câu nói �ùa r�t có ý ngh�a: "Sao mà 
bu�n th	, mà h	t ho�ng th	. M�t s$ g o à?" Ôi! bu�n lo nh� m�t s$ g o! M�t s$ 
g o, có l! không có n.i lo s" nào l�n �	n v�y! Vì m�t s$ g o là ph�i mua g o 
lén, mua g o � nông thôn, không có � ch", ��t g�p 6,7 dân g o m�u d�ch. M
t 
gia �ình 5,6 ng��i, ph�i �	n g�n m
t t  g o m
t tháng, thì l�y ti�n �âu ra �� 
mua. 
%	n T	t, m.i ng��i ��"c phân ph�i m
t kí lô g o n	p. %ó là s� chi	u c� c�a 
��ng �� dân gói bánh ch�ng, n�u xôi cúng ông bà. Nh�ng có �n g o n	p ch� 
��"c n&a kí lô, ho�c g o n	p mà không h�n là n	p. G o n	p mà không có nh�a, 
không d1o, xen v�i g o t1. Trong khi �y, các v� tai to m�t l�n, � c&a hàng ��c 
bi�t, có �	n m
t y	n g o n	p th�m cho m.i gia �ình. %ó là ch�a k� quà cáp c�a 
các quan ��u t�nh g&i v� quà cho các v� lãnh � o, toàn là nhng s�n ph3m ��c 
s�c c�a ��a ph��ng: g o n	p c3m, g o n	p th�m, gà thi	n, v�t b�u, c�m, vây, 



bóng, m�ng l�)i l"n, �ào, lê, táo... %ó là nhng quà cáp ki�u c�ng n p c�a c�p 
d��i cho c�p trênvào d�p T	t, ch�ng khác gì l( t	t c�a các quan ��a ph��ng v�i 
vua và quan l�n � tri�u �ình thu� tr��c. 
 
Còn tiêu chu3n th�t? Tr1 em có 200 gam, thi	u niên có 400 gam m
t tháng. Khi 
thi	u thì c�t �i m
t n&a. Và có khi là th�t b c nh c. Trong khi các c# trung ��ng, 
m
t tháng v� danh ngh�a là 4 ki lô, trên th�c t	 là nhi�u h�n b
i ph�n, do các 
bu$i chiêu �ãi, y	n ti�c, liên hoan, l( l c, quà cáp..., các c# B
 chính tr# thì là 6 
kí lô, trên th�c t	 là h�n 10 kí lô, là không h n ch	, là quá s� c�n thi	t c�a dinh 
d�)ng... Cho nên càng lên c�p cao, b#ng các c# càng l�n, ch�t m) càng thêm 
nhi�u, theo hình �nh: b#ng to, trán bóng, �n nói oang oang; dáng �i oai v�... 
trong khi các em bé c�a ��ng bào thì g�y cho�t l i, vì các cháu ch� có tiêu chu3n 
b,ng 1 ph�n 10 c�a các c#, c�a các c�u �m cô chiêu quý t& c�a các c#! Siêu dinh 
d�)ng � m
t ��u, suy dinh d�)ng � ��u kia là m
t s� th�t hi�n nhiên d��i "ch� 
ngh�a xã h
i hi�n th�c", có khác gì ch� ngh�a t� b�n, có m�t còn t� h�n. 

G�p 7 hay g�p tr!m? 

Khi ban hành ch	 �
 ti�n l��ng và c�i ti	n nhi�u dân ch	 �
 ti�n l��ng �y, 
nhng ng��i lãnh � o ��ng c
ng s�n th��ng nói r,ng kho�ng cách gia m�c cao 
nh�t (là ch� t�ch n��c, t$ng bí th� ��ng) v�i m�c th�p nh�t (l��ng t�i thi�u c�a 
công nhân b�c th�p nh�t, lao �
ng gi�n ��n) là 1/7. T0 l� này ��"c coi là h"p lý, 
theo nguyên t�c c�a ch� ngh�a xã h
i: h��ng theo lao �
ng. Th�t ra t0 l� này ch� 
là t��ng ��i. Nó ch� �úng v�i nhân dân, v�i ng��i lao �
ng th�p, v�i cán b
 s� 
c�p và trung c�p. Tinh th�n ��ng cam c
ng kh$ ch� có th�t v�i cán b
 t� trung 
c�p tr� xu�ng. 
T� cán b
 cao c�p tr� lên, nhng kho�ng b$ng l
c và cung c�p theo ch	 �
 
ngoài ti�n l��ng thì nhi�u không k� h	t. %ó chính là ��c quy�n ��c l"i ��"c che 
gi�u k- nh,m tránh gây nên s� phê phán, b�c t�c và ph�n ��i c�a xã h
i. M
t �y 
viên trung ��ng ��ng, m
t �y viên b
 chính tr� có m�c s�ng cao v�"t h�n lên 
m�c c�a cán b
 cao c�p, và cán b
 cao c�p có m�c s�ng cao v�"t h�n lên cán b
 
trung c�p, cho nên trên th�c t	, t0 l� chênh l�ch 1/7 tr� thành 1/50, 1/100 ho�c 
h�n r�t nhi�u na. 
V� tiêu chu3n m�c, m.i ng��i dân m
t n�m ��"c mua 4 mét v�i; ��"c mua 2 
qu�n �ùi, 2 áo may ô 3 l. (không có tay); nh�ng th�t ra các v� nói trên có �	n 
5,7 b
 áo qu�n lo i c�c sang ��"c may �o theo tiêu chu3n: d� � i h
i ��ng, �i 
h�p � n��c ngoài; ti	p khách qu�c t	 nh,m gi th� di�n qu�c gia; áo qu�n d , 
quân ph#c do quân �
i bi	u t�ng; hàng may m�c do quà t�ng c�a Liên xô và 
Trung Qu�c; t� hàng vi�n tr" c�a các ��ng anh em... Riêng kho�n m�c, t�ng l�p 
Nomenclatura �ã có t� qu�n áo, qu�n áo len, qu�n áo d , áo khoác, áo m�a, qu�n 
áo d  h
i... ��"c cung c�p và bi	u t�ng có giá tr� g�p tr�m l�n m
t cán b
 trung 
s� c�p (ch� có tr�n xì 4 mét v�i thô). 
Còn bi	t bao tiêu chu3n khác, mang ra so sánh m�i th�y t�t c� s� b�t công phi lý 
c�a m
t ch	 �
 t� nh�n là dân ch�, là mang tinh th�n cách m ng, là bình ��ng xã 



h
i. Báo hàng ngày, hàng tu�n, t p chí hàng tháng, cán b
 trung c�p ph�i b' ti�n 
túi ra mua �� ��c, ho�c ��c nh� � c� quan, còn các v� trong t�ng l�p ��c quy�n 
��c l"i thì ��"c cung c�p không, c� gia �ình ��c không h	t. Theo giá hi�n nay, 
s� ti�n �y ph�i t�i 300, 400 ngàn ��ng m
t tháng. %ó là báo cung c�p, báo bi	u, 
tính vào ti�n c�a c� quan. Sách chính tr�, sách Mác Lênin, sách kinh �i�n, sách 
v�n h�c, ngh� thu�t, t�ng l�p này c�ng ��"c bi	u c�. "%� các ��ng chí cho xin ý 
ki	n?" Tính thành ti�n không th� bi	t là bao. 
V+n ch�a h	t. Các v� tai to m�t l�n và toàn gia còn ��"c cung c�p vé xem bi�u 
di(n ngh� thu�t: c�i l��ng, k�ch, xi	c, ca hát, múa, xem tri�n lãm, xem chi	u 
bóng không m�t ti�n na. M
t n�m thành bao nhiêu ti�n? Và � tr# s� trung 
��ng, � khu t�p th� cán b
 trung ��ng còn có các phòng chi	u phim và bi�u 
di(n ngh� thu�t cho các quan ch�c và gia �ình không m�t ti�n. 
 
Nh� v�y là trong ngân sách gia �ình, ng��i dân th��ng, ng��i lao �
ng bình 
th��ng cho �	n cán b
 trung c�p, s� c�p có bao nhiêu kho�n chi thì lên �	n cán 
b
 cao c�p, lên �	n các quan ch�c tai to m�t l�n, các kho�n chi �y ��u l�y t� 
q�y công ra c�. H� là t�ng l�p không bi	t tiêu ti�n, không c�n móc túi riêng mà 
có �� �	n th�a thãi m�i th�! H� làm sao hi�u ��"c c�nh n�m c�c ba ��ng, c�nh 
ch� ti�n l��ng cu�i tháng, c�nh t� 3 gi� sáng �i x	p hàng mua g o khi m�a to, 
gió l�n, c�nh ph�i m�c qu�n áo s�n vá c�a ng��i dân, c�a anh ch� em trí th�c, 
giáo viên, c�a c� s� quan c�p trung tá � các c� quan b
 qu�c phòng... �n, m�c �ã 
v�y. Còn �i l i thì s� khác bi�t c�ng c�c l�n. Anh công nhân, cán b
 s� c�p, l�c 
c�c cái xe � p cà tàng. Ng��i ta th��ng th�y giáo s� Tr�n %�c Th�o, m
t tri	t 
gia n$i ti	ng trên ��t Pháp h�i x�a, g�n �ây v+n th��ng � p xe con v�t (xe � p 
Liên xô làm cho thi	u nhi) t� khu t�p th� Kim Liên n�i giáo s� �! Còn cán b
 
c�p cao c�a ��ng thì �ã có xe ô tô riêng, lái xe riêng, ho�c là com m�ng ca Liên 
xô, ho�c là xe Pobéda, xe Lada Nga, ho�c cao h�n là xe Volga �en, và g�n �ây 
là xe Toyota, Mazda Nh�t B�n, cho �	n xe Mercédes c�a Tây %�c, xe Ford c�a 
Hoa k*. M
t giáo s� kinh t	 � Hà n
i �ã tính n	u k� chi phí d� chuy�n c�a m
t 
v� lãnh � o c�a ��ng và nhà n��c thì m.i tháng lên �	n b c tri�u. Vì m
t chi	c 
xe con giá ��c ch�ng 36 tri�u (giá n�m 1993 này); v�i 1 lái xe ti�n l��ng c�ng 
tính hàng tri�u na. R�i ti�n x�ng d�u, b�o qu�n... V�y mà m.i �y viên b
 chính 
tr� �âu ph�i ch� m
t xe! Có c� m
t bãi xe c�a v�n phòng Trung ��ng ph#c v# 
các v�. Xe ch� c� gia �ình �i ch�i, �i ngh� cu�i tu�n và mùa hè! 
V+n ch�a h	t! Xin ��"c k� rõ: h�i tr��c và sau n�m 1975, khi máy bay Liên xô 
còn có khá nhi�u, có máy bay lên th�ng MI-6, MI-8..., có máy bay v�n t�i YAK-
40, IL-18... có c� TU l�n nh', c� th�y g�n 20 cái, thì m.i �y viên b
 chính tr� và 
�y viên Ban bí th� �i ��u ��u có quy�n �i�u �
ng máy bay cho b�n thân mình! 
%i vào Sàigòn, %à N4ng, Nha Trang, V�ng Tàu... h�p hành và ngh� mát. %i %à 
L t ngh� hè... %i %� S�n t�m và ngh� cu�i tu�n. Trong khi �y r�t nhi�u trí th�c �i 
làm nhng vi�c nghiên c�u h� tr�ng thì ph�i gò l�ng � p xe � p, ch� �"i xe tàu 
h	t ngày này sang ngày khác. Chính t��ng %ào %ình Luy�n h�i 1975 khi còn là 
t� l�nh không quân (nay là th�"ng t��ng T$ng tham m�u tr��ng) �ã k� cho tôi 
nghe n.i kh$ ph�i �áp �ng yêu c�u c�a các v�. Vì h�i ��u Hàng Không Dân 



D#ng còn thu
c B
 t� l�nh không quân. T$ng bí th�, ch� t�ch Qu�c H
i, ch� 
t�ch n��c �i �âu ��u ph�i có m
t v� trong B
 ch� huy không quân �ích thân �i 
h�u h . Khi thì là phó t� l�nh, khi thì là chính �y hay phó chính �y, khi thi tham 
m�u tr��ng, tham m�u phó c�a không quân... %ã v�y ��i v�i các v� này, �� b�o 
��m an toàn tuy�t ��i còn ph�i �i�u thêm m
t chi	c máy bay �i làm d� tr 
phòng khi chi	c chính th�c b� tr#c tr�c. Nh�t là vào mùa hè. Các v� ��u mu�n 
vào %à L t, Nha Trang, V�ng Tàu, vi�c ph#c v# b,ng chuyên c� th�t c�ng 
th�ng! Chi phí di chuy�n này không sao tính xi	t c�! %ã th	 các v� l i còn ganh 
ty ng�m v�i nhau, r�i v" con các v� c�ng l i còn ganh nhau na, nên vi�c "h�u 
h " di chuy�n này th�t phi�n toái và nhi�u khi nan gi�i. N	u c
ng nhng kho�n 
chi này thì kho�ng cách c�a các "c# l�n" so v�i ng��i lao �
ng �âu ph�i 1/7, nó 
ph�i là 1/100, 1/500, hay 1/1000 �y ch�. 

Nh�ng kho�n nhu�n bút �� s	 

Các v� lãnh � o ��ng, nhà n��c � Vi�t nam ��u là nhng tác gi� c�a nhi�u cu�n 
sách chính tr�. Ch� t�ch ��ng và ch� t�ch n��c H� Chí Minh v�a vi	t sách, vi	t 
báo, làm th�... Nhng cu�n sách t� th�i x�a nh� B�n án ch	 �
 th�c dân ký tên 
Nguy(n ái Qu�c, nhng t�p th� Ng#c Trung Nh�t Ký, th� H� Chí Minh, V�a �i 
���ng v�a k� chuy�n (ký tên T.Lan), Nhng m3u chuy�n v� ��i ho t �
ng c�a 
H� Ch� T�ch (ký tên Tr�n Dân Tiên), cho �	n các báo cáo chính tr� � � i h
i 
��ng dân th� 3, t i H
i ngh� chính tr� ��c bi�t n�m 1963, các bài nói chuy�n 
trong các d�p k0 ni�m l�n, t i m
t s� h
i ngh� Trung ��ng ��u ��"c in thành 
sách, tái b�n hàng ch#c dân. Nhu�n bút thu ��"c thành m
t s� ti�n l�n, b,ng ti�n 
l��ng c�a hàng tr�m n�m m
t ng��i lao �
ng bình th��ng. S� ti�n này th��ng 
��"c giao cho các t$ ch�c xã h
i làm gi�i th��ng thi �ua, s&a cha các nhà m+u 
giáo vì tác gi� không có gia �ình và không c�n �	n. Các v� Tr��ng Chinh, Lê 
Du3n, Ph m V�n %�ng, Võ Nguyên Giáp, %�c Th�... c�ng có khá nhi�u sách 
xu�t b�n. Nhu�n bút thu ��"c là �i�u h"p lý. Trong nhng cái h"p lý �y l i có 
nhng �i�u b�t h"p lý, �	n m�c phi lý. M
t là sách chính tr� luôn ��"c �u tiên 
v� xu�t b�n, in nhanh, gi�y t�t, s� l�"ng nhi�u, nhu�n bút cao. Trong khi các 
nhà v�n, ��c bi�t các nhà th�, x	p hàng h,ng n�m, vài n�m m�i ��"c in m
t 
cu�n v�i s� l�"ng ít 'i! Sách chính tr� l i phát hành theo l�i bao c�p, b�t bu
c 
các ��n v� hành chính, nhà tr��ng, quân �
i, công an, các �oàn th� thanh niên, 
ph# n mua cho t� sách, th� vi�n, các phòng h�p... M
t cu�n sách chính tr� in 
ch� trong 2, 3 tu�n, s� l�"ng t� 100 ng��i �	n 500 nghìn, l i tái b�n luôn. %ây là 
m
t kho�n thu nh�p r�t l�n, c�c l�n c�a các nhà lãnh � o trung ��ng và ��a 
ph��ng. Cái phi lý là báo cáo � % i h
i ��ng c�a t$ng bí th� in hàng tri�u, hàng 
ch#c tri�u b�ng, in trên t	t c� các báo hàng ngày, hàng tu�n, hàng tháng... ��u 
��"c tính ti�n nhu�n bút cho "tác gi�", trong khi th�t ra �ó là công trình t�p th� 
và th��ng là do nhng nhóm th� ký, th� l i vi	t h
! Trong báo Nhân Dân c�ng 
th	. Báo Nhân Dân v�a là báo c�a %�ng, c�a chính ph�, ��a quân �
i, c�a M�t 
Tr�n... trên th�c t	 là m
t công báo, nên trên �ó th��ng in nhng v�n ki�n chính 
th�c. Các v�n ki�n, các di(n ván tr��ng giang � i h�i c�a các v� lãnh � o, các 



b�n báo cáo khô c�ng t i các h
i ngh� l�n... ��u ��"c in trên báo và ��u ��"c 
nhu�n bút m�c ��c bi�t! V�n phòng báo Nhân Dân th��ng c& các cán b
 mang 
ti�n �	n t�n nhà riêng c�a các v� trong b
 chính tr� và Ban Bí Th� có bài nói 
chuy�n, có di(n v�n ��"c ��ng báo, không dám �� cho các "c# b�n tâm h'i �	n, 
trong khi các c
ng tác viên tôm tép thì ph�i ch� dài dài, khi thì ch�a có ti�n m�t, 
khi thì "c� quan b�n h�p"...  
Tôi còn nh� nhng khi làm nhng s� báo T	t âm l�ch c�a báo Nhân Dân, các 
"c# l�n" g&i bài �	n, n	u có bài th� t	t c�a Lê %�c Th� hay c�a T� Hu thì ��u 
��"c in r�t trang tr�ng v�i nhu�n bút "��c... ��c bi�t", "xuyên tr�n" ngh�a là g�p 
vài dân m�c cao nh�t. V�n phòng báo còn ��"c l�nh c�a T$ng Biên T�p c& 
ng��i sành mua bán �i ch" kén mua nhng c�p gà s�ng thi	n �/p mã nh�t, r�i 
r�"u ngon, hoa �/p có khi là nhng ch�u cúc, ch�u qu�t �� thay cho nhu�n bút, 
v�"t xa nhu�n bút b,ng ti�n! H� ch�ng lo gì, vì � �âu c�ng là qu- ti�n công c�. 
%ây là d�p �� làm �/p lòng c�p trên và có l"i cho cá nhân "ông ch� báo" khôn 
ngoan. C� c� quan ��u kháo nhau, b�u môi, l�c ��u khi nói chuy�n riêng v�i 
nhau, nh�ng nói chung ��u ch�p nh�n nh� m
t ki�u s�ng d��i "ch�-ngh�a xã 
h
i hi�n th�c". 
Ti�n nhu�n bút sách và bài báo chi	m m
t t0 l� khá l�n, th��ng là g�p hàng vài 
ch#c dân ti�n l��ng danh ngh�a c�a các v� lãnh � o, mà kho�n thu nh�p này l i 
kín �áo, có v1 h"p pháp! Ch� kh$ cho ng��i dân �en, v�a b� "tra t�n" tinh th�n 
v�a ph�i nghe, ph�i ��c nhng t�p báo cáo dài dòng khô khan, ��y kháu hi�u 
sáo r.ng, l i còn ph�i n
p thu	 �� tr� ti�n cho các tác gi� c�a các cu�n sách và 
bài báo �y m
t cách r
ng rãi �	n v�y! 

Nhà c%a: m	t v�n �� n�i c	m l�n nh�t 

Ai c�ng bi	t Hà n
i �ông ng��i, nhà ít. Thành ph� d� ��nh có 40 v n ng��i th�i 
thu
c Pháp �ã phình l�n lên g�n 2 tri�u ng��i, n
i thành hi�n có g�n 1 tri�u 
ng��i. T�c �
 xây d�ng nhà không k�p v�i t�c �
 t�ng s� dân. T� trung bình 
m.i ��u ng��i có 6 mét vuông nhà � h�i 1955 �ã t#t xuo'ng 5 mét r�i 4 mét và 
d��i 4 mét vuông trong n
i thành h�i 1987, 1988. Trong s� dân � Hà n
i hi�n 
nay, ng��i th�t s� là g�c Hà n
i ch� chi	m có 12 ph�n tr�m. Ph�n l�n là ng��i 
t� các t�nh và các vùng nông thôn quanh th� �ô kéo vào t� n�m 1950, 1951, r�i 
sau �ó là t� 1955, 1956... Ng��i khu 4, các t�nh Thanh Hóa, Ngh� An, Hà T�n 
chi	m m
t t0 l� không nh'. Các bi�t th� x�a kia ch� m
t gia �ình � thì nay ch�a 
�	n 3, 4 gia �ình, th�m chí 10, 12 gia �ình. Có khi m
t bu�ng con �� �� � c l�t 
v�t d��i m
t c�u thang gác c�ng là m
t bu�ng � cho m
t gia �ình! Nhi�u hàng 
hiên bao quanh nhà ki�u bi�t th� ��"c che ch�n b,ng g. ho�c xây t��ng m'ng 
�� tr� thành bu�ng �! 
Th�i bao c�p, ai xây nhà là b� làm khó d(. Ti�n � �âu ra mà xây nhà? Mua g ch, 
ngói, xi mãng � �âu? Vì t�t c� nguyên li�u là t� kho t� nhà máy c�a nhà n��c, 
c�a t�p th�. H�i 1979 �	n 1982 nhi�u nhà � Hà n
i b� ki�m tra hành chánh trong 
k	 ho ch X30 vì �ã xây nhà m�i; m
t th�y th� �i tàu bi�n vi(n d��ng, m
t 
ng��i lái máy bay dân d#ng, m
t cán b
 trung c�p h�c � Liên xô v�... b� t�ch thu 



ngôi nhà m�i xây th��ng ch� r
ng 40 mét, 60 mét vuông, 1 ho�c hai t�ng; so v�i 
c�n s�t xây nhà m�y n�m nay (t� 1991 �	n 1993) thì nhng ngôi nhà �y ch� là 
"tôm tép". . 
H�i 1986 �ã sôi n$i d� lu�n v# nhà c�a nguyên b
 tr��ng Tô Duy, m
t th�i là 
ch� nhi�m �y ban v�t giá trung ��ng, ch� t�ch phòng Th��ng m i... Phóng viên 
báo Quân %
i Nhân Dân Tr�n %ình Bá có ý ��nh phanh ph�i v# nhà này, qua �ó 
nêu lên m
t v�n �� r
ng l�n h�n v� b�t công xã h
i trong nhà �, m
t ki�u ��c 
quy�n l"i phi lý. V# này b� �m �i vì �
ng ch m �	n m
t cán b
 c�p cao và qua 
�ó �#ng ch m �	n c� m
t t�ng l�p quan ch�c ���ng quy�n. R�i Tr�n %ình Bá 
không còn có th� ti	p t#c � báo Quân %
i Nhân Dân ��"c na. Anh vi	t sách v� 
v# này và sách c�a anh c�ng không ��"c l�u hành binh th��ng! 
V�n �� nhà � � Hà n
i, � Sài Gòn, � Vi�t nam là v�n �� c�c k* nóng b'ng! Tính 
ch�t b�t công c�a ch	 �
 hi�n lên rõ ràng qua v�n �� này. 
Các nhà chính tr� � Hà n
i th��ng nói �	n ��ng cam c
ng kh$ gia ��ng chí và 
��ng bào, th	 nh�ng trong v�n �� nhà � làm sao có th� coi là ��ng cam c
ng 
kh$ gia m
t ông l�n � nhà cao c&a r
ng hàng 100, 200 mét vuông v�i m
t viên 
ch�c cán b
 trung c�p, m
t � i úy hay thi	u tá � m
t bu�ng con 9 th��c vuông 
cùng v" và 2 ho�c 3 con? Có không ít � i tá có ch�c l�n, có quy�n to có bi�t th� 
hai t�ng, có v��n hoa, có nhà �� xe � Sài Gòn, trong khi �y c�ng có hàng tr�m 
� i tá ph�i t� lo l�y nhà �, quân �
i và nhà n��c v+n b�t "x	p hàng" ch� m'i c� 
m�t �� "gi�i quy	t khi có d�p", và nay v+n bu
c ph�i � t m theo tiêu chu3n 
chung c�a nhân dân: d��i 4 mét vuông 1 ��u ng��i! H� không có các m�i quan 
h� thu�n l"i, không có th�n có th	, không lanh l"i, tháo vát, không "láu cá" nh� 
bà con th��ng nói, nên �ành ph�i ch�u ��ng s� thi	u th�n và c�c kh$. H� c�ng 
ra các b� ho�c máy n��c công c
ng �� xách n��c, v+n l ch c ch chi	c xe � p c� 
�� di chuy�n. 
� báo Quân %
i Nhân Dân, có m
t phó t$ng biên t�p khôn ngoan, "láu v�t", 
�óng k�ch gi'i, nói ra thì "� o ��c ��y mình", bi	t ra vào th�a g�i th�m thì báo 
cáo v�i c�p trên trong T$ng c#c chính tr�, anh ta g t h	t các ��i th� �� giành gh	 
T$ng Biên T�p, giành luôn riêng m
t ngôi nhà � s� 6 Lý Nam %	, sau khi �3y �i 
gia �ình ��ng chí c�p d��i � cùng nhà �� �
c chi	m ngôi nhà có v��n, có b	p 
�y. %	n tu$i v� h�u, anh ta l i ch y �� ki	m ch�c phó t$ng th� ký c�a h
i nhà 
báo, tr� thành ng��i phát ngôn không chính th�c c�a ch	 �
. Ngôi nhà ��"c s&a 
sang �� tr� thành phòng khám b�nh cha r�ng c�a bà v" t� m
t quân y vi�n v� 
ngh� h�u, không quên mang theo thu�c và máy cha r�ng c�a quân �
i! %ây là 
m
t "m+u m�c", m
t tiêu bi�u cho m
t cán b
 "bi	t s�ng trong ch	 �
". C nh �ó 
là m
t � i tá c�ng � báo Quân %
i Nhân Dân �ã v� h�u, s�ng b�n hàn trong m
t 
ngôi nhà ch�t v�i v" y	u và 3 con gái, ch� vì tuy có tài, có tâm, am hi�u ti	ng 
Anh, ti	ng Pháp, ti	ng Trung Qu�c, ch Hán, ch Nôm, t�ng b� th��ng n�ng � 
chi	n tr��ng mi�n Nam nh�ng l i "không bi	t cách s�ng". V�n là con m
t v� 
t$ng ��c c� và dù �i b
 �
i t� khi 17 tu$i n�m 1945, anh ta không bao gi� ��"c 
ch�p nh�n là m
t thành viên c�a t�ng l�p quan ch�c ��c quy�n ��c l"i! Anh có 
v�n v�n hóa r
ng, luôn ngh� �	n nhân cách "làm ng��i", không bi	t tranh th�, 
xu n�nh nh� v� c�u th�a phái khôn ngoan n�, nên ph�i ch�u c�nh h3m hiu, s�ng 



trong m
t c�n nhà �� xe (ga-ra) c�. Tôi �ã g�p r�t nhi�u l�n con gái anh �i quét 
lá bàng v� �un n�u, b�n thân anh r p ng��i � p chi	c xe � p c� phân ph�i báo 
và t p chí cho các s p báo ngay sau khi v� h�u. Trong hàng ng� c�p t��ng c�a 
quân �
i, khá nhi�u v� có nhà cao c&a r
ng, có c�a �n c�a ��, còn lo ��"c nhà � 
cho c� con trai, con gái, con dâu, con r�, cho c� h� hàng thân thích. %ó là các 
ông t��ng có ch�c l�n quy�n cao, t� l�nh quân ch�ng, binh ch�ng, ph# trách các 
ngành v�t ch�t: quân nhu, quân trang, quân gi�i, quân y, k- thu�t, xe máy, doanh 
tr i, tài v#... H� có nhi�u quà cáp, t� nhi�u m�i quan h� móc ngo�c, có �i có l i. 
C�a c�i chìm n$i c�a h� không sao hình dung ��"c. Th	 nh�ng c�ng có m
t s� 
v� t��ng tôi quen, có ��c có tài có lý t��ng s�ng ngay th�ng, có nhân cách, làm 
vi�c � c� quan, tr��ng h�c, h�c vi�n, l��ng ba c�c ba ��ng, vài b
 qu�n áo, 
s�ng � ngo i ô ho�c nông thôn không h�n gì ng��i dân bình th��ng. H� ch� có 
ch�c cao mà không có quy�n, h� l i không ham h�, có khi b� v" con trách c� là 
không bi	t s�ng, là "kh�t-ta-bít" theo tên ông già "Kh�t-ta-bít" trong m
t b
 
phim Liên xô s�ng "l3m c3m" v�i lý t��ng, là d� h�i, không bi	t s�ng theo th�i 
th	... C�ng là hai ông t��ng, nh�ng cu
c s�ng m
t tr�i m
t v�c; m
t v� � trong 
t�ng l�p ��c quy�n ��c l"i, l
t v� s�ng � ngoài rìa, ch�u thi�t thòi, hòa v�i ��ng 
bào mình. 
 
Nhà � c�a các v� lãnh � o chóp bu thì kh'i ph�i nói. T$ng bí th� Lê Du3n có 
ngôi nhà r
ng l�n � ���ng Hoàng Di�u, ��"c nhi�u l�n m� r
ng và xây c�t 
thêm, l i còn ngôi nhà 3 t�ng l�n ���ng Tr�n Qu�c Toán, n�i bà v" c� t� Bích 
La, Tri�u Phong, Qu�n Tr� ra �. Bà v" hai này là bà Nga, còn g�i là bà B�y Vân, 
�y viên th��ng v# t�nh �y An Giang ��c trách v� công tác tuyên hu�n h�i sau 
1975, có ngôi nhà l�n gia th� xã An Giang, sau v� Sài Gòn làm phó t$ng biên 
t�p báo Sài Gòn Gi�i Phóng c�ng có m
t bi�t th� l�n khác; c�u con trai l�n tên 
Hãn, nguyên là � i tá � b
 �
i phòng không, ��"c �� b t thi	u t��ng, vào quân 
khu 7 (Sài Gòn) làm phó t� l�nh � c trách v� k- thu�t ��"c phán ph�i �u tiên 
m
t ngôi nhà 3 t�ng có v��n r
ng. Theo tin t� Sài Gòn, khi hóa giá nhà n�m 
1992, anh ta ch� ph�i tr� cho s� nhà ��t có 16 l�"ng vàng, nh�n gi�y ghi nh�n 
quy�n s� hu �� sau �ó bán ngay cho m
t công ty n��c ngoài l�y g�n 120 l ng 
vàng b' túi! Bi	t bao cán b
 ��ng viên theo cách m ng, theo ��ng h�n 30 n�m 
l1, v+n còn x	p hàng m'i c$ �� ch� ��"c phân ph�i m
t c�n bu�ng nh' 16 mét 
vuông ho�c 22 mét vuông? Ho�c �ang � phòng quá ch�t, h� ph�i ch� hàng ch#c 
n�m m�i ��"c phân ph�i m
t phòng r
ng h�n 4 mét vuông, 6 mét vuông... sau 
khi �1 2, 3 con! %ó, m
t ch	 �
 "dân ch� nói thao thao b�t quy�t v� "công b,ng 
xã h
i", v� "tình ��ng chí chung ng�t x1 bùi", �ói kh$ có nhau, trên d��i ��ng 
cam c
ng kh$ nh� v�y �ó? 
� các c� quan ��u có nhng "ban phân ph�i nhà" �� làm c� v�n cho c�p �y và 
th� tr��ng và ban công �oàn, có nhi�m v# bàn �	n nhà � cho cán b
, công nhân 
viên. Các t$ ch�c này v+n n�ng v� tính ch�t tham kh�o, "trang s�c" vì không 
��"c bàn �	n nhà � c�a cán b
 cao c�p, c�a c�p trên, do "trên" qu�n lý và phân 
ph�i; h� ch� bàn vi�c phân ph�i nhà cho cán b
 d��i và nhân viên, cho nhng 
ng��i trên th�c t	 là � ngoài t�ng l�p quan ch�c ��c quy�n ��c l"i c�a ch	 �
. 



T� n�m 1989, các nhà ngh� mát ��c bi�t c�a B
 Chính Tr� � Qu�ng Bá, bên h� 
Tây Hà n
i; � %� S�n, Tam %�o; � Nha Trang, %à L t, V�ng Tàu... �ã ��"c 
chuy�n giao cho các công ty du l�ch �� kinh doanh, vì các v� c�m quy�n lo r,ng 
ti	p t#c gi hàng tr�m ngôi nhà l�n �y cho riêng h� thì �t s! b� d� lu�n lên án và 
nhân dân c�m ph+n v ch m�t. Ch� �	n lúc ch	 �
 xã h
i ch� ngh�a s#p �$ � Liên 
xô và %ông Âu h� m�i ph�i nh�"ng b
 �ôi chút m
t cách b� �
ng và kín �áo 
nh� v�y? %ã bao nhiêu l�n, lãnh � o bu
c ph�i nói �	n c�i cách ch	 �
 nhà � 
c�a các b
 cáp cao, th	 nh�ng m�i s� ��u gi nguyên nh� c� v�i bi	t bao �i�u 
b�t h"p lý. Có �y viên b
 chính tr�, b
 tr��ng có nhà � Hà n
i, v+n còn gi nhà 
� Sài Gòn. Có v� t��ng có �	n 2 ho�c 3 nhà, gi cho v" và con, sang tên m
t 
cách m� ám �� chi	m nhà c�a nhà n��c. � Hà n
i c�ng nh� � Sài gòn các v� ch� 
t�ch, phó ch� t�ch thành ph�, các ch� t�ch, phó ch� t�ch qu�n, các giám ��c s� và 
tr��ng phòng nhà ��t qu�n ��u thu nh�p nhng kho�n ti�n và vàng không sao 
tính h	t �� bán nhà, bán ��t, phân ph�i nhà ��t theo c&a sau, trong nhng cu
c 
m�c c� m� ám... Và bi	t bao nhà c&a �ã ��"c phân ph�i theo th� tay, trong th�i 
k* l
n x
n sau 30-4-1975, khi bí th� t�nh �y, ch� t�ch t�nh và giám ��c công an 
t�nh có quy�n h n không h n ch	, ��nh �o t m�i chuy�n trong giang s�n c�a 
mình; t� chuy�n b�t giam, b' tù cho �	n t�ch thu tài s�n, phân ph�i chi	n l"i 
ph3m thu ��"c trong các chi	n d�ch c�i t o, ki�m tra hành chính, trong �ó, vi�c 
phân ph�i, chia chác nhà c&a là m
t vi�c làm h	t s�c tùy ti�n, tùy h�ng, không 
theo m
t quy ��nh, m
t pháp lu�t nào! 
B�t công này s! ��"c gi�i quy	t ra sao? Bi	t bao trí th�c chân chính, v�n ngh� s� 
có tài n�ng, nhân s� có trình �
, �óng góp không ít cho ��t n��c ph�i s�ng ch�t 
ch
i, âm th�m ch�u ��ng, t�i nh#c l�ng l! cho s� ph�n c�a mình, trong khi t�ng 
l�p ��c quy�n ��c l"i r�t ít c�ng hi	n, th�m chí phá nhi�u h�n xây d�ng cho ��t 
n��c, thì vênh vang �ài các s�ng trong các bi�t th� xa hoa l�n nh'. Dân nói 
không sai, h� thay th	 cho nhng k1 c�m quy�n th�i nát khi x�a và �i�u th�t m�a 
mai và ô nh#c, h� t' ra còn kém, còn t� h�n nhi�u v� trí tu� và nhân cách không 
ít ng��i trong nhng t�ng l�p c�m quy�n mà h� thay th	! 

Nh�ng chuy�n xu�t ngo�i 

N�m 1985, m
t chuyên c� Liên xô nh�n trách nhi�m ��a m
t �oàn khách ��c 
bi�t c�a Vi�t nam t� Moscow v� Hà n
i. %ây là �oàn do T$ng bí th� ��ng c
ng 
s�n Vi�t nam c�m ��u, có 12 nhân v�t chính th�c và 19 cán b
 nhân viên tùy 
tùng. Máy bay c�t cánh tr( 40 phút vì m
t tr#c tr�c hi	m có! %ó là do s� hàng 
hóa �i theo �oàn quy ��nh m.i ng��i mang trong m�c 60 kilôgam, so v�i máy 
bay hành khách �ã là g�p 3 l�n, ch�a k� các c�p, túi xách tay và m
t s� hàng 
t�ng ph3m. Th	 nh�ng khi 3 xe t�i l�n ch� hàng ra sân bay thì quá t�i �	n 6 t�n! 
Phía Liên xô kiên quy	t ph�n ��i, không ch�t lên máy bay s� hàng quá t�i, "�� 
b�o ��m an toàn tuy�t ��i cho �oàn". Phía Vi�t nam c� nêu là tr��c �ây c�ng 
th	, máy bay l�n, s�c ch� r�t n�ng, thêm 6 hay 7 t�n thì có gì �áng k	! Nh�ng � 
Liên xô �ã vào th�i k* �$i m�i, không th� xuê xoa làm càn nh� c�! H� bi	t r�t 
rõ �ó là 6 t�n gì? %ó là hàng �i khua kho�ng kh�p Moscow c�a các v� trong s� 



quán Vi�t nam, ph#c v# �oàn c�a T$ng bí th� và c�ng ki	m l"i cho riêng các 
quan ch�c trong s� quán. Nói to c ra là hàng l�u. Hàng d�a vào công v#, vào h
 
chi	u ngo i giao, xu�t nh�p không thu	 �� mang v� Hà n
i bán theo ki�u 1 v�n 
4 l�i! %ó là l�)i c�a kim lo i, máy b�m n��c, máy may, máy kéo s"i, là n�i áp 
su�t, bàn là, là thu�c tây �� lo i... c�a chính gia �ình T$ng bí th�, các B
 
Tr��ng, Th� Tr��ng, V# Tr��ng, nhân viên trong �oàn. 
M�c cho � i s� Vi�t nam ph�i cúi m�t van xin phía Liên xô các b n Liên xô v+n 
t� ch�i ch� s� hàng hóa quá t�i. H� kiên quy	t cho phía Vi�t nam m
t bài h�c? 
Th	 là máy bay c�t cánh, và 6 t�n hàng ph�i ch� v�, ch�t ��ng la li�t trong sân 
c�a s� quán Vi�t nam! Sau m�y tháng, hàng v+n ch� v� Hà n
i ��"c, vì thi	u gì 
cách, chuy�n vào Công-te-n� hàng ngo i giao, hay ch� ���ng bi�n t� bi�n %en 
ho�c Vladivostock. Ch� có lâu! T�t nhiên t$ng bí th� �ã ra l�nh là c�m mua hàng 
ki�u buôn bán! Ch� mua �� dùng! Nh�ng chính gia �ình c�a t$ng bí th� cùng 
v�i m�y c�n th�n nh� Chánh v�n phòng, bí th�, v� s�... l i mua không ít. Hàng 
ch#c máy b�m, hàng tr�m bàn là, qu t máy, hàng ch#c n�i áp su�t, hàng ngàn 
l�)i c�a, hàng nghìn v� thu�c... ch�c ��u là quà cho con cháu thôi mà? � 
Moscow và Hà n
i, hàng hóa ��c bi�t m
t th�i lên xu�ng giá theo nh�p �
 c�a 
các chuyên c� (máy bay l�n ��c bi�t ch� các quan ch�c chóp bu �i vi�c n��c). 
Khi có máy bay s�p lên ���ng, � Hà n
i giá ki-mô-nô thêu, giá áo s� mi n 
thêu, giá áo Thái Lan có hoa kim tuy	n, giá kem, ph�n sáp trang �i�m cao v�t 
lên; qu�n jeans và áo gió c�ng táng lên rõ r�t. � Mát (ti	ng g�i Moscow c�a gi�i 
sinh viên buôn bán) c� có chuyên c� Vi�t nam �	n là các hàng ��u v� k� trên 
c�ng t�ng v�t lên. � Liên xô c�, giá hàng $n ��nh su�t hàng m�y ch#c n�m, kh�c 
rõ � �	 qu t máy, � bàn là, � máy b�m... Th	 nh�ng s� quán có c� m
t kho �� 
nh�"ng l i cho cán b
 sang công tác �) ph�i �i x	p hàng, ch� tính "hu ngh�" 
thêm 20 ph�n tr�m, có khi 30 ph�n tr�m! Anh em g�i �ó là máy chém, là thói 
b�t ch/t, là th� �o n làm ti�n c�a s� quán! Cho nên dù th� tr��ng t� do ch� m�i 
��"c nói �	n công khai � Vi�t nam t� sau � i h
i VI (1986) th�t ra t�ng l�p ��c 
quy�n ��c l"i �ã xây d�ng m
t ki�u th� tr��ng t� do c�a mình t� khá lâu, và �ã 
th�c hi�n k	 ho ch xu�t nh�p kh3u t� do cho riêng mình, t� hàng vài ch#c n�m 
tr��c. M
t anh b n � báo Nhân Dân �ã có l�n cùng tôi tính r,ng m
t cán b
 
��"c �i công tác ra n��c ngoài trung bình ��"c �
 800 rúp ti�n l�i (lúc b�y gi� 
��c tính b,ng 500 �ô la), b,ng ti�n l��ng su�t hai n�m làm vi�c. N	u anh ta có 
v�n, có b n bè � Liên xô ti	p s�c fhì 1 chuy	n �i có th� mang l i g�p 10 l�n, 
b,ng ti�n l��ng 20 n�m. N	u anh ta là con buôn th�c th#, �i v� m.i n�m vài l�n, 
có tay trong sành s'i, bi	t ���ng giây buôn bán và b�n thân tháo vát, thì có th� 
thành tri�u phú rúp sau 1, 2 n�m. N	u dám li�u buôn hàng c�m thì vô cùng, có 
th� thành tri�u phú �ô la, nh� hi�n nay �ã có vài ch#c ng��i Vi�t nam � 
Moscow � t ��"c m�c �y. Tr��c �ây không lâu, xu�t ngo i là �
c quy�n c�a 
t�ng l�p Nomenclature vì ch� có các quan ch�c cao c�p nh�t là th��ng hay xu�t 
ngo i và h��ng xu�t ch� �	n Moscow, B�c Kinh và th� �ô các n��c xã h
i ch� 
ngh�a c�. V� sau, ch� có các nhà ngo i giao ít 'i �i m
t s� n��c t� b�n, vì các 
n��c này luôn b� coi là thù ��ch. Cán b
 trí th�c, các nhà khoa h�c k- thu�t, các 
nhà báo, v�n ngh� s� c�ng g�n nh� ch� �i h�p công tác, h�c t�p � các n��c c
ng 



s�n anh em. M.i chuy	n �i ��u ��"c tuy�n ch�n k-, qua c� quan an ninh và c� 
quan t$ ch�c cán b
. H
 chi	u công v# và h
 chi	u ngo i giao ��u do v# lãnh s� 
b
 ngo i giao gi. Khi có ch�ng nh�n c�a c� quan an ninh và c� quan t� ch�c 
cán b
 xét duy�t và thông qua ��a trình v# lãnh s� thì ���ng s� m�i ��"c giao 
h
 chi	u. Khi v� n��c h
 chi	u ��"c thu h�i ngay t i sân bay. Còn h
 chi	u 
th��ng c�a công dân thì tr��c �ây h�u nh� không có vì công dân trên th�c t	 
không có quy�n xu�t ngo i. 
C� m
t th�i gian �ài, xu�t ngo i là �
c quy�n, là ��c quy�n c�a m
t t�ng l�p 
quan ch�c c�a %�ng. M
t s� nhân s� th�nh tho�ng ��"c xét �	n và ��"c chi	u c� 
cho �i m
t vài cu
c h�p, nh�ng luôn có ��ng viên c�p cao �i kèm �� lãnh � o, 
��ng th�i và ch� y	u là �� ki�m soát, theo dõi ch�t ch!. M
t �i�u làm cho nhi�u 
c� quan � n��c ngoài r�t khó ch�u và ph�n ��i là th��ng h� m�i �ích danh m
t 
giáo s�, m
t nhà v�n, m
t nhà báo, m
t trí th�c nào �ó �i d� h
i ngh� qu�c t	 thì 
các v� n�m quy�n � Vi�t nam l i t� �
ng �ánh tráo, c& ng��i khác �i thay th	, 
mà ng��i �ó nhi�u khi không có �� tiêu chu3n c�n thi	t! H� ��"c ch�n ch� vì là 
bà con thân thi	t, là phe cánh c�a các v� lãnh � o. Cho �	n nay, ch� có Vi�t nam 
là n��c x& s� m
t cách k* qu�c, thi	u v�n hóa nh� v�y! 
 
Trong khi �i h�p, làm vi�c � n��c ngoài, có quy ��nh là m�i thu nh�p ��u ph�i 
báo cáo, các t�ng ph3m có giá tr� dù là t�ng cá nhân c�ng ��u ph�i n
p lên trên 
�� xem xét và ch� cho nh�n m
t ph�n r�t nh', "vì ��t n��c còn nghèo", c�n ��a 
vào công qu-! M�i quy ��nh này ��"c cán b
 các s� quán nh�c nh� k-, nh�ng 
trên th�c t	 ch� có cán b
 s� c�p và nhân s� ngoài ��ng là ch�p hành nghiêm 
ch�nh. Còn cán b
 cao c�p c�a ��ng và nhà n��c thì th��ng quên m�t quy ��nh 
này! Và các v� này ��u có nhng t�ng ph3m r�t l�n. Qua các cu
c �i th�m chính 
th�c các n��c anh em, T$ng bí th�, Ch� t�ch n��c, Th� t��ng, Ch� t�ch Qu�c 
h
i th��ng ��"c t�ng nhng món quà có giá tr� r�t l�n: %ài thu vô tuy	n truy�n 
hình màu lo i m�i nh�t, các b
 máy ghi âm, video, máy thu thanh hi�n � i, các 
l� pha lê l�n, th�m len, v�i len, nhung l#a lo i th�"ng h ng, ��ng h� vàng, �� 
m- ngh�, trang s�c ��t ti�n b,ng ng�c, �á quý, vàng cho các quý phu nhân, cho 
�	n sâm nhung r�"u b$ lo i ��c bi�t và các ��c s�n quý hi	m khác c�a t�ng 
n��c... 
Ng��i ta th��ng th�y phu nhân các c# l�n ra c&a hàng ��c bi�t bán hàng l�y 
ngo i t� � ���ng Hàng Tr�ng trông ra H� Hoàn Ki	m Hà n
i, g&i bán d�n 
nhng t�ng ph3m c�a Quý Phu quân �� l i. T�t c� có th� thành m
t nhà b�o tàng 
nh' nói lên trình �
 công nghi�p và m- ngh� c�a các n��c anh em tr��c �ây.  
%ây là s� có �i có l i gia các Nomenclatura các n��c anh em trong h� th�ng xã 
h
i ch� ngh�a. Ngân sách qu�c gia ��u có kho�n ��c bi�t v� t�ng ph3m cho các 
�oàn c�p cao nh�t. Các v� �	n Vi�t nam ��u khuân v�: nào là nhng c�p ��i m�i 
c�c l�n; nhng b
 �a h$ l�n, nhng c�p ngà voi quý, nhng b
 khay c�c chén 
b,ng b c, nhng b
 cùi d�a, phóng xi	t l�n b,ng b c; nhng cu
n th$ c3m, 
nhng th�m len ��c bi�t, cho �	n các b
 áo qu�n may �o b�i th" may lành ngh� 
n$i ti	ng c�a th� �ô Hà N
i các b
 áo qu�n ng� thêu tay, nhng t�p dày �� thêu, 
ren trang trí, r�i �	n t�ng thùng r�"u tr�ng r�"u ngâm t�c kè, r�i các b
 bàn gh	 



kh�m trai, kh�m xà c� giá tr� hàng ch#c tri�u ��ng m.i xu�t t�ng ph3m cá nhân. 
%ó là các l� c$, các bình phong b,ng g. quý... tài s�n qu�c gia c�c l�n, nhi�u 
th� c�c k* quý hi	m. Ch�ng �i �âu mà m�t c�. C�a chú trao �i, c�a dì trao l i. 
"Ngh�a v# qu�c t	 là cùng giúp nhau cho t�ng l�p ��c quy�n ��c l"i c�a m.i 
n��c giàu sang lên, thêm tr��ng gi� lên, ti	n k�p các n��c giàu có c�a th	 gi�i! 
%�y trên th�c t	 là m
t cu
c thông ��ng l�n nh,m t��c �o t tài s�n qu�c gia �� 
nuôi béo nhng t�p �oàn cám quy�n tham nh�ng mang danh cách m ng và c
ng 
s�n! 
Quan h� móc ngo�c trong n
i b
 t�ng l�p ��c quy�n � Hà n
i, th�i bao c�p có 
câu châm ngôn v�a hè: nh�t thân, nhì quen, tam quy�n, t� ch	, nói lên m�i quan 
h� gia nhng ng��i có chút quy�n l�c trong xã h
i. Tr��c h	t là thân, b n thân, 
ng��i thân trong gia �ình. Th� hai �	n quen, ng��i quen là do tình c�m, là giúp 
�), chi	u c� nhau. Th� ba �	n ng��i có quy�n, ph�i th'a mãn h� �� ��"c h� che 
ch� khi c�n, �� h� giúp �), h. tr". Th� t� m�i �	n ch	, có ngh�a là ch	 �
, ch	 
�
 phân ph�i theo tiêu chu3n ��"c qui ��nh. 
Các quan h� móc ngo�c do thân do quen, do quy�n th	 bao trùm các m�i quan 
h� phân ph�i hàng hóa và ��c quy�n trong xã h
i. Cô m�u d�ch bán g o móc v�i 
bà m�u d�ch bán th�t. Th	 là c� hai có g o ngon, có th�t th�n, th�t chân giò h�o 
h ng. Hai ng��i này l i móc v�i bà ph# trách c&a hàng bách hóa, th	 là khi nào 
có v�i �/p, có len ngo i v� ��"c �u tiên báo tin �� �	n mua theo phi	u... %ó là 
móc ngo�c, c�m tình trong n
i b
 ngành m�u d�ch. Các cô m�u d�ch l i móc v�i 
các ông bà � ngành y t	, �� khi c�n ��"c ��a b�, m/, con �	n cha b�nh, xin 
thu�c t�t (vì th�i �ó thu�c ��"c phát không l�y ti�n), có khi ��"c vào n,m b�nh 
vi�n �� cha b�nh, �� m$ x1 thu�n l"i... Các ông bà bác s� l i móc ngo�c v�i các 
v� � s� giáo d#c, � b
 giáo d#c �� con cái h� ��"c nh�n vào tr��ng m+u giáo 
lo i t�t nh�t, h�c � tr��ng � i h�c hay chuyên nghi�p ra ��"c x	p cho n�i công 
tác � Hà n
i, � t�nh g�n, theo nguy�n v�ng... Các v� trên l i móc ngo�c v�i 
nhng cán b
 � ngành v�n hóa ngh� thu�t �� các vi này cho vé xem phim, xem 
k�ch �� các d  h
i ca múa nh c ��c s�c. Các nhân v�t trên l i có quan h� có �i 
có l i v�i s� nhà ��t �� vi�c thuê nhà, �$i nhà, t�u ��t ��"c thu�n l"i, h"p v�i 
nguy�n v�ng. 
Nhng quan h� móc ngo�c, thân quen, "có �i có l i m�i to i lòng nhau" nh� trên 
r�t d( hi�u, tr� nên bình th��ng, t o nên m
t l�p ng��i s�ng ung dung, tho�i 
mái, d��i ch	 �
 bao c�p ch�t ch! do thi	u th�n hàng hóa th��ng xuyên, m�i 
th� ��u khan hi	m, t� g o, ���ng, sa �	n xà phòng, diêm, v�i, cho �	n c� qu,n 
�ùi, áo lót, c� �	n kim, ch�, gi�y b�n, v�i màn cho ph# n dùng hàng tháng c�ng 
có khi khan hi	m! Th�i �y, ��u óc các bà n
i tr" ng$n ngang nhng con s� và 
thông báo; các bà do lo toan t�n t�o, nh� th�t tài! Tháng này ngày nào, sa h	t 
h n bán! Tháng này ��"c m�y lít ��u, m�y bánh xà phòng, m�y l ng ���ng... 
R�i c�m c� m�y t�p tem phi	u, các bà nh� phi	u s� 5B là mua gì, 6C là mua gì... 
R�i ngày l(, ngày T	t mua ��"c gì thêm � c&a hàng nào, th�i h n nào... T�t c� 
nhng phi	u l�n, nh', �� màu s�c �y, c� m.i l�n mua các cô m�u ��ch l i c�t �i 
m
t ô, ph�i c�t gi c3n th�n, m�t là ch�u ch	t, ch�u thi�t thòi l�n... Cho nên m�t 
tem phi	u, m�t s$ g o... là m
t tai h�a có khi còn h�n c� m�t tr
m!  



Trong n	p s�ng móc ngo�c �y, �i�u c�n v ch rõ là móc ngo�c c�a cáo quan l�n, 
nhng ng��i có quy�n th	 l�n. B
 tr��ng này móc v�i b
 tr��ng khác. Bí th� 
t�nh này móc v�i bí th� t�nh khác. Các v� u0 viên trung ��ng ��ng móc v�i 
nhau; �ó là s� móc ngo�c c�a nhng nhân v�t có quy�n cao, ch�c tr�ng, thu
c 
táng l�p quan ch�c ��c quy�n ��c l"i c�a ch	 �
. Các móc ngo�c ki	t này 
th��ng là qua g�p g), v. vai, b�t tay nhau, h�a h/n, nh� k-, th�c hi�n sòng 
ph�ng vì có �i có l i có l"i cho các bên.  
Chính �o móc ngo�c có th��ng l�"ng ho�c m�c nhiên hi�u ng�m gia các v� 
"quan l�n" c&a ch	 �
 mà v" con nhi�u v� ��"c c& vào các v� trí ��c bi�t, ��"c 
�i h�c ho�c �i công tác � n��c ngoài, b�t ch�p tiêu chu3n v� trình �
 v�n hóa, 
chuyên môn. Chính do tinh th�n �y mà khi ông Lê %�c Th� (lên th t là Phan 
%ình Kh�i) �ã � vào v� trí u0 viên b
 Chính tr�, u0 viên quân u0 trung ��ng (sau 
là u0 viên ��ng u0 quân s� trung ��ng- cho dù không có m
t ngày � trong qu�n 
�
i) thì hai em ru
t c�a ông ��u làm l�n: ông %inh %�c Thi�n (tên th�t Phan 
%ình Dinh), lên �	n c�p trung t��ng, phó ch� nhi�m t$ng c#c h�u c�n, r�i T$ng 
c#c tr��ng t$ng c#c d�u khí, r�i b
 tr��ng b
 d�u khí c�a chính ph�, m�c d�u 
ông không có m
t chút ki	n th�c gì v� khoa h�c, k- thu�t c�. 
Tr��c �ó ông t�ng là B
 tr��ng b
 c� khí luy�n kim, là Tr��ng ban xây d�ng 
khu gang thép Thái Nguyên, trong khi ông không có hi�u bi	t ngay c� � trình �
 
s� c�p v� c� khí, v� luy�n kim! Và em út c�a ông Lê %�c Th� là Mai Chí Th� 
(tên th�t Phan %ình %�ng) lên �	n u0 viên B
 chính tr�, � i t��ng công an, B
 
tr��ng b
 n
i v# sau khi là ch� t�ch u0 ban hành cánh thành ph� H� Chí Minh, 
m�c d�u ch�a qua m
t l�p h�c nào v� �ào t o cán b
 an ninh! Ng��i ta th��ng 
g�i �ó ki�u làm "quan t�t": Em gái ông Lê ��c Th� c�ng ��"c c& làm ch� 
nhi�m các c&a hàng m�u d�ch qu�c t	 Hà n
i, n�m trong tay các c&a hàng ��c 
bi�t cung c�p hàng hóa cho các chuyên gia, các c� quan ngo i giao và nhng 
c&a hàng ��c bi�t, kín �áo cung c�p riêng cho B
 chính tr� và ban bí th�, ��t � 
ph� Tôn %�n, ph� Ngô Quy�n và ph� Hàng Tr�ng Hà n
i. V�y là c� m
t gia 
�ình l�n n�m nhng ch�c v# then ch�i, có nhi�u quy�n l�c và b$ng l
c vào lo i 
b� nh�t c�a ch	 �
. 
T$ng bí th� Lê Du3n có bà v" hai làm �	n u0 viên th��ng v# t�nh u0 An Giang, 
sau là phó t$ng biên t�p báo Sài Gòn Gi�i Phóng, m�c d�u không có tay ngh� 
làm báo, ch� ng�i d� các cu
c h�p c�a tòa so n m
t cách hình th�c! Các con 
ông Lê Du3n ��u ��"c h�c Liên xô, ngoài tiêu chu3n bình th��ng. %ó là Thành, 
h�c � Liên xô cùng l�p v�i Võ %i�n Biên, con c�a � i t��ng Võ Nguyên Giáp 
v� k- thu�t hàng không quân s�. %ó là V� Anh, con gái, ��"c h�c � tr��ng � i 
h�c Lomonossov, nguyên là con dâu c�a th� tr��ng ngo i giao %inh Nho Liêm, 
v� sau l�y m
t giáo s� Nga, ch	t n�m 1981 � Moscou trong m
t v# m$ khi 
mang b�u quá l�n, b� ch�y máu quá nhi�u. Hai con r� c�a ông Lê Du3n thì m
t 
là ti	n s� giáo d#c t�t nghi�p � C
ng Hòa Dân Ch� %�c, H� Ng�c % i và m
t là 
k- s� c� khí �ào t o � Nga, Lê Bá Tôn, c� hai ��u quê � Qu�ng Tr�; hai ng��i 
khác h�n nhau. Lê Bá Tôn kiêu ng o, lo i công t& huênh hoang, �n ch�i khá n$i 
ti	ng, th��ng ��"c anh em g�i là: Lê Ba Tôi (vì hay ��a b� v" ra khoe �� t o 
th	 cho mình), trình �
 chuyên môn y	u, có d o ng�p nghé lên Th� Tr��ng B
 



c� khí nh�ng vi s" d� lu�n không thu�n nên Ban t$ ch�c cán b
 ph�i b' ý ��nh 
này. Còn H� Ng�c % i thì có trình �
 nghiên c�u, có sáng ki	n �� ra m
t ���ng 
l�i giáo d#c m�i l�y h�c sinh làm ch�, �ánh th�c ti�m n�ng v�n có c�a h�c sinh, 
t o nên m
t h� th�ng tr��ng th�c nghi�m m�c dù sáng ki	n này b� các quan 
ch�c b�o th� c� c�a B
 Giáo D#c ng�n ch�n. H� Ng�c % i s�ng gi�n d�, t� ch�i 
nhng �u �ãi ��c bi�t c�a m
t "phò mã", l#i c#i � p xe � p �i làm, chan hòa v�i 
tu$i tr1, t�n tâm lao �
ng b,ng s�c mình, th�t lòng có tâm huy	t v�i th	 h� tr1 và 
n�n giáo d#c c�a ��t n��c. %ây là m
t con ng��i hi	m trong ch	 �
 ��c quy�n 
��c l"i, b� nhng ng��i trong t�ng l�p �y g�i là "phò mã c�ng ��u, d� h�i, 
không ch�u h�c thu
c bài. 
D� lu�n còn bàn nhi�u �	n các bà v" c�a các "c# l�n". Nh� bà T�, v" ông 
Nguy(n Duy Trinh, t�ng là u0 viên b
 chính tr�, b
 tr��ng b
 ngo i giao. Bà là 
v# tr��ng B
 n
i th��ng, l i là v# tr��ng v# k	 ho ch chuyên phân ph�i hàng 
hóa, v# then ch�t c�a b
, m�c d�u trình �
 ch� là � m�c trung c�p! L"i l
c � v� 
trí này không nh'! 
%ó còn là bà v" c�a c�u th� tr��ng b
 v�n hóa Hà Huy Giáp, làm th� tr��ng b
 
công nghi�p nh/, n�m trong tay c� ngành ��t l�n c�a ��t n��c m�c dù không có 
hi�u bi	t gì c� b�n v� công nghi�p! %ó c�ng là bà Thanh, v" c�a c�u u0 viên B
 
Chính tri, phó th� tr��ng T� Hu. Khi � Vi�t B�c, bà m�i ph# trách lãnh � o 
m
t ��n v� v�n ngh� nh' sau khi � Thanh Hóa lên v�i nhà th�. Bà vào ngành 
Tuyên hu�n, t� n�m 1974 nghi(m nhiên là Tr��ng phòng Báo cáo viên chính tri 
c�a ban Tuyên huân trung ��ng ngang c�p v# tr��ng lo i 1 �� t� 1977 lên Phó 
Ban Tuyên Hu�n Trung ��ng ��ng, ngang v�i m
t th� tr��ng, chuyên �i h�p 
Báo cáo viên chính tri c�a %�ng � Liên xô, Ba Lan, %ông %�c, Mông C$... C� 
ngành Tuyên Hu�n ��u tôn tr�ng bà (v� hình th�c, vi là bà l�n, v" c�a c# l�n u0 
viên b
 chính tr�) ��ng th�i l i "th��ng h i" cho bà, vì c�m ��u l�c l�"ng báo 
cáo viên mà b�n thân bà không bao gi� nói chuy�n hay trình bày n$i m
t v�n �� 
chính tr� hay th�i s� nào. C�ng gi�ng nh� bà Tr�n Th� Tích, v" c�a T$ng biên 
t�p báo Nhân Dân Hoàng Tùng, công tác � báo Nhân Dân, � �� các V# và Ban, 
t� v�n phòng �	n ban b n ��c, Ban n công, �� lên t�i Tr��ng ban N
i Chính 
c�a báo %�ng, ngang c�p v# tr��ng lo i 1, bà không t� vi	t n$i m
t bài báo nào 
có ch�t l�"ng, th	 mà v+n có bài trên báo, do phu quân vi	t h
! V� h�u t� n�m 
1987, sau trung ��ng cho lên �	n b�c 7 (ngang v�i th� tr��ng) b�i thành tích 
c�: vào ��ng t� tr��c tháng 8-1945! 
� các t�nh, tình hình còn bê b	t h�n nhi�u. H�c theo trung ��ng có khi Giám ��c 
b�nh vi�n không có tý hi�u bi	t gì v� y t	, Tr��ng phòng ngân hàng không bi	t 
gì v� tài chánh, k	 toán và Giám ��c S� Giáo D#c không h� là m
t giáo viên! 
%ó ch� là các bà l�n, các c�u �m, cô chiêu c�a các quan ch�c l�n nh�t � t�nh! 
K� ra nhng tr��ng h"p trên, tôi không có ý ��nh �� kích cá nhân ai, ch� nêu lên 
làm d+n ch�ng cho m
t ch	 �
 "xã h
i ch� ngh�a" hi�n th�c, chuyên nói v� công 
b,ng xã h
i, v� tôn tr�ng nhân tài, v� ngay th�t và trung th�c, mà trong vi�c làm 
có quá nhi�u chuy�n móc ngo�c m� ám, không d�a vào tiêu chu3n tài n�ng và 
� o ��c th�t s� nào, có h i cho công vi�c chung c�a ��t n��c. Các �i�u trên nói 



lên s� móc ngo�c, t� t� t� l"i trong n
i b
 t�ng l�p ��c quy�n, mang m�m m�ng 
th�t b i và phá s�n ch�c ch�n. 

Nh�ng ch�c quy�n su$t ��i 

T�ng l�p ��c quy�n ��c l"i c�m quy�n t� ch. h�u nh� tay không v� quy�n l�c 
và tài s�n nên có xu h��ng gi ch�t ��c quy�n ��c l"i �	n cùng, cho su�t cu
c 
��i mình. Và xu h��ng và ý ��nh �y ��"c th�c hi�n trên th�c t	, tr� thành m
t 
v�n �� t�t y	u nh� theo m
t qui lu�t v�y. % i bi�u qu�c h
i su�t ��i, ch� t�ch 
n��c su�t ��i, th� t��ng su�t ��i, t$ng bí th� su�t ��i... tr� thành nhng vi�c t�t 
nhiên, không ai bàn tán �	n na. � ��a ph��ng c�ng th	, � i bi�u h
i ��ng nhân 
dân, ch� t�ch t�nh, ch� t�ch huy�n su�t ��i c�ng là ph$ bi	n. Cúng nhi�u ng��i 
thay �$i nhi�m v# ch�c trách, nh�ng th��ng là �� b t lên, ch� có nâng lên c�p 
ch�c cao h�n mà thôi! Cho �	n c� khi b� sai l�m, khuy	t �i�m rõ ràng thì c�ng 
v+n c� "b�" "�á lên", ngh�a là ��a lên m
t v� trí cao h�n. Nh�t là khi nhng sai 
l�m �y thu
c tính ch�t "t�" khuynh, quá "t�" ��"c coi là có "th�a" tinh th�n cách 
m ng, có "th�a" tinh th�n ti	n công, m
t �u �i�m trong khuy	t �i�m c# th�. 
%ây c�ng là nét chung c�a các n��c xã h
i ch� ngh�a hi�n th�c, d+n �	n lãnh 
� o �ã b�o th� ngày càng thêm b�o th�, ch	 �
 gia tr��ng và gia �ình tr� lan 
tràn, nhân s� c�a ch	 �
 ngày càng lão hóa, ng�n ch�n th	 h� tr1 thay th	! Vi�c 
phát hi�n nhân tài, tuy	n ch�n nhân tài vào các ch�c v# c�n thi	t thay th	 cho 
nhng k1 b�t l�c b� c�n tr�. Quanh qu3n su�t m�y ch#c n�m v+n là nhng b
 
m�t c� theo ki�u l�)i g. �	n phát ng�y, xã h
i b�t bu
c c� ph�i ch�u ��ng và 
ch�p nh�n. Bi k�ch c�a ��t n��c b�t ngu�n t� �ó. 
Nhng ng��i c�m quy�n không th� ch�p nh�n ch	 �
 dân ch� th�t s� là vì th	. 
M.i ng��i ��u lo s" �	n l�"t mình b� thay th	! Cu
c s�ng thi	u th�n khi bu
c 
ph�i r�i quy�n l�c làm cho h� bám ri	t l�y cái gh	 �á chi	m ��"c b,ng m�i giá, 
không buông nh� cho ng��i khác. Ông T$ng bí th� Tr��ng Chinh tr�c ti	p ch�u 
trách nhi�m v� sai l�m nghiêm tr�ng trong c�i cách ru
ng ��t thì v+n c� là u0 
viên b
 chính tr�, tr� thành phó th� t��ng r�i ch� t�ch u0 ban th��ng v# qu�c 
h
i! Ông Nguy(n S- %�ng b� truy t� v� t
i di�t các làng công giáo � Qu�ng 
Bình, thì ��"c �$i tên là %�ng S- Nguyên, ��a lên c#c tr��ng, r�i T� l�nh b
 
ch� huy ���ng mòn H� Chí Minh, trung t��ng, r�i là u0 viên B
 chính tr� trung 
��ng %�ng, phó th� t��ng... Ng��i có trách nhi�m ch� huy b
 �
i Vi�t nam � 
Cam B�t, kéo dài s� có m�t c�a hàng ch#c v n b
 �
i � �ó v�i bi	t bao t$n th�t 
c�a c� ng��i Kh� me và chi	n s� Vi�t nam làm cho c� ��t n��c b� cô l�p, t3y 
chay và tr�ng ph t, c�m v�n cho �	n t�n bây gi�, thì nay l i lên ch� t�ch n��c! 
(M
t b�c th� t� Long An g&i cho chúng tôi nói r,ng n	u t�p h�p t�t c� anh em 
chi	n s� tr1 b� c#t chân do chi	n ��u � Cam B�t d��i quy�n ông t��ng này �� 
chào m�ng ông thì s! ch�t h	t sân ch� t�ch ph�, anh em th��ng binh oan u$ng 
mang n ng t� c� n��c �	n s! không còn ch. ��ng, dù ch� còn m
t chân hay 
không còn có chân nào?) 
Ông %�ng Thí, nguyên bí th� t�nh u0 Qu�ng Tr� h�i 1948, sau là phó bí th� ��ng 
u0 Liên khu 4 (g�m các t�nh t� Thanh Hóa vào Bình Tr� Thiên), tr�c ti	p ch� 



� o cu
c v�n �
ng ch�n ch�nh t$ ch�c � Liên Khu 4 khi c�i cách ru
ng ��t (�ã 
tra t�n, c�m tù r�t nhi�u cán b
, ��ng viên, k� c� c�p t�nh và huy�n, ph�n l�n 
thu
c thành ph�n ti�u t� s�n, nhi�u ng��i ch	t, b� t�t nguy�n...) thì ��"c �á lên 
làm b
 tr��ng ph# trách h"p tác v�i Lào và Cam b�t, vào c� ban ch�p hành 
trung ��ng khóa 4 và khóa 5! 
Ông H� Vi	t Th�ng, �y viên th��ng tr�c Ban ch� � i c�i cách ru
ng �át, t�ng 
xét duy�t hàng tr�m v# x& b�n oan �c thì l i ��"c ��a v� �y ban K	 ho ch Nhà 
n��c, làm Bí th� %�ng �y c�a �y ban? Sau 30-4-1975, vào Sài Gòn, chính ông 
ta ch� tr��ng g i b', không dùng cán b
 nhân viên c� trong c� quan �i�n toán, 
ch� vì anh. ch� em �y là do M- �ào t o, ng��i Công giáo ho�c gia �ình di c�... 
Vi�c ��t ra ch�c v# "c� v�n ban ch�p hành trung ��ng ��ng" c�ng là �� các v� 
m�t ch�c mà v+n c� còn có ch�c m�i ��t ra. Các v� này �� s�c �ã quá y	u, g�n 
ho�c h�n 80 tu$i, v+n còn m
t ch�c hu �anh vô th�c! L��ng, nhà c&a, quy�n 
l"i v+n còn nguyên, v+n còn m
t v�n phòng cho m.i v�, v+n ��"c cung c�p v�t 
ch�t ��y �� nh� c�. � Trung Qu�c, ch�c v# này �ã b� bãi b'. Th�t �áng bu�n 
cho ông Ph m V�n %�ng, �ã t�ng vi	t bài khá t�t v� Nguy(n Trãi, mà không th� 
hi�n ��"c nhân cách quân t& c�a Nguy(n Trãi, khi ông nh�n cái ch�c v# vô 
duyên này! Không c�n là "c� v�n", n	u ông th�t lòng và c��ng tr�c, ông v+n có 
th� góp ý ki	n v�i nhân dân và ��t n��c. 
Th��ng v+n có hai th��c �o, hai tiêu chu3n cho các lo i cán b
., ��ng viên. Lo i 
� ngoài ��ng, ho�c � trong ��ng, nh�ng � ngoài t�ng l�p ��c quy�n thì b� nghi 
k2, s& d#ng c�m ch�ng, v�p sai l�m thì b� n�n t�i b�i không th��ng ti	c; lo i 
thu
c t�ng l�p ��c quy�n ��c l"i thì ch� phê bình, x& lý n
i b
, ��a �i n�i khác 
ít lâu cho nguôi ngoài t
i l.i �� r�i l i ��"c ��a lên cao h�n na! 
Anh ch� em trí th�c Hà n
i có l�n trao �$i ý ki	n r,ng: n	u nh� th� t��ng Ph m 
V�n %�ng ch� làm vi�c trong 8 hay 10 n�m ch� không ph�i g�n 40 n�m (th� 
t��ng lâu nh�t, già nh�t và b�t l�c nh�t nh� ông th��ng t� nh�n xét).; n	u nh� 
T$ng bí th�, u0 viên B
 chính tr�, u0 viên ban bí th�, b
 tr��ng, � i bi�u qu�c 
h
i c�ng ch� làm nhi�u nh�t là hai khóa � i h
i ��ng và hai khoá qu�c h
i thì 
tình hình �ã có th� khác ��"c m
t ph�n? B
 máy �ã có th� �) lão hóa �i nhi�u 
và s� �$i m�i có th� s�m h�n, m nh d n h�n... Th	 nh�ng ngh� k- l i thì m�i 
cái "n	u ��u vô ích. Vì b�n ch�t c�a t�ng l�p ��c quy�n là tham quan c� v�, cán 
b�nh c�a nhng ng��i thành � t b�t ng� không do th�c tài mà ch� y	u là �o th�i 
cu
c t�n d#ng ��"c ý chí qu�t kh�i v�n có c�a dân t
c. Th��ng nhng ng��i 
thu
c t�ng l�p ��c quy�n g� con cái c�a h� cho nhau vì thân nhau, quen nhau, 
cùng chung n	p s�ng và n	p ngh�, thành nhng vòng tròn khép kín. H� t� cho là 
t�ng l�p th�"ng l�u c�a xã h
i, ít liên h� v�i nhng gi�i khác. H�n na có nh� 
v�y thì quy�n l�c, ��c quy�n và tài s�n không b� th�t thoát ra ngoài... 
T�ng l�p ��c quy�n ��c l"i � Vi�t nam không �	n n.i k* quái v� h��ng th# nh� 
Trung Qu�c, không �	n n.i giàu sang nh� Liên xô, n�i Brejnev có c� m
t bãi xe 
ô tô riêng mang nhãn hi�u M-, %�c, Pháp, Anh, ý... c�c sang; Không cha truy�n 
con n�i tr�ng tr"n nh� B�c Tri�u Tiên; ch�a s�ng sa hoa ki�u Hoàng �	 c
ng 
s�n nh� Ceausescou � Rumani v�i nhng lâu �ài �áy các b�c danh h�a quý... 
Nó sinh sau �1 mu
n, l i � trong th�i k* chi	n tranh lâu dài nên s�c phát tri�n 



còn h n ch	, ch� m�i ph�t lên m nh t� g�n 20 n�m nay. Trong khi nhân dân bình 
th��ng, m
t s� trí th�c và v�n ngh� s� t�nh táo, có l��ng tâm �ã s�m c��i vào 
m�i các ông vua, các bà hoàng c
ng s�n m�i � Moscou, B�c Kinh, Bình 
Nh�)ng, Bucarest... thi các v� lãnh � o b�o th� � Hà n
i v+n không chút khó 
ch�u, ng�"ng ngùng khi quan h� v�i h�. Tôi còn nh� cu�i n�m 1989, ông %ào 
Duy Tùng c�m ��u �oàn � i bi�u %�ng c
ng s�n Vi�t nam �i d� � i h
i ��ng 
c
ng s�n Rumani � Bucarest v�, �ã ph�i ��ng lên ng�i xu�ng 94 l�n theo ti	ng 
v. tay c�a � i h
i �� hoan hô bài di(n v�n c�a T�ng bí th� Ceausescu; ông ta l i 
còn khen t i cu
c h�p v�i các nhà báo � Hà n
i r,ng: ��ng c
ng s�n Rumani có 
tinh th�n dân t
c r�t m nh (!), ��ng b n r�t gi'i �ã tr� ��"c h	t n" cho Liên xô 
và n��c ngoài (!). Ch� hai tu�n sau, hai v" ch�ng Ceausescu b� b�n ch	t và ch	 
�
 xã h
i ch� ngh�a" ki�u phát xít t�t th�! Nh�n ��nh c�a nhà t� t��ng %ào Duy 
Tùng tr� thành m
t �i�u m�a mai kh$ng l�; cái "$n ��nh", cái "�oàn k	t", cái "tài 
gi'i" mà ông ta v�a nói hi�n lên thành m
t s� ��o ng�"c bi �át cho t�ng l�p ��c 
quy�n � Rumani! Trông ng��i l i ng�m �	n ta! Không bi	t ông ta có ngh� �	n 
s� ph�n c�a t�ng l�p ��c quy�n � Vi�t nam không.  
Cho nên c�ng chính l i các ông %ào Duy Tùng và Tr�n Tr�ng Tân (u0 viên b
 
chính tr� ph# trách công tác t� t��ng và Tr��ng ban t� t��ng v�n hóa c�a ��ng), 
h�i 1991 �ã thi hành k0 lu�t nhà báo Kim H nh t$ng biên t�p báo Tu$i Tr1 vì �ã 
dám nói x�u hai cha con ki�u cha truy�n con n�i � B�c Tri�u Tiên. Thì ra các 
t�ng l�p ��c quy�n � "các n��c anh em" còn có cái ngh�a v# qu�c t	 là bênh 
che, b�o v� cho nhau na? 

Các cô c�u 5  

N�m C là "con cháu các c# c�!" 

T�ng l�p ��c quy�n ��c l"i có nhà cao, c&a r
ng, tài s�n ngày m
t l�n, nhi�u 
quy�n th	 nên t�t nhiên c� gia �ình, v" con và h� hàng ��u ��"c chung h��ng 
phú quý. Tính ch�t c� h
i c�a nó th� hi�n r�t rõ � ch. l"i d#ng ch�c quy�n, móc 
ngo�c �� cho con cái "thành � t" b,ng nhng con ���ng th��ng ��"c g�i là 
"c&a sau. Ch� có ban t$ ch�c trung ��ng m�i bi	t rõ s� �i h�c chui � n��c ngoài 
là bao nhiêu? T� h�n na, ch� h� m�i bi	t s� "�è ��u con em dân th��ng xu�ng 
�� leo lên trên hay chi	m �o t ch. �� thay th	 s� �ã �� �i�m (th�c t	 là �n gian, 
phi pháp) là bao nhiêu? Ta ch� bi	t "con cháu các c# ch�ng m�y ai �i lính, ch�ng 
m�y ai c�m súng ra tr�n, ch�ng m�y ai b� t& tr�n c�, trong khi bi	t bao con em 
dân th��ng b� ch	t n�i chi	n tr��ng. Cái ch	t � c�u Hàm R�ng (Thanh Hóa) t i 
m
t ��n v� cao x , con c�a v� bí th� t�nh H�ng Yên Lê Quý Qu*nh ��"c báo chí 
nh�c �i nh�c l i m
t th�i gian dài ch�ng minh cho s� hi	m hoi �y. %	n cu
c 
chi	n tranh Cam B�t thì tuy�t nhiên các con cháu các c# ��u �ã ki	m ��"c ch. 
�n h�c t�t �/p c�, ngh�a v# qu�c t	 cao c�, ��y gay go và hi�m nguy �y xin 
nh��ng h	t cho con em nông dân! 
Con vua th�i l i làm vua 
Con sãi � chùa thì quét lá �a 



� ch	 �
 nào ch� th	, k� c� � ch	 �
 g�i là cách m ng! 
Ban cán b
 c�a quân �
i n,m trong t$ng c#c chính tr� là n�i các "c# nh� v� r�t 
nhi�u. %i�n tho i, th� tay, g�i và g&i �	n �ó t�i t�p. Các cán b
 � Ban �y luôn 
s4n sàng "vâng d " các "c#, �� thu x	p con cháu các c# ��"c �ào t o thành cán 
b
 k- thu�t, có d�p �� xu�t ngo i, khi tr� v� l i ��"c s�p x	p � nhng v� trí béo 
b�, có quy�n th	 mà không nguy hi�m, � trong ho�c ngoài quân �
i. Ban cán b
 
quân �
i luôn t� coi mình là m
t b
 ph�n c�a Ban t$ ch�c trung ��ng ��ng do 
ông Lê %�c Th� ��ng ��u. %�ng n�m quân �
i, ��ng lãnh � o và ch� huy quân 
�
i là m
t nguyên t�c c�a c� ch	.  
C# "t$ng" hi	m hoi, c# ch� có m
t c�u con trai. C�u c� l i l��i h�c, ch�ng �. � t 
gì ra trò c�. Ngay t�t nghi�p ph$ thông c�ng �ã là "nài ép". Phu nhân c�a c#, bà 
Thanh, ch�ng hi�u bi	t gì v� ngành y, ��"c chi	u c� v� nh�n nhi�m v# Bí th� 
��ng u0 c�a b�nh vi�n C, sau tr� thành Vi�n bà m/ và tr1 s� sinh, trên ���ng 
Tràng Thi Hà n
i, ��i di�n v�i B�nh vi�n Ph� Doãn nay mang bên B�nh vi�n 
hu ngh� Vi�t %�c. Ch� vì cái lý bà là m
t ��ng viên. Mà ��ng viên thì làm gì 
ch� ��"c. Bà b�n vi�c "n��c" nên không kèm n$i c�u c�. Th�t ra, bà không có 
h�c v�n �� kèm c�p n$i con. Làm sao lo cho c�u c� n�i dõi cha, làm nên s� 
nghi�p?  
Th	 là c# T$ng g�p may. Ch� là ông Lê Thanh Ngh� v�n là phó ch� t�ch H
i 
��ng b
 tr��ng, u0 viên B
 chính tr� t� n�m 1960 (qua � i h
i ��ng l�n th� 3); 
ông Ngh� là cán b
 c
ng s�n chuyên nghi�p, b� tù t� nhng n�m 1941 th�i th�c 
dân Pháp; ông t�ng là th" x	p ch th� công � m
t nhà in t� th�i x�a và th	 là 
��"c cái "mác" công nhân. Ông là bí th� khu u0 Liên khu 3 (bao g�m vùng hu 
ng n sông H�ng bao quanh Hà n
i). Là phó ch� t�ch H
i ��ng b
 tr��ng, nhi�m 
v# chính c�a ông trong su�t th�i gian chi	n tranh là xuân thu nh� k*, �i B�c 
Kinh và Moscou cùng t�t c� các th� �ô các n��c "anh em" khác ��... xin vi�n 
tr". Tôi quen v�i ng��i bí th� c�a ông, c�ng quen v� nhi�u ng��i tham gia �oàn 
�àm phán c�a ông. G�i là �àm phán, th�t ra là ch� ��a ra ��n xin vi�n tr". %ó là 
nhng x�p dày c
m li�t kê hàng hóa �� lo i, t� xe t�ng, máy bay, tàu chi	n, 
x�ng d�u... cho �	n �� dùng th��ng ngày nh� gi�y in báo, thu�c c�m cúm, sa, 
���ng, v�i vóc! Có nhng t�p li�t kê hàng vài tr�m trang! %ó là t$ng h"p t� 
nhng t�p li�t kê c�a t�t c� các b
, t$ng c#c, các t�nh, huy�n c� mi�n B�c, g&i 
lên Ph� th� t��ng. Tôi c�ng t�ng g�p các phóng viên báo Pravda c�a ��ng c
ng 
s�n Liên xô theo dõi các cu
c �àm phán. Cái tài c�a ông Lê Thanh Ngh� là ghi 
nh�n nhng l�i ca ng"i c�a các v� lãnh � o cao nh�t c�a b n ��i v�i cu
c chi	n 
��u c�a Vi�t nam, và t� �ó �� nài xin cho ��"c nhi�u nh�t � các c� quan lo vi�c 
chi vi�n cho Vi�t nam. � Hà n
i, c� g�n cu�i n�m (quãng tháng 10) và g�n gia 
n�m (tháng 3, tháng 4), cán b
 l i kháo nhau: C# Ngh� s�p quang gánh lên 
���ng �ây! Và ch� xem l�i l! các bài di(n v�n ra sao thì bi	t ngay là xin ��"c 
nhi�u hay ít. Cu
c s�ng toàn xã h
i �n nh� vào "thúng" n�ng hay nh/ c# gánh 
v�! Tôi xin l.i v� s� dông dài trên �ây. Ông Ngh� có con trai; c# mu�n cho con 
sang h�c � m
t n��c �	 qu�c, n��c Pháp ch�ng h n. C# �i nhi�u, hi�u khá r
ng, 
nên tính ��"c n��c c� xa! Th	 là B
 � i h�c s4n sàng chi�u lòng c#. S� quán 
Pháp c�ng t' ý vui v1. S� quán Vi�t nam � Paris thì r�t m�ng là có d�p làm hài 



lòng v� phó th� t��ng. Và qua con ���ng êm ái, nh/ nhàng, không �n ào, anh Lê 
Thành Nh�n ��"c sang Pháp h�c. Anh �. v� ngành tin h�c, l�y v" Pháp; thành 
� t theo ki�u cách riêng, mà trong n��c bàn tán r,ng ch� có ông Ngh� m�i t o 
��"c cho con m
t t��ng lai �	n th	. M
t chuy	n v� th�m quê h��ng, anh Nh�n 
��"c c# "t$ng" m�i �	n ch�i. Ch�ng ph�i �� h'i gì v� n�n giáo d#c c�a n��c 
Pháp, mà �� yêu c�u anh giúp cho con trai c# có ��"c m
t t��ng lai t��ng t�. 
Th	 là c�u c� D�ng lên ���ng sang Pháp, có h�c b$ng h�n hoi, c�ng theo m
t 
con ���ng t�t, không chính th�c và t�t nhiên là có ph�n kém �àng hoàng. C�u 
vào l�p h�c ti	ng Pháp � m
t thành ph� nh' phía Nam, � Montpellier. Quen 
s�ng an nhàn � th� �ô, c�u không sao h�c n$i. %ã v�y, h nh ki�m c�a c�u b� 
�i�m �en. � nhà tr��ng, có nhà � t�p th�, c�u th��ng hay gi�i trí b,ng cách 
nhòm qua các ch. h� c�a phòng t�m các n sinh! Sau t�p th� thao, các cô n 
sinh th��ng t�m v�i nhau, không c�n che d�u gì! Các cô hô hoán lên, m�ng m' 
ki�u mi�t th�, c�u không ch�a. %	n l�n th� 3, c�u b� tóm c$ qu� tang ��a lên nhà 
tr��ng. Chuy�n này, � m
t n��c v�n minh là m
t t
i kinh kh�ng: m�t h	t nhân 
ph3m? Anh Nh�n �au kh$, không sao bênh v�c ��"c chú em, li�n bu
c ph�i 
nh�n v� nhà và báo cáo cho s� quán. C# T$ng ��"c tin con, lo bu�n chút ít, r�i 
c# ra ch� th�: chú Nh�n và s� quán lo cho em nó m
t n�i khác � bên �ó h�c hay 
t m làm gì c�ng ��"c. Anh Nh�n l i ph�i tìm cho chú em làm t m � m
t labo 
(phòng thí nghi�m), lau r&a các �ng nghi�m. Chú em ch� ngoan ngoãn ��"c có 2 
tháng r�)i! "Con nhà nòi" có khác! Không gi�ng con c�a th��ng dân! � trong 
"labo" cán b
 �	n làm th��ng thay qu�n áo treo trong t� �� m�c áo qu�n lao 
�
ng. B.ng nhiên ng��i ta th�y m�t vài th� l�t v�t, chuy�n ch�a t�ng x�y ra. 
R�i m
t l�n ng��i ta th�y "c�u �m nhà ta" th�c nh�m tay vào túi qu�n ng��i 
khác treo � trong t� và ng�n t� riêng c�a h� b� l#c l�i. C�u ta không còn cãi 
��"c. Và anh Nh�n l i �au kh$ nh�n c�u �m v�. 
C# "t$ng" ��"c tin, li�n ch� th� sang, nh/ nhàng: "Mong các anh � s� quán thu 
x	p, cho em v� � s� quán ta, làm vi�c gì c�ng ��"c". Bà � i s� r�t s�t s�ng bàn 
v�i ông � i s�: hay cho em nó làm th��ng tr�c, ti	p khách! C� s� quán dãy nãy 
lên: t� cách, trình �
 áy mà làm th��ng tr�c và ti	p khách thì ch	t. Bà � i s� 
�ành thôi. Bà luôn s�t s�ng ch�p hành m�i ch� th� c�a các c# � bên nhà. V�n là 
m
t th� tr��ng v� h�u, � trong cái s� quán bà luôn t� cho là cao h�n ch�ng, và 
t� cho "quy�n" �� các cu
c giao ban hàng ngày, hàng tu�n c�a s� quán, và c�ng 
t� ban phát "ch� th�" cho anh ch� em. Có ng��i c�a s� quán than r,ng: cách làm 
vi�c � �ây th�t l
n x
n, gia tr��ng, vô nguyên t�c, nh�ng không dám nêu lên �� 
nh�n xét hay phê bình. Th	 r�i "c�u �m" � ch�i thêm vài tháng � Pháp r�i v� 
nhà. %� �) m�t danh d� cho c� gia �ình và ��t n��c, �ã có sáng ki	n nói r,ng: 
c�u ta b� y	u th�n kinh. Có b�nh th�n kinh thì m�i vi�c ��u có th� tha th�! 
� Hà n
i, có l�n tôi t�i khám b�nh � quân y vi�n 108, n�i có khoa A 10 và A 11 
dành riêng cho b�nh nhân c�p ca, các t��ng trong quân �
i và các v� u0 viên ban 
bí th�, u0 viên b
 chính tr� c�a ��ng và phó th� t��ng tr� lên c�a chính ph�. Các 
bác s� thân quen k� r,ng ông %. M��i th��ng vào khám s�c kh'e � �ây. Ông 
v�n b� �au th�n kinh khá n�ng, t�ng n,m �i�u tr� m�y tháng h�i 1969, 1970 và 
m
t l�n sau na h�i 1976. Ông m�t ng� kéo dài, có lúc lên c�n th�n kinh, �i lang 



thang c� �êm ngoài sân, có l�n leo lên c� cây bàng ng�i. Các cô y lá �i theo phát 
ho�ng lên, s" ông ngã, �	n d��i cây bàng d# d. ông xu�ng: "Bác �i, xin bác 
xu�ng, bác mà ngã, có làm sao thì chúng cháu ch	t!" Có n��c quy ��nh nhng 
ng��i t�ng b� �au th�n kinh không th� ra �ng c& nhng ch�c v# quy	t ��nh c�a 
��t n��c. Mong r,ng ông �ã kh'i h�n b�nh c�. 
Ông nguyên T$ng bí th� Nguy(n V�n Linh c�ng ch� có m
t con trai. R�i cho 
ông bà, các con h�c hành không xu�t s�c �� �i�u ki�n thu�n l"i h�n bi	t bao 
nhiêu ng��i mà c�ng ch�ng b,ng ai. C�u �ã t� k	t thúc cu
c ��i � thành ph� 
trong n.i ni�m �au bu�n c�a ông bà. Cu
c t� v+n c�a anh ta do nhng lý do cá 
nhân, trong quan h� v�i b n bè. Có ng��i b�o anh ta t� ch�n cái ch	t �� tránh 
m�t th� di�n và danh d� cho mình và cho gia �ình. Con các "c# c�ng có nhng 
bi k�ch ch� �âu ph�i ch� có "thành � t" ki�u quan t�t. Dù cho thành � t ch�ng 
na thì th��ng c�ng là m
t ki�u bi k�ch...  

Nh�ng thanh niên c�a th�i th� 

Không nên v� ��a c� n�m, cho r,ng h( là "con cháu các c# c� thì ��u là h� 
h'ng, không thành ng��i t�t. � �âu c�ng có nhng ngo i l�. 
Tôi hi�u ra �i�u này khá sâu s�c khi g�p g) m
t s� anh ch� em thanh niên Vi�t 
nam � %ông Âu, trong chuy	n �i th�m m
t s� n��c n�m 1992 và 1993. %ó là 
nhng anh ch� em d�n thân cho s� nghi�p dân ch� c�a ��t n��c. Kh�i ��u là 
m
t s� anh ch� em � Moscou và � Varsawa (Ba Lan) g&i th� cho tôi yêu c�u tôi 
g&i ngay cu�n Hoa Xuyên Tuy	t. Sau �ó c� m
t nhóm anh ch� em � Mainz và � 
Berlin (%�c) nh� báo Di(n %àn (báo ti	ng Vi�t do m
t s� anh ch� em trí th�c 
v�n có nhi�u quan h� v�i ��t n��c ch� tr��ng ra h,ng tháng � Paris) chuy�n th� 
cho tôi c�ng v�i yêu c�u nh� trên và mong r,ng tôi có d�p sang g�p �� nói 
chuy�n, trao �$i ý ki	n v�i anh ch� em. Ch� Irina Zisman � �ài phát thanh 
Moscou c�ng �ã cho tôi bi	t tình hình v� m�i quan h� c�ng th�ng gia các quan 
ch�c s� quán Vi�t nam v�i anh ch� em có ý th�c yêu n��c và dân ch�. 
� Nuremberg, Mun chen, Mainz c�ng nh� � th� �ô Berlin, Dortmund và c�ng 
Hamburg tôi �ã s�ng cùng các b n tr1 làm báo Cánh én, Tia Sáng Hy v�ng và có 
nhi�u cu
c nói chuy�n, trao �$i ý ki	n sôi n$i, r�t c�m �
ng và b$ ích. � Ti�p 
Kh�c, t i Plezen, Calovy-Vary, m
t th�ng c�nh n$i ti	ng, nh�t là t i th� �ô 
Praha, tôi c�ng s�ng cùng các b n tr1 làm báo Di(n %àn Praha, %i�m tin th�i s� 
tôi c�ng g�p m
t s� anh ch� em t� Bungari và Ba Lan sang %�c �� tìm g�p tôi. 
M�i �ây, trong tháng 5-1993, anh ch� em � %ông Âu �ã có cu
c g�p m�t �ông 
��o � Franfurt (%�c) �� bàn v� hi�n tình ��t n��c và trách nhi�m c�a tu$i tr1 � 
%ông Âu. M
t cu
c v+y g�i, tìm ki	m nhau, t�p h�p ��y tâm huy	t. Ph�n l�n 
anh chi em d�n thân cho d�n ch� r�t tr1, t� 21 �	n 40 tu$i, �i lao �
ng r�i � l i; 
m
t s� v�n là sinh viên, th�c t�p sinh nay � l i ho�c �ã v� n��c nay tr� sang l i; 
m
t s� là sinh viên hi�n v+n �ang h�c ho�c v�a t�t nghi�p � i h�c �ang h�c 
thêm lên b�c cao h�n. Có anh ch� ��u b,ng ti	n s� v�t lý và ti	n s� toán h�c lo i 
�u, h�c gi'i có ti	ng, c�ng tham gia phong trào m�i. T�t c� tr��c �ây � trong 
%oàn thanh niên c
ng s�n H� Chí Minh, có ng��i là ��ng viên, có anh t�ng là 



Bí th� chi b
 ��ng c
ng s�n. Có ng��i t�ng là quân nhân, t�ng lái máy bay, 
t�ng là s� quan � b
 T$ng Tham M�u, t�ng lái tàu chi	n c) nh'... Có ng��i b� 
là thi	u t��ng, là cán b
 � v�n phòng trung ��ng, là phó ch� t�ch t�nh, là s� quan 
c�p cao v� h�u... 
Nhi�u ng��i �ã bi	t hi�n � các n��c %ông Âu, th� tr��ng t� do �ang m� r
ng 
(nh� � Vi�t nam), lu�t pháp còn thi	u và không ch�t ch! v�i bi	t bao s� h�, t o 
�i�u ki�n cho ki�u buôn bán ch#p gi�t, r�t d( làm giàu nhanh cho nhng ai có 
máu li�u. Thanh niên Vi�t nam lao vào kinh doanh ph�i nói là s� l�n. Có ng��i 
ph�t, có ng��i phá s�n, c�ng có ng��i b� l�a, ho�c vào tù vì buôn l�u... Riêng có 
m�y tr�m anh ch� em �� c� tâm huy	t vào cu
c ��u tranh cho dân ch�. H� tr�n 
tr�, ngh� suy, thu l�"m tin t�c quê nhà, ham ��c sách, vi	t báo, vi	t truy�n ng�n, 
làm th�, ra báo... M.i t� báo có ban biên t�p h�n hoi, có h�a s� trình bày, có 
���ng giây phát hành, có c� s� in ch �/p, m.i t� in �	n c� ngàn s�... %ó là 
nhng t� báo quý, kh'e thông t� duy, chân th�c, t�nh. táo, �úng m�c, mang rõ 
ni�m �au v�i quê h��ng nghèo kh$, l c h�u, không b,ng ng��i, l i l�t g�n bó, 
g�n g�i v�i quê h��ng. � Ti�p, anh ch� em �ã làm m
t cu
c kh�o sát t i ch. v� 
cu
c "cách m ng nhung" cu�i n�m 1989 và có liên h� �	n tình hình n��c ta. C� 
cu
c cách m ng rung chuy�n t�n g�c ch	 �
 c� mà ch� có m
t sinh viên b� c�nh 
sát �ánh b� th��ng (t� �ó bùng n$ khí th	 ��u tranh quy	t li�t �+n �	n toàn 
th�ng), ch� có hai quan ch�c c� t� sát vì lo s" v� s� ph�n b�n thán do có t
i ác 
(m
t � B
 n
i v#, m
t � T$ng c#c an ninh); quy ��nh c�a chính quy�n m�i là 
nhng ai t�ng gi ch�c t� bí th� huy�n, ch� t�ch huy�n, c�p v# phó, v# tr��ng 
tr� lên thì không ��"c tham gia �ng c& vào chính quy�n m�i , th	 thôi. T�t c� t� 
u0 viên b
 chính tr� c�, trung ��ng c� ��u s�ng bình th��ng. %�ng c
ng s�n v+n 
��"c ho t �
ng tuy r,ng tín nhi�m ch�ng còn gì ��i v�i nhân dân. H� v+n ��"c 
nh�n l��ng h�u. Ch� có Bilak, nguyên là u0 viên b
 chính tr�, �ang b� �i�u tra; 
g�n �ây t� Moscou phát hi�n ra b�c th� có ch� ký c�a ông ta yêu c�u quân �
i 
Liên xô vào Ti�p Kh�c n�m 1968, ông ta b� th3m v�n r,ng �ó có ph�i ch ký 
c�a ông ta không? V# này �ang ��"c xem xét theo pháp lu�t. Hi�n nay, ai mu�n 
gi��ng c� gì, mu�n mang huân ch��ng c� hay không, trong nhà treo �nh ai... là 
tu* ý mu�n. T�t nhiên ai c�ng hi�u ��"c mong mu�n, nguy�n v�ng c�a �ông 
��o nhân dân, �ó là �o n tuy�t v�i ch	 �
 �
c �oán c�a quá kh�, xây d�ng m
t 
n�n dân ch� ngày càng hoàn thi�n, xây d�ng n�n kinh t	 qu�c gia trên c� s� 
quy�n t� hu chính �áng, th� tr��ng t� do và pháp lu�t. %�i s�ng Praha và c� � 
nông thôn $n ��nh nhanh. D�p Noel, th� �ô trang hoàng l
ng l+y h�n x�a r�t 
nhi�u, hàng hóa �� th� tr�ng bày, mua bán t�p n�p, trong khi ti�n cua-ron Ti�p 
gi ��"c giá, còn cao giá h�n m
t n�m tr��c so v�i ��ng �ô la. Th�t, r�"u, bia, 
hoa qu� ê h�. Thái �
 ng��i bán hàng l�ch s� ni�m n� h�n h�n tr��c. C&a hàng 
trang trí �/p h�n x�a. Chúng tôi ghé th�m c&a hàng bán dày dép Ba ta � ngôi 
nhà 5 t�ng, ông ch� �i t�n sau 1948 sang Canada v�a tr� v� n��c, có � i lý � 
kh�p các n�i trên ��t Ti�p, bán giá h  cho ��ng bào nhân d�p Noel và n�m m�i. 
Chúng tôi ��c báo Hà n
i, th�y nói Moscou và Praha tiêu �i�u, xác x�, khan 
hi	m m�i th�, t� bánh mì, �	n khoai tây, là c� tình ph�n ánh sai l c tình hình v�i 
d#ng ý chính tr� không lành m nh. Khó kh�n c�a ch	 �
 m�i không ít nh�ng do 



��"c lòng ph�n l�n, tuy�t � i �a s� nhân dân, ��"c th	 gi�i giúp m nh m! theo 
quá trình dán ch�, nên h� �ã v�"t qua ��"c th�i k* khó kh�n nh�t r�i. Ti	p xúc 
v�i ng��i Ti�p, tôi hi�u r�t rõ xu th	 dân ch� hóa là không th� ��o ng�"c. V�n 
�� chia c�t Ti�p Kh�c làm hai n��c ��"c th�c hi�n hoàn toàn h"p th�c, theo 
�úng Hi	n Pháp và pháp lu�t, trên c� s� �i�u tra ý d�n và b' phi	u dân ch� và t� 
nguy�n. %ó là vi hai n��c v�n c�ng là hai n��c trong m
t Liên Bang; vì tr��c 
�ây không bình ��ng kéo dài, sinh ra nhi�u �i�u b�t công và không h"p lý. Tách 
ra là �� gi�i quy	t nhng t�n t i �y. Các b n Ti�p bình t�nh nói: chia ra hai n��c, 
chúng tôi không coi �ó là bi k�ch! Nh� �ôi v" ch�ng có v�n ��, th'a thu�n ly d�, 
nh�ng v+n �� m� s� l�a ch�n, ít lâu sau c� hai tr��ng thành, c�n �	n nhau, yêu 
nhau thì l i c��i nhau l i, không sao. %i�u h� tr�ng là: nay là hai n��c láng 
gi�ng bình ��ng và có nhi�u m�i quan h� m�t thi	t. 
Cùng các b n tr1 Vi�t nam, chúng tôi �ã g�p và nói chuy�n v�i nhi�u trí th�c 
Ti�p Kh�c trong phong trào Hi	n Ch��ng 77, v�i bà Dana Nemcova ng��i phát 
ngôn c�a t$ ch�c này, b n chi	n ��u g�n g�i c�a ông Havel. Bà có 7 con, ngoan 
� o Thiên chúa, là ti	n s� tâm lý h�c, mang t� t��ng nhân � o sâu s�c, có ý chí 
b�t khu�t, b� tù hai l�n v+n kiên ngh� ��u tranh. Bài h�c l�n nh�t c�a bà qua 
cu
c "cách m ng nhung" là : trí th�c th�c t�nh ph�i là l�c l�"ng ��u tàu; trí th�c 
g�m c� v�n ngh� s� là nhng ng��i �a cái �/p và cái thi�n; không th� ch� ch	 �
 
c� ban �n; ph�i ��u tranh không b o �
ng nh�ng quy	t li�t �� giành quy�n t� 
do, dân ch�. Bà mong ch� nhi�u � trí th�c và ngh� s� Vi�t nam. Các b n dân ch� 
Ti�p Kh�c mu�n nh�n các chi	n s� dân ch� Vi�t nam hãy suy ngh� v� l�i nói chí 
tình c�a ông Havel: Hãy gieo h t và bi	t ch� �"i! Gieo h t là tuyên truy�n, 
truy�n bá qua nóichuy�n, th�o lu�n, vi	t báo, vi	t sách... v� quy�n dân ch�. Gieo 
h i không m�t m'i, ch�m sóc h t, t��i và x�i ��t cây dân ch� s! m�c. Nó m�c 
lên r�i, ch� s�t ru
t, kéo thân cây lên �� l�n nhanh, thán cây s! ��t, cáy ch	t! 
Bi	t ch�m sóc �� nó l�n, l�n mãi thành cây cao, sum sê cành lá và hoa qu�... 
Cây dân ch� � Ti�p �ang l�n t�ng ngày qua v�n �
ng, gi�i thích, nàng cao dân 
trí và ��u tranh... Ph�n ch�n bi	t bao, khi � %ông Âu �ang có h�n m
t ngàn h t 
dân ch� Vi�t nam �ã n3y m�m và nhú ng�n. %ó là các chi	n s� dân ch� n�ng 
�
ng, thông minh và qu� c�m. %�"c g�p các b n tr1, tôi b�ng lên ý ngh�, ��t 
n��c mình s! n,m trong nhng bàn tay kh'e khoán, nhng trí tu� t�nh táo, 
nhng t�m lòng ngay th�t. %ó là các b n tr1 sinh ra � n&a sau th	 k0 này, t� 
quãng 1951 tr� �i, nay m�i h�n 40 tu$i tr� l i, không gi�ng a; c�ng không mu�n 
ai gi�ng mình, t� mình và t� tin gi�i quy	t nhng công vi�c c�a ��t n��c, không 
h�n thù, nhìn không t�i t��ng lai. %i�u thích thú là m
t s� ng��i trong h� là t� 
t�ng l�p ��c quy�n ��c l"i mà ra, t� th�y s� phi lý, b�t công, l c h�u và t
i l.i 
c�a t�ng l�p �y, có ý chí �$i m�i th�t s� �� c�u n��c, c�u mình. H� là nhng 
ng��i con c�a th�i th	 và �ang sáng t o ra th�i th	 m�i. Hôm chia tay, t� bi�t 
các b n tr1 � Ti�p Kh�c, m
t anh sinh viên nói vui: "Chúng tôi v�a h�p và có 
sáng ki	n �� nghi v�i c� n��c ��ng thanh ra quy	t ngh� t� nay ��t n��c ta s! 
không có m
t ai ��"c chúc là s�ng mãi c�. Ch� gây nên t� sùng bái cá nhân r�t 
có h i. Ai c�ng �	n lúc ph�i ch	t. Không m
t cá nhân nào có th� s�ng mãi ��"c. 
Ch� có nhân dân và dân t
c là tr��ng t�n, s�ng mãi mà thôi!"  



M	t t�ng l�p không có t�ng lai  

Không nên hi�u m
t cách máy móc là m�i cán b
 c�p cao c�a ��ng, nhà n��c, 
quân �
i ��u n,m trong t�ng l�p Nomenclatura � Vi�t nam. Th�c t	 ph�c t p 
h�n là lý thuy	t. C�ng có nhng cán b
 cao c�p s�ng trong s ch, ngay th�ng, có 
l��ng tâm và lý t��ng, t� ��ng ngoài t�ng l�p �y. Ng�"c l i c�ng có cán b
 
trung c�p l i gia nh�p t�ng l�p �y do nhng m�i quan h� xã h
i và �i�u ki�n c# 
th� ��c bi�t. Tâng l�p này �ang có xu th	 phát tri�n t� g�n 20 n�m nay; nó ph�t 
lên theo các th�i c�:  
- Qua vi�c ti	p thu chi	n l"i ph3m khi k	t thúc chi	n tranh sau 30-4-1975; b,ng 
quà cáp, t�ng ph3m cho nhau, do qu�n lý r�t lu
m thu
m, bi	t bao nhà c&a, xe 
c
, �� � c riêng, c�a c�i, vàng b c, ngo i t�... thu ��"c b� chia chác b�a bãi. 
Phía M- �ánh giá t�t c� chi	n l"i ph�m là trên d��i 6 t0 �ô la. Vào túi c�a t�ng 
l�p ��c quy�n này bao nhiêu? Có �	n m
t n&a, là 3 t0 �ô la không? C�n tìm 
hi�u và �ánh giá thêm. 
- Qua các chi	n d�ch �ánh gian th��ng, tiêu di�t giai c�p t� s�n công th��ng 
nghi�p � toàn mi�n Nam h�i 1977 và 1978 (có th� ph�n l�n tài s�n n$i và chìm 
c�a h� �ã vào túi t�ng l�p ��c quy�n tham nh�ng). Qua các �"t th�c hi�n "cho 
ng��i ra �i không chính th�c", "bán chính th�c", bán bãi, bán tàu, "xu�t kh3u 
ng��i di t�n l�y vàng", "k	 ho ch hai" c�a B
 n
i v#... h�i các n�m 1977, 1978, 
1979, ��c có n&a tri�u ng��i ra �i, m.i ng��i t� 3 �	n 40 l ng vàng... Hi�n ch� 
bi	t vàng ��a vào công qu- r�t ít, h�u h	t vào túi c�a t�ng l�p ��c quy�n � trung 
��ng và các ��a ph��ng. C�n ch� rõ s� vàng này vào túi các quan l�n c�a ngành 
an ninh là ch� y	u, trong khi �ông ��o anh ch� em an ninh, c�nh sát � c� s� v+n 
ph�i s�ng thi	u th�n, gian kh$, có m
t s� k1 phen nhi(u ��ng bào nhng c�ng 
có anh ch� em chung cu
c s�ng � m b c c�a bà con lao �
ng. Có th� nêu lên 
nhng ��c �i�m n$i b�t c�a t�ng l�p quan ch�c ��c quy�n � Vi�t nam nh� sau: 
* Tuy t� nh�n là ��nh cao trí tu� nhân lo i do t� mãn kiêu ng o sau khi lãnh � o 
nhân dân giành l i �
c l�p-mà thành tích này là do truy�n th�ng qu�t kh�i v�n 
có c�a dân t
c- t�ng l�p này không có trí tu� ngang t�m v�i nhi�m v#. Giáo s� 
tri	t h�c Tr�n %�c Th�o, m
t trí th�c xu�t s�c t� th�i tr1, b� �ánh t�i b�i h�i 
Nhân v�n Giai Ph3m, sang Paris t� tháng 4-1991, cu�i cùng tr��c khi ch	t 
(tháng 4-1993) �ã nh�n xét r,ng các nhà lãnh � o c
ng s�n Vi�t nam ch�ng có 
m
t ai hi�u gì v� ch� ngh�a Mác h	t! H� là nhng nhà "mác xít" kh3u hi�u! V�n 
ghét b' trí th�c, thành ki	n v�i trí th�c, không am hi�u khoa h�c và k- thu�t thì 
làm sao mà h� có trí th�c ��"c! H� là nhng ng��i kém hi�u bi	t so v�i trình �
 
trí th�c chung c�a n��c ta. Nh�"c �i�m c� b�n này h� không bao gi� nh�n th�y. 
Cho nên không có gì là l  khi ông Hà S� Phu vi	t bài "Hãy d�t tay nhau �i d��i 
nhng t�m bi�n ch� ���ng c�a trí tu�" cu�i n�m 1988 thì h� len gi�t dây ra l�nh 
cho các trí th�c cung �ình c�a h� vi	t bài �ã kích và phê phán m
t cách th�p 
kém, làm trò c��i cho anh ch� em trí th�c ngay th�t 
* V�a do kém hi�u bi	t, v�a do thi	u liêm s�, t�ng l�p ��c quy�n chuyên nói 
m
t �,ng làm m
t n1o, gây nên s� m�t ni�m tin th�m chí s� khinh th� c�a nhân 
dân. H� nói leo l1o là ��y t� c�a nhân dân nh�ng chuyên hà hi	p, mi�t th�, th�m 



chí �ày �i nhân dân, làm kh$ dân. H� nói v� công b,ng xã h
i mà ch	 �
 xã h
i 
��y b�t công. H� ba hoa v� tính �u vi�t c�a ch� ngh�a xã h
i mà th�c t	 ch� 
ngh�a �y ngày càng t' ra th�p kém, l c h�u! Do s� l�a d�i kéo dài, h� t� d+n �	n 
ch. m�t h	t tín nhi�m, nh�ng v+n d��ng d��ng t�c ��c và b�t dân c� ph�i tin 
vào s� lãnh � o c�a h�. 
* Chính �o s� l�a d�i có h� th�ng, t�ng l�p ��c quy�n ph�i bày rõ tính ch�t � o 
��c gi� c�a h�. H� ngày càng bi	n ch�t; h� leo l1o v� tinh th�n phê bình và t� 
phê bình nh�ng l i không ch�u t� phê bình th�t s�, l i tr� thù r�t cay �
c m�i ý 
ki	n phê bình th�ng th�n, ch#p m� b�a nhng ng��i phê phán h� là ph�n b
i, là 
Vi�t gian, là tay sai �	 qu�c! H� leo l1o r,ng ph�i t� phê bình h,ng ngày nh� 
m.i ngày ph�i r&a m�t, nh�ng chính h� l i không ch�u r&a m�t, �� cáu b3n ��y 
b
 m�t khó coi? H� leo l1o v� con ng��i, v� quy�n con ng��i nh�ng th�c t	 chà 
� p ngang nhiên quy�n công dân, tr� thù ng��i ngay tháng. V# k	t án bác s� 
Nguy(n %an Qu	, giáo s� %oàn Vi	t Ho t 20 n�m tù ch� do nhng chính ki	n 
chính tr� �òi dân ch� �a nguyên là nhng bi�u hi�n n$i b�t. H� leo l1o mong hòa 
nh�p th	 gi�i nh�ng l i c� tình ch�ng l i xu th	 d�n ch� c�a th	 gi�i hi�n � i. 
* H� � o ��c gi� khi d+n ra t� t��ng H� Chí Minh �� áp ��t ���ng lô b�o th�. 
H� l"i d#ng uy tín c�a ch� t�ch H� Chí Minh �� b�t nhân dân ch�p nh�n ���ng 
l�i �ã l.i th�i trong khi chính h� �ã c�t xén di chúc H� Chí Minh, xúc ph m s� 
mong mu�n thiêng liêng c�a ch� t�ch H� Chí Minh là thi hài ��"c h'a thiêu, l i 
còn ��nh l� �i vi�c xóa b' thu	 cho bà con nông dân trong m
t n�m nh� b�n di 
chúc �� ra.  
T�ng l�p ��c quy�n ��c l"i � Vi�t nam �ang bi	n ch	t và thoái hóa nhanh. 
Chính sách "�$i m�i" c�a h� không nh�t quán, không �� li�u l�"ng vì h� không 
t� �� ra n$i chi	n l�"c �$i m�i; trong hàng ng� h� không có m
t ng��i nào là 
"nhà chi	n l�"c �$i m�i" c�. Nam 1986 h� bu
c ph�i �$i m�i theo Liên xô. Nay 
l i c� �$i m�i theo Trung Qu�c. Khi bí quá l i mu�n h�c Singapore (trong khi 
�i�u ki�n hai n��c kh�c h�n nhau!) Th�t ra h� mang b�n ch�t b�o th� n�ng n�, 
quay nhìn v� d� v�ng h�n là h��ng l�i t��ng lai. B�o th� mà �1 ra ��"c "�$i 
m�i" ch� là chuy�n hoang ���ng; con v�t sao �1 n$i ��"c ra con r�ng! 
* T� m�y n�m nay, t,ng l�p ��c quy�n ��c l"i � Vi�t nam trong quá trình thoái 
hóa v�i t�c �
 nhanh, càng ngày càng mang tính ch�t mafia t� h i. H� gãy nên 
n n tham nh�ng và n n buôn l�u, hai qu�c n n kh�ng khi	p, l i còn �� ra chi	n 
d�ch bài tr� nh�ng vì là c�n b�nh c�a chính trong táng l�p h� nên ch� càng t o 
nên s� c�m ph+n, m�t ni�m tin và khinh th��ng c�a nhân dân. Hai qu�c n n �y 
v+n c� t�n t i và phát tri�n. Chính nhng k1 trong hàng ng� h� �ã ký nhng hi�p 
��nh buôn bán b�t bình ��ng v�i các công ty n��c ngoài �� b' túi nhng kho�n 
ti�n th��ng hoa h�ng. Chính nhng k1 trong hàng ng� h� �ang bán ��ng nhà 
c&a, dinh th�, ��t �ai, tài s�n qu�c gia cho các công ty n��c ngoài. H� ch�u trách 
nhi�m v� tình tr ng � o ��c suy ��i, n n c� b c, mãi dâm, hút sách, tr
m c��p 
lan tràn, nòi gi�ng và t��ng lai dân t
c b� �e d�a m
t cách th�m kh�c vì b�nh si-
�a và suy dinh d�)ng. Bi	t bao ý ki	n h"p tình h"p lý, bi	t bao ki	n ngh�, �� 
ngh� c�a nhng ng��i có l��ng tâm và trách nhi�m ��a ra, h� ��u m
t m�c 
kh��c t� và bác b' vì �#ng �	n ��c quy�n ��c l"i c�a h�. H� �ã ��t mình cao 



h�n dân t
c, quy�n l"i t�ng l�p và cá nhân h� cao h�n s� ph�n c�a nhân dân. H� 
không ch�u nhìn nh�n rõ nhng sai l�m trong quá kh�, h� không có �� d�ng khí 
thú nh�n nhng l�m l+n và t
i l.i trong m�y ch#c n�m qua nên h� không sao xác 
��nh nói con ���ng m�i m1 �úng ��n. H� �ang c�m gi v�n m�nh c�a dân t
c, 
c�a nhân dân, gây nên tình tr ng b	 t�c chung không có l�i thoát. 
Nh�ng nhân dân Vi�t nam chu
ng � o lý và nhân cách v�i b
 ph�n �u tú sáng 
su�t và qu�t kh�i không th� �� cho h� c�m tù, không cho phép h� gi nhân dân 
làm con tin cho ���ng l�i sai l�m, giáo �i�u và b�o th� t� h i c�a h�!  

Ph�n b$n 

�( c�t cánh  

Trên �ây �ã trình bày m
t s� v�n �� c� b�n c�a tình hình m�y ch#c n�m qua. 
Ng��i vi	t mu�n nêu lên m
t s� s� vi�c v+n ��"c che d�u ho�c ít ��"c bàn lu�n 
lên �� giúp ng��i ��c, nh�t là các b n tr1, hi�u ��"c tình hình ��t n��c m
t 
cách ��y ��, cân b,ng. Tr��c �ây, theo ý ��nh: t�t �/p phô ra (và còn thêu d�t 
thêm), x�u xa ��y l i (l i còn c�m k2 nh�c �	n), nên s� hi�u bi	t th��ng m
t 
chi�u, theo ki�u tuyên truy�n. Nay "m�t th�t" ��"c ph�i bày, coi nh� b$ xung 
cho m�t �ã rõ c�a tình hình. M�t �ã rõ thi	t t��ng không c�n nh�c l i. %ó là 
thành tích c�a ��ng c
ng s�n , c�a ch	 �
 trong cu
c chi	n tranh ch�ng xâm 
l�"c. %�ng �ã kh�i d�y ��"c truy�n th�ng yêu n��c, b�t khu�t v�n có c�a dân 
t
c. Công lao l�n là c�a toàn dân, v�i hy sinh không k� xi	t c�a ��ng bào, c�a 
chi	n s�. %�ng �ã ph m sai l�m c�a ch� ngh�a công th�n hòng xí xóa nhng 
nh�m l+n và t
i l.i c�a mình. 

Có kh�ng ho�ng chính tr' không? 

Báo chí và các tài li�u cllnh tr� � Vi�t nam b� c�m nói �	n kh�ng ho�ng chính 
tr�. H�i tr��c, ngay �	n ch kh�ng ho�ng c�ng b� coi là ch húy". T� 1986, �ã 
��"c nói �	n kh�ng ho�ng, nh�ng ch� ��"c dùng các khái ni�m: kh�ng ho�ng 
kinh t	, kh�ng ho�ng tài chính, kh�ng ho�ng ni�m tin... ch� không ��"c phép 
nói �	n kh�ng ho�ng chính tr� � Vi�t nam.  
V+n là m
t ki�u không mu�n, không dám nhìn th�ng vào s� th�t. Ch� ngh�a xã 
h
i hi�n th�c lâm vào kh�ng ho�ng toàn di�n và � m�i n�i. Nó phá s�n và s#p 
�$ � Liên xô, %ông Âu. Nó không tránh kh'i phá s�n � Vi�t nam. Vì ch� ngh�a 
xã h
i hi�n th�c lâm vào kh�ng ho�ng � ngay nhng v�n �� c� b�n v� lý lu�n 
c�a nó, vì nhng �i�u nó ch� tr��ng: n�ng xu�t cao, công b,ng xã h
i, nàng cao 
nhân ph3m... ��u xa v�i, và th�c t	 di(n ra ��u trái ng�"c v�i nhng m#c tiêu 
c�a nó. 
� Vi�t nam, ch� ngh�a xã h
i hi�n th�c lâm vào kh�ng ho�ng n�ng n� v� chính 
tr�. Thi	u s�n ph3m, n�ng xu�t c�c th�p, thi	u dân ch�, ng��i công dân thi	u t� 
do ngôn lu�n và t� t��ng, thi	u t� do h
i h�p và t$ ch�c, không có t� do báo 
chí... trí th�c không ��"c quý tr�ng, trí tu� b� coi th��ng... là nhng bi�u hi�n 



c�a kh�ng ho�ng chính tr�. %i�u quan tr�ng h�n là: ch� ngh�a Mác Lênin ��"c 
coi là n�n t�ng lý lu�n c�a ch	 �
 chính tr� không tìm ra s�c s�ng; �ó là m
t bi�u 
hi�n nghiêm tr�ng c�a kh�ng ho�ng chính tr�. Ni�m tin � ��ng c
ng s�n gi�m 
sút nghiêm tr�ng v+n ti	p t#c gi�m sút thêm ngay c� sau khi ��ng �� ra chính 
sách "�$i m�i", vì �$i m�i thi	u nh�t quán (không �$i m�i rõ r�t v� chính tr�), 
�$i m�i v� kinh t	 c�ng v+n còn ch�a �� li�u l�"ng (nh� ch�a công nh�n d�t 
khoái quy�n t� hu t� nhân v� ru
ng ��t b�t �
ng s�n và quy�n t� do kinh 
doanh; c� gi hoài cái s� hu toàn dân l c lõng, c� coi mãi s� hu qu�c doanh 
là ch� � o...) Thêm na, tr��c �ây, ��ng c
ng s�n Vi�t nam luôn coi "phe xã h
i 
ch� ngh�a", "h� th�ng xã h
i ch� ngh�a" th	 gi�i mà n��c c
ng hòa xã h
i ch� 
ngh�a Vi�t nam là m
t thành viên, là ngu�n th	 l�c chính tr�, kinh t	, xã h
i , là 
ch. d�a c� b�n c�a n��c ta. Nay phe �ó, h� th�ng �ó �ã s#p �$, t�t nhiên d+n 
�	n cu
c kh�ng ho�ng chính tr� tr�m tr�ng � n��c ta; �ó là l! ���ng nhiên, 
không có cách gì che d�u ��"c. 
Vi�c lãnh � o c�a ��ng c
ng s�n ch� tr��ng ôm ch�t l�y ch� ngh�a Mác Lênin, 
ôm ch�t l�y ch� ngh�a xã h
i... càng làm cho cu
c kh�ng ho�ng �y tr�m tr�ng 
thêm và �i vào b	 t�c �i vào ngõ c#t. Hai n�m tr��c, �ã có nhi�u �� ngh� nên �� 
ch� ngh�a Mác- Lênin và ch� ngh�a xã h
i sang m
t bên, có th� ch�a c�n phê 
phán, lên án gay g�t làm gì, tr� v� v�i l�p tr��ng dân t
c, xây d�ng m
t ch	 �
 
�
c l�p), dân ch�, quan tâm �	n quy�n t� do c�a công dân và công b,ng xã h
i, 
xây d�ng m
t xã h
i công dân, hòa nh�p th�t lòng v�i c
ng ��ng th	 gi�i, ti	p 
nh�n s� giúp �), h"p tác c�a m�i n��c. %� ngh� t�nh táo, h"p th�i này chính là 
m
t s� �$i m�i c� b�n v� chính tr�, ��a n��c ta ra kh'i kh�ng ho�ng nghiêm 
tr�ng v� chính tr�. Lãnh � o ��ng c
ng s�n �ã t' ra b�o th�, giáo �i�u n�ng n� v� 
�i�m c� b�n này; h� �ã �� tu
t m�t th�i c�, b� nhng quan �i�m chính tr� l c h�u 
c� k- c�m tù và b�t c� xã h
i ph�i ch�u c�nh b	 t�c tri�n miên v� chính tr�. 
Không gi�i quy	t �i�m m�u ch�t này thì ��t n��c la không sao thoát kh'i kh�ng 
ho�ng chính tr�, không sao hòa nh�p v�i th	 gi�i ��"c và nhng k	t qu� rõ r�t 
trong �$i m�i v� kinh t	 s! b� �e d�a tri�t tiêu, cu
c kh�ng ho�ng kinh t	, tài 
chánh, cu
c kh�ng ho�ng xã h
i và kh�ng ho�ng v� nhem tin v+n không sao có 
l�i thoát d�t khoát ��"c. Gi�i quy	t th�t sáng su�t, th�t qu� �oán cu
c kh�ng 
ho�ng chính tr� n�ng n� hi�n nay là m
t yêu c�u c� b�n, là m�nh l�nh c�a tình 
th	, là th& thách to l�n nh�t v� chính tr� c�a l�c l�"ng lãnh � o ��t n��c. Nh�m 
m�t l i, che d�u cu
c kh�ng ho�ng �y là có t
i. Không gi�i quy	t nó là giam gi 
c� ��t n��c ta trong b	 t�c. 

Dân ch� và h
n lo�n? 

Thi	u dân ch� là tai h�a qu�c gia và xã h
i. 
Thi	u dân ch� c�ng là m�i nh#c c�a ��t n��c. Thi	u dân ch� �ang ngáng tr� s� 
nghi�p phát tri�n, m�i tài n�ng không ��"c huy �
ng và s& d#ng x�ng �áng. 
Nhng ng��i lãnh � o b�o th� và giáo �i�u r�t s" dân ch�, ��a ra con ngáo 
p: 
dân ch� là tai h�a, vì s! d+n �	n h.n lo n . 
H� ��u c� nguy�n v�ng c�a nhân dân: nhân dân ai n�y ��u không mu�n ��t 



n��c r�i vào tình th	 h.n lo n. H� l�p lu�n: coi kìa, Liên xô c� �ó, thi	u th�n 
hàng hóa, ��ng rúp m�t giá, còn �ánh nhau � Karabak na, vì dân ch� �a ��ng 
�ó! Coi kìa, Nam t� �ó, n
i chi	n dài dài, h.n lo n xã h
i, vì dân ch� �a ��ng 
�ó. 
H� ch�i bài l�a ��i, l+n l
n nguyên nhân v�i k	t qu�: h� v+n không cho nhân 
dân bi	t và hi�u rõ tình hình các n��c khác. "Thông tin có ��nh h��ng" c�a h� là 
v�y, là xuyên l c và l�a d�i, che d�u s� th�t. S� th�t � Liên xô c� có thi	u hàng 
hóa, có xung �
t gia m
t s� dân t
c, ��u là h�u qu� c�a nhng chính sách sai 
l�m d��i ch	 �
 Xô Vi	t. Qua cu
c tr�ng c�u dân ý tháng 5-1993 v�a qua, �ông 
��o nhân dân (h�n 70%) bày t' chính ki	n, cho r,ng ��i s�ng so v�i tr��c có 
gi�m sút, g�p khó kh�n h�n, nh�ng không bao gi� quay v� v�i ch	 �
 Xô Vi	t. 
H� hi�u m
t ch	 �
 sai l�m t� h i kéo dài h�n 70 n�m, h�u qu� n�ng n� c�a nó 
ph�i, c�n trên d��i 10 n�m m�i kh�c ph#c n$i. Ch	 �
 còn quá nhi�u v�p váp 
tr�c tr�, nh�ng d�t khoát là h�n h�n ch	 �
 �
c �oán c�. H� ch�p nh�n khó 
kh�n, kiên quy	t phán ��u �� v�"t qua. 
Cho nên kh�ng ��nh dân ch� �a nguyên s! t�t y	u d+n �	n h.n lo n là l�a d�i là 
hù d�a nhân dân �� duy trì ��t n��c trong tình tr ng l c h�u c� v� chính tr� và 
kinh t	. Nhng ng��i ��u tranh cho dân ch� c�n kh�ng ��nh: dân ch� là l�i gi�i 
thích c� b�n cho bài toán c�a ��t n��c; ch�m d�t m
t ch	 �
 m
t ��ng duy nh�t 
kh� kh� ôm ch�t quy�n l�c, �
c �oán chuyên quy�n là m
t yêu c�u c�p bách 
c�a tình th	, có th� chung s�c tìm ra m
t con ���ng xây d�ng dân ch� trong tr�t 
t� xã h
i, trong k0 lu�t và trong $n ��nh.  
Con ���ng �i �	n dân ch� có tr�t t�, an toàn, ít xáo tr
n d d
i nh�t là nhng 
ng��i lãnh � o ��ng c
ng s�n th�t s� l�y quy�n l"i nhân dân làm tr�ng; tôn 
tr�ng nguy�n v�ng c�a nhân dân và thành tâm ��a ��t n��c ra kh'i kh�ng 
ho�ng và b� cô l�p, nh�n s&a �$i Hi	n Pháp và lu�t pháp theo h��ng dân ch� 
th�t s�, th�c hi�n b�u c& t� do �� nhân dân tham gia l�a ch�n � i bi�u c�a mình, 
có tranh c& h�n hoi trong tr�t t�, qua báo chí, �ài phát thanh và vô tuy	n truy�n 
hình, ch�m ��t cái ki�u: ��ng ch�n, dân b�u phi pháp và �áng h$ th/n. 
%� ng�n ch�n và phòng ng�a h.n lo n, có th� �� ra và thông qua nhng quy t�c 
tranh c& nh�: c�m m�i hành �
ng b o l�c, nhng t$ ch�c chính tr� có ��"c m
t 
s� l�"ng ng��i �	n m�c nào �ó m�i ��"c tham d� tranh c& (ví d# nh� 5% s� c& 
tri � m
t ��a ph��ng); l�c l�"ng quân �
i và an ninh làm nhi�m v# b�o v� ��t 
n��c và an ninh xã h
i, b�o v� cu
c b�u c&, có th� không tham gia b' phi	u, 
ho�c tham gia b' phi	u thì có quy�n t� do l�a ch�n, không b� k0 lu�t quân �
i 
ràng bu
c; c�m kích �
ng h�n thù cá nhãn; c�m tuyên truy�n k* th� nam n, 
��ng t
c, chia r! B�c Trung Nam; không nh�c �	n nhng ng��i �ã quá c� vì h� 
không có kh� n�ng t� b�o v� n	u h� b� lên án. 
M�t khác, trong th�i gian chu3n b� b�u c&, qua nhng cu
c g�p g) gia c& tri và 
ng��i �ng c&, qua báo chí và các ph��ng ti�n truy�n thông, �ông ��o nhân dân 
có th� bày t' thái �
 c�a mình ��i v�i cu
c b�u c&, �� ra yêu c�u chính tri ��i 
v�i các �ng c& viên, nh�: yêu c�u h� t� ch�ng t' là ng��i ��ng ��n, t� tr�ng, 
trung th�c; thái �
 tranh c& �i�m � m, có v�n hóa, tôn tr�ng d� lu�n; th� hi�n 
l�p tr��ng yêu n��c, th��ng dân th�t lòng; nhìn rõ hi�n t i và có nhng chính 



ki	n rõ ràng, b$ ích cho hi�n tình và t��ng lai c�a ��t n��c...  
Chính d� lu�n và s�c ép chính tr�, t�m lý xã h
i �y s! t o nên m
t s� l�a ch�n 
hào h�ng và trung th�c nhng nhà ho t �
ng chính tr� ki�u m�i mà ��t n��c c�n 
�	n. có tâm huy	t, có ki	n th�c và t�m nhìn, n,m trong s� l�c l�"ng tinh hoa 
(elite) c�a dân t
c . Nhân dân, c& tri �ông ��o và d� lu�n xã h
i tr��ng thành v� 
chính trì s! lâ tr�ng tài công minh và sáng su�t, lo i b' nhng b
 m�t c� h
i, 
tham quy�n c� v�, b�o th�, vô trách nhi�m, tuy�n ch�n �ích �áng nhng � i bi�u 
nhân dân mà tình th	 c�n �	n. Nhng k1 r�p tâm gây h.n lo n s! b� d� lu�n v ch 
m�t và lên án công khai. So v�i th	 gi�i ngày nay, nhân dân ta �ã l c h�u 
kho�ng h�n hai th	 k0 v� m�t có quy�n công dân ��y ��, có quy�n t� do b�u c& 
và �ng c&, ��"c �� x��ng trong cu
c cách m ng Pháp 1789. L! ra sau khi có 
�
c l�p r�i thì vi�c xây d�ng m
t xã h
i công dân à yêu c�u c� b�n và c�p bách 
nh�t. Các quy�n t� do c�a công dân b� h n ch	 trong th�i chi	n ��"c th�c thi 
��y ��, ng��i làm ru
ng làm ch� ru
ng ��t, ng��i kinh doanh ��"c t� do c nh 
tranh theo lu�t, ng��i công dân có quy�n t� do t� t��ng tín ng�)ng, chính ki	n, 
�i l i, quy�n t� do báo chí, xu�t b�n ��"c công nh�n.. thì xã h
i ta �ã ti	n b
, 
phát tri�n toàn �i�n khác h�n ngày nay. Xã h
i Vi�t nam �ã ch�m kho�ng 20 
n�m v� th�c thi dân ch�, v� xây d�ng m
t xã h
i dân s�, v� công nh�n quân 
công dân...  

Bài h&c nóng h�i t� Cam B$t  

M�y ngày cu�i tháng 5-1993, cu
c b�u c& � Cam B�t �ã di(n ra sôi n$i, hào 
h�ng, v�"t quá nhng d� �oán l c quan nh�t. %i�u b�t ng� thú v� nh�t là có �	n 
h�n 90% c& tri �i b' phi	u, trong không khi hân hoan c�a nhng ngày h
i. Ch� 
có vài v# phá ho i không �áng k� c�a Khmer %'. %i�u b�t ng� �au kh$ c�a 
��ng Nhân Dân c�a ông Hun Sen ��"c coi là thân Vi�t nam ch� thu ��"c có 36 
phi	u b�u, trong khi tr��c ngày b�u c&, ông Hun Xen hy v�ng s! � t �	n h�n 
70% phi	u. %au h�n na, các ��a bàn ��ng Nhân Dân hy v�ng giành phi	u cao 
nh� th� �ô Nom Penh, t�nh Long Ong Cham, t�nh Cro-chi-ê thì h� ch� thu ��"c 
m
t n&a s� phi	u so v�i ��ng c�a ông hoàng Ranarith! Nhng ng��i lãnh � o 
h�o th� � Hà n
i r�t lo bu�n v� k	t qu� b�u c& � Cam B�t vì h� v+n ch� quan, 
tin r,ng ��ng Nhân Dân do h� gây d�ng nên �ã có h� th�ng chính quy�n vng 
trên 80% ��a bàn Cam B�t, có vô tuy	n truy�n hình, �ài phát thanh, báo chí phát 
hành r
ng kh�p, l i có h�n 4 v n b
 �
i và c�nh sát cùng h�n 100.000 dân qu�n 
h. tr" thì th�ng l"i c�a ��ng này là ch�c ch�n. H� có ng� �âu ��ng Nhân Dân b� 
thua ��m, thua �au �	n v�y. 
M�i tính toán c�a ng��i lãnh � o ��ng c�ng s�n Hà N
i b� ��o l
n h	t. Tr��c 
kia h� hay dùng c#m t�: Không th� ��o ng�"c! Hi	n pháp h� giúp cho Cam B�t 
th�o ra h�i có b
 �
i và chuyên gia Vi�t nam � Cam B�t là Hi	n pháp theo xu 
th	 xã h
i ch� ngh�a, theo ch	 �
 �
c ��ng, ��"c coi là không th� ��o ng�"c! 
M�i liên minh ba n��c %ông D��ng do ba ��ng c
ng s�n �
c quy�n lãnh � o 
c�ng ��"c h� coi là không th� ��o ng�"c. Nay t�t c� �ã b� bác b'. Ông hoàng 
Sihanouk b� Vi�t nam h�i �y mi�t th�, coi không ra gì, thì nay là Qu�c tr��ng 



v�i nhng quy�n ��c bi�t. Ông Son Sann c�ng t�ng b� Vi�t nam coi là phi	n 
lo n nay tr� thành Ch� t�ch Qu�c H
i L�p Hi	n. D� lu�n � Nam Vang tin r,ng 
ông Sihanouk có th� thu ph#c ��"c 2/3 � i bi�u trong Qu�c H
i, t�c 80 trên 120 
gh	, vì phe c�a ông hoàng Ranarith �ã có 58 gh	, phe ông Son Sann có 10 gh	, 
phe Moulinaka có 1 gh	. C� 3 phe trên ��u �ng h
 ông hoàng, nh� v�y 
Sihanouk � t 69 gh	. Ông Sihanouk ch� c�n thu ph#c m��i � i bi�u trong s� 51 
� i bi�u c�a ��ng Nhân Dân, vì ��ng này sau khi th�t b i n�ng �ang hoang 
mang và phân hóa m nh. V�i nhng ng��i lãnh � o � Hà n
i, �i�u lo l�ng nh�t 
là cu
c b�u c& dân ch� �a nguyên, có tranh c& náo nhi�t, di(n ra trong tr�t t� và 
ý th�c công dán r�t cao � Cam B�t �ã b1 gãy tan tành lu�n �i�u trung tâm c�a 
h� là: dân ch� �a nguyên d+n �	n h.n lo n! Th	 là dân Cam B�t �ã có ��y �� 
quy�n công dân, ti	n b
 h�n dân Vi�t nam. Nhân dân Vi�t nam tr� nên l c h�u 
vô chính trì, v+n ph�i ch�u c�nh "��ng ch�n, dân b�u trong nhng cu
c b�u c& 
ti�n ch	, áp ��t, làm trò c��i cho nhân dân và thiên h .  
 
N	u bi	t nhìn xa trông r
ng, có trách nhi�m v�i nhân dân và ��t n��c thì nhân 
d�p này, nhng ng��i lãnh � o cao nh�t � Hà n
i c�n ph�i: 
* Xin l.i nhân dân Cam B�t vì sau khi �ánh �$ b�n di�t ch�ng Khmer %' n�m 
1979 - m
t hành �
ng t�t �/p ��"c nhân dân Cam B�t hoan nghênh- h� �ã �� 
l i 16 v n b
 �
i Vi�t nam � l i quá lâu, kéo dài n
i chi	n, can thi�p thô b o vào 
n
i tình n��c khác, v�i ý �� xây d�ng m�i liên minh ��c bi�t gia ba n��c 
%ông d��ng (t�t nhiên là trong kh�i liên minh �y, Vi�t nam là n��c l�n nh�t có 
h�n 60 tri�u dân hai n��c nh' kia ch� có 3 tri�u và 6 tri�u dân s! là nhng ng��i 
em ch� bi	t vâng l�i), gây nên bi	t bao �au kh$ cho nhân dân Cam B�t; h�n 3 
ngàn chuyên gia Vi�t Nam thu
c �� các ngành �ã ít nhi�u can thi�p vào tình 
hình n
i b
 Cam B�t v�i ý th�c n��c l�n, áp ��t, ch� quan, v# l"i...  
* Xin l.i Qu�c tr��ng Sihanouk vì �ã mi�t th�, khinh th��ng, �� kích và châm 
bi	m ông. Chính do nhng hành �
ng �y mà �	n nay ông Sihanouk v+n ch�a 
mu�n sang th�m Vi�t nam.  
* Xin l.i nhân dân Vi�t Nam , quân �
i Vi�t nam v� vi�c �� quân �
i g�n 10 
n�m � Cam B�t tham gia n
i chi	n � �ây, gây nên bi	t bao t$n th�t oan u$ng, 
làm cho n��c ta b� cô l�p, lên án, tr�ng ph t, t3y chay và c�m v�n t�i bây gi�; 
�i�u �y ch� vì gi�c m
ng liên minh ��c bi�t 3 n��c %ông D��ng hão huy�n. 
Liên xô �ã bi	t xin l.i nhân dân Afghanistan và nhân dân Liên xô v� vi�c ��a 
quân �
i Xô Vi	t vào n��c này; Liên xô c�ng �ã bi	t xin l.i nhân dân Hungari 
v� vi�c ��a quân �
i vào n��c này n�m 1956, và xin l.i nhân dân Ti�p Kh�c v# 
��a quân vào �ây n�m 1968. Bi	t xin l.i chân thành là chu
c l i nhng t
i l.i 
trong quá kh�, khôi ph#c danh d� và uy tín tr��c nhân dân và d� lu�n th	 gi�i. 
Kh�ng kh�ng ch�i b' nhng l.i l�m ch� là t� ��a mình vào ch. b� cô l�p, b� lên 
án và không sao hòa nh�p ��"c v�i th	 gi�i. Và bài h�c �/p nh�t t� Cam B�t là 
hãy ch�p nh�n m
t cu
c bàu c& �a nguyên, có tranh c&, trong tr�t t� và an ninh, 
trong ni�m ph�n kh�i c�a công dân, ��"c s� hoan nghênh c�a toàn th	 gi�i. 

Ban n và �òi l�i 



Tôi còn nh� vào nhng n�m 1964, 1965, g�p các b n tr1 sinh viên tr��ng � i 
h�c s� ph m � C�u Gi�y Hà n
i, m
t b n giáo viên �ã ��c cho nghe hai câu hài 
h��c sau khi nhà tr��ng công b� bán cho m.i giáo viên m
t áo may-ô c#t tay 
(g�i là áo ba l.) và m
t l�p xe � p: 
B�t � tr�n ph�i � tr�n . 
Cho may-ô m�i ��"c ph�n may-ô. 
theo ki�u l3y Ki�u (B�t phong tr�n ph�i phong tr�n, cho thanh tao m�i ��"c 
ph�n thanh tao...) %ó là ��ng ban �n, chia ph�n vi�n tr", bán r1 cho cán b
, khi 
thì 2 mét v�i, khi thì chi	c qu�n �ùi, chi	c áo may-ô, khi thì chi	c l�p xe � p, 
bánh xà phòng, n&a cân ���ng, cho �	n 2 mét v�i màn m
t tháng cho riêng các 
ch� em. Chính sách bao c�p t o nên tâm lý trông ch� � s� ban �n c�a ��ng, và 
coi �ó là công �n c�a ��ng v�i m.i ng��i!  
D��i ch	 �
 lãnh � o �
c quy�n c�a ��ng c
ng s�n, ch "gi�i phóng" b� l m 
d#ng tràn lan, trên th�c t	 m.i ng��i dân ��u b� coi là "v� thành niên", là "ch�a 
tr��ng thành c�n có ��ng �� nuôi n�ng, �ay d., ch� b�o t�ng ly t�ng tý m
t. 
Ng��i dân hèn m�n, kém c'i không ��"c ra kh'i nhà (không ��"c ra n��c 
ngoài), không ��"c g�p nói chuy�n v�i ng��i ngo i qu�c (có th� b� tù n	u vi 
ph m). Th�t �áng h$ th/n cho con em n��c Vi�t nam nghìn n�m v�n hi	n cho 
�	n nay v�n còn b� coi là tr1 nít, c�n s� dìu d�t trên m.i b��c �i, m.i c& ch�, m.i 
l�i nói. %�ng cho gì thì ��"c n�y, cho phép làm �i�u gì thì ��"c làm �i�u �y. 
%	n nay c�ng v+n ��ng quy ��nh ng��i dân ��"c "t� do" làm nhng gì. %ã �	n 
lúc gi�i t'a tâm lý xã h
i n�ng n� và phi lý áy. C� xã h
i c�n hi�u rõ n
i �ung 
c�a các b�n tuyên ngôn nhân quy�n c�ng nh� Hi	n ch��ng v� quy�n con ng��i 
c�a Liên Hi�p Qu�c mà Vi�t Nam là m
t thành viên. Con ng��i sinh ra �ã là 
m
t con ng��i t� do, nghi(m nhiên có quy�n t� do, không c�n ai ban phát cho 
c�. 
M�y ch#c tri�u nhân dân Vi�t nam �ã b� m�t t�ng ph�n các quy�n i� do là vì �ã 
b� t��c �o t m
t cách phi lý và b�t công. Nay �ã �	n lúc ph�i tr� l i cho xã h
i, 
cho m.i công dân quy�n có chính ki	n riêng, quy�n t� do t� t��ng và ngôn lu�n. 
Ph�i tr� l i cho m.i công dân nhân ph3m quan tr�ng nh�t: ��"c suy ngh� b,ng 
cái ��u c�a chính mình. Ph�i giành l i cho m.i công dân quy�n ng3ng cao ��u 
l�n ti	ng nói lên suy ngh� c�a chính mình, không ph# thu
c vào ai, ch�u trách 
nhi�m v� �i�u mình ngh� và không m
t công dân nào b� b�t b�, b� m�t t� do, b� 
tù �ày vì chính ki	n chính tr� c�a mình. Ph�i ch�m d�t thái �
 �
c �oán phi lý, 
kh�ng ��nh r,ng: yêu t$ qu�c là yêu ch� ngh�a xã h
i (mà l i là ki�u ch� ngh�a 
xã h
i l
n ng�"c, b�t công, áp ��t, nghèo kh$), ch�ng ��ng, ch�ng ch� ngh�a xã 
h
i là ph m pháp, th�m chí "nói x�u lãnh � o" (ngay khi lãnh � o qu� th�t x�u) 
c�ng là ph m pháp luôn? 
Ch�ng l! s�p b��c vào th	 ký 21 r�i mà ng��i Vi�t nam chúng ta v+n còn � th�i 
k* trung c$, � vào th�i k* tr��c th	 k0 18 c�a th	 gi�i! 
Ng��i dân ch� c�n làm �n, không c�n �	n dân ch�? Không khí làm �n � Vi�t 
nam hi�n nay khá là sôi �
ng. Quang c�nh buôn bán, kinh doanh nh
n nh�p lan 
r
ng trong c� n��c, t i Sài gòn-Ch" L�n c�ng nh� t i th� �ô Hà n
i, vùng biên 
gi�i phía B�c c�ng nh� vùng ��ng b,ng sông C&u Long và mi�n Trung. Ng��i 



ta s&a nhà, c�i n�i thêm di�n tích, làm nhà m�i, s�m s&a �� dùng gia �ình, �n 
m�c t��m t�t �/p và sang h�n tr��c. M�i nhà, m�i n�i bàn b c vi�c làm �n, 
ki	m lãi. 
%ây là �i�u d( hi�u. T� m�y ch#c n�m c�m �oán vi�c làm �n, h n ch	 và c�m 
�oán m�i c� s� kinh doanh t� nhân, tri�t h  th� tr��ng t� do, nay ��ng và nhà 
n��c bu
c ph�i tr� l i quy�n làm �n, kinh doanh, buôn bán cho nhân dân, ng��i 
dân �ang "ngh/t th�" b.ng ��"c lu�ng "d�)ng khí" t� do v� kinh t	, ai c�ng 
mu�n t�n h��ng. Kinh t	 th� tr��ng càng sôi �
ng, ��i s�ng m.i gia dình d( 
ch�u, l i càng th�y cái t
i l�n c�a ng��i c�m quy�n �ã duy trì m
t ch	 �
 kinh t	 
b�o th�, giáo �i�u, giam hãm toàn xã h
i trong c�nh kh�n cùng su�t m�y ch#c 
n�m ròng. � Vi�t nam, t� r�t lâu, ch�a t�ng có nhng c� quan th�m dò d� lu�n 
xã h
i. Trong m
t xã h
i dân ch�, nhng c� quan thông tin, xã h
i c�a nhà n��c 
và t� nhân làm công vi�c �i�u tra, ph'ng v�n, th�ng kê chính ki	n c�a m
t s� 
l�"ng thành ph�n xã h
i r�i tính thành t0 l� �� công b� là nhng ph��ng ti�n 
không th� thi	u �� b�t m ch d� lu�n xã h
i k�p th�i và chu3n xác. H�i 1986, khi 
chính sách �$i m�i b�t ��u ��"c th�c hi�n, trong khí th	 h�ng hái, m
t s� t$ 
ch�c th�m dò d� lu�n ��"c thành l�p (��"c g�i vui h�i �y là vi�n Gallup Vi�t 
nam); nó n,m � Ban tuyên hu�n trung ��ng ��ng, sau là Ban t� t��ng và v�n 
hóa trung ��ng. M
t s� cu
c th�m dò d� lu�n ��"c công b�, v� nguy�n v�ng 
�$i m�i kinh t	 và chính tr�, v� thái �
 ��i v�i th� tr��ng t� do, v� t� b' ch	 �
 
bao c�p, v� chính sách Khoán 10 trong nông nghi�p, v� t� b' c�)ng b�c trong 
H"p tác hóa nông nghi�p... C� quan thông t�n xã Vi�t nam, các báo Lao %
ng, 
Tu$i Tr1, Hà n
i m�i c�ng làm m
t s� cu
c �i�u tra d� lu�n, công b� k	t qu� 
trên báo chí và �ài truy�n hình. %ây là m
t bi�u hi�n �áng m�ng theo h��ng dân 
ch� hóa thông tin. 
Th	 nh�ng nhng vi�c làm �áng khuy	n khích �y không th� ��"c lâu dài. Nó 
ch	t y�u khi h� th�ng xã h
i ch� ngh�a s#p �$ � Liên xô và %ông Âu. Ng��i ta 
quay v� con ���ng c�, v� l� l�i c�. Dân ch� là nguy hi�m ch	t ng��i! Nhng 
ng��i lãnh � o ngh� v�y. Các cu
c th�m dò d� lu�n th�a th�t d�n, �� r�i t�t 
ng�m. 
Trong n�m 1987, �ã có nh�ng l�p h�c c�a ngành tuyên hu�n, h��ng d+n cách 
làm nhng cu
c �i�u tra d� lu�n: ch�n �� tài �i�u tra, ch�n ��i t�"ng �i�u tra, 
làm phi	u h'i và tr� l�i ghi nh�n và th�ng kê k	t qu�, so sánh và ��i chi	u v�i 
các cu
c th�m dò tr��c...  
Nay t�t c� ��u b� gác l i. Vì qu� th�t các cu
c �i�u tra trong th�c t	 tr� thành 
con dao hai l�)i. D� lu�n hoan nghênh nhng vi�c làm t�t và ph�n ��i nhng 
ch� tr��ng sai l�m. %	n nay, ��ng c
ng s�n b� các cu
c �i�u tra thách �� n�ng 
n�. H� không dám "ch�i" trò dân ch� ngay th�t, v�i lu�t ch�i công khai, có nhân 
dân và công lu�n làm tr�ng tài. H� không th� ch�p nh�n nhng cu
c �i�u tra 
r
ng l�n trong toàn xã h
i v� các ch� ��, nh�:  
 
- Nhân dân có tín nhi�m s� lãnh � o c�a ��ng c
ng s�n không? 
- Nhân dân có tin � ch� ngh�a xã h
i không? Nhân dân có tin � ch� ngh�a Mác-
Lênin không? 



- S� hu ru
ng ��t nên là s� hu t� nhân hay loàn dân? Nhng bi�n pháp ch�ng 
tham nh�ng hi�n nay có hi�u qu� không . 
- B�u c& qu�c h
i v�a qua �ã th�t t� do ch�a? vân vân và vân vân...  
 
Có th� kh�ng ��nh r,ng nhân dân ta � trong n��c �ang t�n d#ng nhng nh�"ng 
b
 v� kinh t	 c�a ��ng c
ng s�n �� bung ra làm �n. H� không h� bi	t �n ��ng, 
c�ng ch�ng khen ng"i ��ng vì h� hi�u r,ng ��ng �ã bu
c ph�i tr� l i cho dân 
quy�n làm �n chính �áng mà ��ng �ã t�ch thu c�a dân m�y ch#c n�m nay. 
M�t khác, �ông ��o nhân dân hoàn toàn ch�a hài lòng v� hi�n tình ��t n��c và 
�òi h'i ��ng �ang ôm gi �
c quy�n lãnh � o ph�i nh�"ng b
 thêm na theo 
h��ng tôn tr�ng quy�n s� hu t� nhân, xây d�ng m
t nhà n��c có ��y �� pháp 
lu�t và pháp lu�t ��"c tôn tr�ng, ch�m d�t s� l
ng hành c�a nhng ng��i có 
quy�n th	 �ang v� vét, tàn phá tài s�n xã h
i và tài nguyên qu�c gia. Phê phán 
s� lãnh � o c�a ��ng, ch� trích s� kém c'i, b�t l�c c�a gi�i c�m quy�n �ang là 
"m�t", là th�i th�"ng c�a xã h
i ngày nay, di(n ra trên ���ng ph�, trong các nhà 
hàng, trong m.i gia �ình và c� � c� quan... Ch� ngh�a Mác-Lênin, ch� ngh�a xã 
h
i mà ��ng c
ng s�n v+n còn c� t' ra sùng bái thì �ã m�t h	t thiêng tr��c con 
m�t dân chúng. N.i s" c��ng quy�n c�a ng��i dân c�ng gi�m �i trông th�y. T�t 
c� nhng hi�n t�"ng �y ch�ng t' thái �
 chính tr� c�a ng��i dân �ang chuy�n 
bi	n theo h��ng có tinh th�n phê phán rõ r�t, theo h��ng t� kh�ng ��nh quy�n 
dân ch� c�a mình. Lu�n �i�m cho r,ng ng��i dân ch� lao vào làm �n mà không 
quan tâm gì �	n chính tr� là m
t lu�n �i�m sai v�i th�c t	, mang ý �� �ánh l c 
h��ng d� lu�n. Chính vì quan tâm �	n kinh t	, �	n làm �n mà ng��i dân quan 
tâm �	n chính tr� vì h� hi�u r,ng ch� có m
t hi	n pháp ti	n b
 công nh�n rõ ràng 
quy�n s� hu t� nhân v� ru
ng ��t, b�o ��m quy�n t� do kinh doanh và quy�n 
c nh tranh ngay th�t thì vi�c làm �n m�i b�o ��m b�n vng, m�i tài nàng kinh 
doanh m�i ��"c thi th� theo nguyên t�c t o c� h
i ��ng ��u cho m�i ng��i, 
ch�m d�t tình hình ��c quy�n ��c l"i vô lý hi�n nay. C� �� v�y r�i t� nhiên s! 
có dân ch� ��y ��? Qua nhng c�n kh�ng ho�ng dai d�ng, n�ng n� v� m�i m�t 
v�a qua c�a ��t n��c, nhng ng��i lãnh � o ��ng c
ng s�n �ã m� m�t và không 
còn kiêu ng o t� ph# nh� tr��c na ch�ng? 
 
Không ph�i v�y! Ch�ng nào t�t n�y. T i m
t s� cu
c h�p � Hà n
i c�ng nh� khi 
g�p m
t s� Vi�t ki�u � Paris, nhng ng��i lãnh � o c�a ��ng v+n còn huênh 
hoang r,ng, "��ng ta" �ã t' ra vng vàng h�n ��ng c
ng s�n Liên xô và ��ng 
c
ng s�n Trung Qu�c? %�ng Liên xô ch� lo �$i m�i v� chính trì mà không lo �$i 
m�i v� kinh t	, cho nên s#p �$ tan hoang? %�ng Trung Qu�c ch� lo �$i m�i v� 
kinh t	, không ch�u �$i m�i v� chính tr� nên v�p ph�i v# Thiên An Môn nguy 
hi�m! V+n còn có ng��i � trong n��c c�ng nh� � ngoài n��c tin � lu�n �i�u 
kiêu ng o �y. Th�t ra Trung Qu�c v� m�t �$i m�i v� kinh t	 �ã �i tr��c Vi�t 
nam khá lâu và � t ��"c t�c �
 phát tri�n cao su�t g�n m��i n�m nay, và do b�o 
th� v� chính tr�, nguy c� r�i lo n và suy s#p v�n còn ti�m 3n nh� nhng qu� 
bom n$ ch�m. Vi�t nam có �$i m�i v� chính tr� h�n gì Trung Qu�c �âu! V+n là 
m
t ��ng chuyên quy�n; v+n là b�u c& ki�u "��ng ch�n, dân b�u v+n ôm gi ch� 



ngh�a Mác- nin và ch� ngh�a xã h
i (mà hình thù �ang còn ph�i �i tìm?) 
Còn Liên xô sau khi tan rã, �ã tr� thành m
t lo t n��c có ch� quy�n, �i vào xây 
d�ng n�n dân ch� �a nguyên, ch�p nh�n m
t s� khó kh�n nh�ng là nhng khó 
kh�n c�a phát tri�n, trên m
t m�t b,ng khác h�n tr��c v� ch�t, sau khi ch�m d�t 
m
t ch	 �
 �
c �oán, giáo �i�u và l c h�u. Vi�t nam ch�a v�"t qua ng�)ng c&a 
�y. N��c Nga m�i ��"c s� giúp �) to l�n c�a qu�c t	 (h�n 50 t0 �ô la) có �i�u 
ki�n �ánh th�c tài nguyên hùng h�u, khôi ph#c n�n s�n xu�t v�n �ã khá cao. 
L i có ng��i l�p lu�n �$i m�i kinh t	 t�t y	u t� nó s! d+n �	n �$i m�i v� chính 
tr�. Không nên s�t ru
t? Ph�i bi	t kiên nh+n và ch� �"i! Có anh b n trí th�c Vi�t 
ki�u tr1, r�t có tâm huy	t, r�t m�c th��ng dân mình nghèo kh$, ch� tr��ng hãy 
t�p trung giúp cho ��t n��c v� kinh t	 �ã, �� Vi�t nam mình t�ng g�p �ôi giá tr� 
s�n l�"ng tính theo ��u ng��i (t� 180 �ô la n�m 1990 lên ch�ng 400 �ô la vào 
n�m 2.000), t� lúc �ó tr� �i khi cu
c s�ng c�a nhân dân �ã d( ch�u, v�"t qua 
m�c nghèo kh$ r�i, thì hãy �òi h'i dân ch� �a nguyên! Anh l�p lu�n r,ng, c�m 
áo tr��c, dân ch� sau, có no �� r�i m�i nên ngh� �	n chính tr�, thi	u g o thi	u 
th�t, �ói rét, b#ng �ã �âu mà ngh� �	n dân ch�?. Tâm huy	t và thi�n chí � �ây 
trùng h"p v�i mong mu�n c�a nhng ng��i lãnh � o �ã m�t h	t liên h� v�i nhân 
dân! H� c�ng ch� mong có v�y �� hòng kéo dài s� t�n t i v�i nhng quy�n ��c 
l"i riêng t�! L�p lu�n ngây th� v� chính tr� trùng h"p v�i nhng tính toán v# l"i! 
C� hai bên �êu không th�y ho�c che gi�u m�i quan h� qua l i gia chính tr� và 
kinh t	, do �ó không �$i m�i ti	p, �� li�u l�"ng v� chính tr� thì kinh t	 s! b� 
chng l i, nhng thành t�u kinh t	 có nguy c� b� tri�t tiêu. 
C�n nh�n rõ nhng �$i m�i v� kinh t	 b��c ��u và m
t vài �$i m�i có tính ch�t 
hình th�c v� chính tr� v�a qua s� d� có ��"c là do s�c ép c�a th�i cu
c và d� 
lu�n, c� quan lãnh � o c�a ��ng bu
c lòng, c�c ch�ng �ã mà th�c hi�n m
t cách 
mi(n c�)ng. M
t s� ti	ng nói ngay th�ng, d�ng c�m c�a m
t s� nhân v�t � 
ngoài ��ng c�ng nh� c�a m
t s� ��ng viên hi�u bi	t �ã t o nên trên th�c t	 m
t 
th	 l�c ��i l�p mà nhng ng��i lãnh � o b�o th� ph�i tính �	n, bu
c h� ph�i 
nh�"ng b
. 
Trong c� quan lãnh � o c�a ��ng ch�a có m
t nhân v�t nào n$i lên nh� là ng��i 
ch� �
ng �� x��ng ���ng l�i �$i m�i, ch�a có m
t ai có th� ��"c coi là nhà 
ki	n trúc c�a k	 ho ch �$i m�i c�? Ông Tr��ng Chinh sau khi nh�n ch�c quy�n 
T$ng Bí Th� ban ch�p hành trung ��ng ��ng h�i cu�i n�m 1986, � th�i k* cu�i 
��i mình, có t o nên m
t ni�m tin nào �ó; sau �ó ông Nguy(n v�n Linh � 
kho�ng hai n�m �áu trên c��ng v� t$ng bí th� c�ng t o nên ��"c m
t ni�m tin, 
th	 nh�ng ni�m tin �y c�ng s�m tàn l#i khi ông la cùng c� quan lãnh � o c�a 
��ng ho�ng h�t quay v� ���ng l�i b�o th� và giáo �i�u khi h� th�ng xã h
i ch� 
ngh�a � Liên xô và %ông Âu tan v). T� �ó h� tr� nên b��c c�n t� h i cho s� 
nghi�p �$i m�i, phát tri�n, h�i sinh c�a ��t n��c. H� �ã b' qua nhng th�i c� 
quý báu �� hòa nh�p v�i th	 gi�i. Chính cu
c ��u tranh c�a các l�c l�"ng dân 
ch� tuy ch�a sôi n$i, hùng h�u, nh�ng âm � và b�n b�, thông minh và gan góc �ã 
t o nên trên th�c t	 m
t th	 l�c d�i l�p, � i bi�u cho m
t s� �ông nhân dân th�m 
l�ng mong mu�n ��t n��c �i vào con ���ng �$i m�i th�t s�, trong $n ��nh th�t 
s�, t o nên th	 m�i và l�c m�i trên con ���ng phát tri�n. Th	 l�c ��i l�p �y còn 



t�n m n, �ang tìm g�i nhau, t�p h�p l i, h"p tác trong và ngoài n��c, ��"c d� 
lu�n qu�c t	 h. tr", ch�c ch�n s! có b��c phát tri�n nhanh chóng và thu�n l"i, 
phát huy tác d#ng ��i v�i s� chuy�n bi	n �i lên c�a ��t n��c ta.  
Th� nh�t: ng�i *, th� nhì: ��ng ý. %ó là nh�n xét châm bi	m c�a m
t s� nhà 
th�c gi� ��i v�i gi�i c�m quy�n b�o th� tr��c gi�. Không có th�c tài, h� �	n 
��"c v�i chính quy�n, li�n ng�i l* ra �ó, n,m l* ra �ó, m
t b��c không r�i theo 
quan ni�m làm quan su�t ��i, và �� � l* ��"c, cái gì h� c�ng g�t h	t, cái gì c�ng 
gi� tay tán thành, c�ng ��ng ý h	t! Th	 nh�ng khi tình hình chuy�n �
ng, s�c * 
có n�ng �	n m�y c�ng ph�i lung lay và xê d�ch. Th	 l�c ��i l�p có s�c m nh c�a 
l��ng tri, c�a l! ph�i, h"p xu th	 c�a th�i � i, ��"c gi�i h�c th�c và c� xã h
i 
bi�u ��ng tình thì �t t o nên s�c m nh �� lay �
ng và �3y lùi l�c l�"ng b�o th� 
c�n ���ng c�a ��t n��c. M�i l�p lu�n b�o th� mang tính ch�t ng#y bi�n và áp 
��t không th� ��ng ��"c lâu. Không th� ��ng tình v�i thái �
 buông xuôi, trông 
mong � s� t� phát ki�u há mi�ng ch� sung. Không. Nhân dân ta �ã m�t quá 
nhi�u th�i gian r�i! T� 1975 �	n nay �ã g�n 20 n�m. N	u nh� t� h�i �y, lãnh 
� o ��t n��c bi	t chuy�n th�t s� sang m
t th�i k* xây d�ng m�i, bi	t t� b' ki�u 
lãnh � o trong chi	n tranh mang n�ng t� duy ý chí, ch� quan, sau �ó s�m bi	t t� 
b' ch� ngh�a Mác giáo �i�u thì ��t n��c ta �ã hoàn toàn �$i khác, con ���ng 
phái tri�n �ã m� r
ng tr��c m�t, �âu có b	 t�c, tr�y tr�t, l c h�u nh� hi�n nay? 
Cái l.i qu� th�t, c�ng còn là � nhng ng��i trí th�c tuy nhìn rõ tình hình mà 
không có d�ng khí phát bi�u, không bi	t t�p h�p nhau l i, tìm ra bi�n pháp ��u 
tranh có hi�u qu�. Bài h�c này th�t sâu s�c, �au lòng và tr� thành l�i kêu g�i 
kh3n thi	t cho m�i công dân hi�u bi	t hãy d�n thân cho n�n dân ch� �� c�u dân, 
c�u n��c! 

Th� k)t c�a nh�ng ng��i b�o th� 

Nhng ng��i b�o th� �ang lâm vào th	 k/t. Thành tích kinh t	 nhng n�m 1992 
và 1993 không ph�i là xoàng. Nông nghi�p phát tri�n khá; lúa g o xu�t kh3u � t 
trên d��i 1 tri�u r�)i t�n m.i n�m. D�u khí mang l i giá tr� g�n 1 t0 �ô la/ n�m. 
Công nghi�p phát tri�n � t m�c trên 10% m.i n�m. 
L m phát phi mã �ã b� �3y lùi. Th	 nh�ng nhi�u v�n �� nghiêm tr�ng v+n t�n 
t i: H  t�ng c� s� c�a ��t n��c- ���ng sá, c�u c�ng, b	n c�ng, sân bay... xu�ng 
c�p, thi	u v�n l�n �� xây d�ng l i. H� th�ng giáo d#c và y t	- hai l�nh v�c then 
ch�t liên quan �	n "tài nguyên" quý nh�t là con ng��i v+n � trong tình tr ng bê 
b�i kéo dài. N n ��u c�, buôn l�u, tham nh�ng, phung phí và h�y ho i tài 
nguyên và ti�n b c c�a ��t n��c, ô nhi(m môi tr��ng � o ��c và công b,ng xã 
h
i v+n ngang nhiên hoành hành. %�t n��c trong 7 n�m t�i c�n t�i g�n 50 t0 �ô 
la m�i có th� � t ��"c m#c tiêu khiêm t�n là nâng giá tr� s�n l�"ng bình quân 
��u ng��i/n�m t� 200 �ô la/n�m lên 400 �ôla/n�m 2000. S� ti�n ��u t� c�a 
kho�ng 20 n��c ngoài t� cu�i 1988 (khi công b� lu�t ��u t�) cho �	n nay m�i 
� t kho�ng 5 t0 �ô la theo ký k	t, và m�i ch� h�n 1 ph�n t� s� ti�n �y ��"c th�t 
s� ��a vào �� làm �n. Ai c�ng th�y so v�i yêu c�u c�a bài toán phát tri�n, s� 
v�n �y m�i ch� là b��c kh�i ��u quá khiêm t�n, không �� �� t o nên �à �i lên. 



H�n na, c� cho là n�m 2000 có th� � t m#c tiêu 400 �ô la/ n�m cho m.i ��u 
ng��i nói trên, thì lúc �y n��c ta v+n còn là n��c kém phát tri�n và t��ng ��i 
còn nghèo vì theo quy ��nh c�a Liên Hi�p Qu�c hi�n nay, n��c nào còn � d��i 
m�c 600 �ô la/��u ng��i là còn � d��i m�c bình th��ng, s�n xu�t và ��i s�ng 
th�p kém, c�n ��"c th	 gi�i quan lâm, giúp �) v�c d�y. Ti�n v�n l�n t� �âu ra? 
Không m
t n��c nào hi�n nay có kh� n�ng ��u t� l�n vào n��c ta. Vi�t nam ch� 
có th� vay ti�n theo s� l�"ng l�n, v�i nhng �i�u ki�n d( dàng và �u �ãi � các 
��nh ch	 tài chính qu�c t	: qu- ti�n t� qu�c t	 IMF, ngân hàng th	 gi�i WB, 
ngân hàng phát tri�n Châu á ADB. Ai n�y ��u bi	t các ��nh ch	 tài chánh này 
��"c � i bi�u các n��c giàu và phát tri�n nh�t �i�u hành, trong �ó chính quy�n 
Hoa K*- n��c �óng góp nhi�u nh�t - luôn có quy�n l�c quy	t ��nh. 
G�n �ây, các n��c l�n nh� Nh�t B�n, Pháp, C
ng Hòa Liên bang %�c, úc, Hoa 
K*... ��u t' rõ s� quan tâm ��i v�i tình hình tôn tr�ng nhân quy�n và dân ch� 
hóa � Vi�t nam. Có n��c còn nói rõ r,ng h� coi �ó là �i�u ki�n �� c�i thi�n và 
táng c��ng m�i quan h� nhi�u m�t v�i Vi�t nam. H� c�ng còn nói rõ �ây không 
ph�i là b�t bí Vi�t nam, can thi�p vào công vi�c n
i b
 c�a Vi�t nam, th�m chí 
tr� thù Vi�t nam do Vi�t nam �ã dám ���ng d�u và thách th�c các n��c �y b,ng 
v� khí... mà là �o thi�n chí, do thi�n c�m v�i nhân dân và ��t n��c này. H� l�p 
lu�n r,ng phát tri�n và dân ch� không nhng không ��i l�p, ngáng tr� nhau, 
ph�i hy sinh cái này cho cái kia, mà ng�"c l i, hai cái �ó ph�i �i v�i nhau, thúc 
�3y nhau, làm �i�u ki�n cho nhau, là "b n ��ng hành thân thi�n". N	u không 
dân ch� hóa �� li�u l�"ng thì Vi�t nam v+n còn c� t� ��ng ngoài c
ng ��ng th	 
gi�i hi�n � i, v+n c� nh� s�ng riêng bi�t v�i nhng giá tr� c� k- l.i th�i, t� mình 
ch�i b' tình b n hu và s� giúp �) c�a th	 gi�i. Cho dù s�p t�i chính quy�n 
Clinton s! có th� b' d�n chính sách c�m v�n ��i v�i Vi�t nam, m
t s� n��c �ã 
��ng ra giúp Vi�t nam trang tr�i món n" c� 140 tri�u �ô la ��i v�i Qu- ti�n t� 
qu�c t	, thì t$ ch�c này (IMF) cùng v�i WB (Ngân hàng th	 gi�i) và ADB (ngân 
hàng phát tri�n á Châu) c�ng ch� có th� cho vay thêm nhng s� ti�n không l�n 
l�m (d��i 1 t0 �ô la), n	u nh� Vi�t nam v+n c� �àn áp nhng nhà trí th�c và 
lãnh � o tôn giáo b�t ��ng chính ki	n và duy trì ki�u ch� ngh�a xã h
i �
c ��ng, 
�
c �oán nh� hi�n nay. T�c �
 phát tri�n s! không th� cao, v�n �� h  t�ng c� s� 
�$ nát v+n t�n t i. Ch� có sau khi ��ng th�t s� tôn tr�ng quy�n công dân, tr� l i 
nhân dân và xã h
i quy�n t� do �ã b� h� c�m gi và t�ch thu thì Vi�t nam m�i 
th�t s� h
i nh�p v�i th	 gi�i hi�n � i và m�i có th� hy v�ng ti	p nh�n s� giúp �) 
�áng k� �� phát tri�n, nh� Liên xô v�a nh�n ��"c s� tr" giúp và cho vay v�i 
�i�u ki�n r�t r
ng rãi h�n 50 t0 �ô la v�y. C�n nh� r,ng các n��c �ã phát tri�n 
c�ng �ang g�p nhi�u khó kh�n kinh t	, tài chánh và h� có nhi�u h��ng l�a ch�n; 
Vi�t nam không có gì h�p d+n d�c bi�t so v�i nhi�u khu v�c và n��c khác, ch� 
nhng ng��i mù quáng n�ng n� m�i c� t� coi n��c mình là cái r�n c�a v� tr#, 
r,ng ta là cô con gái tuy�t tr�n cao giá, h� c�n �	n ta ch� ta ch�ng c�n �	n ai. 
Th	 m�c k/t c�a nhng ng��i lãnh � o b�o th� � Hà n
i là � �ây. %ây là m
t 
�i�m m�u ch�t. Không dân ch� hóa �� li�u l�"ng, h� s! ��t ��t n��c vào th	 k/t 
c�ng, ��t n��c s! không sao phát tri�n ��"c, và xu th	 kinh t	 ti	n b
 m�y n�m 
qua s! b� chng l i. T�c �
 phát tri�n khá c�a ��t n��c s! b� dâng lên làm v�t hy 



sinh trên bàn th� c�a ch� ngh�a Mác- Lênin và cái g�i là ch� ngh�a xã h
i ki�u 
�
c ��ng c� k-. Duy trì t�c �
 phát tri�n khá cao, ��a ��t n��c vào sinh l
 v�nh 
bi�t �ói nghèo và l c h�u, không có con ���ng nào khác là �i qua con ���ng 
dân ch� hóa. %ó là con ���ng tuy m�i m1 c�n khai phá nh�ng ��y h�a h/n, con 
���ng c�a nhân ph3m và ti	n b
, r� b' n.i nh#c chung s�ng không có t� do. 
Nhng ng��i lãnh � o có m�t ch�ng là m�t nhng ��c quy�n không s ch s! 
nh�ng h� s! cùng nhân dân ��"c nhi�u, ��"c l�n: quy�n s�ng t� do, m�i ng��i 
��"c là chính mình. %ây là m
t công cu
c "gi�i phóng" xã h
i, "gi�i phóng" con 
ng��i mà ch�c ch�n �ông ��o nhng ng��i c
ng s�n có l��ng tri, còn th�t lòng 
yêu n��c th��ng dân, s! hoàn toàn tán thành và d�n thân th�c hi�n, khi h� 
không còn b� nhng ng��i lãnh � o b�o th� và mù quáng giam hãm trong l�p 
lu�n ng#y bi�n d�i trá. T�ng � trong ��ng c
ng s�n h�n 38 n�m, tôi có th� nói 
lên tâm tr ng c�a khá nhi�u ��ng viên là: tuy t� hào v� cu
c ��u tranh cho n�n 
�
c l�p c�a dân t
c, h� v+n c�m th�y- lúc này hay lúc khác; � m�c �
 khác 
nhau- không hài lòng, khó ch�u, �ôi khi b�c b
i x�u h$, và ph+n n
 na tr��c 
tình hình không có dân ch� trong ��ng, t� gia tr��ng �
c �oán hoành hành, 
nhng ti	ng nói có tâm huy	t b� vùi d�p, n n sùng bái cá nhân dai d�ng, nhng 
cu
c �àn áp cá nhân vô lý x�y ra. %ã �	n lúc �ông ��o ��ng viên bình th��ng, 
��ng viên trí th�c, ��ng viên tr1 cùng nhân dân mình, ��ng bào mình "d�n thân" 
cho dân ch�! C�ng �ã �	n lúc nhng ��ng viên th�c th�i, sáng su�t và d�ng c�m 
có ý th�c dân ch� sâu s�c, t� b' ��ng c
ng s�n n	u ��ng này không t� b' t� �
c 
�oán và tr� v� v�i dân t
c, �� cùng nhng chi	n s� dân ch&xây d�ng nên m
t t$ 
ch�c chính tr� dân ch� - T�p h"p Dân Ch� ch�ng h n - nh� nhi�u ng��i �ã ngh� 
�	n. 

L�c l��ng dân ch� 

Nhng ai mong mu�n dân ch� � n��c ta? Không m
t ai mu�n dân ch� �	n trong 
h.n lo n. Còn dân ch� �	n trong m
t tình hình không h.n lo n, không ��o l
n 
d d
i, thì ph�i nói là nhi�u, r�t nhi�u ng��i mong mu�n. Thanh niên là l�c 
l�"ng hùng h�u trong hàng ng�. tranh cho dân ch�. Vì thanh niên ít ràng bu
c 
v�i c� ch	 c�, ít g�n bó v�i ��c quy�n ��c l"i, thanh niên ham mê cái m�i, cái 
ti	n b
. 
Anh ch� em trí th�c theo �úng ngh�a, am hi�u tình hình, có trí tu�,t�t nhiên �a 
mu�n sinh ho t dân ch�. Vì trí th�c là sáng t o, là h��ng t�i cái m�i ti	n b
, 
ch�ng b�o th�, trì tr�, ch�ng �
c �oán. T�t c� nhng v�n ngh� s� chân chính mê 
say sáng t o ch� có th� phát huy h	t tài n�ng trong m
t ch	 �
 dân ch�. 
Nhng l�c l�"ng kinh doanh khát khao không khí làm �n có pháp lu�t, bình 
��ng, m�i ng��i ��u có c� h
i ngang nhau �� thành � t, t�t nhiên là mong mu�n 
m
t ch	 d
 dân ch� pháp quy�n, nông dân � kh�p vùng quê ��u tha thi	t v�i 
quy�n s� hu t� nhân v� ru
ng ��t, nhà c&a, v��n t�"c; h� m�ng s�m ch�m d�t 
c�nh c��ng hào m�i l
ng hành d�a vào quyên th	 phe ��ng và dòng h�; h� hi�u 
r,ng ch� có m
t ch	 �
 dân ch� m�i mang l i không khí làm �n sôi �
ng và s� 
trù phú lâu b�n � thôn quê. 



Ch�a có dân ch� thì nam n bình quy�n, dân t
c bình ��ng, t� do tín ng�)ng 
c�ng ch� là nói suông, ch�a có gì là th�c ch�t. %ó là nói v� lý thuy	t, v� ti�m 
n�ng. Trên th�c t	, hi�n nay phong trào d�n ch� có v1 nh� im lìm! Nhng b�c 
th� t� trong n��c cho bi	t rõ: không ph�i nh� v�y! S� im �ng c�a phong trào 
��u tranh �ang che d�u nhng dòng n��c xoáy sôi �
ng t� d��i �áy sâu. Chi�u 
sâu tâm lý xã h
i �ang chuy�n �
ng l�n. Các nhà ngo i giao Tây Âu r�t lý khi 
nh�n xét r,ng b�c t��ng c
ng s�n � Vi�t nam không �$ s�p trong m
t �êm, nó 
c� r�i r#ng d�n, �$ d�n t�ng máng nh', liên ti	p, ngày này sang ngày khác, và 
�	n �
 nào �ó thì m�i tan hoang, tan bành. C� vào t�ng nhà m
t s! th�y ngay 
thôi. Không m�y ng��i còn nói �	n các v� lãnh � o ��ng m
t cách quý m	n, 
kính tr�ng nh� x�a. Ng��i dân �ã dành l i cho mình quy�n �n nói, quy�n ch� 
trích, quy�n phê phán. %�ng c
ng s�n và nhng ng��i lãnh � o ��ng không còn 
quy�n uy, ch�ng còn gì là linh thiêng na? Ng��i dân �ã nói và ngh� �	n m
t 
th�i k* h�u c
ng s�n ch�ng xa xôi gì. C� nhi�u ng��i c
ng s�n c�ng ngh� �	n 
�i�u �y, nh� m
t t�t y	u ph�i �	n, không tránh �i �âu n$i. Không ít ng��i không 
còn gi kín trong b#ng mình, mà �ã th$ l
 v�i ng��i thân, v�i bè b n, th�m chí 
c� � n�i �ông ng��i nhng suy ngh� �ích th�t c�a mình v� ch	 �
, k� ra vanh 
vách nhng t
i l.i, chê trách cái d i, cái d�t, cái l3m c3m c�a nhng ng��i lãnh 
� o. H� �ã dành l i trên th�c t	 m
t ph�n quy�n dân ch�, quy�n �n nói, quy�n t� 
do x�a nay b� c�m �oán. S� chuy�n �
ng v� tâm lý xã h
i �ang di(n ra ngày 
càng sâu r
ng. X�a kia ��"c �i d� mít tinh k0 ni�m ngày thành l�p %�ng là m
t 
vinh d�; ng��i ta v. tay h� h�i; nay các cu
c mít tinh nh� th	 ph�i m�i g�i, ph�i 
thuy	t ph#c, có khi ph�i kèm theo l"i ích riêng nh� thuê m��n; ng��i v. tay l/t 
�/t, mi(n c�)ng, và ng��i xem truy�n hình ho�c nghe �ài thì nhún vai, c��i 
kh3y, ho�c t� nh�: v+n nhng trò c� v� v3n, ho�c d&ng d�ng, h� làm vi�c c�a 
h�, ta làm vi�c c�a ta. Ai b�o là không khác gì tr��c? Ai b�o là im lìm? Không, 
khác nhi�u l�m ch�. R�i còn khác na! Tránh voi ch�ng x�u m�t nào! Th	 
nh�ng khi con voi già �ã �m y	u, ngà �ã gãy, chân �ã siêu, �ang th� h�t ra thì 
dù nó có r�ng lên c�ng ch� d�a ��"c nhng k1 y	u bóng vía nh�t, và r�i m
t s� 
ng��i gan góc, thông minh s! tìm ra cách làm cho nó l�n k�nh. 
 
� xã h
i nào c�ng có s� �ông và m
t s� ít ng��i �u tú. S� �ông có lúc nh� im 
lìm. Nh�ng s� ít �u tú thì l i khác s� �ông. H� n�ng �
ng, h� s�m nhìn ra tình 
hình, s�m tìm la h��ng m�i. H� luôn là h�, không a dua, không theo �uôi. H� 
không s" c��ng quy�n. H� không �a theo v	t mòn. H� có tinh th�n khai phá. H� 
có s�c h�p d+n, s�c thuy	t ph#c và s�c lan t'a. Nhng tia sáng trí tu�, nhng 
xung �
ng tình c�m c�a h� r�t d( lan truy�n ra xung quanh, nh� nhng trung 
tâm phóng x  trong v�t lý, nhng tr#c truy�n l�c trong c� khí... 
X�a kia, d��i th�i Pháp thu
c m
t s� ng��i c
ng s�n t�ng là ng��i �u tú nh� 
th	. H� s�ng sát qu�n chúng, thu hút h�p d+n qu�n chúng. H� tin vào lý t��ng 
giành �
c l�p, b�t ch�p tù ��y, thách th�c c� máy chém... Ngày nay, ng�"c l i 
nhng ng��i lãnh � o c
ng s�n �
c �oán � vào v� trí c�n ���ng �i lên c�a dân 
t
c. Và m
t l�p ng��i �u tú khác xu�t hi�n, t�nh táo, t� tin, �au n.i �au c�a ��t 
n��c và ��ng bào. H� là ti	n s� toán h�c Phan %ình Di�u, là bác s� D��ng 



Qu*nh Hoa (�ã t� b' ��ng c
ng s�n t� v�a �úng 10 n�m tr��c); h� là nhà v�n 
D��ng Thu H��ng; là nhà ngôn ng h�c Nguy(n Phan C�nh; h� là nhà th� 
Nguy(n Duy v�i nhng bài th� tâm huy	t Nhìn T� Xa T$ Qu�c, Kim M
c Th�y 
H'a Th$, h� là nhà khoa h�c Nguy(n Xuân T# mang bí danh Hà S- Phu t� cu�i 
n�m 1988 �ã vi	t bài: Hãy n�m tay nhau �i d��i b�ng ch� ���ng c�a trí tu�; h� 
là nhà v�n hóa Vi(n Ph��ng, nhà s& h�c Nguy(n Ki	n Giang, nhà tri	t h�c 
Hoàng Minh Chính; h� là nhà toán h�c Nguy(n Phú Hào d y h�c � Angiérie 
v�a sang Pháp ho t �
ng góp ph�n ��u tranh cho dân ch� � quê h��ng; h� c�ng 
là nhà v�n n tr1 Ph m th� Hoài dám tranh lu�n v�i nhà lãnh � o Nguy(n %ình 
Thi; h� c�ng là cô sinh viên tr1 Bùi Th� Thanh H��ng (Hoàng Dung) � Moscou 
b� s� quán Vi�t nam �e d�a v+n không lùi b��c trong vi�c ��m nh�n vi�c x��ng 
ngôn viên c�a �ài phát thanh t� do Irina; h� là nhà báo Nguy(n Ng�c Lan và 
linh m#c Chân Tín k	t h"p s�ng � o v�i s�ng ��i, b� qu�n thúc v� thân th� mà 
không ch�u �� tinh th�n b� qu�n thúc; h� là bác s� Nguy(n %an Qu	 và giáo s� 
%oàn Vi	t Ho t không c�n giàu sang phú quý � n��c ngoài mà d�n thân cho s� 
nghi�p dân ch� c�a ��t n��c; �ó là các v� hòa th�"ng Trí Siêu, Tu� S- Huy�n 
Quang, Qu�ng %
, Trí T�u, H�i T ng... d�n thân cho quy�n t� do c�a các tôn 
giáo ch�ng l i các hình th�c tôn giáo "qu�c doanh"; �ó là nhà th� Nguy(n Chí 
Thi�n, c� tu$i thanh xuân g�n 30 n�m b� giam c�m phi lý, nay �m �au v+n dõng 
� c: tôi s! s�ng lâu h�n ��ng c
ng s�n �
c �oán; �ó là nhà báo tài hoa và trí t� 
Tr�n Huy Quang v�i bài "Linh nghi�m" ch�n �
ng d� lu�n;... H� còn là các ông 
Nguy(n H
, nguyên phó ch� t�ch thành ph� H� Chí Minh, ông T  Bá Tòng ph# 
trách trí th�c v�n c�a thành u0... ��u b� theo dõi, qu�n thúc vì quan �i�m dân 
ch�...  
Tôi k� trên nhng chi	n s� "d�n thân" cho n�n dân ch� hi�n nay theo trí nh� r�t 
không ��y ��, theo th� t� có ph�n tùy ti�n; tôi ch�a k� ra �ây hàng tr�m tên 
nhng "k1 s- m�i" �ã g&i th� riêng cho tôi t� các c� quan truy�n thông, báo chí, 
t� các tr��ng � i h�c, t� các l�a ph��ng � trong n��c c�ng nh� m�y ch#c cán b
 
� các b
, các vi�n khoa h�c t� nhiên và xã h
i, các anh ch� em sinh viên, nghiên 
c�u sinh, v�n ngh� s�... sang Pháp �ã g�p tôi �� trao �$i ý ki	n, c$ v�, khuy	n 
khích... H� �ã v�"t qua n.i s", thách th�c s� �e d�a c�a c��ng quy�n, nói lên 
s� b�t ��ng v�i ���ng l�i và chính sách "�$i m�i" n&a v�i, v�a �$i v�a run" c�a 
nhng ng��i lãnh � o b�o th�. H� ngày càng �ông. Dù v�y h� v+n ch� là ph�n 
n$i c�a c� m
t t�ng b�ng k* v- còn chìm �	n 9 ph�n 10, c�a m
t kh�i ng��i �ã 
bi	t suy ngh� có trách nhi�m b,ng cái ��u t�nh táo c�a chính mình, tin r,ng s� 
nghi�p dân ch� trong �ó h� góp ph�n s! th�ng l"i không xa. 
Ph�i k� �	n hàng m�y tr�m chi	n s� dân ch� na � C
ng hòa Liên Bang %�c và 
Ti�p Kh�c, � Liên xô và Ba Lan, � Bungari và Hungari �ã và �ang g�i b�y t�p 
h�p l i, d�n thân cho dân ch� � quê h��ng. R�i �ây s! có th� t$ng k	t cu
c ��u 
tranh cho dân ch� và các quy�n t� do c�a công dân � n��c ta. Phong trào các 
v�n ngh� s� �i tiên phong th�i Nhân v�n Giai Ph3m 1955-1956- 1957 v�i các 
"ki�n t��ng" Nguy(n Hu %ang, %ào Duy Anh, Nguy(n M nh T��ng, Tr�n 
%�c Th�o, Tr�n D�n, Hoàng C�m, Lê % t, Phan Khôi, Lê V�n, V�n Cao, %�ng 
%ình H�ng, Nguy(n T& Nghiêm, D��ng Bích Liên, Nguy(n Sáng... (tôi k� còn 



r�t không ��y ��), r�t c�n ��"c �ánh giá m
t cách x�ng �áng, công b,ng và 
công khai. C�ng có ng��i ��ng tình v�i xu th	 dân ch� �y, v� sau l i thành kh3n 
nh�n t
i và t� x� v� mình công khai trên báo ��ng nh� Tô Hoài. C�ng c�n k� 
�	n m
t s� cán b
 � trong ��ng nhìn tình hình kh�ng ho�ng c�a ch� ngh�a xã 
h
i khá s�m, nh� %�ng Qu�c B�o. Anh vào b
 �
i h�i cu�i 1945, lúc 18 tu$i, là 
cán b
 trung �oàn khi m�i 23 tu$i. Sau này, h�i 1980, anh là vi�n tr��ng Vi�n 
k- thu�t quân s�, c�p b�c thi	u t��ng. Sau �ó anh là Bí th� th� nh�t �oàn thanh 
niên c
ng s�n H� Chí Minh. N�m 1986, anh là Tr��ng ban Khoa giáo c�a ��ng, 
u0 viên ban ch�p hành trung ��ng ��ng. Anh có nhi�u d�p �i th�m n��c ngoài, 
các n��c xã h
i ch� ngh�a h�i �y nh�: Liên xô Ti�p Kh�c, C
ng Hòa Dân Ch� 
%�c, Ba Lan... T� nhng n�m 1985 �	n 1988, trong m
t s� bu$i nói chuy�n 
h/p, anh �ã ��t ra v�n �� ph�i �ánh giá l i h�c thuy	t Mác-Lênin; r,ng mô hình 
xã h
i ch� ngh�a hi�n th�c không có s�c s�ng, �ã th�t b i, không ��"c xã h
i 
ch�p nh�n; v�n �� vi ph m nhân quy�n � các n��c xã h
i ch� ngh�a ��"c ��t ra 
c�p bách; cu
c kh�ng ho�ng v� lý lu�n �ã x�y ra r�t nghiêm tr�ng. Không có 
m
t ��ng c
ng s�n nào có dân ch� c�! Cái g�i là trí tu� c�a toàn ��ng ch� là ý 
ngh� c�a vài con ng��i! Trình �
 ban ch�p hành trung ��ng ch� là trình �
 trung 
bình c�a xã h
i! Vi �c c�)ng b�c t�p th� hóa nông nghi�p là sai âm c�c l�n ��i 
v�i nông dân. H� t� t��ng xã h
i ch� ngh�a � vi�t Nam th�t ra ch� là h� t� t��ng 
nông dân. Anh nói lên ��"c m
t th�c t	 là � m
t s� n��c t� b�n (�ang r+y 
ch	t?) l��ng th�t nghi�p kho�ng 400 �ô la/ tháng, cao h�n l��ng m
t giáo viên 
� i h�c � Liên xô! Anh nói lên m
t s� th�t: c nh nhà anh, m
t phó giáo s� ��"c 
c& sang Hà Lan h�c m
t n�m, v�i m
t s� ti�n ph# c�p b,ng ph# c�p th�t nghi�p, 
v�y mà v� n��c anh ta yên chí s�ng phong l�u t�i cu�i th	 k0. Làm th	 nào �� 
gi�i thích hi�n t�"ng nh� th	? ý ki	n ngay th�ng c�a anh b� phê phán và ng�n 
ch�n, không ��"c ph$ bi	n. Ông Tr��ng Chinh (%�ng Xuân Khu) anh h� c�a 
anh nghe anh trình bày, nh�ng x	p l i "trong t� nhng ý ki	n �y. Anh không 
��"c bàu l i vào trung ��ng và anh cho bi	t hi�n nay m
t "trí th�c vâng d ", 
ki�u m
t là ng�i *, hai là ��ng ý" thay anh � c��ng v� tr��ng ban khoa giáo 
trung ��ng ��ng... 
Nhng ng��i nh� %�ng Qu�c B�o, Tr�n Xuân Bách, theo tôi hi�u, không quá 
hi	m � trong ��ng c
ng s�n Vi�t nam. Ông Tr�n %
 c�ng là m
t con ng��i nh� 
th	. Ông là tr��ng ban v�n hóa v�n ngh� trung ��ng t� sau % i H
i %�ng dân 
th� 5 (1982). Ông khuy	n khích nhà v�n Nguyên Ng�c chú ý �	n nhng ti	ng 
nói tr1, m�i m1 v� n
i dung và phong cách trên báo V�n Ngh�, mà Nguyên 
Ng�c lúc �y là t$ng biên t�p; � � i h
i các nhà v�n cu�i n�m 1989 ông không 
�	n d� vì bi	t r,ng ý ki	n c�a mình ch�i l i v�i ti	ng nói chính th�c c�a lãnh 
� o ��ng, nh�ng g&i �	n m
t b�c th� do giáo s� Nguy(n V�n H nh, phó ban 
v�n hóa v�n ngh�, ng��i tr" th� c�a ông ��c tr��c cu
c h�p h/p c�a các nhà 
v�n là ��ng viên. B�c th� �y b� b
 chính tr� phê phán m nh m! và hành �
ng 
c�a ông H nh b� các v� lãnh � o c�a ��ng và ng��i ��ng ��u b
 N
i v# ch� trích 
n�ng n�. T i H
i Ngh� Trung ��ng 8 (��u n�m 1990) ông b� toàn ban ch�p hành 
trung ��ng t�ng cho m
t b�n án: Khi�n trách vì quan �i�m l
n x
n, dám g&i cho 
t p chí C&a Vi�t m
t bài nói lên quan �i�m riêng c�a nhân mình. %� ti�n cho 



vi�c tr�n áp nhng quan �i�m t� do sáng t o, ban v�n hóa v�n ngh� trung ��ng 
��ng ��"c nh�p vào ban tuyên hu�n trung ��ng ��ng, thành m
t "� i ban": ban 
t� t��ng và v�n hóa, trong khi ch� �	n n�m 1992, ông m�t luôn cái ch�c phó 
ch� t�ch qu�c h
i �� v� h�u, ng�i ch�i x�i n��c. 
Nhng nhân v�t trên �ây tôi ��u quen bi	t khá rõ trong công vi�c làm báo, trên 
ch�c trách tr��ng ban nhà n��c và qu�c phòng (n�m 1982-!984), tr��ng ban 
V�n hóa V�n Ngh� (1984- 1990) c�a báo Nhân Dân, r�i tr�c ti	p ch�u trách 
nhi�m v� t� báo Nhân Dân Ch� Nh�t t� ��u n�m 1989. C�ng có th� k� �	n ông 
Nguy(n C� Th ch; tuy � trong B
 chính tr� g�m ph�n l�n nhng ng��i r�t b�o 
th� �	n c$ h�, ông Th ch r�t ham nghe ý ki	n ng��i khác, ham ��c nhng sách 
báo n��c ngoài, �a tranh lu�n. Tôi th��ng g�p ông m
t s� l�n � Hà n
i và trong 
s� quán Vi�t nam � B�ng c�c, ông r�t chú ý nghe k� v� nhng cu
c h�p qu�c t	 
tôi d�. Ông có ý th�c dân ch�, quý nhng tài n�ng tr1; ông nói rõ s� mong mu�n 
c�i thi�n quan h� v�i Hoa K*, Pháp, Nh�t B�n, úc... theo m
t cách nhìn h��ng 
t�i t��ng lai, không b� quá kh� níu kéo l i (theo cách nói c�a ông); ông hi�u 
r,ng � i t��ng Võ Nguyên Giáp có th� có m
t tác d#ng ngo i giao tích c�c 
trong hòa gi�i v�i nhng k1 thù c� là Pháp, M-, r�t c�n phát huy tác d#ng �y; 
ông hi�u vai trò c�a truy�n hình My và công chúng My r�t d( xúc �
ng b�i 
nh�ng c�nh s�ng �
ng trên �ài truy�n hình mà ta có th� t�n d#ng... Ông không 
ch�ng l i vi�c c�i thi�n quan h� v�i B�c Kinh, nh�ng ông cho r,ng ph�i ��ng 
th�i c�i thi�n theo nhi�u h��ng, n	u ��t quá n�ng vi�c c�i thi�n quan h� v�i 
Trung Qu�c thì s! h'ng c�! 
Khi tôi g�p các quan ch�c trong B
 ngo i giao M- (tháng 11 n�m 1991 và tháng 
5 n�m 1992) c�ng nh� nhi�u nhà ngo i giao ph��ng Tây � Paris, h� ��u cho 
vi�c g t b' ông Th ch là r�t �áng ti	c! H� cho bi	t ông Th ch �ã thi	t l�p ��"c 
nhng m�i quan h� cá nhân thu�n l"i v�i các chính khách ph��ng tây và � %ông 
Nam á. Nhi�u ng��i nhún vai khi nói �	n b
 tr��ng ngo i giao hi�n t i, ng��i 
thay th	 ông Th ch, và nh�n xét chân th�t r,ng: ông Nguy(n M nh C�m ch� là 
m
t công ch�c ��n thu�n, bình th��ng và t�m th��ng, v�i nhng công th�c t1 
nh t, không th� so sánh v�i ông Th ch, còn kém khá xa nhng th� tr��ng hi�n 
nay nh� ông Lê Mai, ông Tr�n Quang C�... Tôi bi	t r,ng nhng ý ki	n trên �ây 
�ông ��o viên ch�c � Hà n
i ��u bi	t, ban t$ ch�c trung ��ng c�a ��ng, ban t$ 
ch�c chính quy�n c�a chính ph� c�ng bi	t c�, nh�ng ch�ng ai dám nêu lên ý 
ki	n �� thay �$i c�! Cu�i cùng nhân dân ph�i gánh ch�u m�i h�u qu� do m
t 
���ng l�i ��i ngo i không h� �$i m�i , qu� l#y v�i B�c Kinh ch� vì cho r,ng �ây 
là m�i liên h� gia hai n��c cùng chung m
t ch	 �
 xã h
i (xã h
i ch� ngh�a?), 
cùng do ��ng c
ng s�n lãnh � o, cùng coi ch� ngh�a Mác-Lênin là c� s� lý lu�n, 
� sát bên nhau! %ó là quan h� truy�n th�ng môi v�i r�ng (h� c� tình quên khu�y 
r,ng r�ng �ã c�n nát môi bao nhiêu l�n!) 
 
M
t cán b
 ngo i giao c�p cao, t�ng d� cu
c h
i ngh� ph$ bi	n Ngh� Quy	t 
Trung ��ng 3 (tháng 6-1992) � h
i tr��ng c�a B
 Ngo i giao tháng 9-1992 cho 
bi	t chính b
 tr��ng ngo i giao, u0 viên trung ��ng ��ng �ã ph$ bi	n Ngh� 
quy	t, chia các n��c ra làm 5 lo i theo m�c �
 xa g�n, b n thù v�i Vi�t nam: 



- Tr��c h	t b n thân nh�t, chí c�t là Trung Qu�c, B�c Tri�u Tiên và Cu Ba; 
cùng v�i ch	 �
 Nom Penh và Vientiane, cùng theo Mác- Lênin, cùng là c
ng 
s�n, là ch� ngh�a xã h
i. Trung Qu�c �ang phát tri�n v�i t�c �
 cao, h�n 1 t0 
dân, láng gi�ng v�i Vi�t nam, là c�c k* quan tr�ng.  
- Th� hai là các n��c %ông Âu c� và Liên xô t�ng là các n��c xã h
i ch� ngh�a, 
c�n duy trì m�i quan h� v�n thân thi	t, không �� x�u �i. Các n��c này có kh� 
n�ng quay tr� l i là xã h
i ch� ngh�a v�i các ��ng c
ng s�n ��"c ph#c h�i. 
Trong s� này, c�n x	p thêm �n %
, m
t n��c l�n r�t thân c�n v�i các n��c xã 
h
i ch� ngh�a tr��c �ây.  
- Th� ba là các n��c láng gi�ng � %ông Nam á: các n��c ASEAN, Mi	n %i�n, 
Bru-nei... c�n tranh th� s� h"p tác.  
- Th� t� là các n��c thu
c th	 gi�i th� ba � Châu Phi và M- La Tinh (nh� Ai 
C�p, Ran, Irak, Angiêrie, Chi lê...) và các n��c ph��ng Tây nh� Pháp, ý... và c� 
úc, cu�i cùng là Nh�t B�n, �ã và �ang m� r
ng s� h"p tác v�i n��c ta.  
- Th� n�m, c�ng là cu�i cùng, là Hoa K* v�n là k1 thù ch� y	u, tr�c ti	p, v+n 
còn là k1 thù lâu dài c�a Vi�t nam, �ang r�p tâm th�c hi�n "di(n ti	n hòa bình" 
� Vi�t nam.  
Nhà ngo i giao này cho bi	t t i H
i ngh� �ã phân phát nhng t�p tài li�u d�ch 
các cu�n sách c�a Brezinski và c�a Richard Nixon (cu�n The Grand Failure - 
Th�t B i To L�n, c�a Brezinski, 1990, và 1999. Victory without War, - 1999. 
Chi	n Th�ng Không C�n Chi	n Tranh, c�a Nixon, 1988, ��u nói �	n s� s#p �$ 
t�t y	u c�a toàn h� th�ng xã h
i ch� ngh�a hi�n th�c) �� ch�ng minh r,ng �	 
qu�c �ang th�c hi�n âm m�u ��c bi�t nh,m vào Vi�t nam do ý th�c ph#c thù, 
r&a h�n... Hai cu�n sách ch�ng m�i m1 gì này ��"c Thông T�n Xã Vi�t nam 
d�ch v
i và in ra k�p "ph#c v# h
i ngh� trung ��ng 3- m
t phiên h�p r�t dài gia 
mùa nóng n�c (h�n hai tu�n l(); �i�u mà d� lu�n th	 gi�i ��u �ã bi	t t� 5, 6 n�m 
tr��c thì vào gia n�m 1992 các nhà lãnh � o Vi�t nam m�i bi	t, m�i "s&ng 
s�t", m�i ��"c "sáng ra" v� �i�u mà h� g�i là nguy c� di(n bi	n hòa bình. H� 
càng tin r,ng chính M- là k1 �ã l�t �$ các ch	 �
 c
ng s�n � %ông Âu và Liên 
xô, th�c hi�n di(n bi	n hòa bình mà các quân s� Nixon và Brezinski v ch ra, 
nay �ang ch�a m�i nh�n vào Vi�t nam �� l�t �$. Sau �ó, trong khi l! ra ph�i 
tranh th� thi�n c�m c�a các �ài phát thanh l�n c�a th	 gi�i thì báo chí chính th�c 
c�a Vi�t nam ch&i b�i lo n x  các �ài BBC, RFL, VOA và �ài t� do Moscou, 
coi t�t c� là công c# di(n bi	n hòa bình c�a các th	 l�c �	 qu�c thù ��ch! Nhân 
dân ch�ng còn tin gì nhng ngh� quy	t và nhng lu�n �i�u trên �ây. H� nhún 
vai, l�c ��u. Tinh th�n �
c l�p suý ngh� và nh�n ��nh, t�nh th�n phê phán n�y n�, 
lan r
ng trong xã h
i, các l�c l�"ng dân ch� ��"c nhân lên... Nhng chi	n s- 
dân ch�, các nhân v�t ch�ng ��i, nhng t�m lòng trung th�c, nhng ng��i c
ng 
s�n "b�t mãn" t o nên tinh hoa xã h
i m�i, tr� thành nhng c#m nh', nhng 
trung tâm thu hút, qua �ó nhng t� t��ng ti	n b
, ��"c qu�ng bá r
ng thêm t�ng 
ngày b�i các quan h� gia �ình, b n bè, xã h
i... Nhng �"t sóng ng�m �ang cu
n 
lên. 

L�c l��ng dân ch� � h�i ngo�i 



Có kho�ng 2 tri�u ng��i Vi�t � n��c ngoài. M
t s� khá l�n �ã vào qu�c t�ch các 
n��c s� t i. H� là ng��i M-, ng��i Pháp, ng��i úc... g�c Vi�t. Lâu nh�t nh� s� 
các c# �i lính th" � Pháp; r�i m
t s� �i du h�c, thành tài r�i � l i. S� khá l�n �i 
t� 1975; r�i s� thuy�n nhân r�t �ông ��o t� 1978, 1979 �	n nay; còn m
t s� theo 
ch��ng trình ra �i có tr�t t� ODP và s� H.O. thu
c chính quy�n và quân �
i Sài 
Gòn �i "c�i t o v�. Ng��i Vi�t � n��c ngoài thành m
t c
ng ��ng nhi�u màu 
s�c v� m�i m�t. %ã có th	 h� m
t, th	 h� 2, th	 h� 3 và s�p t�i là th	 h� 4. 
H�u h	t ��u có tinh th�n d�n ch�, tr� m
t s� r�t nh' còn b�o th�, b� �nh h��ng 
quan ni�m phong ki	n, tuân theo chính ph�, coi l�i d y b�o c�a chính ph�, c�a 
��ng � quê nhà, c�a s� quán "ta" nh� là c�a cha m/, ph#c tùng không �i�u ki�n. 
T�t c� ��u ít nhi�u g�n bó v�i quê h��ng, t� hào v� truy�n th�ng dân t
c, c�m 
gi�n ch�ng l i ho�c phê phán chính th� �
c �oán � trong n��c, nh�ng kh� n�ng 
tác �
ng �	n tình hình chính tr� trong n��c thì r�t h n ch	. S� l�n bà con mang 
n.i oán h�n v� thân ph�n tha h��ng, ��ng th�i ��u thành � t khá, con cháu h�c 
và thành tài, $n ��nh, nên r�t ít ng��i th�c t	 ngh� �	n tr� h�n v� n��c sau này. 
Cu
c ��u tranh cho dán ch� là cu
c ��u tranh b�n b�, gay g�t c�a ��ng bào ta � 
trong n��c, vì chính ��ng bào �ang là n n nhân tr�c ti	p c�a ch	 �
 �
c �oán 
chà � p quy�n t� do, quy�n công dân. B� �è nén lâu, s�c b�t càng m nh khi có 
th�i c�. S�c �ng h
, �
ng viên, c$ v� và y�m tr" c�a bà con � n��c ngoài là r�t 
l�n, là vô cùng quan tr�ng. 
C�ng c�n nói chân th�c r,ng ��ng bào � trong n��c chán ngán nhng bài di(n 
v�n ki�u kh3u hi�u v�a kêu v�a r.ng � các cu
c h�p l�n � trong n��c, phát 
ng�y v� nhng bài báo dài mà sáo r.ng, ��y công th�c c�ng ��, h� chê c��i 
nhng b�c �nh nghi l( các nhà lãnh � o c� k- � trên �ài ch� t�ch, tr��c máy 
phóng thanh... thì h� c�ng ngán, c�ng ng�y, c�ng chê m
t s� sinh ho t chính tr� 
h�i ngo i, c�ng chung m
t ki�u cách nh� v�y... V+n là nhng nghi th�c c$ h�, 
c� qu t kh3u hi�u nhàm chán, nhng quan ch�c � o m o, �oàn ch� t�ch quan 
cách, di(n v�n lòng thòng theo công th�c; v+n là hai ki�u l�)i g. ch&i nhau mà 
l i r�t gi�ng nhau.! H� c�m th�y nhng hình th�c và n
i dung �y quá xa l  v�i 
cu
c s�ng, hoàn c�nh, tâm t�, tình c�m c�a nhân dân trong n��c, không lý gi�i 
và �áp �ng vô vàn v�n �� nóng b'ng và thi	t th�c c�a bà con, ít có tác d#ng h. 
tr" cu
c ��u tranh giành quy�n công dân c�a ��ng bào. Các t$ ch�c h�i ngo i 
c�ng cán d�t khoát t� b' các ki�u ho t �
ng b o l�c, phá ho i b,ng súng � n, 
ch�t n$, xâm ph m cu
c s�ng làm �n c�a ��ng bào l��ng thi�n; các chính khách 
c�c �oan �ã thúc gi#c các hành �
ng li�u l�nh ki�u thiêu th�n, b� ��ng bào trong 
n��c lên án và t o c� cho chính quy�n trong n��c lên gân, xi	t ch�t s� ki�m 
soát. Tôi thi	t ngh� cách tác �
ng l�n nh�t ��i v�i cu
c ��u tranh cho dân ch� � 
trong n��c là ho t �
ng chính tr� � h�i ngo i nên l�p nên nhng t$ ch�c thi	t 
th�c h�n, m� la các cu
c v�n �
ng quyên góp ti�n c�a theo các h��ng: 
- L�p qu- c�u giúp tr1 em b� suy dinh d�)ng n�ng (��c ch�ng 2 tri�u em t� s� 
sinh �	n 6 tu$i - tr1 em trong n��c t� 15 n�m nay sanh ra nh/ h�n tr��c trung 
bình 200 gam và ng�n h�n hai x�ng-ti-mét là m
t nguy c� cho nòi gi�ng) L�p 
qu- h. tr" th��ng binh v�a và n�ng c�a các bên trong cu
c chi	n, không phân 
bi�t thu
c bên nào (s� này ��c tính lên �	n 300.000 ng��i). Hi�n cu
c s�ng c�a 



s� bà con này vô cùng bi �át. 
- L�p q�y khuy	n h�c, c�p h�c b$ng cho h�c sinh gi'i � trong n��c và ra các 
tr��ng � i h�c ngoài n��c (m.i n�m kh�i ��u ch�ng 200 em, sau s! nâng lên 
�	n 800, r�i 1000 �	n 2000). 
- L�p qu- b�o t�n các di tích v�n hóa (ngoài khu % i N
i và các l�ng t3m � Hu	 
��"c UNESCO h. tr", có ch�ng 250 di tích v�n hóa có ý ngh�a c�n b�o l�n, 
trùng tu và duy trì, g�m các ��n chùa l�n nh� vùng Hoa L� (Ninh Bình), khu 
% i N
i Th�ng Lng t� ��i Lý (nay � trong khu v�c B
 Qu�c Phòng), cho �	n 
các m
 c�a các danh nhân nh� Nguy(n Du, %�ng Tr�n Côn, Nguy(n Khuy	n, 
Nguy(n %ình Chi�u... 
Các qu- này có th� ��t tên là Qu- tình th��ng t� s� 1 �	n s� 4. Không lo r,ng 
ti�n quyên góp s! vào túi tham nh�ng vì các Qu- �y ��u có c� quan qu�n tr� ��t 
� i di�n � trong n��c cùng �i�u ph�i t�n c� s�. Ch�c ch�n n	u th�c ph3m, sinh 
t�, sa, xe �3y các lo i cho th��ng binh... ��"c phân phát cùng v�i các h�c b$ng 
��"c c�p các di tích ��"c b�o t�n do công s�c c�a c
ng ��ng thì thanh th	 c�a 
c
ng ��ng s! ��"c phát huy m nh � trong n��c. Nó s! có tác d#ng b,ng hàng 
tr�m bài di(n v�n và hô hào, b,ng h,ng tr�m ngh� quy	t... Và lúc �y nhng bài 
di(n v�n và ngh� quy	t ch�c s! g�n h�n v�i cu
c s�ng � trong n��c, �i vào lòng 
ng��i nhanh và sâu. Tôi ngh� hi�n nay �ã là h�i ch�m, nh�ng v+n còn là th�i c� 
�� làm nhng vi�c thi	t th�c. %ó là vi�c thi�n, vi�c ngh�a, c�ng là vi�c làm r�t 
chính tr�, h"p ý bà con ta � ngoài n��c, h"p lòng bà con � trong n��c, r�t th�c 
t	 nh,m h. tr" cho phong trào d�n ch� � trong n��c. 
Khi tình th��ng �ã th�m ��"c trong và ngoài n��c, c
ng ��ng s! có �� sáng 
ki	n: quyên góp, bi�u di(n v�n ngh�, d  h
i, v� h
i, tri�n lãm, bán huy hi�u, góp 
hàng tháng m
t bu$i ti�n l��ng, làm vi�c thi�n nguy�n... �� góp vào các Qu- 
tình th��ng. Qu- có th� � t hàng ch#c cho �	n hàng tr�m tri�u �ô la, theo m�c 
�
 c�a tình th��ng ��"c kh�i �
ng. Khi chính tr� �ã �$i theo h��ng dân ch� 
hóa, các chuyên viên kinh t	, tài chánh, khoa h�c k- thu�t... � h�i ngo i s! là 
v�n c�c quý tham gia xây d�ng và phát tri�n ��t n��c; và c
ng ��ng ng��i Vi�t 
s! ra s�c v�n �
ng �� các n��c, các t$ ch�c qu�c t	, các h
i �oàn... giúp �), h. 
tr" và h"p tác v�i Vi�t nam �	n m�c cao nh�t, có l"i nh�t cho n��c nhà. � h�i 
ngo i, còn có r�t nhi�u b n ng��i n��c ngoài (Pháp, %�c Anh, Hoa K*, Nh�t...) 
làm �� ngh�: trí th�c, nhà báo, lu�t s� ngh� s�... h	t lòng h. tr" phong trào dân 
ch� trong n��c. Tiêu bi�u là ch� Irina Zisman, ng��i Nga, Giám ��c �ài T� Do 
� Moscow. Ch� nói và vi	t ti	ng Vi�t thành th o, yêu nhân dân Vi�t h	t lòng. 
Ch� �ã t�i Paris m�y l�n l�y tin và c$ �
ng cho �ài Irina. Ch� k� tôi nghe, nhng 
ng��i � s� quán Vi�t nam � Moscow c� b�t m�m ch� vì s" ti	ng nói ch� �	n bà 
con trong n��c. Ch� cho r,ng, ng��i Nga �ã du nh�p nhng ���ng l�i, chính 
sách sai l�m, nên nay ch� làm �� chu
c t
i cho h�. Chúng tôi k� nhau nghe: các 
cán b
 s� quán Vi�t � Nga, Ba Lan, %�c, Ti�p... ��u ngang nhiên bán h
 chi	u, 
hôn thú, gi�y ly hôn, b,ng lái, b,ng t�t nghi�p � i b�c... cho b�t c� ai, mi(n là có 
ti�n. Các gi�y t� �y ��u �óng d�u chính th�c c�a V# lãnh s� B
 ngo i giao, c�a 
các �y ban hành chánh Hà n
i, Sài Gòn, c�a các s� quán. Th�t ch�a có n��c nào 



làm ti�n qu0 quái ki�u h� th�ng �	n th	! Ch� Irina! Ti	ng nói c�a ch� ngay th�t 
và lôi cu�n, mang l i hy v�ng cho bi	t bao gia �ình và con ng��i Vi�t nam.  

H�ng �ông �ang lên 

Chính ho t �
ng âm �, b�n b�, b�t khu�t, r�t t� tin c�a các th	 l�c dân ch� báo 
hi�u h�ng �ông c�a ��t n��c sau �êm dài �
c �oán. Xin ch� th�y c�nh sôi �
ng 
làm �n mà v
i cho r,ng nhân dân không quan tâm gì �	n chính tr�? Cái gì ph�i 
�	n �ang �	n. Nhi�u s� ki�n l�ch s& cho th�y có nhng chuy�n bi	n r�t nhanh. 
%�u tháng 8-1945, khi �
i quân Quan %ông Nh�t ch�a th�m b i, th	 c�a quân 
�
i Nh�t � n��c ta còn r�t l�n. Chính ph� Tr�n Tr�ng Kim v+n còn t� tin và khí 
th	. Nhi�u vùng ch�a bi	t Vi�t Minh, ch�a th�y c� �' sao vàng. V�y mà ch� h�n 
hai tu�n, tình th	 chuy�n khác h�n. Không ai �oán tr��c ��"c câu nói c�a vua 
B�o % i là: Làm công dân m
t n��c t� do còn h�n làm vua m
t n��c nô l� ch� 
tr��c �ó 2,3 tu�n l(. Ngày ��u n�m 1954, không ai có th� d� �oán s! có m
t 
tr�n l�n nh� %i�n Biên Ph�, không m
t ai d� �oán quân Pháp s! ph�i rút kh'i 
mi�n B�c vài tháng sau �ó c�! Ngày ��u n�m 1975, không m
t ai �oán tr��c 
��"c tình hình sôi �
ng di(n ra sau �ó có 3,4 tháng: ch	 �
 Sài Gòn s#p �$, 
ng��i M- còn l i h�i h� rút h	t trong ho�ng lo n. Tr��c n�m 1989, có ai có th� 
ngh� r,ng b�c t��ng Berlin s! s#p �$ ch� trong có m
t �êm, không c�n �	n m
t 
ti	ng súng! Và tr��c n�m 1990 có ai d� �oán Liên Bang Xô Vi	t- t�ng l�p chi	n 
công hi�n hách cùng ��ng minh chi	n th�ng phát xít, t�ng phóng v� tinh nhân 
t o, c�ng ��u tiên ��a ��"c ng��i vào v� tr#, s�c m nh chi	n l�"c nghiêng ng� 
so v�i M-- th	 mà b.ng ch�c tan rã thành m
t lo t n��c riêng r!? 
Th�i � i c�a nhng chuy�n �
ng. C�a nhng chuy�n �
ng to l�n, b�t ng�, r�t 
khó d� �oán m
t cách chính xác. C� nh� là b��c g�n �	n cu�i th	 k0 20, b��c 
vào m
t thiên niên k0 m�i, l�ch s& r�o b��c nhanh h�n, d�n d�p h�n, vui v1 
h�n, theo h��ng ti	n b
, dân ch� r
ng kh�p h�n... 

Theo k'ch b�n nào? 

chuy�n nh/ tênh? Có th� ��t tên cu
c cách m ng dân ch� hi�n nay là cu
c cách 
m ng do l"i khí truy�n thông. V� khí hòa bình này ngang b,ng nhng �
i quân 
tuyên truy�n hùng h�u. Không hàng rào ki�m soát nào ngán c�n ��"c nó. T�t c� 
v�n �� là: t�n d#ng ��"c nhng ph��ng ti�n �y, và n
i dung qu�ng bá h"p v�i 
"kh3u v�" c�a xã h
i, n	u không s! phí công, phí th�i gian, vô tích s�. H"p lòng 
ng��i thì m�i v�n ki�n, chính ki	n s! ��"c nhân lên nhanh chóng. Nhng n
i 
dung ��u tranh tr��c m�t trên �ây có v1 th�p, nh�ng r�t l"i h i vì các l!: 
- %ông ��o qu�n chúng d( ��ng tình; 
- %�ng c
ng s�n khó lòng kh��c t�, vì chính h� �� ra n
i dung �$i m�i nh� v�y; 
h� c�ng yêu c�u nhân dân phát bi�u ý ki	n, góp ý v� quy�n t� hu, v� lu�t ��t 
�ai; chính h� c�ng ch� tr��ng �$i m�i thêm v� kinh t	 và t�ng b��c d�i m�i v� 
chính tr�, th�c hi�n �$i m�i v� pháp lu�t, �3y m nh s� nghi�p truy�n thông, "nói 
th�ng, nói th�t, nói h	t", "l�y dân làm g�c"... các l�c l�"ng dân ch� ch� yêu c�u 



h� làm th�t.s� nhng �i�u h� nói, không �� cho h� h�a hão, nói r�i b' d�y, nói 
m
t �,ng làm m
t n1o! B��c lên m
t b�c, �� r�i b��c lên b�c cao h�n. 
Cái k/t c�a ng��i c
ng s�n là �ã trót ch� tr��ng �$i m�i thì �âm lao �t ph�i theo 
lao, không th� làm c�m ch�ng, không th	 ng�ng l i, càng không th� quay l i 
phía sau! %�"c d� lu�n th	 gi�i r
ng rãi �ng h
. Yêu c�u �$i m�i v� pháp lý, 
th�c hi�n quy�n công dân ��y ��, th� nhng ng��i b� giam, b� tù ch� vì chính 
ki	n... là phù h"p, v�i yêu c�u tôn tr�ng Hi	n Ch��ng v� quy�n con ng��i. C�n 
nh� t$ng th�ng Pháp Mitterrand, t$ng th�ng M- Bill Clinton, chính ph� Nh�t, 
các n��c � Tây âu trong CEE, th� t��ng úc, t$ng th� ký Liên Hi�p Qu�c Butros 
Ali... ��u ��ng thanh yêu c�u chính ph� Vi�t nam �i�u �y. D�t khoát rõ ràng. 
V�i ý th�c trách nhi�m, khi tôn tr�ng quy�n con ng��i �ã tr� thành m
t giá tr� 
ph$ quát c�a th	 gi�i ngày nay, khi c
ng ��ng qu�c t	 không th� th� � khi nhân 
dân m
t n��c nào �ó b� chính quy�n c�a h� t��c �o t quy�n t� do. Ngh�a v# can 
thi�p nhân � o �ang vang lên trên các di(n �àn qu�c t	. Chính ph� Vi�t nam �ã 
nhi�u l�n long tr�ng cam k	t tôn tr�ng quy�n c�a công dân n��c mình; s� che 
d�u s� th�t và nói d�i quanh c�a h� �ang b� ph�i bày và luôn d�n chính quy�n � 
Vi�t nam vào th	 lúng túng, ch�ng �) b� �
ng. H� chia r! nghiêm tr�ng nh�t � 
�i�m này; nhng ng��i ph# trách v� kinh t	, v� ngo i giao, cãi vã gay g�t v�i 
nhng ng��i ph# trách v� an ninh, n
i chính c�ng v� �i�m này. 
Trên �ây c�ng là yêu c�u tr��c m�t v� dân ch� �a nguyên. %a nguyên v� chính 
ki	n chính tr�, da nguyên v� sáng t o trong v�n h�c ngh� thu�t, �a nguyên v� 
nhi�u thành ph�n kinh t	, nhi�u ch	 �
 s� h�u, trong �ó s� hu t� nhân ph�i là 
m
t n�n t�ng. 
Yêu c�u �a nguyên v� t$ ch�c chính tr� là yêu c�u ti	p theo t�t y	u. Khi �� ra 
yêu c�u này, nhng ng��i �� x��ng dân ch� hi�n nay hi�u r,ng c�n tránh tình 
hình các t$ ch�c chính tr� m�c lên nh� n�m, tranh cãi nhau vô l�n, gây nên h.n 
lo n chính tr� và xã h
i, nh� t�ng xây ra � m
t s� n��c xã h
i ch� ngh�a c�. H� 
mong mu�n r,ng tr��c m�t ch� nên có m
t t$ ch�c; m
t m�t tr�n, m
t phong 
trào, hay m
t chính ��ng mà thôi. T�t c� nhng ai mong mu�n ch�m d�t ch	 �
 
�
c �oán, th�c hi�n dân ch� m
t cách sòng ph�ng, tôn tr�ng ��y �� quy�n công 
dân thì xin m�i gia nh�p t$ ch�c chính tr� này - l�y tên là T�p H"p Dân Ch� 
ch�ng h n - k� c� nhng ��ng viên c
ng s�n có ý th�c dân ch� rõ r�t. Thanh 
niên nam và n ham ti	n b
, ��y s�c v��n lên s! gia nh�p �ông ��o. Ph# n 
Vi�t nam ph�n ��u cho quy�n bình ��ng và quy�n dân ch� ch�c ch�n là l�c 
l�"ng to l�n c�a t$ ch�c này. Các �� t& các tôn giáo - � o Ph�t, � o C� %�c, 
� o Tin Lành c�ng nh� các tôn giáo khác, v�n b� phân bi�t ��i x& g�n nh� công 
dân lo i hai c�ng s! gia nh�p t$ ch�c dân ch�. Nhng nhà kinh doanh chân 
chính mong mu�n làm �n nghiêm ch�nh, làm giàu h"p pháp c�ng s! là thành 
viên c�a t$ ch�c dân ch� 
Tình hình �ã chín �� d�ng lên t$ ch�c c�n thi	t này. T$ ch�c này s! ��i x& v�i 
��ng c
ng s�n theo tinh th�n bình ��ng, c�i m�, chân thành, tôn tr�ng l+n nhau, 
c nh tranh nhau trong vi�c ph#c v# nhân dân và ��t n��c, phê phán nhau trên 
tinh th�nxây ��ng, b,ng thi�n chí c�a m.i bên. Ai t�ng quan sát các cu
c tranh 
c& t$ng th�ng hay qu�c h
i g�n �ây � pháp, M-, ý, Anh... có th� th�y theo n	p 



s�ng dân ch�, ng��i th�ng c& t� tin, ph�n ch�n nh�ng không th� kiêu ng o vì 
bi	t bao th& thách còn � tr��c m�t; h� bi	t chân thành cám �n nhng ��i th� �ã 
�ua tranh ngay th�t v�i mình; ng��i b� m�t ch�c do th�t c& �àng hoàng công 
nh�n là mình thua cu
c nh�ng không n�n lòng, l i còn cám �n nhng ��i th� �ã 
giúp mình luôn t�nh táo khi c�m quy�n, g�i h� là nhng ��i th� xây d�ng... %ó 
c�ng là tinh th�n hi�p s� trong tranh c& dân ch�. 
Nhân dân s! ch�m d�t th�i k* th# �
ng v� chính tr�. Nhân dân v�a nô n�c làm 
�n, v�a nô n�c tham gia các sinh ho t chính tr�, công khai bàn lu�n v� chính tr� 
và nhân s� qu�c gia. Nhân dân s! cùng nhau t o nên d� lu�n xã h
i, tâm lý xã 
h
i và ý chí xã h
i. D� lu�n xã h
i s! �� m nh �� ng�n ng�a các hi�n t�"ng quá 
khích, c�c �oan, b�o th�. Nhân dân s! là tr�ng tài công minh công nh�n nhng 
t$ ch�c và cá nhân có tâm huy	t, có tài n�ng và công tâm. D� lu�n xã h
i s! �� 
m nh t o nên s�c ép tuân th� pháp lu�t và th�c hi�n công b,ng xã h
i. 
T� do báo chí ��"c b�t ��u th�c hi�n. Báo chí Vi�t nam s! thoát h�n kh'i s� áp 
��t �
c �oán: Ng��i vi	t không còn vi	t cho lãnh � o ��c mà s! vi	t �� nhân 
dân ��c. Nhân dân s! tham gia ý ki	n �ông ��o trên m�t báo và �ánh giá ��"c 
chính xác t� báo nào, bài báo nào là có ích cho xã h
i c�n khuy	n khích, t� nào, 
bài nào là có h i cho ti	n b
 xã h
i �� phê bình và phê phán. Nhng t� báo quan 
liêu, b�o th�, c�c �oan, kích �
ng, s! b� công lu�n lên án và t3y chay. Yêu c�u 
ti	p theo sau �ó s! là vi�c t$ ch�c h�u c& qu�c h
i, th�o hi	n pháp m�i sau khi 
�ã có nhng cu
c h�p liên t�ch gia các t$ ch�c chính tr� c� và m�i. Các cu
c 
b�u c& s! th�t s� sôi n$i, hào h�ng, ch�m d�t th�i k* m
t ��ng bao bi�n, l m 
d#ng quy�n ch�c, t� nh�n mình là nhân dân, là thay m�t cho nhân dân... Vi�c 
tri�u t�p h�p liên t�ch, bàn v� hi�n tình ��t n��c và gi�i pháp có th� do M�t Tr�n 
T$ Qu�c, m
t t$ ch�c s4n có ��m nhi�m. T$ ch�c tri�u t�p ch� có nhi�m v# 
thông báo th�i gian, ��a �i�m, còn n
i �ung s! do các t$ ch�c cùng ��a ra trên 
tinh th�n bình ��ng hi�p th��ng. M
t ng�)ng c&a s! ��"c loàn dân v�"t qua, 
��a ��t n��c vào m
t th�i k* m�i th�t s�, gia s� hoan nghênh c�a c� th	 gi�i 
hi�n � i. 
M
t th�i k* chuy�n ti	p s! di(n ra. Nhng quy ��nh c�n thi	t c�a th�i k* này s! 
��"c xác ��nh �� phát huy ý th�c trách nhi�m, m� r
ng t�ng b��c sinh ho t dân 
ch�, ��m h�o tr�t t� và an ninh xã h
i, n�n s�n xu�t và n�n hành chánh ��"c liên 
t#c v�n hành, tránh l"i d#ng c�a nhng k1 c� h
i. 
 
Yêu n��c và th�ng dân, �	ng l�c chính c�a dân ch� 

 
Yêu n��c là m
t giá tr� tinh th�n và � o ��c c$ truy�n c�a dân t
c. Th��ng 
n��c mình, th��ng dân mình c�ng là m
t ý th�c sâu ��m t� lòng yêu n��c �y. � 
c� hai phía c�a tr�n tuyên gi� t o c
ng s�n và Qu�c Gia c� ��u có nhng ng��i 
có tinh th�n dân t
c, có lòng yêu n��c và th��ng dân. Không bên nào có th� t� 
nh�n �
c quy�n v� giá tr� truy�n th�ng �y. � hai bên c�ng cùng có nhng ng��i 
c� h
i, vô trách nhi�m, ��t quy�n l"i cá nhân lên trên quy�n l"i dân t
c. Nhng 
ng��i d�n ch� chân thành � c� hai tr�n tuy	n c� c�n tìm ra nhau, b�t tay, sát 



cánh t o nên m
t t�p h�p m�i, m
t l�c l�"ng dân ch� hùng h�u. Nhân dân �ang 
ngóng ch�. Nhân dân t' ra thái �
 khi có m
t thê l�c ��i l�p �áng tin c�y và có 
tri�n v�ng. S� t�p h�p m�i �ã chín. Nó � i di�n cho xu th	 ti	n b
 và phát tri�n 
c�a ��t n��c, h"p v�i xu th	 c�a th�i � i. Nó t�nh táo, có ch�ng m�c, do có 
l��ng tâm và có quan �i�m th�c t	. Nó là h t nhân c�a s� th�c t�nh chung c�a 
quán chúng nhân dân. 
 
Cu�n sách này, 3 ph�n ��u nh,m vào m#c �ích góp ph�n làm rõ tình hình ��t 
n��c trong m
t th�i k* dài v�a qua theo m
t cách nhìn có trách nhi�m, khách 
quan, theo tinh th�n phê phán (c�ng là theo tinh th�n t� phê bình v� phê bình mà 
chính nhng ng��i c
ng s�n th��ng kêu g�i). Tác gi� ��c mong ��"c �ông ��o 
�
c gi� � trong n��c và � ngoài n��c, k� c� nhng ng��i ��ng viên c
ng s�n 
��c, phát bi�u ý ki	n, t o nên cu
c tranh lu�n ngay th�t và lành m nh. Các nhà 
s& h�c c�a n��c nhà ch�c ch�n s! vi	t l i s& c�a ��t n��c v�i trách nhi�m và 
hào h�ng. Ph�n cu�i này nêu lên m
t s� n
i �ung c�a gi�i pháp tr��c m�t, c�ng 
là t� s� �ánh giá v� quá kh�. 
Các v�n �� v� Hi	n Pháp m�i, ch	 �
 chính tr� m�i s! ��"c th�o lu�n th�t s� 
r
ng rãi trong nhân dân. Không nên coi m
t ch	 �
 � m
t n��c nào làm m+u 
m�c, khuôn phép. � Tây Ph��ng ch	 �
 chính tr� � Anh khác xa � %�c, � Hoa 
K* khác xa � Pháp; � Th#y %i�n l i khác h�n � Y. M.i n��c c�n tìm ra hình 
th�c thích h"p nh�t v�i �i�u ki�n c�a mình. Không có n��c nào � t ��"c n�n 
dân ch� hoàn thi�n, c�ng nh� không m
t con ng��i nào có th� hoàn thi�n nh� 
ông Thánh c�. B�n ch�t con ng��i luôn có m�t t�t và m�t x�u. 
Xã h
i c�ng v�y. M#c tiêu dân ch� luôn � phía tr��c, m.i ngày m
t hoàn thi�n 
cho �	n mãi mãi, vô cùng... Cái thú v�, hào h�ng c�a dân ch� là � �ó. Cu
c 
s�ng, v�n m�nh c�a dân t
c và ��t n��c ��t ra v�n �� xây d�ng dân ch� nh� m
t 
c&a m� t�t y	u trên con ���ng phát tri�n, $n ��nh và ph�n vinh, hòa nh�p vào 
c
ng ��ng th	 gi�i. Có qua c&a m� này, m�i ti�m n�ng nhân l�c và tài nguyên, 
bao g�m c� ý chí, trí tu�, hi�u bi	t, kinh nghi�m và tài s�n c�a các t�ng l�p nhân 
dân cùng v�i c�a chìm c�a n$i c�a ��t n��c, m�i ��"c phát huy nh,m m#c tiêu 
thoát kh'i nghèo nàn và l c h�u, �i �	n dân giàu, n��c m nh. M
t th�i k* th�nh 
tr� s! có th� m� ra. C�ng s! là th�i k* dân t
c Vi�t nam tìm l i th�y mình, t� làm 
giàu thêm b,ng nhng giá tr� m�i: th��ng yêu nhau thay cho thù h�n, cùng nhau 
hòa gi�i và hòa h"p sau chi	n tranh huynh �� t��ng tàn, �� �àn em chúng ta, con 
cháu chúng ta tin yêu nhau chung lòng chung s�c trong nhi�m v# xây d�ng quê 
h��ng. 
Trên �ôi cánh �
c l�p và d�n ch�, ��t n��c ta s! c�t cánh �� r�i bay cao và bay 
xa, trong �
i ng� nhng con chim báng kh'e kho�n, can tr��ng c�a b�u tr�i 
nhân lo i. 
 
B�t ��u vi	t ngày r,m tháng giêng Xuân Quý D�u, 
Hoàn thành ngày Trung Thu 1993: 
 
Thành Tín                                                                                                                                       



Giới Thiệu Tác Giả Bùi Tín 

 
Bùi Tín (sinh năm 1927), bút danh: Thành Tín; là một nhân vật bất đồng chính kiến người 

Việt, và từng là phó tổng biên tập của báo Nhân Dân, đại tá Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ông 

là con của Bùi Bằng Đoàn, nguyên Thượng thư Bộ Hình của triều đình Huế và nguyên Chủ tịch 

Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 

Hoạt động cách mạng 

Ông học ở Huế. Trong Cách mạng tháng Tám năm 1945, ông trở thành người hoạt động chính 

trị về mặt báo chí. Sau đó ông gia nhập Việt Minh. Ông đã chiến đấu trên hai mặt trận: cầm 

súng như một người lính (ông nhập ngũ năm 18 tuổi) và viết lách như là một nhà báo của Quân 

đội Nhân dân Việt Nam với bút danh Thành Tín. Theo các tài liệu công bố tại Hoa Kỳ, Bùi Tín 

có tham gia trong việc phỏng vấn các tù nhân Hoa Kỳ [1] và ngoài ra có tham dự việc lấy lời 

khai của John McCain.[1][2]. 

Bùi Tín đã có mặt ở dinh Độc Lập ngày 30 tháng 4 năm 1975 với tư cách phóng viên chiến 

trường. Sau chiến tranh, ông giải ngũ, tiếp tục viết báo, làm đến Phó tổng biên tập báo Nhân 

Dân, kiêm Tổng biên tập tuần báo Nhân Dân Chủ Nhật. 

Sự kiện 30 tháng 4 năm 1975 

Trong các hồi ký và bài viết của mình kể từ khi tỵ nạn tại Pháp, ông tự nhận là Đại tá và là sĩ 

quan cao cấp của Quân đội Nhân dân Việt Nam có mặt sớm nhất tại dinh Độc Lập, là người đi 

cùng đơn vị xe tăng đầu tiên đâm đổ cổng Dinh Độc Lập, và là người trực tiếp chấp nhận tuyên 

bố đầu hàng của Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Dương Văn Minh vào ngày 30 tháng 4 năm 

1975.[3][4] Điều này được ghi nhận trong sách của các tác giả người Mỹ về Chiến tranh Việt 

Nam, như Điệp viên hoàn hảo của Larry Berman và Vietnam: A History của Stanley Karnow, 

nhưng mâu thuẫn với lời kể của các nhân chứng của sự kiện ngày 30 tháng 4 năm 1975, trong 

đó có lời kể do chính Bùi Tín viết trong vòng vài năm sau sự kiện. 
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Về "quân hàm Đại tá" tại thời điểm 30 tháng 4 năm 1975, Thiếu tướng Nguyễn Công Trang của 

quân đội nhân dân Việt Nam khẳng định rằng vào thời điểm đó Bùi Tín chỉ mang quân hàm 

Thượng tá.[5] 

Về chi tiết Bùi Tín "là sĩ quan cao cấp của Quân đội Nhân dân Việt Nam có mặt sớm nhất tại 

dinh Độc Lập", lời kể của một số nhân chứng, trong đó có cả Bùi Tín, khẳng định rằng khi Bùi 

Tín đến Dinh Độc Lập thì tại đó đã có mặt các sĩ quan cao cấp hơn của Quân đội Nhân dân 

Việt Nam như Đại tá Nguyễn Công Trang, Thiếu tướng Nam Long: 

 Trong bài ghi nhanh của Bùi Tín (với bút danh Thành Tín) nhan đề Sài Gòn trong 

những giờ phút Lịch sử đăng trên báo Quân đội Nhân dân ngày 2 tháng 5 năm 1975, 

ông thừa nhận một sĩ quan cao cấp hơn mình là Phó Chính ủy Quân đoàn 2, Đại tá 

Nguyễn Công Trang, đã có mặt tại dinh Độc Lập trước ông.[6] Cũng thông tin này được 

Bùi Tín viết trong ký sự Sài Gòn trong ánh chớp chói lọi của lịch sử xuất bản năm 

1978[7] 

 Theo bài viết xuất bản năm 1985 của nhà báo Nguyễn Trần Thiết, người đi cùng Bùi 

Tín trên suốt chặng đường vào dinh Độc Lập, khi ông cùng Bùi Tín vào dinh thì được 

Thiếu tướng Nam Long, phái viên Bộ Tổng tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam, và 

Đại tá Công Trang đón tiếp.[8] Còn khi Tổng thống Dương Văn Minh đọc tuyên bố đầu 

hàng trên đài phát thanh thì đoàn nhà báo còn đang ở sở chỉ huy quân đoàn 3 đóng tại 

Củ Chi.[9] 

 Trong hồi ký của mình[5], Thiếu tướng Nguyễn Công Trang của quân đội nhân dân Việt 

Nam khẳng định Bùi Tín chỉ tới Dinh Độc Lập sau khi Tổng thống Dương Văn Minh từ 

đài phát thanh trở về. 

Về việc "trực tiếp tiếp nhận đầu hàng của Tổng thống Dương Văn Minh": Trong bài viết về sự 

kiện 30 tháng 4, nhà báo người Đức Borries Gallasch, người có mặt tại đài đài phát thanh và 

giúp các sỹ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam ghi âm tuyên bố đầu hàng của Tổng thống 

Dương Văn Minh[10], tường thuật sự kiện kể từ khi chiếc xe tăng đầu tiên của Quân giải phóng 

Miền Nam tiến vào Dinh Độc lập cho đến khi Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng 

trên đài phát thanh. Ông kể những gì mình chứng kiến về diễn biến quá trình Đại úy Phạm 

Xuân Thệ bắt Tổng thống Dương Văn Minh và Trung tá Bùi Văn Tùng tiếp nhận đầu hàng tại 

Đài phát thanh Sài Gòn. Trong toàn bài tường thuật, ông không có lời nào nhắc đến Bùi Tín.[11] 

Trở thành nhà bất đồng chính kiến 

Tháng 9 năm 1990 Bùi Tín sang Pháp dự hội hàng năm của báo L'Humanité (Nhân Đạo, báo 

của Đảng Cộng sản Pháp), rồi quyết định xin tỵ nạn tại Pháp, với lý do là để đấu tranh cho tự 

do, dân chủ và nhân quyền theo cách của ông. Ban đầu ông phê phán đường lối hiện hành của 

ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam mà ông cho rằng đã xa rời lý tưởng cộng sản. Dần dần, 

quan điểm của ông ngả sang phê phán cả chế độ cộng sản và lý thuyết xã hội chủ nghĩa, đòi hỏi 

một sự đổi mới tự do dân chủ một cách thật sự và nhanh chóng ở Việt Nam. 

Hai tác phẩm nổi tiếng của ông viết sau khi ra nước ngoài là Hoa xuyên tuyết và Mặt thật. Cuốn 

Hoa xuyên tuyết được có mặt trong nhiều danh sách tài liệu tham khảo của các dự án nghiên 

cứu về Chiến tranh Việt Nam.[12] 
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