
Từ theo cộng đến chống cộng (64): Xa lộ thông tin 
chỉ còn lề phải 
 
Báo chí vô sản định hình ở Liên Xô sau Cách Mạng Tháng Mười. Năm 1920, trong 
thư gửi Emma Goldman nữ chính trị gia Hoa Kỳ, Lênin cho tự do ngôn luận là một 
thiên kiến tư sản. Như vậy có thể hiểu báo chí vô sản thoát ra khỏi trào lưu giành 
quyền tự do ngôn luận mà nhân loại đã đeo đuổi từ những năm 40 của thế kỷ 19. 
 
Báo chí vô sản, theo Lênin, có chức năng tuyên truyền, giáo dục, cổ động và tổ chức 
phong trào hành động cách mạng thực hiện thắng lợi các nghị quyết của đảng Cộng 
sản. Để làm tốt chức năng đó, báo chí vô sản phải theo định hướng tuyên truyền 
trong từng thời kỳ, do Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng chỉ đạo. Theo định hướng, 
tức là phải chọn sự thật nào có lợi và loại bỏ sự thật nào không có lợi cho mục đích 
tuyên truyền. Để làm tốt việc tuyên truyền theo định hướng, báo chí cách mạng liên 
tục đưa tin, bài về những điển hình người tốt việc tốt nảy sinh từ phong trào thi đua 
trên các mặt trận chiến đấu, lao động sản xuất, học tập rèn luyện để trở thành những 
con người mới vì lý tưởng xã hội chủ nghĩa. 
 
Nội dung nói trên cho thấy mấy điều: 
 
Đó là nền báo chí của một xã hội khép kín. Báo chí thực chất chỉ là công cụ tru-
yền đạt mệnh lệnh từ trên (đảng, chính phủ) dội xuống, không có chức năng 
thông tin, không chấp nhận phản biện, không tự do ngôn luận. 
 
Cán bộ biên tập không xuất phát từ thực tiễn cuộc sống, không nhằm đáp ứng quyền 
được thông tin của bạn đọc để chuẩn bị nội dung tờ báo. Họ căn cứ vào tiến độ 
tuyên truyền do cấp trên chỉ đạo để lập kế hoạch minh họa bằng các bài báo. Linh 
mục Nguyễn Ngọc Lan viết: “Họ chỉ chịu trách nhiệm trước Đảng chứ không 
phải trước độc giả. Và chỉ quan tâm tới mục tiêu hơn là nội dung các bài báo” 
(Nhật ký 1990, ngày 5-11). 
 
Không có tự do ngôn luận thì mọi truy tìm sự thật là bất khả (Charles Bradlaugh – 
nhà cải cách xã hội Anh). Báo chí vô sản tước bỏ, bóp méo và bưng bít sự thật 
nhằm phục vụ cho mục đích tuyên truyền. Do đó, lẽ ra là công cụ tốt nhất cho 
việc mở mang trí tuệ con người thì ngược lại nó là công cụ ngu dân! 
 
Trong cuộc họp báo đầu tiên sau khi nhậm chức, Tổng thống Mỹ Obama nói: Một 
chính phủ lấn lướt báo chí, một chính quyền không phải đối mặt với giới tru-
yền thông cương trực và mạnh mẽ không phải là sự lựa chọn của nước Mỹ. 
Đối chiếu với câu nói đó, chúng ta thấy các báo chí vô sản ngược hẳn lại. 
 
Báo chí cách mạng Việt Nam theo hình mẫu báo chí vô sản của Lênin. Do đó chúng 
ta cùng xét xem nó đã gây những hậu quả gì cho xã hội và người đọc? 
 
Cách mạng và sự thật 
 



Trong các tập nhật ký, linh mục Nguyễn Ngọc Lan nhiều lần châm biếm các báo 
cách mạng cắt xén sự thật. Nhà xuất bản Tin (Paris) giới thiệu “Nhật ký 1988” của 
ông đặt câu hỏi: “Cái gì làm cho chúng ta tuy cùng một tiếng mẹ đẻ nhưng không 
cùng một ngôn ngữ? Cái gì làm chúng ta sợ sự thật?” 
 
Người viết bài này luôn dằn vặt bởi câu hỏi đó. 
 
Ở Việt Nam (cũng giống như các nước do đảng cộng sản lãnh đạo) để buộc cỗ xe 
báo chí đi đúng định hướng có đến bốn tay lái: Lái chính là Ban Tuyên huấn Đảng,  3 
lái phụ là Bộ Thông tin Truyền thông, Cục An ninh Văn hóa Bộ Công an và cơ quan 
chủ quản tờ báo. Để làm tốt việc tuyên truyền theo định hướng, báo chí cách mạng 
liên tục đưa tin những người và việc điển hình xuất hiện trong quần chúng để cổ vũ 
phong trào cách mạng. 
 
Trong bài giảng về viết tin, ông Hoàng Tuấn, tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam 
kể: Hồi đầu cuộc kháng chiến chống Pháp, khi chưa tìm ra một điển hình nông dân 
giỏi hưởng ứng lời kêu gọi tăng gia sản xuất của chủ tịch Hồ Chí Minh, ông đã cho 
bịa ra câu chuyện về một người nông dân gương mẫu vỡ hoang trồng khoai sắn. 
Không ngờ chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tin đó, đã hỏi địa chỉ người nông dân để tặng 
thưởng huy hiệu. Ông Tuấn đành phải báo cáo thật là mình cho bịa ra “điển hình” để 
cổ vũ phong trào. 
 
Trong chiến tranh rất cần có những điển hình xả thân vì chiến thắng. Nhiều tên tuổi 
được báo chị loan truyền theo sự hướng dẫn của các chính ủy và ban tuyên huấn 
Đảng đã đi vào lịch sử. Có nhiều chuyện nghe cứ lung linh như huyền thoại, Nhưng 
không mấy ai muốn hoặc dám nghi vấn. Ví dụ như tại sao anh Phan Đình Giót không 
dùng vật gì mà lại lấy thân mình lấp lỗ châu mai? 
 
Gần 30 năm sau chiến tranh, nhân kỷ niệm lần thứ năm mươi chiến thắng Điện Biên 
Phủ nhà báo Lưu Trọng Văn đã hết sức công phu sưu tầm tài liệu viết một loạt bài 
đăng trên năm kỳ tạp chí Kiến Thức Gia Đình (phụ bản báo Nông Nghiệp Việt Nam) 
chứng minh rằng: 
 
Không có chuyện Phan Đình Giót lấy thân mình lấp lỗ châu mai; 
 
Không có chuyện Tô Vĩnh Diện lấy thân chèn pháo; 
 
Cũng không có chuyện (thời chống chiến tranh phá hoại miền Bắc bằng không quân 
của Mỹ) giữa trận địa pháo Nguyễn Viết Xuân hô to: “Hãy nhằm thẳng quân thù mà 
bắn!” Câu này chỉ là một câu được ghi trong nghị quyết của chi bộ đại đội pháo cao 
xạ! 
 
Tất cả các chiến sĩ nói trên đều chiến đấu rất ngoan cường, hy sinh rất anh dũng, 
góp phần cho chiến thắng. Tuy nhiên trước lúc hy sinh tất cả họ đều không có ai làm 
cái gì mà sau này các nhà báo đã tô vẽ. 
 
Những bài báo của Lưu Trọng Văn đăng trên một tạp chí ít người đọc nhưng đã làm 
cho ông Nguyễn Khoa Điềm, ủy viên Bộ Chính trị, trưởng Ban Tuyên huấn Trung 
ương tức giận phê phán gay gắt. 



 
Cũng năm đó, Lưu Trọng Văn trích “Hồi ký không tên” của Lý Quý Chung, đoạn kể 
ông Dương Văn Minh chủ động đầu hàng như là thực hiện một nhiệm vụ cao cả, 
đăng trên Nhà Báo và Công Luận cuối tháng (của Hội Nhà báo Việt Nam), số kỷ 
niệm 30/4. Báo này vừa phát hành đã bị thu hồi nhưng không cho đưa tin lý do bị thu 
hồi và bị đình bản. Lý do thu hồi thực sự là ở thời điểm đó chưa cho phép đề cao vai 
trò ông Dương Văn Minh, mà đề cao sức mạnh của các quân đoàn buộc ông Minh 
phải đầu hàng. (Dù đã được ông Võ Văn Kiệt đọc, ông Trần Bạch Đằng viết lời giới 
thiệu, quyển hồi ký này vẫn buộc phải biên tập và in lại). 
 
Mới đây, trong cuộc góp ý kiến cho một tờ báo đang sa sút, ông Xuân Cang nguyên 
tổng biên tập báo Lao Động tâm sự: ngay khi bước vào nghề làm báo ông đã dặn 
mình, bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải nói cho được sự thật. Ông kể, năm 1986 ông 
cho rằng bài viết của ông Lê Giản, nguyên giám đốc Nha Công an đầu tiên của nước 
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, trong bài có câu “nhà đã dột từ nóc rồi”. Vì câu nói đó, 
ông bị Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng dũa te tua. Người ta hỏi, ông không biết 
nói nóc nhà là ám chỉ Bộ Chính trị hay sao? (Thực ra nhà thơ Việt Phương là người 
đầu tiên có ý nghĩ này trong câu thơ “bùn đã vấy đến chín tầng mây”. Ông đã phải trả 
giá bằng những năm rời khỏi bàn viết trong dinh thủ tướng để lao động cải tạo tư 
tưởng). May do ông Xuân Cang, thời điểm này vừa bắt đầu “đổi mới” cho nên ông 
được tổng bí thư Nguyễn Văn  Linh thông cảm cho làm bản kiểm điểm, tránh không 
được tái phạm. Ông Xuân Cang kết luận: “Cho đăng bài viết đó là không biết cách 
nói sự thật!” Người nghe lấy làm tiếc vì ông không cho biết trước cái sự thật “nhà đã 
dột từ nóc rồi” thì phải biết dùng cách nói nào để không bị dũa te tua? Chẳng lẽ cách 
tốt nhất là… cất bút? 
 
Trong tập “Hồi ký của các nhà báo lão thành” ở thành phố Hồ Chí Minh xuất bản 
năm 2003 có bài “làm báo không dễ” của tôi đã bị cắt sửa te tua. Tôi than “có lẽ mình 
phải viết thêm bài ‘viết hồi ký cũng không dễ’!” Ông Đinh Phong (nguyên Chủ tịch Hội 
Nhà báo thành phố Hồ Chí Minh) là người biên tập thanh minh: Ông phải thông cảm 
cho cái khó khăn của tôi. Khi ông Phạm Dân chủ nhiệm Câu lạc bộ Nhà báo Cao tuổi 
đưa bài này sang cho tôi đã có lời răn đe: ‘Cậu muốn ở tù thì đăng nguyên văn bài 
này!’ Mình phải cố cắt bỏ, sửa chữa để đăng được bài cho ông đấy!” 
 
Bài hồi ký nói trên kể lại mấy bài báo viết những sự thật không được nhà cầm quyền 
bằng lòng: 
 
Một là chuyện ông La Ngọc Toàn, chủ nhiệm Hợp tác xã Cơ khí Đồng Tâm tham 
nhũng và đánh đập những xã viên dám tố cáo ông ta. Đảng bộ quận Gò Vấp bao 
che cho ông và giới thiệu ứng cử vào Hội đồng Nhân dân Thành phố khoá đầu tiên. 
Chuyện thứ hai là ông Nguyễn Văn Tài, giám đốc Xí nghiệp Hóa màu Tân Bình phơi 
nắng công nhân và cắt tiêu chuẩn gạo của họ, nhưng được Nguyễn Văn Linh bao 
che. 
 
Nói về tác hại của việc kiểm duyệt, cắt xén sự thật, nhà văn Nga vĩ đại A. Solzhenit-
syn đã viết: “Đây không chỉ đơn thuần là bóp nghẹt tự do mà là sự gắn xi vào trái tim 
dân tộc đó, xóa bỏ ký ức của dân tộc đó”. Vì vậy rất cần phục hồi những bài viết đã 
bị kiểm duyệt cắt bỏ, nếu còn có thể tìm lại. 
 



Một lần, tôi đem vấn đề báo chí cách mạng và sự thật bàn với ông Trương Tịnh Đức, 
nguyên Ủy viên Ban biên tập Đài phát thanh Giải phóng và là giảng viên Trường Báo 
chí Giải phóng. Ông Trương Tịnh Đức kể: Sau Mậu Thân 1968, các cơ quan lãnh 
đạo của Mặt trận Giải phóng miền Nam không còn đất để trú đóng an toàn đã phải 
kéo sang ở nhờ đất nước bạn Campuchia. Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền 
Nam đã có sáng kiến chỉ đạo Đài Phát thanh Giải phóng soạn bài tường thuật về một 
cuộc hội nghị đã được tổ chức rất hoành tráng ở giữa vùng giải phóng miền Nam. 
Lúc ấy ông Trương Tịnh Đức tỏ ý băn khoăn, làm như vậy là vi phạm quá nghiêm 
trọng tính chân thật của báo chí. Ông Võ Nhân Lý, Giám đốc Thông tấn xã Giải 
phóng thuyết phục: “Ông đừng quá trung thành với lý thuyết. Trong hoàn cảnh chiến 
tranh chúng ta phải đặt lợi ích của cách mạng lên trên tính chân thật ông ạ. Báo chí 
cũng là một mặt trận mà!” 
 
Dù ở hoàn cảnh nào, khi đã một lần đặt lợi ích lên trên sự thật thì từ đây các lợi ích 
sẽ có nhiều lý do để đòi phải tiếp tục được đặt lên trên sự thật. Đầu tháng 6 năm 
2009, trong cuộc họp hội nghị về định hướng thông tin, ông Đặng Khắc Thắng phó 
giám đốc Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Nghệ An đã cho rằng: “Bảo định hướng 
thông tin phù hợp với lợi ích xã hội, thật ra là phù hợp ý kiến lãnh đạo của 
Đảng chứ không hẳn phù hợp với lợi ích của nhân dân!” Cứ xem cách chỉ đạo 
thông tin về dự án Bauxite, vấn đề mà cả nước đang quan tâm hiện nay thì quả đúng 
như phát biểu của ông Thắng. Báo chí chỉ đăng ý kiến của những người hùa theo Bộ 
Chính trị, tất cả những phản biện của các nhà khoa học không báo nào đăng. Nhà 
thơ Bùi Minh Quốc có hai câu chua xót về tình trạng này: 
 
“Khí trời mỗi ngày ta thở, 
 
Bị ô nhiễm bởi bao lời dối trá!” 


