
Từ theo cộng đến chống cộng (65): Báo chí nói 
tiếng nói của ai? 
 
Báo chí là công cụ của Đảng! Nguyên lý đó những người làm báo Việt Nam đều phải 
thuộc nằm lòng. Kỷ niệm Ngày Nhà báo Việt Nam, trước một tuần, trên truyền hình 
HTV ra rả bài hát tuyên truyền: Nhà báo nhà báo Việt Nam, một lòng trung thành với 
Đảng. Sau đổi mới, ông tổng bí thư Nguyễn Văn Linh đã có sáng kiến quan trọng 
thêm cho báo chí Việt Nam mệnh đề thứ hai: “Là diễn đàn của quần chúng”. Một vài 
cán bộ báo chí quá say sưa với đổi mới cứ tưởng cái diễn đàn của ông Linh đã hoàn 
toàn chấp nhận tự do tư tưởng, nhà báo có thể phản biện mọi chính sách đã ban 
hành. nhầm lẫn đó khiến không ít người phải trả giá. 
 
Trong cuộc hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương (khóa 6) ở buổi thảo 
luận tổ, ông Bùi Tín, khi đó là phó tổng biên tập báo Nhân Dân kể, ông rất khó trả lời 
khi các đồng nghiệp Phương Tây hỏi vì sao đảng Cộng sản Việt Nam không chấp 
nhận đa nguyên? Ông Bùi Tín cho rằng Đảng nên chấp nhận đa nguyên để thực 
hiện dân chủ. Theo ông, thực tế Việt Nam đã có những yếu tố đa nguyên: đảng 
Cộng sản, đảng Dân chủ và đảng Xã hội hợp tác với nhau rất tốt đẹp; Mặt trận Tổ 
quốc gồm nhiều đoàn thể có những tiếng nói khác nhau; các tờ báo của mọi giới, 
mọi từng lớp thể hiện những mong muốn rất đa dạng. Ông Bùi Tín nói dài hơn 30 
phút, được toàn tổ gồm những tổng biên tập báo, đài phát thanh, đài truyền hình 
lắng nghe. Tổ trưởng tổ này là ông Thái Linh, phó trưởng Ban Tuyên huấn Trung 
ương không ngắt lời mà có vẻ khuyến khích ông Bùi Tín. Không ai ngờ trong buổi 
tổng kết hội nghị, ông Đào Duy Tùng, ủy viên Bộ Chính trị, phụ trách cả khối tuyên 
huấn, báo chí, văn nghệ đã cao giọng phê phán: thật đáng chê trách là tại cuộc 
họp gồm toàn cán bộ cốt cán của Đảng mà lại có một đồng chí nồng nhiệt cổ 
vũ thực hiện đa nguyên! Đồng chí đó không biết rằng đa nguyên là hình thức 
dân chủ mị dân của chủ nghĩa tư bản. Đòi đa nguyên được, rồi sẽ đòi đa đảng! 
 
Hôm đó ông Bùi Tín ngồi ở hàng ghế gần cuối hội trường, rất ít người nhìn thấy ông 
hai tay chống cằm, mặt cúi gằm, mớ tóc dài rũ xuống hai vai, không biết ông đang 
bực tức hay ngượng ngùng, nhưng vẻ thiểu não thì lộ rõ. 
 
Ít lâu sau, nhân có cơ hội đi công tác sang Pháp, ông Bùi Tín đã trình bày một cách 
có hệ thống quan điểm của mình trong bài trả lời đài BBC Việt ngữ. Thật ra, trước đó 
ở trong nước đã có nhiều người từng nói những điều ông Bùi Tín nêu ra như các 
ông Trần Xuân Bách, Hoàng Minh Chính, Nguyễn Kiến Giang, Nguyễn Hộ, Phan 
Đình Diệu…). 
 
Năm 1989, nhân dịp đi công tác ở Bắc Triều Tiên, bà Kim Hạnh tổng biên tập 
báo Tuổi Trẻ đã viết một bài bút ký miêu tả rất sinh động tệ sùng bái cá nhân ở 
đất nước này đối với lãnh tụ Kim Nhật Thành. Tờ Tuổi Trẻ đăng bài bút ký của 
bà vừa phát hành thì Bắc Triều Tiên lập tức gửi công hàm phản đối Việt Nam 
bôi nhọ lãnh tụ và nhân dân họ. 
 
Cuối năm đó, trong cuộc hội nghị tổng kết rút kinh nghiệm hoạt động báo chí do ông 
Đào Duy Tùng chủ trì, chuyện phản ứng của Bắc Triều Tiên được đem ra mổ xẻ. 



Ông Hà Xuân Trường, ủy viên Trung ương Đảng, tổng biên tập tạp chí Cộng Sản xin 
hiến kế. Ông Trường cho rằng sở dĩ Bắc Triều Tiên có cớ phản ứng bài báo của Kim 
Hạnh là do cơ chế quản lý báo chí của Đảng ta: “Báo là công cụ của Đảng, báo nói 
tiếng nói của Đảng”. Để tránh bị phản ứng kiểu này, Đảng nên thay đổi cơ chế quản 
lý báo chí: Đảng lãnh đạo báo chí, nhưng mỗi tờ báo có tiếng nói riêng của mình, 
chứ không phải chỉ nói tiếng nói của Đảng. Hình như ông Trường chưa nói hết ý 
mình nhưng tiếng đập bàn khá mạnh của ông Tùng đã cắt ngang lời ông. Ông Tùng 
với vẻ mặt giận dữ cố nén, gằn từng tiếng: “Đồng chí phụ trách cơ quan lý luận của 
Đảng, chẳng lẽ đồng chí quên rằng báo chí là công cụ của Đảng là một vấn đề có 
tính nguyên tắc? Tôi xin nhắc lại cho tất cả các đồng chí phải ghi nhớ: Báo chí là 
công cụ của Đảng, nói tiếng nói của Đảng! Nguyên tắc đó là bất di bất dịch, không 
bao giờ được phép thay đổi, không có đổi mới ở chỗ này!” Ông Hà Xuân Trường đỏ 
bừng mặt, im lặng. Ông Đào Duy Tùng hạ giọng: “Vấn đề của chúng ta là phải chọn 
những người có trình độ chính trị vững vàng làm tổng biên tập để không phạm phải 
những lỗi quá ấu trĩ”. 
 
Ông Hà Xuân Trường im lặng suốt buổi họp còn lại. Trước đây, ông Trường đã một 
lần bị hụt chân khi cùng với các ông Hoàng Minh Chính, Đặng Kim Giang, Nguyễn 
Kiến Giang tán thành quan điểm “xét lại hiện đại” của tổng bí thư Kruchchev. Tất cả 
các ông kia đều phải vô tù, chỉ ông Trường mau mắn xin sám hối nên được thăng 
quan tiến chức. 
 
Lần này, Đảng không bỏ qua cho ông. Đại hội Đảng khóa 7, mặc dù ông hãy còn trẻ, 
khỏe hơn nhiều người khác, nhưng đã không được đề cử vào Ban Chấp hành Trung 
ương và phải trao lại chiếc ghế tổng biên tập tạp chí Cộng Sản cho ông Hà Đăng, dù 
ông này không có nhiều lý luận bằng ông. 
 
Bà Kim Hạnh lại phạm một lỗi mới không thể tha thứ, đó là đưa lên Tuổi Trẻ 
một tin rất cũ: Bác Hồ đã từng có vợ! Toàn thế giới đã biết chuyện này, nhưng 
người Việt Nam chưa được phép biết. Lần này bà bị cấm làm báo vô thời hạn! 
Nhưng thật đáng khen, bà đã có sáng kiến đẻ ra tờ Sài Gòn Tiếp Thị bằng cách 
nhẫn nại âm thầm đứng sau lưng một người khác. 
 
Thực hiện nghị quyết đại hội 6 Đổi mới của đảng, Quốc hội Việt Nam xây dựng Luật 
Báo Chí. Tại cuộc họp này, giáo sư Lý Chánh Trung, một cây bút báo chí nổi tiếng 
trước 1975 (với những bài viết chống Mỹ và chính quyền Sài Gòn, đặc biệt có bài 
viết ca tụng chủ tịch Hồ Chí Minh là bậc vĩ nhân khi cụ từ trần) đề nghị cho xuất bản 
báo chí tư nhân, đúng tinh thần của hiến pháp và phù hợp với xu thế mở rộng dân 
chủ, hội nhập. Có lẽ giáo sư không thể ngờ vấn đề ông đặt ra là gây bực tức cho các 
nhà lãnh đạo của Đảng đối với ông, đặc biệt là tổng bí thư Nguyễn Văn Linh. Người 
chống lại ông mạnh mẽ nhất không phải các đảng viên là đại biểu Quốc hội mà là bà 
luật sư Ngô Bá Thành, người đồng đội của ông ở nội thành ngày nào. Cũng khoảng 
thời gian này, với tư cách Phó Chủ tịch Liên hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật, giáo 
sư Trung tổ chức cho nhà văn trẻ Dương Thu Hương nói về quyển tiểu thuyết 
“Những thiên đường mù” đang gây xôn xao dư luận bởi động tới một đề tài cấm kỵ 
trước “đổi mới”. Ông đã không ngờ, quyển sách này bị coi là  vượt xa ranh giới “đổi 
mới”, một quyển sách chống Đảng! Giọt nước tràn ly. Giáo sư không được Mặt trận 
Tổ quốc để cử vào danh sách Quốc Hội khóa kế tiếp. Tệ hại hơn, đầy đó râm ran 
rằng lợi dụng tình hình Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu sụp đổ, một 



số phần tử thuộc lực lượng thứ ba đang âm mưu diễn biến hòa bình, cụ thể là giáo 
sư Lý Chánh Trung tạo diễn đàn cho nhà văn phản động Dương Thu Hương chửi 
Đảng, rồi dùng diễn đàn Quốc Hội đòi cho ra báo tư nhân. Tại trường cán bộ cao cấp 
quân đội, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lê Đức Anh nói toẹt câu chuyện trên nhằm 
nâng cao tinh thần cảnh giác cho các sĩ quan. Ông Bộ trưởng đang hùng hồn thì bất 
ngờ một sĩ quan trẻ đập bàn hét lớn: “Nói láo!” rồi đứng lên rời khỏi hội trường. Lập 
tức cảnh vệ đuổi theo đưa anh gặp đại tá phó hiệu trưởng. Đó là đại úy Lý Tiến 
Dũng, quân nhân có quân hàm thấp nhất cuộc họp, vừa mới từ chiến trường chống 
bọn diệt chủng Pol Pot trở về. Trả lời ông đại tá, Lý Tiến Dũng nói: “Nếu ban nãy 
ngồi đối diện với ông ấy, tôi đã cho một cái tát! Bởi vì tôi không thể ngồi nghe kẻ nào 
chửi cha mình”. Sau đó, anh cởi áo lính, đi tập viết báo. Hơn 10 năm sau, anh trở 
thành một cây bút chính luận sắc bén, rồi trở thành tổng biên tập báo Đại Đoàn Kết 
và nổi tiếng vì dám quyết định đăng thư của đại tướng Võ Nguyên Giáp yêu cầu 
không phá bỏ Hội trường Ba Đình, sau khi đã có lệnh cấm của Ban Tuyên huấn 
Trung ương Đảng (có 9 tờ báo không dám đăng lá thư này). Anh bị bãi chức tổng 
biên tập bởi đi không đúng lề phải của ông Lê Doãn Hợp, lại còn viết bài xài xể phó 
Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Hồng Vinh là người thiếu năng lực và 
không có tư cách (Hồng Vinh cũng là người không cho báo Quốc Tế của Bộ Ngoại 
giao đăng bài của ông Võ Văn Kiệt. Ông Kiệt chất vấn, nhưng không được trưởng 
Ban Tuyên huấn Nguyễn Khoa Điềm trả lời. 
 
Trong cuộc họp hội đồng nhân quyền năm 2009, nhiều quốc gia yêu cầu Việt Nam 
cho xuất bản báo chí tư nhân, đã bị Việt Nam bác bỏ. Thật ra, dù cho ra báo tư 
nhân mà vẫn phải chịu sự chỉ đạo của Ban Tuyên huấn Đảng Cộng sản thì 
cũng không thực sự có tự do báo chí, không thoát khỏi chiếc kim cô công cụ. 
Những năm vận hành của tờ Tin Sáng sau 1975 đã chứng minh điều ấy. Tin 
Sáng không phải là tờ báo được thông tin tự do, bởi thường xuyên phải nhận 
chỉ thị “định hướng”. Thế mà Đảng vẫn không yên tâm, vẫn buộc nó sớm 
“hoàn thành nhiệm vụ”. 
 

 
 
 


