
Từ theo cộng đến chống cộng (66): Nhà báo là 
chiến sĩ 
 
Nhà báo được đảng Cộng sản vinh danh là “những chiến sĩ xung kích trên mặt trận 
văn hoá tư tưởng”. Vinh dự này khiến cho nhiều người không tích cực trao dồi nghề 
nghiệp mà chỉ cố nâng cao lập trường tư tưởng. Cứ đọc lại báo chí Việt Nam hồi 
cải cách ruộng đất và chống Nhân văn Giai phẩm sẽ thấy các chiến sĩ xung 
kích đã bóp méo sự thật, vu khống trắng trợn như thế nào để biến hàng ngàn 
người dân vô tội trở thành bọn cường hào gian ác, biến ông Nguyễn Hữu Đang, 
nhà yêu nước lão thành (người thiết kế và chỉ đạo thi công lễ đài Ba Đình cho kịp 
buổi lễ tuyên ngôn độc lập 2/9/1945), nhà báo, học giả Phan Khôi, một nhà báo lỗi 
lạc, nhà văn Thụy An trở thành những tên gián điệp nguy hiểm! 
 
Những cây bút không “xung kích” theo đúng mục tiêu của Ban Tuyên huấn 
Đảng đều bị loại bỏ từng thời kỳ. Sau giải phóng miền Bắc, nhà báo Hiền Nhân và 
nhiều cây bút của Hà Nội trước kia phải cất bút. Sau khi báo Tin Sáng hoàn thành 
nhiệm vụ, đội ngũ này được phân loại, chỉ cho một số ít người được tiếp tục làm 
báo. Chủ nhiệm báo Ngô Công Đức, tổng biên tập Hồ Ngọc Nhuận được mời một 
cách lịch sự đi làm công việc khác. Ông Nhuận được làm Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ 
quốc thành phố Hồ Chí Minh, nghe có vẻ sang trọng nhưng là để vô hiệu hóa cây bút 
báo chí sắc bén và trung thực này. Nhiều cán bộ báo chí từ “phong trào” nhưng 
trong quá trình làm việc tỏ ra không tuân thủ sự chỉ đạo của Tuyên huấn Đảng cũng 
bị loại khỏi “đội ngũ xung kích” như Hoàng Phủ Ngọc Tường, Kim Hạnh, Thế 
Thanh…, nhà văn Nguyên Ngọc, vì viết bản “Đề dẫn” đòi mở rộng tự do sáng tác và 
cho đăng Nguyễn Huy Thiệp phơi bày ung bướu trong cơ thể “xã hội chủ nghĩa tốt 
đẹp”, phải bị bãi chức. Chỉ vì bênh vực ông Nguyên Ngọc, nhà thơ kiêm nhà báo Bùi 
Minh Quốc đã bị khai trừ khỏi Đảng và treo bút. 
 
Năm 1994, làng báo Việt Nam xảy ra chuyện ầm ĩ ở báo Lao Động. Bốn cán bộ cốt 
cán của báo là tổng thư ký tòa soạn Lý Quý Chung, trưởng ban kinh tế xã hội Trần 
Trọng Thức, chánh văn phòng Nguyễn Hữu Tính, cây bút phiếm luận Ba Thợ Tiện 
(tức Hoàng Thoại Châu từng được giải nhất về thơ thời đệ nhất Việt Nam Cộng Hoà) 
đề nghị tổng biên tập chọn giữa bốn người họ, hoặc ông Hồng Đăng phó tổng biên 
tập, vì ông này hách dịch tới mức anh em không chịu nổi. Hồng Đăng phản công lại 
bằng cách bắn tin với tổng cục 2 (tình báo thuộc Bộ Quốc phòng) rằng ở báo Lao 
Động có một nhóm âm mưu thực hiện diễn biến hòa bình. Vậy mà Bộ Chính trị sợ 
hãi, ra quyết định không cho một số người, trong đó có tổng biên tập tiếp tục làm 
báo! 
 
Có những người đã được coi là đạt tiêu chuẩn làm báo, nhưng sau đó vì có quan hệ 
với người không được tin cậy thì cũng phải bị loại. Ông Nguyễn Ngọc Lan không 
cùng quan điểm với Đảng về vụ Phong thánh Tử đạo thì vợ ông, bà Thanh Vân, dù 
đang là cây bút đắc lực của tờ Tin Quận 5 cũng phải bị sa thải. Trong “Nhật ký 1990 
– 1991”, Nguyễn Ngọc Lan viết theo lời chị Thanh Vân: chỗ làm vẫn cần, nhưng có 
quyết định cho nghỉ việc của Ủy ban Nhân dân Quận và Quận ủy. Tru di tam tộc đó 
mà. Ông trưởng phòng và bà phó phòng đùn đẩy nhau việc đưa tờ giấy quyết định 



nghỉ việc cho nhà báo Thanh Vân, vì thấy nó kỳ cục quá, không mở miệng được. 
Các bạn đồng nghiệp thì được một bữa khóc. 
 
Ông Trần Trọng Thức nhiều năm là giáo viên thỉnh giảng của khoa Báo Chí trường 
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh nhận xét nội dung đào 
tạo người làm báo như sau: Chương trình đại học báo chí không coi trọng đúng mức 
phần nghiệp vụ báo chí. Trong 194 đơn vị học trình, chỉ có 30 đơn vị học trình cho 
các môn tác nghiệp báo chí. Các thể loại thông tấn chỉ có bốn đơn vị học trình. Chính 
vì phải đào tạo “nhà báo là chiến sĩ sắc bén về tư tưởng”, cho nên các học phần về 
triết học, chính trị Mác-Lê được đặt cao hơn các bài học về nghiệp vụ. Học viên báo 
chí được tuyển với tiêu chuẩn chính trị (lý lịch gia đình, quan điểm lập trường), 
cao hơn nghề nghiệp, cho nên có 50% không có năng khiếu làm báo, có 20 % 
số người tốt nghiệp đại học báo chí không viết được bài. 
 
Từ sau 30/4/1975, báo chí cách mạng có gì mới? 
 
Xin nói rằng: có! Báo chí miền Bắc trước 1975 là hóa thân của loại truyền đơn 
tuyên truyền. Những sự kiện lớn như Đại hội Đảng, kỳ họp Quốc Hội, các báo chỉ 
được phép đăng lại đúng bản tin của Thông Tấn xã Việt Nam. 
 
Điều đặc biệt mới mẻ sau 1975 là sự có mặt của tờ nhật báo Tin Sáng và tạp chí 
Đứng Dậy. Mặc dù cũng phải lựa lời mà nói theo cái khuôn của Ban Tuyên huấn 
Đảng đưa ra, Tin Sáng có cách viết mới mẻ gần với sự thật hơn những đứa con ruột 
của Đảng. Đương nhiên tờ Tin Sáng có số phát hành cao hơn báo Đảng. Đó là điều 
chế độ không thể chấp nhận. 
 
Sau khi Tin Sáng “hoàn thành nhiệm vụ”, Ban Tuyên huấn của Đảng sàng lọc những 
người ít gai góc, đưa về tăng cường cho hai tờ báo Sài Gòn Giải Phóng và Tuổi Trẻ. 
Nhóm về Tuổi Trẻ nhanh chóng biến tờ báo này từ một tờ nội sang của Thành Đoàn 
trở thành một tờ báo thông tin đa dạng, sinh động. Sở dĩ nhóm này làm được điều 
đó là do có hai nhà báo giỏi là Lý Quý Chung, Trần Trọng Thức. Nguyên nhân thứ 
hai không kém quan trọng là ông tổng biên tập Võ Như Lanh (vào nghề từ việc làm 
nội san của phong trào sinh viên) đã mạnh dạn giao việc cho các anh có nghề. Trái 
lại, bên báo Sài Gòn Giải Phóng tổng biên tập vốn là tổng giám đốc Thông Tấn xã 
Giải phóng, đương nhiệm phó trưởng ban thứ nhất Ban Tuyên huấn Thành ủy, 
người từng có lý thuyết “lợi ích cách mạng cao hơn sự thật”, đâu có thể để cho các 
nhà báo chế độ cũ vậy mình phải làm báo như thế nào! 
 
Tờ Tuổi Trẻ không lâu sau đã được bạn đọc vồ vập. Ban đầu bạn đọc của nó là sinh 
viên, học sinh, dần dần nó giành cả bạn đọc là cán bộ, đảng viên của báo Đảng, 
khiến báo chí cả nước nhìn vào đó để học hỏi đổi mới nội dung và hình thức. Tuy 
vậy những “ông thầy” ở đây vẫn không được quý trọng. Chị Kim Hạnh, tổng biên tập 
báo Tuổi Trẻ (sau ông Võ Như Lanh), đã từng thổ lộ: Quản lý các anh này luôn bị 
trên đe dưới búa. Cấp trên thì lo ngại dò xét, còn các anh thì hay đấu tranh khi có 
những bài bị gác không thỏa đáng. Cuối cùng số đông trong ban biên tập muốn tờ 
báo khỏi bị soi mói vì sự có mặt của các nhà báo chế độ cũ. Thế là xảy ra cuộc di cư 
của hai ông thầy Lý Quý Chung, Trần Trọng Thức và kéo theo họ có bảy học trò từ 
Tuổi Trẻ xin sang Lao Động, đưa tới sự ra đời báo Lao Động Chủ Nhật năm 1990 
nổi tiếng một thời. Trước đó, báo Lao Động chỉ bán cho các tổ chức công đoàn mua 



bằng tiền kinh phí. Sau khi nhóm anh em này về, nhiều cây bút xuất sắc cũng kéo 
nhau về, biến Lao Động thành tờ báo mạnh nhất của báo chí ở cấp trung ương của 
Việt Nam, tấm gương đổi mới cho báo chí cả nước. Tiếc thay nó bị nghiêng đổ bởi 
một lý do không đâu như đã kể ở trên. 
 
Hai người góp phần to lớn đổi mới báo chí cách mạng Việt Nam là Lý Quý Chung và 
Trần Trọng Thức không được ghi nhận. Ngay ở Tuổi Trẻ những ngày kỷ niệm thành 
lập tờ báo cũng không ai đánh giá đúng công lao của họ. 
 
Tuy nhiên, khi tự do báo chí chỉ là hình thức thì những cố gắng đổi mới thật ra cũng 
chỉ là hình thức, không có mấy thực chất. Cái được nổi bật nhất trong những năm 
đầu đổi mới là đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, quan liêu. Tuy nhiên 
quan liêu, tham nhũng không hề yếu đi mà ngày càng mạnh lên. Sau năm 2000, 
báo chí lép vé dần trước tham nhũng, cho tới khi xảy ra sự kiện hai nhà báo chống 
tham nhũng bị bắt, bị xử tù thì thế thượng phong của báo chí chống tham nhũng đã 
chấm hết. 
 
Qua 20 năm đổi mới, báo chí cách mạng Việt Nam đang đứng trước hiện trạng sau 
đây: 
 
1.”Báo chí công cụ” đã làm cho những người làm báo Việt Nam ngày càng thụ 
động, không có suy nghĩ độc lập, thui chột năng lực sáng tạo. Người viết xã 
luận thì nhai đi nhai lại nghị quyết của Đảng, bài năm nay na ná bài năm ngoái. 
Người viết điều tra thì chỉ dựa vào kết luận của cơ quan công an. Một lớp nhà báo 
thiếu lòng yêu nghề chỉ hám chức tước, bổng lộc. Miệng thì nói phục vụ lý tưởng xã 
hội chủ nghĩa, thực bụng là nhằm mục tiêu trở thành những ông “quan báo”. 
 
Trong tình trạng đạo đức băng hoại, không ít nhà báo móc ngoặc làm tiền, trở thành 
giàu có một cách phi pháp. 
 
Từ chỗ chỉ làm công cụ của Đảng, báo chí bắt đầu làm công cụ cho các “đại gia”, bị 
họ sai khiến và khinh rẻ. Một phóng viên Thông Tấn xã Việt Nam đã bị con rể bà Tư 
Hường (một đại gia và là bạn của nhiều nhân vật lãnh đạo cao nhất nước) tát giữa 
tiệc chiêu đãi mừng thành công cuộc thi Hoa hậu Thế giới. Chủ tịch hội nhà báo Việt 
Nam Đinh Thế Huynh có công văn yêu cầu phải làm rõ, xử lý nghiêm vụ này trước 
pháp luật để bảo vệ nhà báo. Nhưng vụ việc đến nay hơn một năm đã lặng lẽ chìm 
xuồng. 
 
Hội nhập thế giới sâu rộng, bị tấm gương của nhiều nền báo chí tự do tương 
phản làm cho báo chí Việt Nam lộ rõ sự lạc hậu rất tệ hại trước trào lưu dân 
chủ, nhân quyền. Một đất nước có hơn 800 tờ báo mà luôn luôn bị các tổ chức 
nhân quyền quốc tế lên án là không có tự do báo chí. Hiện có gần trăm tờ báo của 
các đảng bộ tỉnh, thành phố in ra đem phát không, rồi đem bán ve chai. Nhà báo 
cộng sản lão thành, ông Nguyễn Văn Tuấn, nguyên Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền Ban 
Tuyên huấn Trung ương Đảng đã phải kêu lên trong quyển sách ông viết có tựa đề 
“Kính gửi Mẹ và Quốc Hội”: Xin cho được tự do báo chí bằng với thời đô hộ của 
thực dân Pháp! 
Tự do kinh tế đã tạo ra lớp doanh nhân đông đảo. Càng ngày càng có nhiều con em 
của người có tiền được gửi đi du học ở các nước tiên tiến. Xã hội Việt Nam đang 



hình thành một tầng lớp trí thức trung lưu có yêu cầu cao về quyền được thông tin 
kịp thời, chính xác, đa dạng. Lớp người này phải tìm đến các nguồn thông tin của 
báo, đài nước ngoài, các tờ báo mạng, các blog. Họ sẽ là lực lượng ngày càng lớn 
mạnh đòi hỏi một nền báo chí tự do. Trong bài viết “Vì sao đạo đức băng hoại”, tôi 
cho rằng đạo đức cách mạng xung khắc với “đổi mới”. Nay lại xin nói: báo chí cách 
mạng cũng xung khắc với “đổi mới”! 
Để thoát khỏi sự kềm kẹp tự do báo chí, một phong trào viết blog xuất hiện. Các địa 
chỉ blog được đông đảo người đọc tin cậy tìm đọc như Blog Osin của nhà báo Huy 
Đức. Tiếp theo đó là các mạng xã hội, một luồng gió tự do từ các blogger, từ mạng 
xã hội, như Facebook của Hương Trà (Cô Gái Đồ Long), nhạc sĩ Tuấn Khanh…, 
đang thổi bùng lòng khát khao quyền được thông tin của nhân dân từ lâu bị bưng bít, 
khiến cho nỗi bức xúc căng lên. “Đây chính là một quyền lực thứ năm”. (Thế giới 
phẳng, Thomas L. Friedman). 
“Hoàn toàn có tự do, nếu đi đúng lề đường bên phải!” 
 
Nói như vậy không khác nào bảo hãy vào nhà giam đi, ở trong đó sẽ tha hồ mà tự 
do! 
 
Có lẽ, trong công cuộc “đổi mới” ở Việt Nam, báo chí là một ngành vận hành theo 
chiều ngược, tức là càng ngày càng bị siết lại. 
 
Giữa năm 2008, thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng truyền đạt ý kiến Bộ Chính trị, gồm 
mấy ý lớn sau đây: 
 
– Kiên quyết không để tư nhân hóa báo chí dưới mọi hình thức và không để tổ chức 
hoặc cá nhân nào lợi dụng chi phối báo chí để phục vụ lợi ích riêng, gây tổn hại lợi 
ích đất nước. 
 
– Kiên quyết đình chỉ các cơ quan báo chí không chấp hành đúng pháp luật, không 
thực hiện đúng tôn chỉ mục đích. 
 
– Việc xem xét xử lý sai phạm của các cơ quan báo chí phải được thực hiện đồng bộ 
giữa xử lý kỷ luật về chính quyền đi đôi với xử lý kỷ luật về Đảng, xử lý người trực 
tiếp có sai phạm gắn với xử lý trách nhiệm của người đứng đầu và người có liên 
quan. 
 
Từ tư tưởng chỉ đạo ấy mà có sự lựa chọn bộ trưởng. Ông Lê Doãn Hợp là mẫu 
người thích hợp. Ông này ăn nói thô bạo không cần giữ ý: “Tổng biên tập là người 
Bộ Thông tin và Truyền thông sau này cắm ở từng tờ báo”. (Nhà thơ Hoàng Hưng 
gọi đây là dòng ý nghĩ đen). Ông tuyên bố sẽ quản lý chặt cả báo mạng và các blog 
cá nhân. Là người chỉ huy đội quân chữ nghĩa của một đất nước ngàn năm văn hiến, 
nhưng ông ăn nói không cần chọn từ ngữ chuẩn xác, cứ nói văng mạng như một kẻ 
vô học. Trong cuộc giao lưu trực tuyến với nhân dân, ông Bộ trưởng đã giải thích 
quản lý báo chí là: “Quản một cách có lý, bao gồm cả đạo lý và nguyên lý. Đạo lý là 
ủng hộ người tốt, răn đe người không tốt. Nguyên lý là tạo hành lang cho người ta 
hành động”. 
 
Nhiều ý kiến trên mạng cho rằng ông nói nghe thật dốt nát và buồn cười. 
 



Sự quản lý của ông hợp theo tư tưởng chỉ đạo của Bộ Chính trị đã làm cho báo chí 
cách mạng Việt Nam mấy năm qua có nhiều biểu hiện không bình thường. 
 
Vụ báo chí Nhật Bản đưa tin công ty PCI của họ hối lộ quan chức Việt Nam Huỳnh 
Ngọc Sỹ, sau mấy tuần lễ, báo chí Việt Nam vẫn im như thóc không dám đưa tin vì 
chưa có lệnh tuyên huấn! Bạn đọc châm biếm hỏi: “Phải chăng công khai sự thật tức 
là đi ra ngoài hành lang của ông Lê Doãn Hợp?” 
 
Vụ khởi tố nữ phóng viên Lan Anh của báo Tuổi Trẻ là mở đầu đánh vào nhà báo 
chống tiêu cực, đối tượng từ lâu được khuyến khích và bảo vệ. Bị dư luận phản đối 
dữ dội, vụ án phải đình chỉ, phóng viên Lan Anh thoát nạn. Năm 2008, vụ án khởi tố 
hàng loạt phóng viên của nhiều tờ báo đưa tin về vụ tham nhũng ở PMU 18 với tội 
danh làm lộ bí mật nhà nước và lợi dụng quyền tự do dân chủ. 
 
Cũng như Lan Anh, các nhà báo trong vụ án này đều là những người trung thành với 
lý tưởng làm báo cách mạng, quyết lôi bọn tham nhũng ra ánh sáng, làm trong sạch 
bộ máy Đảng và nhà nước. Nhà báo Nguyễn Việt Chiến trước tòa vẫn khăng khăng 
rằng mình không có tội mà chỉ có quyết tâm chống tham nhũng. Các ban biên tập 
báo Tuổi Trẻ, Thanh Niên và nhiều đồng nghiệp của họ đã hăm hở viết bài bảo vệ 
họ. Việc làm đó đã bị dập tắt ngay lập tức. Tất cả báo chí cả nước im phắc cùng một 
ngày. Tiếp theo là án tù ngồi cho người không tự biết mình có tội (Nguyễn Việt 
Chiến) tù treo cho người biết nhận tội (Nguyễn Văn Hải). Tiếp theo nữa là tước 
quyền hành nghề của các phó tổng biên tập, tổng biên tập của các báo Thanh Niên, 
báo Tuổi Trẻ, những người đã viết bài hoặc duyệt bài bảo vệ những người bị bắt. 
Nhà báo Uyên Vũ cho rằng vụ tước quyền hành nghề của bảy nhà báo một lúc có 
thể so sánh với vụ Nhân văn Giai phẩm, chỉ có điều khác xưa là họ không bị “đấu tố” 
và “ném đá” bởi các đồng nghiệp! 
 
Phó tổng biên tập Bùi Thanh của Tuổi Trẻ, một nhà báo đầy “lý tưởng cách mạng” bị 
cách chức trong vụ này đã ngơ ngác hỏi “vì sao?” khi nhìn các đồng nghiệp tử tế và 
trong sáng của mình bị xe cảnh sát đưa vào nhà giam. Ông lại tiếp tục ngây thơ khi 
viết trên blog: “Đừng nản lòng, hãy vì những trang báo sống động ngày mai, vì bạn 
đọc của mình!” Trong khi đó, trả lời câu hỏi “Liệu vụ án này có làm sa sút ý chí chống 
tham nhũng của các nhà báo?” Ông Đinh Thế Huynh ủy viên Trung ương Đảng, chủ 
tịch Hội Nhà báo Việt Nam, kiêm tổng biên tập báo Nhân Dân tỉnh bơ trả lời: “Làm 
sao lại có thể sa sút được! Bởi vì chống tham nhũng là một kênh của báo chí cách 
mạng!” 
 
Có hai nhận định đáng lưu ý về vụ này là: 
 
– Nhà báo Huy Đức cho rằng vụ án cho thấy các nhà báo Việt Nam không có nghiệp 
vụ báo chí để tiến hành điều tra độc lập mà chỉ dựa vào cơ quan điều tra và tin rằng 
đó là tư liệu hoàn toàn chính xác. Vụ án cũng cho thấy tư pháp Việt Nam bất cập khi 
kết tội các nhà báo viết bài bởi động cơ trong sáng không vụ lợi và tin chắc rằng tư 
liệu mình có trong tay là sự thật. 
 
– Ký giả Trần Tiến Dũng cho rằng vụ án này là dấu chấm hết của báo chí lý tưởng, 
bởi nó đã đánh vào những nhà báo tự nguyện làm công cụ của Đảng để thực hiện lý 
tưởng cách mạng! Ngẫm ra nhận định này không phải không có cơ sở. Thực tế cho 



thấy tham nhũng đã xâm nhập vào các cấp cao nhất của guồng máy Đảng và nhà 
nước khiến cho họ không có cách nào khác là phải bẻ gãy những cây bút công cụ 
đang chỉ vào chính những ông chủ! 
 
Năm 2008, báo chí Việt Nam vốn ngoan ngoãn với chức năng công cụ, đã bị trừng 
phạt nặng nề: 6 cơ quan báo chí bị cảnh cáo, 252 trường hợp bị khiển trách, 15 nhà 
báo bị tịch thu thẻ hành nghề, trong đó có hai tổng biên tập, 4 phó tổng biên tập, 6 
nhà báo bị khởi tố, 2 nhà báo vào tù. 
 
Mới đây, nhà báo, văn nghệ sĩ lại bị trấn áp với tội danh mới, tội yêu nước! Đó 
là vụ ông Nguyễn Trung Dân, phó tổng biên tập báo Du Lịch Việt Nam bị cách 
chức, thu thẻ nhà báo vì đăng tin bài chống Trung Quốc xâm chiếm Hoàng Sa, 
Trường Sa. Một số nhà báo, văn nghệ sĩ bị bắt, bị thẩm vấn và gây khó khăn 
trong cuộc sống vì đã tham gia biểu tình chống Trung Quốc xâm chiếm đảo 
biển tổ quốc. Đạo diễn Song Chi, một blogger có nhiều bài viết mạnh mẽ đã 
phải rời đất nước xin đi nạn chính trị ở Na Uy, được nước này tiếp nhận như là 
một guest writer (khách văn). Bà Song Chi cho biết sau khi bị bắt vì tội biểu 
tình chống Trung Quốc bà bị gây khó không thể làm việc được. 
 
Đây quả là một bi kịch của báo chí cách mạng Việt Nam! 
 
Mới đây nhà báo Nguyễn Chính trong bài viết “Báo và blog và bầu trời” kể rằng mười 
lăm năm trước khi ông nói báo Nhân Dân là tờ báo mà nhân dân ít đọc nhất đã bị 
ông Đinh Thế Huynh, Chủ tịch Hội đồng Khoa học báo Nhân Dân, bực dọc vặn lại: 
“Nói thế là không được! Xin hỏi anh Nguyễn Chính, đó là nhân dân nào?” Nay ông 
Huynh đã lên tổng biên tập và kiêm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng khác. Nhưng 
báo Nhân Dân thì vẫn giữ vững kỷ lục là tờ báo ít nhân dân mua nhất! Nhà báo 
Trương Duy Nhất cho rằng không chỉ báo Nhân Dân không có người đọc mà nói 
chung ngày nay “đọc báo giấy chán bỏ mẹ!” Bạn đọc Việt Nam, nhất là số người có 
học, đang tìm thông tin trên các mạng xã hội, các blog. 
 
“Đọc báo giấy chán bỏ mẹ!” Đó chính là hậu quả của cách quản lý “hoàn toàn có tự 
do nếu đi đúng lề bên phải” của ông Lê Doãn Hợp! Hậu quả đó được giảng viên Đại 
học Sư phạm kiêm nhà báo Hà Văn Thịnh miêu tả như sau: “Còn nếu quý vị có ai đó 
đã từng viết báo sẽ biết là rất nhiều câu chữ người ta đọc qua điện thoại cho tôi, và 
chúng phải có. Vấn đề là lách như thế nào để rồi người đọc hiểu đến đâu là câu 
chuyện quá dài. Nói là bồi bút thì cũng phải, không sai. Thế nhưng cần phải lật 
ngược vấn đề rằng có ai ăn lương hiện nay mà không từng một lần làm bồi bút?” 
 
Chao ơi, có đau đớn không, khi chính sách của đảng cầm quyền từng được tung hô 
“quang vinh muôn năm” lại biến những người cầm bút của báo chí cách mạng vốn 
được giao thiên chức xung kích trên mặt trận văn hóa tư tưởng trở thành những tên 
bồi bút! Và càng đáng sợ hơn là người ta có thể nói ra điều nhục nhã đó một cách 
thản nhiên. Vậy thì người đọc của dân tộc anh hùng này đang đi theo cái định hướng 
để trở thành những tên bồi gì đây? 


