Bài nói tại cuộc Hội luận tưởng niệm ngày 16.02.2008 trên Paltalk

Vô cùng thương tiếc Anh Hoàng Minh Chính !
Tôi xin phép ñược gọi Anh Hoàng Minh Chính như vậy, như ñã từng gọi trên nửa
thế kỷ nay, không nêu chức danh, học hàm, học vị gì hết, vì tôi biết rõ tính Anh
vốn rất khiếm nhường, không thích phô trương những thứ ñó bao giờ.
Anh Chính ra ñi, chẳng những là một nỗi ñau thương sâu sắc không gì xoa dịu
ñược ñối với chị Hồng Ngọc, người bạn ñời trung kiên của Anh và các người con
yêu quý của Anh, mà còn là một tổn thất rất lớn lao của bạn bè, của những người
dân chủ khắp nơi, cả trong nước lẫn ngoài nước. Vì Anh Hoàng Minh Chính ñược
mọi người dân chủ và yêu nước coi là Người Anh Cả, là Con Chim ðầu ðàn của
phong trào Tự do Dân chủ và Nhân quyền ở nước ta.
Tôi có may mắn ñược quen biết với Anh từ nửa cuối thập niên 50 thế kỷ trước. Tôi
luôn luôn coi ñó là người Anh quý mến của tôi, vì Anh lớn hơn tôi 6 tuổi và kinh
nghiệm ñường ñời thì nhiều hơn tôi. Anh ñi học ở Trường ðảng cao cấp của Trung
Ương ðảng cộng sản Liên Xô tại Moskva từ năm 1957 ñến năm 1961, nghĩa là học
trước tôi một khoá. Phải nói rõ rằng chúng tôi ñến Liên Xô du học giữa lúc phong
trào cộng sản quốc tế ñang có sự phân liệt và xung ñột dữ dội giữa ñường lối của
ðCS Liên Xô và nhiều ðCS khác với ñường lối của ðCS Trung Quốc do Mao
Trạch ðông ñứng ñầu, hồi ñó ñã lôi kéo ñược vài ðCS khác ở châu Á. Tuy các
ðCS ñều mang cùng tính chất chuyên chế, ñộc tài toàn trị, hung bạo như nhau,
nhưng ðCS Liên Xô hồi ñó dưới quyền của Khrushev thì ñang có chiều hướng cởi
mở hơn, về nội bộ thì ñang nới rộng phần nào dân chủ trong ñảng và ngoài xã hội,
còn về ñối ngoại thì ñang tiến tới chính sách hoà dịu, chung sống hoà bình với các
nước tư bản. Còn ðCS Trung Quốc, dưới quyền của Mao Trạch ðông, thì ñối nội
là một chế ñộ ñộc tài cực kỳ khắc nghiệt, còn ñối ngoại thì chủ trương kích ñộng
các nước thuộc thế giới thứ ba làm chiến tranh cách mạng, chủ trương “Gió ðông
thổi bạt gió Tây”, ñối ñầu với “con hổ giấy” ñế quốc Mỹ…
Hồi bấy giờ, ở miền Bắc Việt Nam vừa trải qua cuộc cải cách ruộng ñất ñẵm máu
cực kỳ khủng khiếp do ðCS (lấy tên là ðảng lao ñộng) tiến hành dưới sự “cố vấn”
của các “chuyên gia” Trung Quốc. Sự kiện ñó gây chấn ñộng mạnh trong thâm tâm
những người cộng sản Việt Nam có lòng yêu nước, thương dân, và một số không ít
ñảng viên trí thức có tinh thần dân chủ, tự do - từ ñó - ñã không chấp nhận cái tinh
thần cực ñoan của chủ nghĩa Mao-ít. Trong lúc ñó thì ban lãnh ñạo ðCS Việt Nam,
ñứng ñầu là Lê Duẩn, lại dần dần ñưa ñảng và nhà nước Việt Nam chuyển vào
“quỹ ñạo” của Trung Quốc, thực chất là ñi theo con ñường của chủ nghĩa Mao-ít.
ðiều ñó gây phản ứng khá mạnh trong một số cán bộ cao cấp, trung cấp của ñảng.
Chính là vào lúc này, những ñảng viên cộng sản có tinh thần dân chủ, lo lắng cho
Tổ Quốc sắp bị ñẩy vào cơn ñại hoạ của cuộc chiến tương tàn – dù không có tổ
chức – ñã xích gần lại với nhau… Tôi thân thiết với Anh Chính từ ñấy. Nhưng hồi
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ñó, vì sự ñàn áp của ñám “ác ôn” Lê ðức Thọ và Trần Quốc Hoàn cực kỳ ác liệt
nên sự gần gũi nhau giữa những người có tinh thần dân chủ phải rất kín ñáo, âm
thầm. Mà gặp nhau thì cũng chỉ ñể trao ñổi ý kiến, nhận ñịnh tình hình thế thôi,
chứ thật ra chẳng bàn chuyện gì ghê gớm và chưa có ý ñồ tổ chức chống ñối gì cả.
Nhưng như vậy, ñối với tập ñoàn Lê Duẩn - Lê ðức Thọ - Trần Quốc Hoàn ñã là
một cái cớ ñể ghép tội những ai bất ñồng chính kiến với họ là chống ñảng rồi.
Thực ra, chúng tôi là những người cộng sản thật lòng yêu nước, thương dân, chỉ có
một ước nguyện là sau bao nhiêu năm chiến tranh, người dân Việt Nam phải ñược
hưởng cuộc sống Tự do, Dân chủ và Hoà bình. Thế nhưng, ước nguyện hiền lành
ñó hoàn toàn trái ngược với bản chất của chế ñộ ñộc tài toàn trị của ðCS, trái
ngược với ý ñồ của ban lãnh ñạo ñảng ñang chuẩn bị cuộc chiến ñánh vào miền
Nam. Vì thế cho nên người ta vội vã dựng lên một vụ án phi pháp rất quái gở, gọi
là “vụ án Xét lại – chống ðảng”. Anh Hoàng Minh Chính là một trong những mục
tiêu chính của họ ñể trừng trị. ðám ñộc tài căm giận nhất là Anh ñã viết một cuốn
sách nhỏ, với tựa ñề “Về Chủ Nghĩa Giáo ðiều Ở Việt Nam”, trong ñó Anh vạch
rõ sự nguy hại của chủ nghĩa Mao-ít và lối rập khuôn chủ nghĩa ñó ñưa vào Việt
Nam. Cái nhìn sáng suốt và can ñảm ñó của Anh, cố nhiên, chạm ñến “tim ñen”
của tập ñoàn Lê Duẩn – Lê ðức Thọ, vì thế ñám ñó coi Anh là kẻ thù số 1. Nhưng
vì Sự Thật thì Anh Chính ñâu có chịu lùi bước! Thật là một con người gan dạ vô
song! Và cái tinh thần kiên cường của Anh ñã thể hiện suốt mấy thập niên liền khi
bị cầm tù, bị quản chế!
Tôi còn nhớ rõ, sau khi chúng tôi – thượng tá Văn Doãn, nguyên Tổng biên tập báo
Quân ðội Nhân Dân, ñại tá Lê Vinh Quốc và tôi – ñã thoát ly ðCS Việt Nam hồi
năm 1964 và xin cư trú chính trị ở Liên Xô dưới thời Khrushev, thì chẳng may,
bốn-năm tháng sau, Khrushev bị phế truất bởi một cuộc ñảo chính cung ñình trong
ñiện Kremli. Brezhnev lên ngôi vị Tổng bí thư thì lại chủ trương bắt tay với ðCS
Việt Nam dưới quyền Lê Duẩn. Số phận của chúng tôi hồi ấy thật là cheo leo.
Trong tình hình ñó, Văn Doãn nhận ñược từ ai ñấy trong nước chuyển ñến một bức
thư nhỏ chỉ có một dòng chữ thôi: “Xin hãy giữ vững niềm tin và tiếp tục ñt.
Hoàng”. Chúng tôi hiểu ngay ñây là thư của Anh Hoàng Minh Chính ñộng viên
chúng tôi ñang lúc khó khăn và khuyên chúng tôi hãy tiếp tục ñấu tranh. Thật là
cảm ñộng khi phải sống thân cô thế cô nơi ñất khách quê người mà ñược ñọc một
câu ngắn ngủi như vậy từ trong nước gửi ñến!
Còn từ năm 1967 mãi ñến năm 1995, thì chúng tôi không liên lạc gì với nhau ñược
nữa – vì hồi ấy Anh ñi tù (người ta gọi một cách giả dối là ñi cải tạo). ðể hiểu
ñược cái chế ñộ tù ñày cực kỳ khắc nghiệt và ñộc ác của cộng sản và tinh thần ñấu
tranh kiên cường của Anh trong tù, tôi xin trích một ñoạn ngắn sau ñây trong “Thư
ngỏ của công dân Hoàng Minh Chính” ñề ngày 27.08.1993 gửi Chánh án Toà án
nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao: “…ðòn lần này
tàn bạo gấp bội lần trước. Nhà tù giam mỗi một mình tôi (biệt giam ở Hải Hưng)
có trên 20 sĩ quan công an từ cấp uý ñến cấp tá canh gác ngày ñêm, không rời mắt
một giây phút. Họ tuyên bố thẳng với tôi rằng: “Chúng tôi ñược phép hành hạ
anh!” Có tên nói: “Tôi sẽ giết anh! Tay tôi ñã từng vấy máu. Anh là tên phản
2

cách mạng!” Rồi họ dùng biện pháp gây tiếng ồn phá giấc ngủ ban ñêm, gây bệnh
ỉa chảy liên tục bằng cách bỏ ruồi nhặng vào canh, cho thức ăn ôi, khi lâm bệnh
thì hãm không cho uống thuốc, cứ liên tục như vậy… Rồi họ ñầu ñộc tôi hai ñợt
bằng cách cho thức ăn có hoá chất ñộc, gây ốm mê man, miệng nôn trôn tháo,
bụng quặn ñau, toàn thân run rẩy suốt tuần (có bác sĩ chứng nhận là ngộ ñộc thức
ăn). Một lần tôi bị năm tên công an xông tới bẻ quặt tay, nắm tóc, buộc giẻ, bịt
miệng rồi bóp cổ cho tôi chết ngất… Không kể xiết tất cả các ñòn thù dã man, tàn
bạo giáng xuống ñầu tôi trong nhà tù biệt giam theo lệnh ông Lê ðức Thọ. Mục
tiêu duy nhất của họ là huỷ hoại sức khoẻ, tiêu diệt ý chí phản kháng, buộc phải
“cúi ñầu, quỳ gối nhận tội” như lời hai sĩ quan tay sai của ông Lê ðức Thọ ñã thét
vào mặt tôi (tên chúng là Nguyễn Ngọc Nghị và Hoa Văn Lan)….”. Thế nhưng
Anh Hoàng Minh Chính vẫn bất khuất, không quỳ gối ñầu hàng, mà giữ vững niềm
tin của mình và mạnh mẽ tố cáo tính chất ñộc ác man rợ của nhà tù cộng sản dưới
bàn tay sắt của tập ñoàn thống trị Lê Duẩn-Lê ðức Thọ. Sau 11 năm tù giam và 9
năm bị quản chế, tổng cộng 20 năm trời, vẫn chưa ñủ, ban lãnh ñạo ðCS hồi năm
1995 lại bày ra vụ án vớ vẩn khác ñể ñưa anh vào tù thêm một năm nữa rồi cộng
thêm nhiều năm quản chế. Tôi còn nhớ rõ, hồi ñó, khi nghe tin hai Anh Hoàng
Minh Chính và ðỗ Trung Hiếu bị ñưa ra toà, tôi ñã phát ñi Lời Tuyên bố phản ñối,
và nó ñược tuyên ñọc và phổ biến rộng rãi tại cuộc mít tinh và biểu tình ñông ñảo
của các hội ñoàn Việt Nam trước sứ quán CHXHCNVN tại Bonn ngày 07.11.1995.
Dù không liên lạc ñược với nhau trong thời gian Anh bị tù ñày và quản chế, nhưng
tôi vẫn hằng theo dõi cuộc ñấu tranh không ngừng của Anh. ðến năm 1997 thì
chúng tôi liên lạc ñược với nhau, chủ yếu bằng thư từ, chứ rất ít khi dùng ñiện
ñàm, vì không muốn kẻ thù của Dân chủ và Tự do biết ñược nội dung những trao
ñổi của chúng tôi. Bây giờ thì tôi có thể ghi lại ñúng nguyên văn nội dung vài bức
thư Anh Chính ñã gửi cho tôi ñể mọi người thấy rõ tấm lòng của Anh ấy ñối với
nước, với dân. Trong một bức thư, Anh ñã viết: “… Nhân dân ta ñã nửa thế kỷ
chiến trận liên miên rồi. Những vết thương chiến tranh vẫn chưa hàn miệng, còn
ñang rỉ máu. Sau ¼ thế kỷ sống trong hoà bình mà 80% dân số vẫn ñang phải sống
trong cảnh bần hàn nông nghiệp thủ công. Thu nhập bình quân ñầu người (GDP)
toàn quốc chỉ mới có 248 USD/năm 1998 – theo số ñiều tra chính thức của cơ
quan TƯ nhà nước. Cái ñói ăn, ñói thuốc lại kèm thêm cái ñói tự do dân chủ, bị
cường hào tham quan ô lại mới hành hạ kìm kẹp (mà Nghị ñịnh 31CP mới chỉ là
một trong tổng số các gông cùm xiềng xích thôi). Phải thấy ñược tình cảnh của
dân, tâm trạng của dân. Dân ñây là tuyệt ñại ña số nhân dân, có nghĩa là những
người hai sương một nắng, hết thế hệ này sang thế hệ khác lầm lũi bán mặt cho ñất
bán lưng cho giời, nuôi tất cả xã hội bằng vắt kiệt sức mình mà vẫn không ñược no
cơm lành áo. Chính họ mới là người quyết ñịnh vận mệnh của ñất nước này. Thái
Bình ñã ñứng dậy là một biểu hiện sự thức tỉnh tuyệt vời ñầy sáng suốt và mưu trí
của nhân dân. Nhiều ñốm lửa tại miền Bắc này kể từ Khu 4 trở ra cũng ñang
hướng về Thái Bình ñể học gương sáng”… Và ñây là những ý kiến sắc bén, sáng
suốt của Anh: “… Nếu xét cho kỹ, thì cuộc CM dân chủ ở Thái Bình ñã ñược các sĩ
quan cựu chiến binh và cán bộ nhà nước nghỉ hưu tại các thôn xã ñứng ra lãnh
ñạo. Những người ñó ñều là trí thức ñược chính quyền CS ñào tạo, ñã qua chinh
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chiến hoặc qua việc quản lý xã hội. Họ trở về nông thôn và trở thành dân thường
không vai vế, bị bỏ quên và bị lũ cường hào ác bá mới và tham quan ô lại kéo bè
cánh dùng cường quyền tham nhũng ñè nén áp bức dân lành. Chính số CCB và
cán bộ nghỉ hưu ñó trở thành những gai chọc mắt của lũ cường hào ác bá mới.
Như vậy cảm thấy rằng số CCB và cán bộ nghỉ hưu ở nông thôn là lực lượng dự
trữ và là chất men của CM dân chủ ở nông thôn. Và ñến lúc phong trào chin mùi
thì họ trở thành người lãnh ñạo tập thể của cuộc CM dân chủ nông thôn. ðây là
một cái vốn vô cùng quý giá của CM dân chủ (mới) ở VN”…
Khi nhận ñược cuốn sách của tôi “Chuyện Nước Non” gửi biếu Anh, thì Anh ñã
trả lời tôi bằng một bức thư dài ñến 8 trang giấy nhỏ, chữ viết chi chít. Ngoài
những lời khen rất chân tình, anh cũng ñã trao ñổi với tôi những ñiều rất lý thú
chẳng những ñối với một người nghiên cứu khoa học mà cả ñối với một nhà hoạt
ñộng dân chủ nữa, như phương pháp luận, lý thuyết hệ thống, những ñộng lực tác
ñộng vào sự ñổi mới, vai trò của người lao ñộng, của người trí thức với tính cách là
lực lượng dẫn ñầu, v.v… (Thư hồi tháng 03.2000). Những ý kiến của Anh thật sâu
sắc và cũng rất phù hợp với những ñiều tôi ñã viết, nên chúng tôi dù ở xa nhau
nhưng rất ñồng cảm với nhau.
Còn trong thư ngày 03.05.2001, Anh báo cho tôi biết: “…CA bắt a. Q. (Vũ Cao
Quận) hồi 3h chiều 24/4/01. Thì trước ñó 13 ngày, tức ngày 11/4/01, CA HNội
ñưa giấy triệu tập HMC tới Sở CA ñể ñiều tra (=thẩm vấn) về bài góp ý với Dự
thảo IX của HMC ñề ngày 3/4/01. Rồi cùng ngày bắt a.Q., CA HNội tới nhà HMC
ñòi vào nhà ñưa giấy (chắc là giấy triệu tập lần 2). Nhưng HMC không cho vào
nhà, ñóng cổng không tiếp, cũng ñúng vào ban chiều 24/4/01 hồi 2h45 HMC
không cho vào nhà, cũng không nhận giấy gì cả. Như vậy là cuộc ñấu tranh giữa
CA HNội với HMC ñang diễn ra quyết liệt. HMC giữ vững lập trường như thư
ngày 11/4/01 gửi cho 4 ông cấp cao nhất Nhà nước…” Trong thư ñó, Anh Chính
cũng ñã viết: “ðiều ñem lại cho tôi niềm vui lớn nhất là thư Anh ñề ngày 11.02.01.
Toàn bộ nội dung thư về tình hình ñất nước, về ngdân, CN, các giai tầng, các tôn
giáo, và về Que faire? – toàn bộ ý kiến rất xác ñáng, rất thiết thực, rất ñúng với
thực trạng ñất nước hiện nay, cả về tình hình ñ. (ñảng). Tôi có cảm tưởng là Anh
ñang sống giữa nhân dân trong nước ñể viết ra những lời tâm huyết ñó. Tôi ñưa
ngay cho a. … (ẩn danh) xem. A.…rất thú vị và hoàn toàn nhất trí với tôi rằng Anh
nói như chúng tôi ñang nghiền ngẫm và ñang làm. Bài “xé rào” mà tiến! là bài rất
hay, rất sống, phản ánh ñúng thực trạng của tình hình và cuộc sống hiện nay bức
xúc tới mức phải “xé rào” mới sống ñặng!” Như vậy là trên rất nhiều vấn ñề căn
bản giữa Anh Chính và tôi hoàn toàn nhất trí với nhau. ðiều ñó làm cho tôi rất
sung sướng. Tuy nhiên, thành thật mà nói thì cũng có một lần tôi ñã bất ñồng với
Anh Chính. ðó là vào hồi cuối năm 2005, khi anh sang Hoa Kỳ chữa bệnh, anh ñã
tuyên bố vội vàng việc thành lập Phong trào Dân chủ Việt Nam. Tôi cũng ñã có
buổi ñiện ñàm ñể nói lên quan ñiểm của tôi với Anh trước khi Anh về nước.
Nhưng tôi rất thông cảm Anh, vì lúc ñó Anh ñang bị bệnh hiểm nghèo, chân ướt
chân ráo mới bước lên ñất Hoa Kỳ, không hiểu tình hình cộng ñồng người Việt ở
ñấy như thế nào mà lại bị người khác thúc ñẩy nên Anh ñã có quyết ñịnh vội vàng
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như thế. Dù có lúc bất ñồng như vậy – và ñó là sự bất ñồng duy nhất trong ñời –
nhưng không vì thế mà giảm lòng quý mến và khâm phục của tôi ñối với Anh.
Tôi cũng muốn kể thêm chuyện này nữa. Hồi năm 2000, tôi ñã gửi ñến Anh cuốn
sách của Thiện Xuân Inna Malkhanova “Dưới Bóng Từ Bi”. ðọc xong sách, Anh
ñã viết một bức thư dài và rất chân thành, tôi chỉ xin dẫn một ñoạn nhỏ thôi ñể thấy
rõ thế giới tâm linh và tâm hồn của Anh Chính: “…Toàn văn “Thư gửi người anh
em – Niềm phúc lạc của lòng thương yêu” (tác phẩm của ñại văn hào Lev Tolstoi
mà Thiện Xuân ñã giới thiệu và tôi ñã chuyển ngữ từ tiếng Nga sang tiếng Việt)
quả là bó ñuốc dẫn ñường cho con người trên hành tinh này. Tôi hân hoan ñón
chào Niềm Phúc Lạc trong giờ phút ñược xem Thư ñó của Lev Tolstoi. Tôi xin
phép trích ra một câu mà tôi tâm ñắc nhất, mà tôi tìm kiếm suốt bốn thập niên trên
ñường ñấu tranh giành Tự do-Dân chủ, thì hôm nay, giờ phút này tôi ñược thấy
bừng sáng tỏ trong lời minh triết của Lev Tolstoi: “Người anh em thương mến,
Các bạn hãy nghi ngờ ñiều nói rằng cuộc sống ñang diễn ra quanh ta chính là
cuộc sống phải có (cuộc sống ñó thực ra là cuộc sống bị bóp méo) và các bạn hãy
tin rằng lòng thương yêu, chỉ có lòng thương yêu là cao hơn cả: lòng thương yêu
chính là sứ mệnh, là bản chất, là niềm phúc lạc của cuộc ñời chúng ta. Hãy tin
rằng cái khát vọng ñược phúc lạc có trong mỗi trái tim, cái nỗi bực dọc vì không
có ñược ñiều phải có: niềm phúc lạc”. Lời minh triết này chỉ ra cho tôi thấy cái tôi
tìm kiếm và quyết giành lấy kỳ ñược trong mấy chục năm qua chính là lòng thương
yêu, lòng thương yêu tất cả, lòng vì cái thiện mà trừ cái ác, lòng từ bi hỷ xả…”
(Thư viết tại HN, hạ tuần tháng 3/2000).
Than ôi! Một Con Người (viết hoa) cao quý như vậy mà nay ñã không còn ở trên
ñời này nữa! Nhưng tấm gương sáng ngời của tấm lòng vì nước, vì dân, của tinh
thần kiên cường, bất khuất, ý chí ñấu tranh ñến cùng cho Tự do, Dân chủ và Nhân
quyền của Hoàng Minh Chính sẽ mãi mãi cổ vũ thế hệ trẻ xốc tới hoàn thành sự
nghiệp dở dang của Anh là ñấu tranh bất bạo lực ñể dân chủ hoá ðất Nước thân
yêu của chúng ta.
Cuối cùng, tôi xin phép nói thêm vài lời. Trong những ngày này, chúng ta liên tiếp
nhận ñược tin tức từ trong nước gửi ra cho biết ñám cầm quyền Hà Nội ñã mở một
chiến dịch toàn quốc trắng trợn ngăn chặn nhân dân bày tỏ tình cảm ñối với một
người ñã quá cố và ngăn cản các nhà dân chủ biểu lộ lòng thương tiếc ñối với một
chiến sĩ dân chủ kiên cường. ðiều ñó cho thấy ñám cầm quyền cộng sản từ lâu ñã
mất hết tính người và tình người, nên mới hành xử tàn bạo ñến thế, chà ñạp lên ñạo
lý thường tình của dân tộc ñối với người ñã chết và người ñang sống! Nhưng
những hành ñộng ñê hèn ñáng phỉ nhổ ñó của kẻ thù Tự do, Dân chủ chỉ làm ngời
sáng thêm tấm lòng vì nước, vì dân và tinh thần bất khuất của nhà chí sĩ ái quốc và
chiến sĩ dân chủ Hoàng Minh Chính.

Nguyễn Minh Cần
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