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60. Thống nhất đất nước và ba dòng thác cách mạng 

 

Nước Việt Nam đã trải qua nhiều lần bị chia cắt nên ước muốn thống nhất đất nước là một khát vọng 

tự nhiên của người dân Việt. 

Chia cắt lâu dài nhất là thời kỳ Trịnh Nguyễn phân tranh kéo dài từ đầu thế kỷ 17 đến cuối thế kỷ 18. 

Hai nhà Chúa, Trịnh và Nguyễn, cả hai cùng lấy tiếng phò vua Lê nhưng không đội trời chung nên lãnh 

thổ bị chia đôi, mỗi Chúa cát cứ một phần, đồng thời gây nhiều đợt nội chiến tương tàn. Con sông Gianh 

thời đó – cũng như con sông Bến Hải sau này – đã chứng kiến bao cảnh tang tóc chia ly. Tình trạng chia 

cắt này chấm dứt khi có cuộc dấy binh của ba anh em nhà Tây Sơn, nổi tiếng nhất là Bắc Bình Vương 

Nguyễn Huệ đánh dẹp cả hai nhà Chúa, rồi lên ngôi Quang Trung Hoàng Đế và đánh đuổi quân Thanh ra 

khỏi bờ cõi. Ông chẳng may mất sớm, nên Nguyễn Ánh là hậu duệ của các Chúa Nguyễn trước kia thừa 

cơ vùng lên tiêu diệt nhà Tây Sơn. Nguyễn Ánh lập nên nhà Nguyễn, lấy niên hiệu Gia Long. Đó là đầu 

thế kỷ 19, đất nước được thống nhất liền một giải từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mau và được đặt tên là 

Việt Nam. 

Sau Gia Long đến Minh Mạng, Thiệu Trị rồi Tự Đức. Nhưng nhà Nguyễn mới trị vì được hơn nửa thế 

kỷ đã bị quân Pháp xâm lăng, chiếm miền Nam trước rồi từ từ lấn về phía Bắc. Khi cuộc xâm lăng hoàn 

tất thì nước Việt Nam bị chia làm ba theo chính sách chia để trị của thực dân Pháp. Nam Kỳ trở thành 

thuộc địa, một phần đất mất hẳn vào tay Pháp, còn Trung Kỳ và Bắc Kỳ là hai « kỳ » được người Pháp 

« bảo hộ », mỗi kỳ với một quy chế bảo hộ riêng. Nhà Nguyễn vẫn trị vì trên hai phần đất này nhưng 

người Pháp lấn lướt dần và từ từ tất cả quyền hành lọt vào tay họ. Thời đó người Pháp đặt tên « Đông 

Dương (Indochine française) » cho một vùng đất gồm ba nước Việt Miên Lào, nhưng đối với họ không 

phải là 3 nước mà là 5 thực thể riêng rẽ là Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam Kỳ, Cao Miên và Ai Lao, coi như 5 

nước khác nhau ! 

Chính phủ Pháp chỉ chính thức trả lại Nam Kỳ cho Việt Nam năm 1949 sau khi thành lập Quốc Gia 

Việt Nam, đứng đầu là Quốc Trưởng Bảo Đại. Trước đó đã có hai lần Việt Nam đơn phương tuyên bố 

độc lập và thống nhất, lần đầu ngày 11 tháng 3-1945 khi Hoàng Đế Bảo Đại tuyên bố độc lập tại Huế sau 

khi Nhật « đảo chính » người Pháp, lần thứ hai là ngày 2 tháng 9-1945 khi ông Hồ Chí Minh tuyên bố độc 

lập tại Hà Nội sau khi Việt Minh cướp chính quyền vào ngày 19 tháng 8-1945. Nhưng cả hai tuyên bố 

độc lập này đều không được quốc tế công nhận, và chính quyền Pháp cũng xem như không có. Tướng De 

Gaulle cầm đầu chính phủ lâm thời Pháp sau khi Paris được giải phóng tháng 8 năm 1944 quyết tâm lập 

lại chính quyền thuộc địa đã bị Nhật lật đổ vào ngày 9 tháng 3-1945. Quân Pháp theo chân quân Anh trở 

lại tái lập chế độ thuộc địa cũ. Chính phủ Hồ Chí Minh phải bỏ Hà Nội rút lên chiến khu phía bắc, và kêu 

gọi toàn quốc kháng chiến. Chiến tranh bùng nổ, những năm đầu là một cuộc kháng chiến chống Pháp, 

nhưng từ năm 1950 trở đi, Liên Xô, Trung Quốc và các nước xã hội chủ nghĩa công nhận Việt Nam Dân 

Chủ Cộng Hoà, còn Mỹ và các nước phương tây công nhận Quốc Gia Việt Nam, thế là cuộc kháng chiến 

chống Pháp biến thành cuộc chiến tranh ý thức hệ với sự giúp đỡ của quốc tế cộng sản một bên, và của 

Hoa Kỳ một bên. 

Hiệp định Genève 1954 lại một lần nữa chia cắt đất nước làm hai miền với con sông Bến Hải làm ranh 

giới. Lúc đầu chỉ là lằn ranh đình chiến cho quân đội hai bên tập kết, nhưng sau hai năm con sông đó trở 

thành ranh giới giữa hai thể chế, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa với thủ đô Hà Nội và Việt Nam Cộng Hòa 

với thủ đô Sài Gòn, cả hai đều được một số quốc gia trên thế giới công nhận. Hà Nội không thể chấp nhận 

chỉ cai trị có phân nửa lãnh thổ. Sài Gòn cũng không thể chấp nhận cả nước phải sống dưới ách chuyên 

chính vô sản của cộng sản. Mâu thuẫn dẫn đến một cuộc chiến tàn khốc, với sự tham chiến trực tiếp của 

quân đội Hoa Kỳ. Việt Nam biến thành điểm « nóng » trong « chiến tranh lạnh » giữa hai khối cộng sản 

và tự do, hoặc nói theo kiểu cộng sản là hai khối « xã hội chủ nghĩa » và « tư bản chủ nghĩa ». Vừa là 

chiến tranh ý thức hệ, vừa là nội chiến tương tàn. Ít nhất ba triệu người chết. Hận thù chồng chất, chia rẽ 

kéo dài… 

Chiến tranh chấm dứt vào ngày 30 tháng 4 năm 1975 với sự sụp đổ của chế độ miền Nam, thống nhất 

đất nước là chuyện đương nhiên. Người dân từng sống trong chế độ Việt Nam Cộng Hòa đã thua trận 

chẳng để ý gì đến chuyện thống nhất này, vì đối với họ ngày 30 tháng 4-75 đã là ngày thống nhất trên 

thực tế rồi. Ngược lại những người miền Nam đã phục vụ trong chính phủ Cách Mạng Lâm Thời Cộng 

Hòa Miền Nam Việt Nam thì hoàn toàn vỡ mộng, vì ngay từ những ngày đầu, họ đã chẳng còn có chỗ 

đứng nào trong bộ máy quyền lực mới. Họ nhẹ dạ tin rằng mình đã nắm được chính nghĩa, mưu cầu cho 

sự độc lập, tự do của đất nước, giờ đây bẽ bàng khi Hà Nội quyết định vứt bỏ một công cụ đã làm xong 
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nhiệm vụ nhất thời. Một ngày đẹp trời nào đó cái chính phủ do Hà Nội dựng lên trước kia, giờ đây bị Hà 

Nội giải tán không kèn không trống. Người dân chẳng ai biết giải tán như thế nào, giải tán vào lúc nào… 

Nhưng dù sao Hà Nội cũng muốn có một thủ tục thống nhất nào đó cho « phải phép ». Từ đó mới có 

quyết định bầu ra một quốc hội chung cho cả nước, sau đó Quốc hội mới này sẽ quyết định thống nhất 

hay không, khi nào thống nhất, thống nhất bằng cách nào, v.v. 

Ngày bầu quốc hội được định vào chủ nhật 25 tháng 4 năm 1976. 

Gần đến ngày bầu cử, Long và Mai được cái « hân hạnh » là « trả quyền công dân ». Sở dĩ có chuyện 

« trả » là vì trước đó, cái quyền công dân – mà hai vợ chồng chẳng khi nào nghĩ tới từ ngày cha sinh mẹ 

đẻ – đã bị cách mạng « tước bỏ » vì chàng và nàng đều thuộc thành phần « ngụy quân, ngụy quyền ». 

Nhưng với chính sách « khoan hồng độ lượng vô biên » của cách mạng, hai vợ chồng đã được « tạo cơ 

hội để học tập cải tạo », đã được cách mạng chỉ ra con đường « ăn năn hối cải để xứng đáng được trả lại 

quyền công dân ». Long đã trải qua học tập cải tạo tập trung trong trại tù cải tạo, còn Mai không phải vào 

trại tập trung nhưng cũng phải học tập tại cơ quan làm việc trong vòng 6 tháng. 

Việc đầu tiên của một công dân tốt, nhất là khi mình mới được « phục hồi quyền công dân » là phải đi 

bầu quốc hội, hiển nhiên là như thế rồi ! 

Long nhớ như in từng chi tiết cuộc bầu cử này, vì nó quá đặc biệt so với những gì chàng biết về bầu cử 

trước đó. Và có lẽ không ngoa lắm nếu nói rằng cách tổ chức bầu cử này có một không hai trên thế giới ! 

Mỗi đơn vị bầu cử sẽ bầu một số đại biểu, thường khoảng trên dưới 10 người. Tổng số đại biểu là 492. 

Muốn ra ứng cử phải thông qua Mặt Trận Tổ Quốc
1
, một tổ chức quy tụ các hiệp hội và quy tụ cả 

« Đảng ». Đã có Đảng thì đương nhiên là Đảng phải lãnh đạo Mặt Trận, vì câu khẩu hiệu « Đảng lãnh 

đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ » áp dụng cho mọi trường hợp. Trên lý thuyết là phải « thông 

qua Mặt Trận Tổ Quốc », trên thực tế là « thông qua Đảng ». Nói trắng ra là chỉ có Đảng mới có quyền 

đưa người ra ứng cử. Không thể có chuyện « tự do ứng cử » được. 

Cả tháng trước, các tổ dân phố phải học tập rất kỹ về cuộc bầu cử này. Họp vào buổi tối, mỗi « hộ » 

phải có ít nhất một đại diện đến họp, không thể thoái thác vì bất cứ lý do gì. Các tổ trưởng dân phố đã 

nhận chỉ thị và phải học tập trước trên phường, về giải thích lại cho các cử tri của tổ mình về ý nghĩa của 

cuộc bầu cử cũng như về cách thức bầu bán ra sao. Cũng chính các tổ trưởng phổ biến danh sách các ứng 

cử viên. Mỗi đơn vị luôn luôn có số ứng cử viên nhiều hơn một hai người so với số đại biểu. Cũng trong 

các buổi họp tổ buổi tối như thế, các tổ trưởng đọc bản tiểu sử của mỗi ứng cử viên, trong đó nhấn mạnh 

đến những thành đạt của từng người. Coi như tương đương một cuộc tranh cử, chỉ khác là tranh cử mà 

không cần có mặt của ứng cử viên, cử tri không thấy mặt cũng không được nghe tiếng, tổ trưởng dân phố 

đọc tiểu sử và thành tích là đủ rồi. Đỡ mất thời giờ của ứng cử viên phải đi đến từng tổ dân phố. 

Cách thức bầu được giải thích cặn kẽ. Đến phòng phiếu mỗi người sẽ được phát một danh sách có tên 

tất cả ứng cử viên của đơn vị. Trường hợp đơn vị của Long là 12 người, sẽ chỉ bầu cho 10 người. Cử tri 

cầm tờ giấy vào phòng kín, trong đó có cái kệ để viết, và có cây bút. Cử tri phải gạch bỏ 2 tên trong danh 

sách 12 người đó. Ban tổ chức sợ cử tri băn khoăn không biết phải gạch tên ai vì chẳng biết ai với ai nên 

trong các buổi họp ban đêm ở tổ dân phố, tổ trưởng cũng đã cho biết là nên gạch 2 tên nào rồi. Đảng rất 

chu đáo trong việc tổ chức bầu cử, không những chọn sẵn ứng cử viên, mà còn chọn luôn cả hai người 

« làm vì » để cử tri gạch tên cho ra vẻ là có chọn lựa ! 

Đến ngày đi bầu không khí mới thật là bất thường. Giữa ban ngày nhưng có lệnh giới nghiêm ! Chợ 

không họp, quán tiệm không mở, nhà thờ nhà chùa không có lễ. Cứ tưởng tượng một ngày chủ nhật ở Sài 

Gòn nhộn nhịp như thế nào mà hôm đó đường xá vắng tanh, lâu lâu có xe của ban tổ chức bầu cử hay của 

công an chạy vụt qua. Long lại nhớ thời còn sinh viên, trong những năm từ 1963 đến 67, ở Sài Gòn đảo 

chính liên miên, mỗi lần như thế lại giới nghiêm 24 trên 24, nhưng riết rồi người dân cũng đâm ra « lờn » 

nên thành phố cũng không đến nỗi vắng tanh như ngày bầu cử này. 

Nhưng ở các tổ dân phố thì không khí nhộn nhịp lắm, vì không phải ai muốn đi bầu lúc nào cũng được. 

Cũng không phải ai muốn bầu thì bầu, không bầu thì thôi. Không ! Mỗi tổ dân phố được chỉ định một nơi 

để bầu, điều này là dĩ nhiên rồi, và một giờ để bầu, điều này thì trước đây Long chưa thấy bao giờ. Tổ của 

Long được thông báo trước sẽ bầu lúc 10 giờ, tổ trưởng dặn mọi người tập họp lúc 10 giờ kém 15 ở đầu 

ngõ. Tổ trưởng dân phố cũng là một người sống trong tổ, bị chỉ định làm tổ trưởng, « ăn cơm nhà vác ngà 

voi » chứ chẳng có quyền hành gì, chỉ có nhiệm vụ làm sợi dây liên lạc giữa các hộ trong tổ của mình với 

phường và công an, là những cơ quan thực sự có quyền lực. 

Đúng giờ, tất cả cử tri không ốm liệt giường đều có mặt ở đầu ngõ, tổ trưởng điểm danh xem có đầy đủ 

không, rồi mọi người xếp hàng hai đi bộ đến phòng phiếu. Phải xếp hàng cho có trật tự, không thể đi như 
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đàn bò « vào thành phố
i
 » được, tổ trưởng nhắc lại chỉ thị của phường là thế. Trên đường đi, gặp những tổ 

dân phố khác cũng xếp hàng rồng rắn đi về, hoặc đi đến một phòng phiếu nào đó. 

Long và Mai làm bổn phận công dân như mọi người, vào phòng kín lấy bút gạch hai tên như đã được 

dặn trước. Bỏ phiếu vào thùng rồi ra ngoài sân chờ mọi người trong tổ bầu xong, lại xếp hàng hai rồng 

rắn đi về. 

Buổi chiều khi tất cả các tổ đã làm xong bổn phận công dân, có một toán cầm thùng phiếu lưu động 

đến từng nhà có cử tri « ốm liệt giường » để những người này cũng được bầu như người khỏe mạnh. 

Chính quyền chăm sóc đến thế thì còn ai có thể phàn nàn là không có dân chủ cơ chứ ! 

Điều Long ngạc nhiên là tại sao làm việc chu đáo như thế mà tỷ lệ người đi bầu không đạt 100% mà 

chỉ được khoảng từ 98 đến 99% thôi ? Sau này Long được giải thích là luôn luôn có những cán bộ công 

nhân viên có « công tác đột xuất » không có mặt ở đơn vị bầu cử ngày hôm đó, và vì là công tác vào giờ 

chót nên không kịp làm thủ tục đổi đơn vị bầu cử. Khi được giải thích như thế Long mới vỡ lẽ ra, vì trong 

chế độ « xã hội chủ nghĩa nghìn lần dân chủ hơn chế độ tư bản chủ nghĩa » này, có ai lại dại dột cố ý từ 

khước quyền bầu cử của mình ? Từ khước như thế là chưa « thấm nhuần tính ưu việt của chủ nghĩa xã 

hội », và cần phải được đưa đi học tập trong các trại cải tạo để hy vọng có ngày sẽ « trở thành người công 

dân tốt trong xã hội mới » như Long vừa mới chớm được thưởng thức mấy tháng trước gọi là « vài món 

ăn chơi » trong hai trại tù Trảng Lớn và Long Khánh ! 

Quốc hội sẽ nhóm họp vào ngày nào, sẽ làm gì, Long – cũng như đa số người dân bình thường – chẳng 

quan tâm vì ai cũng biết tất cả quyền lực nằm trong tay của Đảng (chỉ cần một chữ viết hoa vì ai ai cũng 

hiểu là đảng nào rồi), đúng ra là trong tay của Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng, chính xác hơn nữa là 

trong tay của Bộ Chính Trị, và thật sự là chỉ trong tay vài nhân vật chủ chốt trong cái Bộ Chính Trị đó. 

Quốc hội một năm họp vài lần chỉ có nhiệm vụ giơ tay hợp thức hóa những gì Đảng đưa ra. 

Nhưng đối với những « công nhân viên » như Long và Mai thì dù không quan tâm cũng không thể 

không biết những tin tức về chính trị, vì mỗi buổi sáng vào làm việc có nửa giờ bắt buộc đọc báo chung. 

Mọi người vào một phòng dùng làm chỗ đọc báo và một người đọc to những tin tức trên báo Nhân Dân 

hay Quân Đội Nhân Dân hay Sài Gòn Giải Phóng cho mọi người nghe. Không muốn nghe cũng không 

được ! 

Nhờ vậy mà Long biết được là Quốc Hội mới đã nhóm phiên họp đầu tiên vào tháng 6-1976, đổi tên 

nước thành Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, với thủ đô là Hà Nội, và đổi tên Sài Gòn ra là Thành 

Phố Hồ Chí Minh (thường được kèm thêm bốn chữ « rực rỡ tên vàng ! »). 

Nhưng quan trọng hơn nhiều là Đại Hội IV của Đảng Lao Động Việt Nam nhóm họp vào tháng 12-

1976, lấy lại tên cũ là Đảng Cộng Sản Việt Nam, và ra nghị quyết « tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc 

lên chủ nghĩa xã hội »
2
. 

Nhưng không thể tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc nếu chưa thông qua một « thời kỳ quá độ », 

một câu lạ tai đối với người dân miền Nam nhưng nghe đi nghe lại cả ngàn lần rồi cũng phải quen thôi !. 

Muốn đi từ « xã hội tư bản chủ nghĩa lên xã hội xã hội chủ nghĩa » thì phải có một giai đoạn chuyển tiếp, 

chính là cái « thời kỳ quá độ » này ! 

Đó là thời kỳ mà miền Nam được tắm mát trong « ba dòng thác cách mạng ». Đây là một khẩu hiệu 

được nhắc đi nhắc lại trong các buổi học tập chính trị : « Ba dòng thác cách mạng là cách mạng quan hệ 

sản xuất, cách mạng khoa học kỹ thuật, cách mạng văn hoá tư tưởng, trong đó cách mạng khoa học kỹ 

thuật LÀ THEN CHỐT ». Mỗi lần người giảng viên chính trị nói đến ba tiếng cuối cùng « là then chốt », 

thế nào cũng phải nhấn mạnh từng chữ để mọi người chú ý đến vai trò then chốt của dòng thác cách mạng 

thứ hai này. 

Như vậy phải chăng là trong ba dòng thác đó, phải thực hiện đầu tiên là « cách mạng khoa học kỹ 

thuật », nếu không thì không thể « mở cửa » cho hai dòng thác kia ? Lý thuyết là như thế, nhưng thực tế 

đó chỉ là khẩu hiệu. Thực tế thì cuộc « cách mạng quan hệ sản xuất » mới là dòng thác đầu tiên phải được 

thực hiện ngay, thực hiện gấp rút. Hậu quả cũng nhanh chóng không kém là nền kinh tế cả nước suy sụp. 

Người dân miền Nam diễn nôm chữ viết tắt XHCN là « Xuống Hố Cả Nước », cũng như trước đó đã có 

câu sát với thực tế hơn là « Xếp Hàng Cả Ngày » ! 

Muốn hiểu « cách mạng quan hệ sản xuất » là gì mà hậu quả lại ghê gớm như thế, phải học qua vài 

điều căn bản của chủ nghĩa Marx, theo đó loài người đi từ cộng sản nguyên thủy (khi con người còn sống 

bằng săn bắt và hái lượm, chỉ chung sống trong những nhóm nhỏ nên dễ dàng cùng chia sẻ mọi của cải). 

                                                      
i
 Lời của bài Du Mục, một bài hát nổi tiếng của Trịnh Công Sơn “Đàn bò vào thành phố, đêm buồn vắng buồn hơn, đàn bò 

vào thành phố, không còn ai hỏi thăm…” 
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Đến khi con người biết định canh định cư, tổ chức xã hội càng ngày càng lớn thì – vẫn theo Marx – xã hội 

trên toàn thế giới đã qua nhiều thời kỳ, bắt đầu bằng chế độ nô lệ, rồi đến chế độ phong kiến, cuối cùng là 

chế độ tư bản, trong đó tư liệu sản xuất thuộc về một thiểu số là giai cấp tư sản, còn đại đa số thuộc giai 

cấp vô sản bị giai cấp tư sản bóc lột tận xương tủy. Muốn không còn cảnh « người bóc lột người », phải 

có một xã hội không còn giai cấp. Muốn vậy phải xóa bỏ giai cấp tư sản, và các phương tiện sản xuất phải 

nằm trong tay toàn dân. Đồng thời cũng phải xóa bỏ việc buôn bán bị xem là những nghề phi sản xuất, 

« ngồi mát ăn bát vàng ». 

Tất cả những lý thuyết này đều nằm trong các bài giảng chính trị mà Long và các cán bộ giảng dạy 

khác đều phải học. Học nhiều thứ lắm ! 

« Cách mạng quan hệ sản xuất » sẽ dùng « bạo lực cách mạng » để tước đoạt tư liệu sản xuất (cơ 

xưởng, máy móc, ruộng đất) từ tay của thiểu số tư sản để trao lại cho đa số là giai cấp vô sản. Tinh hoa 

của giai cấp vô sản chính là Đảng Cộng Sản lãnh đạo cuộc cách mạng thông qua chính quyền của giai cấp 

vô sản. Đó chính là cốt lõi của nền « chuyên chính vô sản », được người cộng sản xem là « dân chủ nhất » 

vì là chuyên chính của đa số (vô sản) đối với thiểu số (tư sản), dân chủ gấp ngàn lần « chuyên chính tư 

sản » là chuyên chính của thiểu số (tư sản) đối với đa số (vô sản). Hậu quả là không còn tư nhân nào được 

sản xuất hay buôn bán gì nữa, tất cả phải tập trung vào tay nhà nước, đưa đến nền kinh tế gọi là « bao 

cấp ». Hơn 10 năm sau, Đảng phải công nhận là nền kinh tế bao cấp đã thực sự đưa « cả nước xuống hố » 

và hối hả chủ trương đổi mới, chuyển qua nền « kinh tế thị trường » nhưng thòng thêm câu « theo định 

hướng xã hội chủ nghĩa ». 

Nhưng đó là chuyện sau này. Trở lại những năm đầu sau ngày thống nhất đất nước, thực hiện cuộc 

« cách mạng quan hệ sản xuất » này tại miền Nam chính là giai đoạn « đánh tư sản » trong những năm 

cuối của thập niên 70. 

Để chuẩn bị cho việc đánh tư sản này, phải tiến hành « kiểm kê tài sản » của tất cả các hãng xưởng và 

các tiệm buôn bán lớn nhỏ. Các đội thanh niên thiếu nữ được huấn luyện cấp tốc để làm công việc kiểm 

kê này. Họ được tổ chức thành từng đội kiểm kê, mỗi đội đặt dưới quyền điều khiển của một cán bộ kinh 

tế. Cũng như ngày đổi tiền, ngày khởi điểm chiến dịch kiểm kê được giữ bí mật, nhưng làm sao bí mật 

được khi phải vận dụng một lực lượng thanh niên lớn lao như thế, nên cuối cùng các nhà còn nhiều tiền 

của cũng biết trước và nhanh chân tẩu tán phần lớn của cải của mình. 

Sau kiểm kê, đến phần « hiến » nếu chủ nhà máy, chủ hãng buôn còn có mặt. Vấn đề của nhà nước là 

muốn tịch thu tất cả nhưng lại không đủ người để quản lý. Thông thường thì người chủ sẽ được làm phó 

giám đốc để tiếp tục điều hành, còn giám đốc là một đảng viên có nhiệm vụ « lãnh đạo », dù có mù tịt về 

chuyên môn chăng nữa. Người đảng viên lãnh đạo này sau một thời gian học việc, có thể tự mình điều 

khiển, sẽ cho người chủ cũ « ngồi chơi xơi nước » và dần dần mời ra khỏi cái hãng xưởng mà có khi họ 

đã bỏ cả đời ra để xây dựng ! 

Long có kinh nghiệm cụ thể về trường hợp của viện bào chế thuốc tây Thái Vân, vì là nơi Long đưa 

sinh viên đến thực tập. Người chủ hãng Thái Vân đã di tản trước ngày 30 tháng tư, nhân viên còn lại vẫn 

tiếp tục đến làm việc như lời kêu gọi của chính quyền mới. Nhưng vì là hãng nhỏ, không quan trọng, mà 

cách mạng thiếu người nên mấy tháng đầu không có ai của chính quyền được cử đến điều khiển hãng này. 

Mãi về sau mới có hai cán bộ trẻ, một nam một nữ trước đây phục vụ trong « Rờ ». Người nữ cán bộ là 

nhân vật chính. Cả hai đều có tính tình dễ mến, nhưng không biết gì về sản xuất thuốc tây. Cả hai chỉ là 

« dược sĩ trung cấp » được đào tạo cấp tốc ngoài Bắc và gửi vào chiến trường miền Nam. Nhưng họ vẫn 

phải « lãnh đạo » một viện bào chế thuốc tây. Dưới quyền lãnh đạo của 2 dược sĩ trung cấp này có 3 dược 

sĩ tốt nghiệp đại học Dược Khoa Sài Gòn, trong đó có một người cùng lớp với Long, và nhiều chuyên 

viên bào chế có nhiều năm kinh nghiệm. Phần đông các hãng xưởng thuộc mọi ngành đều rơi vào tình 

trạng tương tự. 

Trở về chuyện ba dòng thác cách mạng, dòng thác thứ ba là cách mạng văn hóa tư tưởng làm cho 

những người có học thức và trước đây có ít nhiều cảm tình với cách mạng, bị hoàn toàn vỡ mộng.  

Cuộc cách mạng này bắt đầu bằng chiến dịch diệt trừ « văn hóa đồi trụy ». Rất nhiều thứ bị xem là đồi 

trụy. Sách báo tiếng Việt xuất bản trước đây ở miền Nam đa số bị xem là đồi trụy, còn sách báo tiếng Anh 

tiếng Pháp, dù là sách giáo khoa, cũng bị tịch thu hết vì không hiểu bọn tư bản Anh Pháp viết gì trong đó, 

nên cứ tịch thu « cho chắc ăn ». Thi hành việc này, phần đông thuộc tiểu đoàn 304, còn gọi là « cách 

mạng ba mươi » – tiếng dùng để chỉ bọn hùa theo cách mạng vào ngày 30 tháng tư. Từng toán đi vào các 

tổ dân phố kêu gọi đồng bào nộp sách báo đồi trụy. Có nơi họ xông vào nhà lục lọi tìm kiếm. Trong chiến 
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dịch này, tại các trụ sở phường, tổ chức ngoài trời cảnh đốt từng đống to sách đồi trụy. Lại liên tưởng đến 

chuyện ngày xưa Tần Thủy Hoàng đốt sách « thánh hiền », không biết có giống cảnh ở đây không. 

Nhưng chuyện đốt sách chỉ làm cho có lệ, làm một vài lần, thật ra đa số sách tịch thu đã lọt vào tay con 

buôn. Chỉ ít lâu sau, mọc lên ở ngay trung tâm Sài Gòn một chợ trời sách, người mua người bán người đi 

xem tấp nập. Có người dở khóc dở cười khi thấy sách của mình bị tịch thu nay bày bán ở đấy, muốn lấy 

lại sách chỉ việc bỏ tiền ra… 

Còn dòng thác « là then chốt » trong khẩu hiệu ba dòng thác, tức là cách mạng khoa học kỹ thuật thì 

vẫn chỉ là khẩu hiệu nói cho sướng miệng, bất kể hậu quả ! Một khẩu hiệu được mọi cơ quan dùng làm 

kim chỉ nam trong một thời gian khá dài, được nói ra rả hàng ngày trên các cơ quan truyền thông, đó là 

« phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật ». Và luôn luôn kèm theo thành tích « đã làm lợi cho nhà nước 

hàng chục vạn đồng ! ». Hỡi ôi, có những « phát huy tối kiến, giật lùi kỹ thuật » làm cho cả nhà nước lẫn 

nhân dân phải dở khóc dở cười… 
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 Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam ra đời năm 1955. Đến năm 1977, sau khi đất nước chính thức thống nhất, Mặt Trận được 

« tái sinh » do việc kết hợp của 3 tổ chức, ngoài Bắc là Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam, trong Nam là Mặt Trận Dân Tộc Giải 

Phóng Miền Nam và  Liên Minh Các Lực Lượng Dân Tộc, Dân Chủ Và Hoà Bình Việt Nam. Thực tế là hai tổ chức trong Nam 

do Đảng dựng lên đã hết nhiệm vụ, nên sáp nhập vào Mặt Trận Tổ Quốc ngoài Bắc cho tiện việc. 

Trích phần giới thiệu trên trang mạng chính thức của Mặt Trận (mattran.org.vn) : 

« Mối quan hệ giữa Đảng với Mặt trận có một đặc điểm đáng chú ý: Đảng vừa là thành viên, vừa là người lãnh đạo Mặt 

trận. » 

« Để lãnh đạo Mặt trận, Đảng phải ở trong Mặt trận, Đảng thực hiện vai trò lãnh đạo bằng cách đề ra đường lối, chủ 

trương, chính sách đúng đắn, đáp ứng yêu cầu nguyện vọng và lợi ích chính đáng của các tầng lớp nhân dân: Đảng tiến hành 

công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục, tổ chức kiểm tra và bằng sự gương mẫu của Đảng viên. Thực tiễn lịch sử từ ngày 

thành lập Mặt trận đến nay đã chứng tỏ các thành viên tham gia Mặt trận đều tự giác thừa nhận vai trò lãnh đạo của Đảng. » 

Một khi Đảng đã nói thế thì không thể sai được, các thành viên tham gia Mặt trận đều phải tự giác thừa nhận vai trò của 

mình là bù nhìn hoặc con rối mà thôi ! 

 
2
 Trích « Bách khoa toàn thư mở Wikipedia » : 

« Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ IV diễn ra từ ngày 14 đến ngày 20-12-1976 ở Hà Nội. Tham dự đại hội có tất 

cả 1008 đại biểu chính thức, thay mặt cho 1.550.000 đảng viên của cả hai miền đất nước, cùng với sự có  mặt của nhiều Đảng 

Cộng sản và các tổ chức quốc tế khác. 

Đại hội đã thảo luận, đánh giá quyết định chuyển cách mạng Việt Nam từ cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và cách 

mạng dân tộc dân chủ ở miền Nam sang thực hiện cách mạng xã hội trên toàn đất nước. Từ nhận định đó, Đại hội đề ra đường 

lối xây dựng chủ nghĩa xã hội trong phạm vi cả nước. 

Đại hội quyết định miền Nam phải đồng thời tiến hành cải tạo xã hội chủ nghĩa và xây dựng Chủ nghĩa xã hội, góp phần 

cùng cả nước tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội. 

Nhằm thực hiện mục tiêu đưa cả nước tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội, Đại hội đề ra Kế hoạch 

5 năm 1976-1980 và quyết định phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu của Kế hoạch, là xây dựng Chủ nghĩa xã hội và cải tạo 

quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa. 

Đại hội vấp phải một số sai lầm khuyết điểm chủ yếu do tư tưởng chủ quan nóng vội, giáo điều thể hiện rõ nhất qua việc đề 

ra phương châm tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội, đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu quá cao, không tính 

đến khá năng thực hiện và điều kiện cụ thể của đất nước sau thống nhất. Sai lầm trong cả chủ trương cải tạo, quản lý kinh tế,  

thể hiện tư tưởng bảo thủ, trì trệ. Kinh tế Việt Nam mất cân đối lớn, kinh tế quốc doanh và tập thể luôn thua lỗ nặng, không 

phát huy tác dụng. Kinh tế tư nhân và cá thể bị ngăm cấm triệt để. Sản xuất chậm phát triển, thu nhập quốc dân, năng suất 

thấp, đời sống nhân dân khó khăn, xã hội nảy sinh nhiều hiện tượng tiêu cực. » 

 


