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71. Đấu tranh cho dân chủ  

 

Trong hai tuần lễ về thăm gia đình lần đầu sau 13 năm xa cách, Long cố gắng ghi lại trong một cuốn 

vở học trò 100 trang những chi tiết và cảm nghĩ về chuyến đi đáng ghi nhớ này. Nhưng chàng quá chủ 

quan. Tìm đâu ra thời giờ để viết tất cả mọi chuyện ? Cũng có những chuyện chàng không muốn viết tại 

chỗ, chỉ bắt đầu ghi lại khi đã ngồi trong máy bay, và máy bay đã cất cánh rời khỏi Tân Sơn Nhứt. 

Trong những ngày cuối ở Sài Gòn trước khi về lại Pháp, Long đến gặp chị Trần Thị Thức, vợ anh 

Đoàn Viết Hoạt đang bị bắt, sắp đem ra xử. Nhà anh chị Hoạt ở số 18 đường Lê Văn Sỹ, trước kia là 

đường Trương Minh Ký nối tiếp đường Trương Minh Giảng lên tới Lăng Cha Cả.  Long đến một lần vào 

chiều chủ nhật 7-3, nhưng không gặp, người nhà nói chị Thức bận dạy học và nhiều việc khác, nên hẹn 

trước chắc ăn hơn. Long hẹn tối thứ ba. Đến hẹn chàng đi xe đạp chở theo em gái thứ hai là Loan, đến nơi 

chị Thức ngồi trên ghế đẩu trước nhà chờ sẵn. Hai anh em mang xe đạp vào nhà, Long nói Loan ngồi chờ 

và theo chị Thức lên lầu nói chuyện, không muốn cho Loan biết lý do chàng đến gặp về chuyện gì. 

Đây là lần đầu gặp chị Thức, mục đích chính là để chị lên tinh thần khi biết các nhóm tranh đấu cho 

dân chủ ở hải ngoại đều theo dõi rất kỹ và lên tiếng mạnh mẽ bênh vực trường hợp của anh Hoạt, một 

Giáo Sư Đại Học bị bắt chỉ vì chủ trương tập san Diễn Đàn Tự Do mới ra được vài số, đăng những bài 

trong chiều hướng dân chủ hóa đất nước. Chị Thức cho biết chính quyền đã định ngày xử « Vụ án Diễn 

Đàn Tự Do » là 29 tháng 3-1993, tức là trong vài tuần tới. Chị cũng nói anh Hoạt không nhận luật sư biện 

hộ, vì kinh nghiệm của những lần xử trước, luật sư chẳng bênh vực gì cả mà chỉ « xin khoan hồng ». Anh 

Hoạt nói sẽ chỉ chấp nhận cho luật sư biện hộ nếu luật sư cãi là nhà nước sai1. 

Trước đó mấy ngày, Long chứng kiến một hiện tượng lạ : bộ đội ôm súng canh gác những địa điểm 

trọng yếu ngay trung tâm Sài Gòn. Long ở nhà anh Đông làm việc trong báo Tuổi Trẻ nên được anh cho 

biết là trong nội bộ Đảng được phổ biến nguồn tin về một « âm mưu bạo loạn » của Việt Kiều nước ngoài 

kết hợp với trong nước đặt chất nổ nhiều nơi để gây tiếng vang. Nhưng nội vụ bị phát giác từ thứ năm 4 

tháng 3 khi một người phụ nữ từ nước ngoài về làm tiền trạm bị bắt, người phụ nữ này bị bắt buộc phải 

gửi fax cho tổ chức ở hải ngoại là mọi chuyện êm xuôi, nên khi những người chủ lực về đến nơi đều bị 

bắt ngay. Tổng cộng có 60 người cả trong lẫn ngoài nước bị bắt trong vụ này. 

Khi Long đến thăm Giáo Sư Nguyễn Vĩnh Niên tại tư gia, ông cũng kể là trong các đại học cũng được 

phổ biến tin tức về một vụ âm mưu bạo loạn. Chính quyền cho biết có 10 Việt Kiều từ Mỹ và 1 từ Canada 

về bị bắt. Ngày thứ sáu 5 tháng 3, các trường đại học (và chắc là các công sở khác cũng thế) nhận được 

chỉ thị phải tăng cường an ninh tối đa, không cho người lạ mặt vào trường. Người dân ngoài đường lại xì 

xầm theo một chiều hướng khác, họ nói chắc trong nội bộ có âm mưu đảo chánh, chứ Việt Kiều làm gì có 

tổ chức mạnh để chính quyền phải đối phó tới mức độ đó ! Chẳng biết đâu mà lần ! 

Trở lại thời gian bốn ngày ở Đà Lạt với Vy và Hoài, có nhiều chuyện thật đặc biệt bên cạnh những hàn 

huyên gia đình. Những chuyện này, Long chờ khi đã bình tâm trong căn nhà bên Pháp rồi mới ghi chép 

lại mọi chi tiết để giữ lại như một tài liệu. 

Câu chuyện đầu tiên là việc Vy đưa chàng lên trụ sở công an để khai báo. 

Vài năm sau cuộc « đổi mới » 1986, nhà nước bắt đầu chính sách mở cửa cho du lịch, đặc biệt cho 

người Việt hải ngoại – giờ đây được âu yếm gọi là « khúc ruột ngàn dặm », không còn là những « kẻ phản 

quốc ôm chân đế quốc » nữa – những người trước đây không có hy vọng gì trở lại nơi chôn nhau cắt rốn 

của mình. Với số lượng càng ngày càng đông người về thăm gia đình, thăm quê hương, việc khai báo khi 

có thân nhân đến ở nhà trở nên lỏng lẻo, nhất là tại các thành phố lớn. Có người tưởng như thế là không 

còn bắt buộc phải ra công an khai báo nữa, nhưng thật ra không phải vậy. Luật vẫn không thay đổi, nhưng 

áp dụng lỏng lẻo hơn, thế thôi ! 

Khi Long về Bảo Lộc ở nhà của một trong mấy người em, cậu này phải đưa ngay chàng ra công an thị 

xã trước khi về nhà, « cho chắc ăn ». Lên Đà Lạt thủ tục cũng vậy, nhưng thay vì khai báo ngay ngày đầu 

tiên như luật định, Vy và Hoài đã quyết định chờ đến ngày thứ ba, một ngày trước khi chàng về lại Sài 

Gòn. 

Để hiểu tại sao, cần phải nhắc vài chuyện cũ. Năm học 1971-72 ở Bảo Lộc, Long cũng như Hoài và 

Vy cùng dạy một trường (trong khi Long vẫn làm việc ở bệnh viện), hơn nữa hai anh em Long và Vy thân 

nhau từ bé nên hai gia đình qua lại rất thân tình. Sau đó Mai và Long cùng hai con rời Bảo Lộc về sống ở 

Sài Gòn, chàng ít có cơ hội gặp lại Vy và Hoài, lúc đó cũng đã có hai con trai. Đến sau 75, trong hoàn 

cảnh khó khăn thiếu thốn mọi mặt, càng ít cơ hội hơn nữa. Thêm vào đó, chàng cũng như cả gia đình 

bàng hoàng khi biết Hoài đã bí mật là đảng viên cộng sản từ năm 1974, và sau ngày 30 tháng 4-75, lãnh 
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trách nhiệm tổ chức Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh của thị xã Bảo Lộc. Hai chí hướng khác 

nhau, Long lo tìm đường thoát khỏi một chế độ đang đưa đất nước xuống vực thẳm, Hoài sống trong lòng 

chế độ đó với lý tưởng là sẽ xóa được cảnh « người bóc lột người » như lý thuyết cộng sản tuyên truyền. 

Mười tám năm trôi qua, biết bao nước chảy qua cầu… 

Giờ đây gặp lại nhau, Hoài tỏ vẻ gần gũi và quý mến Long, ngược lại Long cũng có những tình cảm 

lẫn lộn thân thiết và cảm phục. Long giờ đây không còn là một thanh niên lánh xa chính trị, vì trong 5 

năm sống trong chế độ cộng sản, chàng đã vỡ lẽ ra một điều đơn giản là nếu mình không muốn « dính » 

đến chính trị nói chung thì mình sẽ phải « dính » vào một loại chính trị của kẻ khác áp đặt lên mình. Về 

phía Hoài, chàng không còn là một thanh niên hăng say cuồng nhiệt với lý tưởng đấu tranh cho một xã 

hội công bằng, mà đã vỡ mộng khi thấy chế độ mà chàng cố công xây dựng lại trở thành một môi trường 

lý tưởng cho lạm quyền và tham nhũng. 

Bên Pháp Long và Mai tham gia một nhóm trí thức cùng nhau suy nghĩ về một phương thức ôn hòa để 

đưa đất nước thoát khỏi đói nghèo và lạc hậu vì những chủ trương phi lý của chế độ « bao cấp » của một 

đảng toàn trị. Từ đầu năm 1988, nhóm này ra một tờ nguyệt san nói lên các suy nghĩ đó, tờ báo phổ biến 

trong cộng đồng Việt Nam hải ngoại là chính, nhưng cũng cố gắng phổ biến trong nước, dù rất khó khăn. 

Mọi người viết bài đều ký tên thật, kể cả Mai và Long. Hoài và Vy có dịp đọc được những bài này, nên 

biết các hoạt động của ông anh bà chị, từ đó hiểu thêm cách suy nghĩ của hai người về tình trạng đất 

nước. 

Hoài cho biết công an có một ngành đặc biệt mang tên A25, có hệ thống dọc từ trung ương đến các địa 

phương, phụ trách các hoạt động văn hóa cũng như theo dõi trí thức sống trong nước cũng như ở hải 

ngoại. Tại Đà Lạt, một sĩ quan công an phụ trách xuất nhập cảnh nhưng lại được đặc biệt phân công theo 

dõi Hoài vì anh ta chính là một học trò cũ của Hoài ở Bảo Lộc trước kia. Ngoài mặt lễ độ với thầy cũ, 

nhưng bên trong vẫn làm công việc đắc lực của một công an, theo dõi rất kỹ những hành vi và thái độ của 

một người « đang chao đảo ». 

Hoài cũng cho biết là người học trò cũ này có đọc các bài viết của Long và Mai trên tờ nguyệt san, từ 

đó biết rõ việc hai người hoạt động như thế nào bên Pháp. Vì vậy chàng đề nghị không nên ra công an 

khai báo ngay ngày đầu vì có thể họ làm khó dễ trong những ngày kế tiếp. Chờ trước khi về Sài Gòn một 

ngày mới đi khai báo, thì chắc ăn là được yên ổn mấy ngày. 

Khi đưa Long đến trụ sở công an, trong lúc ngồi chờ, Vy đưa mắt quan sát rồi nói « em mới thấy thằng 

học trò cũ trong phòng kia, chắc là phải qua tay nó rồi ». Thật vậy, mấy phút sau khi hai anh em được 

đưa vào phòng, chính người học trò cũ này là trưởng phòng đứng lên chào hỏi Vy, vợ của thầy cũ. Khi 

Vy giới thiệu « Hôm nay tôi đưa ông anh đến khai báo, ông ấy từ bên Pháp về ở nhà tôi » thì lập tức 

được trả lời « Ồ, chắc đây là anh Long ở Pháp về thăm gia đình ! Tôi có được đọc vài bài anh viết trên tờ 

báo bên Pháp ». Tuy đã được biết trước về chuyện này, Long vẫn thoáng giật mình về phản ứng nhanh 

chóng của người công an khi gặp chàng lần đầu ! 

Sau khi làm thủ tục giấy tờ – có mục đóng lệ phí 5 đô-la Mỹ – và sau khi nhắc nhẹ là đáng ra phải khai 

báo ngay ngày đầu tiên, có một màn « giải thích và động viên » : « Anh về đây thấy tình hình đất nước đã 

đổi thay so với lúc anh ra đi, đổi thay rất nhiều, nhất từ hai ba năm nay sau khi chính sách Đổi Mới được 

ban hành. Khi anh qua bên đó anh chỉ cần phản ảnh trên báo chí những gì anh mắt thấy tai nghe ở đây là 

đồng bào mình bên đó sẽ có một khái niệm trung thực về đất nước hiện tại như thế nào ». Long trả lời lấy 

lệ, trong lòng cũng yên tâm vì chàng cảm thấy chỉ bị « nhẹ nhàng động viên » cho phải phép thôi ! 

Trước đó 5 năm, Hoài đã không được đối xử « nhẹ nhàng » như thế, mà đã phải trải qua những thử 

thách và trừng phạt nặng nề cả về vật chất lẫn tinh thần. Khi còn phụ trách Đoàn Thanh Niên ở Bảo Lộc, 

chàng đã dần dần khám phá ra là những lời hay ý đẹp về một xã hội « không có người bóc lột người » 

trong lý thuyết cộng sản chỉ có trên giấy tờ và trong các lời phát biểu, từ cấp lãnh đạo cao nhất xuống đến 

cán bộ thấp nhất. Trên thực tế khác hẳn. Vì đảng viên nắm tất cả các mấu chốt trong guồng máy của chế 

độ đúng với câu « Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ », mà không có một lực lượng nào 

đối trọng nên đa số đã lợi dụng chức quyền của mình để hưởng thụ. Dần dần Hoài trở thành một cái gai 

trong guồng máy lãnh đạo địa phương vì chàng thẳng thắn lên tiếng tố cáo những hành vi lạm quyền và 

tham nhũng của các quan chức chung quanh mình. 

Theo lời Hoài tâm sự, từ 30 tháng 4-75 chàng không còn dạy học nữa mà được Đảng phân công phụ 

trách công tác đoàn thể. Sau hơn 10 năm hoạt động trong lĩnh vực này Hoài nhận ra mình không còn được 

tin cậy vì nhiều lý do : tinh thần và những phát biểu mang tính phê phán đường lối chính sách, xuất thân 

là trí thức tiểu tư sản, không tham gia bè phái để tranh giành quyền lực. Người ta chỉ còn lợi dụng năng 
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lực của Hoài cho việc phục vụ các mục tiêu của chế độ mà những người khác không đủ khả năng làm. 

Nhân có việc một số văn nghệ sĩ của tỉnh yêu cầu thành lập Hội Văn Học Nghệ Thuật vì Lâm Đồng là 

một trong những tỉnh cuối cùng trong cả nước chưa có Hội này, Hoài đã chủ động viết văn bản chính thức 

đề nghị thành lập Hội và tình nguyện sẽ chuyển về làm công tác thường trực cho Hội. Tỉnh ủy chấp thuận 

đề nghị này của Hoài, cùng với việc mời nhà thơ Bùi Minh Quốc từ Đà Nẵng vào và điều một ông Phó 

ban Tuyên huấn Tỉnh ủy qua, hình thành một chi bộ đảng gồm 3 đảng viên để lãnh đạo Hội và làm bộ 

phận thường trực chuyên trách của Hội. 

Nhắc lại là trong chế độ toàn trị này, không cá nhân nào có quyền lập hội cả, tất cả các hội đều phải 

nằm trong Mặt Trận Tổ Quốc, và chỉ được thành lập và điều hành theo sự chỉ đạo của Đảng, và phải do 

đảng viên cầm đầu. 

Hội Văn Nghệ Lâm Đồng (bây giờ Đà Lạt nằm trong tỉnh Lâm Đồng, không còn tỉnh Tuyên Đức như 

thời trước 1975) ra đời không lâu sau chính sách đổi mới năm 1986. Năm 1987 ông Nguyễn Văn Linh 

Tổng Bí Thư Đảng với bút danh N.V.L. và loạt bài « Những Việc Cần Làm Ngay » chủ trương « cởi trói 

văn nghệ sĩ », mở màn cho một hình thức « trăm hoa đua nở » với những bài báo và truyện ngắn truyện 

dài nói lên thực chất của xã hội, tố cáo các lạm quyền tham nhũng. Ở Đà Lạt tạp chí LangBian của Hội 

Văn Nghệ mới thành lập cũng đi tiên phong trong phong trào này, đăng những bài viết theo chiều hướng 

dân chủ hóa đất nước. Không ngờ báo mới ra được 3 số thì bị mấy ông lãnh đạo Đảng của Lâm Đồng 

quyết định đình bản bằng cách không cấp giấy phép xuất bản nữa. 

Đó là năm 1988, tạp chí LangBian bị đình bản đúng vào lúc văn nghệ sĩ sau một năm được « đua nở » 

lại bị « trói lại » vì Đảng hoảng hốt thấy là không thể nào « quản lý » văn nghệ sĩ nữa nếu cứ để họ tự do 

nói lên những điều cần nói. 

Nhưng Hoài đã quen phản kháng và đấu tranh trong thập niên 60 khi còn là sinh viên ở Viện Đại Học 

Huế. Chàng không chịu bó tay chấp nhận bị dễ dàng « treo bút » như thế. Sau này chàng viết cuốn « Hành 

Trình Cuối Đông » ghi lại chi tiết những chuyện xảy ra vào thời kỳ này, tóm tắt lại như sau. 

 

Tỉnh ủy Lâm Đồng không cho tạp chí LangBian của Hội Văn Nghệ xuất bản là đi ngược lại với nghị 

quyết 5 của Đảng. Tướng Trần Độ2 là nhân vật chính soạn thảo nghị quyết này, còn gọi nôm na là « nghị 

quyết cởi trói », không đặt nặng vấn đề đảng lãnh đạo văn nghệ mà còn  khuyến khích văn nghệ sĩ nói lên 

những gì xảy ra quanh mình, mục đích để cải tiến xã hội theo chiều hướng dân chủ. Không lâu sau, nghị 

quyết này cũng bị vô hiệu hóa và tướng Trần Độ cũng bắt đầu bị trù dập. 

Để phản kháng quyết định đình bản tạp chí LangBian cũng như đấu tranh cho quyền tự do báo chí, tự 

do xuất bản, Hoài và Bùi Minh Quốc quyết định tổ chức một chuyến đi xuyên Việt, qua các tỉnh, vận động 

các Hội bạn cùng tham gia, ra đến Hà Nội gặp lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Chuyến đi có sự tham 

dự của nhà thơ Hữu Loan, tác giả của bài thơ « Mầu tím hoa sim » nổi tiếng năm xưa, lúc đó là khách 

của Hội, đang trong thời gian ngao du phương Nam sau 30 năm phải chôn chân  thồ đá kiếm sống ở quê 

nhà Nga Sơn, Thanh Hóa vì phản kháng vụ Nhân Văn Giai phẩm. Cả đoàn đi bằng chiếc xe Lada cũ kỹ 

của Hội, phải mang theo mấy thùng xăng và đi đến đâu xin thêm xăng đến đó vì thời điểm này chưa có 

các trạm xăng như sau này. 

Chuyến đi trở thành một cuộc vận động rộng lớn không những cho tự do báo chí mà còn cho các 

quyền tự do dân chủ nói chung trong cuộc đổi mới đất nước. Ngoài các kiến nghị do các Hội ký chung, 

đặc biệt còn có một bản « Tuyên bố của những người hoạt động, yêu thích văn học nghệ thuật và hưởng 

ứng đổi mới về một số vấn đề thời sự văn nghệ và chính trị hiện nay » thu thập được 128 chữ ký trực tiếp 

của trí thức, văn nghệ sĩ ở các tỉnh miền Trung và Hà Nội. Đây là một bản Tuyên bố mạnh mẽ, trong đó 

có yêu cầu cách chức Bộ trưởng Văn hóa và Trưởng ban Văn hóa Văn nghệ Trung Ương. Có thể đây là 

bản Tuyên bố mang tính phản kháng đầu tiên ký với tính cách tập thể trong chế độ độc tài toàn trị, từ 

trước đến nay chưa ai dám làm. Vì thế chuyến đi bị đánh giá như một cuộc « biểu tình chạy », tập dượt 

đấu tranh dân chủ, thậm chí âm mưu lật đổ chế độ.  

Kết quả sau chuyến đi Hoài và Bùi Minh Quốc bị kiểm điểm suốt 6 tháng trời, cuối cùng hai người đều 

bị kỷ luật cách chức, khai trừ đảng, riêng Hoài còn bị đưa ra khỏi biên chế Hội Văn Nghệ chờ bố trí công 

tác khác. Sau hai năm chờ đợi và không có cơ quan nào nhận, lương tháng có tháng không, Hoài quyết 

định chính thức nghỉ việc. Tiền « chế độ » cho thôi việc của Hoài sau chừng ấy năm « cống hiến » chỉ đủ 

mua một cái TV trắng đen và 30 con gà công nghiệp. 

 

Sống bằng gì bây giờ ? Vy vẫn dạy học, nhưng với đồng lương ít ỏi, làm sao sống được ? Vy phải đi 

học đan len bằng máy, và nhận đan áo vào giờ rảnh và ban đêm cung cấp cho vài cửa hàng ngoài chợ, 
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nhưng công thì nhiều mà lợi tức chẳng bao nhiêu. Hoài nghe lời mách của bạn bè nuôi gà đẻ, trứng mang 

ra chợ bỏ mối cho người bán hàng. Một ngày đẹp trời gà bắt đầu bị toi, phải vội vàng bán tống bán tháo đi 

tất cả ! Chàng quay ra nuôi thỏ, cũng thất bại, cuối cùng trồng hoa loa kèn (arum), mỗi ngày cắt hoa chở 

bằng xe đạp mang ra chợ bỏ mối cho hàng hoa. 

Nhưng trước hết Hoài là một nhà văn, nên thời gian rảnh rỗi, chàng dùng để viết hồi ký kể lại trường 

hợp nào chàng được bí mật kết nạp Đảng, và những trăn trở trong suốt quãng đời 14 năm đảng viên cho 

đến lúc bị khai trừ. Chàng có một máy đánh chữ nhỏ từ xưa, được giấu kỹ vì nếu có máy đánh chữ phải 

khai báo, và phải có giấy phép mới được giữ. Chàng cũng có giấy mỏng (giấy « pơ-luya » do chữ Pháp 

« pelure ») và giấy các-bon (tiếng Pháp là « papier carbone » dùng để có bản sao lúc đánh máy), được 

tích lũy dần dần từ lâu, phòng có khi dùng đến, vì cả hai thứ này cũng là đồ « quốc cấm » như máy đánh 

chữ. Vy là người đánh máy, chồng viết tới đâu nàng đánh tới đó, đánh máy kiểu thời xưa, xếp 4 tờ các-

bon giữa 5 tờ giấy mỏng, đánh một lần được 5 bản. Cuốn hồi ký được viết dưới dạng tiểu thuyết, hai nhân 

vật chính là Hoài và Vy, bút hiệu tác giả là Tiêu Dao Bảo Cự. Cuốn sách hoàn tất sau hơn hai năm lén lút 

làm việc như thế, dài 300 trang đánh máy. Hai vợ chồng hì hục dùng kim chỉ đóng lại thành 5 bản, một 

bản được luân lưu trong mấy người bạn văn thân thiết, 4 bản còn lại giấu ở những chỗ khác nhau, kể cả ở 

nhà vài người bạn thân tín nhất.  

Khi Long gặp Hoài tháng 3 năm 1993, đã hai năm trường ròng rã bản thảo ngủ kỹ ở những nơi cất giấu 

đó. Hai anh em thức thâu đêm suốt sáng kể cho nhau nghe những hoạt động của mình trong suốt thời gian 

dài đầy biến cố quan trọng trên thế giới cũng như trong nước. Hàn huyên rồi hiểu nhau hơn, cuối cùng cả 

hai cùng thấy là có chung một chí hướng : phải tiến đến dân chủ để mọi người cùng chung sức góp công 

xây dựng đất nước, vì đất nước không của riêng một đảng phái nào. 

Hoài kể cho Long nghe về ba người bạn thân ở Đà Lạt cùng suy nghĩ như mình. Đầu tiên là Bùi Minh 

Quốc, người cùng Hoài lập ra Hội Văn Nghệ Lâm Đồng, cùng đi ra Hà Nội đưa kiến nghị cho cấp lãnh 

đạo Trung Ương Đảng, cùng bị kỷ luật khai trừ Đảng. Thời kỳ chiến tranh, Bùi Minh Quốc là một nhà 

thơ trẻ ở Hà Nội, hăng say cùng vợ là nhà văn Dương Thị Xuân Quý nhập ngũ tình nguyện « đi B » trong 

những năm trận chiến ác liệt nhất, để lại con thơ cho ông bà ở Hà Nội. Chẳng may vợ tử trận ở Quảng 

Nam, chồng may mắn hơn sống sót, sau 1975 ở lại miền Nam tiếp tục làm công tác văn nghệ ở nhiều nơi, 

cuối cùng là Đà Lạt. 

Hai người bạn kia là Nguyễn Xuân Tụ và Mai Thái Lĩnh, cả hai đều không phải đảng viên. Hoài kết 

thân với hai bạn này từ năm 1988 vì đều dùng ngòi bút để đóng góp cho việc dân chủ hóa đất nước. Mai 

Thái Lĩnh học triết ở Đại Học Sư Phạm Sài Gòn, lúc đó khoa triết dạy ở Đà Lạt. Ra trường làm giáo sư 

trung học. Chàng có cha tập kết năm 1954, có cảm tình với Mặt Trận Giải Phóng, và vào thời kỳ cuối 

chiến tranh đã có dịp « nhảy núi », nghĩa là được Mặt Trận Giải Phóng đưa vào trong chiến khu hoạt động 

trí vận. Sau 1975, Mai Thái Lĩnh trở về sống ở Đà Lạt, có lúc là đại biểu của Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh 

Lâm Đồng và Thành phố Đà Lạt. Từ khi có đổi mới, Mai Thái Lĩnh đã có những bài viết sâu sắc về tình 

hình đất nước, và là một trong những người ủng hộ cuộc tranh đấu của Hội Văn Nghệ Lâm Đồng. 

Nguyễn Xuân Tụ là một nhà khảo cứu vi sinh học từ ngoài Bắc vào sau 1975, đồng thời viết văn làm 

thơ và thông hiểu Hán văn, bút hiệu Hà Sĩ Phu (« thế nào là sĩ phu ? ») Năm 1988, khi có phong trào 

« cởi trói văn nghệ sĩ » Hà Sĩ Phu viết một bài dài 5 trang đánh máy tựa đề « Dắt tay nhau, đi dưới những 

tấm biển chỉ đường của trí tuệ ». Bài viết vạch ra nguồn gốc của những khó khăn trong nước chính là do 

sự áp đặt chủ nghĩa Mác-Lênin lên xã hội Việt Nam. Hà Sĩ Phu gửi bài này cho các nhà lãnh đạo, các báo 

và tạp chí, dù biết trước sẽ không nơi nào đăng. Nhưng bài viết vẫn được luân lưu rộng rãi trong bạn bè 

và những người quan tâm, kể cả công an văn hóa. Và ngạc nhiên thay, dù bài viết không được đăng ở đâu 

cả, nhưng trong mấy tháng liền đã có 12 bài đả kích bài của Hà Sĩ Phu đăng trên các báo lý luận và 

nghiên cứu của Đảng ! Chứng tỏ các nhà lãnh đạo văn hóa trong Đảng lo sợ ảnh hưởng của bài « Dắt tay 

nhau… » sẽ to lớn như thế nào đối với giới trí thức trong nước. Mặc dù chỉ được lén lút phổ biến nhưng 

hầu hết mọi trí thức đều tìm đọc, bài viết được sao chụp và truyền tay nhau một cách bí mật. Nếu Hà Sĩ 

Phu viết bài này trước thời điểm đổi mới và cởi trói văn nghệ sĩ thì chắc chắn sẽ bị đi tù cải tạo không biết 

bao giờ về. Nhưng giờ đây đã lỡ ban hành chính sách cởi trói nên hình thức trừng phạt chỉ là cho nghỉ 

việc trong Viện Nghiên Cứu Khoa Học ở Đà Lạt. Cũng là một biện pháp « bao vây kinh tế » như trường 

hợp của Hoài và Bùi Minh Quốc. Hà Sĩ Phu đành ở nhà giúp vợ có cái quán nhỏ bày ra trước cửa nhà bán 

phở. 

Hoài muốn giới thiệu những người bạn này với Long, chàng mời Mai Thái Lĩnh và Hà Sĩ Phu đến nhà 

vào một buổi chiều. Bùi Minh Quốc lúc đó đang về thăm quê ngoài Bắc nên không có mặt. Tuy mới gặp 
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lần đầu, Long đã có ngay cảm tình với Hà Sĩ Phu và Mai Thái Lĩnh vì cá tính của mỗi người rất hợp với 

mình. Hơn nữa chàng còn cảm phục lòng can đảm của những người dám nói lên tiếng nói của lương tri 

trong một xã hội còn đầy rẫy cấm đoán, sẵn sàng gánh chịu những hậu quả khó lường. Sau mấy tiếng 

đồng hồ trao đổi, biết được Long tham gia một nhóm trí thức bên Pháp có tiếng nói qua một tờ nguyệt 

san, nhóm bạn mới quen đề nghị Long mang những bài viết của họ phổ biến ở hải ngoại, nếu mang được 

về Pháp. Lúc đó chưa có mạng lưới Internet để trao đổi tài liệu qua điện thư như sau này, nên các chính 

quyền độc tài còn kiểm soát được bằng cách khám xét kỹ lưỡng ở phi trường. 

Long rất vui khi thấy các bạn tin tưởng ở mình như thế. Nhưng chàng phân tích : « Tôi biết khi mang 

các tài liệu này ra phi trường, nếu họ khám phá ra, tôi sẽ bị làm phiền. Nhưng cái phiền của tôi không 

thấm vào đâu so với những gì các bạn sẽ phải chịu đựng. Công an sẽ tra hỏi các bạn, có thể các bạn sẽ bị 

bắt, có thể bị cầm tù, có thể bị đi cải tạo, có thể mạng sống bị đe dọa nữa là khác. Các bạn đã suy nghĩ 

chín chắn chưa ? » « Chúng tôi suy nghĩ kỹ rồi, sẵn sàng chấp nhận các biện pháp trả đũa của công an. 

Chúng tôi là những công dân yêu nước, lo cho vận nước sẽ ra sao nếu cứ tiếp tục chế độ hiện nay. Chúng 

tôi đã lấy cả tâm huyết để suy nghĩ và viết ra trên giấy trắng mực đen các suy nghĩ đó, nhưng những bài 

viết vẫn nằm nguyên trong ngăn kéo, như vậy viết để làm gì ? Nay có anh về đây chấp nhận giúp mang 

các tư tưởng đó ra nước ngoài phổ biến, như vậy là công việc làm của chúng tôi không uổng phí. Thú thật 

là chúng tôi đã bị dồn đến chân tường rồi, chẳng còn gì để mất cả. » « Các bạn sẽ mất tự do. » « Chúng 

tôi đã mất tự do từ lâu rồi, hiện nay chúng tôi chỉ cố gắng sống qua ngày. Cuộc sống như vậy còn ý nghĩa 

gì không đối với những người trăn trở với đất nước ? » 

Thế là Long xếp trong đáy va-li cuốn truyện 300 trang giấy pơ-luya của Tiêu Dao Bảo Cự và gần 100 

trang các bài viết của Hà Sĩ Phu cùng các bài đả kích bài « Dắt tay nhau… », với hy vọng là sẽ qua được 

lưới công an ở phi trường. Thời đó chưa có nhiều Việt Kiều về như sau này, công an có thời giờ khám xét 

va-li gửi cũng như hành lý xách tay. Long vẫn mang tiếng « điếc không sợ súng » nên vẫn chẳng chút sợ 

sệt, không biết cái va-li của mình có bị khám hay không nhưng về đến Pháp các tài liệu vẫn còn nguyên 

dưới đống quần áo. Chắc có ông bà tổ tiên phù hộ ! 

Bài « Dắt tay nhau, đi dưới những tấm biển chỉ đường của trí tuệ » của Hà Sĩ Phu được đăng đầu tiên 

trên tờ nguyệt san của nhóm ở Paris, sau đó Long gửi cho các báo bạn bên Mỹ. Bài được phổ biến rộng 

rãi trong cộng đồng Việt Nam bên Âu Châu cũng như bên Mỹ vì các báo và tạp chí đồng loạt đăng lại. 

Hè 1993, Mai cũng về nước trong phái đoàn của một hội từ thiện gồm nhiều bác sĩ và nha sĩ, về để 

phát thuốc, khám bệnh và khánh thành một cô nhi viện và phòng khám bệnh ở miền quê đồng bằng sông 

Cửu Long. Phái đoàn gồm phân nửa người Pháp và phân nửa người Việt cũng được hướng dẫn đi thăm 

những địa điểm du lịch, trong đó có Đà Lạt. Tại đây, Mai đã tách đoàn về ở nhà Vy và Hoài hai ngày, và 

cũng như với Long 6 tháng trước, Hoài tổ chức nàng gặp gỡ 3 người bạn đấu tranh ở Đà Lạt. Dịp này, 

nàng cũng nhận mang về nhiều bài viết, trong đó có bài « Ðôi điều suy nghĩ của một công dân » rất nổi 

tiếng sau này của Hà Sĩ Phu, một quyển thơ của Bùi Minh Quốc, một số bài viết của Tiêu Dao Bảo Cự và 

Mai Thái Lĩnh. 

Sau này Mai kể lại giai đoạn đó cho Long nghe : 

 

Hôm sau từ Đà Lạt về lại Sài Gòn tại nhà bạn, em đã thức suốt đêm để đọc những tài liệu này và thấy 

giá trị của chúng nên quyết định mang chúng về Pháp cho dù biết rằng việc làm này rất liều lĩnh và có 

thể có những hậu quả khó lường. 

Dịp này em cũng được ông bà giáo sư Nguyễn Ngọc Lan mời ăn cơm và may mắn gặp được linh mục 

Chân Tín, hai người nổi tiếng là phản tỉnh mạnh mẽ với những bài viết gây nhiều nhức nhối cho nhà cầm 

quyền. Khi chị Thanh Vân, phu nhân giáo sư Lan vừa đón em về đến nhà thì đồng thời Hà Sĩ Phu cũng 

đạp xe đến nơi ! Nghĩa là ông cũng về Sài Gòn khi em rời Đà Lạt ! Cuộc hội ngộ thích thú vô cùng vì 

không dễ từ hải ngoại về mà gặp được những người như nhóm Đà Lạt và hai vị đấu tranh cho dân chủ ở 

Sài Gòn như thế. Tấm hình năm người do cháu gái con của giáo sư Lan chụp đã được cha Chân Tín bảo 

đó là 4 thế hệ chống Cộng ! Bức hình này đã được Hà Sĩ Phu đăng lại trên Blog Bauxit khi giáo sư 

Nguyễn Ngọc Lan qua đời và hình như một người khác đăng lại khi linh mục Chân Tín gần đây hơn cũng 

vĩnh viễn ra đi. 

Một ngày trước khi trở về Pháp, em tâm sự với một người bạn Pháp cùng đi trong đoàn, anh ta rất 

thông cảm vì đã thấy sự thật sau khi đi từ Bắc xuống Nam và tình nguyện cầm hộ những tài liệu của các 

bạn ở Đà Lạt. Hai vợ chồng này rất thương Việt Nam, họ giúp Việt Nam rất nhiều nhưng đã thất vọng vô 

cùng trước những gì họ thấy trước mắt. Em rất mừng nhưng khi ra phi trường thì sự việc không diễn ra 

tốt đẹp như mong đợi ! Ở trạm kiểm soát đầu tiên vì em không mua đồ cổ, không mua nữ trang, tranh hay 
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băng nhạc (đã được sang lậu) nên sau khi kiểm soát bằng máy, cái va-li của em đã đi qua dễ dàng. Trong 

khi đó người bạn Pháp tình nguyện mang hộ số tài liệu mãi không qua được hải quan. Em đứng bên 

trong nhìn qua dãy bàn cao ngăn cách mà lo lắng. Nếu cái túi xách bị giữ lại thì em phải nhận của mình 

chứ không thể để bạn gặp khó khăn với công an. 

Nhưng rồi một « phép lạ » đã xảy ra : một người bạn khác đã cầm được số tài liệu « quốc cấm » ấy 

lên máy bay an toàn. Ở trạm kiểm soát thứ hai, em bị chặn lại rất lâu, mãi mới đi qua được. Tưởng đã 

xong nhưng đang trên đường đi lên phi cơ, có 6 công an nam và một nữ chặn em lại. Một mình đứng giữa 

một « rừng cọp » nhưng em không lo lắng gì nữa vì biết rằng số tài liệu đã thoát ! 6 người nam công an 

lục từng li từng tí cái xắc tay của em, họ kiểm soát từng thứ một, vạch ra xem xắc có 2 đáy hay không, có 

nhét gì vào hai cái quai không ? Họ lấy hết những danh thiếp mà những người em đã tiếp xúc muốn giữ 

liên lạc, thư của những người nhờ em bỏ bưu điện tại Paris… Trong khi họ vừa làm lăng xăng vừa quát 

tháo trông buồn cười thì em lại rất bình tĩnh vì biết mình không có gì phải sợ cả. Em hỏi họ là ai mà lại 

chặn mình sau hai lần kiểm soát như mọi người, trong khi tất cả đã lên máy bay ? Lúc đó họ mới nói họ 

là công an văn hóa (nhưng làm việc một cách vô văn hóa !), họ chỉ tìm tài liệu mà thôi ! Hết nam đến nữ, 

cuối cùng người nữ công an đưa em vào một cái phòng nhỏ gần đấy thì chị ta « thô bạo » hơn, sờ sịt từ 

đầu đến chân, vạch tay áo, gấu quần xem có giấu giếm gì trong những lớp may ! 

Cuối cùng người hướng dẫn đoàn phải từ máy bay quay trở lại tìm em vì máy bay chỉ chờ người khách 

cuối cùng để cất cánh ! 

 

 
Hình chụp tại nhà Giáo sư Nguyễn Ngọc Lan tháng 8 năm 1993. Từ trái qua phải : Chị Thanh Vân (vợ GS Lan), GS Lan, 

Linh mục Chân Tín, vợ tác giả, Hà Sĩ Phu 

 

Cho đến nay hơn 25 năm sau, khi nhắc lại Mai vẫn thầm cảm ơn người đã xuất hiện vào phút chót giúp 

nàng và người ân nhân thứ hai đã nhận mang số tài liệu ấy lên máy bay. Mai rất buồn khi người tổ chức 

du lịch bên Pháp, khi tổ chức chuyến sau trở về, đã cho nàng biết rằng nhà của những người mình tiếp 

xúc đã bị lục soát và không ít người hướng dẫn du lịch trong chuyến đi đó đã bị đuổi việc. 

Sau này giáo sư Đỗ Mạnh Tri của báo Tin Nhà ở Paris đã in lại tất cả những bài viết của Hà Sĩ Phu. 

Về cuốn sách của Hoài thì đã được chính tay Long đánh vào máy Macintosh lúc đó là một loại máy vi 

tính rất mới của hãng Apple. Sau đó chàng dùng máy đó « lên khuôn » thành một bản sẵn sàng in. Chàng 

gửi bản đó qua Mỹ cho người bạn là anh Lê Đình Điểu lúc đó điều hành nhà xuất bản Thế Kỷ. Cuốn sách 

Nửa Đời Nhìn Lại của Tiêu Dao Bảo Cự ra đời đầu năm 1994, thành công tức khắc và sau này được nhà 

xuất bản Văn Nghệ tái bản. Không ai biết cuốn sách đó do Long mang ra. 

« Không ai biết » là nói ở hải ngoại. Trong nước, khi cuốn sách ra đời, công an văn hóa theo dõi Hoài 

ở Đà Lạt biết ngay, chỉ có Long về tiếp xúc với Hoài mới có cơ hội mang ra nước ngoài xuất bản. Còn ai 

vào đấy nữa ! 

Nhưng đã đến lúc mà những người ở Đà Lạt tranh đấu cho dân chủ quyết định ra công khai. Họ là 

những người sống trong nước đi tiên phong trong cuộc đấu tranh cho dân chủ, những người dám nói lên 

tiếng nói của lương tri, nên được cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại ủng hộ hết mình. Hà Sĩ Phu, Bùi Minh 

Quốc và Tiêu Dao Bảo Cự được các phương tiện truyền thông bên Mỹ gọi điện thoại phỏng vấn, ngoài 
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việc đăng các bài văn, bài thơ của 3 người. Chỉ có Mai Thái Lĩnh vẫn âm thầm trong bóng tối để hỗ trợ 

phòng khi ba người bạn bị công an làm khó dễ. 

Và ngày đó không phải chờ đợi lâu. Bắt đầu cuộc thử thách mới cho cả 4 người ở Đà Lạt, kết thúc 

bằng những hình phạt nặng nề : 2 năm quản chế cho Tiêu Dao Bảo Cự và Bùi Minh Quốc, một năm tù 

ngoài Hà Nội cho Hà Sĩ Phu kèm thêm 2 năm quản chế. Sau đó Hà Sĩ Phu và Mai Thái Lĩnh còn bị truy 

tố vì tội « phản bội tổ quốc » do liên lạc  trao đổi với một số người hoạt động chính trị chống đối Đảng ở 

nước ngoài, bị thẩm vấn trong 9 tháng liền nhưng cuối cùng phải hủy bỏ quyết định truy tố vì không đủ 

bằng chứng. 

Sau này Hoài kể tóm tắt về giai đoạn đó như sau :  

 

Đầu tiên Hà Sĩ Phu ra Hà Nội thăm gia đình và bạn bè. Công an theo dõi biết anh vừa lấy một tài liệu 

chính trị ở nhà một người bạn (chỉ là thư của thủ tướng Võ Văn Kiệt gởi Bộ Chính Trị trong đó có những 

quan điểm cấp tiến, lúc này đang được nhiều người chuyền tay), công an đã ngụy tạo một vụ tông xe rồi 

bắt ngay vào đồn khám xét, vu ngay thành tội « chiếm đoạt, làm lộ bí mật nhà nước ». Anh bị bắt giam và 

đưa ra tòa cùng với Nguyễn Kiến Giang và Lê Hồng Hà trong cùng một vụ án. 

Bùi Minh Quốc chỉ vì cầm cuốn sách « Đêm giữa ban ngày » của Vũ Thư Hiên tặng, bị bắt ngay ở bến 

xe trên đường từ Sài Gòn về Đà Lạt. Tiêu Dao Bảo Cự bị công an triệu tập thẩm vấn vì « những bài viết 

ký tên ông đăng trên Internet và báo chí nước ngoài ». Cả ba người, sau này thêm Mai Thái Lĩnh, đều bị 

thẩm vấn triền miên tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác. Kết hợp là những biện pháp tổng 

lực như khám nhà tịch thu tất cả tài liệu, giám sát nhà ở không cho khách ra vào, đưa ra họp tổ dân phố 

để lên án, tố cáo ; viết bài trên báo Đảng để phê phán, bôi nhọ và quy kết ; gây khó khăn không cho gia 

đình làm ăn, sinh hoạt bình thường, cuối cùng là quản chế hay kết án tù. 

Đây là một cuộc đấu vô cùng căng thẳng giữa một bên là người trí thức chỉ có tư duy và cây bút, một 

bên là bộ máy cai trị với đầy đủ công cụ bạo lực trấn áp. Tuy nhiên người cầm quyền chỉ có thể cầm tù 

thân xác chứ không thể khuất phục được người trí thức chân chính. Sau nhiều năm tháng bị trù dập họ 

vẫn giữ vững quan điểm của mình, tiếp tục làm những người bất đồng chính kiến chứ không chịu cúi đầu. 

 

Riêng phần Long, chàng cũng bị một hình phạt từ chính quyền Việt Nam, tuy chẳng đáng gì so với 

những hình phạt của các bạn ở Đà Lạt : năm 1994 khi chàng xin visa về nước, chàng bị từ chối. Và chàng 

sẽ còn tiếp tục bị từ chối trong 9 năm liền. 

 

 
Hình chụp ngày 24 tháng 1-2007 trước nhà hàng Thủy Tạ trên hồ Xuân Hương, Đà Lạt. Từ trái qua phải : Bùi Minh Quốc, 

tác giả, Hà Sĩ Phu, Mai Thái Lĩnh, Tiêu Dao Bảo Cự 
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1 Giáo sư Đoàn Viết Hoạt sinh năm 1943 tại tỉnh Hà Đông, theo gia đình di cư vào Nam năm 1954. Ông học Đại Học Sư 

Phạm Sài Gòn, dạy Anh văn các trường trung học, sau đó đi du học Mỹ (1967-71), về làm Phụ tá Viện trưởng Viện Đại học 

Vạn Hạnh ở Sài Gòn. 

Ông bị bắt lần đầu năm 1976 với cáo trạng "Tuyên truyền tư tưởng phản động chống phá Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ 

nghĩa Việt Nam", bị buộc tội là có quan hệ mật thiết với Mỹ và bị tuyên án 12 năm tù. 

Mãn hạn tù năm 1988, ông tiếp tục đấu tranh cho dân chủ và tham gia thành lập tạp chí Diễn đàn Tự do - một ấn phẩm bất 

hợp pháp, với nội dung đòi hỏi dân chủ hóa đất nước. 

Ông bị bắt lần thứ hai năm 1990, và bị xử vào tháng 3 năm 1993. Tòa sơ thẩm tuyên phạt ông 20 năm tù. Tại phiên tòa 

phúc thẩm sau đó, ông được giảm án xuống còn 15 năm. 

Trong thời gian Đoàn Viết Hoạt thụ án, vợ ông, bà Trần Thị Thức, thực hiện vận động tìm kiếm sự ủng hộ của thế giới. 

Năm 1998, sau 8 năm thụ án, ông được ra tù và xuất cảnh đi Mỹ. Sự kiện này được coi là kết quả can thiệp của nhiều tổ chức 

quốc tế. 

Hiện nay hai vợ chồng ông sống trong vùng Washington, thủ đô Hoa Kỳ, và tiếp tục các hoạt động nhằm dân chủ hóa đất 

nước. 

 
2 Trung Tướng Trần Độ (1923-2002) tên thật là Tạ Ngọc Phách, quê tỉnh Thái Bình. Ông gia nhập Đảng Cộng sản Đông 

Dương năm 1940, tham gia kháng chiến trong quân đội, làm chính ủy nhiều đơn vị quan trọng. Năm 1958 đã lên tới cấp Thiếu 

Tướng, năm 1964 vào Nam với chức vụ Phó Chính ủy và Phó Bí Thư Quân ủy Quân Giải phóng miền Nam. Năm 1974 thăng 

cấp Trung Tướng cùng lượt với Lê Đức Anh, Lê Trọng Tấn. 

Ông là ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam các khóa III , IV, V và VI, từ 1960 đến 1991. 

Sau 1975 ông chuyển sang ngạch dân sự, chức vụ Thứ trưởng Bộ Văn Hóa, rồi Trưởng ban Văn Hóa Văn Nghệ Trung 

ương. Ở chức vụ này ông đã soạn nghị quyết số 5, củng cố tiến trình Cởi Mở văn hóa trong thời kỳ Đổi Mới. 

Ở cương vị thay mặt Đảng lãnh đạo văn nghệ, ông có ý thức "cởi trói" cho văn nghệ. Ông nhận thức rằng: "Văn hóa mà 

không có tự do là văn hóa chết. Văn hóa mà chỉ còn có văn hóa tuyên truyền cũng là văn hóa chết. Càng tăng cường lãnh đạo 

bao nhiêu, càng bóp chết văn hóa bấy nhiêu, càng hiếm có những giá trị văn hóa và những nhà văn hóa cao đẹp.". 

Do bất đồng chính kiến với một số lãnh đạo cao cấp khác của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông bị khai trừ khỏi Đảng ngày 4 

tháng 1 năm 1999 khi đã 58 năm tuổi đảng. 

 


