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                                         ÔI TÌNH CHÚA BA NGÔI! 

______________________Lm Giuse Mai Văn Thịnh, DCCT 
 
Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi là mầu nhiệm lớn lao nhất trọng đạo, vì mầu nhiệm này thuộc về 
đời sống thâm sâu của bản tính Thiên Chúa. Và đã là mầu nhiệm thì trí khôn con người làm 
thế nào có thể thể hiểu thấu đuợc! Chỉ cần tin thôi. Sở dĩ chúng ta tin là vì chính Thiên Chúa 
đã mạc khải cho chúng ta. Nhưng nếu Chúa đã mạc khải thì tại sao Chúa lại không ban cho 
chúng ta ơn khôn ngoan để chúng ta hiểu? 
 
Thật ra theo đạo, giữ đạo, sống đạo rồi truyền đạo không chỉ lệ thuộc vào sự hiểu biết; mà 
bằng vào chứng từ và lối sống của chúng ta. Vì thế, trong dịp mừng lễ hôm nay, chúng ta 
hãy cùng nhau tự hỏi rằng: Ba Ngôi Thiên Chúa nắm giữ vai trò nào trong cuộc sống của 
mỗi người chúng ta? Và làm thế nào để chúng ta sống điều chúng ta tuyên xưng về Ba Ngôi 
Thiên Chúa. 
 
Nhìn lại cuộc sống, tôi cảm nhận đuợc một điều là tôi được Ba Ngôi Thiên Chúa bao phủ; 
cho dù đã nhiều lần tôi chẳng có ý thức gì về việc tuyên xưng hay hành động cuả tôi. Đã 
bao nhiêu lần chúng ta làm dấu Thánh gía: Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. 
 
Trong cuộc sống, mỗi khi gặp gian nguy và thoát cảnh hiểm nghèo, chúng ta thuờng dâng 
lời tạ ơn rồi làm dấu Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần.  
 
Đến lúc sinh thì, trong giây phút lâm chung; tôi thuờng nghe một công thức phó linh hồn cho 
nguời quá cố như sau: Giêsu, Maria, Giuse con phó linh hồn Maria, Giuse, Phêrô hay là linh 
hồn ABCDE trong tay Chúa, Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần –  
 
Phải chăng mỗi lần như thế là chúng ta đặt mình duới sự bảo vệ của Ba Ngôi Thiên Chúa. 
Như vậy, dù ý thức hay sự hiểu biết của chúng ta về Mầu nhiệm Ba Ngôi đến độ nào cũng 
không quan trọng bằng việc đặt mình duới sự bao bọc và yêu thuơng của Ba Ngôi Thiên 
Chúa bằng chính các việc làm thật đạo đức và ý nghĩa của mình. Nhân danh Cha, và Con 
và Thánh Thần. 
 
Ba Ngôi Thiên Chúa thuờng xuyên hiện diện và hoạt động thật mãnh liệt trong cuộc sống, 
cả những lúc chúng ta không ý thức về sự hiện diện đó; nhưng Ngài vẫn hiện diện; vì Thiên 
Chúa là Tình Yêu. Đó chính là chân tướng đích thật về Thiên Chúa. Nhưng làm thế nào để 
thấy được Thiên Chúa. Thật ra có ai thấy Thiên Chúa bao giờ trừ phi người đó được Thiên 
Chúa tỏ mình ra và câu chuyện sau đây có thể minh họa phần nào lối tư duy nói trên. 
Truyện kể như sau: 
 

https://docs.google.com/a/giadinhanphong.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=Z2lhZGluaGFucGhvbmcuY29tfHd3d3xneDo0OTE3ZGJmYjQ4M2U4ZTcz
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Một vị vua kia đến cuối cuộc đời cảm thấy buồn chán. Ông nói: “Suốt đời, ta đã thụ hưởng 
được tất cả những gì mà một con người có thể cảm thụ được bằng các giác quan.    Nhưng 
vẫn còn một điều ta chưa được thấy, đó là ta chưa thấy Chúa. Bây giờ nếu ta chỉ được                       
nhìn thấy Chúa một thoáng thôi thì ta cũng sẽ mãn nguyện mà chết”. Nhà vua tham khảo ý  
kiến những bậc khôn ngoan, hứa cho họ đủ mọi thứ phần thưởng nếu họ giúp ông thực 
hiện điều mơ ước ấy. Nhưng chẳng ai giúp được. 
 
Thế rồi có một chàng chăn cừu nghe chuyện trên và tìm đến gặp nhà vua. Chàng nói: 
“Có lẽ hạ thần có thể giúp Bệ Hạ được&quot;. Nhà vua rất sung sướng theo người chăn 
cừu leo lên nhiều ngọn đồi. Khi đến đỉnh một ngọn đồi nọ, người chăn cừu đưa tay chỉ mặt 
trời và bảo: Hãy xem kìa&quot;. Nhà vua ngước mắt nhìn lên nhưng liền nhắm lại ngay vì 
chói quá. Ông bảo: 
Nhà ngươi muốn cho ta mù sao!&quot; Người chăn cừu đáp: &quot;Tâu Bệ Hạ, đây chỉ mới 
là một phần nhỏ của vinh quang Thiên Chúa mà Bệ Hạ còn nhìn không nổi. Thế thì làm sao 
Bệ Hạ có thể nhìn được Thiên Chúa bằng cặp mắt bất toàn của Bệ Hạ? Bệ Hạ phải tìm 
cách nhìn Ngài bằng cặp mắt khác: “Nhà vua rất thích ý tưởng ấy, nói: &quot;Ta cám ơn 
ngươi đã mở cặp mắt trí khôn của ta. Bây giờ hãy trả lời cho câu hỏi khác của Ta: Thiên 
Chúa sống ở đâu?&quot; Người chăn cừu lại đưa tay chỉ lên trời: &quot;Bệ Hạ hãy nhìn 
những con chim đang bay kia. Chúng sống trong bầu không khí bao quanh. Chúng ta cũng 
thế, chúng ta sống trong sự bảo bọc của Thiên Chúa. Xin Bệ Hạ đừng tìm kiếm nữa, mà 
hãy mở rộng mắt ra để nhìn, mở tai ra để nghe. Thế nào Bệ Hạ cũng thấy được Ngài. Thiên 
đàng ở ngay dưới chân chúng ta cũng như ở ngay trên đầu chúng ta;. 
 
Nhà vua dừng bước, cố gắng nhìn, cố gắng lắng nghe. Thế là một cảm giác bình an lộ rõ 
trên khuôn mặt của ông. Người chăn cừu nói tiếp: &quot;Tâu Bệ Hạ, còn một điều nữa. Rồi 
chàng dẫn nhà vua đến một cái giếng. Nhà vua nhìn xuống mặt nước bằng phẳng, hỏi: “Ai 
sống dưới đó thế? Người chăn cừu đáp: Thiên Chúa.  
 
Ta có thể nhìn thấy Ngài không? “Được chứ, Bệ Hạ chỉ cần nhìn&quot;. Nhà vua chăm chú 
nhìn xuống giếng, nhưng chỉ thấy gương mặt của mình phản chiếu trên mặt nước. Ông nói: 
“Ta chỉ thấy mặt Ta thôi;. Người chăn cừu giải thích: Bây giờ thì Bệ Hạ đã biết Thiên Chúa 
sống ở đâu rồi. Ngài sống trong Bệ Hạ đó. 
 
Nhà vua nhận ra rằng người chăn cừu khôn ngoan và giàu có hơn ông. Ông cám ơn chàng 
và trở về hoàng cung. Chẳng ai biết ông có nhìn thấy Thiên Chúa không, nhưng ai cũng nói 
rằng có một điều gì đó đã biến đổi trái tim ông, bởi vì từ đó trở đi ông yêu thuơng và đối xử 
rất nhân hậu với mọi người, không kể thứ bậc và giai cấp. 
 
Giống như ông vua trong câu chuyện, chúng ta cũng được mời gọi làm toả sáng guơng mặt 
của Thiên Chúa nơi mình. Thiên Chúa là Tình Yêu, vì thế làm cho tình yêu của Thiên Chúa 
được tỏa sáng là cách sống mầu nhiệm Ba Ngôi. 
 
Thật vậy, điều làm cho Ba Ngôi Thiên Chúa hiện diện trường cửu và bất toàn là Tình yêu. 
Ba Ngôi trao đổi và làm giầu có Tình Yêu bằng cách trao ban Tình yêu đó cho nhau và cho 
nhân loại. Như vậy, tuy thế gian và những lực luợng của thế gian nhằm chống đối lại 
chuơng trình của Thiên Chúa nhưng lại là đối tuợng để Thiên Chúa trao ban Tình Yêu: Tình 
Yêu dâng hiến, Tình yêu tái tạo, Tình yêu cho đi, Tình yêu sáng tạo….. 
 
Thiên Chúa là tình yêu, nghĩa là Ngài không đơn độc một mình. Nếu như Ngài đơn độc một 
mình thì Ngài sẽ yêu một mình Ngài một cách ích kỷ vô cùng. Nhưng Ngài là ba: Cha, Con 
và Thánh Thần. Là ba, nhưng cả ba hoàn toàn yêu thương nhau, hiến tặng sự sống cho 
nhau, hoàn toàn tương quan, hiệp nhất với nhau: Cha hoàn toàn là của Con, Con hoàn toàn 
là của Cha và mối tương quan tình yêu và sự sống của Cha và Con là Chúa Thánh Thần, 
Đấng soi sang cho chúng ta nhận ra sự phi thường và bí nhiệm của Thiên Chúa. 
 



Tình yêu Thiên Chúa không khép kín ở trong cộng đồng Ba Ngôi, nhưng lan toả trên khắp 
vũ trụ. Ba Ngôi yêu thương nhau và đối tượng tình yêu của Ba Ngôi là toàn thể nhân loại. 
Từ trong bầu khí yêu thương của Ba Ngôi Thiên Chúa, chúng ta xác tín rằng tất cả mọi 
người, dù cho cuộc sống có ra sao, vẫn có một vị trí thật quan trọng trong trái tim nhân hậu 
và long thương xót của Thiên Chúa. 
 
Như vậy, mầu nhiệm mà chúng ta cử hành hôm nay mời gọi chúng ta sống; sống điều mà 
Thiên Chúa Ba Ngôi đã sống là trao ban Tình Yêu cho nhau và cho nhân loại. Chúng ta 
cũng cầu xin Thiên Chúa Ba Ngôi ban cho chúng ta biết chia sẻ tình yêu cho nhau và cho 
tha nhân. 
 
Lm Giuse Mai Văn Thịnh, DCCT 
 
 

 

Lịch Sử Việt Nam 
Từ thời đầu cho đến hôm nay 

______________________________________________________ 
          (Benedict F Kiernan biên soạn – Nguyễn Duy Vũ chuyển ngữ ) 

 (Tiếp theo & hết) 

 
Đối lập có vũ trang tại các vùng cao nguyên 
 
Khi Sài Gòn thất thủ vào năm 1975, cánh chống cộng của FULRO quyết tâm chiến đấu 
chống lại Quân đội chiến thắng Bắc Việt.1 Các chốt giữ bao gồm ít nhất ba mươi hoặc hơn 
người vùng cao nguyên do Lực lượng đặc biệt Hoa Kỳ huấn luyện, bao gồm cả các cựu 
chiến binh của cuộc nổi dậy năm 1964 của FULRO chống lại Chính phủ miền Nam Việt Nam 
tại Ban Mê Thuột ở Tây Nguyên. Một thành viên khác, Y- Tlur Eban , đã từng phục vụ trong 
giai đoạn 1962–67 với tư cách là thông dịch viên cho Lực lượng Đặc biệt, chủ yếu ở quanh 
Pleiku. Nhóm này, bao gồm hầu hết là Rhadé, nhưng cũng có Jarai và Cơ Ho, cũng tập hợp 
ít nhất mười lăm cựu sĩ quan quân đội VNCH và hai mươi công chức VNCH, cũng như y tá 
và giáo viên. Dưới cái tên Dega, một thuật ngữ Rhadé có nghĩa là "các dân tộc trên đồi núi", 
họ đã chiến đấu ở vùng cao nguyên trong vài năm. Họ thỉnh thoảng phải hứng chịu các cuộc 
không kích và bộ binh của QĐNDVN, mỗi lần gây tử thương đến hai hoặc ba Dega, kể cả 
trong một trận chiến trên Quốc lộ 19 ở Tây Nguyên.2 Nhưng hàng ngũ của họ có lẽ đã tăng 
lên với những người dân vùng cao bất mãn bởi tiếp tục có hàng ngàn người dân tộc Việt 
đến định cư từ vùng đất trũng.  
 
Đến đầu năm 1979, khi quân Việt Nam lật đổ chế độ cộng sản Polpot ở nước láng giềng 

Campuchia, cựu giáo viên Y Bhuat Eban kết luận rằng mục đích chống Hà Nội trở thành vô 

vọng.3 Ông dẫn khoảng năm mươi hay hơn thường dân Dega hướng về phía tây vượt biên 

giới sang Campuchia vào tháng 2 năm 1979. "Mục đích của chúng tôi là đến Thái Lan để 

liên lạc với người Mỹ và người Pháp." Sau chuyến đi hai ngày đến tỉnh Mondulkiri của 

 
1 Human Rights Watch, Repression of Montagnards: Conflicts over Land and Religion in Vietnam’s Central 
Highlands (New York: Human Rights Watch, 2002), 25. 
2 Author’s interviews with Dega leaders Y Bhuat Eban and Sil Be, Site 2, Thailand, Jan. 21, 1986. 
3 Barbara Crossette, “But Montagnards Still Wait in a Thai Camp,” New York Times, Jan. 20, 1986. 



Campuchia, họ đã gặp gỡ trong một ngày với tỉnh trưởng thuộc chính quyền Dân Chủ 

Khmer, Srun, và các nhân viên của ông.  

“Chúng tôi không tin tưởng họ,” Y Bhuat Eban nhớ lại sáu năm sau đó. Nhưng anh chỉ có rất 

ít sự lựa chọn. Trong năm tiếp theo, lực lượng Khmer Đỏ đã hộ tống những người tị nạn 

Dega qua các khu rừng ở cực bắc Campuchia. Bốn mươi sáu người Dega cuối cùng đã đến 

được một trại vũ trang Khmer Đỏ trên dãy núi Dangrek ở biên giới Campuchia-Thái Lan. Chỉ 

huy của trại, nguyên Phó Thủ tướng của chính quyền Pol Pot, tên Son Sen, nói với những 

người tị nạn rằng người Việt Nam là kẻ thù chung của họ: "Chúng ta sẽ chiến đấu cùng 

nhau, sống hay chết cùng nhau." Nhưng trong bốn năm tiếp theo, Khmer Đỏ đã giam giữ 

những người tị nạn Dega trong trại. Theo Y Bhuat Eban , "Họ đã đặt mìn xung quanh trại 

của chúng tôi." Các vụ nổ mìn đã giết chết hai người Dega và làm hai người khác bị 

thương.4  

Trở lại Tây Nguyên, cuộc sống của những nnóm nổi dậy Dega vẫn đang cầm cự ở Việt Nam 

thật khắc nghiệt. “Đôi khi chúng tôi phải ăn trộm hoa màu của dân làng,” hoặc sống sót bằng 

thịt động vật, Y Bhuat Eban nhớ lại kinh nghiệm của mình trong những năm 1975–79. Sil 

Be, một cựu giáo viên khác của Rhadé , người đã ở lại Cao nguyên hơn một năm, nói, “Trò 

chơi là bạn của chúng tôi, những ngôi làng là kẻ thù của chúng tôi.” Các lực lượng Remnant 

DK còn sót lại vẫn đang trấn giữ ở vùng cao phía đông bắc Campuchia đã tấn công qua 

biên giới vào Việt Nam vào tháng 11 năm 1979; họ cũng tấn công một đơn vị Dega, giết 

chết một phụ nữ trẻ. Sau đó, gần Đà Đà Lạt năm 1980, quân đội Việt QĐNDVN đã bắt được 

một lực lượng lớn gồm bảy mươi người Dega đang cố gắng tiến cận bờ biển để thoát khỏi 

Việt Nam bằng đường biển.  

Bây giờ Campuchia là lối thoát duy nhất. Năm 1980 và 1981, bốn đảng phái Dega khác rời 

Tây Nguyên và đi bộ xuyên Campuchia, hầu hết dưới sự bảo vệ của Khmer Đỏ, để gia nhập 

Y Bhuat Eban và những người khác bị giam giữ gần biên giới Thái Lan. Nhóm hàng trăm 

người của Sil Be rời Việt Nam vào năm 1980 và cuối cùng đến trại vào năm 1982. Nhóm 

cuối cùng gồm 50 người Dega đến vào tháng 3 năm 1984. “Khmer Đỏ đã giam giữ nhiều 

người trong chúng tôi coi gần như là tù nhân”, Y Bhuat Eban cho biết; "Trong bốn năm, 

chúng tôi đã bị cắt đứt mọi mối quan hệ khác." Sự cô lập của nhóm đó kết thúc bằng một 

cuộc tấn công của QĐNDVN dọc biên giới Thái Lan vào cuối năm 1984 - đầu năm 1985. 

“May mắn thay, người Việt Nam đã đến và tấn công tất cả các căn cứ của Khmer Đỏ”. 

Khmer Đỏ bỏ chạy trước, kéo theo hai người Dega và có thể họ đã giết chúng. Cuối cùng, 

“sau cùng thì chúng tôi cũng có cơ hội chạy trốn”. Hơn hai trăm Dega, hầu hết là Rhadé, đã 

tìm cách vượt qua Thái Lan vào tháng 1 năm 1985. Tháng 6 năm đó, Y Bhuat Eban cho 

biết, tập thể họ quyết định chấm dứt cuộc đấu tranh chống lại Hà Nội. "Chiến tranh đã kết 

thúc. Chúng tôi muốn một cuộc sống yên bình, ”Y- Tlur Eban nói với New York Times.5  

Tại Hà Nội vào năm sau, Trường Chinh khẳng định rằng QĐNDVN đã “dẹp sạch và truy 

quét một bộ phận lớn bọn phản động FULRO ở Tây Nguyên, bắt giữ nhiều nhóm phản động 

khác và tóm được nhiều gián điệp và trinh sát.”6 Cuối cùng bốn trăm chiến binh FULRO và 

gia đình của họ đã vượt qua đông bắc Campuchia và trú lại các trại ẩn náu trên những ngọn 

 
4 Y Bhuat Eban and Sil Be interviews; Crossette, “But Montagnards Still Wait.” 
5 Y Bhuat Eban and Sil Be interviews; Crossette, “But Montagnards Still Wait.” 
6 Trường Chinh, Political Report of Vietnamese Communist Party, Hanoi Radio in English, Dec. 15, 1986. 



đồi ở đó. Lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc đã vận chuyển họ ra ngoài vào 

năm 1992.7 Nhiều người đã tái định cư thành công ở Bắc Carolina. 

Đấu tranh cho việc Cải cách trong nước 

Bất chấp chiến thắng của Hà Nội năm 1975, nền kinh tế Việt Nam chỉ phục hồi rất chậm sau 

chiến tranh. Thách thức chính của chính phủ là thúc đẩy năng suất nông nghiệp ở miền 

Nam thời hậu chiến , đặc biệt là vựa lúa đồng bằng sông Cửu Long. Mặc dù thời kỳ cai trị 

của thực dân Pháp lâu hơn ở Nam Kỳ đã khiến cho việc tập trung ruộng đất ở nông thôn 

vào tay một số ít người, từ năm 1953 đến năm 1971 liên tiếp những chính sách cải cách 

ruộng đất của Việt Minh, MTDTGPMNVN và VNCH, và sự di tản dân cư ồ ạt trong chiến 

tranh, tất cả đều đảm bảo rằng hầu hết nông dân đã vẫn canh tác ở đồng bằng sông Cửu 

Long cho đến bây giờ đều đã sở hữu ruộng đất như tài sản riêng của họ.  

Chủ nghĩa địa chủ gần như biến mất và một tầng lớp trung lưu mới chiếm 70% dân số nông 

thôn thuộc vùng đồng bằng.8 Nông dân trung lưu, Ngô Vĩnh Long viết:,”hiện sở hữu 80% 

diện tích canh tác, 60% tổng số thiết bị nông nghiệp và hơn 90% của súc vật.”9 Vẫn còn phải 

chờ xem liệu những người cộng sản đắc thắng có cố gắng thực hiện lại chiến dịch cải cách 

ruộng đất bạo lực trong giai đoạn 1954–56 ở miền Bắc hay tập thể hóa nông nghiệp miền 

Bắc sau đó hay không, cả hai đều không có khả năng mang lại hiệu quả trong vùng nông 

thôn phía nam vì dân cư thưa thớt hơn , với cấu trúc nông nghiệp ngày nay ít bị phân cực 

hơn nhiều.  

Vào giữa năm 1975, Hà Nội chuyển Tướng Trần Văn Trà thuộc Trung Ương Quân Đội Miền 

Nam COSVN ra bắc. Hai nhà hoạt động thời chiến ngầm kỳ cựu khác ở chi nhánh phía Nam 

của Đảng Công Nhân Việt Nam VWP nhận trách nhiệm tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp tục 

đảm nhiệm chức vụ từ năm 1946 đến năm 1957, Nguyễn Văn Linh trở thành Bí thư Thành 

ủy đầu tiên của Thành phố Hồ Chí Minh thời hậu chiến . 

Là thành viên bí mật của Bộ Chính trị Đảng VWP từ năm 1967, Linh một lần nữa lại là quan 

chức hàng đầu của Hà Nội ở miền Nam, như ông đã từng làm từ năm 1957 đến năm 

1964.10 Một cựu chiến binh cộng sản miền Nam khác, Võ Văn Kiệt, sinh năm 1922 tại Vĩnh 

Long, đã theo chân Linh là bí thư ngầm của thành ủy Sài Gòn trong những năm cuối của 

chiến tranh. Với chiến thắng năm 1975, Kiệt đổi chức vụ trong Đảng của mình sang vị trí 

hành chính làm Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Ông vừa điều hành 

thành phố vừa làm việc chặt chẽ với Linh ở đó.11 Ngoài ra, tờ Tin Sáng dù không cộng sản 

được sự bảo trợ của Trần Bạch Đằng , một quan chức cấp cao khác của đảng miền Nam, 

người từng là phụ tá của Võ Văn Kiệt trong chiến tranh và duy trì liên lạc với những nhân 

vật đối lập ở Sài Gòn như chủ bút Ngô Công Đức của Tin Sáng. Chính phủ mới cũng cho 

 
7 Human Rights Watch, Montagnard Christians in Vietnam: A Case Study in Religious Repression (New York: 
Human Rights Watch, 2011), 3n4. 
8 David W. P. Elliott, The Vietnamese War: Revolution and Social Change in the Mekong Delta 1930–1975 
(Armonk, NY: M. E. Sharpe, 2003), 1::4–5, 122–27, 483–521, 2:1235–44, 1380; Beresford, Vietnam, 149. 
9 Ngo Vinh Long, “Some Aspects of Cooperativization in the Mekong Delta,” in Marr and White, Postwar 
Vietnam, 169, citing a 1982 work by Le Minh Ngoc. 
10 Christopher E. Goscha, Historical Dictionary of the Indochina War, 1945–1954 (Honolulu: University of 
Hawai’i Press, 2012), 336; William J. Duiker, “The Legacy of History in Vietnam,” Current History, Dec. 1984, 
409–12, 432ff., 411n11. 
11 William Duiker, Historical Dictionary of Vietnam, 2nd ed. (Lanham, MD: Scarecrow, 1998), 278. 



phép một tờ nguyệt san độc lập nhỏ, tờ Đối Diện Mặt đối mặt) và hai tuần báo Công giáo có 

liên quan chặt chẽ đến các chính sách của Hà Nội.12  

Đại hội lần thứ tư của đảng vào tháng 12 năm 1976 đã cố gắng thống nhất ĐCSVN bằng 

một kế hoạch triệt để kinh tế 5 năm. Đại hội bầu lại Linh vào ban Trung Ương Đảng Cộng 

sản và công khai tiết lộ ông này trong tư cách thành viên Bộ Chính trị. Ông cũng tiếp quản 

Ủy ban Chuyển đổi Xã hội Chủ nghĩa của Trung Ương Đảng.13 Nhưng Linh đã sớm xung 

đột với các lãnh đạo đảng thống trị ở Hà Nội, do Lê Duẩn, Lê Đức Thọ , Tố Hữu và Trường 

Chinh cầm đầu. Ông không đồng ý với kế hoạch quốc hữu hóa nhanh chóng nền kinh tế 

miền Nam của họ. Ông ủng hộ vai trò tiếp tục lớn hơn của các doanh nghiệp tư nhân và 

phản đối việc chuyển đổi kinh tế nhanh chóng.  

Vào tháng 11 năm 1977, Linh lập luận rằng mặc dù chủ nghĩa xã hội bao gồm việc xóa bỏ 

“mọi sự bóc lột, mọi sự cạnh tranh và sản xuất vô chính phủ của chế độ tư bản chủ nghĩa”, 

nhưng lao động quản lý, kỹ thuật và sản xuất phải được “trau dồi và phát triển”, và các 

doanh nghiệp vừa và nhỏ phải chuyển đổi sang chủ nghĩa xã hội bằng những giai đoạn dễ 

dàng.14 Lớn lên ở miền Nam, có thể đọc được tiếng Hoa và tiếng Pháp, và đã có một thập 

kỷ làm bí thư thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn, Linh có lẽ đã đánh giá cao tiềm năng các công ty 

của người dân tộc Hoa của Chợ Lớn đóng góp vào sự phát triển kinh tế miền Nam và quốc 

gia.15 

Xung đột nội bộ Đảng Cộng sản nhanh chóng bùng phát. Năm 1977, nỗ lực đầu tiên của tổ 

chức này nhằm tập thể hóa nông nghiệp nông dân ở miền Nam “vấp phải sự phản kháng 

của người dân trung nông.”16 Đầu năm 1978, Linh bị cách chức do không đủ năng lực, vừa 

là Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh vừa là người đứng đầu Ủy ban chuyển đổi xã 

hội chủ nghĩa Trung Ương Đảng. Đây là lần cách chức thứ ba của Linh dưới tay Lê Duẩn, 

sau những lần bị cách chức liên tiếp trong thời chiến với tư cách là Lãnh Đạo Trung Ương 

Miền Nam CSVN vào các năm 1964 và 1967. Nhà cải cách Võ Văn Kiệt đã kế nhiệm Linh 

làm Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng Đỗ Mười, một người theo chủ nghĩa 

bảo thủ, thay thế chức vụ phụ trách công cuộc chuyển đổi xã hội chủ nghĩa đối với ngành 

công thương ở miền Nam.17 Bị tước cả hai chức vụ chủ chốt trong đảng, Linh bị gạt sang 

các vị trí ít quan trọng hơn trong mặt trận thống nhất và công đoàn. Ông bắt đầu bận rộn với 

việc “tham dự các hội nghị ở nước ngoài và thiết lập các mối quan hệ quốc tế.”18  

Ngoài quan điểm kinh tế chuyển dần dần không được đánh giá cao của mình, Nguyễn Văn 

Linh có lẽ cũng đã nhận một số lỗi tại Hà Nội về các cuộc tấn công giết người năm 1977–78 
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15 Adams, “Communism and Cambodia,” 69; Goscha, Historical Dictionary, 336. 
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Vietnamese Peasants Transformed National Policy (Ithaca, NY: Cornell University Press, 2005). 
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18 Duiker, Historical Dictionary, 187, 278; Beresford, Vietnam, 153, 222n2; “Biography of Nguyễn Văn Linh,” 2; 
Wain, Refused, 106. 



của Campuchia qua biên giới vào miền nam Việt Nam - cũng giống như đảng CS trước đó 

đã cách chức Trần Văn Trà sau các cuộc đột kích biên giới Campuchia giữa năm 1975.19  

Với tư cách là một nhà lãnh đạo của các nổ lực chiến tranh của cộng sản ở miền Nam trong 

những năm 1960 và đầu những năm 1970, Linh đã trở thành “cố vấn chính cho Cộng sản 

Campuchia” của Đảng Cộng Sản Việt Nam trong Mùa xuân năm 1970. Lúc đó ông ta đã kết 

luận về Campuchia rằng “phong trào cách mạng ở đó phát triển quá nhanh và vượt quá tầm 

kiểm soát,” với kết quả là những người cộng sản Việt Nam “buộc phải hành động ở 

Campuchia.” Nhưng Linh đã từ chối có thái độ cứng rắn với Khmer Đỏ khi ông còn là cố vấn 

họ vào đầu thập niên 1970. Ông cảm thấy bị bắt buộc phải xử lý chúng “bằng găng tay trẻ 

em” và “cố gắng hết sức để nhanh chóng tiến tới một cơ cấu Cộng sản Khmer độc lập hơn”.  

Vào tháng 6 năm 1975, sau cuộc tấn công đầu tiên của quân đội Cộng Sản Khmer thời hậu 

chiến vào Việt Nam, Linh lái xe ô tô từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Phnôm Pênh và gặp Pol 

Pot nhằm giải quyết những bất đồng của họ.20 Đến đầu năm 1978, rõ ràng là cách tiếp cận 

hòa giải này đã kết thúc tồi tệ, và các đồng nghiệp của Bộ Trung Ương Đảng có thể đã buộc 

Linh phải chịu một phần trách nhiệm.  

Các vấn đề của Việt Nam không dễ có giải pháp sâu rộng. Khuyến nghị vào đầu năm 1977, 

các cuộc tấn công xuyên biên giới của Campuchia đã làm trầm trọng thêm cuộc khủng 

hoảng trong nước Việt Nam. 750.000 người tị nạn nội địa chạy khỏi các khu vực biên giới 

trong năm 1977–78 đã để lại nhiều diện tích đất trồng trọt bị bỏ hoang, đồng thời đặt gánh 

nặng kinh tế lên Thành phố Hồ Chí Minh. Sản lượng gạo ở miền Nam, đạt đỉnh 6,6 triệu tấn 

năm 1976, giảm xuống còn 6,0 triệu năm 1977 và 5,5 triệu năm 1978. Trong khi đó ở miền 

Bắc, từ đỉnh cao 7,1 triệu tấn năm 1972, sản lượng giảm đều từ 6,4 triệu tấn năm Năm 1976 

lên 6,0 triệu năm 1980.21  

Vào cuối những năm 1970, khi chiến tranh toàn diện bùng phát, ĐCSVN phải từ bỏ kế 

hoạch 5 năm 1976–80. Nhưng thay vì ổn định nền kinh tế của miền nam, họ quyết định đẩy 

nhanh cuộc chuyển đổi cách mạng. Vào cuối tháng 3 năm 1978, chính quyền Hà Nội, có lẽ 

dưới sự phối hợp với Đỗ Mười, người đã thay thế Linh ở Thành phố Hồ Chí Minh, ra quyết 

định quốc hữu hóa nhanh chóng tất cả các ngành công nghiệp và thương mại trên phạm vi 

gia đình và cố gắng đẩy nhanh quá trình tập thể hóa nông nghiệp miền Nam với mục tiêu 

hoàn thành nó vào năm 1980.22 

Các cuộc quốc hữu hóa thương mại bán buôn của ĐCSVN và đàn áp các thương nhân tư 

nhân lớn đã buộc ba mươi nghìn cơ sở kinh doanh miền Nam phải đóng cửa, trong đó có 

nhiều cơ sở do người Hoa làm chủ. Cùng với hai cuộc chiến tranh biên giới của Việt Nam, 

những biện pháp này đã thúc đẩy các chuyến bay ra nước ngoài của 200.000 người gốc 

Hoa tị nạn năm 1978 và 271.000 người tị nạn khác vào năm 1979, gần một nửa trong số là 

người gốc Hoa.23 Nền kinh tế Việt Nam tiếp tục suy thoái khi mức sản xuất giảm. Ngoài việc 

thu các khoản phí quá lớn đối với giấy phép xuất cảnh của người tị nạn, bộ máy chính phủ 

tỏ ra không thể tận dụng lợi thế của việc di cư ồ ạt của các thương gia tư nhân. Mua sắm 

 
19 Chanda, “Shake-up at the Bottom,” 16. 
20 Adams, “Communism and Cambodia,” 23, 69, 41, 88, 69–80; Chanda, Brother Enemy, 14. 
21 Kiernan, Pol Pot Regime, 389; Beresford, Vietnam, 152, 150, 134. 
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ngũ cốc của nhà nước trên toàn quốc cũng giảm từ 1,8 triệu tấn (14% vụ lúa) năm 1977 

xuống 1,6 triệu năm 1978, và sau đó xuống 1,4 triệu (10% vụ mùa) vào năm 1979.24  

Cuối cùng, nhưng chỉ tạm dừng, sự lãnh đạo của ĐCSVN bắt đầu lùi khỏi xu hướng quốc 

hữu hóa và chuyển sang cải cách kinh tế. Trong quý 3 năm 1979, Đảng Cộng sản Trung 

Ương đã họp hội nghị toàn thể lần thứ sáu, và vào tháng 9, họ đã công bố một loạt thay đổi 

về chính sách.25 Các chính sách kinh tế mới bao gồm nhiều thử nghiệm khác nhau về cách 

khuyến khích việc khen thưởng bằng vật chất: trong ngành công nghiệp nhẹ, áp dụng tỷ lệ 

nguyên công, tiền thưởng, v.v. quyền tự chủ quản lý và trong nông nghiệp, một hệ thống 

“khoán sản phẩm” dành cho các sản xuất gia đình, cùng với giá ngũ cốc nhà nước cao hơn 

và quyền bán thặng dư trên thị trường tự do.26 Ngoài ra, các thành viên của hợp tác xã nông 

nghiệp có thể được được trả bằng gạo theo thành quả công việc thay vì theo số lượng thời 

gian họ làm việc, và người nông dân có thể trồng rau trên đất hoang hoặc trên đất liền giữa 

các vụ thu hoạch, cũng để bán trên thị trường tự do. Các doanh nghiệp tư nhân nhỏ sử 

dụng từ hai mươi đến ba mươi người có thể bán hàng tiêu dùng hoặc hàng xuất khẩu trên 

thị trường tự do, kể cả vận chuyển và bán các sản phẩm miền Nam ở miền Bắc.27 Trung 

Ương Đảng Cộng Sản đã đổi mới các chính sách này tại hội nghị trung ương thứ chín vào 

tháng 12 năm 1980.  

Đàn áp văn hóa 

Các cải cách gặp phải sự phản kháng kéo dài và tranh luận, phản ánh phần nào một cuộc 

khủng hoảng giữa thế hệ Đảng CSVN, nhưng cũng là một cuộc tranh giành chính trị. Những 

người bảo thủ đã chấp nhận một số cải cách kinh tế nhưng trở nên đàn áp hơn về mặt 

chính trị. Một năm sau khi Linh cách chức cấp trên cũ của ông ở miền nam thời chiến, một 

đồng minh thân thiết với Lê Duẩn lâu năm là Phạm Hùng, trở thành Bộ trưởng Nội vụ 

CHXHCNVN, chịu trách nhiệm về công an và an ninh. Năm 1980 chứng kiến sự cách chức 

của Trần Bạch Đằng , một quan chức hàng đầu của đảng miền Nam, người đã chỉ trích 

những nỗ lực của ĐCSVN trong giới công nhân ở Thành phố Hồ Chí Minh, nơi Đằng cũng 

là người bảo trợ của ĐCSVN cho tờ báo độc lập Tin Sáng. Tạp chí độc lập duy nhất, tạp chí 

Đối Diện, đóng cửa vào cuối năm 1980.  

Đến năm 1981, chính phủ đã phát động một phong trào gợi nhớ đến như chiến dịch do Tố 

Hữu tiến hành ở miền Bắc vào cuối những năm 1950, chống lại “sách xấu và nhạc độc hại,” 

cũng như “sự suy đồi”, tham nhũng, và hoạt động thị trường chợ đen. Vào tháng 7 năm 

1981, Hà Nội cuối cùng đóng cửa Tin Sáng. Lý do được đưa ra là bài báo đã phản ánh quan 

điểm của chỉ “một bộ phận quần chúng”, nhưng rõ ràng là sai phân đoạn: nó đã “công khai 

khuyến khích quần chúng lạc hậu phàn nàn.” Tin Sáng được cho là đã hoàn thành “sứ 

mệnh lịch sử” của mình. Thời của nó đã trôi qua; Không còn cần thiết phải có nữa, chính 

phủ dường như đang nói: đây là thời điểm cho “sự thống nhất hoàn toàn giữa ý chí và tiếng 

 
24 Thayer, “Political Development,” 74; Beresford, Vietnam, 152–54. 
25 Beresford, Vietnam, 160–61, dates the sixth plenum to August 1979; cf. Peggy Duff, “The Economic 
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Vietnam South East Asia International 14, nos. 1–3 (Jan.–March 1980): appendix, 1–10; Thayer, “Vietnam’s 
New Pragmatism,” 158, dates the plenum to September 1979. 
26 Thayer, “Vietnam’s New Pragmatism,” 158; Duff, “Economic Decisions,” 3. 
27 Duff, “Economic Decisions,” 3–4.  



nói.”28 Một tương lai huyền thoại của chủ nghĩa Mác hiện đang cai trị hiện tại Việt Nam, như 

một quá khứ huyền thoại của Nho giáo đã từng có. Tờ báo tuổi trẻ của ĐCSVN thành phố 

Hồ Chí Minh đã tuyển dụng một số cựu phóng viên của Tin Sáng, nhưng tiếng nói chủ chốt 

của tờ báo này đã im bặt.29 

Sự đàn áp văn hóa cũng kéo dài đến các sách tiểu thuyết. Dương Thu Hương, cựu thành 

viên một đơn vị phụ nữ QĐNDVN, từng chiến đấu ở Tây Nguyên bảy năm và sau đó tham 

gia cuộc tiếp quản cuối cùng của Sài Gòn, trở về miền Bắc năm 1977 và trở thành một nhà 

văn. Trong cuộc xâm lược của Trung Quốc năm 1979, Hương đã tham gia chiến đấu từ tiền 

tuyến, là người phụ nữ chiến đấu đầu tiên làm được điều đó. Cuối những năm 1970, bà viết 

kịch bản cho Hãng phim Viễn tưởng Hà Nội, mang tên Đất của những dây trường xuân 

(Vùng đất của những bông hoa mùa xuân vĩnh cửu). Khi kịch bản được chuyển thể thành 

một vở kịch châm biếm, các cơ quan kiểm duyệt của chính phủ đã cấm nó. Bà phản đối 

công khai, và vào năm 1982, chính quyền ra lệnh chính thức cấm 3 năm đối với tác phẩm 

của bà, trong thời gian đó không có truyện ngắn hay vở kịch nào của Dương Thu Hương 

được xuất bản.30  

Trong nội bộ ĐCSVN, cuộc tranh luận gay gắt đã nổ ra, và những người bất đồng chính kiến 

về văn hóa đã đóng một vai trò.  

Vào tháng 6 năm 1981, Nguyễn Khắc Viện, chủ bút của Tạp chí Việt Nam học Hà Nội, đã 

công kích những người bảo thủ của ĐCSVN như Trường Chinh vì “tâm lý vội vàng, đi trước 

đón đầu” và lập kế hoạch kinh tế tai hại dựa trên “Đại nhảy vọt của Trung Quốc” vào cuối 

thập niên 1950. Ngoài ra, Viện không chỉ nhắm vào đồng minh hàng đầu của Lê Duẩn là Lê 

Đức Thọ, phản đối việc ủy ban tổ chức đảng của Thọ đã “xâm phạm quyền lực của chính 

phủ” của thủ tướng Phạm Văn Đồng; thậm chí ông ta còn ngầm chỉ trích Duẩn khi ông ta 

phàn nàn rằng “các cấp ủy đảng đã độc quyền mọi thứ”. Viện kêu gọi “những thay đổi quan 

trọng trên tất cả mọi mặt” và tự hỏi “tại sao những cá nhân cấp cao mắc sai lầm lại không bị 

trừng phạt.”31  

Trận chiến được tham gia. Hội nghị toàn thể lần thứ chín của Trung Ương ĐCSVN đã quyết 

định rằng Đại hội Đảng lần thứ năm sẽ được tổ chức vào “quý cuối cùng của năm 1981”, 

nhưng vào tháng 11 năm đó, sau một cuộc thi “chạy đường dài” hai mươi sáu ngày, Trung 

Ương ĐCSVN đã hoãn đại hội đến tháng Ba 1982, và hai hội nghị toàn thể nữa đã được tổ 

chức trước khi họp.32 Cũng vào cuối năm 1981, trước một dấu hiệu cho thấy cuộc tranh 

giành trong nội bộ tiếp tục diễn ra, Nguyễn Văn Linh lặng lẽ trở lại làm Bí thư Thành ủy 

Thành phố Hồ Chí Minh.33  
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Đến tháng 3 năm 1982, Tổng biên tập báo Nhân Dân sắp mãn nhiệm của ĐCSVN, Hoàng 

Tùng, đang ám chỉ một thỏa hiệp khi ông thúc giục đảng “trẻ hóa” Bộ Chính trị nhưng “chỉ 

dần dần và từ từ.”34 

Đại hội đảng vào cuối tháng đó đã tổ chức theo một con đường cải cách dần dần.35 Nhưng 

nó đã thay đổi vai trò lãnh đạo của mình. Khi đại hội họp, Nguyễn Văn Linh tái đắc cử vào 

Trung Ương ĐCSVN, nhưng, có vẻ như có một sự thỏa hiệp giữa những người theo phe cải 

cách và những người theo phe cứng rắn, ông ta đã mất các chức vụ trước đây trong Bộ 

Chính trị và Ban Bí thư.36 Linh, người mà bị Lê Duẩn giáng chức lần đầu tiên vào năm 1964, 

sau đó lại là năm 1967, và gần đây nhất là vào năm 1978, bị giáng chức lần thứ tư - “nhật 

thực tạm thời thứ hai” của ông về thời kỳ hậu chiến. Ở vị trí của mình , Tố Hữu, bộ máy văn 

hóa lâu năm và cứng rắn, được thăng chức vào Bộ Chính trị.37 Còn em của Lê Đức Thọ là 

Mai Chí Thọ , người dường như vẫn có đường lối cứng rắn, được bổ nhiệm làm chủ tịch 

Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, cùng với Linh.38  

Tuy nhiên, với tư cách là Bí thư Thành ủy, Linh đã âm thầm khởi xướng những thay đổi ở 

Thành phố Hồ Chí Minh. Người ta cho rằng ông đã “đích thân ra lệnh thả nhà tư bản Lê 

Công Thành,” người đã trở thành nhà sản xuất đèn pin hàng đầu.39 Cùng thời gian đó, 

thành phố đã cho một nữ doanh nhân, bà Nguyễn Thị Thi, “được phép thử nghiệm theo 

phong cách” kỹ thuật kinh doanh tư bản cho Công ty Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh 

của bà. Bà liên lạc với Châu Hồng, một người gốc Hoa ở địa phương, người đã điều hành 

một nhà máy dệt, một xưởng dệt kim và một số tiệm bánh cho đến khi bị cảnh sát bắt vào 

tháng 3 năm 1978. Bị bắt vào tháng 10 năm đó, ông ta bị giam giữ mười tháng và hai năm 

lao động tại các trang trại ở vùng đồng bằng sông Mekong.  

Sau đó, Hồng trở lại Thành phố Hồ Chí Minh, và cuối năm 1981, bảy năm sau, ông nhớ lại, 

“Bà Thi khuyến khích tôi mở lại tiệm bánh mì của mình . .. Bà ấy biết tôi đã bị đối xử tệ và 

cung cấp cho tôi vật liệu để tăng sản xuất của tôi.” Sau đó, ông đã mở rộng hoạt động kinh 

doanh của mình lên ba tiệm bánh. Nhưng nhà máy dệt và xưởng dệt kim của ông vẫn đóng 

cửa.40  

Đại hội Đảng năm 1982 nhận thấy cần phải có các chính sách mới. Họ đã gác lại kế hoạch 

5 năm dự kiến của ĐCSVN cho giai đoạn 1981–85, giống như họ đã bỏ dở kế hoạch 1976–

80. Lê Duẩn trình bày báo cáo của Trung Ương Đảng, thừa nhận rằng “những sai lầm của 

các cơ quan đảng và nhà nước, từ cấp quốc gia đến cấp cơ sở” là một trong những 

“nguyên nhân chính dẫn đến hoặc làm trầm trọng thêm những khó khăn về kinh tế và xã hội 

trong những năm qua”. Trung Ương Đảng đã tiến hành "tự phê bình nghiêm khắc." Kể từ 

sau Đại hội IV năm 1976, các nhà lãnh đạo đảng đã hủy bỏ thành viên của 86 nghìn đảng 

viên “tham nhũng và thoái hóa”, chiếm 5% tổng số, trong đó có tới 1/3 những người giữ 

chức vụ cấp tỉnh trở xuống. Lê Đức Thọ cũng tố cáo “một số phần tử theo tư tưởng Mao đã 
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phản bội Đảng,” và nhiều quan chức ĐCSVN được coi là thân Trung Quốc nay đã bị thanh 

trừng; người miền bắc nhiều hơn một chút so với người miền nam khi nắm các chức vụ cao 

cấp.41 

Tuy nhiên, ở cấp cao nhất của ĐCSVN, thế hệ những nhà cách mạng lão thành vẫn đã ở 

lại. Lê Đức Thọ thông báo với Đại hội lần thứ V rằng “gần 100%” đảng viên CC và hơn 62% 

cấp ủy viên các tỉnh ủy, thành ủy lần đầu tiên gia nhập đảng vào những năm trước 1954.42 

Cán bộ trẻ hơn, cơ sở hơn và kỹ thuật hơn vẫn ở ngoài viền. Tuy nhiên, những thay đổi trên 

diện rộng và dài hạn đã xảy ra. Đại hội đã khai trừ ba mươi chín ủy viên Đảng Cộng sản 

(trong đó có Thượng tướng Trần Văn Trà) và giáng chức sáu trong số mười bảy ủy viên Bộ 

Chính trị, trong đó có Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Nguyễn Văn Linh, nhưng cũng hạ năm 

trong số chín ủy viên Ban Bí thư, một cơ quan do Tổng Bí thư Lê Duẩn thống trị từ lâu 

nay.43 Hơn nữa, hai trong số các ủy viên đầy đủ mới của Bộ Chính trị là đồng minh miền 

Nam của Linh là Võ Văn Kiệt và nhà cải cách Nguyễn Cơ Thạch, một cựu đại sứ tại Ấn Độ, 

người đã lên làm ngoại trưởng CHXHCNVN tại 1980. Võ Văn Kiệt trở thành phó thủ tướng 

dưới thời lão thành thuộc nhóm giữa Phạm Văn Đồng làm thủ tướng từ năm 1955.44 Xét 

trên bình diện chung, số lượng hai nhóm đảng viên đang giảm dần: các quan chức cấp cao 

và trung ương của đảng đang thua cấp tỉnh và cấp trung, và các nhà lãnh đạo quân sự ngày 

càng ít hơn dân thường.45 ĐCSVN đang tiến sâu hơn vào hàng ngũ của mình và quay lại để 

sau lưng một nền chính trị quân sự hóa.  

Khôi phục “Núi và Sông” 
Quan trọng nhất, các cải cách kinh tế sau năm 1979 vẫn được duy trì và tác động của 
chúng đối với cả sản xuất nông nghiệp và công nghiệp là rất lớn. Vụ thu hoạch lúa năm 
1981–82 được báo cáo là đạt kỷ lục 16 triệu tấn, cao hơn một phần ba so với mức cuối 
những năm 1970. Đưa ra mức giá cao hơn và các ưu đãi tư nhân theo hệ thống hợp đồng 
sản phẩm, nhà nước đã có thể thu mua 2,9 triệu tấn vào năm 1982, gấp đôi mức của năm 
1979 và cao nhất kể từ năm 1974. Mua sắm của nhà nước đã tăng trở lại trong cả hai năm 
1983 và 1984, đạt mức 3,9 triệu tấn (22% vụ mùa).46  
 
Một trong những nguyên nhân dẫn đến năng suất kinh tế nông thôn này là do giai cấp nông 

dân Việt Nam đã từ chối chiến dịch tập thể hóa nông nghiệp của ĐCSVN ở cả hai miền nam 

bắc. Nông dân miền Bắc đã vỡ mộng về những nỗ lực của đảng từ năm 1974 đến năm 

1978 nhằm mở rộng và tăng cường tập thể hóa, mà một nhóm dân làng gọi là “sắp xếp lại 

núi và sông”. Người miền Bắc đã bắt đầu phá hoại các hợp tác xã từ bên trong. Việc giới 

thiệu các giống lúa có năng suất cao trong suốt những năm 1970 đã làm cho nhiệm vụ của 

họ trở nên dễ dàng hơn. Giữa hai vụ lúa hàng năm, thời gian trưởng thành nhanh hơn của 

các giống mới đã cho phép “vụ đông” thứ ba (từ tháng 11 đến tháng 1) cho các loại cây phụ 

như ngô, sắn, khoai tây và đậu. Các hợp tác xã lặng lẽ giao thêm đất của họ cho các hộ gia 

đình cá nhân, và đến đầu năm 1979, đây đã trở thành sự sắp xếp phổ biến nhất trên khắp 

miền Bắc Việt Nam trong vụ đông. Nhưng nó cũng bắt đầu lan sang trồng lúa. Ở hai tỉnh 

phía Bắc, tỷ lệ hợp tác xã của ruộng đất được tư nhân khai thác đã đạt 5–6% vào năm 
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1977–78, và ở một số tỉnh thứ ba vào năm 1978 là 25%. Nhiều hợp tác xã ở miền Bắc đã 

sử dụng “hợp đồng lén lút” ( khoán trong đó các hộ khai thác nhiều ruộng. Tập quán này 

xuất hiện lần đầu tiên ở Hải Phòng vào đầu năm 1962, nhưng nó đã phát triển mạnh mẽ từ 

năm 1976 đến năm 1979, khi hợp đồng sản phẩm cuối cùng trở thành hợp pháp. Nông dân 

hợp tác xã cũng giảm quy mô của các đơn vị tập thể của họ và giao đất cho các nhóm nhỏ 

hơn. Quy mô trung bình của các “lữ đoàn sản xuất” ở đồng bằng sông Hồng đã giảm 30% 

từ năm 1979 đến năm 1980.47 

Bắt đầu những năm cuối của thập niên 1970, khi mà sau đó, Benedict Kerkvliet gọi là “các 

hoạt động chính trị hàng ngày” của dân làng ở đồng bằng sông Hồng đã áp lực thành công 

để chính quyền “từ bỏ canh tác tập thể và thay vào đó cho phép canh tác gia đình”. Trong 

những năm 1980, các tập thể ở miền Bắc Việt Nam được tháo gỡ rất đơn giản. Họ “sụp đổ 

mà không có biến động xã hội, không có bạo lực, không có sự thay đổi chính quyền, thậm 

chí không có tổ chức chống đối.”48 Yêu cầu tự phát từ những nông dân chân đất đã làm sụp 

đổ  các hệ thống nông trại hợp tác xã. Ở nông thôn miền Nam, đa số nông dân trung lưu 

cũng chống lại quá trình hợp tác hóa đang lấn chiếm và nhanh chóng từ bỏ nó khi hệ thống 

hợp đồng bắt đầu.  

Ở đồng bằng sông Cửu Long, một nhóm nông dân ở tỉnh Bến Tre đã thể hiện sự phản đối 

của họ bằng cách đốt phá một hợp tác xã kiểu mẫu vào năm 1979.49 Đến năm đó, 13 nghìn 

đội sản xuất cấp thấp và hơn vài trăm hợp tác xã đã được thành lập ở đồng bằng. Ít hơn 

một phần ba số đơn vị đó vẫn hoạt động một năm sau đó. Năm 1980– 81, chưa đến 5% hộ 

gia đình nông thôn đồng bằng Nam Bộ là thành viên hợp tác xã (canh tác 200–300 ha đất 

mỗi người), và tổng số chỉ khoảng 24,5% là thành viên của hợp tác xã hoặc tập thể sản xuất 

cấp thấp (canh tác 30 –50 ha). Tỷ lệ sau chỉ tăng lên 25,1% vào năm 1984, mặc dù số 

lượng tập thể tăng gấp ba lần, cho thấy họ đang trở nên nhỏ hơn nhiều, như ở miền Bắc.50 

Đến năm 1985, mặc dù sự quản lý yếu kém của cộng sản, hầu hết nông dân Việt Nam ở 

miền Bắc và miền Nam đều làm nông nghiệp riêng lẻ, sản xuất ngày càng nhiều cho thị 

trường tự do, và đất nước gần như trở nên tự túc được về gạo cơm. Các tỉnh được phép 

xuất khẩu sản phẩm của họ trực tiếp thay vì thông qua các cơ quan nhà nước trung ương.51 

Sau cuộc quốc hữu hóa thê thảm năm 1978, những cải cách từng phần đã cho phép ngành 

công nghiệp bắt đầu phục hồi. Các xí nghiệp công nghiệp quốc doanh được phép tự mua 

nguyên liệu thô, ấn định tiền lương, thưởng, và bán sản phẩm của mình. Tăng trưởng công 

nghiệp tăng 12 phần trăm vào năm 1982 và sau đó là khoảng 10 phần trăm hàng năm. 

Chính quyền thành phố Hồ Chí Minh đã tài trợ cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu tư 

nhân và tham gia “kinh doanh xuất nhập khẩu chung” với ba tỉnh đồng bằng sông Cửu Long 

(Minh Hải, An Giang và Kiên Giang). Nhiều nhà sản xuất tư nhân mới và thương nhân nhỏ 

cũng bắt đầu kinh doanh. Thị trường tự do đã sớm chiếm gần 70% lượng hàng hóa lưu 
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thông. Các doanh nghiệp trung bình là nhỏ; vào năm 1983, hai triệu thương nhân nhỏ đã 

kiểm soát 60% thương mại bán lẻ của đất nước.52  

Tuy nhiên, những bước khởi đầu phục hồi kinh tế của Việt Nam đã xảy ra trong bối cảnh 

tiếp tục các phản đối chính thức. Vào tháng 10 năm 1982, tạp chí Quân Đội Nhân Dân đã 

đăng một bài báo về tình hình an ninh ở miền Nam và cảnh báo về nhiều kẻ thù ở đó: cựu 

quân nhân VNCH và QLVNCH, người gốc Hoa, và “bọn phản động dưới quyền vỏ bọc của 

tôn giáo. ” Ba tháng sau, tạp chí chính thức Tạp Chí Cộng của ĐCSVN Sản (Tạp chí Cộng 

sản) đã chỉ trích các lãnh đạo đảng ở miền Nam vì bị cáo buộc phớt lờ các chỉ thị của Hà 

Nội và đi quá chậm chống lại các nhà tư bản.  

Vào nửa cuối năm 1983, các cuộc tấn công của báo chí chính thức vào các nhà lãnh đạo 

miền Nam “cực hữu” và “chủ nghĩa kinh tế” của họ đã tập hợp lực lượng. Phần lớn những 

lời chỉ trích xuất phát từ Trường Chinh, trong khi Lê Duẩn và Phạm Văn Đồng thì được cho 

là ủng hộ cải cách kinh tế.53 Nhưng Tướng Trần Văn Trà đã nghỉ hưu, từ bỏ Đảng Cộng sản 

năm trước, đã bắt tay vào công cuộc cải cách chính trị. Ông thành lập “Câu lạc bộ Cựu 

chiến binh kháng chiến” tại Thành phố Hồ Chí Minh. Được dự định là một “nhóm gây áp lực” 

trong đảng, nó sớm thành lập các chi nhánh ở các tỉnh lân cận phía Nam. Lê Đức Thọ đã 

phàn nàn vào năm 1984 rằng các đảng viên ĐCSVN “phát biểu một cách mất trật tự bên 

ngoài hội nghị [đảng] là vi phạm kỷ luật. Chỉ trong tổ chức, chúng tôi mới có quyền tự do 

phát biểu ”. Năm sau, Hà Nội phớt lờ yêu cầu của Câu lạc bộ Cựu chiến binh kháng chiến 

về việc chính thức công nhận tổ chức của họ.54  

Tuy nhiên, những lời tố cáo chính thức về những người miền Nam “cực hữu” đã chậm 

xuống lại kể từ tháng 11 năm 1983, khi Lê Duẩn tham dự một cuộc họp của đảng bộ Thành 

phố Hồ Chí Minh. Ông ca ngợi ủy ban với  "tiến bộ đáng kể" trong việc chuyển đổi cột điện 

ngầm phía nam từ một thành phố "đắm chìm trong lối sống sang hoa và khoái lạc để phục 

vụ những kẻ thống trị và bóc lột" thành cái mà ngày nay ông gọi là "một thành phố hiệu quả 

thuộc về và phục vụ nhân dân lao động."55  

Sự can thiệp của Duẩn có thể đã làm di chuyển mặt đất dưới chân những người cứng cỏi. 

Năm sau, Võ Văn Kiệt đã có thể công khai thừa nhận và nghiêm túc nhìn nhận cái “không 

thích” cải tạo xã hội chủ nghĩa qua mắt của “những người lương thiện” đã “góp phần làm 

nên chiến thắng trước đó”. Kiệt giải thích rằng “điều kiện tự nhiên và lịch sử ở miền Nam” 

ưu ái cho những “doanh nhân nhỏ”, những người có số lượng, vai trò kinh tế và tầm ảnh 

hưởng lớn. Ông nói thêm, trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, họ phải được đảm bảo 

một “sinh kế thích hợp” và duy trì “mạng lưới kinh doanh tư nhân”.56  

Những thay đổi đã xảy ra. Năm 1985, với tư cách là Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí 

Minh, Nguyễn Văn Linh đã viết thư ủng hộ việc thành lập Câu lạc bộ Cựu chiến binh kháng 

chiến, và vào giữa năm, Hội nghị Trung ương 8 của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phục 
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hồi ông vào vị trí Bộ Chính trị mà ông đã mất ba năm trước đó.57 Linh bắt đầu bước lên nấc 

thang thứ ba của đảng kể từ khi mãn hạn tù 1941–45 tại Poulo Condore (từ đó giúp Lê 

Duẩn trốn thoát). Vào khoảng giữa năm 1985, người gốc Hoa ở Chợ Lớn kể lại ba năm sau, 

rằng “Hà Nội bắt đầu dần dịu đi những nghi ngờ của mình” đối với người Trung Quốc.58  

Sự kiện lên nắm quyền của Mikhail Gorbachev ở Liên Xô vào tháng 3 năm 1985 cũng nuôi 

dưỡng hy vọng cải cách ở các nước cộng sản. Nhưng tác động của nó đối với Hà Nội vào 

thời điểm ban đầu này rất khó nhận biết. Đời sống của đại bộ phận nông dân Việt Nam đã 

chậm được cải thiện, xuất khẩu tăng, và trong một số trường hợp, bầu không khí văn hóa 

bắt đầu giảm nhẹ. Sau ba năm kiểm duyệt tác phẩm của mình, vào năm 1985, nhà viết kịch 

Dương Thu Hương cuối cùng cũng xuất bản được truyện ngắn đầu tiên cùng với cuốn tiểu 

thuyết đầu tay của cô, Hành trình ngày thơ ấu, nhanh chóng trở thành sách bán chạy.59 

Nhưng nhiều vấn đề còn tồn tại mà chính quyền Hà Nội dường như vẫn chưa thể giải quyết 

. Nợ nước ngoài của Việt Nam đã tăng gần gấp đôi, từ 3 tỷ USD năm 1981 lên 6 tỷ USD 

năm 1985.60  

Trong năm đó, Trung Quốc đe dọa một cuộc xâm lược toàn diện khác. Chi tiêu quân sự của 

Việt Nam ước tính vẫn chiếm một phần năm tổng sản phẩm quốc nội của đất nước.61 Tháng 

9 năm 1985, Phó Thủ tướng chống cải cách Tố Hữu đã tài trợ cho một cuộc định giá lại tiền 

tệ liên quan đến việc thay thế tiền giấy cũ bằng tiền mới có mệnh giá thấp hơn. Lạm phát 

ngay lập tức tăng vọt từ 50 đến 350 phần trăm hàng năm. Vào tháng 12, Quốc hội thường 

không hoạt động đã cử một phái đoàn phản đối, do bà Mme Ngô Bá Thành, người miền 

Nam dẫn đầu, đến Thủ tướng CHXHCNVN, Phạm Văn Đồng, yêu cầu một lời xin lỗi về 

thảm họa này. Tố Hữu bị sa thải, nhưng lạm phát bỏ trốn mà ông đã giải phóng lên tới 700 

phần trăm trong năm 1986.62 

Sự ô nhục của Tố Hữu đã tạo điều kiện cho Nguyễn Văn Linh tiếp tục đi lên trong hệ thống 

đảng phái. Bảy tháng sau khi tái tham gia Bộ Chính trị, vào tháng 1 năm 1986, Linh cũng trở 

thành thành viên thường trực của Ban Bí thư, là thái ấp cũ của Lê Duẩn.63 Từ vị trí này, ông 

đã tiến hành một cuộc cải cách mới. Linh đã sử dụng các chức vụ ĐCSVN quốc gia của 

mình để đưa chính sách của Hà Nội phù hợp với các nhà cải cách ở miền Nam và để thu 

hút các khu vực bầu cử miền Nam mà trước đây, năm 1982 Tạp chí Quân đội Đội Nhân 

Dân đã nhắm mục tiêu lật đổ.  

Lê Duẩn mất vào tháng 7 năm 1986, thọ 78 tuổi. Người thay thế ông tạm thời làm tổng bí 

thư là Trường Chinh bảy mươi chín tuổi. Cũng trong khoảng thời gian này, Linh rời nhiệm 

sở tại Thành phố Hồ Chí Minh và chuyển ra bắc làm việc ở cơ quan trung ương đảng tại Hà 

Nội.64 Người miền Bắc này vào Nam làm việc từ năm 1929 đã theo chân Lê Duẩn, một 

người miền Nam sống ở miền bắc từ năm 1957. Sau đó, Duẩn đã đưa theo ra miền bắc một 

chính sách vũ trang kháng chiến với Hoa Kỳ và Chính phủ Việt Nam thời đó. Bây giờ, Linh 
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Hàng Xóm (Portrait of my neighbors). McPherson, “Dương Thu Hương.” 
60 Nayan Chanda, “Back to Basics,” FEER, Nov. 13, 1986, 108. 
61 Bill Hayton, Vietnam: Rising Dragon (New Haven, CT: Yale University Press, 2010), 189. 
62 Ben Kiernan, “Vietnam’s New Broom Targets ‘Economic Errors,’” Guardian, Feb. 13, 1987. 
63 “Biography of Nguyễn Văn Linh,” 2. 
64 “Biography of Nguyễn Văn Linh,” 2. 



hướng về phía Bắc với một chính sách cải cách kinh tế của phía Nam. Và cũng giống như 

Duẩn , ông được Lê Đức Thọ hậu thuẫn.65  

Linh bắt đầu tập trung sự chú ý của Hà Nội vào việc giải phóng tiềm năng kinh tế của miền 

Nam. Vào tháng 8 năm 1986, Ban Bí thư và Hội đồng Bộ trưởng của chính phủ quốc gia đã 

có cuộc gặp với đại diện của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Tại 

cuộc họp đó, đảng và chính phủ trung ương đã nhất trí đảm bảo “cung cấp đầy đủ” lượng 

ngũ cốc cần thiết hàng tháng cho khẩu phần của công nhân công nghiệp và thành thị miền 

Nam, bao gồm “ngũ cốc bán theo giá nhà nước quy định cho những người làm công ăn 

lương và những người đã ký hợp đồng song phương với nhà nước, và ngũ cốc được bán 

cho người dân với giá thương mại. ” Như một biện pháp lâu dài, Ban Bí thư CC cũng “gợi ý” 

rằng chính phủ “nên giao việc cung cấp ngũ cốc cho Thành phố Hồ Chí Minh cho một số 

tỉnh ở đồng bằng sông Cửu Long”. Với việc miền Nam tự cung tự cấp về gạo, dường như 

giờ đây Hà Nội đã có được sự đảm bảo về tự cung tự cấp của chính mình và sự tự chủ về 

kinh tế ngày càng tăng. Bộ Chính trị ĐCSVN “đặt thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm công 

nghiệp, khoa học và kỹ thuật của khu vực”. 66 

Cho tới lúc Nguyễn Văn Linh trở lại miền Nam để phát biểu trong hội nghị lần thứ tư củ 

Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 10 năm 1986, ông đã có thể thể hiện sự đồng 

thuận mới nổi trong nội bộ ĐCSVN ủng hộ các cải cách dựa trên các đề xuất từ chi nhánh 

phía Nam của đảng. Trước “tính chất gay gắt và nhức nhối của những vấn đề đặt ra cho 

đảng và nhân dân ta”, ông Linh báo cáo với các đồng chí cũ ở miền Nam rằng mặc dù vẫn 

tiếp tục “đấu tranh nội bộ”, nhưng Ban Bí thư và Bộ Chính trị đã thông qua “hầu hết” “ đề 

xuất của đảng bộ thành phố [Hồ Chí Minh]. ”  

Về “vấn đề cấp bách nhất liên quan đến cuộc sống hiện nay”, ông Linh thông báo rằng Ban 

Bí thư “tuân theo quan điểm của thành phố về cải thiện chế độ ăn của cán bộ và nhân dân”. 

Ông cũng tiết lộ rằng Ban Bí thư hiện “đồng ý với đề xuất của thành phố về tỷ giá hối đoái 

và chính sách hải quan liên quan đến hàng hóa gửi từ nước ngoài,” cũng như “với thực chất 

của các nhiệm vụ văn hóa và phúc lợi xã hội do Đảng bộ thành phố đề ra. ” Ông cho biết 

thêm, về phần mình, Bộ Chính trị ĐCSVN đã “kết luận” rằng “ý tưởng của thành phố về 

chuyển đổi công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại và nông nghiệp phản ánh nhiều 

điểm phù hợp với quan điểm của Đảng.”67 

Sau đó, Linh chuyển sự chú ý sang các nhóm xã hội lớn mà ban lãnh đạo ĐCSVN từ lâu đã 

không tin tưởng. Ông nói với đại hội đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh rằng hầu hết các trí 

thức “từng hoạt động cho chế độ cũ” và ở lại Việt Nam đã “hơn 10 năm qua đều thể hiện 

rằng họ muốn đóng góp công sức của mình vào công cuộc xây dựng đất nước. ” Vì vậy, 

ông kết luận: “Từ nay chúng ta không nên phân biệt trí thức cũ và trí thức mới”. Và đối với 

những người dân tộc Việt Nam “từng làm việc cho chế độ cũ”, Linh chủ trương áp dụng 

“những chính sách thỏa đáng để họ thoát khỏi niềm tin rằng họ đang bị phân biệt đối xử và 

đặc biệt có thể thấy trước tương lai của con cái họ dưới chế độ xã hội chủ nghĩa. ”68 

Tiếp theo, Linh nói rằng “hầu hết” “những người Công giáo, kể cả những người di cư” từ 

Bắc vào Nam năm 1954, là “những người lao động yêu nước”. Họ cần những chính sách 
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của Chính phủ “giúp họ tìm việc làm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và nâng cao nhận 

thức chính trị để họ ngày càng gắn bó với sự nghiệp chung và sống hòa thuận với cộng 

đồng dân tộc”. Còn đối với các linh mục Công giáo, Linh tiếp tục: “Chúng ta nên tích cực giữ 

mối liên hệ chặt chẽ để giúp những người tốt thực thi trách nhiệm của mình đối với đạo và 

đời, vì lợi ích của Thiên Chúa và Tổ quốc”. Mặt khác, ông cảnh báo rằng ĐCSVN vẫn cần 

“duy trì cảnh giác” và “vạch mặt và trừng trị nghiêm khắc những phần tử phản động”. Trong 

một đề cập ngắn gọn về “ người Hoa ” của dân tộc Hoa ở Việt Nam , ông Linh kêu gọi đại 

hội “giải quyết vấn đề này trên cơ sở quan điểm giai cấp của Đảng” và đào tạo “những cán 

bộ người Hoa để hoàn thành nhiệm vụ động viên họ. ”69 

Trong phần kết luận của mình, Linh liên hệ khủng hoảng kinh tế với hệ tư tưởng chính trị và 

hành vi của ĐCSVN. “Hậu quả nghiêm trọng của những sai sót trong quản lý kinh tế không 

thể được khắc phục nhanh chóng”. Đồng thời, ông nói thêm, “không ai có thể phủ nhận” 

rằng Đảng Cộng sản Việt Nam cuối cùng đã tuyên bố “chiến tranh với một cơ chế mà đặc 

trưng là tập trung quyền hành trung ương quan liêu, bao cấp, bảo thủ và trì trệ”.70 

Bản báo cáo cuối cùng của Trường Chinh vào tháng 12 năm đó, tại phiên khai mạc Đại hội 

Đảng lần thứ VI của ĐCSVN, thậm chí còn thê thảm hơn. Đứng trên cương vị Tổng Bí thư 

lần thứ hai, Trường Chinh nêu rõ: “Chúng tôi thẳng thắn phân tích và dũng cảm thừa nhận 

những khuyết điểm, sai lầm nghiêm trọng, kéo dài. ... Những yếu tố tư tưởng chủ yếu dẫn 

đến sai lầm đó là chủ nghĩa chủ quan, duy tâm, suy nghĩ và hành động đơn giản, nóng vội, 

nhường nhịn. theo ý muốn của riêng mình, xu hướng để mọi thứ trôi nổi và thư giãn. ... 

Trách nhiệm về những khuyết điểm, sai lầm này trước hết thuộc về Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Hội đồng Bộ trưởng. Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng xin nghiêm túc tự phê bình.”71 

Một lần nữa sáu thành viên của Bộ Chính trị cầm quyền, gần một nửa số thành viên, đã từ 

chức tại Đại hội VI, như thế tất cả đã ra đi là 12 người kể từ năm 1981 - trừ riêng Linh trở về 

lại. Trường Chinh, Lê Đức Thọ, Tố Hữu đều thôi Bộ Chính trị; riêng trong số những đồng 

minh thân cận trước đây của Lê Duẩn, chỉ còn lại Phạm Hùng. Người đứng ở giữa Phạm 

Văn Đồng cũng đã rời Bộ Chính trị, nhưng để đảm bảo sự chuyển đổi trong chính phủ, ông 

vẫn giữ cương vị thủ tướng lâm thời. Đáng kể hơn nữa, sự thay đổi nhân sự theo thế hệ và 

theo ngành bắt đầu ở quy mô nhỏ vào năm 1982 đã nhanh chóng tăng nhanh.  

Năm 1982, gần như tất cả đảng viên CC đều đã vào đảng trước năm 1954; 68% CC mới chỉ 

được thăng chức vào cơ quan đó kể từ năm 1982.72 Và sự giảm sút số lượng các quan niên 

cấp cao và trung ương của đảng và sĩ quan quân đội đã tiếp tục: từ 69 và 16%, tương ứng, 

khi vào năm 1976, giảm xuống 43 và 7% vào năm 1986. Trong cùng một thập kỷ đó, tỷ lệ 

cán bộ cấp tỉnh và cấp trung trong Đảng Cộng sản Trung Ương tăng gần gấp đôi, từ 26 lên 

49 %.73 ĐCSVN đã chuyển sang một ban lãnh đạo đảng mới với một cơ sở chính trị trẻ hơn 

và rộng hơn. Nguyễn Văn Linh bây giờ là thủ lĩnh kỳ cựu duy nhất còn lại của nó . Ông tham 

gia Đoàn Thanh niên Cách mạng Hồ Chí Minh năm 1929.74 Ông hiện trở thành tổng bí thư 
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ĐCSVN, trước cấp trên thời chiến Phạm Hùng, hiện là phó bí thư và sẽ trở thành thủ tướng 

vào tháng 6 năm 1987. Linh tuyên bố: “Hãy để đồng bào biết , thảo luận, làm việc và kiểm 

soát, ”và ông kêu gọi các đảng viên“ chống bệnh quan liêu, độc đoán và ức hiếp quần 

chúng. ”75 

Các nhà cải cách xuất hiện từ Đại hội VI năm 1986, chiếm các vị trí thứ nhất, thứ ba, thứ 

năm và thứ tám trong hệ thống phân cấp của ĐCSVN, trong số mười ba ủy viên chính thức 

của Bộ Chính trị và một ủy viên dự khuyết.76 Bốn trong số năm người đứng đầu là người 

miền Nam, và ba trong số đó là những nhà cải cách. Nguyễn Văn Linh sinh năm 1915 tại 

miền Bắc, gần như suốt cuộc đời ở miền Nam. Người đứng thứ hai trong hệ thống đảng, Bộ 

trưởng Nội vụ Phạm Hùng, là người miền Nam nhưng ông này không được biết đến như 

một nhà cải cách. Lãnh đạo đảng cấp ba, Võ Chí Công, vừa là người miền Nam, vừa là 

người cải cách, cũng như Phó thủ tướng Võ Văn Kiệt, cấp thứ năm. Bộ trưởng Ngoại giao 

và nhà cải cách Nguyễn Cơ Thạch chiếm vị trí thứ tám trong hệ thống cấp bậc. Với những 

người đàn ông này, bây giờ Linh đã lãnh đạo đảng và đề ra các chính sách cho đất nước. 

Một chính sách đã được gói gọn trong một khẩu hiệu khác được đưa ra tại Đại hội VI: “Miền 

Bắc đã chiến thắng, Miền Nam phải quản lý kinh tế. ”77 Một mức độ hòa giải dân tộc cuối 

cùng đã được triển khai. 

ĐỔI MỚI 
Cuộc bầu cử Quốc hội do ĐCSVN chi phối được tổ chức vào tháng 2 năm 1987 vẫn cho 
phép không có đảng đối lập nào nhưng có nhiều ứng cử viên tranh cử hơn và nhiều cuộc 
tranh luận sôi nổi hơn trước. Nguyễn Văn Linh gọi đây là một bước “theo hướng dân chủ 
hóa đời sống chính trị”. Một nhà lãnh đạo cộng sản miền Nam khác ủng hộ chiến dịch đổi 
mới của Linh là Trần Bạch Đằng, người bảo trợ cũ của báo Tin Sáng, người được coi là “có 
lẽ là trí thức có tư tưởng độc lập nổi bật nhất trong ĐCSVN.” Năm 1988, ông lập luận rằng 
bản thân “giai cấp công nhân” nên “kiểm soát đội ngũ nhân viên của mình [ĐCSVN],” mà 
theo ông “có thể dễ dàng trở nên tách rời khỏi bản chất giai cấp của nó”. Đặng phàn nàn 
rằng ở Việt Nam “quyền tự do chính kiến không được tôn trọng, và biểu hiện cởi mở vẫn 
còn bị hạn chế hơn”, càng làm suy yếu tiếng nói của giai cấp công nhân.78  
 
Ban lãnh đạo mới bắt đầu thực hiện những đổi mới trong nền kinh tế và đời sống hàng 

ngày. Phạm Hùng trở thành thủ tướng vào tháng 6 năm 1987 và giờ đây đã khiến giới quan 

sát ngạc nhiên là “một nhà đấu tranh tích cực cho công cuộc cải cách kinh tế.”79 Vào tháng 

7, một số cư dân Chợ Lớn liên quan vào năm sau, Nguyễn Văn Linh đã gặp đại diện người 

Hoa ở Thành phố Hồ Chí Minh và nói với họ là họ sẽ được “bảo vệ bởi tòa án pháp luật.”80 

Năm đó, chính phủ đã loại bỏ các ràng buộc đối với thương mại và vận tải của khu vực tư 

nhân, cùng với việc nới lỏng các hạn chế đi lại cá nhân đã góp phần vào điều mà nhà sử 

học Li Tana gọi là “một sự phân tản quyền lực lớn”.81 Trong chuyến thăm Việt Nam năm 

1988, học giả người nước ngoài Huỳnh Kim Khánh lưu ý rằng chính sách đổi mới “thực sự 

tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống hàng ngày”. Năm 1986, ông viết, “một chuyến xe buýt từ 
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Thành phố Hồ Chí Minh đến Ban Mê Thuột mất tới hai ngày,” với hành lý của một hành 

khách bị lục soát từ tám đến mười hai lần. “Ngày nay, không có trạm kiểm soát, cùng một 

chuyến đi mất từ 14 đến 16 giờ.”82 Tất cả những điều này đã dẫn đến việc di chuyển dân số 

nhiều hơn. Tình trạng di cư do nhà nước tổ chức đến các Vùng kinh tế mới tiếp tục, di cư 

bốn triệu lao động từ miền Bắc và miền Trung vào miền Nam Việt Nam từ năm 1976 đến 

năm 1992. Một số lượng lớn, đặc biệt là người miền Bắc, di cư vào Nam một cách tự phát. 

Từ năm 1989 đến năm 1992, khoảng 50 nghìn người, bao gồm cả các thành viên của các 

dân tộc thiểu số phía Bắc, đã di cư về phía Nam đến riêng tỉnh Lâm Đồng, cùng với 150 

nghìn người nhập cư có tổ chức từ Hà Nội và các nơi khác đã được tái định cư ở đó.83 

Nguyễn Văn Linh cũng giám sát việc Việt Nam rút quân hoàn toàn khỏi Campuchia và việc 

Việt Nam gia nhập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Từ mức cao nhất là 

224.000 quân sau khi chế độ Pol Pot bị lật đổ vào năm 1979, các cấp lực lượng của 

QĐNDVN tại Campuchia đã giảm dần xuống còn 150.000 vào năm 1983 và 120.000 vào 

năm 1987. Tốc độ sau đó tăng nhanh, và năm mươi nghìn quân cuối cùng đã rút lui vào 

năm 1989, rời một đất nước theo chế độ Nhà nước Campuchia (SOC) mới được tuyên bố, 

do Thủ tướng Hun Sen lãnh đạo. Cuộc chiếm đóng kéo dài 10 năm đã khiến QĐNDVN thiệt 

mạng hai mươi lăm nghìn quân, hầu hết là dưới tay các lực lượng Khmer Đỏ còn sót lại 

đóng tại Thái Lan.84  

Nhưng QĐNDVN cũng đã huấn luyện thành công một lực lượng quân sự đáng kể của SOC 

hiện nay đã tự mình nắm giữ Campuchia.85 Hà Nội đã giải ngũ một nửa lực lượng vũ trang 

của Việt Nam, giảm quân số từ 1,5 triệu năm 1987 xuống còn 750.000 vào năm 1990.86 Cả 

CHXHCNVN và SOC, cùng với Hoa Kỳ. , Trung Quốc, Nga và Pháp, đã ký Thỏa thuận Paris 

năm 1991 kết thúc “câu hỏi Campuchia” trên thế giới. Năm 1994, Hoa Kỳ công nhận Việt 

Nam và thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội. Năm tiếp theo Việt Nam gia nhập ASEAN, 

Campuchia và Lào cũng vậy. 

Trong khi đó vào năm 1987–88, Trung Quốc mở rộng ra quần đảo Spratley ở Biển Đông, 

chiếm sáu rạn san hô và phá hủy ba tàu Việt Nam. Trong một biến cố, tàu Trung Quốc đã 

nã súng máy vào gây tử thương cho 60 binh sĩ Việt Nam đang đứng trên bãi đá ngầm 

Johnson.87 Bất chấp những cuộc đụng độ đẫm máu như thế và tình hình tiếp tục căng thẳng 

với Trung Quốc, chi tiêu quân sự của Việt Nam đã giảm từ 20% GDP năm 1985 xuống còn 

2,5 phần trăm (trên cơ sở tỷ giá hối đoái) vào năm 1998, và vẫn ở mức tương tự vào năm 

2005.88 

Sự thư giãn về chính trị và văn hóa trong nước tiếp tục kéo dài đến cuối những năm 1980, 

nhưng sau đó bị đình trệ.89 Vào tháng 1 năm 1988, Linh tuyên bố rằng Hà Nội sẽ trả tự do 

cho tất cả những người bị giam giữ chính trị còn lại, những người này cũng sẽ được phép 
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xuất ngoại nếu họ muốn. Tháng sau, 3.820 tù nhân được trả tự do, nhưng ít nhất 159 người 

khác thì không.90 Một trong số những người được trả tự do là Nguyễn Công Giân , một cựu 

sĩ quan QLVNCH đã trải qua mười ba năm trong trại cải tạo miền Bắc. Ông là anh trai của 

nhà thơ Hà Nội bị tù Nguyễn Chí Thiện, người cuối cùng đã được chính quyền trả tự do vào 

năm 1991 sau mười hai năm bị giam giữ mà không xét xử. Xa cách trong suốt bốn mươi 

mốt năm, hai anh em đoàn tụ khi họ di cư đến Hoa Kỳ vào giữa thập niên 1990.91 

Trong khi đó, báo chí Việt Nam trở nên tự do hơn, và phần nào được khích lệ bởi sự 

khuyến khích của Linh để vạch trần những lạm dụng của quan chức và đề xuất cải cách 

bằng cách “nói thẳng, nói thật”. Tuy nhiên, vào năm 1988, chỉ có 30 trong số 253 tờ báo và 

tạp chí định kỳ của đất nước có cơ hội tham gia vào các chiến dịch đổi mới; ngay cả nhật 

báo Nhân dân của ĐCSVN cũng không phải là một trong số đó.92 Trường đại học tư thục 

đầu tiên, Đại học Thăng Long ở Hà Nội, mở cửa vào tháng 2 năm 1989, và trường trung 

học tư thục đầu tiên được thành lập tại Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 9 năm ấy. 93 

Ở một mức độ hạn chế, chính sách đổi mới của Việt Nam giống với của Gorbachev lấy ví dụ 

như về glasnost (cởi mở) và perestroika (tái cấu trúc). Một người trí thức theo nhóm cải 

cách ở Việt Nam nhận xét: “Nếu không có những cải cách mà chúng ta đã thấy ở Liên Xô, 

Việt Nam có lẽ đã không dám bắt tay vào đổi mới.”94 

Ở miền Nam vào cuối năm 1988, Câu lạc bộ Cựu chiến binh đã ủng hộ “cuộc biểu tình đầu 

tiên được biết kể từ năm 1975” của Việt Nam khi những người nông dân bất bình về ruộng 

đất, “vẫy các biểu ngữ và tấm cáo thị, diễn hành qua các đường phố của Thành phố Hồ Chí 

Minh và các tỉnh lỵ miền Nam.” Sáu tháng sau, câu lạc bộ đã có mười hai chi nhánh với 

mười nghìn thành viên tại Thành phố Hồ Chí Minh và các câu lạc bộ trực thuộc tại bảy tỉnh 

phía Nam. Một trong bảy nhà lãnh đạo của nó đã lên tiếng ẩn danh ủng hộ “tự do của con 

người— tự do báo chí, tự do hội họp, tự do phát biểu ý kiến, tự do biểu tình”. Tạp chí 

Truyền thống kháng chiến của câu lạc bộ đã đăng những lời chỉ trích về việc ĐCSVN thiếu 

cởi mở và không giải quyết được các vấn đề xã hội, và những người bảo thủ trong Đảng 

Cộng sản và Bộ Chính trị đã cố gắng ngăn chặn việc xuất bản tạp chí.95 Nhưng Nguyễn Văn 

Linh đã đến gặp một cách không chính thức với các thành viên của câu lạc bộ vào tháng 1 

năm 1990. Hai tháng sau chính phủ chính thức công nhận câu lạc bộ là Hội Cựu chiến binh 

Việt Nam.96 

Sự mở cửa văn hóa ở Việt Nam là đáng kể, nhưng ít kịch tính và triệt để hơn ở Liên Xô của 

Gorbachev.97 Sau năm 1985, cựu biên kịch Dương Thu Hương nổi lên như một trong những 

tiểu thuyết gia hàng đầu của đất nước. Văn của bà gợi lại chủ nghĩa hiện thực phê phán của 

Vũ Trọng Phụng viết ở Hà Nội những năm 1930.98 Những bức chân dung “vỉa hè” Hà Nội 

 
90 Murray Hiebert, “A Dragon-Year Blessing,” FEER, Feb. 25, 1988, 22–23. 
91 “Nguyễn Chí Thiện,” The Viet Nam Literature Project, http://www.vietnamlit.org/ nguyenchithien/ (accessed 
Nov. 14, 2014). See also Nguyễn Chí Thiện, “Autobiography of Nguyễn Chí Thiện,” The Viet Nam Literature 
Project, http://www.vietnamlit .org/nguyenchithien/autobiography.html. 
92 Huỳnh, “Vietnam’s Reforms,” 4–5. 
93 FEER, Asia 1990 Yearbook (Hong Kong: Far Eastern Economic Review, 1990), 243. 
94 Huỳnh, “Vietnam’s Reforms,” 2. 
95 Wain, “Vietnamese ‘Club’ Boldly Voices Dissent,” 1, 20. 
96 Porter, Vietnam, 68. 
97 Olga Dror, introduction to Nhã Ca, Mourning Headband for Hue (Bloomington: Indiana University Press, 
2014), xlv–xlviii. 
98 Hue-Tam Ho Tai, “Dương Thu Hương and the Literature of Disenchantment,” Việt Nam Forum 14 (1993): 90. 



được cắt bớt trong cuốn tiểu thuyết thứ hai của bà, Bên kia bờ ảo vọng , sống động như 

cảnh thành thị của Phụng: “Hai người phụ nữ rẽ vào một góc và đến một con hẻm phía sau. 

Không có dấu hiệu, thậm chí không có một mũi tên để đánh dấu vị trí. Lan hướng dẫn cô 

qua đường. Họ đi ngang qua một số quầy bán chè, nơi những nhóm người buôn bán chợ 

đen của thành phố đang ngồi xổm để ăn. Họ chui xuống khe cửa thấp, qua lối sau, leo lên 

cầu thang đổ nát trong bóng tối. ”99 Vậy mà Hương cũng đang thoải mái tại nhà trong khung 

cảnh ruộng đồng của vùng nông thôn Bắc Việt Nam:“ Trâu ngoáy nước, xé trời phản xạ 

thành một nghìn mảnh ánh sáng. Khi họ chăm chú nhìn, cánh tay của người lái thuyền từ từ 

sẫm lại, in bóng trên nền nước đỏ tươi. Từng lát mái chèo dường như tiết ra từng đợt máu, 

như thể phun ra từ cổ họng của một con quái thú đã hy sinh nào đó. Ánh hoàng hôn rực rỡ 

vụt tắt và mặt nước chuyển sang màu tím đậm của hoa súng.”100 

Beyond Illusions xuất hiện tại Hà Nội vào năm 1987, tạo ra một bước đột phá mới trong việc 

khám phá các nhân vật về quan hệ tình dục bất chính và trong việc kể lại sự đàn áp tự do 

văn học trong vụ Nhân Văn Giai Phẩm năm 1955–58. Cuốn tiểu thuyết đã bán hết sáu mươi 

nghìn bản trong hai tuần, được tái bản và bán thêm bốn mươi nghìn bản nữa. Cá nhân 

Nguyễn Văn Linh ủng hộ Hương với tư cách là thành viên ĐCSVN và là người bảo vệ; bà 

đã giành được giải thưởng và sự bảo trợ một cách chính thức.101 

Những giới hạn văn hóa và chính trị 
Tuy nhiên, đột nhiên, bầu không khí văn hóa bắt đầu xấu đi.102 Năm 1988, Dương Thu 
Hương xuất bản cuốn tiểu thuyết thứ ba, Những Thiên Đường Mù. Đây là một tường thuật 
sống động về chiến dịch cải cách ruộng đất của miền Bắc Việt Nam vào giữa những năm 
1950, theo lời bà viết, “xé toạc ngôi làng như một bãi đất trống, tàn phá những cánh đồng và 
cánh đồng lúa, chỉ gieo rắc hỗn loạn và khốn cùng sau khi nó diễn ra”. Những Thiên Đường 
Mù đã bán được hơn một trăm nghìn bản. Sau đó chính quyền ra lệnh cấm.103 Phạm Hùng 
đã mất vào tháng 3 năm 1988, nhưng Tố Hữu và Trường Chinh (cho đến khi ông mất trong 
một vụ tai nạn vào tháng 10) vẫn hoạt động, và cả hai ông không nghi ngờ gì về những chủ 
đề cụ thể mà Hương đã chọn cho sự hư cấu của mình để trưng bày. Năm 1990 ĐCSVN 
khai trừ bà ra khỏi đảng. Hương phàn nàn rằng Việt Nam là một “chế độ quan liêu độc tài”. 
Nguyễn Văn Linh thậm chí còn tố cáo cô là “một con đĩ bất đồng chính kiến,” và cô đã bị bỏ 
tù bảy tháng vào năm 1991 trước khi áp lực quốc tế dẫn đến việc trả tự do cho cô. Năm 
1994, Hương đến thăm Paris để nhận giải thưởng quốc gia của Pháp, nhưng khi trở về Việt 
Nam vào năm sau, chính phủ đã thu hồi hộ chiếu của bà. Họ cũng cấm hai cuốn tiểu thuyết 
tiếp theo của bà. Bà đã sống một thập kỷ lưu vong trong nước ở Hà Nội nhưng vẫn tiếp tục 
viết, và sách của bà đã được xuất bản ở nước ngoài.104 Cuối cùng vào năm 2006, bà rời 
Việt Nam để đến sống ở Paris, nơi bà đã xuất bản Đỉnh Cao Chói Lọi , cũng xuất hiện trong 
tiếng Pháp là Au zénith. Dương Thu Hương vẫn là nhà văn được yêu thích nhất trong rất 
đông cộng đồng người Việt hải ngoại, và có thể cả ở quê nhà.  
Cuộc đàn áp văn hóa từ cuối những năm 1980 trở đi dường như là kết quả của một thỏa 

hiệp chính trị được thực hiện trong ĐCSVN vào năm 1988. Những người ủng hộ thay đổi 
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vẫn phải đối mặt với quyền lực cố hữu. Bốn nhà cải cách hàng đầu trong Bộ Chính trị - 

Nguyễn Văn Linh, Võ Chí Công, Võ Văn Kiệt và Nguyễn Cơ Thạch - vẫn cần sự hỗ trợ của 

Phạm Hùng, Mai Chí Thọ và Đỗ Mười. Từ năm 1986, họ đã nhận được sự hỗ trợ này, mặc 

dù không phải về tất cả các vấn đề. Võ Chí Công trở thành chủ tịch nước CHXHCNVN năm 

1987, và khi Thủ tướng Phạm Hùng qua đời năm 1988, phó thủ tướng thuộc nhóm cải cách 

Võ Văn Kiệt trở thành quyền thủ tướng. Ông được kỳ vọng sẽ nối chức Hùng. Nhưng những 

lời chỉ trích về lạm phát gia tăng và tình trạng thiếu lương thực trong khu vực khiến Kiệt khó 

có đủ số phiếu trong Quốc hội.105 Các đại biểu đã có “kinh nghiệm đầu tiên trong cuộc tranh 

luận thực tế về các vấn đề quan tâm” và đã “thực sự chất vấn và mắng nhiếc các bộ trưởng 

trong nội các vì những thất bại của chính phủ. " Chức vụ thủ tướng sau đó được quyết định 

bởi "cuộc bầu cử thực sự đầu tiên với một số ứng cử viên" mà Quốc hội đã thực hiện. 

Giành được 60 phần trăm số phiếu bầu, đảng viên bảo thủ Đỗ Mười đã vượt qua Kiệt và trở 

thành thủ tướng vào tháng 6 năm 1988.106 Giống như Hùng trước ông, Mười và những 

người bảo thủ khác đã chuẩn bị để ủng hộ đổi mới về kinh tế nhưng không ủng hộ nền dân 

chủ chính trị. 

Các giới hạn của việc cải cách nay đã được xác định. Như Linh đã nói vào tháng 9 năm 

1989, “Dân chủ hóa hiện nay về cơ bản hướng vào lĩnh vực kinh tế. Chủ trương của chúng 

tôi không phải là đẩy nhanh đổi mới hệ thống chính trị trong khi công tác chuẩn bị còn nhiều 

bất cập. Ý định của chúng tôi cũng không nhằm thực hiện dân chủ hóa vô hạn. ”107 Thỏa 

hiệp này bị mắc kẹt. Bộ trưởng Ngoại giao theo chủ nghĩa cải cách Nguyễn Cơ Thạch, 

người ủng hộ quan hệ chặt chẽ hơn với Hoa Kỳ, cũng tố cáo “chính sách của Trung Quốc 

chỉ trích việc tái cấu trúc ở Liên Xô,” nhưng tại Đại hội Đảng lần thứ bảy vào tháng 6 năm 

1991, trong một cử chỉ với Trung Quốc, ĐCSVN đã loại bỏ Thạch từ Bộ Chính trị và Ủy Ban 

Trung Ương CC.108 Cùng lúc đó Nguyễn Văn Linh, bảy mươi sáu tuổi, đã nghỉ hưu và thôi 

giữ chức bí thư. Nhà bảo thủ Đỗ Mười kế nhiệm ông, trong khi Võ Văn Kiệt đứng vào vị trí 

thủ tướng của ông Mười cho đến khi cả hai ông nghỉ hưu vào năm 1997. 

Những thỏa hiệp chính trị này đã làm mất tinh thần một số nhà cải cách trong đảng. Cuối 

năm 1989, Bùi Tín , đại tá QLVNCH, người nhận lệnh đầu hàng VNCH tại Sài Gòn vào ngày 

30 tháng 4 năm 1975, sau đó trở thành phóng viên và phó tổng biên tập nhật báo Nhân Dân 

của ĐCSVN, đào thoát sang Pháp. Tín kêu gọi Việt Nam thực hiện “dân chủ hóa và mở cửa 

thực sự.”109 Và vào đầu năm 1991, nhà sử học Hà Nội Nguyễn Khắc Viện, người trước đó 

một thập kỷ đã chỉ trích các nhà lãnh đạo ĐCSVN khi đó, đã viết một bức thư nửa công khai 

gửi nguyên sáng lập và chủ tịch Mặt trận Giải phóng Dân tộc, Nguyễn Hữu Thọ, người mà 

năm 1975 đã trở thành Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc toàn quốc. Viện hiện kêu gọi “tự do báo 

chí, tự do tư tưởng,” và “tự do hiệp hội để tổ chức các hoạt động bên ngoài giới hạn” của 

chính quyền. Nhà sử học bảy mươi bảy tuổi nói thêm: “Người dân ở các nước tư bản tiên 

tiến trong hơn 200 năm qua đã liên tục đấu tranh để thực hiện các chế độ hiện nay, mà 

chúng ta đã đặt nhầm tên là 'dân chủ tư sản'; các quyền tự do, phúc lợi xã hội không phải 
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do giai cấp tư sản ban tặng mà có được nhờ các cuộc đấu tranh của quần chúng; 'dân chủ 

quần chúng' có lẽ là một thuật ngữ đúng hơn. Như vậy, có thể thấy được sự tiến bộ.”110 

Nguyễn Khắc Viện đã dành những năm cuối cùng của mình để phát triển lĩnh vực tâm lý trẻ 

em tại Việt Nam. Ông mất năm 1997. 

Kinh tế cất cánh 
Dưới sự điều hành của Nguyễn Văn Linh và những người đề xuất kế hoạch đổi mới, nền 

kinh tế Việt Nam đã khởi sắc, bắt đầu bằng sự kiện lạm phát giảm từ 700 phần trăm năm 

1986 xuống 184 phần trăm năm 1988 và 32 phần trăm năm 1989.111 Năm 1988 Hà Nội cũng 

đưa ra mã đầu tư nước ngoài khi cho phép “sở hữu 100% vốn nước ngoài, quyền chuyển 

lợi nhuận về nước, quyền kiểm soát của quản lý nước ngoài đối với các công ty liên doanh 

và đảm bảo chống quốc hữu hóa”. Năm tiếp theo, chính phủ Việt Nam chấm dứt kế hoạch 

hóa tập trung và hầu hết những trợ cấp cho các doanh nghiệp nhà nước, bắt đầu áp dụng 

hệ thống giá duy nhất, thả nổi đồng tiền Việt Nam và cho phép mua bán vàng.112 

Đại hội Đảng lần thứ VI năm 1986 đã chỉ ra sự quan tâm đặc biệt đến ba lĩnh vực nông 

nghiệp, hàng tiêu dùng và xuất khẩu. Vào tháng 4 năm 1988, ban Lãnh Đạo Trung Ương đã 

ban hành Nghị định số 10, trong đó kêu gọi phân cấp sản xuất. Đến cuối năm, Hội đồng Bộ 

trưởng cũng đã ban hành bốn sắc lệnh (số 169–71 và 193). Những điều khoảng trong sắc 

luật này đã chấm dứt tất cả các khoản trợ cấp cho các doanh nghiệp nhà nước, bao gồm 

trợ cấp khẩu phần ngũ cốc cho nhân viên; nông dân được giao sở hữu đất đai của họ theo 

hợp đồng thuê dài hạn có thể tái tạo hợp đồng; đã thay thế hệ thống hợp đồng mua sắm 

của nhà nước bằng một loại thuế đất; và tư nhân hóa việc tiếp thị đầu vào và đầu ra. Việc tư 

nhân hóa nông nghiệp cũng bao gồm việc trả lại đất đai bị tịch thu cho các chủ cũ của nó, 

trong khi các địa chủ vắng mặt bị cấm tái chiếm các điền trang cũ của họ. Gói cải cách này 

ủng hộ từng người nông dân và dẫn đến năng suất nông nghiệp tăng “tức thì”. Sau đó vào 

tháng 7 năm 1993, Quốc hội đã thông qua luật đất đai mới chấm dứt quyền sở hữu tập thể 

đối với đất đai và chia cho dân làng, những người nhận các thửa ruộng riêng lẻ với thời hạn 

hai mươi năm bao gồm quyền bán, trao đổi, cho thuê và để thừa kế đất cho những người 

thừa kế hoặc sử dụng nó làm tài sản thế chấp để vay vốn ngân hàng.113 

Sản lượng lúa gạo tăng mạnh. Từ kỷ lục quốc gia trước đó là 17,5 triệu tấn vào năm 1984, 

sản lượng gạo xay xát hàng năm đạt 27,4 triệu tấn vào năm 2013. Sau một thập kỷ đấu 

tranh tự cung tự cấp thời hậu chiến, Việt Nam đã trở thành một trong ba nước xuất khẩu 

gạo hàng đầu thế giới, với lượng hàng xuất xưởng tăng từ 100.000 tấn năm 1988 lên 1,5 

triệu tấn năm 1989 và 7,4 triệu tấn năm 2013.114 Việt Nam ký hiệp định thương mại với Hoa 

Kỳ năm 1999 và gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới năm 2007, trở thành quốc gia hấp 

dẫn thứ ba thế giới về đầu tư trực tiếp nước ngoài (sau Trung Quốc và Ấn Độ).115 Mặc dù 
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tăng trưởng kinh tế Việt Nam chậm lại sau năm 2000, nhưng từ năm 2011 đến năm 2016, 

GDP của nước VN đã tiếp tục tăng trưởng với tốc độ tăng từ 5,0–6,5 phần trăm mỗi năm.116 

Thu nhập ngoại hối cao và đầu tư quốc tế đã làm thay đổi nền kinh tế và ngày càng nhiều lối 

sống cá nhân. Xuất khẩu công nghệ cao của Việt Nam, được Ngân hàng Thế giới định giá 

bằng từ số không, 0 đô la Mỹ vào năm 2004, thu về 9 tỷ đô la trong năm 2011.117 Như lúc 

sự lan tràn của hàng tiêu dùng ở Việt Nam, biểu hiện qua một chỉ số đó là mức độ sử dụng 

Internet tăng nhanh, từ 121.000 người dùng Việt Nam vào năm 2000 lên 23 triệu người 

dùng vào năm 2009.118 Các blogger người Việt nhanh chóng nhảy vào phương trình chính 

trị.  

Những thách thức đương thời 
Tại đồng bằng sông Cửu Long vào năm 1997, hệ phái Cao Đài được chính phủ chính thức 

công nhận là một tôn giáo. Tháng 7 năm 1999 nửa triệu Hòa Các tín đồ Hảo đã tập trung tại 

An Giang, cũng với sự chấp thuận chính thức. Những năm sau cũng thấy tương tự các lễ 

hội tôn giáo Hòa Hảo . Nhưng cảm giác của mọi người lại lẫn lộn, như Philip Taylor nhận 

xét: “Mặc dù nhiều người hoan nghênh sự trở lại này của nhân quyền liên kết giữa con 

người, một số người than phiền về sự thương mại hóa và sự nhợt nhạt của lễ hội, liên quan 

nó với việc mất đi“ lòng tự tôn và bản sắc do kết quả của sự hạn chế chính trị của tôn giáo. 

”119 

Tuy nhiên, ĐCSVN đã thể hiện sự thống trị chính trị liên tục của mình bằng các vụ bắt giữ 

các nhà hoạt động Hòa Hảo. Hai Hòa Hảo Phật tử đã tự thiêu để phản đối năm 2005; hai 

năm sau, bốn người khác bị kết án từ hai đến sáu năm tù về tội “gây rối trật tự công cộng”. 

Đối với các Phật tử Nam tông ở đồng bằng, năm nhà sư dân tộc Khmer đã nhận bản án 

tương tự vì tham gia vào cuộc biểu tình ôn hòa năm 2007 của hai trăm nhà sư Khmer ở tỉnh 

Sóc Trăng, kêu gọi đòi tự do tôn giáo rộng lớn hơn.120 Và ở Tây Nguyên, mặc dù FULRO đã 

tan rã, những người Thượng theo đạo Tin lành vẫn tiếp tục thu hút sự ngờ vực và đàn áp 

của nhà cầm quyền Việt Nam.121 Năm 2015, một nhà bất đồng chính kiến lưu vong, Cù Huy 
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Hà Vũ, đã được trả tự do khỏi tù vào năm trước sau khi thụ án ba năm vì tội “tuyên truyền 

chống nhà nước”, ước tính có “hai trăm tù nhân lương tâm ở Việt Nam.”122 

Một chuyên gia hàng đầu về Việt Nam đương đại, Carlyle Thayer, đã kết luận vào năm 2010 

rằng “Việt Nam đang tự do hóa rõ ràng nhưng chưa dân chủ hóa hoàn toàn”. Căng thẳng 

chính trị ngày càng gia tăng, với “những tác động tiềm ẩn sâu rộng đối với việc tiếp tục cai 

trị của một đảng”. Thayer tiếp tục trong tương lai, “có thể sẽ chứng kiến nhiều địa điểm tranh 

chấp,” cả trong và ngoài đảng cũng như trong Quốc hội, “khi những người bất đồng chính 

kiến trong đảng và các nhà hoạt động chính trị phi đảng thúc đẩy các chương trình cải cách 

của họ.”123 Điều này dự đoán được chứng minh là chính xác. Chính phủ lại một lần nữa 

thẳng tay đàn áp. Chỉ tính riêng từ tháng 1 đến tháng 5 năm 2013, 50 blogger và nhà hoạt 

động Việt Nam đã bị kết án trong các phiên tòa chính trị, nhiều hơn tổng số bị kết án trong 

năm 2012. Học giả Việt Nam Lê Hồng Hiệp cũng cho biết sự xuất hiện của một số nhóm 

mới để thách thức ĐCSVN. “Nhóm 72,” bao gồm các trí thức lỗi lạc và các quan chức hàng 

đầu đã nghỉ hưu, bao gồm cả một cựu bộ trưởng tư pháp, “đã tận dụng cơ hội được đưa ra 

từ cuộc tham vấn cộng đồng về dự thảo Hiến pháp sửa đổi để yêu cầu một loạt các cải cách 

chính trị, chẳng hạn như bãi bỏ Điều 4, ”về sự độc quyền quyền lực của ĐCSVN. Diễn đàn 

Xã hội Dân sự, được thành lập vào tháng 9 năm 2013, là một “nỗ lực khác của những người 

bất đồng chính kiến nhằm huy động lực lượng để chính thức thách thức Đảng”. Trong bản 

thân ĐCSVN, “một nhóm cao cấp do đảng viên kỳ cựu Lê Hiếu Đằng đứng đầu đã kêu gọi 

thành lập một đảng chính trị mới” để tranh giành độc quyền của ĐCSVN. “Và trong một cuộc 

phỏng vấn được công bố rộng rãi vào tháng 10 năm 2013, cựu Thứ trưởng Bộ Khoa học và 

Công nghệ Chu Hảo và Thứ trưởng Quốc hội Dương Trung Quốc đã công khai kêu gọi cải 

cách chính trị theo hướng dân chủ hơn.”124  

Thúc đẩy sự bất đồng chính kiến là tình trạng tham nhũng sâu rộng của chính phủ dường 

như đã gia tăng khi nền kinh tế đã mở rộng. Năm 2010, Tổ chức Minh bạch Quốc tế (TI) xếp 

Việt Nam đứng thứ mười trong số 21 quốc gia châu Á về vấn nạn “kiểm soát tham nhũng”. 

Tuy nhiên, 5 năm sau, Chỉ số Nhận thức Tham nhũng của TI đã xếp Việt Nam là quốc gia có 

mức độ tham nhũng cao thứ chín trong số 21 quốc gia châu Á, vượt qua Indonesia, 

Philippines và Trung Quốc về mức độ tham nhũng.125 Tham nhũng đáng kể nhất được cho 

là có liên quan đến chính quyền cấp giấy phép cho các nhà đầu tư tư nhân làm lợi và  chiếm 

đoạt hoặc chiếm giữ đất để một số riêng tư nhân phát triển.126 

Phần lớn ý kiến phản đối, đặc biệt là trên mạng và ngoài đảng, cũng xuất phát từ nhận thức 

rộng rãi rằng Hà Nội từ lâu đã đi quá xa trong việc xoa dịu tham vọng lãnh thổ của Trung 

Quốc ở Biển Đông. Tám năm sau khi bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc vào năm 
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1991, Việt Nam đã ký hiệp định biên giới trên bộ với nước này. Hai nước đã phân định biên 

giới trên bộ vào năm 2008 và cũng đã đạt được thỏa thuận về một phần đường biên giới 

trên biển của họ, tại Vịnh Bắc Bộ. Chủ tịch Việt Nam Trương Tấn Sang thăm Bắc Kinh năm 

2013 và Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường thăm lại Hà Nội.127 Tuy nhiên, không điều 

gì trong các hoạt động này chấm dứt việc Trung Quốc chiếm đóng Hoàng Sa hoặc cuộc 

bành trướng của họ xa hơn về phía nam vào Biển Đông, nơi mà Việt Nam đã từ lâu đã 

tuyên bố chủ quyền với Quần đảo Spratley và Trung Quốc vẫn chiếm phần lớn trong số đó.  

Sự phẫn nộ của công chúng Việt Nam sôi sục nổi lên vào tháng 5 năm 2014. Tập đoàn Dầu 

khí Quốc Gia Ngoài Khơi Trung Quốc – China National Offshore Oil Corporation - kéo một 

giàn khoan dầu khổng lồ vào vùng biển tranh chấp cách bờ biển Việt Nam 150 dặm. Các tàu 

Việt Nam và Trung Quốc tranh chấp và cả hai bên cáo buộc nhau tấn công tàu của họ. Các 

cuộc biểu tình phản đối việc Trung Quốc triển khai giàn khoan đã nổ rộng ra ở hầu hết các 

tỉnh của Việt Nam, trong khi “người dùng mạng xã hội Việt Nam, đặc biệt là Facebook và 

các blog, đã tố cáo rộng rãi hành động của Trung Quốc.”128  

Hành động của Bắc Kinh đã gây chấn động mạnh và Hà Nội đã mất kiểm soát trong một 

thời gian ngắn về phản ứng từ Việt Nam khi đám đông bạo lực cướp phá các cơ sở của các 

công ty do Trung Quốc làm chủ ở đó, thậm chí bao gồm cả một số công ty thuộc Đài Loan, 

và giết chết 5 công dân Trung Quốc.129 Bắc Kinh đã rút giàn khoan khỏi khu vực tranh chấp 

vào ngày 15 tháng 7 nhưng vẫn giữ nguyên yêu sách của mình. Ba tháng sau, một thuyền 

trưởng tàu đánh cá Việt Nam báo cáo về một cuộc tấn công đường biển từ một tàu hải giám 

của Trung Quốc gần Hoàng Sa. “Sáu người mặc quân phục rằn ri tiếp cận tàu của tôi trên 

một chiếc ca nô với súng và ba-tông,” anh ta nói. Thủy thủ đoàn Trung Quốc đã nhảy lên tàu 

rồi ném xuống biển hai tấn rau muống biển mà thuyền của anh ta đã thu hoạch được trong 

ba tuần trước đó; ông ước tính thiệt hại của mình vào khoảng bốn nghìn đô la. Carlyle 

Thayer nhận xét: “Ngư dân Việt Nam phải ra khơi Hoàng Sa với sự hậu thuẫn và hỗ trợ của 

chính phủ Việt Nam để khẳng định chủ quyền của mình ... Điều đó sẽ đưa họ vào xung đột 

trực tiếp với Trung Quốc. Trung Quốc không lùi bước. ... Cả Trung Quốc và Việt Nam đều 

đang sử dụng tàu đánh cá để thúc đẩy tuyên bố chủ quyền. ”130  

Tuy nhiên, bất chấp việc mua máy bay chiến đấu phản lực, tàu ngầm và chiến hạm tiên tiến 

của Nga gần đây, Việt Nam vẫn bị quân đội Trung Quốc lấn át rất nhiều.131 Vào tháng 2 năm 

2016, Trung Quốc đã triển khai hai khẩu đội gồm tám bệ phóng tên lửa phòng không HQ-9 

và một hệ thống radar trên đảo Woody ở Hoàng Sa.132 Ngoài ra, nhiều người dân Việt bất 
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đồng chính kiến ngày càng gia tăng biến chính quyền Hà Nội trở thành mục tiêu phản đối 

kịch liệt yêu sách hàng hải của Bắc Kinh.133 

Về phần mình, Hoa Kỳ từ lâu đã bày tỏ quan ngại trước nỗ lực rõ ràng của Trung Quốc 

nhằm giành quyền kiểm soát hành lang thương mại chiến lược Biển Đông, quan trọng đối 

với nguồn cung cấp dầu Trung Đông của Nhật Bản.134 Mục tiêu “xoay trục sang châu Á” 

năm 2009–10 của chính quyền Obama một phần để củng cố vị thế ngoại giao của Hoa Kỳ ở 

Đông Nam Á và của các đồng minh ở đó. Giống như Việt Nam, Philippines, Malaysia và 

Indonesia cũng đang trải qua các mức độ căng thẳng khác nhau với Trung Quốc về các 

tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông.  

Năm 2013, đại diện ngoại giao Việt Nam Lê Lương Minh đảm nhận chức vụ tổng thư ký 

ASEAN. Hai năm sau, ASEAN đã ra một tuyên bố chung về mối quan tâm về cuộc khủng 

hoảng ở Biển Đông. Sau khi Philippines kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thường trực, 

Permanent Court of Arbitration, ở The Hague, Trung Quốc chỉ đơn giản tố cáo phán quyết 

tháng 7/2016 của tòa án, cho rằng “không có cơ sở pháp lý cho bất kỳ quyền lịch sử nào 

của Trung Quốc, hoặc quyền chủ quyền và quyền tài phán ... trong vùng biển của Hoa Nam 

Biển ”mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền, ngoài các quyền được quy định trong Công ước 

Liên hợp quốc về Luật Biển.135 

Trong khi đó, Washington đã tiếp đón Chủ tịch nước CHXHCNVN Trương Tấn Sang trong 

chuyến thăm Hoa Kỳ, hiện là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, và Hoa Kỳ đã 

nâng mối quan hệ với Việt Nam lên mức “đối tác toàn diện.”136 Vào tháng 10 năm 2014, 

Washington thông báo cho Hà Nội rằng họ sẽ bán vũ khí không sát thương cho Việt Nam.137 

Chính phủ hai nước đã bắt đầu đàm phán để cung cấp cho Hà Nội máy bay tuần tra hàng 

hải được trang bị sonar tầm xa, Lockheed P-3 Orion, và có thể là radar giám sát hàng 

không, hàng hải, thiết bị thông tin liên lạc và tàu tuần duyên.  

Trong khi đó, một cuộc thăm dò của Pew Research Hoa Kỳ cho thấy 76% người Việt Nam 

có quan điểm thiên về phía Hoa Kỳ, trong khi chỉ 16% có quan điểm thuận lợi về Trung 

Quốc.138 Và Việt Nam đã trở thành đối tác thương mại Đông Nam Á lớn nhất của Hoa Kỳ, 

với thương mại hai bên hàng năm là 35 tỷ đô la Mỹ, dự kiến đạt 57 đô la tỷ vào năm 2020. 

Tổng thống Obama tiếp Tổng bí thư ĐCSVN Nguyễn Phú Trọng tại Nhà Trắng vào tháng 

7/2015.139 
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Những người cộng sản Việt Nam đã đánh bại một cách thuyết phục hai quân đội lớn Pháp 

và Hoa Kỳ và thống nhất đất nước của họ. Rồi, sau một thập kỷ quản lý yếu kém và thêm 

nhiều cuộc chiến, bao gồm cuộc xâm lược của Trung Quốc, họ đã thúc đẩy có được một 

nền kinh tế mới mạnh mẽ hơn và cho phép những khởi đầu một cách lẻ tẻ của một sự mở 

cửa văn hóa. Đất nước bước vào kỷ nguyên mới. Sự ra đi cuối cùng của thế hệ cách mạng 

sáng lập ĐCSVN được đánh dấu bằng cái chết năm 2013 của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, 

người chiến thắng Điện Biên Phủ , ở tuổi 102. Liệu những người kế tục thế hệ của ông có 

cuối cùng cho phép những người dân của một nước Việt Nam độc lập, thống nhất trong thế 

kỷ XXI tận dụng tối đa những thành tựu phát triển kinh tế và hòa bình sau chiến tranh 

không? Câu hỏi đó có thể không được trả lời cho đến khi đạt được một nền hòa bình lâu dài 

giữa Trung Quốc và Việt Nam. Nhưng tầm nhìn của chủ nghĩa cộng sản về tương lai cho 

đến nay đã cho thấy rằng chuyện đó khó có thể thành công khi mà tầm nhìn của Nho giáo 

trong quá khứ đã đang phai mờ. 

 

Phần kết 
Các chủ đề lịch sử chính của cuốn sách này vẫn hiện diện trong đời sống đương đại của 

Việt Nam, nhưng cũng giống như các hiện tượng khác, đôi khi chúng được che đậy trong 

huyền thoại hoặc giả danh lịch sử “quốc gia”.  

Hiện tại các hình thức lịch sử của chúng đang thay đổi nhanh chóng hơn so với các thế kỷ 

hoặc thiên niên kỷ trước. Đặc điểm đa sắc tộc của Việt Nam vẫn là một nhân tố dẫn đến sự 

đa dạng tôn giáo trỗi dậy và những đổi mới thường đi kèm với sự thay đổi địa vị của phụ nữ. 

Mối quan tâm về gia đình và gia phả thể hiện ở việc tiếp tục liên kết họ hàng giữa người Việt 

Nam ở nước ngoài và những người sống trong nước.  

Các vấn đề môi trường và khu vực đầy thách thức định hình chính trị và chính sách có lẽ 

hơn bao giờ hết. Từ lâu ngã tư của các nền văn minh, Việt Nam ngày nay đang trên đà phát 

triển mạnh mẽ của toàn cầu hóa. Ba thiên niên kỷ qua của lịch sử Việt Nam bắt đầu từ thời 

tiền sử với sự xuất hiện ở châu thổ phía Bắc của các vương quốc Lạc, dần dần áp dụng 

dân tộc Trung Hoa Yuè (Việt) và các kỹ thuật cai trị của triều đình. Trên bờ biển miền Trung 

và Nam đồng bằng sông Cửu Long, các lãnh thổ Chăm và Khmer đã kết hợp các nghi lễ và 

vương quyền của người Hindu. Cả ba đều là xã hội lúa nước phát triển mạnh ở trên mực-

nước. Đối với người Lạc ở đồng bằng sông Hồng, lượng mưa gió mùa, thủy triều nội địa và 

ven biển, kỹ thuật kiểm soát nước và các mô hình thủy sinh đều đóng vai trò quan trọng 

hàng đầu về kinh tế xã hội và văn hóa. Có lẽ trong bối cảnh của các nghi lễ liên kết nguồn 

nước với khả năng sinh sản, có bằng chứng cho rằng việc một số phụ nữ Lạc đóng những 

vai trò rất có ảnh hưởng chính trị.  

Ở Việt Nam đương đại, các học giả đã ghi nhận một hiện tượng xã hội đáng chú ý, đó là sự 

“trỗi dậy” hậu-đổi mới trong việc thực hành tôn giáo, không chỉ bao gồm các tôn giáo thông 

thường (vẫn bị giám sát và đàn áp) mà còn đang tăng nhanh chóng “tín ngưỡng thờ nữ 

thần”.140   

Ở miền Bắc, như tín ngưỡng thờ phụng công chúa Liễu Hạnh thế kỷ XVI là một ví dụ. Tại 

tỉnh Nam Định, nguyên quán của giáo phái Bà ta, quê hương của một lễ hội “mê tín dị đoan” 
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mà Hà Nội đã cố gắng xóa bỏ vào năm 1975 nhưng vẫn được hàng nghìn người đến tham 

gia vào năm 1983, “tái sinh” vào những năm 1990. Các lễ hội được tiếp tục vào năm 1995 

và vào năm 1998 đã được cấp phép chính thức để tiếp tục. Nhà sử học Olga Dror đã tham 

dự vào năm 2001: “Tôi bị choáng ngợp bởi số lượng người đến tham gia lễ hội và bởi sự đa 

dạng của các màu sắc. Sự kết hợp giữa các quan chức theo kiểu cộng sản và lễ kỷ niệm 

giống như lễ hội của một tôn giáo có vẻ kỳ quái.”141 Một nhà nghiên cứu khác kết luận rằng 

phong trào tôn giáo mới phổ biến nhất ở Việt Nam là thờ Hồ Chí Minh là“ Phật ngọc ”, một 

giáo phái được thành lập vào những năm 1990 bởi một phụ nữ đến từ Hải Phòng.142 

Một cái gì đó chiết lên tương tự cũng đang xảy ra ở miền nam. Nhà nhân chủng học Philip 

Taylor báo cáo rằng một nhóm các nữ thần “đã lên ngôi ở miền Nam Việt Nam từ giữa 

những năm 1980 như là tâm điểm hàng loạt của các cuộc hành hương,” đặc biệt thu hút 

những phụ nữ làm việc trong lĩnh vực tiếp thị và kinh doanh. Đến lượt nó, hiện tượng này đã 

tạo ra nhiều “bình luận to lớn về giới tính nữ” đi kèm với những thay đổi gần đây ở Việt 

Nam.143  

Một ví dụ là tín ngưỡng thờ Bà Chúa Xứ, một thần tinh bảo vệ dân địa phương đồng bằng 

sông Cửu Long từ lâu được người Khmer và người Hoa bản địa ưa chuộng và sau đó được 

chấp nhận bởi lớp người Việt di cư tới, những người tin đã coi bà như ong bà  và xây 

những ngôi miếu nhỏ thờ bà để cúng mật, cầu mong sự sinh sôi, mạnh khỏe, thịnh 

vượng.144 Tuy nhiên, trong những năm 1990, miếu thờ tượng Bà Chúa Xứ tại Vĩnh Tế thuộc 

vùng Bảy Núi, gần biên giới Campuchia-Việt Nam trở thành “địa điểm tôn giáo được ghé 

thăm nhiều nhất ở miền nam Việt Nam”, với hơn một triệu du khách mỗi năm, chủ yếu là 

phụ nữ.  

Thực tế, bức tượng là một tác phẩm điêu khắc bằng đá của người Khmer thiên niên kỷ đầu 

tiên về thần Siva của Ấn Độ giáo, hiện nay trở thành một phụ nữ Việt Nam. Hầu hết những 

người hành hương cùng thời với bà là những phụ nữ thương mại Việt Nam hiện đại. Như 

Taylor giải thích, “Các ý nghĩa được chia sẻ để thành nữ thần là những vấn đề nóng bỏng 

đương thời: chúng đi sâu vào cấu trúc bản sắc, thuộc về, cảm giác, trí nhớ và kinh nghiệm 

xã hội.” Tuy nhiên, một số các thực hành đương đại của sự sùng bái vị nữ thần thăng thiên 

này cũng giống như những hiệp hội truyền thống nếu không muốn nói là xưa kia của phụ nữ 

Việt Nam trong truyền thống đồng bộ văn hóa, với quyền lực và thương mại.  

Chính quyền Hà Nội và thị trường du lịch đã tiến xa hơn rất nhiều. Họ đã cố gắng hết sức 

để khai thác sự trỗi dậy của các tôn giáo tôn thờ nữ thần này như một phần nào đó đại diện 

cho sự khẳng định lại bản sắc dân tộc Việt Nam vượt qua thời gian. Công chúa Liễu Hạnh 

được kết nối với chị em bà Trưng ở thế kỷ thứ nhất như một lời nhắc nhở về sự liên tục lâu 

dài trong quan hệ giới tính, văn hóa dân tộc và khả năng chống giặc ngoại xâm.145 Tuy 

nhiên, ít có sự tiếp nối tồn tại. Như cuốn sách này cho thấy, di sản của chị em bà Trưng và 
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xã hội Lạc Việt của họ hầu như không tồn tại vào cuối thiên niên kỷ thứ nhất. Vào đầu kỷ 

nguyên hiện đại, bằng chứng cho các mối quan hệ song phương về giới và vai trò của các 

nhà lãnh đạo nữ đã giảm đi đáng kể, chỉ còn là dấu tích của các tập tục phổ biến cổ xưa 

thường bị giới tinh hoa học thuật đương thời hắt hủi và hầu như không được phát hiện trong 

các nguồn văn bản mà họ đã để lại cho chúng ta.146 Mặc dù sự nổi bật của phụ nữ trong 

thương mại và văn học vẫn tồn tại, vào thiên niên kỷ thứ hai, nhiều người Việt Nam coi các 

mô hình phụ hệ của Nho giáo là bản địa và chân thực như nhau, nếu không muốn nói là 

hợp lý và “văn minh hơn”.  

Chỉ trong thế kỷ XX, vị trí của phụ nữ mới dần dần tiến tới bình đẳng, và trong thế kỷ XXI 

vẫn còn một số chặng đường thêm phải đi. Liên hợp quốc gần đây đã ghi nhận Việt Nam 

đạt tỷ lệ tử vong sanh sản thấp, cùng với khả năng tiếp cận giáo dục cao cho phụ nữ Việt 

Nam và là một trong những quốc gia có tỷ lệ tham gia lực lượng lao động nữ cao nhất thế 

giới. “Về hầu hết các chỉ số giới, Việt Nam được so sánh rất tích cực trong các bảng xếp 

hạng quốc tế, đặc biệt là so với các nước khác trong khu vực Châu Á - Thái Bình 

Dương.”147  

Thành tích sau chiến tranh của Việt Nam về các vấn đề giới là đầy hứa hẹn nhưng không 

nhất quán. Ví dụ, Quốc hội Việt Nam có tỷ lệ nữ cao nhất (32%) vào năm 1975, nhưng Bộ 

Chính trị ĐCSVN cầm quyền không có phụ nữ. Sau năm 1975, tỷ lệ phụ nữ trong Quốc hội 

giảm xuống còn 18% - cho đến khi có sự thay đổi mới. Sau năm 1987, tỷ lệ này tăng trở lại 

và đến năm 1997, Việt Nam lọt vào hạng đầu 10 quốc gia trên thế giới có tỷ lệ phụ nữ trong 

quốc hội cao nhất. Tỷ trọng của nó đạt đỉnh vào năm 2002, ở mức 27 phần trăm. Nhưng 

trong thập kỷ tiếp theo, Việt Nam đã tụt xuống vị trí thứ bốn mươi tư trên toàn thế giới.  

Năm 2012, nữ chiếm 24% tổng số đại biểu Quốc hội Việt Nam (nữ chiếm 19% trong Quốc 

hội Hoa Kỳ năm 2014). Các chỉ số giới khác của Việt Nam tiếp tục được cải thiện. Theo số 

liệu của Liên hợp quốc, “Năm 2008, tỷ lệ nữ biết chữ ở Việt Nam vượt quá 90%, khả năng 

tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe là 85% và phụ nữ chiếm 47% lực lượng lao động có tay 

nghề cao”. Năm 2011, Việt Nam “đứng thứ nhất châu Á và thứ 13 trên thế giới về tỷ lệ tham 

gia lực lượng lao động của phụ nữ.”148  

Đại hội lần thứ XI của ĐCSVN, tổ chức năm 2011, đã bổ nhiệm vào Bộ Chính trị thành viên 

nữ đầu tiên Tòng Thị Phóng, người đã vươn lên trở thành phó chủ tịch Quốc hội. Hai năm 

sau, bà được bổ nhiệm cùng bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội, Phó Chủ tịch Quốc hội. Từ chỗ năm 2011 chỉ được Đảng xếp ở vị trí thứ 

chín trong số 175 ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, Ngân cũng nhanh chóng vươn lên 

trở thành nữ ủy viên thứ hai trong Bộ Chính trị gồm 16 người.149 Cả hai đều sinh năm 1954, 

 
146 Nhung Tuyet Tran, “Gender, Property, and the ‘Autonomy Thesis’ in Southeast Asia: The Endowment of 
Local Succession in Early Modern Vietnam,” Journal of Asian Studies 67, no. 1 (Feb. 2008): 43–72. See also 
Nhung Tuyet Tran, Familial Properties: Gender, State, and Society in Early Modern Vietnam (Honolulu: 
University of Hawai’i Press, forthcoming).  
147 Anita Vandenbeld and Ha Hoa Ly, Women’s Representation in the National Assembly in Viet Nam—The 
Way Forward (Hanoi: United Nations Development Programme, 2012), available online at 
http://www.un.org.vn/en/component/ docman/doc_details/331-womens-representation-in-the-national-
assemblyof-viet-nam-the-way-forward.html (accessed Nov. 17, 2014) 
148 Vandenbeld and Ha, Women’s Representation, 1, 4–5. 
149 “Vietnam Adds US-educated Official to Party’s Politburo,” Bloomberg News, May 11, 2013, 
http://www.bloomberg.com/news/2013-05-11/vietnam-adds-u-s educated-official-to-party-s-politburo.html 



năm của chiến thắng tại Điện Bien Phủ . Tuy nhiên, cũng như những nơi khác, mối quan hệ 

giữa các cá nhân phụ nữ đảm nhận các vai trò lãnh đạo cao nhất và sự tiến bộ chung của 

các quyền của phụ nữ vẫn chưa rõ ràng.150 

Có lẽ sai lầm nếu hiểu rằng địa vị của phụ nữ luôn được coi trọng trong xã hội Việt Nam. Vai 

trò của họ trong suốt lịch sử Việt Nam không phải kéo dài trường kỳ của một sự bình đẳng 

đã tồn tại từ cổ xưa cũng như không phải là một quá trình tiến lên đều đặn. Giống như các 

đặc điểm khác của xã hội Việt Nam, địa vị của phụ nữ đã thay đổi qua nhiều thế kỷ theo 

những cách khác nhau, thậm chí đôi khi trái ngược nhau, trước những áp lực bên ngoài đa 

dạng — ví dụ, sự cai trị của Trung Quốc và sự đô hộ của Pháp — và sự thích nghi từ trong 

nước của dân Việt đối với các khuynh hướng tôn giáo, văn hóa từ bên ngoài và ảnh hưởng 

chính trị, chẳng hạn như Phật giáo, Nho giáo, Công giáo, chủ nghĩa cộng sản và nhân 

quyền. 

Tầm quan trọng của nước có thể là một yếu tố lâu dài hơn đối với môi trường và văn hóa 

truyền thống của Việt Nam. “Nước” vẫn là từ tiếng Việt có nghĩa là “nước” (quốc gia). 

Nhưng những thay đổi mang tính biến đổi đã xảy ra. Các cuộc cách mạng nông nghiệp và 

cơ khí vào nửa sau thế kỷ XX và việc khôi phục “núi sông” có thể đặc trưng cho năng suất 

nông thôn của thời đại đổi mới đã làm giảm đáng kể sự phụ thuộc truyền thống của Việt 

Nam vào chế độ khó khăn mà quyền hành của nước đã kéo dài hàng thế kỷ cho vấn đề thủy 

lợi, do bão lũ người dân vẫn cần thường xuyên quan tâm đến việc kiểm soát và tiêu thoát 

nước. Ví dụ, trong đợt hạn hán nghiêm trọng năm 2010, chính phủ đã có thể cứu trợ nông 

dân bằng cách xả nước từ các đập và lắp đặt máy bơm.151  

Người Việt Nam có thể sớm coi nước quan trọng hơn nữa. Tạp chí Economist đã cảnh báo 

vào năm 2011. “Khi các sông băng ở dãy Himalaya Tây Tạng thu hẹp lại từ nơi con sông 

chảy ra, tuyết sẽ tan chảy để nuôi sống nó; khi mực nước biển dâng cao, tình trạng nhiễm 

mặn sẽ trầm trọng hơn ở đồng bằng sông Cửu Long ”. Các nước láng giềng thượng nguồn 

của Việt Nam làm phức tạp thêm vấn đề này. Đến năm 2011, Trung Quốc đã xây dựng bốn 

con đập ở phía bắc sông Mekong, bắt đầu xây dựng một con đập thứ năm và lên kế hoạch 

xây dựng ba con đập nữa; ở phía nam của biên giới Trung Quốc, 11 đập bổ sung trên dòng 

chính sông Mekong được lên kế hoạch ở Thái Lan, Lào và Campuchia. Các tác động môi 

trường rất là nghiêm trọng. “Các dòng phù sa màu mỡ đã nuôi sống nông dân trong nhiều 

thế kỷ dọc theo bờ sông Mekong sẽ giảm đi. Những loài cá đã cung cấp sinh kế và chất 

đạm cho hàng triệu người (khoảng 60 triệu sống ở hạ lưu sông Mekong) khó có thể sống 

sót trước những trở ngại đối với việc di chuyển của chúng”. Việt Nam, với sự tham gia của 

Ủy hội Sông Mekong và các nhóm môi trường, phản đối việc xây dựng thêm các đập nhưng 

tỏ ra không thể trì hoãn việc xây dựng.152 Việc các đập ngăn dòng nước ngọt ở hạ lưu vào 

Việt Nam có nguy cơ cho phép tỷ lệ nước biển kéo vào đó cao hơn, gây thêm nhiều rủi ro 
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cho việc canh tác trồng cây ven biển. Theo tờ Economist, Trung Quốc vẫn là “mối đe dọa 

lớn nhất của sông Mekong”.153 

Trước khi qua đời năm 2008 ở tuổi 86, cựu Thủ tướng Võ Văn Kiệt bày tỏ quan ngại về tác 

động của hiện tượng nóng lên toàn cầu và hạn hán diễn ra thường xuyên hơn đối với Việt 

Nam, đồng thời ông kêu gọi sự cần thiết phải thích ứng với tình trạng mực nước biển dâng 

cao.154 Hạn hán hai năm sau đó đã đưa sông Hồng xuống mức thấp nhất kể từ khi việc thiết 

lập hồ sơ mức nước bắt đầu vào năm 1902. Nó “biến những đoạn sông vốn bình thường 

nhộn nhịp thành cồn cát” và làm ngưng trệ lưu lượng tàu bè của nó. “Chưa bao giờ nước 

xuống đến mức hầu hết các tàu không thể di chuyển được”, ông Nguyễn Mạnh Khoa, chủ 

tàu sông Phú Thọ cho biết . Ở đồng bằng sông Cửu Long, nước mặn từ Biển Đông đã “ô 

nhiễm cộng đồng” vào đất liền ba mươi tám dặm, xa hơn gấp đôi so với trước đây. Ông 

Phạm Văn Dư , Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp cho biết: “Tình trạng nhiễm mặn đã trở thành 

một mô hình ở Đồng bằng sông Cửu Long trong 30 đến 50 năm qua, nhưng mọi thứ đang 

trở nên tồi tệ hơn mỗi năm do biến đổi khí hậu” . Ông ước tính rằng hàng ngàn mẫu đất của 

nước ruộng đã bị đe dọa.155  
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Người Việt Nam đã ứng phó với các kỹ năng thích ứng truyền thống. Khi nước biển xâm 

nhập, họ đã mở rộng nuôi trồng thủy sản sau đó. Bao gồm cả các ao nuôi tôm mới và trồng 

rừng ngập mặn, diện tích dành cho nuôi trồng thủy sản đã “tăng vọt” trong năm 2000–2010, 

từ 641.900 ha lên hơn một triệu. Phần lớn mức tăng là do nuôi tôm, trên diện tích tăng gần 

gấp đôi lên 645.000 ha, đặc biệt là ở đồng bằng sông Cửu Long. Ở tỉnh Thanh Hóa, duyên 

hải Bắc Trung Bộ cũng vậy, nông dân chuyển đổi đất lúa sang trang trại nuôi tôm, diện tích 

này đã mở rộng từ 10.600 ha lên 13.900 ha trong thập kỷ 2000–2010. Do đất và cây trồng ở 

đồng bằng sông Cửu Long bị thiệt hại vì nước mặn xâm nhập, một số nông dân ở đó đã 

chuyển sang sử dụng các giống lúa biến đổi gen có khả năng chịu ngập và ngập mặn tốt 

hơn. Nói về việc xâm lấn mặn, một chuyên gia nông nghiệp đã nói vào năm 2011: “Nó giống 

như một sự đầu độc từ từ, và bây giờ nó đang gia tăng, di chuyển lên các con sông”. Ông 

nói thêm: “Nó có tác động lâu dài và không có giải pháp. Không ai có thể ngăn nước mặn, 

nhưng chúng ta chỉ phải thích ứng. ” 156 

Ngoài ra, dân số lớn của đồng bằng sông Cửu Long, hai mươi triệu người vào năm 2014 

(tăng theo cấp số nhân từ khoảng ba triệu người vào năm 1930), là nguyên nhân dẫn đến 

vấn đề này. “Biên giới” lịch sử của Việt Nam, một vùng đồng bằng sông Cửu Long dân cư 

thưa thớt, không còn có thể cung cấp đất đai sẵn có để hấp thụ lượng dân cư tràn xuống từ 

xa hơn phía bắc. Thật vậy, đồng bằng phía Nam có lẽ đã vượt quá khả năng duy trì cư dân 

hiện có của nó. Chỉ tính riêng từ những năm 1960, hơn một triệu giếng nước ngọt đã được 

khoan ở đó.157 Khai thác quá mức các tầng chứa nước ở đồng bằng đã làm giảm nghiêm 

trọng mực nước ngầm, có nguy cơ sụt lún đất (dự đoán sẽ lên đến một mét vào năm 2050) 

đe dọa trầm trọng thêm do tác động ngày càng cao của các mực nước biển.158 Nguồn tin 

của Liên Hợp Quốc đã cảnh báo vào năm 2011: “Nếu mực nước biển dâng lên một mét - 
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mức thấp nhất trong dự đoán của các nhà khoa học khí hậu về mức tăng từ một đến hai 

mét vào năm 2100 - ước tính khoảng 1,7 triệu ha sẽ bị ngập, tức 5,3 phần trăm diện tích đất 

của Việt Nam. Phần lớn diện tích đất bị đe dọa này (82%) là ở Đồng bằng sông Cửu Long, 

nơi hàng triệu người sẽ phải di dời.”159 Trong đợt hạn hán năm 2016, nước sông chảy đến 

cửa sông Mekong giảm xuống mức thấp nhất trong 90 năm và nước mặn tràn vào “len lỏi 

qua ruộng đất như bức tường thành bị ẩm ướt.”160 Mực nước biển dâng và diện tích đất 

trồng lúa giảm cho thấy sản lượng lúa được dự báo ở đồng bằng sông Cửu Long sẽ giảm 

5,6 phần trăm vào năm 2030 và 2,2 phần trăm ở đồng bằng sông Hồng. Đến năm 2050, 

quốc gia có thể bị suy giảm tổng thể 20%.161 Nguồn nước và việc kiểm soát nguồn nước sẽ 

vẫn là quan trọng đối với tương lai của Việt Nam như chúng đã có trong suốt lịch sử lâu dài. 

Các loài có nguy cơ tuyệt chủng là một ngành khác của hệ sinh thái truyền thống của Việt 

Nam dưới áp lực ngày càng tăng của toàn cầu. Thuốc cổ truyền được đánh giá cao làm từ 

sừng tê giác là một ví dụ. Tạp chí Time đã đưa tin rằng vào năm 2010 “con tê giác cuối 

cùng của Việt Nam đã bị giết trong một vườn quốc gia.162 Sự tuyệt chủng của loài tê giác 

Java từng phổ biến ở Việt Nam chỉ thúc đẩy toàn cầu hóa nhu cầu địa phương và cung cấp 

bất hợp pháp sừng tê giác, vốn bị cấm theo Công ước 1993 về Buôn bán Quốc tế các loài 

vật bị nguy cấp (Convention on International Trade in Endangered Species). Hoạt động 

buôn lậu quốc tế đã phát triển song song với vai trò ngày càng tăng của Việt Nam trên các 

thị trường toàn cầu thông thường hơn kể từ khi Việt Nam bình thường hóa quan hệ  với 

Hoa Kỳ vào năm 1995. Tại Nam Phi năm 2010, “ba người Việt Nam bị bắt tại sân bay 

Johannesburg với 24 mảnh " Sừng tê giác châu Phi có giá 350 USD / gram tại một cửa 

hàng dược học cổ truyền trên phố Lãn Ông, Hà Nội. Một nhà máy ở ngoại ô thành phố do 

Công ty Thiên Đức mới điều hành sản xuất máy mài điện tử “để giữ và nghiền thành các 

khối sừng tê giác.”163 

Tất nhiên, toàn cầu hóa không có gì mới ở Việt Nam. Kể từ khi có sự xuất hiện của Phật 

giáo, Ấn Độ giáo và Nho giáo hai thiên niên kỷ trước, và thậm chí sau khi cuộc xâm lược 

của Pháp bắt đầu vào năm 1859, một số người Việt Nam đã cởi mở và tiếp thu những ảnh 

hưởng quốc tế xa xôi — từ chữ Hán đến chữ Quốc ngữ , từ Công giáo và thực dân đến chủ 

nghĩa cộng sản. Từ cuộc Đại Suy Thoái, Great Depression, đến Thế chiến thứ Hai và quá 

trình phi thực dân hóa toàn cầu, người Việt Nam đã phản ứng theo những cách khác nhau 

liên quan đến các vấn đề địa phương và xuyên quốc gia. Chẳng hạn, những gì bắt đầu vào 

cuối những năm 1950 như chỉ một cuộc nội chiến ở miền Nam Việt Nam, sau đó leo thang 

với sự can dự của Hoa Kỳ và Bắc Việt, dẫn đến một cuộc xung đột Mỹ-Việt gây vang dội 

toàn cầu. 

Cuộc chiến và kết quả của nó cũng tạo ra một cộng đồng người Việt tị nạn toàn cầu, tiếp tục 

một chủ đề khác của lịch sử Việt Nam: di động và di cư. Cùng với cộng đồng cư dân Việt 

Nam (Việt Kiều) lâu đời ở Campuchia, Lào và Thái Lan, có thêm ba triệu người Việt Nam ở 

nước ngoài (Người Việt Hải Ngoại) sinh sống tại Hoa Kỳ, Pháp, Úc, Đài Loan, Gia Nã Đại, 

Đức, Hàn Quốc, Nhật Bản , Tiệp Khắc, Mã Lai, Anh, Ba Lan, Trung Quốc, Na Uy, Hà Lan, 
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Thụy Điển, Bỉ và Nga. Đến năm 2008, thông qua gia đình, người Việt Nam sinh sống ở 

nước ngoài đã đóng góp hơn 7 tỷ USD kiều hối cho nền kinh tế Việt Nam, so với 5 tỷ USD 

cam kết hỗ trợ phát triển chính thức của các nhà tài trợ quốc tế. Và đến năm 2010, mỗi năm 

có nửa triệu người Việt Nam sinh sống ở nước ngoài trở về thăm Việt Nam. Nguyễn Quí 

Đức , một người tị nạn đã trở thành một phát ngôn viên người Mỹ và viết hồi ký Tro tàn ở 

đâu, sau đó trở thành chủ quán bar và người phụ trách nghệ thuật ở Hà Nội. Anh giải thích 

về chuyến trở lại Việt Nam của mình: “Nhà là nơi mình có cảm giác kết nối, về gia đình, về 

cộng đồng” - trở thành một chủ đề khác của cuốn sách này.164 Tầm quan trọng của gia đình, 

địa phương và quê hương tổ tiên từ mỗi người dường như không bị suy giảm. 

Bản tường thuật này theo trình tự thời gian về lịch sử của các dân tộc khác nhau đã sinh 

sống trên ba vùng đất thấp chính của Việt Nam và ở các vùng cao của Việt Nam trong hơn 

ba nghìn năm qua đã nêu bật mối quan hệ của họ với quan cảnh, tài nguyên nước, và điều 

kiện khí hậu của các vùng này; những nền văn hóa và truyền thống tôn giáo đang thay đổi 

của họ; và tương tác của họ với các nước láng giềng ở Trung Quốc và Đông Nam Á. Các 

chủ đề chính của nó bao gồm tầm quan trọng trung tâm của thông tin liên lạc ven sông và 

hàng hải, tác động mạnh mẽ của việc thay đổi mô hình thời tiết từ thời cổ đại sang thời 

trung cổ và hiện đại, sự chuyển đổi sinh thái và kinh tế, cũng như những thay đổi về ngôn 

ngữ và văn học. Kinh nghiệm lâu đời của một đất nước về sự đa dạng khu vực, dân số đa 

sắc tộc và di sản đa tôn giáo từ tín ngưỡng tâm linh địa phương đến ảnh hưởng của Phật 

giáo, Đạo giáo, Nho giáo và Công giáo đã tạo nên một nền văn hóa đa nguyên sống động, 

mà từ đó người Việt Nam ở nước ngoài đang tái tạo trên toàn cầu .165 

Các vòng cung của lịch sử Việt Nam bao gồm thăng trầm của các hình thái chính trị khác 

nhau, từ các vương quốc thành các tỉnh của Trung Quốc, từ các vương quốc độc lập tới các 

vùng bị chia cắt, các cuộc nội chiến, thuộc địa Pháp và đến các thể chế cộng hòa đương 

thời. Riêng trong thế kỷ XX, chủ nghĩa dân tộc chống thực dân; cuộc suy thoái toàn thế giới; 

những cuộc xâm chiếm của Nhật Bản, Anh và Trung Quốc; một nỗ lực của Pháp trong việc 

tái chiếm; Kháng chiến chống thực dân Việt Nam; Nội chiến; cuộc xung đột Mỹ-Việt; và 

chiến thắng cộng sản năm 1975 tất cả đã tạo tiền đề cho sự hình thành một đất nước Việt 

Nam đương đại. Tăng trưởng kinh tế nhanh chóng trong những thập kỷ gần đây đã biến một 

nước độc đảng  thành một quốc gia thương mại toàn cầu. Tuy nhiên, bối cảnh môi trường 

và lịch sử phong phú của nó vẫn còn phủ một bóng dài. Cũng như cuộc chinh phục Champa 

thời Đại Việt thế kỷ XV đến thế kỷ XIX đã không làm thay đổi bàn chất thương mại và 

hướng ra đại đương của người dân vùng đất này, vì do kế thừa bản sắc miền Nam của 

Đàng Trong nên chiến thắng quân sự năm 1975 của cộng sản tại miền Nam đã không ngăn 

cản được khu vực này tăng thêm chí hướng làm thương mại toàn cầu sau ý đồ càn quét 

của cộng sản miền bắc. 

Ngày 23 tháng 5 năm 2016, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã đến Hà Nội trong chuyến 

thăm cấp nhà nước. Tại đây, ông tuyên bố: “Hoa Kỳ đang dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm bán 

thiết bị quân sự cho Việt Nam đã có hiệu lực từ 50 năm nay.”166 Việt Nam cùng với các 

thành viên khác của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á tham gia trong cuộc tranh chấp lãnh 

 
164 Andrew Lam, “35 Years After War’s End, Vietnamese Diaspora Finds Its Way Home,” New America Media, 
Sept. 19, 2010, http://newamericamedia.org/2010/09/ vietnamese-diaspora-slowing-returning-home.php 
(accessed May 20, 2016) 
165 See for instance Janet A. Hoskins, The Divine Eye and the Diaspora: Vietnamese Syncretism Becomes 
Transpacific Caodaism (Honolulu: University of Hawai’i Press, 2015). 
166 “Vietnam Arms Embargo to Be Fully Lifted, Obama Says in Hanoi,” New York Times, May 23, 2016. 



thổ căng thẳng ở Biển Đông, một lần nữa trong tư thế là đối thủ của Trung Quốc nhưng lần 

này cũng là “đối tác toàn diện” của Hoa Kỳ. Nếu sự độc lập về chính trị, thịnh vượng về kinh 

tế và sự thống nhất địa lý dường như được đảm bảo, thì vấn đề an ninh khu vực, sự toàn 

vẹn của môi trường thiên nhiên và những triển vọng về một nền dân chủ của Việt Nam vẫn 

chưa được giải quyết. 

Ben Kiernan 

(NDV chuyển ngữ) 

 

 
_________________________________________________________________________ 

 
 
 

CHUYẾN ĐI DU NGOẠN BRIGHT 
Phạm văn Chương  

 

Trước hết, phải nói về bà xã tôi, bà có oc ́ tìm tòi, tra cưú, thích du lịch và tìm cảnh đẹp để 

chụp hình, nhất là đang vào mùa thu cây cỏ đổi màu xanh thành vàng, tím, đỏ vv và sau khi 

tra cứu, đã chấm thành phố Bright là nơi sẽ đến. Thế là vợ chồng tôi cùng vợ chồng hai người 

bạn già đã quyết định thu xếp lên đường. Theo chương trình, chúng tôi sẽ rời Sydney vào thứ 

tư ngày 27 tháng 4 và sẽ sẽ trỡ về vào ngày chủ nhật 01 tháng 5. Cũng nên nói là chúng tôi 

book xe lửa và đi khứ hồi miến phí từ Sydney đến Albury vì ly do chính phủ NSW cho người 

lãnh tiền già aged pension mỗi năm được đi và về trong tiểu bang NSW 2 lần miễn phí, nếu 

có thẻ senior card thì được bớt 50 phần trăm. Tuy nhiên, để có chỗ ngồi thoải mái và yên 

tịnh, chúng tôi phải trả thêm mối người là 42.54 để được ngồi hạng nhất khi đi và về, thay vì 

ngồi hạng economy thì miễn phí hoàn toàn. 

 

Chúng tôi đáp chuyến xe lửa Southern XPT train tại ga Sydney Central Station vào lúc 7.40 

sáng thứ tư ngày 27/04. Xe lửa này sẽ tới ga Albury vào lúc 15.11 và sau đó sẽ đi tới 

Melbourne. Dọc đường, rất ít nhà cửa, lưa thưa một vài nông trại. Trên xe có bán thức ăn để 

hành khách ăn sáng và ăn trưa, giá cả tương đối cũng mềm. Đúng 15.11 thì xe lửa tới ga 

Albury. Đây là một ga lớn và công trình xây cất thật là cổ kính. Vừa ra khỏi ga thì chúng tôi 

đã thấy ông tour guide tới đón và đưa chúng tôi về làng Yackandandah là nơi ông điều hành 

một motel nhỏ, cách xa Albury 40 phút lái xe. Cũng nên nói là Albury thuộc tiểu bang NSW 

nhưng Yackandandah thuộc tiểu bang Victoria. Yackandandah là một làng du lịch nhỏ bé ở 

Đông Bắc Victoria, gần thành phố Wodonga và Albury, và cũng gần thành phố Beechworth, 

cách xa Melbourne 313km. Theo thống kê năm 2011 thì dân số chỉ có 950 người, đến năm 

2016 dân số tăng lên thành 1811 người. Làng nhỏ này có điểm đậc biệt là vẫn còn giữ được 

những nét ban sơ thuở mới được thành lập, không có thay đổi nào từ năm 1852 khi người ta 

đổ sô đến đây để tìm vàng.  

 

Hiện nay cư dân sinh sống bằng làm nông trại, và khai thác lâm sản. Hầu như những cơ sở 

chíng yếu đều nằm trên con đường High st là con đường chính như visitor information center, 

museum, Bưu điện, pub để bà con đến tụ họp rồi uống bia, đàn hát, tiệm thịt,siêu thị , tiệm 

thuốc tây, trường tiểu học, nhưng lên trung học thì phải đi học tại Albury cách xa 40 phút lái 

xe. Đến nơi, ông tour guide lái xe đi một vòng con làng bé nhỏ này mà theo tôi nhận xét đi tới 

đi lui chỉ dăm ba phút là về chốn cũ. Motel của ông tên là Yackandandah Motor Inn nằm 



ngay trên đường chính High st , ngay sát tiệm thuốc tây, tiệm báo, tiệm bán đồ cổ, Motel của 

ông chỉ có 5 phòng đôi, bên trong còn tương đối mới, và cũng đầy đủ tiện nghi. Sau khi nghỉ 

ngơi, chúng tôi đi bộ tới câu lạc bộ uống bia và ăn tối sau đó, ai ăn món gì tuỳ thích, tất cả do 

ông đài thọ. Bây giờ thì chúng tôi được biết ngoài 4 chúng tôi thì còn có thêm 2 chị em cao 

niên tờ Melbourne và một cặp vợ chồng nữa đến từ Brisbane, coi như cả nhóm chỉ có 8 

người. Sau khi ăn uống nê , cả nhóm cuốc bộ về nhà. Sáng hôm sau, ông đưa nhóm di xem 

những vùng lân cận như Beechworth,nơi đây sầm uất hơn và có Museum Burke lưu trữ 

những hình ảnh ban đầu của cư dân mới đến lập nghiệp, sau khi ăn trưa tại một tiệm ăn sưu 

tập biết bao nhiêu là bình đun nước. Sau đó, tour guide dẫn chúng tôi đến một khu phố và 

dừng chân tại Milawa cheese company để thưởng thức những loại cheese thuyệt hảo cà đồng 

thời nếm rượu tại Wood Park wines. Tất cả được sắp xếp ngồi vào bàn và cô tiếp tân đem ra 

bánh cùng tờ giấy giới thiệu các loại rượu sẽ nếm bữa nay gồm4 loại, là NV sparkling rose, 

2021 rose, 2021 Manseng, 2021 

 

 Moscato Giallo, 2021 Vespolina . Vì không phải bợm rượu nên không thấy khác biệt nhiều 

giữa các loại, chỉ biết rằng Moscato là loại rượu ngọt, Sau đó cả nhóm lên xe để về motel, 

chuẩn bị ngày mai sẽ dành trọn ngày để xem Bright Autumn Festival . Bright là một thành 

phố du lịch nằm ở phía đông bắc Tiểu bang Victoria, các xa Melbourne khoảng 3 giờ lái xe. 

Duọc hai nhà thám hiểm là Hamilton Hume và William Howell khám phá ra. Đây là một 

thành phố nhò xinh đẹp và nên thơ nhờ màu sắc thay đổi của cây cối vào mua thu, màu sắc 

xanh đỏ vàng tím trên mọi lối đi thu hút rất nhiều du khách tới nơi để thưởng ngọan. Hôm 

nay lai có thêm màn thử rượu tại Wood Park wines, một công ty rượu của anh em nhà Brown 

Brothers, được thành lập đến nay đã được 125. Phải nói là nơi đây việc nếm rượu được tổ 

chức chuyên nghiệp, khách chia ra những người uống rượu đỏ và những người uống rượu 

ngọt. Chỉ riêng rượu Muscato cũng có tới tám loại : Moscato, Moscato rose, Moscato~Pinot 

grigic, Moscato ~chardonnay, Moscato sauvignon blanc. Rượu đỏ thì rất nhiều loại khác nhau 

mà vì tôi không rành về rượu nên không nhớ đã nếm những loại nào, chấc tour guide đã sắp 

xếp trước nên cả nhóm cứ việc uống thả dàn, uống đến mức phải ngưng vì đã thấy hơi men 

làm choáng váng. 

 

Ngày tiếp theo mới là ngày khai mạc hội chợ Mua thu , ông tour guide đã đưa chúng tôi đến 

nơi từ sớm để có thì giờ xem chợ trời trước khi xem diễn hành. Chợ trời này có tên là 

Produce Market, tập họp trên một bãi đ ̣ất rộng , bán đủ loại từ quần aó, đồ dùng trong nhà, 

rau quả, đồ chơi, nó cũng tựa như chợ Paddy Market tại Hay Market Sydney. Khi chúng tôi 

trở về khu phố chính thì người ta đã tụ tập có tới cả trên ngàn, có thể cư dân thì it  ́nhưng du 

khách từ các vùng lân cận đến xem thì rất nhiều. Đúng buổi trưa thì diễn hành bắt đầu trên 

đường phố chính. Nói về diễn hành thì dân địa phương nhơ hội kèn, xe cứu hỏa, xe cứu 

thương, hội cựu chiến binh, các em học sinh vv bước đi nhịp nhàng theo tiếng nhạc kéo dài 

khoảng một giờ là xong. Đây là ngày truyền thống của Bright vì ngoài diển hành còn có thêm 

các mục như bush dance, Historic tours, Art Exhibitions, Fun Run, và Open garden. 

Chắc chắn hội chợ sẽ mang lại niềm vui cho cư dân có cơ hội tụ họp, vui chơi, ăn uống, gặp 

gỡ bạn bè , cũng nhờ tới đây mà chúng tôi có dịp được ăn bánh meat pie đặc biệt có thêm 

nhân trứng. Tại Bright không thấy có một tiệm ăn Việt nam nào. 

Sáng hôm sau ông tour guide đưa chúng tôi ra ga xe lửa Albury để trở về Sydney, chấm dứt 

chuyến đi trong nước cho biết đó biết đây. 

 

 

___________________________________________________________________________ 
 



Đầm mình trong vũng tội ư?  
Gm John Shelby Spong biên soạn (tiếp theo) 

 
* 

Chương 7 
Chống báng chủ-nghĩa hiện-thực 

 
Hồi còn học lớp 7, lần đầu tiên trong đời, tôi được mẹ hiền tặng cho một cuốn Kinh thánh như món 
quà giá trị, quí hiếm vào dịp Giáng Sinh. Sách mẹ tặng, in theo cung-cách trang-trọng như mọi người 
thường vẫn làm, nghĩa là: bìa da, giấy lụa, gáy mạ vàng, mục lục ngắn có chú-thích đầy đủ ở trang 
cuối lại vẽ nhiều bản đồ thánh-địa thời cổ sử.  
 
Sách in hai cột theo kiểu tự-diển hoặc bách-khoa toàn-thư, tức: loại sách đặc-biệt giúp người đọc lâu 
lâu quay về sử-dụng với mục-đích nào đó chứ không để qui-chiếu liên-hồi như một số nhà thông-thái 
thường làm. Nguyên-bản được sắp-đặt không chỉ theo chương/đoạn ngắn mà thôi nhưng lại bao 
gồm nhiều câu nhẹ nhàng, tinh-tế. Đặc biệt hơn, mỗi khi trích-dẫn lời Chúa, thì các câu nói này còn 
được tô đậm bằng nét đỏ rực.                
 
Người thời xưa hay sử-dụng cụm-từ “sách chuẩn, tức: các ấn bản được phép của giáo-quyền in theo 
bản dịch “King James” tiếng Anh. Nói chung, đây là sách in từ năm 1943, tức: thời mà các văn-bản 
khác chưa xuất hiện. 
 
Thật ra, đây là quà Giáng Sinh đặc biệt là bởi lễ hội Giáng Sinh năm ấy, tôi lại được mẹ hiền tặng 
thêm một bức tranh vẽ hình Đức Giêsu thật to như để minh-chứng rằng: cậu bé mười hai tuổi là tôi 
đây, vẫn được trân-trọng trong gia-đình cao sang, quyền-quý. Khi ấy, tôi rất đỗi ngạc-nhiên khi thấy 
mẹ tôi đã biết đầu tư Kinh thánh cho gia đình, bởi lẽ sách đây bao gồm nhiều điều thánh-thiện xuất từ 
đó. Chúng tôi đọc Kinh thánh không nhiều, nhưng lúc nào cũng trân quí Sách. Tôi thường chiêm 
ngắm cuốn sách một cách trân-trọng vốn dĩ được đặt ở bàn nước là nơi không ai được để bất cứ thứ 
gì lên đó.  
 
Mở sách ra, ta còn thấy ghi tên mọi người trong gia-đình, cả tên tôi cũng hiện rõ trong đó cộng thêm 
ngày sinh và rửa tội ghi đậm nét trong sách và cả tên gọi ở nhà của bố mẹ và mọi người gồm tóm cả 
bên trong. Thêm vào đó, là giòng chữ ở đầu trang có ghi rõ ngày tháng bố mẹ tôi làm đám cưới cả 
tên ông bà nội/ngoại cũng ghi đầy đủ chi-tiết mà mọi người trong nhà đều nhớ rõ, duy chỉ mình tôi là 
chưa nghe biết về những chuyện tương-tự. Nói chung thì Sách đây còn ghi chi-tiết về các thế-hệ 
trong giòng-tộc từng kết-hợp mật thiết với Đấng mà chúng tôi quen gọi là “Cha trên trời”. 
 
Đáp lại tấm thịnh tình của mẹ hiền, tôi cũng hứa với mọi người là: mỗi ngày đọc một chương sách. 
Và, cứ thế tôi bắt đầu có cảm tình với Kinh Sách đến độ ngày nào tôi cũng đọc Thánh Kinh với tốc độ 
rất nhanh khiến tôi nuốt chửng cả hai bộ Cựu và Tân Ước cũng như cuốn Ngụy Thư cứ như thế hai 
năm một lần. 
 
Suốt đời, tôi vẫn đọc Sách thánh theo nhiều mức-độ, và xếp hạng Kinh Sách tùy thể loại kỳ bí cho chí 
kinh-điển, nhất nhất tôi đều thu-thập nhiều điều tốt đẹp từ nội dung của Sách này nhất là các ngày 
Chủ Nhật và ở trường dạy Thánh Kinh vào mùa nghỉ lễ; việc này trở-thành thói-tục thông thường vào 
thời ấu thơ của tôi, mỗi khi nghỉ hè. Tôi cũng được học hai khóa Kinh thánh một cách xuyên suốt tại 
trường công-lập ở Charlotte, miền Bắc Carolina.  
 
Khi xưa, việc dạy Kinh thánh tại các trường Công vẫn chưa bị coi là trái luật. Cả hai môn này đều do 
một bà thày rất giỏi đảm-nhiệm. Các bà thày thuộc nhiều trường-phái chẳng bao giờ biết phấn son 
lòe loẹt bởi các bà nghĩ rằng việc ấy “vi-phạm luật”. Có thể, bà thày của tôi chưa có bắng cấp kinh-
điển nhưng bà không bao giờ để mất đi tình Chúa đến tối đa. Bà thày tôi còn biết mê-hoặc đám học 
trò nhỏ trong lớp bằng cách kể cho chúng nghe truyện các ông Giuse, Môsê, Êlya và Phaolô hoặc 
nhiều truyện kỳ-bí về cây khổ-giá. Bà thày tôi lại cũng tin những gì thuộc phạm-vi trí nhớ đến độ thời 
đó, tôi đã có thể đọc vanh-vách các đoạn “văn gốc” dài của Kinh thánh, cũng vẫn được. Niềm đam 



mê tôi có với Kinh thánh khởi từ thời-điểm rất sớm, nhưng vẫn lưu lại nơi tôi suốt cuộc đời, dù tầm 
nhìn của tôi về Kinh Sách vẫn nông-cạn, ngay từ đầu. 
 
Tầm nhìn của tôi về Kinh thánh theo nghĩa đen cũng khá nông cạn, nên đã mai một ngay từ thưở 
nhỏ, nhất là sau đợt công-kích dữ-dội từ trường lớp đại-học ở trên cao. Tuy thế, cái chết của chủ-
nghĩa hiện-thực, lại không lấy đi những điều tương-tự, như nó từng khiến nhiều người trở-nên như 
thế. Nói cách khác, tôi không còn thích xả thân vào việc học-hỏi Kinh thánh nữa làm gì cho mất thời 
gian hiếm hoi của mình. 
 
Thời điểm tôi theo học thần-học ở chủng-viện, tôi quyết đào sâu càng nhiều càng tốt vào việc học 
Kinh thánh đến hết mình. Tôi thấy sững sờ trước quan niệm của nhiều bậc trưởng thượng, trên cao 
tít. Sự việc người Do-thái có thói quen qui chiếu về “Cựu Ước” đến độ thích-thú đối với tôi là nhờ tài-
năng đặc biệt của đấng bậc nội tiếng có tên là Robert O. Kevin.  
 
Tuy nhiên, Kinh thánh của người Đạo Chúa, trừ các cuốn rất hay của thánh Gioan và  Marcô ra còn 
hầu hết đều là những sách trình bày không được hay cho lắm. Nhưng, các học-viên trẻ ở Phân Khoa 
được chỉ-định phải học chuyên sâu, lại không là ưu-tiên hàng đầu đối với họ. Tuy thế, tôi không nản 
chí khi bắt đầu học từng cuốn tôi đang có như: Tin Mừng Mátthêu, Luca, Tông đồ Công-vu, thư 
Phaolô, thư mục-vụ cùng các thư chung đủ loại và sách Khải Huyền để bù lại cho sự thiếu thốn trong 
Phân khoa tôi tham dự. 
 
Sau ngày tốt nghiệp, bài luận văn đầu tiên tôi viết cho giáo xứ lúc rời trường Đại học Duke, thì Cộng 
đoàn Trường ở đây gồm các học viên trẻ vẫn phấn-đấu hòa-giải chuyện mê-man học Kinh thánh từ 
thưở nhỏ. Bài dạy trường lớp vào các ngày Chủ Nhật cộng thêm nhiều thách-thức từ lối giáo-dục 
hiện-đại, chính là lúc luận văn của tôi bốc lên tận mây thiên-quốc khiến tôi nắm bắt điều đó với sự 
khoái cảm hiếm có, và tôi khoái chí về chuyện ấy cũng rất nhiều. 
 
Kinh thánh ngày càng trở nên trọng-tâm phát-triển mục-vụ của tôi. Suốt 12 năm trời ròng rã, tại hai 
dòng lớn, tôi đã dạy thánh kinh cho người lớn tuổi vào các ngày Chủ nhật, mỗi tuần một tiếng trước 
khi cử hành việc thờ kính ban đầu.  
 
Ròng rã suốt 6 năm trời như thế, các buổi do tôi phụ trách đều được phát sóng trên đài phát thanh 
địa phương. Tôi quyết chọn khung-cảnh này làm nơi giao-dịch với giáo dân bản địa chính là nhờ vào 
nguồn hứng khởi học thánh kinh và luận bình ở cấp cao. Phần lớn học-viên khi ấy đều đáp-ứng một 
cách hào hứng và thật ra lối học tập-thể như thế đã trở-thành một dịp để chúng tôi chuyện trò với 
cộng đoàn. 
 
Bất cứ học-viên nào tôi hướng dẫn mà không thu-nhập được điều gì ngoài mớ kiến-thức từ-chương 
họ đều đi tìm cộng-đoàn giáo-xứ khác để chuyên-tâm vào mỗi việc thờ-phượng thôi. Nhưng, hễ vị 
nào rời lớp tôi ra đi khỏi giáo xứ, thì lại có 10 học-viên mới tìm đến tham gia học lớp vì họ nghĩ giáo-
xứ không là nơi giúp ta rút kinh-nghiệm điều gì khác ngoài những chuyện của trí-óc.             
 
Thành thử, tôi dự-tính bỏ nguyên một năm cho mỗi bộ sách như: Khởi nguyên, Xuất Hành, hoặc Tin 
Mừng Marcô thôi. Tôi đã bỏ ra suốt ba năm trời chỉ dạy có một bộ môn như Tin Mừng Luca và Công-
vụ, hai năm cho văn-học của Gioan và một năm cho thư Phaolô. Tôi cũng ngấu nghiến đọc nhiều 
sách nhằm chuẩn-bị các bài dạy do tôi đứng lớp cứ miệt mài với luồng tư-tưởng mới. Tôi hiện giữ 
cuốn băng ghi nội-dung các buổi dạy cùng các bài luận-văn từng giúp tôi chuẩn bị đứng lớp được 
lưu-trữ tài-liệu có bao bìa đầy đủ cả.        
 
Chính từ những năm tháng ngày dài tìm-tòi học hỏi, giảng dạy và đối thoại như thế đã giúp tôi có 
quan-niệm về những môn tôi xuất-hiện trước công chúng cốt đi tìm chiều sâu sự thật mà tôi tin là 
Kinh thánh vẫn lưu-trữ. Tôi thừa biết mình có nói năng gì thì cũng chẳng cho riêng mình, mà cho tín-
hữu Đức Kitô vốn củng-cố niềm tin hơn để cho tính uyên-bác làm mình chậm lụt dần.  
 
 Khi cuộc tranh-luận nổi đình đám trong Giáo-hội về chuyện thay đổi mẫu-mực giới-tính để rồi trở-
thành cuộc cãi-tranh về cung-cách thực-hiện, khiến ta phải sử-dụng Kinh thánh mỗi khi định-vị giới-
tính. Tôi có cảm-giác cũng khá lạ khi nghĩ đến cuộc sống của tôi lâu nay diễn-tiến là để chuẩn-bị cho 
giờ phút này, mà thôi. 
 



Thật ra, Kinh-thánh không từ trời rơi xuống mang trong mình trọn vẹn giòng chảy đương-điệu. Điều 
này chừng như quá rõ ràng, vì người sử-dụng Kinh-thánh lâu nay thường vẫn hiểu như thế. Thành 
thử, bước đầu cần có để đả-thông chuyện này, là: ta nên khai-thác tầm-kích lịch-sử xảy ra ngay 
trước đó, tức: nhìn sự việc tiến-triển trước khi nó thành-tựu ở thánh kinh, rồi từ đó tách-bạch nó ra và 
khai-thác tài-liệu trải-dài mãi ở phía sau. 
 
Truyền-thống dẫn vào sách Torah, là: 5 đầu sách của Kinh thánh Do-thái, trong đó cuốn số 4 là sử-
liệu ghi chép đầy-đủ mọi dữ-kiện. Mỗi cuốn đây, đều mang tính ‘độc-nhất vô nhị’ diễn-bày giá-trị thời-
gian và nơi chốn khi xảy ra sự việc, đồng thời nó cũng phản-ánh thực-tại xã-hội, chính-trị và kinh-tế 
từng tạo ra những thứ như thế.  
 
Trích sách Torah mà không tinh-thông mọi khác-biệt ở văn-bản đầu đời, tức là: ta chỉ đoán chừng 
những câu thơ, giòng chữ viết tháp-nhập vào trong đó trước/sau niên-biểu 1800 theo cách khách-
quan, đồng điệu. Giả như sự việc chỉ đơn-điệu có thế thôi, hẳn ta cũng hơi ngây thơ, sơ-xuất cả sự 
thật ẩn- tàng trong đó. 
 
Truyền thống Do-thái-giáo đi vào Đạo-giáo qua sự việc Đức Giavê yêu cầu ông Abraham bỏ thành 
Ur, Canđê ra đi mà thành-lập dân-tộc cá-biệt do Chúa chọn. (Khởi nguyên 12). Abraham đây, là cá-
thể mờ-nhạt từng sống trong giai-đoạn lịch-sử của đất nước trước hoặc sau thiên-niên-kỷ 1800 trước 
Công nguyên không cổ xưa cho lắm, nhưng tương-đối cũng mới mẻ và hiện-đại.  
 
Truyện kể về niềm tin ở đây đã diễn lại hai sự-kiện đáng kể, khiến ta định-vị mọi sự việc. Trước nhất, 
câu truyện ở đây rất mới mẻ đề-cập sự việc ông Abraham xử-trí Isaác, tức: câu truyện kể về niềm tin 
chưa dứt-đoạn mãi đến năm 920 trước Công nguyên, mới thành-toàn. Thứ hai là, truyện kể đây chỉ 
mới xuất-hiện vào niên-biểu khoảng 900 năm sau khi dân-gian mọi người cứ cho rằng tổ-phụ 
Abraham của ta từng sống ở thời đó, cũng rất lâu. Điều này, có nghĩa: truyện kể về ông Abraham 
được chúng-dân truyền miệng cho nhau nghe theo cung-cách dân-gian thời tiền-sử, thôi                    
 
Cũng có thể, câu chuyện truyền-khẩu đây được thể-hiện quanh lán/trại có lửa cháy bừng bừng lan từ 
đời cha ông đến đời con cháu, dọc suốt chiều dài hơn 25 thế-hệ. Truyện đây, còn được vẽ voi thêm 
đậm màu cổ-tích được dân-gian lưu-trữ trong bộ nhớ suốt quãng đời bộc-bạch. Chính ngang qua lề 
lối truyền-khẩu này, mà dân-con mọi người lại hiểu mọi việc theo nghĩa đen, rất từng chữ.  
 
Đậm-đà hơn cả, là: câu truyện có tích tưồng đầy kịch-tính như việc tổ-phụ Abraham quyết rat ay hy-
sinh người con duy-nhất của mình là chàng trai trẻ Isaác để làm đẹp lòng Chúa. Hoặc, câu truyện 
ghen-tương giữa hai vị nữ-lưu là Sara và Haga, rồi đến mối tương-quan giữa Tổ-phụ Abraham và 
truyện ông Lot, cũng đều thế! 
 
Điều thứ hai đáng ta quan-tâm hơn cả, là: năm tháng ngày giờ định-vị tích truyện Abraham coi như 
đã thực-sự xảy đến trong lịch-sử của Do-thái-giáo để rồi tác-giả định-vị niềm tin dân-gian qua tháng 
ngày kéo dài không hơn 4 ngàn năm văn-hóa, như mọi người vẫn hiểu.  
 
Thoạt vào lúc dân-gian mọi người suy-định về thực-chất hành-tinh ta đang sống cũng kéo dài khoảng 
chừng 4 hoặc 5 tỷ năm, thôi. Và, hiện nay dân-gian mọi người vẫn minh-định sự sống con người 
xuất-hiện trên hành tinh nhỏ bé này có xảy ra cũng chừng một đến hai tỷ năm là cùng. Và, niềm tin 
con người bắt đầu từ 1800 năm trước Công nguyên, tức: cũng mới đây thôi.  
 
Giả như chuyện niềm tin con người được hiểu theo nghĩa đen rất từng chữ, thêm một việc nữa là:  
bỏ sang một bên ý-định và kế-hoạch đầy sai-quấy của Hóa Công, ắt hẳn dân-gian mọi người sẽ tự 
hỏi: sao Thiên Chúa là Đấng đầy lòng nhân-hậu như thế, lại đang tâm để cho con người ở mãi trong 
tình-trạng ngu-muội/tồi-tệ đến 99.9% trong tổng số thời-gian họ sống trên hành-tinh này?  
 
Cũng thế, dân-gian mọi người vẫn tìm-tòi lời đáp-trả cho câu hỏi: sao Giavê Thiên Chúa, Đấng  thấu 
suốt mọi việc lại cứ để những “sai lầm tệ hại” xảy ra như thế? Và, Ngài lại cho phép tôn-giáo “ngoài 
Đạo Chúa” thời xưa cổ cứ triển-nở trên hành-tinh nhỏ này?  
 
Trong khi các tôn-giáo cổ khác, như: Phật-giáo và Ấn-giáo gồm nhiều thành-viên hơn Đạo Chúa vẫn 
không ngừng phát-triển trên địa cầu bé nhỏ này đến độ có người còn tự hào cho rằng: Đạo của mình 
mới là “Chính-giáo” nắm trọn chân-lý rất đành rành. Thành thử, từ những suy-tư ban đầu ra như thế, 



nên quyền-uy sức mạnh của Đạo-giáo độc-quyền sản-sinh ra mọi thể-loại an-ninh/an-toàn mà Sách 
thánh vẫn cứ bảo: Đạo-giáo của ta đang lao vào chốn thâm sâu cùng cốc của biển/hồ, thôi.  
 
Cả khi ta tập-trung các tài-liệu đầu đời thành văn-bản chính-thức đan-xen với Thánh Kinh, thì mọi 
hiểu biết này/khác cần xét lại cho kỹ lưỡng. Nguồn mạch chính-qui ban đầu tạo chất-liệu cho nền-
tảng Kinh thánh khi xưa lại cho rằng: trình-thuật đầu đời xuất tự Giavê Đức Chúa, bởi mọi trình-thuật 
khi ấy đều qui về Chúa qua danh-thánh Đức Giavê. Và, các bản văn này còn được chế-biến/xuất 
xưởng tại vương-quốc ở miền Nam Giuđa. Hơn nữa, thủ-đô Giêrusalem của Giuđa là kinh-thành 
thánh-thiêng trong đó thể-chế hoàng-tộc Đavít đã chế-ngự mọi sự và mọi việc đều tùy thuộc vào đó.  
 
Trình-thuật xuất tự Giavê Thiên-Chúa, được coi là sử-liệu của hoàng-tộc được viết ra là để phục-vụ 
quyền-uy sức mạnh truyền-thống theo cấp độ riêng biệt. Hệ-thống quyền-uy/sức mạnh đây, diễn-tả 
Thiên-Chúa là Đấng duy nhất mặc-khải mọi sự qua việc liên-hệ với các lãnh-tụ do Ngài chọn đã xức-
dầu. Tổ phụ Môsê, một công-cụ chính-trị của Thiên-Chúa và ông Aarôn, người em của ông, được 
định-vị theo cách thánh-thiêng chuyên việc lãnh-đạo hàng tư-tế chốn cao sang.  
 
Đại-diện cho Thiên-Chúa, các lãnh-đạo có trọng-trách làm trung-gian hoá-giải mọi yêu-cầu và lời mời 
từ Chúa gửi đến dân-con mọi người để họ gia-nhập vào giao-ước này, chứ riêng Giavê Thiên Chúa 
không truyền-đạt hoặc giao-dịch trực-tiếp với dân thường ở bên dưới. Giavê chỉ chuyện trò với 
chúng-dân qua tổ-phụ Môsê và ông Aaron thôi, để rồi chỉ riêng Môsê mới được phép trực-tiếp liên-hệ 
với Ngài, thôi. 
 
Lãnh-đạo tư-tế trong lịch-sử Do-thái-giáo thời bấy giờ, là đấng bậc xuất tự lãnh-tụ chính-trị và các 
nhà lãnh-đạo chính-trị lại xuất thẳng tự Thiên Chúa, mà thôi. Giả như ông Aarôn khai-phá ra thế-
đứng của chính mình nơi hàng tư-tế là nhận-vật thứ yếu, đúng vào thời-điểm chúng dân rủ nhau tôn-
thờ bò vàng quỉ quái (Khời Nguyên 32) thì ông sẽ lại kiếm tìm các lãnh-đạo khác hầu lập mưu chống 
lại tổ-phụ Môsê ngay thôi (Dân số 12). 
 
Các sử-gia dưới triều vua Đavít là những người viết ra trình-thuật Giavê, đã nắm chắc rằng: không có 
quyền-bính đối địch nào dám chống lại quyền-uy sức mạnh do Chúa tuyển vị lãnh-đạo chính-trị theo 
phương-cách ấy. Lập nhóm phản-chống nhà vua hoặc ai khác trong hoàng-tộc, tức là: mưu-toan 
chống Chúa rồi.  
 
Quả thật, chúng dân ai muốn gia-nhập tương-quan giao-ước với Chúa, thì họ chỉ có thể làm được 
việc này bằng cách trở-thành thành-phần dân nước, qua đó Chúa thiết-lập khế-ước với các lãnh-đạo 
thống-lĩnh dân nước ấy. Muốn gần cận Thiên-Chúa để sẻ-san mặc-khải đích-thực của Ngài, việc này 
đòi dân-gian mọi người kết-hợp với hệ-cấp thánh-thiêng đã thiết-lập, từ đó Thiên Chúa mới kéo họ 
gần với dân con của Ngài. 
 
Quan-điểm này, được sử-dụng suốt nhiều thế-kỷ, sau này lại củng-cố lập-trường của ông Phaolô 
chống-báng các nhóm phản-loạn (Rôma 13), nhằm hỗ-trợ cho thể-chế quân-chủ và dựng xây các 
giáo-hội khác theo hệ-cấp tương-tự như Công giáo, xét tổng thể. Theo hệ thần-học này, thì Thiên 
Chúa chuyện trò với dân-gian mọi người, Ngài chỉ làm thế ngang qua đấng bậc được tấn phong, 
cách riêng Đức Giáo Hoàng của Công giáo La Mã, thôi. 
 
Phe nhóm phản-loạn, các đoàn cách-mạng hoặc phong-trào cải-tân này/khác đều đơn giản là việc 
làm sai quấy nếu Chúa định-vị với giới cầm quyền. Đó là quan-điểm của Giêrusalem như đã diễn-tả ở 
tài-liệu xuất-hiện trước khi có Thánh kinh. Trình-thuật của nhóm/đoàn theo phò Đức Giavê, còn gọi là 
Thi Sử của Do-thái-giáo, là khuynh-hướng đầu đời tạo chất-liệu cho các thời-kỳ trước Thánh kinh. 
 
Trình-thuật thứ hai, lại đã đẩy lùi năm tháng ngày giờ ở Kinh thánh khi xưa với danh-xưng là Tài-liệu 
của nhóm Êlôhít, bởi nó qui về Chúa dưới tên gọi là Êlôhim. Thông thường, thì thời-điểm định-vị ở 
đây xuất-hiện quanh thập-kỷ 750 trước Công-nguyên vốn được tác-tạo như lịch-sử thánh của Israel ở 
vương-quốc nằm về phía Bắc quanh thủ-phủ Samaria.  
 
Vương-quốc phía Bắc tách khỏi Giuđa khi dân-gian vùng này thành-công trong việc nổi lên chống-
báng hoàng-gia Đavít vào những tháng ngày cuối thế kỷ thứ 10 trước Công nguyên. Giêrôbôam, tên 
tuổi chói-ngời của vị thủ-lãnh đám binh-bị lại đã yêu cầu vị vua trẻ Rêhôbôam là cháu nội của Đavit 
thành thân với Bátsêba là: hãy tra tay canh-cải đất nước (1Vua 12: 3-5). Chờ mãi đến khi biết được 



là cuộc cải-tân này không hề xảy đến, thì chính ông lại dẫn-dắt cuộc tổng nổi-loạn vốn kết-thúc bằng 
việc chia cắt vương-quốc này thành đất nước Israel ở phía Bắc và nước Giuđa ở mạn Nam.                
 
Giêrôbôam được tôn làm vua ở vương-quốc phía Bắc. Và, vào thời các vị khởi công xây dựng thủ-
phủ Samaria, nơi này lại đã trở-thành thủ-phủ mới đối đầu với Giêrusalem (1Vua 16: 24). 
 
Kế đến, vua Giêrôbôam được chúng-dân tạo thêm sức mạnh cho ông để thách-thức quyền-uy thế-
lực được thẩm-quyền hoàng-gia tác tạo theo cách thánh-thiêng. Thế nên, ở mạn Bắc vương quốc 
này, hoàng-tộc cũng không được thiết-lập theo cách thánh thiêng; không một đền thờ nào được xây 
dựng cận kề khu cung-điện mà mọi người coi đó như biểu-trưng chứng tỏ sự hiện diện của Thiên-
Chúa ở đó.  
 
Bởi, chúng dân đã chọn lựa và tang-lực cho đức vua, nên ông đã trở-thành quốc-vương theo hiến-
pháp, tức đấng bậc vừa lòng dân luôn có nguy-cơ bị lật đổ. Công tác của vua cha an-toàn ở mạn Bắc 
vương-quốc chẳng bao giờ mang tính cao cả và giòng dõi hoàng-tộc không mấy phát-triển cách an-
toàn. 
 
Giòng sử-liệu của vương quốc ở mạn Bắc đã trổi-bật từ kinh-nghiệm này; rồi từ đó mới đâm chồi 
triển-nở một số giá-trị mới về xã-hội và cũng thay đổi nhiều bản văn do các vị từng chủ-trương phục-
tùng Đức Giavê kiến tạo mà thành. Dân con mọi người, nay nhớ lại các sự-kiện xảy ra trên núi Si-nai 
theo cách khác với những gì được dân-gian mọi người sống ở xứ miền Giuđa hồi-tưởng lại. Người 
chủ-trương tôn-sùng Đấng Êlôhim tin tưởng rằng Thiên-Chúa đã lập giao-ước với toàn-bộ đất nước 
chứ không chỉ với nhóm lãnh-đạo mà thôi.            
 
Khi ấy, dân con mọi người đã chọn ông Môsê và ông Aarôn làm đại diện cho họ trước mặt Thiên 
Chúa. Kể từ đó, các lãnh-tụ mới có được quyền-uy sức mạnh từ chúng dân, chứ không do Thiên 
Chúa phú ban. Còn, các đấng bậc được phú ban quyền-uy thế-lực lại cũng dễ dàng trở-thành những 
kẻ bị truất-phế mất đi mọi quyền-uy sức mạnh đã phú ban. Cuộc nổi-loạn chống lại các lãnh-tụ không 
được hiểu là hành-động chống lại Thiên Chúa. Truyền-thống Êlôhim không chỉ là nguồn mạch tạo 
tiến-trình dân-chủ vốn dĩ là quyền-uy/sức mạnh phú-ban cho người dân đi bầu nhưng còn là ý nghĩa 
của thuyết tập-đoàn Thệ-Phản. 
 
Đây là khởi-đầu rất sớm của ngành “tư-tế với kẻ tin”, một truyền-thống vốn chối bỏ mọi quyết-định 
cũng như tuyên-bố chấp-nhận hệ-cấp bên trong Giáo-hội hoặc các thể-chế chính-trị qua việc vương 
quốc mạn Bắc vẫn coi tổ-phụ Giuse như tiên-tổ đầu đời của mình. Ông Giuse được tô-điểm chân-
dung theo truyền-thống dân-gian như người con được mến chuộng, thế nên tổ-phụ Giacóp mới phú 
ban mọi quà tặng và quan-tâm đến cả lớp vỏ bọc đầy màu sắc. Thân-mẫu ông Giuse được mô-tả là 
người vợ hiền thương mến nhất của ông Giacóp. 
 
Các tài-liệu của nhóm Êlôhim là trình-thuật chính-trị và xã-hội, mang chủ-đích tán-dương bậc tiên-tổ 
của những vị từng viết lên câu truyện kể và triển-khai ý-nghĩa lịch-sử khác-biệt; đôi lúc lại được coi là 
trường-thiên truyện thánh của chúng-dân thuộc vương-quốc ở mạn Bắc. Trình-thuật của nhóm Êlôhít 
lại được coi như một thứ thiên-hùng-ca của Do-thái-giáo, là như thế.  
 
Năm 721 trước Công nguyên, thủ phủ Samaria rơi vào tay binh đội Assyria. Dân-gian mọi người bị 
phân-tán vào chốn lưu lạc không bao giờ quây quần được trở lại theo cung-cách của một dân nước. 
Một số người bèn tìm cách chạy xuống phía Nam có thủ-phủ Giuđa khi xưa cũng bị đánh bại, nhưng 
đã khôn ngoan biết sử-dụng chính-trị để trao-đổi chư-hầu với Assyria ngõ hầu tạo chút độc lập còn 
rơi rớt lại. Thật sự mà nói, thì ít ra dân-gian xứ này không bị chuyển về Ninivê đã là phúc rồi. 
 
Trong số ‘trân châu ngọc quí’ được người phương Bắc cất giấu khi thoát khỏi cơn dịch-tễ Assyria đã 
chạy về Giuđa mà lưu trữ, thì người viết truyện thánh thuộc nhóm Êlôhít được các vị ở đây đưa về 
Giêrusalem nhập chung vào với nhóm phò Giavê, thiết-lập tài-liệu thành hai văn bản xuất cùng một 
thánh-sử cho dân-nước thống nhất. Đó là thời văn-kiện Giavê và Êlôhít nhập lại thành một trình-thuật 
duy-nhất mang tên Tài-liệu Giavê – Êlôhít. 
 
Việc đan-kết hai tài-liệu làm một ở đây, vẫn không tạo ra được tài-liệu nào cho ăn khớp, nhưng vẫn 
mang ý-nghĩa chung, xuất từ một giòng họ. Việc chia đôi đất nước hợp-thức-hóa tính-chất sử-học 
qua sự kiện dân-gian có chung một tổ-phụ là Giacóp đã cùng lúc ăn ở với hai vợ hiền, mỗi bà hướng 
về người mẹ ở bên kia đất nước. 



 
Lịch-sử đây, có câu truyện kể về ông Giuse bị các người em đem đi bán làm nô-lệ cho người 
Miđianít. Nhưng truyện ở đây lại bảo: thật ra, thì ông bị bán cho đám người Ishmaêlít (X. sách Khởi 
nguyên chương 37). Thực-chất câu truyện có khác nhau đôi chút, nhưng tựu trung cả hai đã hợp lại 
thành truyện duy-nhất và mọi người đều bỏ qua những sai sót có thể có về lời lẽ diễn-đạt. Lại nữa, 
truyện kể về Mười Điều Răn xuất tự truyền-thống Êlôhít ở sách Xuất Hành chương 20 và ở một văn-
kiện khác cũng xuất tự truyện kể về Giavê Đức Chúa ở sách Xuất Hành chương 34, cùng một tuồng 
tích.  
 
Có thể, khi xét nội-dung hai văn-kiện khác nhau mà không thể đúc-kết thành một được, tác giả chỉ 
muốn ghi lại câu truyện kể bảo rằng: Môsê đập vỡ bia đá Mười Điều Răn, rồi quay lại đỉnh núi Sinai 
khẩn nài Giavê Thiên-Chúa viết lại văn-kiện này, thêm lần nữa.                   
 
Dù sự thật có ra thế nào đi nữa, thì việc biên-tập tuồng-tích dựng thành truyện kể thánh-thiêng trước-
tác tại Giêrusalem vào thời-điểm trước/sau ngày Samaria sụp đổ, tức năm 721 trước Công nguyên 
dưới triều Josiah. Cũng vào triều Josiah này, mọi người lại thấy xuất-hiện tài-liệu thứ ba nhập chung 
với thiên trường-ca thánh-tiến này. 
 
Có thể, Josiah là vị vua được dân chúng mến-mộ nhất ở Giuđa, chí ít là khi vương-quốc đây bị cắt 
thành hai nước biệt-lập. Ông Josiah hết lòng thờ-phụng Giavê lại sở-hữu năng-khiếu trời cho, nên 
ông hành-xử thật đúng phép. Do có lòng xác-tín sâu-sắc với Đạo, ông ra lệnh sửa-đổi một số địa-
danh thuộc đền thờ Giêrusalem vào năm 621, trước Công nguyên. 
 
Trên tường thành, do có chủ-tâm hoặc tình cờ thật cũng chẳng ai biết, mọi người lại thấy xuất-hiện 
Sách Luật Mới đã cho rằng Sách ấy do Môsê viết (X. 2Vua đoạn 22) *1, nên người ta đặt tên cho 
Sách là “Đệ Nhị Luật” (tiếng Hy Lạp là deuteron-nomos). Sau này, Giáo hội cũng gọi đó là Sách Đệ 
Nhị Luật. Josiah ra lệnh cho ba quân đem Sách về cho ông xem; nên, sau khi đọc xong Sách, ông ra 
lệnh cho thuộc-hạ mọi giới khởi-công canh-cải cuộc sống của người Giuđa. Từ lúc ấy, mọi người gọi 
đó là Công-cuộc Cải-tân “Đệ Nhị Luật”. Ông lại đã ra lệnh cho mọi người tụ-tập tại đất thánh-thiêng, 
rồi ngang qua Môsê, ông truyền lệnh mới Thiên-Chúa chỉ thị cho mọi người phải thay đổi mọi sự ở 
vương-quốc cứ dựa theo Sách này mà thực-thi, ngay tức thì. 
 
Phần lớn các thay đổi đây, cốt tập-trung quyền-bính của hàng tư-tế Giêrusalem vào cuộc sống đạo 
của tất cả dân con trong nước. Sau cuộc canh-cải này, chỉ mỗi Giêrusalem là nơi xứng-đáng để mọi 
người tổ-chức lễ Vượt Qua thôi. Và, đây cũng là nơi thích-hợp để mọi người tới đó chịu cắt bì hoặc 
dâng mình vào đền thờ thụ-giới. 
 
Người hành-hương đi Giêrusalem dự tiệc Tạ Từ, tất cả đều đeo đuổi truyền-thống duy-nhất bắt đầu 
bằng cuộc canh-cải do Josiah đề-xướng. Chẳng bao lâu trước khi có Đệ Nhị Luật (cùng một lúc với 
văn-kiện thứ ba của Mười Điều Răn chương 6) tháp-nhập vào truyện thánh lúc Giuđa phát-triển, 
nhằm trình-bày về Đệ Nhị Luật mang tính ‘Giavê – Êlôhít’. Đó, là trình-thuật mà 35 năm sau, người 
Do-thái-giáo vẫn mang trong mình dọc suốt hành-trình Babylon vào năm 586, trước Công nguyên.  
 
Không một kinh-nghiệm nào về đời sống đạo-đức của dân Do-thái-giáo lại sâu-sắc hơn vào thời lưu-
đày này. Đất nước Do-thái bị quân Babylon đánh cho ‘thân bại danh liệt’, dân-quân lại bước vào chốn 
lưu-đày, nên ý-niệm mà mọi người vẫn có về Thiên Chúa, cùng lúc trở nên mai-một đã trải dàn khắp 
chốn. 
 
Nhờ tài lãnh-đạo của Êzêkien và nhóm tư tế, tính-chất Do-thái-giáo của dân con lưu-đày vẫn hằn in 
trên thân mình của nam-nhân qua việc cắt bì theo luật buộc, và tâm-tư lẫn óc não của họ cũng hằn in 
dấu vết về việc tuân-thủ lề-luật và sùng-bái theo truyền-thống. Luật giữ ngày Sabát cùng việc chay 
kiêng nhiệm-nhặt, đã khiến người Do-thái-giáo phải tách riêng sống chi ly như nội-qui định sẵn. 
 
Đền thờ, là nơi dân con lưu-đày giữ niềm tin sống-động tồn tại với lịch-sử nhân-loại. Nhưng, điều 
quan-trọng của mục-tiêu chung, là viết lại truyện thánh mà người Do-thái-giáo vốn dĩ có được, nhờ 
nhóm tư-tế ở trên cao. Việc này gia-tăng gấp bội chiều-kích duy-trì luật Torah đồng thời nâng cao 
truyền-thống phụng-thờ mà các tiên-tri từng nói đến, rất lâu. Quả thật, thời của các tiên-tri như thế đã 
chấm dứt. 
 



Chính văn-kiện viết lại này, mang tính bảo-thủ về thần-học, tức một thứ lề-luật xuất-hiện trong thánh-
sử của Giuđa mà Nêhêmia đem đến cho họ, khi mọi người tìm cách tái-thiết Giêrusalem vào thế kỷ 
thứ V trước Công nguyên. Và, văn-kiện lề-luật viết lại ở đây, mãi về sau cũng được nhóm Sađuxê và 
Pharisêu tác-thành và tuân-thủ.         
 
‘Văn-kiện-viết-lại’ cũng đảm-bảo cho dân con Do-thái-giáo tồn-tại theo cách của người dân được 
định-vị trong lịch-sử. Trong số bảy áng-văn tuyệt-cú của Do-thái-giáo, hàng tư-tế tác-giả lại thêm vào 
đó chương dẫn-nhập cùng với thánh-sử, để rồi ngày nay mọi người coi đó như truyện tân-tạo được 
nhiều người biết đến. Trình-thuật đây, lúc đầu được viết, là cốt để đề-xuất ngày Sabát như một sự-
kiện nổi-bật, hầu buộc mọi người tuân-thủ và coi đó như chứng-minh-thư nhận-dạng.  
 
Chính các nhà văn tư-tế, tức các vị từng thêm thắt lời bàn về công-tác phụng-thờ vào văn-kiện Êlôhít 
quen kể về Mười Điều Răn ghi ở sách Xuất Hành chương 20. Thành thử, động-lực và nguyên-do đề-
xuất, là để khống-chế mọi người khỏi rơi vào trạng-thái sùng-bái ngẫu-thần, nhờ đó biết nghe lời cha 
mẹ tuân-giữ ngày Sabát cho phải phép. Cũng từ đó, các khát-vọng này khác càng được định-hình 
thêm. Và, các biên-tập-viên tư-tế là tác-giả viết lại chương sách về cơn lụt Đại Hồng-Thủy trổi bật, 
khiến Nôê phải mang theo mình ông 7 cặp muông-thú thanh-bạch, duy chỉ một cặp còn sót đôi chút 
tì-vết được phép đưa vào hòm bia Thiên-Chúa, nói ở đây. 
 
Điều này khiến Nôê và gia đình có khả-năng tuân-giữ lề-luật của Chúa suốt 40 đến 150 ngày vẫn có 
đủ thực-phẩm để dùng, cũng như khả-năng biến-chế của lễ do mọi người dâng lên Thiên Chúa rất 
tinh-khiết như nội-qui đòi-hỏi, mà không cần phải giết thêm thú loài nào hết (Khởi nguyên chương 7). 
Câu truyện về dân con mọi người lang-thang nơi hoang-địa, cũng được các tác-giả là tư-tế ghi lại để 
rồi chính Môsê và dân Do-thái-giáo không vi-phạm luật Sabát bằng việc gom góp bánh trái, cùng 
manna vào mỗi thứ bảy trong tuần (X. sách Xuất hành chương 16).      
 
Khác với công việc của hàng tư-tế/tác-giả, ta có thêm công-trình xuất-hiện cùng lúc với sách Isaya 
quyển 2 (Ys 40-55). Các tiên-tri từng kêu gọi Giuđa hủy việc xác-chứng bộ-tộc của họ bằng cách 
phác-thảo cho dân biết, lời kêu gọi chung, trong khi đó các tác-giả tư-tế lèo lái đất nước, đào sâu hơn 
bản-chất bộ-tộc của họ, bằng việc định-hình ra Thiên Chúa hợp với ước-vọng của mọi người. Sách 
Ysaya quyển 2, khi ấy được thiết-lập trở-thành “lời gọi mời từ hoàng-gia” thật chính-xác. Ảnh-hưởng 
của hàng tư-tế, như thế đã trải dài mãi đến thời Macabê và cả thời của Đức Giêsu nữa, khi các lãnh-
tụ chính-trị cũng như tôn-giáo ở Giêrusalem di-dời bộ-phận độc-nhất trao quyền cho hàng tư-tế tối 
cao lãnh-đạo. 
 
Bởi không rõ nguồn gốc và động-lực xuất-phát từ văn-kiện gốc, là sách Torah, nên ta không thể biết 
Kinh-thánh có được sử-dụng trọn vẹn hay không. Và, Kinh-thánh cũng không được trích-dịch đưa 
vào các tranh-luận này khác, hầu chứng-minh xem bản nào là bản gốc, bản nào thực-sự chỉ được 
viết mới đây thôi. Nét mâu-thuẫn ở kinh-thánh càng thấy rõ hơn nếu đem so với các sách mang tính 
sử-học như Sách Samuel hoặc Sách Các Vua, là những sách ghi nhiều sự-kiện tương-tự nên đã 
chính-thức trở-thành Biên Niên Sử. Thật ra, cả hai văn-kiện nói trên, không thể dung-hòa được với 
nhau.   
 
Nếu so sánh truyện kể về cái chết của Đavít ở quyển 1 Sách Các Vua chương 1 với truyện kể về 
cùng cái chết của ông ở Sách Ký Sự chương 28-29, thì ở quyển 1 Sách Các Vua ta thấy: Vua cha về 
già bị cơn lạnh xâm-nhập vào người nên mới đau-khổ thực sự, có đắp bao nhiêu chăn mền dầy cách 
mấy cũng không đủ để làm ấm xác thể của ông cho đủ.  
 
Quan cận-thần khi ấy lại đã khám ra một trinh-nữ xinh đẹp sống trong cùng vùng đất (và đây là cuộc 
thi sắc đẹp sớm-sủa nhất ở Israel), cô được phép ngả mình trong vòng tay ôm của Vua cha già-khú 
cốt hâm nóng cơ thể của ông thôi. Abishag là người Shunam đã thắng cuộc, nên cô được phép ngả 
vào lòng vua để long-thể của ngài thêm ‘ấm áp’. Xem thế thì, truyện kể về cô đã đi vào truyền-thuyết 
cùng với trí tưởng-tượng của dân con Do-thái-giáo, mãi về sau còn tạo nguồn-hứng cho các tác giả 
viết lên bài ca thánh-tiến. Đây là truyện thực mang ý-nghĩa dân-dã khác với các truyện ở sách Ký Sự 
viết về vua quan, suốt nhiều năm. 
 
Cũng vào thời này, người ta dựng truyện Vua Đavít rồi coi ông là nhà yêu nước lý-tưởng, một thứ 
nguyên-mẫu của Do-thái-giáo được trọng-vọng suốt nhiều năm, để rồi bỗng nhiên ông trở-thành 
nhân-vật quyền-lực tối-thượng trong phụng-vụ và trong sách Torah nữa. Trên giường bệnh, Vua cha 
lại đã ra lệnh cho dân con Israel hãy dùng đó làm truyện phổ-biến dân-gian, gọi là lời trăn-trối cuối 



cùng của ông về sự khôn-ngoan thần-thánh. Lời này được vua Đavít sử-dụng làm lý-do cho thấy tại 
sao ông không xây đền Giêrusalem, lại chỉ cách xây đền thờ, đồng thời truyền lệnh cho hàng tư -tế 
cùng nhóm Lêvít biết cách mà hành-xử cho phải Đạo. Câu truyện kể ở đây quả là kỳ lạ khiến nhiều 
người ngạc nhiên hết sức. 
 
Những người bênh-vực cho các sai-quấy ở Kinh Shánh, đã dung-hòa hai truyện này hoặc ít ra cũng 
quyết-định là bản nào đúng, bản nào sai. Thật chẳng may, các biện-pháp luyện tâm-thân như thế, đã 
để mất đi ý-nghĩa đích-thực của hai cốt truyện. Khi văn-bản nào đó được người ta rớ tới bằng những 
vấn-nạn sai quấy, hẳn nó cũng đưa ra câu trả lời sai chậy. Rủi thay, đây là cung-cách được nhiều 
người thực-thi nhát mỗi khi họ tiếp-cận với Thánh-kinh. Vốn ngu-dốt về Kinh thánh đến độ thế, hẳn 
các nhận-thức mới mẻ dù được gọi là thành-tựu khoa-học đi nữa, cũng coi như quyền-uy sức mạnh 
của Thánh kinh đã bị sói mòn dần. 
 
Khi mọi người chuyển từ Kinh-thánh Do-thái-giáo sang Thánh-kinh của Đạo Chúa, vấn đề về tính 
uyên-bác vẫn không đổi thay. Các học-giả trung-hòa lại có khuynh-hướng bỏ qua những gì là thái-
quá ở Kinh-thánh Do-thái-giáo, nhưng các cụ vẫn đeo bám một cách kiên-định vào “Tân” Ước, coi đó 
như ‘Lời lẽ’ không sai chậy của Thiên-Chúa. Ta không thể chấp-nhận quan-điểm này cách dễ dàng 
được, bởi toàn-bộ 27 cuốn sách ở Tân Ước, đều trước sau như một, không sai sót, dù vẫn có một số 
nguồn-văn không thể định-dạng, trong đó nhiều bản văn lại có trước cả trình-thuật Thánh-kinh nữa, là 
đàng khác. 
 
Có thể, tác-giả Máccô là người viết toàn bộ các cuốn ấy. Nhưng, chỉ một số rất ít học-giả ngày nay tin 
rằng ông là tác-giả cả 3 cuốn Tin Mừng. Tác-giả Mátthêu cũng sử-dụng văn-bản do Máccô đưa ra 
làm tài-liệu mang tên ‘Q’ hoặc Quelle; và, ông còn thêm vào đó nguồn-văn mang tên ‘M’ để trước-tác 
Tin Mừng của chính ông. Tác-giả Luca, lại sử-dụng trước-tác của Máccô và tài-liệu ‘Q’, nhưng ông 
sử-dụng trước-tác này theo cách khác hẳn Mátthêu. Trong khi đó, tác-giả Luca sử-dụng nguồn-văn 
riêng một cách đặc-thù mà ta gọi là nguồn ‘L’ nhưng chỉ mỗi thể. Cũng vậy, tác-giả Luca có lẽ chỉ viết 
một văn-bản ngắn-ngủi hơn mà ngày nay ta gọi là ‘nguyên-bản Luca’ kéo dài ít năm sau đó, cộng với 
trình-thuật thời ấu-thơ của Đức Chúa và trình thuật Máccô mà thôi.  
 

 
Chỉ thoáng xem chương 3 Tin Mừng Luca, người đọc cũng đoán ra được, là: tác-giả đã khởi đầu 
truyện kể về Đức Giêsu, từ dạo đó. Riêng tác-giả viết “Tin Mừng thánh Gioan” lại mở đầu các bài viết 
của mình bằng truyện kể về  “Tiệc cưới Cana” ở Galilê, tiếp đến là câu truyện “người đàn bà bị quả 
tang bắt gặp ngoại tình” và rồi viết thêm trình-thuật “Sống Lại” nữa. Theo các nhà nghiên-cứu Tin 
Mừng, thì truyện kể đây xuất từ nhiều nguồn khác nhau chứ không chỉ từ nguồn sử thôi.  
 
Tiếp đến, người đọc lại coi đây như điều-kiện ‘ắt và đủ’ khiến ta khỏi phải theo dõi các bài của ông 
Phaolô khi Giáo hội đưa các truyện này vào Tin Mừng có nội dung được lọc kỹ. Tìm hiểu Kinh thánh 
theo cách suy tư có lọc lựa kỹ, người đọc Tin Mừng sẽ nghĩ là: ông Phaolô từng sống, viết lách và đã 
ra đi về với Nước trời trước khi Tin Mừng được ghi chép. Thật ra thì, sự việc cũng có thể xảy ra như 
thế. Nhưng, trên thực tế, người đọc thường không rõ tiến-trình hòa-trộn các tác-phẩm lại vào với 
nhau là do nội bộ mà thành.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 
Xét nội-dung văn-bản do ông Phaolô tự tay mình viết, thì ai cũng tưởng rằng: ông chẳng bao giờ kể 
lại truyện ông hồi-hướng-trở-về đầy-đủ chi tiết như thế. Đoạn kể này, vốn dĩ xuất từ sự-kiện nào đó, 
do tác giả sách Công vụ Tông đồ sáng chế những 30 năm sau ngày ông lìa đời. Truyện đây, rõ ràng 
ăn khớp với nhu-cầu chính-trị của người viết lúc Giáo hội phấn-đấu để hiện-hữu. Dù sao đi nữa, thật 
cũng chẳng rõ ông Phaolô có am-tường câu truyện kể thành chuyện đời thường của mình hay không.  
 
Nói chung thì, học giả Tin Mừng ngày nay chia toàn bộ truyện ‘Phaolô hồi hướng trở về’ làm hai phần: 
phần đầu, gồm các bài do chính ông sáng tác; phần sau gồm các đoạn lại không do ông trình thuật, tỉ 
như: Thư Rôma, Thư I và II Côrinthô, Thư Galata, Thư Philliphê, Côlôsê, Thư I, II Thessalônikê và 
Philêmon, vv …được coi là do ông viết; còn các thư khác như: Êphêsô, I và II Timôthê, Thư Titô và 
Do-thái không được nhận là do ông trước tác.  
 
Thành thử, khi trích-dẫn  xuất xứ văn-kiện Tân Ước, có phải người trích cố tình ghép kẹp mọi sự vào 
dân La Mã thôi không? Phải chăng Kinh Thánh có uy-thế tựa như văn-kiện thánh-thiêng tích-đọng 
nơi truyện kể mà người đọc gán ghép cho ai hoặc cộng đoàn nào đó là tác giả, cũng tốt thôi! 
 



Dân con Đạo Chúa thời tiên-khởi lại suy nghĩ khác hẳn. Các ngài coi vế đầu truyện kể ở trên vẫn đặc 
sắc và đúng đắn hơn bao giờ. Đó, là lý do khiến các ngài coi việc ghi chép Tin Mừng sau thời các 
tông-đồ còn sống, là do các ngài mà ra. Hẳn chúng ta cũng dư biết, là: hầu hết các bản văn tương-tự 
đều không do các tông đồ soạn-tác; và ngày nay, lý-luận nền-tảng của các đấng nói trên cũng không 
đủ để thuyết-phục dân con mọi người. Giả như quyền-hạn ấy thuộc cộng-đoàn dân Chúa thời ban 
sơ, thì quyền sửa đổi, cũng như duyệt xét và phán đoán bảo rằng: nhiều đoạn Kinh Thánh không có 
tác-dụng đều thuộc về cộng đoàn, thì đúng hơn.  
 
Và thêm nữa, khi người viết lại coi Phaolô thánh-nhân là tác giả Thư II Timôthê trong đó có những 
câu đính kèm bảo rằng:  
 

“Tất cả những gì được viết trong Kinh Thánh  
là do Thần Khí Chúa tạo hứng,  
có ích cho việc rao giảng,  
biện bác  
cũng như chỉ dạy và giáo dục  
để ta nên công chính.”  
(II Tim 3: 16) 
 

tức có nghĩa: văn-bản nói ở đây được các nhà chủ trương ưa thích, không hẳn là thế đối với độc-giả 
ngày hôm nay khi nghĩ rằng: viết như thế, nhà soạn-tác muốn ám-chỉ Thánh Kinh Do-thái-giáo thôi. 
Giả như sự việc này xảy ra trong lịch-sử Do-thái-giáo, thì chẳng văn bản nào trong Đạo Chúa lại có 
được thế ưu-việt như Thánh Kinh. Bởi, cả đến Tân Ước lúc ấy chưa xuất hiện.  
 
Việc Giáo hội phấn-đấu đọc hết các văn-bản viết thành sách rồi định-vị xem bản nào thuộc Kinh 
thánh đoạn nào không, thì việc này chưa từng xảy đến. Ngay các văn-bản nổi-cộm như Tin Mừng 
thánh Tôma, Thư Banaba và Thư Mục Vụ Hermas vẫn chưa được công-nhận là văn bản Kinh Thánh 
nữa. Ít ra thì, chỉ có các thư lâu nay được coi là bản văn Kinh thánh như: Thư Giacôbê mà thôi. Lại 
nữa, không chỉ các nhân vật nổi tiếng trong Đạo, trừ Martin Luther ra, còn lại đều bị coi là người có lỗi 
nặng, khi làm thế. 
 
Các trước-tác được nhận là do Thánh kinh Do-thái-giáo mà ra mới chỉ xuất-hiện từ năm 920 đến năm 
135 trước Công nguyên, mà thôi. Trong khi đó, thì Kinh Thánh trong Đạo được liệt kê là các thư do 
Phaolô thánh-nhân viết hồi năm 49 sau Công nguyên và kết-thúc bằng Thư II Phêrô viết vào thời-
điểm trước/sau năm 150.    
 
Phải chăng bất cứ câu hoặc chữ nào rút từ các sách ra khỏi bối cảnh và ý-nghĩa của nó, lại được gán 
vào đề tài tranh-luận trên thế-giới sau những 1900 năm không? Vâng. Đó là cách mà tín hữu Đạo 
Chúa đã và đang sử dụng Kinh thánh theo kiểu này. 
 
Ngay như chủ-đề căn-bản mà các nhà thần học trong Đạo vẫn hiểu về Đức Giêsu và về các sự việc 
xảy ra sau lần Phục Sinh đầu, thật ra đã lẫn lộn cả trong văn bản kinh thánh nữa. Chẳng hạn như 
việc bà con ta sắp xếp thời-gian trước sau ở Tân Ước đã khiến mọi người nhận ra điều này. 
 
Phaolô thánh-nhân, là đấng bậc từng trước tác những bài viết tương-tự kể từ năm 49 đến 62 sau 
Công Nguyên, đơn giản là để ông có thể rao truyền về sự việc Chúa hiện hữu nơi Đức Giêsu. Ông 
Phaolô không giải-thích gì về việc ấy, cũng không biện minh chuyện này; thế nên, hẳn nhiên ông 
cũng chẳng sáng-tác ra bất kỳ hệ thống thần học nào về sự việc ấy hết. Chính ông cũng từng nói:  

 
“Trong Đức Kitô,  
Thiên Chúa đã cho thế gian được hoà giải với Ngài.  
Ngài không còn chấp tội nhân loại nữa,  
và truyền cho chúng tôi công bố lời hoà giải.”  
(2Cor 5: 19)  

 
Chính ông tin rằng ơn cứu độ hoàn tất nơi Đức Giêsu. Chính Chúa tuyên-nhận Đức Gie6su là Con 
Thiên Chúa do bới Thánh Thần đúng vào lúc Ngài Phục Sinh (Rôma 1: 4). Tín-điều Nhập-thể hoặc tín 
điều Chúa Ba Ngôi có lẽ không được Phao lô người Do-thái giáo quan-niệm , cả hai đòi phải có triết 
lý Bản-thể của Hy-Lạp xét rằng thánh-nhân coi đây lá ý-tưởng hoàn-toàn ngoại-lai. (2) Phao lô thánh-
nhân biểu-tỏ đây là giai đoạn đầu loan-báo về tư-duy Kito6-học. 



 
Tuy nhiên, khi Tin Mừng Mác-cô được viết thành văn bản (tức vào năm 65 đến 70 sau Công-
nguyên), dân con Đạo Chúa lại đưa ra vấn nạn: làm sao Thiên-Chúa lại có thể hiện hữu nơi Đức 
Giêsu được, thì tác-giả Mác-cô bèn đưa ra lời đáp-trả bình-dị dựa vào lối suy nghĩ của dân gian đại 
chúng. 
         (còn tiếp) 
Gm John Shelby Spong biên soạn 
Mai Tá lược dịch 
 

                                       Giọng cũ xa gần 
                            

 

RỐI RÍT CHÚC MỪNG NHAU  
CHÚC MỪNG anh chị Nguyễn Trường Thái 50 THÀNH HÔN. Tạ ơn Chúa ! 
Nguyễn Sĩ Bạch chúc 
 
Học viện Cứu Thế mừng trao bằng tốt nghiệp cho các Thày 
 
Kính thưa quý Ân Nhân, cuối tháng Năm, đầu tháng Sáu năm 2022, gia đình Học viện liên 
tiếp đón nhận những niềm vui. 
 
- 27/5/2022: Thánh Lễ tạ ơn bế giảng năm học 2021-2022 và trao bằng tốt nghiệp cho 
quý Thầy khoá 10. Năm học này, có 186 sinh viên thuộc 22 Hội Dòng / Tu Hội học tại Học 
viện thánh Anphongsô. Học viện cũng vinh dự được 50 Giáo Sư thuộc Đại Chủng viện và 
nhiều Dòng Tu đến giảng dạy. 
- 02/6/2022: Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam chính thức loan báo về các ứng viên sẽ 
tuyên khấn lần đầu (11 tập sinh), tuyên khấn trọn đời (12 Thầy), chịu chức Linh mục 
(8 Thầy) và Phó tế (11 Thầy). Thánh Lễ tuyên khấn sẽ cử hành vào lúc 8:30, thứ Năm, 
30/6/2022. Còn Thánh Lễ truyền chức Linh mục và Phó tế sẽ cử hành vào ngày hôm sau 
(01/7/2022). 
 

                Thánh Lễ Khấn Dòng & Truyền Chức 
 
Kính thưa quý Ân Nhân, 
chúng con xin hân hoan kính báo: 
 

1. Lúc 08:30, thứ Năm, 30/6/2022, tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Cha Giám tỉnh 
Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam sẽ cử hành Thánh Lễ tuyên khấn lần đầu cho 11 tập 
sinh, và tuyên khấn trọn đời cho 12 Thầy Học viện. 

2. Lúc 08:30, thứ Sáu, 01/7/2022, tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Đức Tổng Giám    
mục Giuse Nguyễn Năng sẽ đặt tay truyền chức cho 8 Linh mục và 11 Phó tế. 

         
     Đây là một niềm vui chung của Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, gia đình các khấn 
sinh và tân chức, cũng như của quý Ân Nhân khắp nơi. 



Thánh Lễ sẽ được truyền hình trực tiếp để quý Ân Nhân ở xa có thể hiệp thông với Nhà 
Dòng. 
 
- Thánh Lễ tuyên khấn lần đầu và tuyên khấn trọn 
đời: https://www.youtube.com/watch?v=S733tXEhwig 
 
- Thánh Lễ truyền chức Phó tế và Linh 
mục: https://www.youtube.com/watch?v=cSzp3vkZTM0  
Xin quý Ân Nhân thêm lời cầu nguyện cho các khấn sinh và tân chức trong những ngày 
hồng phúc này, để Hội Thánh có thêm nhiều thợ gặt lành nghề trên cánh đồng của Chúa. 
 
Kính mến trong Chúa Kitô Cứu Thế. 
LM. Giuse Đỗ Đình Tư, C.Ss.R. 
Giám đốc Học viện 
 
Niềm vui này là một hồng phúc Thiên Chúa ban cho Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam. 
Trong niềm vui hôm nay, chúng con không thể không nhắc đến tấm lòng quảng đại của quý 
Ân Nhân, từ nhiều năm qua, đã âm thầm cộng tác với Nhà Dòng để dưỡng nuôi các mầm 
non ơn gọi cho Hội Thánh. 
 
Xin quý Ân Nhân thêm lời cầu nguyện để quý Thầy được ngày càng vững bước hơn trên 
con đường bước theo Chúa Kitô Cứu Thế. 
 
Kính thư 
LM. Giuse Đỗ Đình Tư, C.Ss.R. 
Giám đốc Học viện 
 
 
 

THÁNH LỄ AN TÁNG Cựu Đệ Tử DCCT 
Phanxicô Xaviê TRỊNH NHẤT ĐỊNH 

 
Lúc 10g sáng thứ sáu 27.05.2022 tại Nhà Thờ Thánh Francis Xavier ở Box Hill  
Melbourne - Victoria do cha phó xứ Phanxicô Xaviê Vũ Đức Phương chủ sự, 
Với sự hiện diện của một số thân nhân và bạn bè thân quen. 
Trong số có đại diện Cựu Đệ Tử DCCT Úc Châu là Anh Camille Nguyễn Văn Tám và 
Anh Chị Đặng Tuế.  
 
Sau thánh lễ, linh cửu được di quan đến nghĩa trang Springvale Botanical Garden để hoả 
thiêu. 
 
Theo dự định của gia đinh, tro cốt của anh Trịnh Nhất Định sẽ được an vị tại Việt Nam.  
Một chi tiết bên lề là có sự trùng hợp trong buổi lễ an táng khi Tên Thánh của anh Trịnh 
Nhất Định là Phanxicô Xaviê. Nhà thờ làm lễ an táng là Nhà Thờ Thánh Phanxicô Xaviê và  
tên Thánh của cha chủ sự cũng là Phanxicô Xaviê. 
 
Chắc Thánh Phanxicô Xaviê có một chỗ đứng quan trọng trong cuộc đời của anh Trịnh Nhất 
Định.  
 
Vũ Nhuận ghi nhanh theo lời kể với hình ảnh do 2 cựu đệ tử Nguyễn Văn Tám Camille và 
Đặng Tuế thực hiện.  
  

https://www.youtube.com/watch?v=S733tXEhwig
https://www.youtube.com/watch?v=cSzp3vkZTM0

