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Nhà văn Nguyên Ngọc và Tiến sĩ Chu Hảo (thứ 5 và 6 từ trái sang) trong lễ phát giải văn hóa 

Phan Châu Trinh ở Saigon ngày 24/03/2018. RFI/Capdevielle 

Thụy My 

Hôm nay 26/10/2018 nhà văn Nguyên Ngọc đã tuyên bố chính thức ra khỏi 
đảng Cộng sản Việt Nam, sau 62 năm tham gia. Thông tin này đã được 
nhóm Lão Mà Chưa An công bố trên mạng xã hội. 
 
Trong tuyên bố, nhà văn Nguyên Ngọc cho biết đã định ra khỏi đảng từ lâu, nhưng không có 
ý định gây ồn ào. Nay sau việc Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng kỷ luật Phó giáo sư Tiến sĩ 
Chu Hảo, ông muốn tỏ rõ thái độ đối với thông báo của Đảng. 

Theo ông, PGS.TS. Chu Hảo là một trí thức lớn, có công lớn với đất nước và dân tộc, đặc 
biệt trong công cuộc khai hóa bằng Tủ sách Tinh Hoa của Nhà xuất bản Tri Thức mà ông là 
Giám đốc. Kỷ luật ông Chu Hảo thực chất là một hành động thực hiện chính sách ngu dân, 
đánh vào những người trí thức yêu nước. 

Nhà văn Nguyên Ngọc cho biết, ông vào Đảng Lao Động Việt Nam (nay là Đảng Cộng sản 
Việt Nam) từ năm 1956. Thế hệ ông tự nguyện gia nhập Đảng vì yêu nước, hăng hái tham 
gia sự nghiệp giải phóng dân tộc. Ông đã có mặt suốt cả hai cuộc kháng chiến, đều ở chiến 
trường miền Nam. 

Nhưng từ nhiều năm qua, ông nhận thấy Đảng ngày càng xa rời lý tưởng ban đầu của mình, 
“tự diễn biến” thành một tổ chức "chuyên quyền", "phản dân hại nước", và ông không thể còn 
đứng trong một tổ chức như vậy. 

Nhà văn Nguyên Ngọc kết luận: "Tôi vẫn tin ở tương lai của đất nước, nhất là ở lớp trẻ, vì 
không có lực lượng vô luân nào có thể ngăn trở dân tộc này quyết định vận mệnh của mình". 

Nguồn: http://www.rfi.fr/vi/viet-nam/20181026-viet-nam-nha-van-nguyen-ngoc-tu-bo-dang-
cong-san 
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