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Nhà báo Nguyễn Đắc Kiên bị buộc thôi việc 

vì bài phản đối Tổng Bí thư 

 
Nhà Báo Nguyễn Đắc Kiên 

(ảnh cuả BBC) 

Chưa đầy một ngày sau khi viết bài phản đối Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà báo Nguyễn 

Đắc Kiên đã bị báo Gia Đình & Xã Hội buộc thôi việc. Phát biểu trên BBC hôm nay, nhà báo 

Nguyễn Đắc Kiên nói rằng: ông viết do mệnh lệnh đạo đức, ông không bất ngờ và nhận thức 

được hệ quả của việc viết bài này.  

'Bị thôi việc vì phản đối TBT Trọng'  

Ông Nguyễn Đắc Kiên, phó phòng, biên tập viên trang báo mạng của báo Gia đình & Xã hội vừa 

bị buộc thôi việc vì bài viết nhận xét trên blog phản đối lập luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú 

Trọng về sự 'suy thoái'.  

Tờ báo Gia đình & Xã hội ra thông cáo chưa đầy một ngày sau khi ông Nguyễn Đắc Kiên đăng 

bài viết với tựa đề "Vài lời với TBT ĐCS VN Nguyễn Phú Trọng" trên mạng internet.  

Trả lời phỏng vấn BBC chiều tối ngày 26/2, ông Kiên nói ban biên tập tờ báo đã có buổi làm 

việc với ông ngay sau khi nhận được thông tin liên quan đến bài viết này  

'Nhận thức được hệ quả'  

Ông Nguyễn Đắc Kiên nói bản thân ông hoàn toàn nhận thức hệ quả của việc viết bài viết trên.  

"Sau khi nghe bài phát biểu của ông Tổng bí thư ĐCSVN Nguyễn Phú Trọng, với tư cách là 

công dân của nước Việt Nam, rất bất bình trước sự quy chụp về suy thoái lý tưởng, đạo đức," 

ông nói.  

"Tôi sống ở Việt Nam từ nhỏ, làm báo từ năm 2006 đến giờ. Tôi nhận thức được hệ quả sẽ đến 

với tôi."  

http://www.truongduynhat.vn/ai-suy-thoai-va-suy-thoai-cai-gi/
http://dackien.wordpress.com/2013/02/25/vai-loi-voi-tbt-dcs-vn-nguyen-phu-trong/
http://www.baomoi.com/Home/PhapLuat/giadinh.net.vn/Anh-Nguyen-Dac-Kien-khong-con-tu-cach-la-phong-vien-Bao-Gia-dinh--Xa-hoi/10463935.epi
http://www.truongduynhat.vn/nha-bao-nguyen-dac-kien-bi-buoc-thoi-viec-vi-bai-phan-doi-tong-bi-thu/130226131543_nguyen_dac_kien_304x171_bbc_nocredit/
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"Nhưng tôi khẳng định tôi tôi viết bài này, cũng như những bài khác trên blog, hoàn toàn do 

mệnh lệnh đạo đức của tôi."  

Bài viết của ông Kiên cho rằng "không có điều nào nói xóa bỏ Điều 4 là suy thoái, muốn đa 

nguyên về chính trị là suy thoái, muốn phi chính trị hóa quân đội là suy thoái, chỉ có tham ô, 

tham nhũng… đi ngược lại lợi ích của nhân dân là suy thoái."  

Tác giả nói: "Tôi không chỉ muốn bỏ Điều 4 trong Hiến pháp hiện hành, mà tôi muốn tổ chức 

một Hội nghị lập hiến, lập một Hiến pháp mới."  

Thông cáo của báo Gia đình & Xã hội nói "anh Nguyễn Đắc Kiên (nguyên phóng viên) vi phạm 

Quy chế hoạt động của Báo và Hợp đồng lao động nên Hội đồng Kỷ luật của Báo Gia đình & Xã 

hội đã họp và ra Quyết định kỷ luật, buộc thôi việc đối với anh Nguyễn Đắc Kiên".  

"Hiện nay anh Nguyễn Đắc Kiên không còn tư cách là phóng viên Báo Gia đình & Xã hội và tự 

chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật với các hành vi của mình."  

Khi BBC liên lạc chiều ngày 26/2, Tổng Biên tập báo, ông Lê Cảnh Nhạc, từ chối trả lời về vụ 

việc.  

Viết trên trang Facebook cá nhân của mình, ông Nguyễn Đắc Kiên nói: "Tôi hiểu và tôn trọng 

quyết định của lãnh đạo báo."  

"Nếu ở cương vị của họ, có thể tôi cũng phải làm thế. Tôi hiểu là mọi thứ còn chưa bắt đầu," ông 

Kiên viết.  

Nguồn: BBC 

Ai suy thoái và suy thoái cái gì? 

 

 

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2013/02/130226_giadinhnet_editor_fired.shtml
http://www.truongduynhat.vn/ai-suy-thoai-va-suy-thoai-cai-gi/nptrong/
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Đảng và quốc hội đang vận động dân chúng tham gia góp ý sửa đổi hiến pháp với cam kết 

“không có vùng cấm, kể cả điều 4” thì Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lại hắt một thau nước 

lạnh rất sỗ sàng và thách thức. Làm việc tại tỉnh Vĩnh Phúc, ông nói: “Vừa rồi đã có các luồng ý 

kiến cũng có thể quy vào được là suy thoái chính trị, tư tưởng, đạo đức … Xem ai có tư tưởng 

muốn bỏ điều 4 Hiến pháp không, phủ nhận vai trò lãnh đạo của đảng không? Muốn đa nguyên 

đa đảng không? Có tam quyền phân lập không? Có phi chính trị hóa quân đội không? Người ta 

đang có những quan điểm như thế, đưa cả lên phương tiện thông tin đại chúng đấy. Thì như thế 

là suy thoái chứ còn gì nữa!” 

Phát biểu của ông Trọng đã ngay tức thời gây ra những luồng phản ứng dữ dội, gay gắt từ phía 

dân chúng và giới nhân sĩ trí thức. Chắc chắn trong những ngày tới, sự phản ứng này sẽ còn 

quyết liệt và gay gắt hơn. Một góc nhìn khác xin giới thiệu bài viết của nhà báo Nguyễn Đắc 

Kiên (báo Gia Đình- Xã Hội)  

Nhà báo Nguyễn Đắc Kiên (báo Gia Đình & Xã Hội)  

26-02-2013  

Chương trình Thời sự VTV1, 19h, ngày 25/2 đưa phát biểu tại Vĩnh Phúc của TBT ĐCS Việt 

Nam Nguyễn Phú Trọng như sau: “Vừa rồi đã có các luồng ý kiến cũng có thể quy vào được là 

suy thoái chính trị, tư tưởng, đạo đức … Xem ai có tư tưởng muốn bỏ Điều 4 Hiến pháp không, 

phủ nhận vai trò lãnh đạo của đảng không? Muốn đa nguyên đa đảng không? Có tam quyền 

phân lập không? Có phi chính trị hóa quân đội không? Người ta đang có những quan điểm như 

thế, đưa cả lên phương tiện thông tin đại chúng đấy. Thì như thế là suy thoái chứ còn gì nữa!”(*)  

 

 

Vài Lời Với TBT ĐCSVN Nguyễn Phú Trọng 

Nguyễn Đắc Kiên 

Bằng tất cả sự tôn trọng với người đang đứng đầu một đảng chính trị của VN, 

tôi xin nói với ông Nguyễn Phú Trọng vài lời như sau:  

Đầu tiên, cần phải xác định, ông đang nói với ai? Nếu ông nói với nhân dân cả 

nước thì xin khẳng định luôn là ông không có tư cách. Ông là Tổng bí thư Đảng 

Cộng sản Việt Nam, nếu muốn dùng hai chữ “suy thoái” thì cùng lắm là ông chỉ có 

thể nói với những người đang là đảng viên cộng sản, ông không đủ tư cách để nói 

lời đó với nhân dân cả nước. Nếu ông và các đồng chí của ông muốn giữ Điều 4, 

muốn giữ vai trò lãnh đạo, muốn chính trị hóa quân đội, không muốn đa đảng, 

không muốn tam quyền phân lập, thì đó chỉ là ý muốn của riêng ông và ĐCS của 

http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/103205/khong-co-cam-ky-khi-gop-y-sua-hien-phap.html
http://www.truongduynhat.vn/


 4 Nhà Báo Nguyễn Đắc Kiên Và Bài Viết Phản Đối Tổng Bí Thư  NPT                   www.vietnamvanhien.net          

 

ông. Ông không thể quy kết rằng đó là ý muốn của nhân dân Việt Nam. Tuy nhiên, 

cũng cần phải nhấn mạnh rằng, những ý muốn trên chỉ nên xem là của riêng ông 

TBT Trọng, chưa chắc đã là tâm nguyện của toàn bộ đảng viên cộng sản hiện nay.  

Tiếp theo, xin đi vào nội dung, ông nói suy thoái về đạo đức. Tôi muốn hỏi ông, 

đạo đức của ông đang muốn nói là đạo đức nào? Đạo đức làm người? Đạo đức 

công dân? Đạo đức dân tộc VN? … Tôi tạm đoán là ông đang muốn nói đến đạo 

đức người cộng sản của các ông. Vậy, các ông cho rằng chỉ có đạo đức cộng sản 

của các ông là đạo đức đích thực? Thế ra, cha ông tổ tiên chúng ta, khi chưa có chủ 

nghĩa cộng sản vô đạo đức hết à? Thế ra, những người không theo đảng cộng sản 

trên thế giới là vô đạo đức hết à?  

Tiếp theo, xin đi vào nội dung suy thoái chính trị, tư tưởng. Tôi muốn hỏi ông, 

chính trị, tư tưởng ông đang muốn nói là chính trị, tư tưởng nào? Có phải chính trị, 

tư tưởng của đảng cộng sản? Vậy ra chỉ có đảng cộng sản của các ông là duy 

nhất đúng à? Cá nhân tôi cho rằng, không một người có lương tri bình thường nào 

thừa nhận như thế. Cùng lắm ông chỉ có thể nói với các đảng viên cộng sản như 

vậy, nhưng ngay cả với các đảng viên cộng sản, ông cũng không thể quy kết tội 

suy thoái cho họ. Nếu không tin, ông thử đọc lại Cương lĩnh chính trị và Điều lệ 

đảng các ông ban hành xem. Không có điều nào nói xóa bỏ Điều 4 là suy thoái, 

muốn đa nguyên về chính trị là suy thoái, muốn phi chính trị hóa quân đội là suy 

thoái, chỉ có tham ô, tham nhũng… đi ngược lại lợi ích của nhân dân là suy thoái. 

Ông đương kim tổng bí thư ĐCS VN thử đọc lại và nghĩ lại chỗ này xem.  

 

Bây giờ, tôi trân trọng tuyên bố những điều tôi muốn:  

1- Tôi không chỉ muốn bỏ Điều 4 trong Hiến pháp hiện hành, mà tôi muốn tổ chức 

một Hội nghị lập hiến, lập một Hiến pháp mới để Hiến pháp đó thực sự thể hiện ý 

chí của toàn dân Việt Nam, không phải là ý chí của đảng cộng sản như Hiến pháp 

hiện hành.  

2- Tôi ủng hộ đa nguyên, đa đảng, ủng hộ các đảng cạnh tranh lành mạnh vì tự do, 

dân chủ, vì hòa bình, tiến bộ của dân tộc Việt Nam, không một đảng nào, lấy bất 

cứ tư cách gì để thao túng, toàn trị đất nước.  

3- Tôi không chỉ ủng hộ xây dựng một chính thể tam quyền phân lập mà còn muốn 

một chính thể phân quyền theo chiều dọc, tức là tăng tính tự trị cho các địa 

phương, xây dựng chính quyền địa phương mạnh, xóa bỏ các tập đoàn quốc gia, 
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các đoàn thể quốc gia tiêu tốn ngân sách, tham nhũng của cải của nhân dân, phá 

hoại niềm tin, ý chí và tinh thần đoàn kết dân tộc.  

4- Tôi ủng hộ phi chính trị hóa quân đội. Quân đội là để bảo vệ nhân dân, bảo vệ tổ 

quốc, bảo vệ cương vực, lãnh thổ không phải bảo vệ bất cứ một đảng phái nào.  

5- Tôi khẳng định mình có quyền tuyên bố như trên và tất cả những người Việt 

Nam khác đều có quyền tuyên bố như thế. Tôi khẳng định, mình đang thực hiện 

quyền cơ bản của con người là tự do ngôn luận, tự do tư tưởng; quyền này mỗi 

người sinh ra đã tự nhiên có, nó được nhân dân Việt Nam thừa nhận và tôn trọng; 

quyền này không phải do đảng cộng sản của các ông ban cho, nên các ông cũng 

không có quyền tức đoạt hay phán xét nó. Vì thế, tôi có thể xem những lời phán 

xét trên của ông, nếu có hướng đến tôi là một sự phỉ báng cá nhân. Và tôi cho rằng, 

những người nào chống lại các quyền trên là phản động, là đi ngược lại với lợi ích 

của nhân dân, dân tộc, đi ngược lại xu hướng tiến bộ của nhân loại.  

 
Nguyễn Đắc Kiên 

Trang nhà: http://dackien.wordpress.com/about-me 

 

 (*) Nguồn: Chương trình Thời sự VTV1, 19h, ngày 25/2; phần âm thanh và gỡ băng của 

Anhbasam. (Nguồn: Ba Sàm, TDN đặt lại tít bài)  

Nguồn: http://www.truongduynhat.vn/ai-suy-thoai-va-suy-thoai-cai-gi/ 

http://anhbasam.wordpress.com/2013/02/26/vai-loi-voi-tbt-dcs-vn-nguyen-phu-trong/#more-94507
http://www.truongduynhat.vn/ai-suy-thoai-va-suy-thoai-cai-gi/

