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Tổ Hợp Xuất Bản Miền Đông Hoa Kỳ lại vừa cung ứng cho công chúng 
một tác phẩm mới nữa, đó là cuốn “Ngày Long Trời – Đêm Lở Đất”. Cuốn 
sách dày trên 350 trang này là cuả một nhà văn trong nước với bút danh là 
Trần Thế Nhân, mà vì nhận thấy không thể xuất bản ở trong nước, nên tác 
giả đã phải tìm cách cho nó “vượt biên ra hải ngoại”. Nhờ vậy mà chúng ta 
mới có cơ hội được biết đến một số sự thật mà luôn bị cấm kỵ, không cho 
một ai ở trong nước được nói ra, hay được biết một cách tường tận. 

Được viết dưới dạng tiểu thuyết, cuốn sách trình bày khá chi tiết rành 
mạch về những chuyện tàn bạo dã man, khốc liệt đến kinh hồn do chiến 
dịch “Cải cách ruộng đất” cuả chánh quyền cộng sản gây ra cho giới nông 
dân ở miến Bắc nước ta,vào hồi giưã thập niên 1950, chủ yếu là sau năm 
1954, khi họ đã củng cố được bộ máy độc tài toàn trị trên phân nưả cuả 
đất nước Việt nam chúng ta. 

Cách đây không lâu, nhà văn Tô Hoài cũng đã viết một cuốn truyện nhan 
đề “Ba Người Khác” mô tả về mấy nhân vật trong Đội Cải Cách trong chiến 
dịch Cải Cách Ruộng Đất, nhưng nhà văn này cũng vẫn chưa dám lột tả ra 
tất cả sự tàn ác rùng rợn cuả loại đấu tố và giết người hàng loạt, xảy ra 
khắp nơi trên đất Bắc cách nay đã trên nưả thế kỷ. Phải nhờ đến bài viết 
rất công phu với phân tích chi tiết rất phong phú cuả ông Nguyễn Minh Cần 
hiện sinh sống tại nước Nga, mà người đọc mới có thể cảm nhận được lối 
hành văn mô tả và tường thuật rất là mới lạ và độc đáo cuả tác giả cuốn 
sách này. 

Sách được  viết dưới dạng kể chuyện giữa những người ở “Bên Này” và 
người ở “Bên Ấy”, tức là giữa người còn sống ở trên dương thế này với 
người ở “cõi Âm” bên kia. Tác giả phải dùng lối hư cấu như thế, thì mới 
dám “nói hết Sự Thật” về những vụ đấu tố, nhục mạ, đánh đập và giết 
người với lòng căm thù tột độ, mà hầu hết do Đội Cải Cách xúi giục, thúc 



đảy người nông dân phải làm những chuyện bịa đặt “tố điêu, tố gian” đối 
với những “đối tượng” mà Đội đã lựa chọn sẵn. Có tài liệu ghi rằng : Các 
Cố vấn Trung quốc đã ấn định chỉ tiêu sẵn là “Phải có đúng 5% số nông 
dân là thuộc thành phần điạ chủ, phản động”. Vì thế mà các Đội Cải Cách 
cứ phải khiên cưỡng đôn con số điạ chủ bị đưa ra đấu tố, trừng trị lên thật 
cao, cho đủ số chỉ tiêu 5% đó. Vì thế mà đã tạo ra không biết bao nhiêu là 
oan ức, tàn bạo sắt máu hãi hùng rùng rợn tại các vùng nông thôn vào giai 
đọan thảm thương đen tối đó .  

Điểm đặc biệt trong cuốn sách này là tác giả đã sử dụng một bút pháp khá 
độc đáo, táo bạo trong lối hư cấu, nhằm nói lên hết được những hồi ức, 
suy tư và cảm nghiệm của người nạn nhân, mà lúc sinh tiền đã không có 
cơ hội nào đễ giãi bày tâm sự với ai, kể cả người thân thiết ruột thịt trong 
gia đình. Đây là một kỹ thuật bút pháp khá mới mẻ đối với người đọc ở 
nước ta. Và nói chung, tác giả đã tỏ ra khá thành công trong chủ đích trình 
bày với công chúng  sự việc điển hình bi thảm tột cùng, như đã xảy ra tại 
một địa phương cụ thể là trong tỉnh Thanh Hóa thuộc miền bắc, cách nay 
đã trên nửa thế kỷ trong giai đọan “cách mạng long trời lở đất” hồi giữa 
thập niên 1950 ở phía bắc vĩ tuyến 17 nước ta.  

Và như đã ghi ở trên, ông Nguyễn Minh Cần, vốn là một cán bộ cao cấp 
của chế độ Hanoi hồi giữa thập niên 1950, thì ông đã viết bài giới thiệu và 
phân tích rất chi tiết và đày đủ cho cuốn sách này rồi. Vì thế, tôi chỉ xin ghi 
lại ở đây một cách thật ngắn gọn mấy cảm nhận riêng của mình, sau khi 
được đọc cuốn sách do nhà xuất bản gửi cho vào đầu tháng 6 vừa đây, 
vào lúc tôi sắp sửa phải rời thành phố Washington DC để đi nơi khác.  

1/ Trước hết, cuốn sách được phân bố trong tất cả là 46 chương, mà có 
chương chỉ dài có vài ba trang, nên thật dễ cho bạn đọc không có nhiều 
thời giờ để đọc liền một lúc trong một vài giờ. Như vậy, người đọc nào 
cũng có thể đọc từng chương một mỗi khi rảnh rỗi, hoặc có thể đọc lại một 
vài chương nào mà mình thấy cần phải coi lại cho thấu đáo hơn. Cách 
phân bố như vậy, quả thật là rất thuận tiện cho lớp độc giả lớn tuổi, hay 
cho người quá bận rộn không thể dành nhiều thời gian liên tục cho việc 
đọc cuốn sách này được.   



2/ Tuy đây là một cuốn tiểu thuyết với sự hư cấu cần thiết, nhưng tác giả 
đã căn cứ vào những sự kiện rất cụ thể xác thực, cũng như nêu cả danh 
tánh của nhiều nhân vật trong chế độ công sản thời đó, mà ai cũng có thể 
kiểm chứng được một cách dễ dàng. Như vậy, cuốn sách này có độ khả 
tín và chính xác rất cao. Người đọc có thể yên tâm, vì sau trên 50 năm, các 
điều mô tả trong suốt cuốn sách đã ăn khớp với tất cả những chứng từ rất 
đáng tin cậy từ các nguồn cung cấp khác nhau. Điển hình như bản sao 
“Giấy khai tử của nạn nhân Kiều Văn Nhạ” bị hành hình trong một cuộc 
đấu tố ở ngọai ô thành phố thủ đô Hanoi vào cuối năm 1955, do chính nhà 
chức trách địa phương đã cấp cho người vợ của nạn nhân vài năm sau đó, 
thì giấy khai tử này đã được đăng trên tạp chí “Thế Kỷ XXI” xuất bản tại 
California vào năm 2002. Cụ Kiều Văn Nhạ đây lại chính là thân phụ của 
người tù cũng nổi danh là ông Kiều Duy Vĩnh, một cựu sĩ quan của Quân 
đội Quốc gia hồi trước năm 1954. 

3/ Mặt khác tác giả đã trình bày sự việc một cách hết sức bình tĩnh, khách 
quan, thanh thóat, mà không hề có luận điệu hằn học, thù óan gì đối với 
những kẻ đã gây ra tội ác rùng rợn khủng khiếp đó. Tác giả cũng khá công 
minh trong việc nêu ra được sự động lòng cảm thương của một số người 
nông dân đối với các nạn nhân bị hành hạ tàn nhẫn, bị làm nhục nhã cực 
độ bởi các người phản phúc, mà trước đây đã từng chịu ơn từ chính gia 
đình của nạn nhân.  

Tuy vậy, cái ưu điểm nổi bật nhất trong cuốn sách này chính là ở chỗ tác 
giả đã vạch mặt chỉ tên đích danh thủ phạm có trách nhiệm chính yếu nhất, 
đó là người “lãnh tụ tối cao” Hồ Chí Minh, mà tác giả viết rất mỉa mai khôn 
khéo là “Hòang Thượng”, là “Đấng Chí Tôn, Chí Linh, Chí Thánh, Chí 
Thần”. Trong chương 4, tác giả đã mô tả khá chi tiết về thảm cảnh của 
“người cung nữ mà có con với Hòang thượng”, rồi bị giết một cách hết sức 
dã man tàn ác. Đó là chuyện của Cô Nông Thị Xuân đã ăn ở với ông Hồ 
vào năm 1955 và sinh ra một người con trai là Nguyễn Tất Trung, rồi cô bị 
Bộ trưởng Công An là Trần Quốc Hòan hãm hiếp , sau đó lại sai thuộc hạ 
đập đầu cho chết để phi tang. Vụ việc động trời này đã được nhiều người 
thuật lại, mà cụ thể nhất là do nhà văn Vũ Thư Hiên đã viết khá chi tiết 
trong cuốn Hồi ký “Đêm Giữa Ban Ngày” được xuất bản lần đầu tiên vào 
năm 1997 tại hải ngọai, mà sau đó đã được tái bản nhiều lần. 



Có thể nói rằng cuốn “Ngày Long Trời – Đêm Lở Đất” này sẽ có tác dụng 
rất mạnh trong việc góp phần vào chiến dịch “Giải trừ Huyền thọai Hồ Chí 
Minh”, mà Linh mục Nguyễn Hữu Lễ và Trung Tá Trần Quốc Bảo đã phát 
động từ mấy năm nay vậy. Tác giả đã không đại ngôn, đao to búa lớn khi 
dành cả chương thứ 40 để viết về “Quỷ Người – Người Quỷ” để mô tả cái 
xã hội do người cộng sản tạo ra. Và trong chương thứ 41 liền theo đó, với 
nhan đề là :” Đấng Chí Tôn, Chí Thánh, Chí Thần…”, tác giả đã mô tả về 
sự xuất hiện và phát biểu của “Đấng Tối Cao”, mà người đọc nào cũng có 
thể nhận ra được, đó chính thực là chân dung của Hồ Chí Minh.  

 Để tóm tắt lại, bài này chỉ ghi lại một vài cảm nhận riêng của người viết, 
sau khi vừa được đọc cuốn sách trên đường đi công tác tại khu vực miền 
Đông Nam nước Mỹ. Tác giả xin ghi lời cảm ơn đặc biệt đối với nhà văn 
Trương Anh Thụy đã thay mặt Nhà Xuất bản để gửi tặng cho cuốn sách 
đang được chuẩn bị để ra mắt độc giả tại vùng thủ đô Washington và tại 
California trong tháng 6 và 7 năm 2010. 

Nhân tiện, người viết cũng xin ghi thêm một điểm son nữa cho Nhà Xuất 
Bản vì đã kèm theo thêm mấy phụ bản rất có giá trị để minh họa cho cuốn 
sách quý này. Đặc biệt là bộ ảnh do nhiếp ảnh gia Liên Xô Dmitri 
Baltermants chụp tại Bắc Việt vào năm 1955, ngay “ nơi hiện trường đấu 
tố”. Và nhất là bản sao 2 bức thư của Ông Hồ Chí Minh viết tay bằng tiếng 
Nga gửi cho ´Đồng chí Stalin” hồi tháng 10 năm 1952 kèm theo bản  “Dự 
thảo về Cương lĩnh Ruộng Đất của Đảng Lao Động Việt nam”, được sọan 
thảo với sự cố vấn của Lưu Thiếu Kỳ là một nhân vật lãnh đạo nòng cốt 
của Đảng Cộng sản Trung quốc vào thời đó. 

Và cuối cùng, người viết xin trân trọng giới thiệu với quý bạn đọc : Đây là 
một cuốn sách rất có giá trị, cả về hình thức văn phong tân kỳ độc đáo, 
cũng như về nội dung sự việc được trình bày một cách rất chính xác và 
công minh, với sức hấp dẫn thuyết phục rất cao vậy đó /. 

Tennessee, ngày 7 tháng Sáu 2010 

Đòan Thanh Liêm 


