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Chúng ta được đọc nhiều bài viết về chiến dịch truy diệt 
văn hóa miền Nam của CS sau tháng 4-1975 mà Cộng 
Sản kết tội là “văn hóa nô dịch, đồi trụy phản động”. Hết 
thảy đều mang việc đốt sách ra để làm bằng chứng cho 
tội ác diệt văn hóa miền Nam này. 
 
Việt Nam vốn tự hào là quốc gia có hơn 4000 năm văn 
hiến, nhưng sách vở của người xưa để lại thì rất ít. 
Nguyên nhân chính là vì quân nhà Minh bên Tàu đã ra 
lệnh hủy hết sách vở ngay trong những ngày đầu đô hộ 
nước ta để dễ bề cai trị. Sau này, cuộc Cách mạng Văn 
hóa tại Trung Hoa từ năm 1953 đến 1966 cũng đã gây 
nhiều ảnh hưởng đến miền Bắc. Do đó, xét về mặt lịch 
sử, Việt Nam đã trải qua rất nhiều thời kỳ sách vở bị tiêu 

hủy cho phù hợp với những thay đổi qua các giai đoạn chính trị. 
 
Trên thực tế, tại miền Bắc, ngay sau khi tiếp quản Hà Nội, việc kiểm duyệt sách báo, bài viết trước khi đem 
phổ biến ra công chúng đã được thực hiện ngay từ năm 1954. Đối với các loại sách báo đã in ra từ trước 
1954 dưới thời Pháp thuộc cũng đã bị đốt. Thế cho nên, việc đốt sách tại miền Nam năm 1975 chỉ là rập 
khuôn của chính sách cũ năm 1954. Hồi ký của Một người Hà Nội ghi lại sự kiện đốt sách năm 1954 khi Việt 
Nam Dân chủ Cộng hòa tiếp quản miền Bắc:  

“Chơi vơi trong Hà Nội, tôi đi tìm thầy xưa, bạn cũ, hầu hết đã đi Nam. Tôi phải học năm cuối cùng, Tú 
tài 2, cùng một số ‘lớp Chín hậu phương’, năm sau sẽ sáp nhập thành ‘hệ mười năm’. Số học sinh ‘lớp 
Chín’ này vào lớp không phải để học, mà là ‘tổ chức Hiệu đoàn’, nhận ‘chỉ thị của Thành đoàn’ rồi ‘phát 
động phong trào chống văn hóa nô dịch!’. Họ truy lùng… đốt sách! Tôi đã phải nhồi nhét đầy ba bao 
tải, Hiệu đoàn ‘kiểm tra’, lục lọi, từ quyển vở chép thơ, nhạc, đến tiểu thuyết và sách quý, mang ‘tập 
trung’ tại Thư viện phố Tràng Thi, để đốt. Lửa cháy bập bùng mấy ngày, trong niềm ‘phấn khởi’, lời hô 
khẩu hiệu ‘quyết tâm’, và ‘phát biểu của bí thư Thành đoàn’: Tiểu thuyết của Tự Lực Văn Đoàn là… 
‘cực kỳ phản động!’ Vào lớp học với những ‘phê bình, kiểm thảo… cảnh giác, lập trường”. 

 
Tại miền Nam, trong thời điêu linh ngay sau ngày 30/4/1975, việc đốt sách được thể hiện qua chiến dịch Bài 
trừ Văn hóa Đồi trụy-Phản động. Tự bản thân khẩu hiệu trong chiến dịch đã nêu rõ 2 mục đích:  

(1) về chính trị, bài trừ các luồng tư tưởng phản động chống đối chế độ và  
(2) về văn hóa, xóa bỏ hình thức được coi là ‘đồi trụy theo hình thức tư bản’. 

 
Trên báo Sài Gòn Giải phóng phát hành ngày 25-5-1975 có đăng buổi ra quân mở màn cho chiến dịch này, 
như sau: 

“Ngày 23-5-1975, trên nhiều đường phố Sài Gòn, “khí thế ra quân” của chiến dịch vô cùng sôi nổi: 
“Đoàn thanh niên nam nữ đi qua các đường phố và hô to nhiều khẩu hiệu đả đảo văn hóa ngoại lai đồi 
trụy mất gốc phản động. Đi đầu là xe phóng thanh với một biểu ngữ dài có ghi: ‘Đội thanh niên sinh 
viên học sinh xung kích bài trừ văn hoá dâm ô phản động’. Theo sau là sinh viên, học sinh sắp hàng 
bảy, hàng tám xuất phát từ trụ sở của lực lượng thanh niên tự vệ Thành phố, số 4 Duy Tân. Đoàn diễn 
hành kéo dài có đến hàng cây số đường, tất cả mọi người đều có một tấm biểu ngữ trên tay…”.  

 
Ngay sau cuộc tuần hành trên đường phố của hàng chục ngàn thanh niên vệ binh, “đồng bào và các tiệm sách 
đã đem nộp cho đội Quận 7 một số lượng sách báo đồi trụy phản động, tất cả là mười ba xe ba gác. Ngoài ra 
các hàng sách bày bán trên hai lề đường Lê Lợi, Công Lý cũng tự nguyện dọn sạch và đem nộp. Trên đường 
Hai Bà Trưng cũng có ba nhà sách tự động đem nộp trên hai mươi cuốn. Đặc biệt, cùng ngày này, 22-5-1975, 
nhà sách Phúc Bài, 186 Nguyễn Thiện Thuật, Sài Gòn 3 đã tự nguyện đem nộp cho Hội Bài trừ Văn hoá đồi 



trụy phản động bốn ngàn cuốn sách các loại”. Sau đó, đám thanh niên chia nhau từng tốp, xông vào những 
nhà mà chúng nghi ngờ, lục lạo rồi tịch thu sách vở. 

 Một Luật Sư tủ sách có độ 2.000 cuốn, đem đốt ở trước cửa nhà, chủ ý cho công an phường biết. Rồi 
kêu ve chai lại cân sách cũng ngay dưới mắt công an. 

 Còn ông bạn Vương Hồng Sển có nhiều sách cổ, quí, lo lắng lắm mà cũng uất ức lắm, viết thư cho Sở 
Thông tin Văn hóa, giọng chua xót xin được giữ tủ sách, nếu không thì ông sẽ chết theo sách. 

 
Lần đó sách ở Sài gòn bị đốt rất nhiều. Nghe nói các loại đồi trụy và kiếm hiệp chất đầy phòng một ông chủ 
thông tin quận, và mấy năm sau ông ấy kêu người lại bán với giá cao. 
 
Một trong những việc làm cấp thiết của nhà cầm quyền cs khi miền Nam sụp đổ là niêm phong, tịch thu sách 
tại các thư viện. Những tác phẩm của nhà in, nhà xuất bản và nhà sách lớn tại Sài Gòn như Khai Trí, Sống 
Mới, Độc Lập, Đồng Nai, Nam Cường, Trí Đăng… đều bị niêm phong và cấm lưu hành. bài trừ văn hóa đồi 
trụy. 
 
Như vậy chúng ta đã thấy VGCS đã bộc lộ tính chất gì? 
Thưa đó là chính sách ngu dân mà chúng đang áp đặt vào hệ thống giáo dục của thế hệ trẻ sau này để duy 
trì cái Đảng 'còn tiền còn của', đồng thời để dễ bề cai trị quê hương dân tộc VN của chúng ta bằng một hệ 
thống giáo dục nhồi sọ và xuống cấp,  vì hầu hết mọi người ở trong nước đã thấy rõ mức độ tệ hại của 
đám Giáo sư, Tiến sĩ, Thạc sĩ giấy của đám dốt mua bằng.  
 

 Chỉ nhìn vào các bài vở đầy tính sát nhân của các lớp bậc Tiểu học cũng đã đủ nêu lên một chế độ 
khát máu.  

 Chỉ nhìn và đọc thử cái bộ "Tiếng Việt mới" của cái gọi là Phó giáo sư Buồi Hiền thì người dân cũng đã 
đủ điên đầu rồi. Thưa quý vị !!  
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