
Chính Sách “Hòa Hợp” với Việt Kiều Chưa Thành Công 
  
Lời dẫn của GS. Nguyễn Đăng Hưng:  
Báo Thanh Niên có đến nhà phỏng vấn tôi nhân dịp 30/4. Sau khi biên tập lại, nhà báo đã gởi cho tôi bản cuối cùng như sau. Tuy nhiên 
sau đó có lẽ vì những lý do riêng không thấy bài phỏng vấn xuất hiện trên mặt báo hôm nay 30/4/2013. 
Tôi quyết định đăng tải nguyên văn lên blog cá nhân này. 
  
***** 
  
Bài của Thanh Niên Online:  
 
Lịch sử xây dựng đất nước Việt Nam cho thấy thời đại nào mà người đứng đầu đất nước giải quyết tốt vấn đề 
hòa hợp dân tộc, đưa đoàn kết dân tộc lên trên mâu thuẫn cục bộ trong quá khứ sẽ mang lại sự hưng thịnh, 
phát triển cho đất nước, cho dân tộc. 
 
“Đối với tôi, ngày 30.4 là ngày thống nhất đất nước trở lại, tái khẳng định nước Việt Nam là một, dân tộc Việt 
Nam là một, lãnh thổ Việt Nam là một. Tuy nhiên, hơn 30 năm qua, chúng ta đã bỏ lỡ cơ hội hòa hợp dân tộc. 
Mà sự bỏ lỡ cơ hội này càng này càng thấm sâu vào hồn dân tộc và càng ngày càng thể hiện điểm yếu, khó 
khăn đáng lẽ không để xảy ra” - Giáo sư (GS) Nguyễn Đăng Hưng phát biểu với Thanh Niên liên quan đến 
vấn đề hòa hợp dân tộc.  
 
“Giấc mộng Việt Nam bị dập tắt”  
 
Báo Thanh Niên: Được biết sau năm 1975, ông từng có ý định trở về Việt Nam góp tay xây dựng đất nước?  
 
GS Nguyễn Đăng Hưng: Tôi sang Bỉ năm 1960 và từ đó đến trước thời điểm 1975, tôi cùng với anh em du học 
sinh ở nước ngoài tổ chức biểu tình phản đối chiến tranh. Bởi chiến tranh còn tiếp diễn thì người dân là đối 
tượng phải chịu đau khổ và mất mát nhiều nhất. 
  

 
Hình chụp tại Sài Gòn, Tết Bính Thìn 1976 
 
Tết Bính Thìn năm 1976, sau sự kiện thống nhất đất nước chưa đầy 
một năm, tôi đã có mặt ở Việt Nam, đi theo đoàn chuyên gia, trí thức 
Việt kiều do Chính phủ lúc bây giơ mời để ăn cái tết hòa bình đầu tiên 
của đất nước. Phải nói lúc đó, khi về Việt Nam, tâm lý chung của anh 
em Việt kiều nói chung là rất phấn chấn, hồ hởi. 
  
Riêng tôi, từ khi đi du học, tôi đã chuẩn bị tâm thế là sau này sẽ về Việt 

Nam đưa sở học của mình và cùng góp tay xây dựng đất nước. 
  
Báo Thanh Niên: Nhưng tại sao sau đó ông lại không trở về nữa? 
  
GS Nguyễn Đăng Hưng: Dù tâm trạng lần về nước ăn tết lần đầu tiên rất hồ hởi nhưng có một số chứng kiến 
khiến tôi băn khoăn. 
  
Khi ở Hà Nội, một anh Việt kiều rất trẻ trong đoàn mặc quần ống voi (quần ống loe – PV). Anh này khi đi ngoài 
phố đã bị lực lượng thanh niên xung phong giữ lại. Họ nói chiếc quần ống voi là sản phẩm chủ chủ nghĩa tư 
bản, không thể mặc ở thủ đô Hà Nội được và yêu cầu cắt bỏ. Lúc đó, trong tôi đã đặt câu hỏi tại sao lại có sự 
xâm phạm cá nhân như thế nhưng rồi câu hỏi cũng nhanh qua để nhường chỗ cho niềm vui thống nhất. 
  
Có một sự cố ở Sài Gòn làm tôi nhớ mãi. Trước đó, khi gặp gỡ anh em Việt kiều, Thủ tướng Phạm Văn Đồng 
nói giờ hòa bình rồi, anh em Việt kiều về nước có thể chụp hình thoải mái. Tuy nhiên, chiều 30 tết, tôi cùng 
đứa cháu họ đi thăm thú đường hoa Nguyễn Huệ. Tới thị sảnh ủy ban nhân dân thành phố, thấy khung cảnh 
hữu tình quá, tôi đưa máy ảnh ra bấm một pô kỷ niệm. Không ngờ lại dính một anh công an bảo vệ trong tấm 
hình. 



  
Thế là lúc đó chú cháu tôi bị bắt về đồn công an dù trước đó tôi đã cố 
giải trình rằng mình là Việt kiều về thăm nước, thấy cảnh đẹp thì chụp 
chứ không hề có cơ gì. Tôi cũng đề nghị gọi điện cho ủy ban Việt kiều 
sang bảo lãnh. Nhưng họ không nghe mà vẫn nhốt và căn vặn hai chú 
cháu tôi tới khuya. Hơn 1 giờ khuya, chú cháu tôi mới được thả ra. Khi 
đó thời khắc giao thừa thiêng liêng đã qua mất rồi. Sự kiện này cứ làm 
tôi canh cánh trong lòng.  
   
Lớp thỉnh giảng chuyên ngành “Phương pháp phần tử hữu hạn” do Ủy ban 
Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước tổ chức tại trường ĐH Giao thông Vận tải hè 

1977 
 
Năm 1977, tôi về nước giảng dạy nằm trong dự án do Bỉ tài trợ cho Việt Nam. 
Năm 1979, tôi lại về nước cũng với mục đích giảng dạy. Đây là lần dò xét để tôi có thể quyết định về hẳn Việt 
Nam hay không. Tuy nhiên lúc này, nền kinh tế trong nước và nhất là ở Sài Gòn đã lộ hẳn sự sa sút. Đây là 
lần đầu tiên, nhiều người dân Sài Gòn phải ăn bo bo. Tôi thấy lúc này đặt ra những vấn đề khoa học tính toán 
cao siêu như không đâu vào đâu nữa. Khoa học đã trở thành một thứ xa xỉ vô vị trong một khung cảnh xã hội 
chưa giải quyết được miếng cơm manh áo… 
  
Trong thời gian ở Sài Gòn, thi thoảng tôi hay đi dạo thành phố bằng xích lô. Một lần nhìn anh xích lô, gương 
mặt sáng sủa, ăn nói lời lẽ rành mạch, tầm hiểu biết khá sâu và cao, tôi lấy làm lạ. Chú ý nhìn mãi tôi mới nhớ 
ra: 
-   Có phải anh là Cẩn không? Cẩn học trường Ponts bên Paris về nước năm 67? 
Người đạp xích  lô đáp:  
-   Vâng, Cẩn đây. Còn anh có phải là Hưng không? Hưng đi Bỉ năm 60 phải không? 
Tôi thấy xót xa khi thấy khi thấy anh bạn học xuất sắc tôi từng thán phục ngày nào bây giờ trong bộ dạng tiều 
tụy, khổ sở phải đạp xích lô kiếm ăn qua ngày. 
  
Rời Sài Gòn, ở sân bay Tân Sơn Nhất, một lần nữa nhìn lại gia đình, bè bạn đi đưa tiễn, nhìn những ánh mắt 
đăm chiêu, những gương mặt hốc hác, lòng tôi như có gì ảm đạm, xót xa hơn những chuyến trước. Sang Bỉ, 
tôi tiến hành nhập quốc tịch mới. Từ đó giấc mộng về xây dựng Việt Nam bị dập tắt. Sau này, tôi có một thời 
gian khá dài giảng dạy ở châu Phi. Ở đây tôi gặp rất nhiều anh em Việt Nam sang đây làm chuyên gia. Dù 
quan điểm mỗi người không giống nhau nhưng tất cả đều xót xa là đáng lẽ ra tài sức mình phải về xây dựng 
đất nước chứ không phải ở một đất nước châu Phi xa xôi thế này. 
  
Trí thức không thấy an lòng 
  

Báo Thanh Niên: Tại sao sau này ông lại quyết định trở về? 
  
GS Nguyễn Đăng Hưng: Năm 1989, sau thời điểm đất nước 
đổi mới tôi mới quyết định về lại. Lần này tôi đem một dự án 
nhỏ khoảng 20.000 USD về giúp đỡ Việt Nam. Thời gian này, 
tôi cũng đi thỉnh giảng tại một số trường đại học ở Sài Gòn, 
Đà Nẵng, Hà Nội. 
 
Năm 1990 tổ chức semina, tặng máy tính và phần mềm tính 
toán cho ĐH Bách Khoa Tp HCM qua tài trợ của Cộng đồng 
các nước nói tiếng Pháp.  Ở Việt Nam thời điềm này có sự 
thay đổi sâu sắc nhất là đổi mới về kinh tế. Nhưng sự đổi mới 
này theo tôi đánh giá là vẫn chưa đủ để đưa đất nước phát 

triển nhanh và mạnh. Nếu không có sự thay đổi tiếp theo, nếu không có đổi mới về cơ chế chính sách, đổi mới 
về chính trị, thì Việt Nam không thể nào cất cánh được. 
  
Hiện nay, Việt Nam đang tụt hậu ngay cả so với những nước trong khối Đông Nam Á. Đó là điều mà trí thức 
Việt kiều như chúng tôi luôn canh cánh ngày đêm, không an lòng được. Tôi vẫn cho rằng kỳ thay đổi hiến 



pháp lần này là một vận hội mới để giải quyết vấn đề hòa hợp dân tộc. Đất nước đã thống nhất gần 40 năm 
nhưng hiện Việt Nam vẫn chưa thực hiện được hòa hợp dân tộc.  
  
Theo tôi hiến pháp phải là luật mẹ cho toàn dân, phải được nhân dân phúc quyết, phải đáp ứng hoài bảo tự do 
dân chủ thực sự cho mọi người Việt Nam, phải thoát ra khỏi lợi ích cục bộ thì mới là cơ sở cho việc hòa hợp, 
hòa giải vẫn còn bỏ dở gần 40 năm nay, thời gian đủ để Hàn Quốc, một nước có trình độ kinh tế văn hóa 
tương đương với Miền Nam trước 1975 trở thành một cường quốc kinh tế và công nghệ. 
  
Báo Thanh Niên: Là người có nhiều năm sống ở nước ngoài và có nhiều dịp gặp gỡ, tiếp xúc với bà con Việt 
kiều, ông có thể cho biết tâm tư tình cảm của Việt kiều trong vấn đề hòa hợp dân tộc? 
  
GS Nguyễn Đăng Hưng: Tôi là người luôn lạc quan và luôn tìm cách vận động Việt kiều về xây dựng đất 
nước. Tuy nhiên, sau 10 năm đúc kết Nghị quyết 36 về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài có thể 
thấy việc thu hút Việt kiều về xây dựng đất nước chỉ còn là một khẩu hiệu. thiếu thực chất, thiếu nội dung, nhất 
là chưa bao giờ được tổ chức thực hiện một cách nhất quán, bài bản, thông suốt… Trao đổi với tôi, rất nhiều 
Việt kiều có tâm huyết rất thất vọng về chính sách kêu gọi Việt kiều cũng như hòa hợp dân tộc. Bây giờ trí 
thức Việt kiều về giúp Việt Nam rất ít trong tổng số 300 ngàn trí thức, chuyên gia Việt kiều ở nước ngoài. Một 
con số quá nhỏ so với tiềm lực. Bởi chính sách mở rộng dân chủ,  trong đó việc chiêu mộ trí thức Việt kiều về 
tham gia xây dựng đất nước còn nhiều bất cập. 
 
  

 
GS Nguyễn Đăng Hưng  từng là Chủ nhiệm Bộ môn Cơ học phá hủy thuộc Khoa Kỹ thuật hàng 
không không gian tại Đại học Liège, Vương quốc Bỉ. 
Ông từng được vinh danh là một trong những người nước ngoài làm cho nước Bỉ đổi thay. 
Ông đã đào tạo thành công cho Việt Nam gần 318 thạc sỹ và trong số đó, gần 60 tiến sỹ đã bảo 
vệ thành công luận văn tiến sĩ tại các trường đại học tiên tiến trên thế giới.  
 


