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Sáng qua trước khi ra sân bay về Sài Gòn, gã đi qua phố Hoàng Diệu, Hà Nội. Ngôi nhà 3, 4 tầng hai sáng 
đèn. Gã biết nơi ấy đang có lễ tang cụ Hoàng Thị Minh Hồ 103 tuổi vợ của cụ Trịnh Văn Bô nhà tư sản dân tộc 
đã hiến cho chính phủ Hồ Chí Minh 5147 lượng vàng khi mà ngân khố quốc gia trống rỗng. Gã tính vào để 
thắp nén nhang cho người đàn bà yêu nước từng tuyên bố: tôi cho chính phủ 1000 lượng vàng để chính phủ 
đút lót cho mấy tư lệnh của Tưởng Giới Thạch chỉ huy quân Trung cộng tại VN lúc đó chỉ vì muốn tránh đổ 

máu cho đồng bào và chiến sĩ của ta. 
 
Nhưng rồi gã nghĩ, thôi mình chỉ là anh dân hãy như bao người dân 
khác qua đường nhìn vào và lặng lẽ có lời cầu khấn cho một con người 
giàu có nhưng tử tế và yêu dân, yêu nước ở thời kỳ quá thiếu vắng 
những người như thế là được rồi. 
 
Gã từng học cùng lớp với Minh Châu con gái tướng Hoàng Văn Thái. 
Một cô gái xinh đẹp và trầm tính, học giỏi, nết na nhất lớp. Chả bao giờ 
nói chuyện với nhau, cũng như trong lớp gã chả bao giờ nói chuyện 
với Hoà Bình con gái tướng Giáp, 
Sơn Dương con trai thủ tướng Đồng 

bởi do gã tính khí kẻ bụi đời trong khi các bạn trên được gã liệt vào con 
vua quan. 

Đại tướng Hoàng Văn Thái chụp cùng con gái Hoàng Minh Châu tháng 4-1969 

 
Đi qua ngôi nhà 34, lúc này, gã cảm thấy buồn. Một câu hỏi được đặt ra: vì 
sao tướng Thái, người cùng tướng Giáp chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ , 
người từng nhiếu năm là tổng tham mưu trưởng chỉ huy quân đội đánh các 
loại giặc lại có thể không áy náy, hơn 30 năm cho đến khi mất , ở trong 
ngôi nhà của một người yêu nước đã cống hiến hầu hết gia sản cho đất nước, đang khó khăn về nơi ở như 
thế. 
 
Tướng Thái quá biết cái cam kết của mình với ông bà Bô khi mượn nhà cho gần nhà tướng Giáp và tướng 
Văn Tiến Dũng đang ở cho tiện việc chỉ huy quân đội chỉ trong hai năm. Tại sao sau cái hạn hai năm ấy lại 
không chủ động trả nhà? Và tại sao suốt 30 năm liền ông bà Bô đòi nhà được biết bao vị lãnh đạo cấp cao 
nhất như Trường Chinh, Phạm Văn Đồng... đồng ý phải trả nhà cho ông bà Bô mà vẫn không trả nhà?  
Tướng Thái thừa biết nếu trả nhà thì mình được cấp biệt thự ở những con phố như Phan Đình Phùng, Lý 
Nam Đế ngay lập tức, nhưng vẫn không tự thấy không phải về đạo lý mà chủ động ra đi. Buồn là buồn chỗ đó. 
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Tướng Thái được ghi nhận là tướng gần gũi thân cận với tướng Giáp, người được 
quân đội tôn vinh. Vậy thì vì sao..? Không khó trả lời. Ngôi nhà này có khuôn viên 
3000 m2 diện tích sàn 300 m2 là một trong biệt thự đẹp nhất, sang trọng nhất và lớn 
nhất, trên con phố đẹp nhất thủ đô. Vâng, cám dỗ đó không dễ mà từ bỏ. 
 

Tướng Thái là anh hùng của các cuộc chiến 
 
Cám dỗ. Biết bao người hùng không tiếc máu xương cho giành độc lập dân tộc 
nhưng đã không vượt qua được cám dỗ vật chất… Nếu tướng Thái quyết định trả 
nhà như cam kết và cùng gia đình rời nhà, chắc chắn ngôi nhà ấy vẫn không đước trả 
lại cho ông bà Bô vì một chính sách bất đạo lý hơn bất cứ bất đạo lý nào là chính sách cải tạo tư sản và quốc 
hữu hoá, thì giờ đây tướng Thái đã được nhắc đến như một tấm gương đẹp của một anh hùng, một tướng tài 
đức của quân đội không có lòng...tham. Buồn. 

 
Gã hiểu vì sao Mandela lãnh tụ Nam Phi được cả thế giới tôn vinh. Không chỉ vì ông 
yêu nước chống lại chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, đấu tranh cho công bằng mà còn 
vì tính nhân văn của ông sáng ngời. Khi người da đen bị áp bức giành chính quyền từ 
tay người nhà giàu da trắng, ông không hề có bất cứ cuộc cải tạo tư sản, địa chủ nào 
hết. Ông đã mua lại các tài sản của người giàu để chia lại cho người nghèo với giá 
mà người giàu đồng tình. Ông phân biệt rõ có người giàu yêu nước, tử tế để tôn vinh 
và mời họ làm lãnh đạo đất nước. Còn đất nước của gã theo dòng chảy khác. Cải tạo 
tuốt. Tịch thu tuốt nhân danh cái gọi là công bằng cho người nghèo. 
 
Bi kịch của đất nước từ đây đâu chỉ của riêng những Nguyễn Thị Năm, những Trịnh 

Văn Bô... Và như thế câu chuyện 
ngôi nhà 34 Hoàng Diệu là câu 
chuyện chứng nhân một thời của 
Lịch sử mà bài học của nó vẫn 
còn rất nóng hổi cho đến hôm 
nay. Bài học của Đạo lý. Sau khi 
bà quả phụ nhà tư sản dân tộc 
Trịnh Văn Bô qua đời gần đây, vụ 
mượn/cướp ngôi biệt thự 34 
Hoàng Diệu, Hà Nội của gia đình ông mới hé lộ nhiều chi tiết trước công 

luận. Vụ cướp liên quan đến vài "danh tướng" vốn được xem là "anh hùng dân tộc", như Hoàng Văn Thái và 
Võ Nguyên Giáp. Điều đáng nói là chính thể chế chính trị và luật pháp mà họ dựng lên đã bảo trợ và dung 
túng cho hành vi cướp giữa ban ngày đó.  
 
Tôi không nghĩ những danh tướng Pháp như De Gaulle, De Lattre de Tasigny hay Leclerc, từng là đối thủ của 
các tướng [cướp] cộng sản trên chiến trường năm xưa, lại có thể hành động như bọn giặc cướp như thế, vì 
dù sao họ vẫn thuộc dòng dõi quý tộc danh giá. 
  
Tướng tá xứ này càng ngẫm chỉ thấy toàn hạng tiện nhân. 
 
Lưu Trọng Văn 
 

https://webmail.west.cox.net/do/redirect?url=https%253A%252F%252Fmaps.google.com%252F%253Fq%253D34%252BHo%2525C3%2525A0ng%252BDi%2525E1%2525BB%252587u%2526entry%253Dgmail%2526source%253Dg
https://webmail.west.cox.net/do/redirect?url=https%253A%252F%252Fmaps.google.com%252F%253Fq%253D34%252BHo%2525C3%2525A0ng%252BDi%2525E1%2525BB%252587u%252C%252BH%2525C3%2525A0%252BN%2525E1%2525BB%252599i%2526entry%253Dgmail%2526source%253Dg
https://webmail.west.cox.net/do/redirect?url=https%253A%252F%252Fmaps.google.com%252F%253Fq%253D34%252BHo%2525C3%2525A0ng%252BDi%2525E1%2525BB%252587u%252C%252BH%2525C3%2525A0%252BN%2525E1%2525BB%252599i%2526entry%253Dgmail%2526source%253Dg

