
có lẽ vẻ đẹp quán xuyến suốt 
toàn bộ các tác phẩm báo chí 
của cây bút lão thành Hữu thọ 

chính là tinh thần đối thoại thẳng thắn 
với xã hội của người làm báo chuyên 
nghiệp.

trong phong cách viết của ông, phẩm 
chất này không khi nào chịu ngưng 
nghỉ. tuổi càng cao, các bài báo mang 
phẩm chất đối thoại càng náo động, 
càng trở nên độc sáng. ông quả là một 
trong những hình ảnh tiêu biểu cho 
báo chí cách mạng việt nam. chính 
vì vậy, với tinh thần đấu tranh vốn có 

của mình, ông đã đặt tên cuốn sách 
vừa xuất bản là Đối thoại. và đặc biệt, 
tất cả các bài báo được tập hợp trong 
sách này, đều là bài viết mang đúng 
tinh thần “đối thoại”, cho dù ông ở vị trí 
nhân vật "bị" các nhà báo phỏng vấn. 
và ông đã trả lời, trong tư thế và trên 
tinh thần đối thoại sòng phẳng, minh 
bạch và dũng cảm.

các nhà báo viết về ông đều là những 
nhà báo giỏi tác nghiệp trong thể loại 
phỏng vấn. thuộc về những tờ báo 
khác nhau, họ đã biết ứng dụng sáng 
tạo tinh thần đối thoại của chính cây 

bút nhà nghề Hữu thọ vào bài phỏng 
vấn của mình và thật sự, họ đã tạo 
nên vẻ đẹp chính luận riêng biệt của 
từng tờ báo, của từng phong cách cá 
nhân, qua các bài viết hiện diện trong 
tập sách này: nhân dân, lao động, 
tuổi trẻ, an ninh thế giới, văn nghệ 
quân đội, pháp luật, tiền phong, kinh 
doanh & tiếp thị, nhà báo & công 
luận, nông nghiệp việt nam, Đầu tư, 
Đời sống & pháp luật,…

bởi vậy, tôi không ngạc nhiên khi talk 
show “khi người ta trẻ” kênh vtv6 của 
ban thanh thiếu niên, Đài tHvn,  phát 

  nHà báo Hữu tHọ:

 người tHícH Đối tHoại
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sóng lần đầu vào 20h ngày 19 tháng 
6 năm 2008, đã mời ông “xông đất”, 
thực hiện cuộc đối thoại tay đôi (thời 
lượng 90 phút) về nghề báo, giữa 
ông - 78 tuổi đời, hơn 50 năm tuổi 
nghề, 20 đầu sách - với nhà báo trẻ vũ 
nguyên - 27 tuổi, phóng viên báo sài 
gòn tiếp thị. 

         là nhà báo chuyên nghiệp, Hữu 
thọ biết chắc rằng nhà báo chỉ có thể 
đối thoại với xã hội bằng cách thông 
tin về những vấn đề thời sự “nóng”, 
đang được cả xã hội đương đại quan 
tâm, trăn trở nghĩ suy, tìm cách tháo gỡ 

để phát triển hài hoà, vững chắc, nhất 
là xã hội việt nam hiện đại, vốn xuất 
phát từ một xã hội nông nghiệp tiểu 
nông, mang đậm căn tính nông dân, 
đã và đang phải tiến đến một xã hội 
“công nghiệp hoá”, “hiện đại hoá”, “đô 
thị hoá”, với mục tiêu: dân giàu, nước 
mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, 
văn minh…ông tự nghiệm sinh rằng, 
muốn đối thoại với công chúng báo 
chí, trước hết nhà báo phải biết nghe, 
nhìn, phát hiện, chọn lọc và phản ánh 
thật nhanh nhạy những vẫn đề xã hội, 
nảy sinh hàng ngày trong đời sống 
dân chúng. nhưng muốn “biết” như 
thế, rất cần một điểm tựa nghề nghiệp 
đặc thù: “phải có mắt sáng, lòng trong, 
bút sắc”. và hơn hết, phải xuất phát từ 
tinh thần dân chủ, phải thông tin vì 
quyền lợi dân chúng, phải đại diện 
cho công chúng báo chí, nhất là khi 
cần đối thoại với các vị lãnh đạo Đảng 

và nhà nước về các vấn đề phát triển 
văn hoá, kinh tế, xã hội…của đất nước, 
đặc biệt trong thời điểm việt nam gia 
nhập Wto…có lẽ vì thế, Hữu thọ sẵn 
lòng nhận biệt danh “người hay cãi”, 
cũng là tên cuốn sách (tập hợp các 
bài báo của ông, 1987-1991, in tại nhà 
xuất bản sự thật 1991, nhà xuất bản 
thanh niên, 1999). cũng không ngẫu 
nhiên, Hữu thọ nằm lòng lời bác Hồ 
căn dặn báo chí: “mỗi chữ viết, mỗi lời 
nói phải thể hiện một tư tưởng, một 
ước ao của nhân dân”. bởi vậy, càng 
không tình cờ mà ông lấy tín niệm 
cho nghề báo của mình, cái “di ngôn” 

sâu sắc của nhân vật lịch sử Đào duy 
từ: “ước tôi hay gián, ước chúa hay 
nghe” (mong rằng bề tôi hay can gián, 
mong rằng những người lãnh đạo 
biết nghe). vì vậy, càng không ngẫu 
nhiên khi cánh báo chí đặt tên các bài 
phỏng vấn Hữu thọ trong cuốn sách 
này, đều xuất phát từ sự hiểu biết tính 
cách báo chí đặc biệt của Hữu thọ: 
“làm thế nào để nghe được tiếng 
nói thật của dân?”, “ngăn chặn bệnh 
“chạy” phải bịt các cửa “chạy”!”, “người 
tài phải biết tự bảo vệ mình”, “không ai 
hội nhập bình đẳng với cái bóng của 
mình”, “nông dân chưa được hưởng 
thụ bình đẳng những thành quả của 
đổi mới”, “cần có tư duy mới và tầm 
nhìn xa trong vấn đề “tam nông”, 
“không thở dài trước tham nhũng”, 
“báo chí là một thế lực cần được tôn 
trọng”, “trong nghề buôn đừng đi 

buôn chữ”…

khi viết, Hữu thọ luôn trăn trở giữa 
cái nhanh và cái đúng trong cái nghề 
mà ông gọi là “nghề bút mực đầy gian 
khó” này. ông tâm sự: “nhanh mà phải 
đúng”. công chúng muốn có tin nhanh 
nhưng quan trọng là phải tin đúng”. 
vì chỉ nhà báo luôn thông tin nhanh 
và đúng mới là nhà báo, một tờ báo 
luôn thông tin nhanh mà đúng mới 
trở thành tờ báo được công chúng tin 
cậy, vì trên sự đời này không ai muốn 
trở thành người bị lừa. “tin cậy” luôn là 
sự đánh giá cao nhất của công chúng 
với một tờ báo, một nhà báo”. 

thành công của các bài phỏng vấn 
trong cuốn sách này chính là thành 
công “kép”, mang ý nghĩa tích cực đối 
với sự vận hành guồng máy báo chí 
ở việt nam. nó hiển thị tích cực cuộc 
chuyển giao và tiếp nối giữa quyết liệt 
của thế hệ nhà báo sau với một nhà 
báo lão thành. có thể rút một kinh 
nghiệm hữu ích cho riêng loại bài này: 
bài phỏng vấn, nhất là ở đẳng cấp 
cao, giữa nhà báo và nhà báo, nhất 
định phải mang tinh thần cốt lõi là đối 
thoại, về các vấn đề nóng, luôn đặt ra 
từ thực tiễn xã hội đương đại và đặt 
ra từ chính thực tiễn nóng bỏng của 
nghề báo ở việt nam.

Đọc Đối thoại, theo cách làm sách về 
một nhà báo qua các bài phỏng vấn 
hay, trên tinh thần đối thoại thâm thuý 
như thế, tôi có cảm giác được xem một 
trận cầu hay với vẻ đẹp hiện đại nhất 
của bóng đá tấn công. khi gấp sách 
Đối thoại, tôi bỗng nhớ một câu Hữu 
thọ nói nhẹ như không: “có những 
lúc phải biết nhu, giữ thế, nhưng làm 
báo thì phải dấn thân, mình có yêu cái 
sự kiện, nhân vật đó mười lần thì mới 
hi vọng làm độc giả yêu một lần”.
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