
NHẬN ĐỊNH: CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN ĐÃ 

THUC SU TIÊU VONG VĨNH VIỄN 

TẠI VIỆT NAM. 

 

Thiện Ý. 

 

Tiêu đề này là một khẳng định, không còn là 

nghi vấn. Vì thực tế quả thực là như 

vậy.Vâng, thưa quý khán thính giả quốc dân 

Việt Nam trong và ngoài Việt Nam. 

 

Như chúng tôi đã trình bày trong hai bài viết  

trên “diễn đàn bạn đọc” của Đài VOA; cũng 

như trình bày trong hai chương trình liên 

tiếp số 23 và 24 trước đây trên diễn đàn này 

với hai chủ đề  “ 45 năm Việt Cộng xây 

dựng xã hội chủ nghĩa thành hay bại?”- và 

“Triển vọng tương lai “định hướng XHCN” 

tại Việt Nam có hay không?”.Sau khi lập 

luận và chứng minh bằng các sự kiện thực tế 

khách quan, chúng tôi đã kết luận: mục tiêu 

xây dựng thử nghiệm mô hình xã hội chủ 

nghĩa tại Việt Nam của đảng CSVN, coi như 



đã thất bại hoàn toàn và vĩnh viễn, không 

còn triển vọng hiện thực trong tương lai gần 

xa. 

 

Vì thế trong chương trình phát hình thứ 65 

hôm nay, chúng tôi chỉ xác tín, rằng “Chế độ 

cộng sản tại Việt Nam hiện nay không còn, 

đã thực sự bị tiêu vong về bản thể”, chỉ còn 

tồn tại cái vỏ bên ngoài dưới bảng 

hiệu“Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa”.Nghĩa 

là một chế độ “Đỏ vỏ CS” mà “Xanh lòng 

tư bản”.Vì cái lòng là bản chất bên trong đã 

bị tiêu vong, để giờ đây chỉ còn là  môt cái  

“vỏ đỏ CS” bên ngoài . Nói cách khác, chế 

độ cộng sản như con bệnh, đã chết lâm sàng 

(chết trên giường bệnh) tại Việt Nam, chỉ 

còn chờ thời điểm thuận lợi mai táng. 

 

Nói đúng ra, thay vì dùng tiêu đề “Chế độ 

CS đã tiêu vong vĩnh viễn tại Việt Nam”, 

chính xác và cụ thể hơn phải dùng tiêu đề 

“Công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa tại 

Việt Nam đã thất bại hoàn toàn và vĩnh 



viễn”. Vì rằng chế độ XHCN (giai đoạn đầu 

chế độ CS) mới ở giai đoạn xây dựng, sau 

20 năm (1975-1995) đã thất bại, chưa có chế 

độ XHCN tại VN thì tiêu vong chế độ này 

sao được?.Ngay cả Liên Xô nước đầu tiên 

xây dựng XHCN sau 74 năm (1917-1991) 

vẫn chưa thành thì đã sụp đổ vào năm 1991. 

Vậy bây giờ để chứng minh chủ đề hôm nay 

chúng tôi lần lượt trình bày: 

   (I)- Sự mâu thuẫn giữa lý luận về chế độ 

XHCN và thực tiễn chứng minh chế độ CS 

đã tiêu vong vĩnh viễn tại Việt Nam. 

   (II)- Nguyên nhân  nào dẫn đến sự tiêu 

vong vĩnh viễn chế độ CS tại Việt Nam 

 

I/- SỰ MÂU THUẪN GIỮA LÝ LUẬN 

VÀ THỰC TIỄN CHỨNG MINH CHẾ 

ĐỌ CỘNG SẢN ĐÃ TIÊU VONG THỰC 

SỰ TẠI VIỆT NAM. 

 

Để chứng minh sự tiêu vong của chủ nghĩa 

cộng sản tại Việt Nam, chỉ cần đối chiếu 

giữa lý luận của chủ nghĩa CS về chế độ xã 



hội chủ nghĩa với thực tiễn, về vai trò của 

đảng CSVN và công cuộc xây dựng mô hình  

xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam, sau 25 năm 

“Mở cửa” đi theo con đường “Kinh tế thị 

trường, định hướng tư bản chủ nghĩa” được 

ngụy trang bằng con đường “Kinh tế thị 

trường, định hướng xã hội chủ nghĩa”. 

 

1.- Lý luận và thực tiễn mô hình  xã hội 

chủ nghĩa tại Việt Nam trong quá khứ.  

 

Trong quá khứ xa gần, đảng Cộng sản Việt 

Nam đã vận dụng lý luận của chủ nghĩa 

cộng sản để xây dựng thử nghiệm mô hình 

xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam thế nào? 

 

    (1) - Về vai trò của đảng CSVN. 

         - Lý luận rằng, đảng CSVN là đội 

tiên phong của giai cấp công nhân (hay vô 

sản) liên minh với giai cấp nông dân để thực 

hiện cuộc cách mạng xây dựng mô hình xã 

hội chủ nghĩa tại Việt Nam.Theo lý luận, các 

đảng viên CS trong vai trò lãnh đạo thực 



hiện cách mạng XHCH phải có phẩm chất 

cách mạng vị tha, “mình vì mọi người”, dấn 

thân hoạt động, sẵn sàng hy sinh gian khổ. 

“Vì nhân dân quên mình. Vì nhân dân ta đấu 

tranh” như lời tụng ca đảng CSVN bao lâu 

nay; hay phẩm chất vui sướng, hạnh phúc 

sau vui sướng hạnh phúc của nhân dân được 

Việt Cộng tuyên truyền lừa mị bấy lâu nay. 

    - Thực tiễn thì sao? Từ quá khứ đến hiện 

tại có bao giờ các đảng viên CS đã rèn luyện 

nhân cách, đạo đức để có phẩm chất cao cả 

theo đúng lý luận của chủ nghĩa cộng 

sảMác-Lenin chưa? Câu trả lời khách quan 

và công bằng là trong giai đoạn đấu tranh 

giành chính quyền đề thực hiện chủ nghĩa 

CS, thì đa số các đảng viên chân chính vào 

đảng vì bị mê hoặc về một mô hình xã hội 

XHCN (giai đoạn đầu của XHCS) thì đều 

phấn đấu để có phẩm chất một đảng viên 

CS. Một số ít đảng viên CS không chân 

chính, vào đảng chỉ cốt để có cơ hội thủ lợi 

cá nhân. Nhưng sau khi cướp được chính 

quyền rồi, các đảng viên có chức có quyền 



trong tay bắt đầu tha hóa, biến chất,theo quá 

trình thời gian nắm quyền, số đảng viên 

chân chính ngày một ít đi, trong khi các 

đảng viên cơ hội ngày một gia tăng và chiếm 

số đông trong đảng CS.Thành ra, phẩm chất 

đảng viên CS nếu có tích lũy được  chút nào 

thì đều bị quyền và lợi làm tiêu vong.Ngay 

cả người lãnh đạo cao nhất bây giờ là Tổng 

bí thư Nguyễn Phú Trọng, người đang cầm 

trịch chống tham nhũng, có dám thề độc là 

trong quá khứ cho đến lúc này, kinh qua 

chức vụ đảng và nhà nước, ông luôn giữ 

được phẩm chất một đảng viên CS chân 

chính, không tham nhũng, không tơ hào một 

đồng của công không? Trên thực tế trong 

quá khứ nhiều đảng viên CS có rèn 

luyện,phấn đấu đạt được chút phẩm chất, 

đạo đức cộng sản nào, thì nay cũng đã tiêu 

tan trong “Môi trường mật ngọt kinh tế thị 

trường”.Chính trong môi trường này, các 

đảng viên CS đã “Tự diễn biến”mất hết tính 

“giai cấp vô sản” để “đầu hàng giai cấp tư 

sản”; đã “tự chuyển hóa” thành “giai cấp 



tư sản hay tư bản Đỏ”…Hệ quả tất nhiên, 

toàn đảng CS đã tự chuyển thể thành “Đảng 

của giai cấp tư sản đỏ và tư bản Đỏ”. Quá 

trình “tự diễn biến, tự chuyển hóa, tự 

chuyển thể này” đối với các đảng viên và 

đảng CSVN, Quốc dân Việt Nam này ai 

cũng có thể kiểm chứng được qua thực tiễn. 

 

   (2) Về mô hình xây dựng xã hội chủ 

nghĩa. 

   - Lý luận rằng, đảng CSVN sẽ xây dựng 

thành công mô hình xã hội chủ nghĩa tại 

Việt Nam. Mô hình này sẽ tạo cho nhân dân 

Việt Nam một xã hội tuy còn giai cấp, 

nhưng không còn cảnh người áp bức bó lột 

người.Vì về chính trị, nhà nước chuyên 

chính vô sản, dưới sự lãnh đạo chính quyền 

độc tôn của đảng CSVN, đảng của giai cấp 

công nhân và nhân dân lao động Việt 

Nam,sẽ chỉ chuyên chính với kẻ thù giai cấp 

(những kẻ chống đối chế độ) và luôn dân 

chủ với nhân dân (biết phục tùng đảng và 

chính quyền) sẽ tạo ra một xã hội công 



bình,bác ái,sống “vì mọi người, mọi người 

vì mình”, không còn cảnh “người áp bức, 

bóc lột người” với chế độ XHCN “dân chủ 

gấp triệu lần thứ dân chủ trong xã hội tư 

bản”.v.v… 

     Về mặt kinh tế, lý luận rằng sau khi phá 

hủy quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa mang 

tính bóc lột giai cấp(tư bản với công nhân, 

địa chủ với nông dân…) đảng CSVN sẽ thay 

thế bằng quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa 

vận hành dưới sự quản lý của bô máy nhà 

nước và sự lãnh đạo tối cao của đảng 

CSVN.Nghĩa là mọi hoạt động kinh tế: khai 

thác nguyên vật liệu, sản xuất công nông 

thương nghiệp, lưu thông, phân phối tài hóa, 

dịch vụ đều quốc doanh.Mọi người dân sẽ 

lao động tự giác, “làm theo lao động, hưởng 

theo năng lực” dưới sự điều hành trực tiếp 

của các công viên chức nhà nước, không còn 

chủ tư bản nên không còn sự bóc lột “giá tri 

thặng dư” như lý luận Marxism.Nhờ đó, mọi 

tầng lớp nhân dân được sống trong hòa bình, 

tự do, ấm no, hạnh phúc, tạo tiền đề tiến lên 



xã hội cộng sản, không còn giai cấp, không 

còn bộ máy nhà nước, xã hội vận hành tự 

động, con người lao động tự giác, “làm theo 

năng lực, hưởng theo nhu cầu” vì tài hóa dư 

thừa thỏa mãn được mọi nhu cầu vật chất 

cũng như tinh thần. Đây chính là cùng đích 

của chủ nghĩa cộng sản được gọi thiên 

đường cộng sản. 

    - Thế nhưng thực tiễn thì sao? 

     Đảng CSVN đã thực hiện xây dựng 

XHCN trên nửa nước Miền Bắc sau Hiệp 

định Genève 1954 chia đôi đất nước.Rồi tiếp 

tục xây dựng triệt để mô hình xã hội chủ 

nghĩa trên cả nước trong 20 năm đầu (1975-

1995) sau khi đã cướp được chính quyền 

nửa nước Miền Nam của chính quyền chính 

thống quốc gia Việt Nam Cộng Hòa, cộng 

sản hóa cả nước.Tất cả đều đã thất bại hoàn 

toàn và vĩnh viễn, với cái giá đầy ải nhân 

dân trong khổ đau uất hận, để lại hậu quả 

nghiêm trọng,toàn diện, và di hại lâu dài cho 

đất nước và dân tộc thế nào, không cần nhắc 

lại thì những ai đã sống 21 năm ở Miền Bắc 



XHCN và từng sống trong 20 năm đầu sau 

“Giải phóng” (1975-1995) đảng CSVN làm 

thử nghiệm mô hình XHCN triệt để hậu quả 

tàn hại thế nào hẳn đều đã biết và không thể 

nào quên 

  Thật vậy: 

   -  về chính trị, đảng CSVN đã thiết lập 

một chính quyền chuyên chính vô sản (hay 

độc tài toàn trị cộng sản) với lý luận 

“Chuyên chính với kẻ thù phản động, dân 

chủ với nhân dân”.Đó là kiểu dân chủ tập 

trung, khác với dân chủ tự do cá nhân; phải 

được hiểu là dân chủ tập trung dưới sự lãnh 

đạo của đảng, rồi phân phát dân chủ cho 

những người dân nào biết phục tùng, chấp 

hành mọi chủ trương chính sách xây dựng 

chủ nghĩa xã hội của “đảng ta”. Đồng thời, 

để thực hiện “Chuyên chính với kẻ thù giai 

cấp, dân chủ với nhân dân”, nhà cầm quyền 

chuyên chính vô sản còn tìm cách “bảo vệ” 

theo kiểu kiểm soát  từng người dân bằng 

chế độ hộ khẩu, công an trị,đăng ký tạm trú, 

tạm vắng, chế độ tem phiếu phân phối thực 



phẩm và công an khu vực để nắm dạ dầy và 

kiểm soát được từng người dân. 

   - Về kinh tế, đảng CSVN đã phá bỏ quan 

hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa (bóc lột) để 

thiết lập quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa 

(không còn bóc lột) ở Miền Bắc trước và 

Miền Nam sau.Phá bỏ quan hệ sản xuất tư 

bản chủ nghĩa bằng chính sách cải tạo công 

thương nghiệp, nông nghiệp. Thay vào quan 

hệ sản xuất mới XHCN là quốc doanh hóa 

mọi cơ sở, phương tiện, nguyên vật liệu sản 

xuất kinh doanh, phân phối tài hóa, dịch 

vụ…Miền Bắc trước năm 1954 và Miền 

Nam sau 1975. 

Hậu quả như chúng tôi đã trình bầy chi tiết 

trong chương trình # 23: 45 năm Việt Cộng 

xây dựng XHCN thành hay bại. Xin không 

nhắc lại chi tiết. Chúng tôi trình bày tiếp 

qua: 

 

2.- Thực tế khách quan tại Việt Nam hôm 

nay sau 25 năm “Mở cửa”, 



  Mục đích để chứng minh rằng thực tế 

khách quan tại Việt Nam sau 25 năm “Mở 

cửa” làm ăn theo “Kinh tế thị trường tự do 

tư bản chủ nghĩa” đã thực sự làm tiêu vong 

chế độ cộng sản tại Việt Nam, cả về bản thể 

lẫn thực tế. Chế độ CHXHCNVN hiên nay 

chỉ còn là một “chế độ đỏ vỏ xanh lòng”. 

Vì trong “Mội trường mật ngọt kinh tế thị 

trườn”, đã dẫn đến sự chuyển biến rất 

nhanh con người CS và toàn đảng CS và chế 

độ XHCN tại VN, các mặt chính trị, kinh tế, 

văn hóa, xã hội, khoa học kỹ thuật… 

    (1) Về chính trị tổ chức đảng và nhà 

nước XHCN đã đổi thay nhanh chóng.   

   - Tổ chức đảng CSVN thì chuyển biến rất 

nhanh theo chiều hướng xa dần mục tiêu xây 

dựng XHCN. Đảng CSVN, đối chiếu với lý 

luận, thực tế đảng CSVN giờ đây không còn 

là “Đội tiền phong của giai cấp vô sản” mà 

đã trở thành “Đội tiền phong của giai cấp tư 

bản Đỏ”. …Các đảng viên CS, theo lý luận 

vốn thuộc giai cấp vô sản, đã được tư sản 

hóa ở nhiều mức độ khác nhau. Nhiều đảng 



viên có chức có quyền, nhờ ưu thế đã tư bản 

hóa rất nhanh thành các nhà “tư bản đỏ” (đỏ 

vỏ xanh lòng) và trở thành giai cấp độc 

quyền cai trị, dẫn đến hiện tượng áp bức bóc 

lột độc quyền của giai cấp thống trị, là các 

cán bộ đảng viên CS trong bộ máy đảng và 

guồng máy công quyền quốc gia và nền kinh 

tế quốc dân. Một môi trường béo bở dẫn đến 

tệ tham nhũng, cửa quyền, móc ngoặc, làm 

giầu bất chính, bằng mọi thủ đoạn. Chính 

Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú 

Trọng người chủ động phát động và chủ đạo 

chống và diệt tham nhũng đã nhiều lần báo 

động về tình trạng diệt tham nhũng vẫn chưa 

triệt để. Mới nhất vào tháng 4 vừa qua, khi 

chủ trì một phiên họp của Ủy Ban chống và 

diệt tham nhũng trung ương, Ông Trọng đã 

nhắc các thành viên còn để lọt lưới nhiều 

tham nhũng trong guồng công quyên cũng 

như kinh tế.Thực tế trong nhiều lãnh vực, 

ông Trọng cho rằng, vẫn còn nhiều cán bộ 

đảng viên đồng lương thì cố định,  nếu 

không tham nhũng thì tiên đâu nhiều thế để 



chi dùng đủ mặt hoành tráng trong cuộc 

sống như thế…    

 

    Tựu chung, đảng CSVN đã tiêu vong bản 

thể, vì không còn đảng viên nào còn phẩm 

chất giai cấp vô sản, hy sinh quên mình phục 

vụ nhân dân, không còn ý chí, hành động 

phấn đấu để xây dựng xã hội chủ nghĩa theo 

đúng lý tưởng CSCN.Trái lại, phấn đấu sao 

có vị thế cao trong đảng, để có thế kiếm 

được nhiều tiền, bằng mọi cách, mọi giá, 

hợp pháp cũng như bất hợp pháp đểvinh 

thân phì gia, thế thôi! 

 

II/- NGUYÊN NHÂN DẪN CHẾ ĐỘ 

CỘNG SẢN TIÊU VONG TẠI VIỆT 

NAM. 

  

Như chúng tôi đã trình bày chi tiết trong hai 

chương trình liên tiếp trước đây trên diễn 

đàn này (#.23: 45 năm Việt Cộng xây dựng 

xã hội chủ nghĩa thành hay bại?- và 

#.24:Triển vọng tương lai “định hướng 



XHCN” tại Việt Nam có hay không?).Sau 

khi biện luận và chứng minh bằng thực tế 

khách quan, chúng tôi đã kết luận: mục tiêu 

xây dựng thử nghiệm mô hình xã hội chủ 

nghĩa tại Việt Nam đã thất bại hoàn toàn và 

vĩnh viễn không còn triển vọng hiện thực 

trong tương lai gần xa. 

 

Nguyên nhân làm tiêu vong chế độ xã hội 

chủ nghĩa (giai đoạn đầu chủ nghĩa cộng 

sản) chưa thành hình tại Việt Nam khởi 

động từ 25 năm qua (1995-2020) sau khi 

Liên Xô và hệ thống các nước xã hội chủ 

nghĩa quốc tế sụp đổ (1989-1991). Sự tiêu 

vong là do bị biến chất và biến thể diễn biến 

tịnh tiến, kể từ sau khi đảng CSVN thức thời 

tự cứu để tự tồn bằng con đường “Mở cửa” 

đi theo con đường “Kinh tế thị trường theo 

định hướng tư bản chủ nghĩa”(là thật); dù 

bề ngoài vẫn phải tuyên truyền lừa bịp trong 

nhân dân bằng định thức “kinh tế thị trường, 

định hướng xã hội chủ nghĩa”(là giả). Sự 

mâu thẫn này, ai cũng biết chỉ là thủ thuật 



của đảng CSVN nhằm che đậy sự thật thất 

bại sau 20 năm (1975-1995) xây dựng triệt 

để mô hình chế độ xã hội chủ nghĩa trên cả 

nước bị thất bại hoàn toàn và vĩnh viễn  

 

Thật vậy, sau 25 năm “Mở cửa”, trong môi 

trường “Mật ngọt kinh tế thị trường” đảng 

cộng sản Việt Nam và chế độ độc tài toàn trị 

Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam đều bị 

biến chất, biến thể tịnh tiến theo một tiến 

trình “tự diễn biến, tự chuyển hóa, tự 

chuyển thể” trong môi trường xúc tác 

“mật ngọt kinh tế thị trường”.Tiến trình 

này chính là nguy cơ “Diễn biến hòa bình” 

từng được Tổng Bí thư Chủ tịch nước 

Nguyễn Phú Trọng đương quyền luôn nhắc 

nhở đảng viên, cán bộ mỗi khi có dịp, rằng 

phải luôn luôn đề cao cảnh giác và cảnh giác 

cao độ trước “âm mưu diễn biến hòa bình 

của các thế lực thù địch”.Thế nhưng, thực 

tế “Diễn biến hòa bình” này vẫn diễn ra và 

tăng tốc theo thời gian, không cưỡng lại 

được. Vì đó là quy luật xã hội mang tính tất 



yếu, nên đảng CSVN miệng thì chống, 

nhưng chân vẫn phải chậy theo diễn biến 

hòa bình; để giờ đây sau 25 năm diễn biến 

hòa bình ấy chúng tôi cho rằng, chế độ cộng 

sản, dưới bảng hiệu “Cộng hòa Xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam” hiện nay đã tiêu vong về 

mặt bản thể, chỉ còn tồn tại trên thực tế như 

là một chế độ “đỏ vỏ, xanh lòng”. 

 

 

III/- KẾT LUẬN. 

Thực tế là chế độ mang danh “Cộng hòa Xã 

hội Chủ nghĩa Việt Nam” đã chết lâm sàng 

về mặt bản thể từ lâu rồi.Nay chỉ là “ngụy 

cộng hòa” (chủ quyền quốc gia thuộc về 

toàn dân, không phải dân chủ tập trung 

trong tay đảng CS) “ngụy xã hội chủ 

nghĩa” (một xã hội không còn cảnh người 

áp bức bó lột người, thực tế hoàn toàn trái 

ngược…). Thực chất cũng như thực tế chế 

độ hiện nay chỉ còn là một chế độ độc tài 

đảng trị theo chủ nghĩa thực dụng, Nghĩa là 



đảng cầm quyền độc tôn, độc quyền chính 

trị, dù còn mang danh “đảng cộng 

sản”(nhưng đã biến chất) nhưng không còn 

thực hiện chủ nghĩa xã hội nữa, mà đã và 

đang cai trị bằng các chủ trương chính sách 

thực tế nào xét ra có lợi nhất (thực dụng) 

trên hết và trước hết cho một tập đoàn thống 

trị độc tôn, độc quyền thủ lợi, đó là các cán 

bộ đảng viên CS có chức, có quyền của đảng 

CSVN “đỏ vỏ xanh lòng” trong chế độ độc 

tài đảng trị mang bảng hiệu “CHXHCN” 

cũng“Xanh lòng Đỏ vỏ”. 

Tất cả thực chất cũng như thực tế trên, 

chúng tôi cho rằng đảng CS và chế độ cộng 

sản dưới bảng hiệu “Cộng hòa Xã hội Chủ 

nghĩa” đã tiêu vong thực sự tại Việt Nam; 

hay đã chết lâm sàng chỉ còn chờ ngày mai 

tang chắc không còn bao xa. 

Thiện Ý 

Houston, ngày 30-6-2020 

 


