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Thiện Ý 

 
- Những sự kiện lịch sử nhắc nhớ Cộng đảng Việt Nam. 

- Cộng đảng Việt Nam phải làm gì và cần làm gì để đoái công 
chuộc tội với đất nước. 

Đó là nội dung bài viết nhân tưởng niệm 30 năm sụp đổ của bức 
tường Berlin (1989-2019) hay còn gọi là “Bức tường ô nhục” chia 
cắt Đông Đức cộng sản toàn trị và Tây Đức dân chủ pháp trị. Từ sự 
sụp đổ này đã tiếp nối sự sụp đổ nhanh chóng của hệ thống các 
nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu và sau cùng là Liên bang Cộng 
Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Xô-Viết, gọi tắt là Liên Xô, từng được 
xưng tụng là “Tổ quốc xã hội chủ nghĩa” của Cộng sản Việt nam. 

I - NHỮNG SỰ KIỆN LỊCH SỬ NHẮC NHỚ CỘNG ĐẢNG 
VIỆT NAM 

1. Tưởng niệm 30 năm bức tường Berlin sụp đổ (1989-2019) 

Theo tin truyền thông, nước Đức hôm thứ Bảy ngày 9-11-2019 
trong một buổi lễ trang trọng tại Khu tưởng niệm Bức tường Berlin 
Bernauer Strasse kỉ niệm 30 năm ngày Bức tường chia cắt Đông và 
Tây Đức này sụp đổ. Bức tường được nhà cầm quyền Đông Đức 
cộng sản độc tài dựng lên gần 30 năm (1961-1989) để ngăn chặn 
làn sóng người dân Đông Đức CS trốn chạy qua Tây Đức tự do 
dân chủ. Vào tháng 8 năm 1989, lính biên phòng Hungary lần đầu 
tiên cho phép người dân từ Đông Đức tự do băng qua biên giới vào 



Áo, mở đường cho sự sụp đổ của Bức tường Berlin ba tháng sau 
đó và đặt dấu chấm hết cho Bức màn Sắt. Một năm sau khi bức 
tường sụp đổ, chế độ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Đông Đức sụp 
đổ, nước Đức thống nhất vào năm 1990 dưới chế độ dân chủ Cộng 
Hòa Liên Bang Đức đến nay. 

Tham dự lễ tưởng niệm, ngoài Tổng Thống Frank-Walter 
Steinmeier và Thủ Tướng Đức Angela Merkel, các quan chức cấp 
cao và đông đảo quần chúng nhân dân Đức, còn có sư hiện diện 
của bốn nguyên thủ các quốc gia Đông Âu từng là nạn nhân của 
chủ nghĩa cộng sản. Đó là Tổng thống Janos Ader của Hungary, 
Andrzej Duda của Ba Lan, Zuzana Caputova của Slovakia và 
Milos Zeman của Cộng hòa Czech Republic. Tất cả cùng cắm hoa 
tưởng niệm vào kẻ hở trên Bức tường Berlin để tưởng niệm những 
người dân Đông Đức đã chết vì tìm cách vượt thoát qua bức tường 
này tìm tự do. 

Tại buổi lễ, Tổng thống Đức Steinmeier nói ‘“Cùng với những 
người bạn của chúng tôi, chúng tôi nhớ về các sự kiện 30 năm 
trước với lòng biết ơn sâu sắc,” ; và rằng “Nếu không có sự can 
đảm và ý chí tự do của người Ba Lan, người Hungary, người 
Czech và người Slovakia, các cuộc cách mạng hòa bình ở Đông Âu 
và việc thống nhất nước Đức sẽ không thể thực hiện được,” 

2 - Đài Tưởng niệm Nạn nhân của Chủ nghĩa Cộng sản 
(Victims of Communism Memorial) 

Đài tường niệm nạn nhân của chủ nghĩa cộng sản được xây dựng 
trong một khuôn viên tại Washington D.C., ở giao điểm của Đại lộ 
Massachusetts và Đại lộ New Jersey và Đường G, N.W, cách 
Union Station hai dãy phố và trong tầm nhìn của Tòa Nhà Quốc 
Hội Hoa Kỳ, về hướng tây. 

Theo tài liệu lưu trữ của Đài Tưởng niệm Nạn nhân của Chủ nghĩa 
Cộng sản thì mục đích của tượng đài là: "để lịch sử về sự tàn bạo 
của cộng sản sẽ được dạy cho các thế hệ tương lai", và được ghi 



nhận là "để tưởng nhớ hơn 100 triệu nạn nhân của chủ nghĩa 
cộng sản"  

Đài Tưởng niệm Nạn nhân của Chủ nghĩa Cộng sản được Tổng 
thống Hoa Kỳ George W. Bush khánh thành vào ngày 12 tháng 
Sáu, 2007, kỷ niệm 20 năm ngày Tổng thống Ronald Reagan đọc 
bài diễn văn nổi tiếng trước Bức Tường Berlin, rằng "Hãy phá đổ 
bức tường này." 

3. Ngày Tưởng niệm Nạn nhân Cộng sản tại Hoa Kỳ (7-11-
2017) 

Một ngày trước chuyến thăm Trung Quốc, Tổng thống Donald 
Trump công bố ngày 7/11 là Ngày Tưởng niệm Nạn nhân Cộng 
sản.Thông cáo từ Tòa Bạch Ốc lúc đó`nói ngày 7/11 đánh dấu 100 
năm (1917-2017) kể từ khi cuộc cách mạng do đảng cộng sản 
Bolshevik Nga do Vlamir Lenin lãmh đạo nổ ra tại Nga, dẫn tới 
việc thành lập Liên bang Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô Viết 
(Liên Xô) và những thập niên đen tối của chủ nghĩa cộng sản đàn 
áp, một triết lý chính trị không thích hợp với tự do, thịnh vượng, và 
nhân phẩm của đời sống con người. 

Thông báo của Tòa Bạch Ốc nhấn mạnh, rằng trong thế kỷ qua, 
các chế độ cộng sản độc tài trên khắp thế giới đã giết chết hơn 100 
triệu người và biến vô số người khác thành nạn nhân của tình trạng 
bóc lột, bạo động, và những sự hủy diệt chưa kể hết. Rằng, qua các 
phong trào mạo danh sự giải phóng đã tước đoạt một cách có hệ 
thống các quyền của người dân vô tội được Thượng đế ban cho 
như quyền tự do thờ phượng, tự do lập hội, cùng nhiều quyền khác 
nữa. Và rằng dưới chế độ cộng sản, các công dân khao khát tự do 
bị nô dịch hóa bởi nhà nước qua việc sử dụng bạo động, gieo rắc 
sự sợ hãi, và hăm dọa. 

Thông cáo Tòa Bạch Ốc cũng nói, ngày hôm nay, chúng ta tưởng 
nhớ những người đã thiệt mạng và tất cả những người tiếp tục phải 
chịu đựng dưới chế độ cộng sản. Trong sự tưởng nhớ và vinh danh 



tinh thần của những ai đã tranh đấu dũng cảm giúp làm lan tỏa tự 
do và cơ hội trên khắp thế giới, nước Mỹ tái khẳng định quyết tâm 
không lay chuyển mang ánh sáng tự do tới với tất cả những ai khao 
khát một tương lai tươi sáng, tự do hơn. 

Giờ đây nhớ lại, hơn 100 năm trước, từ ngày 6 đến 9/11/1917, 
Hồng quân Liên Xô dưới sự lãnh đạo của Vladimir Lenin chiếm 
Cung điện Mùa đông ở Nga và thành lập chế độ cộng sản, khởi đầu 
một thế kỷ mà trong đó có hơn 100 triệu người bị sát hại bởi lý 
tưởng này. Ngày nay, nhiều người vẫn còn là nạn nhân của cộng 
sản trên khắp thế giới, trong đó có Việt Nam, Triều Tiên, Cuba, 
Trung Quốc, Campuchea và Lào… Đàn áp xảy ra tại các quốc gia 
theo chủ nghĩa cộng sản dưới các hình thức từ diệt chủng như thời 
Khơ Me Đỏ ở Campuchea hay dưới thời cai trị của Joseph Stalin ở 
Liên Xô, tiêu diệt văn hóa-trí thức như dưới thời Mao Trạch Đông 
ở Trung Quốc và nhiều nơi khác nữa kể cả Việt Nam, cho tới bắt 
bớ tù đày những người bất đồng chính kiến như tại Triều Tiên, 
Cuba, Trung Quốc hay Việt Nam. 

Trong một sự kiện hôm 6/10/ 2017 tại Tòa Bạch Ốc, Tổng thống 
Donald Trump tuyên bố ‘Lý tưởng cộng sản thất bại đã mang lại 
sự đàn áp đối với người dân Cuba, chẳng mang lại gì ngoài sự 
thống khổ chịu đựng ở tất cả mọi nơi khác mà nó hiện diện, tất 
cả mọi nơi.’Tổng thống Mỹ nhấn mạnh ‘Chủ nghĩa cộng sản là 
quá khứ. Tự do là tương lai.’ 

3 - Tác hại của chủ nghĩa cộng sản tại Việt Nam 

Mọi người Việt Nam không thể nào quên những tội ác chồng chất 
do chủ nghĩa cộng sản gây ra kể từ sau khi chủ nghĩa không tưởng 
này được ông Hồ Chí Minh và những đồng chí của ông du nhập tụ 
đảng tại Việt Nam (1930). 

Tội ác xẩy ra cao độ là trong thời kỳ Cộng đảng Việt Nam đã 
“ngụy dân tộc” phát động, tiến hành cuộc “Chiến tranh giải 
phóng Miền Nam” để cộng sản hóa cả nước (1954-1975), với sự 



hậu thuẫn của các nước cộng sản Liên Xô, Trung Quốc và các 
nước phe XHCN. Chính cuộc chiến tranh “nồi da sáo thịt này” đã 
sát hại hàng triệu sinh linh người dân Việt Nam trên cả hai miền 
Bắc-Nam của đất nước. Đất nước bị tàn phá tan hoang, dân tộc bị 
phân hóa, hận thù và đói nghèo tràn lan. Đỉnh cao tội ác của chủ 
nghĩa cộng sản trong chiến tranh là vụ sát hại, chôn sống trong các 
ngôi mộ tập thể lên đến khoảng bốn năm ngàn người. Sau chiến 
tranh, đỉnh cao tội ác của chủ nghĩa cộng sản là giam cầm, đầy ải, 
sỉ nhục hàng trăm ngàn quân dân,cán chính chế độ Việt Nam Cộng 
Hòa ở Nam Việt Nam trong các trại tù gọi là “Tập trung cải tạo”; 
Tội ác đàn áp, bắn giết, tù đầy, khủng bố hàng ngàn người chống 
đối chế độ đòi dân chủ, tự do, nhân quyền hơn 44 năm qua (1975-
2019)… Tất cả tội ác này, từ quá khứ đến hiện tại ở Việt Nam 
đều là từ, do và vì chủ nghĩa cộng sản đã được các thế hệ đảng 
viên Cộng đảng Việt Nam vận dụng vào thực tiễn. 

Vậy thì… 

III - CỘNG ĐẢNG VIỆT NAM PHẢI VÀ CẦN LÀM GÌ ĐỂ 
ĐOÁI CÔNG CHUỘC TỘI VỚI ĐẤT NƯỚC? 

Thật đơn giản và trong tầm tay của đảng Cộng sản Việt Nam nay 
đã biến chất, biến thể không còn là cộng sản nữa.Vì là một đảng đã 
và đang độc quyền thống trị hơn 64 năm qua nắm quyền sinh sát 
trong tay (20 năm nửa nước Miền Bắc và 44 năm thống trị cả 
nước). Nay Cộng đảng chỉ cần thực tâm “sám hối” (chẳng cần thú 
nhận công khai) về quá khứ sai lầm đã chọn con đường cộng sản 
chủ nghĩa, gây hậu quả nghiêm trọng, toàn diện và di hại lâu dài 
cho đất nước. Đồng thời, tự nguyện, tự giác, quyết tâm, chủ động 
thực hiện các bước sau đây: 

1 - Chấm dứt bắc bớ, đàn áp, khủng bố và thả hết những người 
bất đồng chính kiến đấu tranh ôn hòa cho mục tiêu dân chủ hóa đất 
nước đang bị cầm tù. 



2 - Đẩy nhanh tiến trình dân chủ hóa đất nước về mặt pháp lý 
(sửa đổi Hiến pháp và Luật pháp quốc gia theo hướng dân chủ…) 
và dân chủ hóa về mặt thực tiễn (điều chỉnh cơ chế tổ chức công 
quyền, đào tạo nhân sự quản lý, điều hành hệ thống công quyền 
quốc gia các cấp hành chánh quân sự để có được một chính quyền 
thực sự của dân, do dân và vì dân…). Tất cả được tiến hành đồng 
bộ, theo một tốc độ phù hợp để giữ vững ổn định chính trị, xã hội 
và an ninh quốc phòng, tránh xáo trộn bất lợi cho đất nước. 

3 - Chủ động kết thúc êm dịu tiến trình chuyển hóa từ chế độ 
độc tài toàn trị qua chế độ dân chủ pháp trị sau một thời gian 
thích hợp, mà vẫn giữ được ổn định và các cựu đảng viên CS vẩn 
có cơ hội nắm quyền theo Hiến pháp và luật pháp dân chủ mới 
hình thành, nếu có tài đức, được nhân dân tuyển chọn qua lá phiếu 
bầu trong các cuộc tranh cử và bầu cử tự do thật sự. 

 


