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Thiện Ý
08.02.2014
I/- THẾ NÀO LÀ MỘT ĐẢNG VIÊN CỘNG SẢN CHÂN CHÍNH?
Theo quan niệm của chúng tôi, một đảng viên cộng sản chân chính phải
là người ngay từ khởi đầu đã ngay tình tin theo lý tưởng cộng sản như là một
lý tưởng cao đẹp, đã gia nhập đảng Cộng Sản là để có điều kiện, phương tiện
và cơ hội thực hiện chủ nghĩa cộng sản: giải phóng giai cấp trong xã hội hiện
tại có giai cấp bị áp bức bóc lột, để xây dựng một xã hội mới trong tương lai
ngày một tốt đẹp, đi từ bất hoàn: Xã hội xã hội chủ nghĩa (còn giai cấp, còn
nhà nước của giai cấp vô sản do đảng Cộng sản cầm quyền (Chuyên chính
vô sản), mọi người làm việc theo năng lực, hưởng theo sức lao động bỏ ra,
từng bước hình thành những con người mới xã hội chủ nghĩa, sống vì mọi

người, mọi người vì mỗi người…) tiến tới xã hội viên mãn: xã hội cộng sản
chủ nghĩa (Không còn giai cấp, không còn nhà nước, mọi người lao động tự
giác, làm theo năng lực và hưởng theo nhu cầu, tài hóa xã hội dư thừa, mọi
nhu câu được thỏa mãn, mọi người được sống ấm no, tư do hạnh phúc như
một thiên đường nơi trần thế, “Thiên Đường Cộng Sản”…) . Thế nhưng, sau
nhiều năm hy sinh chiến đấu giành được chính quyền, thực hiện chủ nghĩa
cộng sản, đã kịp thời “phản tỉnh” khi nhận thức được lý tưởng cộng sản chỉ
là “không tưởng” (lý tưởng dù cao đẹp nhưng không thể thực hiện được) và
việc thực hiện chủ nghĩa cộng sản đã chỉ đem lại những hậu quả nghiêm
trọng, toàn diện và di hại lâu dài cho nhân dân, dân tộc và đất nước. Phản
tỉnh về nhận thức chưa đủ (phản tỉnh nửa vời), người đảng viên cộng sản
chân chính còn phải can đảm chứng tỏ bằng hành động cụ thể trên thực tế để
sửa đổi, chấm dứt những tác hại cho nhân dân, dân tộc và đất nước (phản
tỉnh hoàn toàn).
Lấy trường hợp cố cựu đảng viên cộng sản Lê Hiếu Đằng làm một điển
hình về người cộng sản chân chính đã “phản tỉnh”. Ông Lê Hiếu Đằng khởi
đầu đã thực tâm và có thiện chí khi tin theo lý tưởng cộng sản là cao đẹp và
đã gia nhập đảng Cộng sản Việt Nam để có điều kiện và cơ hội thực hiện
chủ nghĩa cộng sản tại Việt Nam. Nhưng sau khi nhận thức được rất sớm,
chỉ một vài năm sau ngày 30-4-1975 (Phản tỉnh nhận thức mang tính nửa
vời) về lý tưởng cộng sản (cao đẹp nhưng không tưởng) và việc thực hiện
chủ nghĩa cộng sản là không thể (chỉ gây tác hại nhiều mặt, lâu dài cho dân,
cho nước)đảng viên cộng sản Lê Hiếu Đằng mới đây, trước khi qua đời, đã
“phản tỉnh hoàn toàn” qua hành động công khai tuyên bố ly khai đảng Cộng
Sản Việt Nam và một số hành động tiếp theo.
II/- VÌ SAO NGƯỜI ĐẢNG VIÊN CỘNG SẢN CHÂN CHÍNH CẦN
HÀNH ĐỘNG KỊP THỜI ĐỂ CỨU DÂN, CỨU NƯỚC VÀ TỰ CỨU?
Sau khi “phản tỉnh hoàn toàn”, đang nằm trên giường bệnh, ông Lê Hiếu
Đằng đã cố gắng nhắn nhủ với các đảng viên công sản cùng cảnh ngộ như
mình, rằng:
“ … Tôi muốn nhắn anh chị em đảng viên trong đảng còn tâm huyết thì
không có thời điểm nào thuận lợi bằng thời điểm này để tỏ thái độ để đấu
tranh. Nếu bây giờ cứ nói tình hình lúc này chưa chín muồi, hoặc là chưa
đúng lúc, thì bao giờ mới đúng lúc, mới chín muồi? Chính mình phải tác
động để tình hình chín muồi chứ không lẽ ngồi chờ sung rụng à? Quan điểm
ấy rất là tiêu cực, mọi người phải tích cực lên, đấu tranh mạnh mẽ, kể cả
không sợ bắt bớ tù đày.. .. Tôi hy vọng nhân sỹ trí thức đừng có đặt vấn đề
chưa chín muồi hoặc là chưa đúng lúc. Chín muồi là do tác động của xã hội

dân sự. Xã hội dân sự mạnh lên thì sẽ có tác động. Mà muốn xã hội dân sự
mạnh thì nhân sỹ trí thức phải làm.Vậy thôi.”(Nguồn Bô Xít VN)
Trong lời nhắn nhủ viết trên đây, ông Lê Hiếu Đằng đã đề cập tới tình
trạng còn chần chờ không giám “tỏ thái độ để đấu tranh” của “anh chị em
đảng viên trong đảng còn tâm huyết”, vì cho rằng “tình hình lúc này chưa
chín muồi, hoặc là chưa đúng lúc” để thúc đẩy họ rằng “Chính mình phải
tác động để tình hình chín muồi chứ không lẽ ngồi chờ sung rụng à?”.
Theo nhận định của chúng tôi, dường như cụm từ “tình hình chín muồi”
mà ông Lê Hiếu Đằng đề cập ở đây là rút ra từ luận điểm “Tình thế cách
mạng chín muồi” của lãnh tụ Cộng đảng Liên Xô Vladimir Lenin, một trong
những luận điểm về đấu tranh giai cấp nhằm lật đổ chính quyền tư sản với
tính chất là công cụ của giai cấp thống trị trấn áp, bóc lột nhân dân( như “ ở
đâu có áp bức, ở đó có đấu tranh” và rằng “Cách mạng là sự nghiệp của
quần chúng”…).
Theo lý luận Mác - Lê “Tình thế cách mạng chín muồi” là lúc mâu thuẫn
giữa giai cấp thống trị và các giai cấp bị trị không thể điều hòa được nữa, đã
trở thành “mâu thuẫn đối kháng” (một mất, một còn).Nghĩa là một “mâu
thuẫn đối kháng” giữa thiểu số giai cấp thống trị với tuyệt đại đa số các giai
cấp trong xã hội, thuộc mọi tầng lớp nhân dân bị trị. Nghĩa là một “mâu
thuẫn đối kháng” giữa nhà cầm quyền với toàn xã hội. Trong tình thế đó,
giai cấp thống trị bị cô lập hoàn toàn, các lực lượng bảo vệ giai cấp thống trị
(như quân đội, công an…) đều đứng về phía nhân dân. Một cuộc cách mạng
của quần chúng nhân dân nổ ra trong “Tình thế cách mạng chín muồi” này
nhất định thành công, giai cấp thống trị sẽ hoàn toàn bị tiêu diệt.
Đó là một thực tế đã xẩy ra đưa đến sự sụp đổ của chính quyền nước
đầu tiên thực hiện chủ nghĩa cộng sản là Liên Bang Xô Viết vào đầu thập
niên 1990. Vào thời điểmn đó ở Liên Xô (cũ), “Tình thế cách mạng chín
muồi”, nên đông đảo quần chúng nhân dân Liên Xô đã xuống đường bao
vây viện DUMA (Quốc hội Liên Bang Nga), các lực lượng vũ trang bảo vệ
nền chuyên chính vô sản Liên Xô đành thúc thủ không giám đàn áp nhân
dân nữa.Chế độ độc tài toàn trị Liên Bang Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Xô
Viết sụp đổ hoàn toàn,không đổ máu, sau hơn 70 năm xây dựng chủ nghĩa
xã hội đã thất bại (1917-1991). “Tình thế cách mạng chín muồi” tương tự
cũng hình thành ở các nước cộng sản Đông Âu đã đưa cuộc cách mạng
không đổ máu của mọi tầng lớp nhân dân các nước này đến thành công, tạo
tiền đề dân chủ hóa đất nước của họ vào những năm cuối thập niên 80 và
đầu thập niên 90. Tính đến nay đã trên 20 năm nhân dân các nước này đã
tương đối được sống tự do, ấm no, hạnh phúc trong khung cảnh chế độ dân

chủ pháp trị, đa nguyên, đa đảng dù còn phôi thai với nhiều bất hoàn song
mỗi ngày một được hoàn chỉnh.
Như vậy “Tình thế cách mạng chín muồi” ở Liên Xô cũng như các nước
cộng sản Đông Âu trước đây, không phải tự nhiên xuất hiện mà là một quá
trình đấu tranh của mọi tầng lớp nhân dân Liên Xô, nhân dân các nước CS
Đông Âu, trong đó sự “phản tỉnh kịp thời” của các lãnh tụ hàng đầu cũng
như tập thể các đảng viên cộng sản của đảng cộng sản Liên Xô và các đảng
cộng sản các nước Đông Âu, đã đóng vai trò quyết định thành công sự
chuyển đổi chế độ chính trị từ “độc đảng, độc tài toàn trị qua đa đảng, dân
chủ pháp trị” chóng vánh, hòa bình, không đổ máu nhân dân, không làm tan
hoang đất nước.
Vì vậy thiết tưởng đã đến lúc các đảng viên cộng sản trong đảng Cộng
sản Việt Nam cần gấp rút hành động kịp thời, bằng cách thúc đẩy sao cho
“Tình thế cách mạng chín muồi”mau chóng hơn “chứ không lẽ ngồi chờ
sung rụng à?” như ông Lê Hiếu Đằng đã viết.
Vì thực tế “Tình thế cách mạng chín muồi” đã, đang và sắp hình thành
tại Việt Nam, chỉ cần các đảng viên cộng sản Việt Nam noi gương các lãnh
tụ cộng sản quốc tế và tập thể đảng viên cộng sản Liên Xô cũng như các
nước cộng sản Đông Âu trước đây, làm theo lời kêu gọi của ông Lê Hiếu
Đằng: hãy “Phản tỉnh tập thể”, công khai tuyên bố rút ra khỏi đảng Cộng sản
Việt Nam, cảnh tỉnh và cô lập các lãnh đạo đảng và nhà nước hàng đầu bảo
thủ, ngoan cố, tạo ra “Tình thế cách mạng chín muồi” để cuộc cách mạng
không đổ máu của quần chúng nhân dân nổ ra nhất định thắng lợi, như thắng
lợi của nhân dân Liên Xô và các nước cộng sản Đông Âu đã giành được hơn
20 năm trước đây (1989-2014).
III/-KẾT LUẬN:
Chúng tôi ước mong bài viết đề nghị chân thành và xây dựng nhân ngày
đầu năm 2014 này sẽ được sự quan tâm của các đảng viên cộng sản chân
chính trong đảng Cộng Sản Việt Nam, nhất là những đảng viên được kết nạp
vào đảng CSVN từ cái gọi là “Phong trào thanh niên, sinh viên đấu tranh
chống Mỹ Thiệu” (như cố cựu đảng viên CS Lê Hiếu Đằng và nhiều đồng
môn cựu sinh viên luật khoa và các phân khoa khác thuộc viện Đại Học Sài
Gòn…).
Các đảng viên cộng sản Việt Nam chân chính, không phải chỉ quan tâm
mà cần có hành độ cụ thể,kịp thời để cứu dân, cứu nước và tư cứu mình.
Đồng thời còn có đủ thời gian và cơ hội làm được những điều tốt đẹp cho
dân cho nước, như là hành động “đoái công chuộc tội”. Bởi vì bao năm qua
đã lỡ tin và làm theo đảng Cộng Sản Việt Nam, do ngay tình lầm tưởng tính
nhân đạo và cao đẹp của chủ nghĩa cộng sản(không tưởng), song thực tế đã

chỉ gây tai họa, để lại hậu quả nghiêm trọng, toàn diện, di hại lâu dài cho
nhân dân, dân tộc và Đất nước.
Các bài viết được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản
ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.
Thiện Ý
Thiện Ý nguyên luật sư tại Sài Gòn trước 1975, hiện là Chủ tịch Câu Lạc bộ
Luật khoa Việt Nam ở Houston.
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Diễn đàn này đã đóng.
Trình bày ý kiến
Ý kiến
bởi: Steven Lee từ: Taiwan
16.02.2014 09:20
chúng nên thành lập một Đảng Xã hội đối lập hoàn toàn với ĐCS
để đấu tranh cho quyền lợi và tự do của nhân dân XD VN phát triển những
người Việt ở nước ngoài như chúng tôi chỉ mong các cá nhân yêu nước đoàn
kết lại và liên kết đồng bào trên khắp TG thành lập một tổ chức hoạt động.
chứ không fai đấu tranh cá nhân
bởi: việt từ: việt nam
13.02.2014 09:40
duong chi dủng,duong tu trong ,là đáng viên cs chân chính ,làm theo nang
lục huong theo nhu cấu ,phải vậy không các bạn, ??ju
bởi: lvd từ: qbvn
13.02.2014 05:48
Trong tổng số các đảng viên ĐCSVN hiện nay có tể phân thành 4 loại:
Loại thứ nhất là những đảng viên đội lốt và cơ hội(loại này thường ở vị trí
lãnh đạo)
Loại tứ hai(thường là những đảng viên trẻ) là những đảng viên chờ cơ
hội(mong được kế cận ở cá vị trí lãnh đạo)

Loại thứ ba là những đảng viên cộng sản thực chất(loại này hiện giờ rất
ít,chiếm tỷ lệ khoảng 0,1%)
Loại thứ tư làc đang viên "bầy đàn"(loại này chiếm khoảng 25%,họ vào
đảng chỉ để lấy cái "mác" còn thực chất về trình độ chính trị và xã hội thì rất
kém)
Vậy theo tôi nên tập trung kêu gọi và giác ngộ cho những người không
phải là đảng viên,chứ đừng phí công nhiều vào việc kêu gọi và giác ngộ các
đảng viên hiện tại vì bây giờ số đông các ĐV là những kẻ cơ hội(vì chế độ
nào thì cho ra sản phẩm ấy.).
bởi: Đảng viên CS từ: Hà Nội
12.02.2014 08:40
@đồng chí Phan Bảo Lâm.
Đồng chí Lâm sao lại đi 'hiếp dâm ngôn từ' thế nhỉ, hết chỗ... rồi sao?
Người ta hay nói, 'thời cơ chín muồi', hay 'tình thế cách mạng chín muồi',...
là nói đến thời điểm xảy ra sự thay đổi, sự chuyển biến của cái gì đó đã đến.
Nó chẳng ăn nhập gì đến cây trái cả. Còn nói 'trái cây chín muồi' cũng là nói
đến thời điểm trái cây xảy ra sự chuyển biến từ 'chín' sang 'hỏng' đó đồng chí
Lâm ạ. Không ai nói trống không hai chữ 'chín muồi', vì nó là trạng từ chỉ
trạng thái, cần có chủ từ mà nó bổ nghĩa đứng trước...Như vậy, ông Thiên Ý
không sai, chỉ có đồng chí Lâm cố ý 'hiếp dâm ngôn từ', rồi kể lể dông dài để
cố tình 'bẻ cong' ý của ông Lê Hiếu Đằng mà thôi.
Đồng chí Lâm nói rằng (không phải ý ông Đằng đâu nhé), khi 'chín
muồi', cái gì chín muồi nhỉ, thôi cứ cho là tình thế cách mạng chín muồi
(thời điểm thay đổi đã đến) sẽ có người lợi dụng dân chủ-nhân quyền xách
động quần chúng...tranh nhau nắm quyền kiểm soát quân đội và VN sẽ là
một Thái Lan thứ hai. Sẽ không có dân chủ gì cả...
Xin nói rằng đồng chí Lâm lại tự mâu thuẩn với mình rồi. Thái Lan là
nước theo chế độ dân chủ, bởi vì nó đa đảng đồng chí ạ. Đa đảng, là điều
kiện ắt có của chế độ dân chủ. Nó phân biệt rõ ràng với chế độ CSCN ở
điểm đó. Và quân đội Thái Lan là quân đội của chế độ dân chủ, chủ của
quân đội là nhân dân chớ không phải bất kỳ một đảng nào cả. Người trong
quân đội không được gia nhập bất cứ đảng phái chính trị nào. Chính vì vậy,
khi anh gia nhập đảng phái chính trị, thì xin mời anh ra khỏi quân đội để trả
công cụ bạo lực lại cho nhân dân. Quân đội chỉ phục vụ cho chính phủ do
dân bầu lên. Khi đảng cầm quyền tỏ ra độc tài, đi ngược lại nguyện vọng của
dân, các đảng đối lập và nhân dân biểu tình phản đối, và... ủng hộ. Lúc đó
'quân đội nhân dân' này phải trung lập, đóng vai trò bảo vệ trị an, dập tắt
xung đột, đưa đến cuộc tuyển cử để lập lại chính phủ mới... do dân bầu.

Khác hẳn với 'quân đội nhân dân' mà lại là của...'đảng ta' phải không đồng
chí Lâm.
Còn nói khi đảng CS tan rã, thì đảng kia trở thành 'độc đảng', đồng chí
lại cố ép cho nền dân chủ có tổ chức đảng… 'theo tính ưu việt' của CNCS
sao? Như thế lại càng tỏ rõ sự ' xuyên tạc' về chế độ dân chủ của đồng chí.
Xin đồng chí nhớ rằng , các đảng trong chế độ dân chủ, tuy gọi là các đảng
đối lập với đảng đang cầm quyền, nhưng đều phục vụ nhân dân, đều được
pháp luật công nhận và bảo vệ, đều có khả năng thay thế đảng cầm quyền
khi được dân chọn. Do đó rất dễ dàng thành lập đảng, khác hẳn với việc lập
đảng ở VN. Vậy thì, nỗi lo ‘trở lại độc đảng’ của đồng chí chỉ là ‘lo bò trắng
răng’ mà thôi.
Vấn đề cực kỳ quan trọng ở chỗ là các thành viên của đảng đối lập có đủ
tài năng và uy tín để được ‘dân chọn’ hay không. Chính điều này lại tạo ra
sự cạnh tranh giữa các đảng, nó giúp dân khống chế tham nhũng, quan liêu,
suy đồi đạo đức của các nhà chính trị,…mà không cần phải ‘tự phê bình’.
Nó có tác dụng giúp dân kiểm soát hoạt động của đảng cầm quyền, giúp dân
tham gia điều hành đất nước, tránh được chế độ độc tài tước đoạt quyền dân
chủ của nhân dân…Tránh được ‘các quốc nạn tất yếu của chế độ độc đảng’.
Dân làm đất nước thật sự là thế đó. Khác hẳn dân chủ ở ta phải không đồng
chí Lâm.
Còn ý tưởng ‘không đảng’ của đồng chí Lâm thì ‘cao siêu’ quá. E rằng
phải trở lại thời kỳ ‘bầy đàn’ của nhân loại, để giết đi tất cả các tộc trưởng,
thử xem có lại sinh ra các tộc trưởng khác không đã, rồi mới có thể bàn luận
được…
Xin lỗi vì đã quen xưng hô đồng chí, không sửa được. Xin kính chào
đồng chí Lâm.
bởi: Vô danh
11.02.2014 18:31
cncs chưa bao giờ là lý tưởng THỰC SỰ cho nhân loại cả. Bằng nghệ thuật
tuyên truyền, lợi dụng thời cơ bối cảnh xh chao đảo, lừa bịp mọi người. Một
người có đầu óc bình thường, sẽ nhanh chóng nhận ra cách hành xử ma tà và
phi đạo đức với xh mà họ đã từng được sống.
Lớn lên trong nền giáo dục xhcn từ tuổi mầm non, tôi hiểu thế nào là sự
quyến rũ của những khẩu hiệu, của những bịp bợm. Hy sinh tương lai hạnh
phúc cá nhân cho một ngày mai tươi sáng hơn. Lòng yêu nước, yêu
dân tộc, cùng những giá trị đạo đức khác được đề cao nhưng với từ ngữ mới.
Tuy vậy, khi thực hành và hiện thực cuộc sống đều nói lên điều ngược lại.
Không đồng ý với bạn Phan bảo lâm. cncs chưa bao giờ chấp nhận đa đảng.
Đó chỉ là chiêu bài quy tụ mọi tầng lớp vào chung một ngọn cờ đấu tranh,

khi họ có tiềm lực lớn hơn, tiêu diệt đảng đối lập là điều phải
xảy ra. Cái gọi là Bolsevik hay Melsevik chỉ là giả tạo, đó thực chất là sự
giật sụp bước màn phông hoa mỹ để lộ ra sự thật trần trụi khi vở kịch đã tới
lúc cần phải. Nếu lộ bộ mặt độc đảng từ đầu, xh dân chủ hỗn
loạn lúc đó sẽ nhận ra sự thật ngay lập tức. Hồ cũng dùng chiêu bài này sau
cách mạng tháng 8. Cũng tương tự cho Hitler, sau khi có thế lực, họ đã dùng
bọn SS giải tán quốc hội và cho các đảng viên đối lập vào
các trại tập trung, hầu hết chẳng bao giờ bước ra được bên ngoài khi chiến
tranh kết thúc.
Bạn cũng đơn giản hóa vấn đề chính trị quá. Dám lên tiếng nói lên sự thật
trong lòng một chế độ bản chất dối trá và cổ vũ bạo lực? Bạn sẽ là người đầu
tiên được lên dàn hỏa. Bao gương chống đối đã bị bóp nghẹt
trước khi họ có thể nói hết suy nghĩ của họ.
Khi nước Nga sụp đổ, đó là khởi điểm của thời cơ 'chín mùi', sớm hay
muộn là tùy hoàn cảnh lịch sử và dân trí mỗi nước. Cứ nhận thức lơ tơ mơ
như loài ếch kia, lịch sử tiến hóa sẽ còn lâu lắm. Đáng mừng là loài
chậm tiến đó không nhiều, chẳng bao lâu sẽ vào hết trong viện bảo tàng cho
con cháu chúng ta học hỏi. Tôi cũng như bạn, vẫn tin rằng nhiều đảng viên
cs vẫn còn có nhiệt tâm với đất nước và nhận ra sự thối nát của
chế độ. Chỉ có điều con đường nào cần đi và phải tiến hành như thế nào là
họ chưa ý thức rõ thôi.
bởi: nong dan
11.02.2014 06:45
Bat ky mot Dang phai hay mot Xa Hoi nao duoc xay dung dua tren nen tang
bao luc,chuyen chinh phi dao duc deu khong the thanh mot xa hoi tot dep
duoc.
bởi: được mở nảo từ: VN
10.02.2014 16:18
Ở VN ngày nay cái quái gì cũng muốn giống như bên Mỹ và bắt chước Mỹ
thấy họ hãnh diện về điều đó lắm. Vậy thì dẹp cái xhcn đi cho rồi. Không
phải các cán bộ nhớn, cán bộ bự đều mê Mỹ cả sao. Con họ đi học ở Mỹ. Họ
thích sài đồ Mỹ, nhà cửa trang xây cất, trang hoàng theo kiểu Mỹ, cái gì
cũng muốn như Mỹ cả. còn dân đen cũng muốn như Mỹ lắm mà nghèo nên
cứ đành phải sống theo xhcn vậy
bởi: Steve từ: US
10.02.2014 11:52
Đa số đảng viên trở nên bất mãn chỉ vì quyền lợi vật chất bị ảnh hưởng.
Thông thường họ chỉ có những phản ứng tiêu cực như chỉ trích đảng hoặc

chính quyền ở bất cứ nơi nào, lúc nào mà họ có thể. Việc làm này cũng sẽ tự
động được giới hạn ở mức độ mà an ninh cá nhân của họ không bị đe dọa.
Một số khác chọn thái độ thụ động và im lặng hơn là công khai tách rời hay
chống lại đảng. Lý do cũng khá đơn giản vì nếu chế độ xụp đổ họ sẽ là
người bị nhân dân phán xét, còn nếu chế độ vẫn tồn tại thì họ sẽ bị chính
đảng của mình đày đọa. Phải làm gì đây khi ‘tay đã nhúng chàm’ ?
bởi: nguyen từ: Saigon
10.02.2014 09:24
Người chân chính phải là người biết yêu nước, yêu cha mẹ tổ tiên, yêu đồng
bào ruột thịt .
Người cộng sản chân chính phải là người chân chính trước đã, rồi sau mới
đến phục vụ cho lý tưởng (cộng sản) của mình.
Nhưng một khi thấy cả thế giới từ bỏ chế độ cộng sản, người đó phải tự hiểu
rằng đó là một lý tưởng không thể thực hiện được (không tưởng), và phải từ
bỏ lý tưởng cộng sản đi, để dùng tâm trí lo cho tương lai của đất nước.
Đó mới là người cộng sản chân chính. "20 tuổi không theo cộng sản là
không có trái tim. 40 tuổi không từ bỏ công sản là không có trí óc".
bởi: Phan Thanh Hùng từ: Wollongong
09.02.2014 21:48
@ Lê Hiếu Đằng, Huỳnh Tấn Mẫm, Hạ Đình Nguyên và các " đồng chí "
của các ông đừng có ngụy biện là tại mình không biết cộng sản là gì cho nên
bị cộng sản lừa, cho nên không có tội.
Không biết thì phải học hỏi !!! Một người, một ngàn người có thể sai lầm
nhưng một triệu người Bắc di cư chạy trốn Cộng Sản 1954 vào Nam
KHÔNG THỂ SAI LẦM khi tẩy chay cộng sản !!!
Thế mà Lê Hiếu Đằng và " đồng chí " vẫn khư khư ngoan cố tin theo
cộng sản và không tiếc lời thóa mạ người Bắc di cư chạy trốn cộng sản ( Tôi
là nhân chứng, tôi là người Bắc di cư 1954, tôi nghe Lê Hiếu Đằng lộng
ngôn phỉ báng chúng tôi ).
" Đảng viên chân chính " Lê Hiếu Đằng là như thế đó !
Trả lời
bởi: Huệ từ: Sai Gon
10.02.2014 00:40
Phan Thanh Hùng vì đói rách quá nên phải đi tìm miền đất hứa, chứ đâu
phải vì cộng sản. Hùng này già rồi mà chém gió dữ zậy, lại còn tỏ ra nguy
hiểm nữa.
Trả lời
bởi: Quét Rác từ: Sài Gòn

11.02.2014 01:29
@Huệ Ủa, sao biết người ta đói rách quá nên phải đi tìm vùng đất hứa ???
Đói rách quá mà có vàng để vượt biên sao ??? Già thì đã sao ??? Kính lão
đắc thọ nhé, trẻ mà ngu thì chỉ phí đời thôi !!! " Boác " Hồ của Huệ già rồi
mà còn gân lắm, chỉ thích " cỏ non " thì sao hỉ ???
bởi: Lê Trần từ: VN
09.02.2014 18:43
200 Trung Ương Ủy viên ĐCS/VN,đều có bổng lộc,quyền lợi cả . Mấy ai
quên bã phì danh,tôn thờ chính nghĩa .Thành phần cốt lỏi này của ĐCS
,không tác động ,thì 3 triệu Đảng viên cấp dưới chả làm được việc gì ,chớ
đừng nói dân chúng .Hệ thống kềm kẹp của CS quá ư chặt chẻ và tàn bạo .
bởi: Sinh viên từ: Hà Nội
09.02.2014 14:09
Ngày xưa Cái nết đánh chết cái Đẹp, ngày nay cái Đẹp nó Đè Bẹp cái Nết,
ngày xưa tôn chỉ của đảng viên đảng cs : Sông cho một người là ích kỉ, sống
cho một người là tủi nhục, sống cho gia đình là đời sống của thú vật, ngày
nay đảng viên đảng cs sống cho Bồ nhí, Vợ bé, Con riêng.........sau vụ án
Dương tự Trong, Dương chí Dũng 09 triệu dân VN thấy Báo đảng lo
lắng....quan ngại ......về cuộc sống của bồ nhí , vợ bé , con riêng của hai đảng
viên ưu tú Dương tự Trọng, Dương chí Dũng...............
bởi: hy vong từ: france
09.02.2014 08:15
dung nhu vay va toi Cung da noi nhu vay nghi nhu ong Thien Yda neu ra
tren day csvn hay tu thay doi cuu minh dan nuoc va bien dao da lo ban di
mat roi thi nen chuoc lai loi lam nay bang cach tu bo thay doi che do cs neu
mot buoi som mai vua thuc day da thay loa phong thanh dai tivi bao chi bao
tin vn da thay doi che do khong cong dang cs nua va la co cs do duoc ha
xuong neu ai co tinh lam sai se bi phat nangnhung nguoi quay lung Chong
lai linh se bi giam giu va duoc tu kiem toan quancs doi thanh quan vnch va
co vang tung bay tai sao boi vi khong nen lam khac nhung gi chinh nghia va
to tien con nhan tinh ching dang csvn khong tu phat minh ra mot the che
dang phai nao khac ma duoc toan dan chap nhan la chinh nghia tom lai hay
quay ve chinh nghia va co tai gioi lam tot hon la phe phan
bởi: minh nhọn hn vn từ: hn
09.02.2014 05:36

Thời chiến ít tướng, thời bình cs tựphong cho nhau để hưởng lương. Hơn
nữa cái ghế T.T.Dũng muốn vững phải phong chức để có phe cánh. vì thế
ông Dũng toàn phong thánh tướng. nhẽ ra phong ai đó lên chức cao phải có
quốc hội bỏ phiếu về tài, thành tích...
bởi: Phan Bảo Lâm từ: TpHCM
09.02.2014 03:58
Ông Thiên Ý lại hiểu sai cụm từ "chín muồi" của ông Lê Hiếu Đằng. Từ này
là lấy ra từ tự nhiên. Trái cây chín muồi tự nó sẽ rụng, bất kể ai có hay
không có tác động đến nó. Trái cây chưa chín muồi thì muốn nó rụng phải
tác động đến nó.
Ý của ông Đằng là, nếu đợi đến lúc chín muồi thì tình hình sẽ không thể
kiểm soát được nữa (trái cây sẽ rơi xuống đất và nát bét), cho nên, phải tác
động vào nó lúc nó chưa chín muồi thì khi xảy ra chuyện mọi thứ vẫn nằm
trong tầm kiểm soát (ý là chủ động hái trước khi nó chín muồi).
Tình hình này làm tôi nhớ lại diễn biến của cách mạng tháng 10 Nga. Sau
khi đánh chiếm cung điện Mùa Đông, các thủ lĩnh họp nhau lại bàn về tương
lai của nước Nga. 1 phe đề nghị xây dựng chính quyền soviet dựa vào giai
cấp công - nông - binh làm nền tảng để xây dựng xã hội. Phe còn lại đề nghị
xây dựng chế độ đại nghị đa đàng. Biểu quyết, phe trước chiếm đa số gọi là
bôn-sê-vích, phe sau trở thành thiểu số gọi là men-sê-vích. Sau đó, phe mensê-vích ly khai và nước Nga xảy ra nội chiến kéo dài 4 năm giữa Hồng Quân
và Bạch Vệ.
Người VN ắt hẳn đã từng đọc qua tác phẩm văn học "Sông Đông êm đềm"
nói về thời kỳ này. Tác phẩm văn học này bị nhà nước LX cấm phát hành và
phải đến thời kỳ perestroyka người VN mới được xem. Nội dung tác phẩm
này là không có phán xét ai sai ai đúng nhưng ngầm chỉ trích việc kích động
lôi kéo quần chúng để mưu đồ mục đích chính trị riêng. Mỗi người đều có
hoàn cảnh khác nhau, có người tự nguyện tham gia vào cách mạng, có người
ngẫu nhiên bị cuốn vào, có người bị bắt buộc phải tham gia (để khỏi bị đám
đông bài xích).
Ý của bác Đằng rất rõ ràng, nếu các đảng viên CS "chân chính" vẫn giữ
thái độ "mũ ni che tai" thì khi "chín muồi" nhất định là sẽ mất kiểm soát về
mọi mặt. Sẽ có người lợi dụng dân chủ - nhân quyền xách động quần chúng
và hứa đủ thứ để bầu họ vào chức nọ chức kia, sau khi xong việc thì quay
lưng lại quần chúng. Người ta sẽ tranh nhau nắm quyền kiểm soát quân đội
và VN sẽ là 1 Thái lan thứ 2. Sẽ không có dân chủ gi cả mà chỉ có "dân chủ
1 chiều" của những kẻ quá khích. Ai tự nguyện tham gia, ai ngẫu nhiên bị
cuốn vào và ai bị bắt buộc phải tham gia ? Tưởng là tiến bộ hơn nhưng lại
quay về thời kỳ cải cách ruộng đất 1956 !!!

Nếu các đảng viên "chân chính" có thái độ tích cực hơn, biết nói "không"
với cái xấu cái ác thì cũng sẽ không có gì to tát xảy ra, chẳng qua là, ai biến
chất thì chém. Thích đa đảng thì dựng ra 1 đảng XHDC nào đấy mà đối lập
với CS. Dần dần, CS tan rã thì đảng kia cũng trở thành "độc đảng", giải tán
và thành lập chế độ vô đảng phái là xong. Các tổ chức xã hội vẫn tồn tại
nhưng người ra ứng cử chỉ lấy tư cách cá nhân không được nhân danh tổ
chức nào.
Trả lời
bởi: tssgvn từ: vn
10.02.2014 11:18
Ý kiến dài,có dẫn chứng ở liên sô,đông âu...xin bổ sung ý này: ai là đảng
viên CSVN hãy nhanh tay trả thẻ đảng,làm dân thường lao động bình
thường mà sống đừng vơ vét ăn hối lộ tham nhũng.Còn cái thẻ đỏ trả cho
tổng bí thư đảng đen chụm củi nấu cháo húp được ít bửa rồi uống nước lả
làm bí thư đảng cho một nhúm lười nhác lao động chỉ biết nói dóc lừa gạt
dân đen để có cơm ăn.Chán CSVN lắm rồi.CSVN đang lúng túng tuyên
truyền bắt ép mọi người thực hiện hiến pháp cụi có điều 4 ,đ 79,đ 88.....như
luật " mafia csvn"
Trả lời
bởi: Vo Rach Giap từ: USA
10.02.2014 10:56
Bác nói thì rất hay nhưng bác nên nhớ là đặc tính của CS Á Châu rất khác
Liên Xô và Đông Âu ! Phải buồn mà nói thì người Á Châu bảo thủ , độc
đoán , thủ đoạn , nhan hiểm hơn người Âu Châu rất nhiều , cho nên CS Á
Châu không dễ sụp đổ !
Ngoài ra , nhờ rút kinh nghiệm sự sụp đổ của LX và Đông Âu ( vì quyền
lực tập trung vào 1 người là Tổng Bí Thư ) nên vượt tầm kiểm soát dễ dàng !
CS Á Châu như TQ và VN đã thành lập một Bộ Chính Trị 14 ngườ và lấy
quyết định chung để tránh độc quyền như Lê Duẩn hay Đặng Tiểu Bình cho
nên một cá nhân trong BCT như Ba Dũng hay Tư Sang, Trọng Lú cũng
không
sao
quyết
định
được
như
TT
Gorbachev
!
Năm 1991 , TT Reagan đã thách thức ông Gorbachev là : Tôi yêu cầu ông
giật sậP bức tường Berlin này xuống ( tear down this wall ) ! Thế là ông
Gorbachev đáp ứng ngay vì ông ta nắm quyền lực và có quyền ra lệnh !
Ngày nay , cho dù Tập Cận Bình hay TBT Trọng Lú có muốn cũng không
dám làm ! Một TBT Triệu Tử Duơng của TQ đã có ý như Gorbachev là bị
Đặng
Tiểu
Bình
và
Lý
Bằng
cách
chức
ngay
!
Để kiểm soát chặt chẽ các Uỷ Viên BCT , Đảng CSVN đã cho toán Công An
Đặc Biệt đóng chốt ngay tại nhà của mỗi Uỷ Viên BCT để ghi tên và kiểm
soát những ai ra vào và muốn đến gặp . Cho nên các Uỷ Viên BCT muốn

thảo luận riêng với nhau để bàn bạc đảo chính không sao làm được ! Ông TT
Diệm và ông Nhu không làm kiểu này nên các tướng lãnh mới gặp nhau để
bàn bạc đảo chính !
Như vậy đảo chính sẽ không bao giờ xảy ra dưới chế độ CS VN hay TQ ,
Bắc Hàn , Cuba vì không có ngòi nổ ! Mà không có ngòi nổ thì đảng viên và
quần chúng sẽ không nổi dậy được !
Cứ nhìn 1 tỷ dân Tàu còn phải ....xếp re không dám nhúc nhích thì 90 triệu
dân Việt thì nhằm nhò gì ?
Đảng CS Á Châu đã vượt xa các chế độ phong kiến , độc tài trong lịch sử về
tài nắm dân ! Ngay cả các chế độ Hitler hay Tần Thuỷ Hoàng còn thua xa !
Cứ nhìn thấy Pol Pot giết 2 triệu dân Khmer mà không ai dám nổi dậy thì
biết là CS Á Châu tài tình như thế nào ! nếu không bị CSVN lật đổ thì dân
Khmer sẽ phải chấp nhận bị tàn sát đến người cuối cùng !
Bác cứ tin tôi là CS Á Châu sẽ không sụp đổ kiểu Liên Xô hay Đông Âu
được đâu ! Họ sẽ bị sụp đổ bởi ....Thượng Đế mà thôi ! Mà Thượng Đế cũng
bó tay không làm gì được tụi này !
Trả lời
bởi: Phan Bảo Lâm từ: TpHCM
12.02.2014 01:19
Tập thể lãnh đạo ? Không phải chỉ VN mới có, Mỹ cũng có. Tổng thống và
quốc hội không phải là tập thể lãnh đạo à ? Trong doanh nghiệp cổ phần
(chiếm 100% các doanh nghiệp lớn thậm chí có quy mô toàn cầu), hội đồng
quản trị chả phải là tập thể lãnh đạo à ?
Vấn đề là trong cái tập thể lãnh đạo ấy, mỗi người đều có cái đầu riêng,
nắm quyền lực riêng, họp và biểu quyết lấy ý kiến đa số, hay là chỉ có 1
người lũng đoạn toàn bộ quyền lực, những người còn lại chỉ là "tượng đất".
Nếu xảy ra trường hợp sau thì tập thể lãnh đạo hay cá nhân lãnh đạo có khác
gì nhau ?
Ở VN hiện tại, dù là nhà nước hay doanh nghiệp, tôi chưa thấy ở đâu có
xuất hiện hiện tượng "tập thể lãnh đạo" mà chỉ có "cá nhân lũng đoạn quyền
lực, quyết định nhân danh tập thể". Cụm từ "tập thể lãnh đạo, cá nhân chịu
trách nhiệm thực hiện" xuất phát từ phương Tây đầu thế kỷ 20 do Bác Hồ
học hỏi dân chủ ở Paris mang về VN. Cho nên, cụm từ này chỉ có ở VN, LX,
TQ và các nước XHCN trước đây không có.
Người ta có thực hiện đúng lời Bác Hồ dạy không ? Nhìn là biết. Họ cắt
cụm từ "tập thể lãnh đạo" ra "xài" theo ý họ còn "cá nhân chịu trách nhiệm
thực hiện" thì họ lờ tịt. Cho nên mới có tình trạng "trên bảo dưới không
nghe", "chủ trương đúng không ai thực hiện", "làm sai không bị chế tài",
.....cuối cùng là "tự do tham nhũng" và "tự do chạy chức chạy quyền".

Kết luận, VN hiện nay không có "tập thể lãnh đạo" mà chỉ có "cá nhân lãnh
đạo nhân danh tập thể", càng không có "cá nhân chịu trách nhiệm thực hiện"
mà chỉ có "thành tích thì cá nhân hưởng mà sai lầm thì tập thể chịu trách
nhiệm chung".
bởi: DannguCuDen
09.02.2014 01:30
That la ro nhu ban ngay la trong cai dang cong san VN kia lam gi co mot
dang vien cong san nao lai co the xem la mot nguoi luong thien khg gay toi
ac cho dan toc VN ke tu khi chung chui vao cai to chuc ppham toi ac la cai
DCSVN kia! (TN)
bởi: đề nghị mí boác rân chủ từ: changhiu
09.02.2014 01:05
Nếu mí boác rân chủ đừng phá hoại những người CS chúng tôi xây dựng
"thiên đường CS" thì có lẻ chúng tôi những người CSVN đã viên mãn từ lâu.
Nếu Mỹ và đồng minh đừng cấm vận VN, cũng như Triều tiên mà tự do
sòng phẳng không phá đám thì chúng tôi, những người CS đã thực sự đạt
được niềm mơ ước của chính mình! Xin gửi lời chân thành tới mí boác rân
chủ đừng phá đám chúng tôi nữa! Tất chúng tôi sẽ xây dựng CNXH thành
công!
Trả lời
bởi: Quét Rác từ: Sài Gòn
09.02.2014 21:31
Ai phá nỗi Liên Xô thành trì của " XHCN " vậy changhiu cóc nhái ???
Chủ nghĩa " Mác Lê vô địch " như lời " boác đoảng " của changhiu dạy kìa
!!! Boác đoảng dạy là khối XHCN Komecom giàu hơn khối Tư Bản vạn lần
!!! Dân nghèo, dân ngu Việt tin rầm rầm !!! Tư Bản giãy chết như lời " boác
đoảng " changhiu dạy thì làm sao phá nỗi " XHCN chứ???
Thế mà Liên Xô tự nó lăng đùng ra chết queo. Hahaha changhiu lại đổ lỗi
cho Mỹ Ngụy làm quan thầy changhiu chết ??? QUÉT !!!
Trả lời
bởi: changhiu từ: voa
09.02.2014 22:22
Đông Âu xụp đổ cũng chả sao! CNCS là tự do ai muốn theo thì theo không
theo thì xin mời... giải tán! Chứ không phải như mí boác rân chủ , nhăn răng
lúc nào cũng lăm le phá đám XHCN chúng tôi!

