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Ảnh minh họa. Một người bán hàng rong trên một con phố ở Hà Nội, được trang hoàng nhân 

ngày Lễ 75 năm Quốc khánh Việt Nam. Hình chụp ngày 1/9/2020. 

AFP 

Lễ Quốc khánh 75 năm với những câu chuyện đau lòng 

Một loạt những thông tin được truyền thông Nhà nước loan đi trong những ngày đầu tháng 9/2020 

khiến cho người quan tâm rất đỗi bàng hoàng. 

Nào là câu chuyện một bé gái 10 tuổi phải dẫn đứa em trai chạy trốn khỏi người mẹ ruột bắt con 

đi ăn xin ở Bà Rịa-Vũng Tàu. Bà mẹ được phát hiện đã nhẫn tâm cho rít độc cắn chân, chích điện 

con mình để đạt được mục đích kiếm tiền bằng sự bất nhân mà khó ai có thể hình dung nỗi. 

Nào là hình ảnh trong một video lan truyền trên mạng cho thấy một bà mẹ già 88 tuổi, sức yếu bị 

con gái bạo hành. Biện pháp hành hạ được ghi lại gồm cảnh đánh đập, thậm chí bắt bà mẹ phải ăn 

phân và người mẹ bất hạnh đã qua đời. 

Thêm nữa, một vụ việc gây chấn động dư luận qua thông tin hàng trăm hũ tro cốt được phát hiện 

vất lẫn lộn ở phía sau chùa Kỳ Quang 2, tại TP.HCM. 

Bên cạnh đó, còn không ít những bản tin được báo giới trong nước đăng tải dồn dập hàng chục 

cán bộ, lãnh đạo bị sai phạm nghiêm trọng, nhất là liên quan đến vấn đề đất đai nhưng chỉ bị kỷ 

luật với hình thức cảnh cáo hoặc khiển trách. 

Đài RFA ghi nhận, một số người dân trong nước chia sẻ rằng những câu chuyện vừa nêu không 

phải mới xảy ra trùng hợp trong dịp lễ Quốc khánh Việt Nam 75 năm mà dường như vẫn diễn ra 

hàng ngày, hàng tháng kể từ khi Đảng CSVN giữ vai trò lãnh đạo duy nhất đất nước này. 

Hậu quả của lãnh đạo độc đảng 

Ông Lê Nguyễn, một nhà nghiên cứu lịch sử Việt Nam, vào ngày 8/9 nói với RFA rằng ông ghi 

nhận xã hội Việt Nam, tính từ thời điểm sau ngày 30/4/1975 cho đến hiện tại thì do hậu quả của 

nền giáo dục. Ông Lê Nguyễn trình bày quan điểm của ông: 



“Đại khái xã hội bây giờ tha hóa đến mức đó thì đó là hệ quả của một nền giáo dục thiếu tính 

nhân bản, mà nặng phần chính trị. Do đó, dẫn đến hệ quả mà con người không còn sống với đạo 

đứ nhân bản giống như trước đây nữa. Cho nên, mới xảy ra những chuyện mà trước năm 1975, 

trong xã hội miền Nam không hề có. Chẳng hạn như hiện tượng cả ông bố và ông nội cùng hiếp 

dâm một đứa con, đứa cháu ruột. Những chuyện như vậy không bao giờ xảy ra trong xã hội mà 

tôi đã sống thời trước năm 1975.” 

Tiến sĩ Giáo dục Mạc Văn Trang nói với RFA rằng kể từ khi Đảng CSVN lên nắm chính quyền 

hồi năm 1945 và xuyên suốt 8 thập niên qua đã làm cho các giá trị của quốc gia và xã hội bị thay 

đổi. 

“Thật sự mà nói thì Chủ nghĩa Cộng sản tàn phá những giá trị dân tộc và những truyền thống 

văn hóa của dân tộc. Nó đẩy xã hội đến những suy thoái về tư tưởng, về đạo đứ, về niềm tin của 

con người và nó cũng khuyến khích việc đấu tranh giai cấp, tranh giành, đấu đá. Chính quyền tồn 

tại bằng sự tuyên truyền dối trá và bằng đàn áp, khủng bố. Đó là yếu tố chính của chính quyền 

này.” 

Giáo sư Nguyễn Đình Cống, một đảng viên tuyên bố ra khỏi Đảng vào ngày kỷ niệm thành lập 

Đảng năm 2016, tiếp lời giáo sư Mạc Văn Trang: 

“Chúng tôi thấy rằng Đảng CSVN làm cách mạng từ năm 1945, gây ra chiến tranh và tuyên 

truyền những chuyện dối trá. Ví dụ như Cuộc Cách mạng tháng 8, thì Việt Minh-Cộng sản nói 

rằng đánh Pháp, đuổi Nhật, giành độc lập về chính quyền nhân dân thì tất cả các điều ấy đều dối 

trá cả. Tại vì, họ không đánh Pháp, họ không đuổi Nhật, họ cũng không giành độc lập mà nếu 

như giành chính quyền thì chỉ có cướp chính quyền về tay Đảng, chứ cũng không phải vì nhân 

dân.” 

Giáo sư Nguyễn Đình Cống dẫn chứng rằng những đảng viên Đảng CSVN trong bộ máy chính 

quyền lãnh đạo đất nước là một “giai cấp mới”, lợi dụng vào chính sách đất đai toàn dân để hưởng 

quyền lợi và trở nên giàu có cùng với quyền lực trên cơ sở phá hoại đất nước, bốc lột và áp bức 

nhân dân. Thành phần thứ hai mà giáo sư Nguyễn Đình Cống nêu lên là các nhà “tư bản đỏ” do 

liên kết với chính quyền, tạo ra những nhóm lợi ích để thâu tóm tất cả những đặc quyền, đặc lợi 

mà gây ra những hậu quả khôn lường cho đất nước và xã hội Việt Nam. Điển hình rõ ràng nhất là 

phiên tòa xét xử 29 người dân Đồng Tâm, mà giáo sư Nguyễn Đình Cống khẳng định đó là những 

nạn nhân của chế độ do Đảng CSVN “cầm quyền”. 

 

Phiên toà xét xử 29 người dân Đồng Tâm ở Hà Nội hôm 7/9/2020.  

Courtesy: nhandan.com.vn 

Thành tựu ra sao và tương lai thế nào? 

Việt Nam từ ngày 30/4/1975 và sau hơn 4 thập niên dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt 

Nam, được thế giới công nhận có nền kinh tế phát triển vượt bậc và ổn định qua các chỉ số Tổng 

sản phẩm quốc nội (GDP) tăng vượt ngưỡng trong hai năm liền 7% (2018) và 7,2% (2019). Chỉ 

“Những người hoạt động về dân chủ 

cho rằng tòa án giẫm đạp lên nền 

công lý và pháp luật, sỉ nhục những 

con người lương thiện. Đặc biệt, 

những nhà phản biện và các nhà hoạt 

động dân chủ rất chống đối phiên tòa 

này.” 

 



số lạm phát ở mức 2,76%; xuất siêu đạt 9 tỷ đô la Mỹ (USD); lượng kiều hối chảy vào Việt Nam 

lên đến gần 17 tỷ USD trong năm 2019, được xếp là năm thứ 3 liên tiếp thuộc nhóm 10 quốc gia 

nhận kiều hối lớn nhất thế giới. 

Tuy nhiên, theo đánh giá của một số chuyên gia kinh tế thì sự phát triển của Việt Nam được được 

đặt trong bối cảnh chung của khu vực và thế giới để nhìn nhận một cách chính xác rằng sự tiến bộ 

đó ngang tầm hay bị tụt hậu. 

Trong khi đó, cũng không ý ít kiến cho rằng kinh tế Việt Nam phát triển chỉ nhờ vào vay nợ của 

nước ngoài và khai thác tài nguyên. Và một nghịch lý được đưa ra rằng song song với những thành 

tựu về phát triển kinh tế thì các giá trị về đạo đức, văn hóa…ngày càng xuống cấp. 

Anh Nguyễn Tiến Trung, một thanh niên hoạt động dân chủ và là một cựu tù nhân lương tâm, vào 

tối ngày 8/9 khẳng khái nói với RFA rằng Đảng CSVN không có cạnh tranh, không có tòa án độc 

lập thì đương nhiên các quan chức càng ngày càng sa đọa, hủ hóa và hủ bại và tất yếu dẫn đến hệ 

lụy xã hội ngày càng suy thoái. 

 “Như mọi người cũng biết là một đảng toàn trị thì bao giờ họ cũng tìm cách là bao giờ cũng giữ 

cho dân trí thấp thì họ mới có thể cai trị dân được. Cho nên nền giáo dục của chế độ độc đảng 

toàn trị thì người ta tìm cách cho ngu dân. Quan điểm của Trung từ trước đến nay là chắc chắn 

một chế độ độc Đảng toàn trị như hiện nay thì tình hình xã hội càng lúc càng tệ.” 

Giáo sư Nguyễn Đình Cống nhấn mạnh rằng mục đích của Đảng CSVN “không phải lo quản trị 

xã hội và mang lại hạnh phúc cho người dân mà chỉ tập trung vào quyền lợi của chính họ”. 

Một điều rất quan trọng mà những người quan tâm đến đất nước Việt Nam đều nhìn thấy, đó là 

sự gắn kết giữa Đảng CSVN với Đảng Cộng sản trung Quốc. 

“Nếu như xem rằng đuổi được thực dân Pháp là 'đuổi hổ cửa trước' thì Cộng sản Việt Nam 'rước 

sói cửa sau'. 'Sói' này là Chủ nghĩa Cộng sản, đặc biệt là Cộng sản Trung Quốc mà họ rước về 

không những để phá hoại, họ còn rước về Đảng Cộng sản Trung Qốc về để thờ tự.” 

Giáo sư Nguyễn Đình Cống còn đưa ra kết luận về viễn cảnh của Việt Nam, trong trường hợp 

Đảng CSVN vẫn tiếp tục điều hành đất nước như 75 năm qua: 

“Nói thẳng rằng nếu tiếp tục theo kiểu thống trị của Đảng CSVN hiện nay thì xã hội Việt Nam 

ngày càng lụn bại. Tương lai của dân tộc và đất nước này u ám lắm và càng u ám thêm nữa là 

Đảng CSVN vẫn nương cậy vào Đảng Cộng sản Trung Quốc.” 

 


