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Một số lãnh đạo Việt Nam dự lễ kỷ niệm 75 năm Quốc khánh 

Năm nay, chính quyền và đảng Cộng sản Việt Nam đang đánh dấu 75 năm quốc khánh và 

ngày độc lập 2-9, đồng thời đảng cầm quyền cũng chuẩn bị cho Đại hội đảng toàn quốc lần 

thứ 13 sắp nhóm họp vào đầu năm sau. 

Nhân dịp này, một số nhà bình luận thời sự, chính trị Việt Nam từ trong nước và hải ngoại bàn về 

vấn đề gì có thể là thách đố lớn mà kỳ đại hội này có thể phải đương đầu, giải quyết. 

Ông Lê Văn Sinh  nhà nghi n c u lịch s ,  ại h c Quốc gia  à Nội    âu h i đ t ra với đảng này 

và c ng là với  ại hội 13 theo t i là Việt Nam có thật sự là nước dân ch , quyền tự do c a người 

dân có được đề cao, t n tr ng và bảo vệ hay kh ng.  ó là câu h i lớn mà các thế hệ lãnh đạo  ảng 

biết mà dân chúng càng biết rõ. 

Ông Trần Tiến Đức  nguy n Vụ trưởng tuy n truyền cấp  y ban nhà nước   T i thấy việc xây 

dựng một đảng cầm quyền vững mạnh, trong sạch, đi đ i với mở rộng dân ch , t n tr ng quyền con 

người là điều người dân chờ đợi. 

Nhà văn Võ Thị Hảo  nhà bất đồng chính kiến và tị nạn chính trị, từ Berlin,   LB   c   Theo t i, 

đó là quyền lực có xu thế bị biến thành lạm quyền và tham nh ng, kh ng thể chữa trị vì đảng  ộng 

sản tuyệt đối độc quyền.  ệ thống chính trị nhiều chỗ biến thành đường dây ngầm về quyền lực mà 

ngay cả những lãnh đạo cao nhất c ng hãi hùng về an nguy trong các cuộc tranh giành phe phái 

trước đại hội đảng. 

Th m nữa, đó là, sự đàn áp tự do ng n luận, ngay cả sự k u c u c a dân oan vẫn một lòng tin đảng 

vẫn bị đàn áp, đến m c năm 2020 này đã xẩy ra vụ tập kích và thảm sát  ồng Tâm; và đó là một 

nền kinh tế, chính trị và ngoại giao thiếu tự ch , lệ thuộc và lép vế so với Trung Quốc và ngay cả 

một vài lãnh đạo có tâm nhất vẫn kh ng thể quản lý nổi sự xâm lấn về m i m t c a Trung Quốc với 

Việt Nam  chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa và ngoại giao. 

Phó Giáo sư Phạm Quý Thọ  Nhà phân tích chính sách c ng    ảng  SVN vẫn khẳng định là lực 

lượng lãnh đạo mạnh mẽ, độc t n đối với xã hội, đất nước.  ảng vẫn nhấn mạnh “ki n định” ch  

nghĩa Marxism - Leninism, tư tưởng  ồ  hí Minh. 

Tuy nhi n, đã lưu ý đến “đổi mới, sáng tạo”, đ c biệt trước thềm  ại hội 13.  ơn thế, “xây dựng và 

chỉnh đốn đảng” để tập trung quyền lực đang được thể hiện trong đại hội các cấp.  hống tham 

nh ng có thể vẫn được duy trì, nhưng kh ng thể mang lại hiệu quả thực sự, khi “tự diễn biến, tự 

chuyển hoá” được đảng xác định là do bộ phận cán bộ, đảng vi n, nghĩa là do h  “kh ng rèn luyện”. 

Tuy nhi n, nguồn gốc c a quá trình này là do bản chất c a guồng máy đ c quyền đ c lợi. 

Tiến sỹ Mai Thanh Sơn  Viện  àn lâm Khoa h c Xã hội Việt Nam    ảng  ộng sản Việt Nam là 

một tổ ch c chính trị xã hội trong quốc gia Việt Nam. Nội bộ đảng có những nguy n tắc bảo mật 



ri ng, và vì thế t i c ng như nhiều quốc dân đồng bào chẳng bao giờ có thể hiểu được đâu là “vấn 

đề lớn và căn cốt từ đại hội đến đại hội c a h ”. 

Nhưng với những trải nghiệm từ mấy chục năm nay, t i hình dung rằng, mối quan tâm lớn nhất c a 

những người cộng sản Việt Nam hiện nay c ng như trong tương lai vẫn là làm sao để đảng c a 

mình đừng có “xuống hố cả nút”. Về nội bộ đảng, câu chuyện “c i l a” chắc chắn sẽ còn nóng 

trước và sau đại hội 13. 

 ối với những vấn đề lớn c a đất nước như định hướng m  hình phát triển quốc gia hay c ng cố 

mối đại đoàn kết toàn dân, t i c ng chắc h  còn đang rất bí bách. Về m  hình phát triển quốc gia thì 

chính các nhà lý luận c a đảng c ng đã phải thừa nhận là còn mù mịt. 

Về các vấn đề khác li n quan đến lòng người, tiếng nói c a cộng đồng người Việt ở hải ngoại, vụ 

Th  Thi m hay  ồng Tâm đều là kh ng mấy dễ chịu.  ó c ng chính là những vấn đề mà cá nhân 

t i, một quần chúng nhân dân đ t ra, nhưng nói thật, t i kh ng kỳ v ng đảng x  lý được. 

 
NGUỒN  ÌN  ẢN , EPA 

 ảng  ộng sản kh ng chấp nhận có đảng đối lập 

Có giải được vấn đề không? 

Khi được h i trước vấn đề hay những câu h i đ t ra đó, liệu  ại hội 13 c a đảng  ộng sản Việt 

Nam có giải quyết được hay kh ng, các nhà bình luận n u quan điểm c a mình. 

Ông Trần Tiến Đức: T i kh ng hy v ng gì ở  ại hội 13. Thách th c lớn nhất là phải dám vượt 

qua những quan niệm đã lỗi thời, chấp nhận những thay đổi cho dù đau đơn, đ t lợi ích dân tộc l n 

tr n lợi ích đảng phái, đi theo con đường phù hợp với xu thế tiến bộ c a thời đại. 

Ông Lê Văn Sinh    ng tác chuẩn bị văn kiện chính trị và nhân sự  ại hội 13 kh ng có gì khác 

các  ại hội trước đó c a   SVN. Khi các nhà lãnh đạo  ảng vẫn trung thành với h c thuyết xây 

dựng xã hội Marxism – Leninism, vẫn xây dựng ở Việt Nam một nền kinh tế thị trường định hướng 

xã hội ch  nghĩa thì sẽ kh ng có thay đổi căn bản về chính trị - xã hội cho đất nước. 

Bà Võ Thị Hảo   ó thể giải quyết được, nếu  ại hội này thực sự thay đổi thể chế chính trị theo 

hướng đảng  ộng sản trao các quyền đương nhi n lại cho dân, chấp nhận lẽ c ng bằng là cạnh tranh 

cùng các đảng đối lập, thực hiện hệ thống tam quyền phân lập và tự do ng n luận... 

Tuy nhi n, điều này chưa thể có, nếu xét theo hiện trạng. 

Ông Phạm Quý Thọ  Kh ng thể giải quyết ở một đại hội, ở    13 này, vì đây là vấn đề thuộc bản 

chất chế độ đảng toàn trị, chuy n chế ch a đựng những mâu thuẫn cơ bản giữa hai hệ thống ý th c 

hệ với các giá trị đối lập. 

Viễn kiến tương lai thế nào? 

Bình luận về viễn kiến, tương lai c a đảng cầm quyền và chế độ mà năm nay đánh dấu 75 năm quốc 

khánh, cùng 90 năm tròn thành lập đảng  ộng sản Việt Nam, các ý kiến nói với BB   

Ông Lê Văn Sinh  Theo t i, tương lai c a chế độ và đảng cầm quyền ở Việt Nam là v  định. 

 hừng nào nền kinh tế thị trường ở Việt Nam còn bị điều hành bởi hệ thống chính trị phi thị trường 

thì chế độ và đảng lãnh đạo chế độ đó kh ng có tương lai. 



Tương lai c a  ảng phụ thuộc vào việc  ảng có dám tự đổi mới thành một đảng dân ch  hay 

kh ng, có dám tiến hành cuộc cải cách chính trị thực sự hay kh ng. 

Bà Võ Thị Hảo  Trong tương lai gần, phe được cho là thân Trung Quốc vẫn thắng thế. 

Trong khoảng 5 năm tới, e rằng đa số người dân sẽ càng nghèo, thậm chí kiệt quệ vì thể chế này và 

ảnh hưởng c a  ovid-19 cùng thi n tai.  ây là thách th c cực lớn cho đảng  ộng sản. Tương lai xa 

mà tất cả đều có thể, sự bất c ng và yếu tố địa chính trị, có thể góp phần tạo n n thời vận cho một 

nền dân ch ... 

Tuy nhi n, t i cho rằng người Việt Nam đương nhi n kh ng thể tuyệt v ng. Bền bỉ giữ lương tâm 

và hành động dù nh , dai dẳng cho đến một ngày thể chế đó phải thay đổi. 

T i đang ở   c, các bạn có thể ở các nơi khác tr n thế giới, và chúng ta biết, người Việt Nam 

đương nhi n phải được hưởng những quyền lợi chính đáng như c ng dân tr n hành tinh này ở các 

thể chế, quốc gia tiến bộ, văn minh, dù chậm. 

Ông Phạm Quý Thọ   hế độ đảng toàn trị có “s c sống dẻo dai”, bởi sự duy trì đàn áp, chuy n 

chế. Ngoài ra, những chính sách “sai – s a” được áp dụng để thích  ng với tình hình mỗi khi “bị 

dồn đến chân tường”. 

Người dân lu n mong muốn có sự thay đổi hướng đến các quyền tự do, dân ch  và mưu cầu hạnh 

phúc. Sự cải cách chính trị cần hướng đến nguyện v ng c a nhân dân, sao cho h  có quyền bầu 

được người đại diện cho bản thân, tự chịu trách nhiệm về sự lựa ch n. 

Ông Mai Thanh Sơn  Theo t i, xét theo quy luật lịch s , chế độ nào rồi c ng có hồi cáo chung để 

được thay thế bằng một chế độ khác ưu việt hơn, hợp lòng dân hơn. Vấn đề chỉ là khi nào và bằng 

cách nào? 

T i, chắc c ng như đại đa số quốc dân Việt Nam khác, đều mong muốn có một sự chuyển đổi trong 

hòa bình, th ng qua các cuộc đối thoại giữa những người anh em Việt, với tinh thần thượng t n 

quốc gia/dân tộc thay vì dựa vào những người đồng chí có chung một ý th c hệ đã bị thế giới ruồng 

b . 

Triển v ng thì nhiều, vì hiện nay dân trí đã cao hơn so với dăm bảy thập ni n trước. Nhưng thách 

th c c ng v  cùng lớn, bởi tất cả các nhà cầm quyền  cá nhân và tập thể  lu n có xu hướng bảo th . 

Việt Nam chắc chắn c ng kh ng là ngoại lệ. Và các kinh nghiệm c ng cho thấy, sự sinh thành nào 

c ng đớn đau. 

 


