
Từ theo cộng đến chống cộng (70): Niềm tin cạn kiệt 

Tiến sĩ Matt Killings Worth, Người có nhiều công trình nghiên cứu các nước cộng sản Trung và Đông 

Âu cho rằng “Chế độ cộng sản tồn tại ở Tiệp Khắc hơn 40 năm là một chế độ mà ở đó niềm tin được 

giả định đóng vai trò trung tâm. Đến năm 1968, niềm tin mà Prague đặt vào Moscou đã hoàn toàn bị 

xóa mòn khi quân đội khối Hiệp ước Warsawa xâm lược nước này”. Như vậy là niềm tin cộng sản tồn 

tại ở đây 20 năm và khi nó “hoàn toàn bị xói mòn” nó vẫn tiếp tục tồn tại thêm 20 năm nữa bằng sức 

mạnh của cảnh sát, mật vụ. So sánh với chế độ cộng sản Tiệp Khắc và Đông Âu thì niềm tin cộng sản 

ở Việt Nam theo tôi nghĩ, vững mạnh hơn rất nhiều, bởi vì nó không phải là “giả định” mà đã “mọc 

rễ” trong lòng số đông người Việt Nam! 

Đó là niềm tin mà thực dân Pháp đã tạo ra cho Hồ Chí Minh và đảng Cộng sản: Lãnh đạo cuộc nổi dậy 

Tháng Tám 1945. Thay dân tộc nói lời thề độc lập: “Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh 

thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững nền độc lập ấy”. Mỹ viện trợ hơn 80% chiến phí 

cho Pháp nhằm ngăn chặn làn sóng đỏ. Nhưng Hồ Chí Minh và đảng Cộng sản không hô hào “vô sản 

toàn thế giới liên hiệp lại” mà kêu gọi “không có gì quý hơn độc lập, tự do”. Xin nhắc lại một đoạn 

trong hồi ký “Con rồng Việt Nam” của cựu hoàng Bảo Đại do Nguyễn Phước Tộc xuất bản ở Pari năm 

1990. Cuối tháng 10 năm 1948 tại Cannes, cựu hoàng Bảo Đại gay gắt bảo Cao ủy Đông Dương Léon 

Pignon: “Vậy thì chính nước Pháp đã củng cố vị trí cho Hồ Chí Minh, cho đến ngày mà quý quốc hiểu 

thấu được những yêu sách của họ. Hơn nữa, nếu chính phủ Pháp có đoạn giao với ‘Bác Hồ’, chính là 

bởi lí do sự đòi hỏi về độc lập và thống nhất của họ nhiều hơn là vì lý do họ là cộng sản quốc tế. 

Không còn giải pháp nào khác, nước Pháp đành phải quay sang tôi, hy vọng rằng tôi sẽ dễ dàng thỏa 

hiệp hơn họ, nhưng nước Pháp lại vấp phải sự đòi hỏi của tôi y như họ vậy. (trang 333 và 334). Vài 

ngày sau, Bảo Đại lên Paris gặp tân thủ tướng Henri Queuille, nhắc lại với ông này câu chuyện đã nói 

với Léon Pignon. Thủ tướng Henri Queuille nghe xong đã tỏ đồng tình: Hoàng thượng rất có lý, nhưng 

cần phải chú trọng đến hiện tình nước Pháp, và chính chỗ đó mới là điều rắc rối. Chúng tôi sắp mở 

một hội nghị bàn cãi về Đông Dương trước hội đồng. Tôi không dám chắc là đạt được đa số, vì tôi 

vừa bị phe Cộng sản phản đối, không chịu nghe gì nếu không nói đến Hồ Chí Minh, lại vừa bị phe De 

Gaulle kịch liệt bỏ ngoài tai khi đem sáp nhập xứ Nam Kỳ vào Việt Nam, bởi họ coi như bỏ rơi một 

phần đất đai của Pháp. Bảo Đại liền mặc cả: Thưa Thủ tướng nếu tôi lấy được phiếu của đảng Cộng 

hòa Dân chủ cho ngài thì ngài có đền đáp lại tôi sự trở về của Nam Kỳ cho nước tôi? Henri Queuille 

cười láu lỉnh, bảo không dám hứa. Bảo Đại gặp hai người thân cận của De Gaulle là Guillian de 

Benouville và Terrenoire bàn tiếp chủ đề này. Ông Terrenoire được coi là tai mắt của De Gaulle khen 

Bảo Đại nói rất hợp lý, ‘nhưng tôi còn phải gặp đại tướng, chỉ đại tướng mới có quyền quyết định’. 

Hai hôm sau, ông ta xác nhận với Bảo Đại: đại tướng không chịu, không thể bỏ một phần đất lãnh thổ 

quốc gia Pháp. Xứ Nam Kỳ là đất thuộc địa từ 1884, đây là đất Pháp. Đây chính là điều quan trọng 

nhất mà đại tướng tỏ ra rất cứng rắn, không gì lay chuyển được”. 

 

Cho đến ngày phải rời khỏi Việt Nam, chính phủ Pháp vẫn chưa chịu trao đầy đủ quy chế của một 

quốc gia độc lập cho chính quyền Bảo Đại! Năm 1955, chính quyền Ngô Đình Diệm có đủ quy chế của 

một quốc gia độc lập, nhưng lại do người Mỹ (quốc gia đã chi hơn 80% chiến phí cho Pháp tái chiếm 

Việt Nam và Đông Dương) trao cho và chi phối mọi chính sách đối nội, đối ngoại. Đó chính là “tử 

huyệt” của Việt Nam Cộng Hòa và đường lối chiến tranh Việt Nam của Mỹ. Chẳng những thế, hai 

cuộc chiến tranh còn tạo ra niềm tin của nhân dân vào đảng Cộng sản Việt Nam gắn kết như một 

chiến lũy vững chắc, ngăn chặn làn sóng dân chủ, nhân quyền tràn vào. 

 



Quý 2 năm 2012, nguyên phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình phát hành quyển hồi ký, có đoạn như 

sau: 

 

“Tình hình thế giới cũng như trong nước đã tác động đến tư tưởng tình cảm của nhân dân ta. Bên 

cạnh một số đông dù có những lo lắng này khác vẫn tin rằng những gì nhân dân ta đã làm là hết sức 

đúng đắn, cần phải tiếp tục con đường đã lựa chọn có những điều chỉnh và giải pháp phù hợp, cũng 

có không ít người hoang mang giảm lòng tin, bi quan tiêu cực, thậm chí chống đối”. 

 

Bà Bình không nhận thấy còn có một loại người thứ ba, có cũng giảm niềm tin, thậm chí không còn 

chút niềm tin nào, nhưng họ không hoang mang, mà biết rõ nguyên nhân của tình trạng thối nát, 

tham nhũng là do không chịu đổi mới chính trị, cố duy trì chế độ toàn trị để giữ độc quyền lãnh đạo 

của đảng Cộng sản. Tuy tỏ ý không đồng tình với những người hoang mang, giảm lòng tin, nhưng 

chính bà Bình lại hé lộ sự suy giảm lòng tin của chính mình khi đặt ra câu hỏi: “Và đến bao giờ chúng 

ta mới có được một xã hội thực sự dân chủ, công bằng, văn minh?” Thật ra, niềm tin bắt đầu suy 

giảm từ những người có điều kiện nhìn ra thế giới văn minh, cảm nhận thân phận của dân tộc 

mình trong ngục tù của chế độ cộng sản toàn trị. Tướng Trần Độ và nhà lãnh đạo công hội đỏ 

Nguyễn Hộ là hai người có hành động quyết liệt khi nhận ra chân lý tự do, dân chủ. Nhà văn 

Nguyễn Khải âm thầm chịu đựng khi niềm tin cạn kiệt, nhưng đã để lại “Đi tìm cái tôi đã mất” có 

sức công phá mạnh mẽ đối với sự dối trá nhân danh sự thật và niềm tin. Bộ Chính trị Đảng Cộng 

sản tổ chức cuộc vận động “đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” là 

nhằm “ăn mày dĩ vãng” (ý của nhà văn Phạm Đình Trọng) khôi phục niềm tin đang cạn kiệt. 

 

Triết gia Osho cho rằng: “Thời điểm mà bạn tin một cái gì đó thì bạn cũng bắt đầu dừng tìm hiểu. Tin 

là một thứ độc hại nhất hủy hoại trí thông minh của con người. Tất cả mọi tôn giáo đều dựa trên 

niềm tin; chỉ có khoa học là dựa trên sự nghi ngờ”. 

 

Đảng Cộng sản một mặt cho rằng học thuyết, đường lối chính trị của mình là khoa học tiên tiến 

nhất thời đại, nhưng trong thực tế thì lại khuyến khích đảng viên và nhân dân xây dựng niềm tin 

tôn giáo đối với Đảng và lãnh tụ. Nhân dân ta sống trong bầu khí quyển tuyên truyền suốt nửa thế 

kỷ, mọi sinh hoạt xã hội đều bị chính trị hóa, làm cho người dân mất dần khả năng suy nghĩ độc 

lập, ngày càng tụng niệm giáo điều niềm tin. Tuy nhiên có hai hiểm họa cứ mỗi ngày một phình to 

lấn át xô đổ niềm tin vào Đảng Cộng sản già cỗi đã cạn kiệt: Giặc nội xâm tham nhũng do Đảng đi 

đầu và giặc ngoại xâm là bọn bành trướng Bắc Kinh. Về hiểm họa tham nhũng thì tôi đã có dịp trăn 

trở cùng chủ tịch nước đã kể ở trên. Còn hiểm họa ngoại xâm thì Đảng Cộng sản Việt Nam cố bưng 

bít. Một cán bộ lãnh đạo báo chí cách mạng như tôi mà không hề hay biết chuyện bị mất Hoàng Sa 

năm 1956 và 1974. Sau Hòa nghị nhục nhã ở Thành Đô, người ta buộc nhân dân phải quên cuộc xâm 

lược sáu tỉnh biên giới phía Bắc năm 1979. Họ che giấu chuyện ngư dân bị bắn giết, bị cướp và đòi 

tiền chuộc. Bộ phim Hoàng Sa nỗi đau Việt Nam của André Menras Hồ Cương Quyết làm cho đến nay 

vẫn chưa được chiếu. 

 

Đặc biệt là những cuộc biểu tình chống Trung Quốc xâm lược năm 2009 bị đàn áp dã man. Đạo diễn 

Song Chi sau khi bị bắt bớ trù dập đã phải xin tị nạn chính trị ở Na Uy. Khi nhận thức hai hiểm họa nói 

trên đang kìm hãm sự phát triển của đất nước, tôi quyết định phải lên tiếng đòi đảng Cộng sản phải 



đổi mới chính trị bằng bài viết “Đổi mới Đảng tránh nguy cơ sụp đổ” với bút danh Thiện Ý đăng trên 

mạng Talawas ngày 19-9-2009. (Trước đó, ngày 17-9-2009 các mạng Diễn Đàn, Viet-Studies đã đăng 

bản thảo chưa hoàn chỉnh). 


