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Văn hóa Marx-Lenin còn kìm kẹp dân tộc ta bao 

lâu nữa? 
TS Âu Dương Thệ 
 

Văn hóa Marx-Lenin độc tài và lừa đảo còn kìm kẹp dân tộc ta bao 
lâu nữa? 
- Văn hóa Marx-Lenin độc tài và sai lầm dựa trên lừa đảo và xảo trá 
đã được những người sáng lập Đảng cộng sản Việt Nam nhắm mắt 
áp dụng ngay từ khi ra đời 
- Văn hóa Marx-Lenin độc tài còn đang làm nổ tung bệnh thần thánh 
hóa lãnh tụ và làm bùng nổ bệnh nịnh trên đạp dưới trong Đảng và 
chính quyền. 
- Văn hóa Marx -Lenin ru ngủ làm ngu dân. 
Trong những tuần lễ gần đây có ba sự kiện văn hóa và chính trị quan 
trọng diễn ra ở Việt Nam. Đó là: 
- Lễ kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hóa, với cao điểm là cuộc Hội 
thảo cấp Nhà nước vào ngày 27/02/2023 [1]; 
- Lễ Kỷ niệm 75 năm Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác 
Hồ dạy, 75 năm Ngày truyền thống Xây dựng lực lượng Công an 
nhân dân (11/3/1948 - 11/3/2023) và đón nhận Huân chương Bảo vệ 
Tổ quốc hạng Nhất [2]; 
- Hội nghị Trung ương bất thường lần thứ 4 và Quốc hội họp bất 
thường lần thứ 4 để "bầu" Võ Văn Thưởng làm Chủ tịch nước ngày 
2/3 [3] thay thế Nguyễn Xuân Phúc vừa bị Nguyễn Phú Trọng đuổi về 
vườn vài tuần trước. 
Mới thọat nhìn tưởng như ba sự kiện trên không dính dáng gì với 
nhau, nhưng trong thực tế nó lại như anh em sinh đôi, như bóng với 
hình. Nó biểu lộ chân tướng thực của người cầm đầu chế độ hiện 
nay là Nguyễn Phú Trọng cho tới những người đứng đầu các cơ 
quan của chế độ toàn trị, xét về các mặt tư cách, thái độ của họ đối 
với đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Cho thấy trong đó những 
giá trị đạo đức tối thiểu của người cầm quyền đã bị đánh mất! 
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Nếu phân tích nghiêm túc thì sẽ thấy, đây chính là những hậu quả tất 
yếu về văn hóa và chính trị của Đảng cộng sản Việt Nam đã tạo ra ở 
Việt Nam sau khi ra đời gần 100 năm, trong đó gần 80 năm cầm 
quyền, lúc đầu ở miền Bắc, sau mở rộng ra toàn quốc từ 1975. 
Văn hóa và chính trị là hai lãnh vực quan trọng trong cuộc sống của 
mỗi cá nhân, gia đình, cộng đồng, dân tộc và nhân loại. Khái niệm 
văn hóa được hiểu là cách cư xử của mỗi cá nhân với chính mình, 
với gia đình, với bên ngoài cộng đồng, dân tộc và nhân loại. Trong 
đó là những giá trị tinh thần và vật chất mà mình muốn theo đuổi 
trong cuộc sống hằng ngày. Các giá trị tinh thần như quí sự thật, 
lòng tự trọng, thương người… hay thích chức tước, danh vọng sẵn 
sàng giả dối và nịnh trên đè dưới… Các giá trị vật chất như muốn có 
cuộc sống ổn định, hay thích có nhiều tiền bạc, của cải. Tùy theo 
cách sống và cách cư xử, nên một cá nhân có thể được coi là người 
có văn hóa hay người vô văn hóa… 
Ngoài văn hóa cá nhân còn có văn hóa đoàn thể, như văn hóa chính 
trị, văn hóa tôn giáo, văn hóa dân tộc, văn hóa nhân loại… Tùy theo 
chính đảng và chế độ chính trị, có những văn hóa chính trị khác nhau 
căn cứ trên những giá trị tinh thần và vật chất của từng đảng và chế 
độ trong việc xây dựng đất nước trên các lãnh vực chính trị, kinh tế, 
văn hóa-xã hội; cụ thể rõ ràng nhất là xuyên qua thái độ cư xử của 
đảng và chính quyền đối với nhân dân. Trong đó có thể thấy rõ 
những đặc điểm của văn hóa phong kiến trong các thế kỷ trước, văn 
hóa độc tài theo cách đảng trị hay lãnh tụ chế (thần tượng hóa cá 
nhân) như ở Trung quốc, Việt Nam, Bắc Hàn, Campuchia, Nga, Lào, 
Cuba… và văn hóa dân chủ đa nguyên từ cấp thấp tới cấp cao, như 
Hoa Kỳ, Canada, nhiều nước trong Liên Hiệp Châu Âu (EU), Úc, Nhật, 
Ấn, Nam Hàn, Đài Loan 
 
Lịch sử cận đại hiện nay trên thế giới cho thấy rất rõ, tùy theo thời 
gian nắm chính quyền, các chế độ chính trị - độc tài hay dân chủ - 
tạo dựng lên những văn hóa chính trị gây ảnh hưởng trực tiếp và 
sâu rộng trong cuộc sống hằng ngày tới từng cá nhân, dân tộc và 
nhân loại như: 
 
- Trường hợp của Putin, là bạo chúa ham danh vọng và nuôi tham 
vọng tái lập đế quốc đại Nga, sau hơn hai thập kỷ nắm độc quyền đã 
bịt miệng báo chí và trên 144 triệu nhân dân Nga, đàn áp tàn bạo đối 
lập và trên một năm nay thực hiện văn hóa dối trá với nhân dân Nga 
để mở cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine và đe dọa hòa bình thế 
giới. 
 
- Trường hợp Tập Cận Bình cũng tương tự vậy. Sau khi nắm chức 
Tổng bí thư 2012 vì tham vọng quyền lực cá nhân và tham vọng đế 
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quốc tái lập Đại Hán, nên họ Tập đã biến chế độ độc đảng thành độc 
tài cá nhân, tự thần thánh hóa, bắt kẻ dưới quyền gọi mình là "hạt 
nhân" của Đảng cộng sản Trung Quốc và của trên 1,4 tỉ người Trung 
Quốc, đang mở rộng tham vọng đế quốc ở Đông Nam Á và còn muốn 
biến văn hóa độc tài của Trung Quốc trở thành kiểu mẫu trên thế giới 
! Mới vài ngày trước Tập Cận Bình đã bắt gần 3000 đại hiểu Quốc hội 
gật đồng loạt cử ông làm Chủ tịch nước lần thứ ba và đưa ra chủ 
trương gia tăng ngân sách quốc phòng lên tới 7,2% để xây dựng bức 
tường thép cho quân đội Trung Quốc! [4] 

 

Trong khi đó nhiều nước có truyền thống văn hóa dân chủ đa nguyên 
lâu đời như ở Hoa Kỳ, Canada và nhiều nước trong EU đã đưa dân 
tộc các nước này và cả khu vực được hưởng cuộc sống vật chất 
cao, các quyền tự do dân chủ được tôn trọng… Riêng ở Hoa Kỳ, mặc 
dù các thủ đoạn xảo trá và nham hiểm nhưng Donald Trump đã 
không thể cầm quyền lâu. Đó là nhờ truyền thống văn hóa dân chủ, 
báo chí tự do và ý thức đấu tranh cao của nhân dân nhiều giới ở Mỹ.    
Tại Đài Loan, sau khi Tưởng Giới Thạch qua đời, nhiều tổ chức chính 
trị, văn hóa và nhân dân đã ý thức nguy cơ trước độc tài đảng trị ở 
lục địa Trung Quốc, nên đã chuyển dần sang dân chủ đa nguyên. Ở 
Nam Hàn cũng vậy. Sau chiến tranh Nam-Bắc tàn khốc, chế độ độc 
tài quân phiệt đã đàn áp nhân dân và đòi thực hiện thần thánh hóa 
lãnh tụ. Nhưng nhân dân và nhiều tổ chức chính trị và văn hóa đã 
nhận rõ những tai hại này, nên đã đồng lòng cương quyết đấu tranh, 
nhờ đó Nam Hàn nay trở thành một xã hội dân chủ đa nguyên trong 
chính trị, trình độ kỹ thuật phát triển cao và nhanh, lợi tức đầu người 
trên 35.000 USD/năm (2021), các quyền tự do dân chủ căn bản ngày 
càng được thực hiện nghiêm túc. Taị Nhật, sau hai quả bom nguyên 
tử của Mỹ đã làm chế độ phong kiến tỉnh ngộ. Sự ra đời của các 
chính đảng dân chủ và được sự hưởng ứng của đa số nhân dân. Nên 
mọi thành phần trong xã hội đã biết đặt quyền lợi dân tộc lên trên, 
để từ đống tro tàn đã mau chóng kiến thiết lại đất nước. Nhờ thế sau 
hơn 70 năm, từ một nước bại trận Nhật ngày nay đã trở thành nước 
công nghiệp tiên tiến, cường quốc kinh tế đứng thứ 3-4 trên thế giới, 
lợi tức đầu người trên 39.000 USD/năm. 
 
Bài này đặt trọng tâm phân tích và lý giải văn hóa chính trị của Đảng 
cộng sản Việt Nam, căn cứ trên những tiêu chí giá trị về tư tưởng 
như ý thức hệ, về lối sống cá nhân cũa những người nắm quyền lực 
và thái độ cư xử của họ đối với các đảng viên và với nhân dân. Từ 
đó hiểu rõ những vấn đề cực kỳ nóng bỏng mà nhóm cầm đầu Đảng 
cộng sản Việt Nam đang phải đối phó, những hậu quả cực kỳ nguy 
hiểm cho nhân dân và đất nước xuất phát từ chế độ toàn trị. Nhờ đó 
mỗi đoàn thể và cá nhân -tùy theo những điều kiện thích hợp- rút ra 
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những bài học chính xác và cách giải quyết thiết thực và hiệu quả 
cho cá nhân và đất nước. 
 
Văn hóa Marx-Lenin độc tài và sai lầm dựa trên lừa đảo và xảo trá đã 
được những người sáng lập Đảng cộng sản Việt Nam nhắm mắt áp 
dụng ngay từ khi ra đời. 

Còn Việt Nam hiện nay sau gần 80 năm dưới sự cai trị hà khắc của 
chế độ độc tài toàn trị, từ người sáng lập là Hồ Chí Minh cho tới 
người "đốt lò" Nguyễn Phú Trọng đang thực hành mô hình văn hóa 
chính trị nào trong đảng và với nhân dân? Các mô hình chính trị và 
kinh tế này đang đưa đất nước tiến lên hay tụt hậu? Đồng bào ta có 
thực sự được hưởng dân chủ tự do và hạnh phúc như lời thề của 
Hồ Chí Minh tháng 9 năm 194? 
Sau gần 80 năm cai trị độc tài của Đảng cộng sản, nhưng Việt Nam 
vẫn là một nước chậm tiến tụt hậu. Lợi tức đầu người hàng năm hiện 
nay là 3.700 USD, chỉ xấp xỉ bằng 1/9 Nam Hàn và Đài Loan. Nhưng 
Nguyễn Phú Trọng lại cố tình giả dối và kiêu ngạo hão, nói là "Chưa 
bao giờ đất nước ta có cơ đồ, vị thế, uy tín như ngày hôm nay!". Giữa 
lúc nhiều người đấu tranh dân chủ trong các giới trí thức, nhà báo, 
văn nghệ sĩ, thanh niên và phụ nữ bị hành hạ, giam giữ, nhưng 
Nguyễn Phú Trọng vỗ ngực tự khen là, dưới thời đại cầm quyền của 
ông "Việt Nam dân chủ đến thế là cùng!".  Hiện nay giữa lúc triều 
đình đỏ đang rơi vào đại khủng hoảng, khiến Nguyễn Phú Trọng phải 
dùng "thủ đoạn hạ Chủ trảm Tướng" [5] thì ông lại hô hoán "tiền hô, 
hậu ủng"! 
Trong những ngày cuối tháng 2 vừa qua các cơ quan tư tưởng và 
tuyên truyền của chế độ toàn trị đã mở cuộc vận động lớn trên toàn 
quốc đề kỷ niệm 80 năm "Đề cương về văn hóa" tháng 2/1943 – 
2/2023. Cao điểm là cuộc hội thảo cấp Nhà nước ngày 27/2/2023 của 
các cơ quan cầm đầu tư tưởng, tuyên giáo… Với sự hiện diện của 
Võ Văn Thưởng và chủ trì của Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ chính 
trị, Giám đốc Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội 
đồng lý luận trung ương, và kết thúc là dạ hội vào tối 28/2 dưới sự 
chủ tọa của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Các đồng minh và học trò 
của Nguyễn Phú Trọng có dám nói thẳng và thành thực về những 
động cơ nào về sự ra đời của Đề cương văn hóa 1943 và có dám 
trình bày sự thực về những chính sách văn hóa và kết quả của nó 
trong 80 năm qua cho nhân dân và đất nước? 
Trong diễn văn hướng dẫn Hội thảo này, Nguyễn Xuân Thắng đã 
không úp mở nói thẳng về ý đồ thực hiện chủ trương suốt trên 80 
năm qua trong chính sách văn hóa chính trị của Đảng cộng sản kể 
từ Đề cương về văn hóa do Tổng bí thư Trường Chinh khi đó: 
"Sự lãnh đạo của Đảng trên lĩnh vực văn hóa vừa là một tất yếu chính 
trị, vừa là một tất yếu khách quan. Cách mạng muốn xây dựng thành 
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công nền văn hóa mới dứt khoát phải do Đảng tiền phong lãnh đạo. 
Mặt khác, có lãnh đạo được phong trào văn hóa, Đảng mới lan tỏa 
được tư tưởng cách mạng, tạo nên ảnh hưởng sâu rộng trong xã 
hội. Việc xây dựng nền văn hóa mới phải gắn liền với cuộc cách 
mạng giải phóng dân tộc và sự nghiệp xây dựng chế độ xã hội chủ 
nghĩa. Công cuộc cải tạo xã hội, loại bỏ những gì cũ kỹ lạc hậu, 
hướng tới xây dựng một chế độ xã hội mới ưu việt hơn chỉ hoàn 
thành khi hình thành được nền văn hóa mới : "Nền văn hóa xã hội 
chủ nghĩa" [6]. 
Như thế có nghĩa là, dựa trên chủ nghĩa Marx-Lenin nên ngay từ khi 
chuẩn bị cướp chính quyền Hồ Chí Minh và các đồng chí thân cận đã 
từng bước tiến hành thực hiện văn hóa độc tài của Đảng cộng sản 
cưỡng chế nó thành văn hóa chung của dân tộc! Cách khẳng định 
của Nguyễn Xuân Thắng "Sự lãnh đạo của Đảng trên lĩnh vực văn 
hóa vừa là một tất yếu chính trị, vừa là một tất yếu khách quan" vào 
những năm đầu thập niên 40 của thế kỷ trước phải hiểu rõ ý đồ nham 
hiểm của những người cầm đầu Đảng cộng sản khi đó là "cờ đến tay 
thì phải phất"! Phải biết nắm cơ hội để giữ độc quyền cho Đảng; mặc 
dầu biết rằng, như thế sẽ gây ra những hậu quả cực kỳ tai hại cho 
nhân dân và đất nước về sau này! 
Khi ấy Thế chiến thứ hai đang chuyển vào giai đoạn quyết liệt, đặc 
biệt ở Châu Âu và Châu Á. Đây là giai đoạn tranh tối tranh sáng đặc 
biệt ngay cả ở Việt Nam. Nhật-Pháp đánh nhau chưa biết ngã ngũ ra 
sao, các đảng phái tả hữu tìm cách trỗi dậy. Nhiều giới rất hoang 
mang, lo ngại, nhưng cũng hi vọng cơ hội mới cho dân tộc. Trong 
thời kỳ giao thời, tranh tối tranh sáng, ít người nắm được tình hình, 
ngay cả việc không biết nhóm của Hồ Chí Minh là ai và theo đuổi mục 
tiêu gì. Nên đây chính là cơ hội ngàn năm một thuở cho bọn đầu cơ 
chính trị, các tổ chức độc tài vô lương tâm đặt quyền lợi đảng mình 
trên quyền lợi chung của đất nước, lợi dụng tâm lý hoang mang, lo 
ngại và hi vọng trong toàn xã hội để khai thác có lợi nhất cho họ [7]. 
Đứng trước tình hình chứa đựng nhiều thách đố nhưng cũng có 
nhiều cơ hội như vậy thì đúng ra, những đảng phái hoạt động khi đó 
phải biết ưu tiên đặt quyền lợi đất nước trước lợi ích riêng của đảng 
mình, cùng nhau gánh vác trách nhiệm trước lịch sử, và biết cùng 
với các thành phần khác trong xã hội hướng dẫn nhân dân đấu tranh 
sáng suốt giải quyết những thách đố trước mắt và tận dụng những 
cơ hội để đưa đất nước sớm chấm dứt hoàn cảnh một cổ hai ba 
tròng của thực dân Pháp cũng như phát xít Nhật và nguy cơ lợi dụng 
của quân Tưởng Giới Thạch khi ấy. Từ đó Việt Nam sẽ có thể sớm 
giành lại độc lập, tự chủ tránh được những cuộc chiến tranh với các 
đế quốc cũ và mới, đẩy đất nước vào cuộc nội chiến tàn khốc và giai 
đẳng. Nhờ đó bảo vệ được sinh mạng của nhân dân, tài sản của đất 
nước và nhất là giữ được nội lực dân tộc đoàn kết, từ đó có thể xây 
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dựng một nước Việt Nam mới trong đoàn kết dân tộc, dân chủ và 
phú cường! 
Nhưng thật vô cùng đáng tiếc, trong thời kỳ giao thời, tranh tối tranh 
sáng, trong nhân dân ít người nắm được tình hình, nên chính là cơ 
hội ngàn năm một thuở cho các bọn đầu cơ chính trị vô lương tâm 
lợi dụng tâm lý hoang mang, lo ngại và hi vọng để khai thác có lợi 
nhất cho riêng phe phái của họ, bất kể tới những quyền lợi chung và 
lâu dải của đất nước. 
Khi ấy tại Liên xô, Stalin bắt đầu phản công phát xít Đức quốc xã của 
Hitler. Hồ Chí Minh - cán bộ đặc biệt của Đệ tam Quốc tế cộng sản - 
đã học tập nhiều năm ở Nga cách tổ chức và vận động quần chúng 
theo chủ nghĩa Marx-Lenin và thường xuyên nhận được chỉ thị của 
Đệ tam Quốc tế dưới quyền của bạo chúa Stalin, nên đã sớm thấy rõ 
thời cơ. Vì thế Thường vụ Đảng cộng sản Đông dương (tên gọi khi 
đó) do Tổng bí thư Trường Chinh chủ tọa họp từ 25-18/2/1943 tại làng 
Chài, huyện Đông Anh, Hà Nội và tìm cách mở rộng Mặt trận Việt 
Minh (nay là Mặt trận Tổ quốc) để chuẩn bị cuộc kháng chiến, nên đã 
cho ra đời Đề cương về văn hóa gọi chung là Đề cương văn hóa Việt 
Nam. Sau đó cho ra đời các "Hội văn hóa Cứu quốc" ở các thành phố 
lớn trên toàn quốc. Mục đích chính là lôi kéo các nhà văn, nhà thơ, 
nhân sĩ và trí thức yêu nước nhưng nhẹ dạ dưới chiêu bài ba giá trị 
được đề cao trong Đề cương văn hóa là dân tộc, khoa học và đại 
chúng [8]. 
Văn hóa Mark-Lenin độc tài còn đang làm nổ tung bệnh thần thánh 
hóa lãnh tụ và làm bùng nổ bệnh nịnh trên đạp dưới trong Đảng và 
chính quyền. 
Trong các xã hội dân chủ đa nguyên Bộ công an là cơ quan của chính 
phủ phụ trách lãnh vực an ninh nội trị, chỉ nhận chỉ thị và thực hiện 
công việc do chính phủ giao phó. Luật pháp nghiêm cấm đảng cầm 
quyền không được phép biến ngành công an thành công cụ riêng 
của đảng. Trái lại tại Việt Nam dưới chế độ đảng trị từ gần 80 năm 
qua Bộ công an là công cụ của Đảng cộng sản, thực hiện các nhiệm 
vụ do đảng quyết định, bộ máy công an chịu trách nhiệm trực tiếp và 
tuyệt đối của Đảng cộng sản. Các bộ trưởng, thứ trưởng, các tướng 
lãnh và sĩ quan đều là đảng viên Đảng cộng sản. Đảng cộng sản lập 
Đảng ủy Công an trung ương để chỉ huy, điều khiển và kiểm soát mọi 
hoạt động của ngành công an và phải trung thành tuyệt đối với Đảng 
cộng sản. 
Vì thế tại lễ Kỷ niệm 75 năm Công an nhân dân học tập, thực hiện 
Sáu điều Bác Hồ dạy; 75 năm Ngày truyền thống Xây dựng lực lượng 
Công an nhân dân (11/3/1948 - 11/3/2023)" với sự hiện diện của 
Nguyễn Phú Trọng, bộ trưởng công an Tô Lâm đã công khai lập lại 
châm ngôn hành động của các công an là "còn Đảng còn mình !" [9] . 
Chẳng những thế Tô Lâm còn khúm núm cúi mình trước Nguyễn Phú 
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Trọng. Mới đây Tô Lâm đã chủ trì cuộc hội thảo của Bộ Công an để 
giới thiệu sách mới xuất bản về chống tham nhũng của ông Trọng. 
Dịp này ông đã nịnh bợ Nguyễn Phú Trọng, gọi sách đó là "cẩm 
nang" và bắt bộ máy công an phải "thường xuyên tu dưỡng" [10]. 
Vì thế từ gần 80 năm qua Công an không phải là lực lượng gìn giữ 
an ninh quốc gia và bảo vệ tính mạng và tài sản nhân dân, nhưng 
chính là lực lượng đàn áp, kìm kẹp nhân dân theo lệnh của Đảng 
cộng sản. Chế độ đảng trị ở Việt Nam đang bị các tổ chức nhân quyền 
quốc tế kết án là một trong những chế độ đàn áp nhân quyền thô bạo 
nhất trên thế giới. Mặc dầu lương bổng và các phương tiện đều là từ 
tiền thuế của nhân dân. 
Dưới thời Nguyễn Phú Trọng lực lượng công an được ưu đãi nhiều 
mặt, nắm ưu thế hơn cả Quân đội. Trong Đại hội 12 (2021) số tướng 
lãnh công an trong Bộ chính trị và nắm giữ các chức vụ quan trọng 
trong Đảng lẫn Chính phủ cao gấp bốn lần so với quân đội [11]. Hiện 
nay lực lượng công an chính qui và bán chính thức có tới một triệu 
người và ngân sách quốc gia giành cho ngành này lên tới 12%. Ngân 
sách giành cho ngành công an cao hơn cả y tế, giáo dục. Mới đây Bộ 
công an còn đòi gia tăng số tướng công an.[12] Tâm lý đòi được trả 
công, ép lãnh đạo phải trả công, tâm lý giành quyền, giành bổng lộc 
là do hậu quả của chính sách công an trị. Vì Công an đang là lực 
lượng bảo vệ cho Nguyễn Phú Trọng và phe cánh trong việc tranh 
giành quyền lực. 
Trong khi ấy tại lễ nói trên, Nguyễn Phú Trọng lại vẫn giả dối nhắc lại 
khẩu hiệu suông của Hồ Chí Minh với ngành công an là "dĩ công vi 
thượng" (tức là phải đặt công việc chung lên trên hết) [13]. Trong thực 
tế thì phải sửa lại là "dĩ đảng vi thượng", tức phải đặt lợi ích của 
Đảng cộng sản lên trên hết! 
Theo dõi cách leo thang quyền lực rất nhanh của Võ Văn Thưởng 
trong những năm gần đây cũng thấy có sự song song đồng hành 
giữa nịnh hót người trên để được thăng quan, sẵn sàng vứt bỏ tư 
cách đạo đức và lòng tự trọng. Trong dịp trao huy hiệu 55 tuổi Đảng 
cho Nguyễn Phú Trọng, Võ Văn Thưởng đã gọi Nguyễn Phú Trọng là 
"hạt nhân lãnh đạo" của Đảng cộng sản Việt Nam. Danh từ này cũng 
được nhóm cận thần tay sai giành riêng cho Tập Cận Bình ở Trung 
Quốc. Dịp này Võ Văn Thưởng đã tâng bốc thần thánh linh thiêng 
hóa Nguyễn Phú Trọng: 
"Trong không khí linh thiêng của đất trời khi vào Xuân ; toàn Đảng, 
toàn dân và toàn quân ta đang sôi nổi thi đua lập thành tích chào 
mừng 93 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam ; các đồng 
chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các cơ quan 
đảng Trung ương rất vui mừng, phấn khởi cùng dự Lễ trao Huy hiệu 
55 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư Ban 
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Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam. Trên cương vị 
Tổng bí thư, Đồng chí đã thể hiện rõ vai trò hạt nhân lãnh đạo" [14]. 
Mới chỉ vài năm trước, khi mới lên nắm Trưởng ban Tuyên giáo trung 
ương Võ Văn Thưởng đã hô hoán cổ động cho "phản biện" giữa 
Đảng với nhân dân. Nhưng sau đó đã đánh trống bỏ dìu, ngậm miệng 
và chỉ cúi mình, nịnh hót Nguyễn Phú Trọng để leo lên ghế Chủ tịch 
nước ngày 2/3/2023 [15]! 
 
Văn hóa Marx-Lenin ru ngủ làm ngu dân 
Những khẩu hiệu đao to búa lớn như "Dân tộc, Khoa học, Đại chúng" 
trong Đề cương văn hóa, hay "6 điều dạy của Bác", "lấy dân làm 
gốc"… chỉ là những ngôn ngữ mật ngọt chết ruồi, thủ đoạn đánh lừa 
để mua chuộc, chia rẽ và đàn áp dân theo phương pháp cướp chính 
quyền để thực hiện độc quyền cho đảng của Lenin và được Hồ Chí 
Minh nhắm mắt thực hiện từ 1945 cho thời Nguyễn Phú Trọng hiện 
nay. 
Văn hóa Marx-Lenin đặt trên những giá trị căn bản sau đây [16]: 
- Đảng cộng sản phải nắm quyền độc tài toàn diện; 
- Đấu tranh giai cấp; 
- Dùng bạo lực để đàn áp những người khác chính kiến; 
- Chủ trương vô thần. 
Văn hóa lừa đảo và đàn áp cực kỳ vô lương tâm đã trở thành nề nếp 
suy nghĩ và hành động của những người cầm đầu Đảng cộng sản 
Việt Nam từ Hồ Chí Minh tới Nguyễn Phú Trọng hiện nay trong thái 
độ cư xử với các đoàn thể và nhân dân: 
- Từng thời kỳ cho ra đời hay đổi tên -thích hợp với tình thế chính trị 
khi đó- các Mặt trận Dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản 
như Mặt trận Việt minh, Mặt trận Liên Việt, Mặt trận Giải phóng, Mặt 
trận Tổ quốc… 
- Công khai nói là giải tán Đảng cộng sản 11/11/1945, nhưng lập Hội 
nghiên cứu chủ nghĩa Marx ở Đông dương". Đến khi nắm được chính 
quyền thì cho ra đời lại Đảng cộng sản tại Đại hội 2, 2/1951 ở Tuyên 
quang với tên là Đảng Lao động Việt Nam. 
- Nhắm mắt theo Mao phát động Phong trào "Cải cách ruộng đất" giết 
hại và bỏ tù hàng trăm ngàn người giữa thập niên 50 của thế kỷ trước 
- Thực hiện "trăm hoa đua nở" kiểu Mao để đàn áp "phong trào Nhân 
văn giai phẩm", giam giữ và bẻ cong ngòi bút nhiều văn nghệ sĩ và 
trí thức đã từng tin lời hứa của Hồ Chí Minh. 
- Mở vụ án "xét lại chống Đảng" để đàn áp các cán bộ trung cấp và 
cao cấp giữa thập niên 60 của thế kỷ trước 
- Trương cờ "Mặt trận Giải phóng miền Nam" và tung khẩu hiệu "Hòa 
giải hòa hợp dân tộc" trong giai đoạn nội chiến. 
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- Sau khi cướp được miền Nam bằng bạo lực, vội vất "Hòa giải hòa 
hợp dân tộc" vào sọt rác, dựng các "trại cải tạo" giam giữ vô nhân 
đạo hàng trăm ngàn người trong nhiều năm. 
- Đàn áp Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, cô lập Giáo hội 
Công giáo, nhưng lại lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam dưới quyền 
của Ban Tôn giáo của Đảng. 
- Xua đuổi mấy triệu thuyền nhân cực kỳ tàn bạo. Nay họ lại mở 
miệng "thương nhớ khúc ruột xa ngàn dặm" chỉ vì số tiền rất lớn 
kiều bào gởi về hàng năm. 
- Hô hào "Đổi mới" giả hiệu theo kiểu "treo đầu dê bán thịt chó" từ 
cuối 1986. 
- Cách chức Ủy viên Bộ Chính trị Trần Xuân Bách vì đã can đảm đòi 
phải đổi mới thực sự cả bằng hai chân chính trị và kinh tế. Đàn áp 
Phó chủ tịch Quốc hội, Trưởng ban Tư tưởng văn hóa trung ương 
Tướng Trần Độ, vì ông đã đòi hỏi Đảng phải cởi trói cho các văn nghệ 
sĩ và trí thức. 
- Từ sau Hội nghị Thành Đô (9/1990) những người cầm đầu Đảng 
cộng sản Việt Nam đã phải tuân lệnh Bắc kinh "khép lại quá khứ", 
không được làm lễ kỷ niệm hàng năm để tưởng nhớ hàng chục ngàn 
bộ đội và nhân dân đã bị giết hại trong chiến tranh xâm lược của 
phương Bắc đầu 1979. Trong khi đó vẫn làm lễ ăn mừng chiến thắng 
1975, mặc dầu đó là cố khơi dậy hận thù dân tộc. Vì vào dịp này "có 
hàng triệu người vui thì cũng có hàng triệu người buồn" như cố Thủ 
tướng Võ Văn Kiệt đã phê bình nghiêm khắc. 
- Sau khi vụ tham nhũng có hệ thống trong vụ Việt Á chống đại dịch 
Covid-19 liên quan trách nhiệm trực tiếp tới Tổng bí thư, Chủ tịch 
nước, Thủ tướng và các cơ quan Đảng và Nhà nước, nhưng Nguyễn 
Phú Trọng đã trốn tránh trách nhiệm để chỉ cách chức Chủ tịch nước, 
2 phó Thủ tướng và nhiều cán bộ cấp cao đã dẫn tới khủng hoảng 
chính trị lớn nhất ngay trong tứ trụ từ trước tới nay [17] . Chỉ trong 
vòng hơn nửa năm Nguyễn Phú Trọng đã phải triệu tập 4 lần Hội nghị 
Trung ương và Quốc hội gật để tìm cách thoát thân. 
- Hiện nay song song với sự phân hóa và thanh toán lẫn nhau ở cấp 
cao nhất, các bộ máy Tuyên giáo, Dân vận và Mặt trận cũng đang tìm 
cách đánh lạc bất mãn của quần chúng, nhất là trong giới trẻ thanh 
niên, để tung ra những hoạt động văn hóa sa đọa. Nhiều nơi, nhất là 
ở các thành phố lớn, các buổi văn nghệ chơi bời hạ cấp, các buổi thi 
hoa hậu, các cuộc họp tôn giáo mê tín đang được khuyến khích [18]. 
Mặt khác, Nguyễn Phú Trọng lại ra lệnh cho Công an và Tuyên giáo 
thẳng tay chụp mũ và đàn áp các tổ chức xã hội dân sự, các blogger 
điện tử đang tố cáo những sai lầm và đàn áp nhân quyền của chế độ 
toàn trị. Vì Nguyễn Phú Trọng rất lo sợ, thấy rõ sức mạnh của báo 
chí điện tử của thời đại hiện nay trong việc chống độc tài. Ông Trọng 
đã rất lo ngại và phải nhìn nhận là, sức mạnh tinh thần có thế biến 
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thành sức mạnh vật chất của lực lượng quần chúng : Ngày nay "làn 
sóng điện tử đang thay thế thanh gươm ; cây bút là phương tiện đi 
vào trái tim khối óc con người!"[19] 
Đây là những hoạt động ru ngủ và mị dân của Đảng cộng sản nhằm 
đánh lạc hướng theo dõi của nhân dân, nhất là những người trẻ nhạy 
cảm. Các thủ đoạn hạ cấp này thực dân Pháp cũng đã thực hiện vào 
giai đoạn cuối trước đây ở Việt Nam. Phải chăng đây cũng là những 
báo hiệu cho chính chế độ toàn trị hiện nay đang rơi vào tình trạng 
thoái trào? 

*** 
Nói tóm lại, văn hóa Marx-Lenin độc tài đã được Hồ Chí Minh du nhập 
một cách vô ý thức và vô trách nhiệm vào Việt Nam gần một thế kỷ 
qua và được triển khai rất tàn bạo ở Việt Nam. Bản chất của văn hóa 
chính trị này là lừa đảo, đàn áp, xu nịnh, thần thánh hóa lãnh tụ và ru 
ngủ nhân dân. Nó hoàn toàn đi ngược với trào lưu hiện nay của nhân 
loại. Văn hóa Marx-Lenin dựa trên độc tài, bạo lực và dối trá để thực 
hiện chế độ toàn trị. Vì thế các thủ đoạn đàn áp, mua chuộc nhằm 
mục tiêu ru ngủ và làm ngu dân là sách học thuộc lòng cho các đảng 
viên cộng sản đã đánh mất lòng tự trọng! 
Áp dụng văn hóa Marx-Lenin dựa trên những giá trị cực kỳ sai lầm 
trên vào Việt Nam đã gần một thế kỷ. Nó giống như thuốc cực độc 
đã dùng lâu gây ra những hậu quả cực kỳ tai hại cho dân tộc ta. Nó 
gây ra những cuộc nội chiến tàn khốc, giết hại nhiều triệu đồng bào, 
phân hóa nội lực dân tộc khủng khiếp, luồn cúi và lệ thuộc phương 
Bắc. Vì thế sau gần một thế kỷ, nhưng Việt Nam vẫn là một nước tụt 
hậu về kinh tế, kỹ thuật; nhân dân vẫn bị đàn áp và tước đoạt nhân 
quyền, đa số phải chịu cuộc sống đói rách lầm than ! Áp dụng văn 
hóa chính trị này ở Việt Nam 80 năm qua đã cản trở nhân dân ta bỏ 
lỡ nhiều cơ hội rất tốt để đổi đời! 
Trái lại trong các nước áp dụng văn hóa theo dân chủ đa nguyên, cơ 
cấu tổ chức chính quyền, các tổ chức xã hội dân sự và cá nhân được 
xây dựng trên những nền tảng tôn trọng nhân dân, bảo đảm tự do 
dân chủ, đoàn kết để phát huy nội lực và sáng kiến. Nhờ đó các nước 
này từ sau Thế chiến thứ hai đến nay đã trở thành những nước công 
nghiệp tiên tiến, lợi tức đầu người rất cao và nhân phẩm của công 
dân được tôn trọng và bảo vệ. 
Chẳng những thế nó còn giúp cho các dân tộc này đủ bản lĩnh và 
sức mạnh để đổi đời trước những tình thế nguy ngập. Như từ hơn 
một năm qua sau khi Putin mở cuộc chiến tàn bạo tìm cách xâm lấn 
Ukraine, thì EU, Hoa Kỳ và NATO đã thay đổi triệt để và toàn diện 
chính sách với Nga từ kinh tế, thương mại, an ninh tới ngoại giao. 
Những quyết định cực kỳ quan trọng và can đảm này Thủ tướng Đức 
Scholz đã gọi là, từ nay các quốc gia này đã "chuyển sang thời đại 
mới" (Zeitenwende) [20]. Hiện nay các nước này và nhiều nước dân 
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chủ đa nguyên trên thế giới cũng đang nghiêm túc xét lại chính sách 
với Trung Quốc thời Tập Cận Bình đang nuôi tham vọng đế quốc! 
So sánh kết quả thực tiễn trên mọi mặt gần một thế kỷ qua giữa văn 
hóa chính trị Marx-Lenin độc tài đảng trị và văn hóa chính trị dân chủ 
đa nguyên, mọi người đều có thể kiểm chứng rõ ràng sự khác biệt 
như đen với trắng, như mặt trăng với mặt trời. Đi theo con đường 
nào thì dẫn đất nước đến tận diệt, nhân dân lầm than và bị tước đoạt 
nhân phẩm. Và đi theo con đường nào chắc chắn đưa đất nước tới 
phú cường, nhân dân sống trong hạnh phúc và ấm no! 
Khi sinh thời Hồ Chí Minh thường khuyên mọi người phải sống thành 
thực với nhau. Nhưng cho tới nay ai cũng biết, hành động cố tình 
đánh lừa nhân dân của Hồ Chí Minh, người sáng lập Đảng cộng sản 
Việt Nam, khi dùng bút hiệu Trần Dân Tiên để viết sách "Những mẩu 
chuyện về đời hoạt động của Hồ Chí Minh" đã tự thần thánh hóa cho 
mình là "Nhân dân ta gọi Hồ Chủ tịch là Cha già của dân tộc" [21]. 
Một người đã mất thì không thể làm khác, ngay cả khi nếu họ muốn 
cải chính. Nhưng những người cầm đầu Đảng cộng sản Việt Nam 
sau này, cho tới cả Nguyễn Phú Trọng hiện nay, biết rất rõ việc này 
là cố ý đánh lừa Đảng và nhân dân. Nhưng không một người nào 
trong số họ đủ bản lĩnh chính trị và lương tâm, đứng ra xin lỗi nhân 
dân thay cho Hồ Chí Minh. Trái lại họ vẫn nhắm mắt theo ngựa quen 
đường cũ, bắt đảng viên và nhân dân phải "học tập và làm theo Hồ 
Chí Minh !". Đây chính là hậu quả cực kỳ tai hại của văn hóa Marx-
Lenin độc tài, lừa đảo và sai lầm gây ra cho Đảng cộng sản Việt Nam 
và dân tộc ta suốt gần thế kỷ qua! 
Nguyễn Phú Trọng vẫn dạy đảng viên "danh dự mới là điều thiêng 
liêng, cao quý nhất" [22]. Nhưng tại sao 80 năm sau Nguyễn Phú Trọng 
vẫn không đủ bản lãnh và lòng tự trọng, không dám mở mắt nhìn 
thẳng vào sự thật, rũ bỏ ngay văn hóa Marx-Lenin, cởi trói cho nhân 
dân, giải phóng cho người cầm bút? 

Âu Dương Thệ 
(14/03/2023) 
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