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Các vị thường nói với tôi: «Không có bác và đảng thì VN làm gì có ngày hôm nay. Vậy, ông đừng có phủ nhận 
vai trò lãnh đạo của đảng....». 
Tôi hoàn toàn đồng ý với các vị ấy. Nghĩa là, tôi công nhận, nếu, không có bác hồ và đảng CSVN lãnh đạo thì 
đất nước chúng ta rõ ràng không có ngày NHƯ hôm nay. Vậy, bây giờ chúng ta phải bình tâm nhìn xem đất 
nước chúng ta ngày hôm nay nó như thế nào?  

 So với các nước trong khu vực và trên thế giới VN hơn họ ở mặt nào?  

 Mức lương hằng tháng chúng ta hơn họ chưa?  

 Thu nhập đầu người hơn họ chưa?  

 Các vấn đề khác như giáo dục, y tế, giao thông, chủ quyền quốc gia.... Đã bằng họ chưa? 
 
Rồi, chúng ta nghĩ tiếp:  

 Những đất nước có đảng cộng sản và có lãnh tụ vĩ đại như Hồ Chí Minh, Mao Trạch Đông, Kim Nhật 
Thành, Fidel Castro... những nước này có văn minh hơn những nước không có đảng cộng sản 
không?  

 Có đuợc tự do ngôn luận, tự do sáng tác, tự do báo chí không?  

 Dân có giàu và có được quyền tự do ứng cử vào các vị trí lãnh đạo nhà nước như các nước không có 
đảng CS và lãnh tụ vĩ đại kia không?  

 Những đất nước có đảng cộng sản lãnh đạo, có sản xuất được hàng hóa phẩm chất bằng những nước 
không có đảng lãnh đạo không??  

 
Vậy thì sự lãnh đạo của đảng cộng sản đã làm được gì cho nhân dân và đất nước?? 
 
Các vị đừng nghĩ rằng, nếu không có bác và đảng lãnh đạo kháng chiến thì VN bây giờ vẫn là thuộc địa của 
Pháp hoặc Nhật. Điều này không đúng! Vì trên thực tế, Việt Nam đã được chính phủ Trần Trọng Kim tuyên bố 
độc lập ngày 11.3.1945. Sau đó, (23.8.1945) đảng CSVN cướp chính quyền từ tay Trần Trọng Kim, chứ không 
phải cướp chính quyền từ tay người Nhật (cũng như năm 1975, CSVN cướp chính quyền Miền Nam từ tay 
tổng thống NVT chứ không phải cướp từ tay người Mỹ). Bởi vậy, nếu không có bác và đảng thì VN cũng đã có 
độc lập, có quốc kỳ riêng, quốc ca riêng và lãnh thổ vẹn toàn sau ngày 11.3.1945. 
 
Rồi, chúng ta tìm hiểu tiếp. Trên thế giới hiện nay, hầu hết là những nước không có đảng CS lãnh đạo. Vậy, 
nước nào bị đô hộ hoặc thuộc địa của các đế quốc Anh, Pháp, Mỹ...? Thế thì, đảng CSVN bắt nhân dân hy 
sinh cả hàng chục triệu người trong 2 cuộc kháng chiến để làm gì? 
 
Trở lại câu nói của các vị: «Không có bác và đảng thì không có ngày hôm nay». Nhưng ngày hôm nay đất 
nước chúng ta như thế này đây: 

- Lương thấp nhất trong khu vực (thua các nước đến 10 lần) 
- Thuế cao nhất so với các nước trong khu vực (cao hơn họ gấp 3 lần)  
- Xuất khẩu lao động nhiều nhất so với cả Thế Giới (chấp luôn các nước nghèo châu Phi) 
- Gái mại dâm VN ra nước ngoài bán dâm nhiều nhất. 
- Bệnh ung thư cao nhất trong khu vực 
- Chết vì tngt nhiều nhất 
- Số hộ nghèo nhiều nhất 
- Đi ra nước ngoài ăn cắp nhiều nhất 
- Tệ nạn rượu bia cao nhất 
- Chỉ số đáng sống thấp nhất: 124/125. 
- GS-TS nhiều nhất nhưng không có một phát minh, sáng chế nào. 
- Tỷ lệ Tướng, Tá trong ngành công an, quân đội nhiều nhất so với cả Thế Giới. 
- Tham nhũng nhiều nhất 
- .............. 

 
Đấy! Thành tích hôm nay là nhờ bác và đảng. Điều này làm sao mà tui dám phủ nhận vai trò lãnh đạo của 
đảng được chứ? Phải không? 


