
VÌ SAO VIỆT NAM CẦN CHUYỂN ĐỔI VÀ 
CHUYỂN ĐỔI NHƯ THẾ NÀO “QUỐC HỘI CỦA 
ĐẢNG” THÀNH “QUỐC HỘI CỦA DÂN”? 
 

Thiện Ý 
 

Bài khai bút đầu năm mới 2017 chúng tôi muốn đề nghị đến Tổng 

bí thư Nguyễn Phú Trọng và các lãnh đạo đảng  và nhà nước Cộng 

sản Việt (CSVN) cần tự nguyện, tự giác chủ động chuyển đổi 

Quốc hội của đảng thành Quốc hội của dân. Vì sao và cần chuyển 

đổi như thế nào? 

 

I/- VÌ SAO VIỆT NAM  CẦN CHUYỂN ĐỔI ? 
     

Việt Nam cần chuyển đổi vì đã đến lúc phải chuyển đổi: 

    

1.- Vì đảng CSVN đã có cơ hội nắm quyền quá lâu nhưng đã 
không thực hiện được  mục tiêu lý tưởng cộng sản chủ nghĩa và 
đã bị thực tế khách quan buộc phải chuyển đổi. 
      

Thật vậy, đảng CSVN đã có cơ hội nắm quyền hàng nửa Thế kỷ 

qua, một nửa nước (1954-1975) và trên cả nước (1975 – 2016) để 
tiến hành cái gọi là cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa để xây dựng 

xã hội chủ nghĩa, mô hình xã hội đầu tiên của chủ nghĩa cộng sản. 

Thành quả của cuộc cách mạng này  phải là xây dựng được “một 
xã hội không còn cảnh người áp bức,  bóc lột người”. Xã hội tuy 

còn giai cấp, nhưng rất công bằng, “mọi người lao động theo 

năng lực và hưởng theo nhu cầu”; con người sống với nhau trong 

tình hữu ái, với tinh thần vị tha “Mình vì mọi người và mọi người 

vì mình”. 

 

Thế nhưng thực tế chính đảng CSVN đã thừa nhận sự thất bại 
trong qua khứ, đã phải “Đổi mới” (1985-1995), rồi “Mở cửa” 

(1995 -2016) đi theo con đường làm ăn “Kinh tế thị trường, định 

hướng xã hội chủ” (chỉ dùng làm khẩu hiệu tuyên truyền che đấu 



thất bại) song thực tế cho thấy Việt Nam có bộ mặt tiến bộ nhanh 

và nhiều mặt, trong đó có mặt phát triển kinh tế để có bộ mặt 
“phồn vinh” ngày nay chính là nhờ con đường làm ăn “Kinh tế thị 
trường theo định hướng tư bản chủ nghĩa” (là thực chất và thực 

tế khách quan).  

 

Thực tế khách quan đó là đời sống nhân dân ngày một cải thiện, 

nâng cao nhiều mặt so với hơn 20 năm trước đó; nhà cầm quyền 

CSVN đã buộc phải trả lại cho nhân dân nhiều quyền dân chủ, dân 

sinh, nhân quyền đã bị tước đoạt nhiều năm trước đây. Nhân dân 

ngày nay ngày càng hết sợ hãi bộ máy “chuyên chính vô sản”, đã 

công khai phê phán sai trái, tố cáo tham nhũng, cửa quyền của giai 

cấp thống trị là các cán bộ đảng viên CS có chức có quyền; đã dám 

xuống đường biểu tình đòi quyền sống, quyền tự do, dân chủ, 

chống ngoại xâm …dù có bị các công cụ của nền chuyên chính này  

là công an, quân đội trấn áp liên tục.  

     
2.- Vì quá trình chuyển đổi theo chiều hướng dân chủ hóa đã 
diễn ra trong nhiều thập niên qua và nay đã đến lúc thực tế 
khách quan cũng buộc đảng CSVN phải đi vào giai đoạn chót 
của quá trình chuyển đổi để biến thể theo quy luật “lượng đổi, 
chất đổi”, sau khi.chế độ tịnh tiến biến chất độc tài qua chất 
dân chủ. 
 

Bởi vì, như chúng tôi đã có dịp trình bầy trong nhiều bài viết trước 

đây, tiến trình dân chủ hóa Việt Nam là không thể đảo ngược. Tiến 

trình này khởi sự  từ năm 1995 sau khi đảng CSVN thực hiện 

chính sách “Mở cửa” thiết lập quan hệ ngoại giao với Hoa Kỳ, 

thực hiện chính sách kinh tế, ngoại giao đa phương. Chính nền 

kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa (mà chúng tôi gọi là “môi 

trường mật ngọt kinh tế thị trường”) đã biến chất chế độ độc tài 

toàn trị CSVN (Từng bước tư sản hóa các đảng viên CS,tư bản 

hóa nhà nước và dân chủ hóa chế độ).Theo quy luật “lượng đổi, 
chất đổi” chế độ độc tài toàn trị  CSVN sẽ biến thể qua chế độ dân 



chủ pháp trị ở cuối quá trình chuyển đổi, khi chất độc tài tiêu vong, 

chất dân chủ tích lũy đủ, như nước đun đến độ sôi 100 thì bốc hơi. 

 

 Giờ đây chính thực tế khách quan đã đưa Việt Nam vào giai đoạn 

chót của tiến trình chuyển đổi này. Vì vậy chúng tôi cho rằng “Việt 
Nam đã đến lúc cần chuyển đổi Quốc hội của đảng thành Quốc hội 

của dân” là thế. Vì Quốc hội theo Hiến pháp hiện hành là “cơ 

quan quyền lực cao nhất của nhân dân…cơ quan duy nhất có 

quyền lập hiến và lập pháp…thực hiện quyền giám sát tối cao 

đối với toàn bộ hoạt động của nhà nước” (Điều 83 HP). 

 
II/- AI  CHUYỂN ĐỔI VÀ CHUYỂN ĐỔI NHƯ THẾ NÀO? 
  

1.- Ai chuyển đổi? 
 

Chúng tôi đề nghị đảng CSVN có tư thế để tự nguyện, tự giác, chủ 

động chuyển đổi “Quốc hôi của đảng thành Quốc hội của dân”, 

khởi sự bước vào giai đoạn cuối cùng của quá trình chuyển đổi từ 

chế độ độc tài toàn trị cộng sản chủ nghĩa  qua chế độ dân chủ 

pháp trị tư bản chủ nghĩa, theo đúng lý luận của chủ nghĩa cộng 

sản “Thể chế chính trị luôn phải phù hợp với cơ cấu kinh tế”. Vì 

thực tế Việt Nam đã hình thành được về cơ bản nền “kinh tế thị 
trường theo định hướng tư bản chủ nghĩa” thì cần có chế độ dân 

chủ pháp trị tư bản chủ nghĩa mới phù hợp. Đảng CSVN  thâm tâm 

cũng biết thế, nhưng không thể vì quyền lợi và sĩ diện của “đảng 

ta” mà tiếp tục lừa bịp nhân dân bằng khẩu hiệu “Kinh tế thị 
trường, định hướng xã hội chủ nghĩa” nữa; hãy lột bỏ cái “vỏ 
đỏ” (cộng sản, độc tài) để  lộ rõ “Xanh lòng” (Tư bản, dân chủ) 
tạo tiền đề đưa đất nước tiến lên. 

 

2.- Chuyển đổi như thế nào? 
 

Chúng tôi đề nghị đảng CSVN cần chuyển đổi Quốc hội của đảng 

thành Quốc mội của dân một cách hòa bình về hình thức cũng như 

nội dung như sau: 



 

Về hình thức, trên bình diện pháp lý, luật bầu cử Quốc hội cũng 

như các cơ quan dân cử các cấp chính quyền cần để mọi người 

dân, không phân biệt chính kiến,tôn giáo, tín ngưỡng, phái tính, 

giai cấp xã hội, nếu có đủ năng lực, đạo đức của một công dân 

lương hảo, đều được tự do ứng cử và bầu cử. Qua các cuộc ứng cử 

và bầu cử tự do này sẽ hình thành được một “Quốc hội do dân, 

của dân và vì dân” thay thế “Quốc hội do đảng, của đảng và vì 

đảng CSVN” như bao lâu nay. 

 

Về nội dung trên bình diện thực thi, với một Quốc hội hình 

thành như trên, các đại biểu Quốc hội sẽ độc lập, tự tin và toàn 

quyền thực hiện chức năng và nhiệm vụ một cách sáng tạo  theo 

Hiến pháp quy định “…quyền lập hiến và lập pháp…thực hiện 

quyền giám sát tối cao đối với toàn bộ hoạt động của nhà nước” 

(Điều 83 HP); chấm dứt sự áp đặt, chỉ đạo  của đảng CSVN; biến 

các đại biểu quốc hội thành công cụ chỉ biết thể chế hóa các nghị 
quyết của đảng thành pháp luật (Nghị luật) và Quốc hội chỉ là bù 

nhìn của đảng CSVN mà thôi. 

 

III/-KẾT LUẬN: 
       

Tổng bí thư đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng từng tuyên bố trước 

cử tri đơn vị ứng cử trong cuộc bầu cử vào  Quốc hội hiện hành, 

rằng chưa biết một trăm năm nữa ta có xã hội chủ nghĩa hay chưa. 

Phải chăng lời tuyên bố này đã  gián tiếp xác nhận sự thất bại 
không thể  thực hiện được mục tiêu của lý tưởng cộng sản trong 

quá khứ dù đã có cơ hội lâu dài nhiều thập niên qua. 

      

Trong cuộc Hội nghị Trung ướng 4 Khóa 12 mới đây, cũng chính  

người đứng đầu đảng CSVN đã cảnh báo về hai nguy cơ diễn biến 

hòa bình (khách quan bên  ngoài) và tự diễn biến (chủ quan của 

cán bộ đảng viên) có thể làm tiêu vong đảng và chế độ CSVN. 

 



Như vậy là Tổng Bí thư và có lẽ hầu hết cán bộ đảng viên CSVN 

đã nhận ra được những dấu hiệu trong thực tế khách quan không 

thể đảo ngược “Việt Nam sớm muốn sẽ dân chủ hóa”. Vì vậy  tập 

đoàn thống trị CSVN không thế tiếp tục duy ý chí, đi ngược lại 

thực tế khách quan với ý đồ ngăn cản, làm chậm tiến trình dân chủ 

hóa đất nước không thể đảo ngược. 

 

Vậy thì, theo thiển ý sự chọn lựa khôn ngoan nhất, vừa có lợi cho 

dân cho nước, vừa tự cứu nguy để tiếp tục tồn tại trong tương lai,  

là đảng CSVN hãy tự nguyện, tự giác  chủ động chuyển đổi Quốc 

hội của đảng  thành Quốc hội của dân, để khởi động đi vào giai 

đoạn cuối cùng của qua trình chuyển đổi toàn diện, dân chủ hóa  

đất nước, một chiếu hướng thực tế không thể đảo ngược. 

 

                      Thiện Ý 
Houston, ngày 12 tháng 1 năm 2017 


