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Tuyên bố của các tổ chức chính trị và dân sự độc 
lập tại VN nhân đại hội đảng cộng sản lần thứ 12 

 

 
 

Đại hội đảng cộng sản lại tự tiện bầu chọn ba chức vụ liên can trực tiếp tới việc 

quản lý quốc gia, điều hành đất nước: thủ tướng, chủ tịch nước, chủ tịch quốc hội. 

Nghĩa là một nhóm nhỏ quan chức đảng (trên 1.500 người) lại độc quyền quyết 

định tương lai của hơn 90 triệu người dân Việt... Chúng tôi, các tổ chức chính trị 

và dân sự độc lập ký tên dưới đây, mạnh mẽ phản đối và cực lực lên án hành vi 

ngang ngược của đảng cộng sản nói trên. Đó là chà đạp các quyền chính trị cơ 

bản của toàn dân Việt Nam... 

 

* 

 

Kính gởi: 

 

- Toàn thể Đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước 

 

- Các chính phủ dân chủ năm châu, các cơ quan nhân quyền quốc tế.  

 

Xét rằng 

 

1- Đảng cộng sản Việt Nam đang họp đại hội lần thứ 12 của mình. Các 

đảng viên sẽ có một việc chủ yếu là bầu ra tổng bí thư. Đó là vấn đề riêng 

của họ, đại đa số nhân dân không quan tâm ai sẽ giữ chức vụ này. Nếu có 

thì chỉ theo dõi cho biết những cuộc đấu đá giữa các phe nhóm trước và 

trong thời gian đại hội, với đủ chiêu trò vu khống, vạch trần, triệt hạ lẫn 
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nhau, bằng đủ cách thức phi pháp, đê tiện hay thâm độc. Điều này cho 

thấy đại hội đảng chỉ là dịp để tranh giành quyền lực và chia chác quyền 

lợi, chứ chẳng hề vì lợi ích của đất nước (y như 11 kỳ đại hội đảng trước 

đây).  

 

2- Giả như có một tổng bí thư mới được bầu ra mà còn có chút lương tâm 

ngay chính, ý thức trách nhiệm và tình tự dân tộc, ông ta cũng chẳng có 

thể làm được gì tốt đẹp cho Tổ quốc, vì bị khống chế bởi nguyên tắc đảng 

trị, bị bó rọ trong thể chế độc tài, bị cột chặt vào mục tiêu quyền lực đảng 

hơn lợi ích nước. Trừ phi ông ta giải tán đảng cộng sản y như Mikhail 

Gorbachev ở Liên Xô.  

 

3- Điều đáng quan tâm là đại hội đảng cộng sản lại tự tiện bầu chọn ba 

chức vụ liên can trực tiếp tới việc quản lý quốc gia, điều hành đất nước: 

thủ tướng, chủ tịch nước, chủ tịch quốc hội. Nghĩa là một nhóm nhỏ quan 

chức đảng (trên 1.500 người) lại độc quyền quyết định tương lai của hơn 

90 triệu người dân Việt. 

 

4- Theo nền chính trị văn minh của nhân loại tại các nước dân chủ đích 

thực trên thế giới, ba chức vụ quan trọng này phải là kết quả của ý muốn 

toàn dân. Là chủ nhân của đất nước, toàn dân có toàn quyền bầu ra một 

cơ quan quyền lực cao nhất để đại diện cho mình, tức là một Quốc hội đa 

đảng và dân chủ sau một cuộc tranh cử công bằng và chân thực cũng như 

qua một cuộc bầu cử tự do và công minh. Để rồi do cuộc bầu cử này, 3 

chức vụ nói trên được thành hình từ một quốc hội đúng nghĩa: của dân, do 

dân và vì dân.  

 

5- Thế nhưng, tại Việt Nam suốt hơn 70 năm qua, đảng cộng sản đã nắm 

được quyền lực chính trị không phải do toàn dân giao cho bằng lá phiếu tự 

do mà chỉ nhờ dùng vũ lực để chiếm đoạt (chính đảng cũng tự nhận đã 

“cướp chính quyền”). Và trong các kỳ đại hội của mình, đảng lại tự quyền 

chọn lựa ba chức vụ thủ tướng, chủ tịch nước, chủ tịch quốc hội, sau đó 

bày trò hợp thức hóa qua quốc hội gia nô, thuộc đảng, rồi bắt toàn dân 

phải thừa nhận.  

 

6- Ba nhân vật quan trọng này cũng như toàn thể quốc hội đều xuất phát 

từ đảng, tuân theo lệnh đảng, hành động vì đảng, chịu trách nhiệm trước 

đảng, thay vì xuất phát từ nhân dân, theo lệnh nhân dân, hành động vì 

nhân dân và chịu trách nhiệm trước nhân dân. 
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Do đó:  

 

1- 70 năm qua, đất nước trượt dài vào bế tắc chính trị, khủng hoảng kinh 

tế, suy đồi văn hóa, thoái biến môi trường, bất an xã hội, và nhất là yếu 

nhược quốc phòng, khiến Việt Nam có nguy cơ bị Trung Quốc nuốt 

chửng.  

 

2- Chúng tôi, các tổ chức chính trị và dân sự độc lập ký tên dưới đây, 

mạnh mẽ phản đối và cực lực lên án hành vi ngang ngược của đảng cộng 

sản nói trên. Đó là chà đạp các quyền chính trị cơ bản của toàn dân Việt 

Nam.  

 

3- Chúng tôi cũng vạch trần ý đồ tổ chức cuộc bầu cử Quốc hội khoá XIV 

và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016–2021 vào ngày 22-05-2016 

tới đây theo kiểu “đảng cử dân bầu”, mang tính cưỡng bức và dối trá như 

bao cuộc bầu cử trước.  

 

4- Cùng với toàn dân, các tổ chức chính trị và xã hội dân sự độc lập sẽ có 

những việc làm cần thiết, không để diễn lại màn kịch dân chủ giả hiệu mà 

đảng và giới cầm quyền đã dàn dựng mấy chục năm qua dưới chế độ độc 

tài, ngõ hầu tiếp tục làm mưa làm gió trên sân khấu chính trị. 

 

Tuyên bố tại Việt Nam ngày 26-01-2016, nhân đại hội đảng CS lần thứ 12. 

 

Các tổ chức chính trị và xã hội đồng ký tên 

 
01- Bạch Đằng Giang Foundation. Đại diện: Thạc sĩ Phạm Bá Hải 
 
02- Ban Đại diện Khối Nhơn sanh Đạo Cao Đài. Đại diện: Các chánh trị sự 
HứaPhi, Nguyễn Kim Lân, Nguyễn Bạch Phụng 
 
03- Cộng hòa Thời báo (Úc châu). Đại diện: Ông Nguyễn Quang Duy. 
 
04- Đảng Dân chủ Nhân dân VN. Đại diện: Bác sĩ Lê Nguyên Sang 
 
05- Đảng Việt Tân. Đại diện: Giáo sư Phạm Minh Hoàng  
 
06- Giáo hội Liên hữu Lutheran Việt Nm-Hoa Kỳ. Đại diện: Mục sư Nguyễn 
Hoàng  
 
Hoa. 
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07- Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Thuần túy. Đại diện: Tổng thư ký Lê 
Quang Hiển. 
 
08- Hội Anh em Dân chủ. Đại diện: Kỹ sư Phạm Văn Trội và Mục sư 
Nguyễn Trung Tôn. 
 
09- Hội Cựu tù nhân Lương tâm. Đại diện: Bác sĩ Nguyễn Đan Quế và Linh 
mục Phan Văn Lợi 
 
10- Hội Phụ nữ Nhân quyền VN. Đại diện: Bà Trần Thị Nga  
 
11- Khối Tự do Dân chủ 8406. Đại diện: Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa. 
 
12- Người Bảo vệ Nhân quyền. Đại diện: Ông Vũ Quốc Ngữ 
 
13- Nhóm Linh mục Nguyễn Kim Điền. Đại diện: Linh mục Nguyễn Hữu 
Giải. 
 
14- Sài Gòn báo. Đại diện: Linh mục Lê Ngọc Thanh 
 
15- Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo VN Thống nhất. Đại diện: Hòa thượng 
Thích Không Tánh 
 
16- Hội Bầu bí tương thân. Đại diện: Nguyễn Lê Hùng 
 

 
--------------------------------------------- 

Nguồn: http://danlambaovn.blogspot.fr/2016/01/tuyen-bo-cua-cac-to-chuc-
chinh-tri-va.html#more 
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