
 

NGUYỄN TẤN DŨNG VÀ GIẤC MƠ PUTIN   

Ls Lê Đức Minh 

 

Sau khi thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đọc bài diễn văn đầu năm mới, tôi đã 

có viết một bài phân tích sự khác lạ về hình thức cũng như nội dung của bài diễn văn, 

so sánh với những bài diễn văn cùng loại từ trước đến nay của các lãnh tụ cộng sản 

Việt Nam. 

Tôi đã lưu ý một điểm rằng trong bài diễn văn của ông Dũng, ông ta không hề nhắc 

đến những kẻ thù của chế độ đang ngày đêm âm mưu tự diễn biến, để lật đổ chế độ 

cộng sản. Thay vào đó bài diễn văn đã nhấn mạnh đến vấn đề thay đổi thể chế, thực 



hiện dân chủ và phân định cũng như giới hạn quyền lực của hành pháp, tư pháp và lập 

pháp. 

Nhiều nhà bình luận trong cũng như ngoài nước đã tỏ ra dè dặt khi nêu lên niềm hy 

vọng về những cải cách dân chủ tại Việt Nam, mà ông Dũng đã đề cập đến trong bài 

diễn văn của ông ta. 

Tôi cũng đã nêu lên vấn đề liệu những gì ông Dũng nêu ra trong bài diễn văn của ông 

có phải là ý kiến tập thể của bộ chính trị đảng cộng sản Việt Nam hay không. Nếu 

đúng như thế thì chính đảng cộng sản Việt Nam đang lên kế hoạch để tự diễn biến. 

Bẵng đi một thời gian không thấy động tĩnh gì từ khi ông Dũng đọc bài diễn văn, 

nhiều người đã thất vọng. Vừa qua nhà báo Bùi Tín đã viết một bài báo “Ba quả lừa 

đầu năm” cáo buộc ông Dũng cho đồng bào trong lẫn ngoài nước tiếp tục ăn bánh vẽ 

tự do dân chủ. 

Tuy nhiên ngày 5/3 vừa qua, tôi đọc được một bài viết lạ, đăng trên website của ông 

Dũng. Bài này mang tựa đề “Việt Nam có cần một nguyên thủ quốc gia như Putin?” 

Đọc bài này tôi chợt nhận ra một điều rằng sự rạn nứt trong đảng cộng sản Việt Nam 

đã lên đến đỉnh điểm, và ông Dũng đã công khai nêu lên tham vọng cá nhân của ông 

ta. 

Bài viết mở đầu bằng một phát súng bắn trực diện vào cơ chế chính trị của chế độ 

cộng sản Việt Nam hiện nay với một đoạn văn như sau: “Vì sao từ một nước yếu kém, 

tan rã, nước Nga trở nên hùng mạnh như ngày hôm nay?... và vì sao từ một quốc gia 

nghèo đói, chỉ cần khoảng 30 năm, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore đã trở thành 

những quốc gia hưng thịnh hàng đầu thế giới, còn Việt Nam thì chưa? Câu trả lời ở 

ngay trong chính cơ chế của chúng ta”. 

Tiếp đó bài viết nhấn mạnh rằng: “Nhìn lại những gì mà Putin đã và đang làm cho 

nước Nga có thể thấy rằng, không có Putin thì không có nước Nga hùng mạnh và 

thịnh vượng như ngày hôm nay. Và nước Nga rất cần một nhà lãnh đạo mạnh mẽ và 

quyết đoán như Putin”. 

  

Sau khi khen rằng Putin thông minh, quyết đoán và biết nắm lấy thời cơ để khôi phục 

vị trí cường quốc của Nga, bài viết cũng nêu lên những chính sách thành công của các 

lãnh tụ quốc gia khác như thủ tướng Ikeda Hayato của Nhật, tổng thống Park Chung 

Hee của Nam Hàn, và Lý Quang Diệu của Singapore. Những nguyên thủ quốc gia nói 

trên, trong một thời gian khoảng 3 thập kỷ đã biến Nhật bản, Hàn Quốc và Singapore 

trở nên những quốc gia giàu mạnh. 

http://nguyentandung.org/putin-nguoi-lam-cho-dat-nuoc-nga-hoi-sinh.html


  

Chúng ta đều biết rằng, về nguyên tắc các lãnh tụ đảng cộng sản, đặc biệt là các thành 

viên của bộ chính trị không bao giờ nói hai lời, ngoài trừ trường hợp có sự chia rẽ 

nghiêm trọng và chuẩn bị cho các vụ đấu đá thanh trừng nội bộ. 

Thời gian qua ở trong nước đồng bào không còn lạ gì sự rạn nứt giữa bộ ba quyền lực 

tại Việt Nam là Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng và Trương Tấn Sang. Trong 

đó người ta tin rằng Trọng và Sang về một phe còn Nguyễn Tấn Dũng là một phe. 

Cuộc đấu tranh giành quyền lực giữa bộ ba này đã diễn ra từ lâu từ ngấm ngầm nay 

đang trở thành công khai và bước vào một giai đoạn quyết liệt. 

Bài viết phân tích rằng quyền lực tại Việt Nam nằm trong tay bốn nhân vật chủ chốt 

đó là Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, chủ tịch nước Nguyễn Tấn Sang, thủ tướng 

Nguyễn Tấn Dũng và chủ tịch quốc hội Nguyễn Sinh Hùng. Đi xa hơn bài viết còn 

khẳng định rằng sự phân chia quyền lực của bốn nhân vật này lại mâu thuẫn với chế 

độ tam quyền phân lập! Từ khi nào những bài viết chính thức của đảng và chính phủ 

phê phán cơ chế tập trung dân chủ của đảng cộng sản là trái với cơ chế tam quyền 

phân lập? 

Tuy nhiên, cũng theo bài viết, thì quyền lực được trao vào trong tay những nhân vật 

nói trên đã tạo ra một cơ chế chồng chéo, nhiều khi mâu thuẫn lẫn nhau, khiến cho 

việc điều hành quốc gia gặp trở ngại nghiêm trọng. Ví dụ trong khi tổng bí thư chính 

là bí thư quân ủy trung ương, có nghĩa là người lãnh đạo cao nhất của quân đội, thì 

chức vụ tổng tham mưu trưởng tối cao của quân đội lại nằm trong tay của chủ thịch 

nước. Thêm vào đó thủ tướng đứng đầu chính phủ muốn ban hành chính sách , hay 

quốc hội đứng đầu lập pháp muốn sửa đổi hiến pháp lại phải đều chờ nghị quyết của 

đảng. 

Một bài viết đăng trên website chính thức của thủ tướng chính phủ chắc chắn không 

phải là một bài viết vô tội vạ của một anh gà mờ chính trị nào đó. Dựa trên nội dung 

của bài viết tấn công vào cơ chế tập trung dân chủ hiện nay của đảng cộng sản Việt 

Nam, có thể nói rằng ít nhất bài viết nói trên cũng thể hiện quan điểm của cá nhân ông 

thủ tướng. 

Về cơ chế tập trung dân chủ vốn được xem như là xương sống trong hệ thống tổ chức 

của đảng cộng sản, bài viết cay đắng nhận định rằng: “Cũng vì thế mà nhiều người 

thấy rằng cơ chế tập trung dân chủ chậm đổi mới, thậm chí vẫn còn là cơ chế tập 

trung quan liêu, không theo kịp các yêu cầu của đời sống, làm cản bước tiến của xã 

hội. Tập thể quyết định, khi xảy ra tiêu cực thì tập thể phải chịu trách nhiệm, lỗi 

chung, thành ra chẳng ai chịu trách nhiệm cả”. Điều này chưa bao giờ xảy ra trong 



lịch sử của đảng cộng sản Việt Nam. Trước đây bất kỳ ai phê phán cơ chế tập trung 

dân chủ của đảng thì chắc chắn chọn con đường chung thân trong trại cải tạo. 

Nếu đây là ý kiến cá nhân của ông Dũng thì chúng ta có thể thấy ông Dũng đã không 

còn đủ kiên nhẫn để chờ đợi nữa. Bài viết than phiền rằng: “chữ “nhẫn” đã trở thành 

một trong những slogan hàng đầu cho mọi ứng xử của người Việt Nam”, và “Những 

người lãnh đạo có tài và có tâm muốn đóng góp cho đất nước thì không thể tự quyết 

vì quyền lực thuộc về tập thể. Khi cá nhân đưa ra một vấn đề, phải bàn lên bàn xuống, 

hỏi ý kiến người này người kia, chín người mười ý dẫn đến lâu ra quyết định đánh 

mất nhiều cơ hội và thời cơ cho đất nước”. 

Cuối cùng bài viết kết luận rằng: “Việt Nam cần một nguyên thủ như Putin để đưa đất 

nước đi lên”, một nguyên thủ có: “đủ toàn quyền để làm và chịu trách nhiệm như 

Putin, Ikeda Hayato, Lý Quang Diệu…hay ít ra được như Tập Cận Bình”. 

Đến đây thì chắc có lẽ không ai còn mù mờ gì về tham vọng của ông thủ tướng Việt 

Nam (nếu bài viết quả thực là ý kiến của ông Dũng). Ông Dũng cho rằng Việt Nam 

cần một nguyên thủ như Putin, chứ cỡ như Tập Cận Bình là quá tệ, tệ còn hơn Ikeda 

Hayato và cả Lý Quang Diệu nữa. Dĩ nhiên ông Dũng tin rằng trong số bốn nhân vật 

quyền lực tại Việt Nam không ai có đủ tư cách để trở thành một Putin như ông. Và tất 

cả quyền lực chính trị và quân sự tại Việt Nam phải được thu tóm về trong tay một cá 

nhân duy nhất như tổng thống Putin của nước Nga. 

Tôi không tin rằng cơ chế chính trị tại nước Nga là một hình mẫu của chế độ tam 

quyền phân lập để Việt Nam có thể đi theo. Có lẽ đã đến lúc Việt Nam cần phải tự 

mình tìm ra một mô hình chính trị dân chủ phù hợp với văn hóa, nguyện vọng và nhận 

thức của chính người Việt Nam. 

Tôi cũng tin rằng nước Nga và Việt Nam có những quan tâm rất khác nhau do đó Việt 

Nam không cần một vị nguyên thủ như Putin. Trong khi Putin cố gắng để nước Nga 

khỏi tan rã thành từng mảnh nhỏ, xây dựng lại hình ảnh nước Nga như một cường 

quốc của thế giới, thì mối quan tâm chính của Việt Nam là thể chế chính trị, là dân 

chủ và nhân quyền và hòa giải dân tộc. 

Putin tỏ ra không quan tâm đến vấn đề tự do và dân chủ, nhân quyền của người dân 

Nga. Hơn ai hết Putin cho rằng chủ nghĩa quốc gia phải được đặt trên tất cả những giá 

trị tinh thần khác như tự do, dân chủ và nhân quyền. Nước Nga vẫn là một quốc gia 

kém phát triển về dân chủ, tự do của người dân vẫn còn rất hạn chế và Putin, trong 

con mắt của thế giới, vẫn là một nhà độc tài. Có thể những gì Putin đang làm đã vuốt 

ve lòng tự ái dân tộc của nhiều người Nga, nhưng người dân Nga đã đánh đổi tự do, 

dân chủ để có những phút giây tự hào dân tộc đó. 



Nước Nga so sánh với các nước phương Tây khác vẫn là một nước nghèo và trên lĩnh 

vực này Putin đã không làm được gì nhiều để nâng cao mức sống của người dân Nga 

so với mức sống của các quốc gia châu Âu khác. Riêng về khả năng làm kinh tế, Việt 

Nam chẳng có gì để học hỏi Putin. 

Cái mà người Việt Nam chúng ta cần phải cảnh giác là đừng bao giờ hy sinh một chế 

độ độc tài này để đổi lấy một chế độ độc tài khác. Đừng bao giờ phải đổi một chế độ 

độc tài đảng trị để lấy một chế độ độc tài cá nhân trị. Đừng quên rằng nước Nga hiện 

tại dưới quyền cai trị của Vladimir Putin vẫn tiếp tục bị coi là một nhà nước cảnh sát 

và mafia, nơi các thế lực đen vẫn tiếp tục hoành hoành đe dọa đến an sinh của đại đa 

số người Nga. 

Rõ ràng rằng Nga và Việt Nam có những mối quan tâm rất khác nhau và chúng ta 

không cần có một nguyên thủ như Vladimir Putin. 
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