
Bài 1: 

 

BÓNG MA CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN 

 

Phan Tùng Châu 

 

Cách đây vài thập niên, chỉ với cái tựa đề 

trên – ngay lập tức, tôi đã bị đưa đi cải tạo 

rồi. Giờ đây, được nói lên quan điểm riêng 

của mình – âu đó cũng là tiến bộ xã hội nhất 

định. 

 

Tôi xin nói ngay rằng: Tôi tôn kính và yêu 

quý ông Thích Ca Mâu Ni – nên làm đúng 

theo lời khuyên của Ngài: Tuyệt đối không 

liên quan đến các tổ chức chính trị. Tổ chức 

chính trị như bàn tay: đổi trắng thay đen ; và 

thường là lấy cái Nhân giả tạo để che đậy 

hành vi bất thiện của mình – vì vậy, mọi lời 

bình luận mang tính đả kích tôn giáo, đảng 

phái … đều sẽ bị xóa. 

 

Có người tôn sùng chủ nghĩa Cộng Sản 

(CNCS) – song cũng có người như tôi, xem 

CNCS là bóng ma – không hơn không kém. 

Bóng ma gây nên nỗi sợ hãi, và nỗi kinh hãi 

ấy luôn ám ảnh tâm trí con người ; Bóng ma, 

đó còn là đại diện cho thế lực đen tối … 

 

Tôi còn nhớ mãi cái cảnh nhà tôi năm 1975: 

Mẹ tôi hoảng loạn, thúc giục tôi bán tống 



bán tháo những chén (bát), tô, dĩa – bằng 

loại sứ cao cấp – và có mạ vàng. Những 

chén (bát), tô, dĩa ấy – bà chỉ mang ra dùng 

vào những dịp giỗ, tết. Bán sạch những thứ 

yêu quý của bà, Mẹ tôi vẫn chưa hết hoảng 

loạn, lại thúc giục tôi bán tống bán tháo 

những bàn, tủ … bằng những loại gỗ quý. 

Bán rẻ rúng, sạch sành sanh – cho đến khi 

nhà trống hoác … Cộng Sản quả là bóng ma 

thật sự hãi hùng … Mẹ tôi bị nỗi ám ảnh ấy, 

bởi – ngay từ khi CNCS du nhập vào Việt 

Nam, “con người ấy đã không còn nhân 

tính”: con đấu tố (hạch tội) cha ; cháu đấu tố 

ông, bà … Không có tội phải tìm đủ mọi 

cách làm cho có tội – để mà được đấu tố – 

để mà lập công – để mà chứng minh “lập 

trường giai cấp vô sản của mình” – nhằm 

thăng quan, tiến chức. Việc này sau đó được 

“Sửa sai”. Song, không thể sửa được bản 

chất CNCS – bởi CNCS xem con người là 

một cỗ máy: chết là hết. Với CNCS: sau cái 

chết của một con người – không còn bất cứ 

điều gì. 

 

Thực ra, CNCS muốn biến con người thành 

một cỗ máy – nhằm thực hiện ý đồ “Đại 

đồng thế giới”. Khi con người trở thành cỗ 

máy, lúc đó sẽ không còn nhân tính – chỉ 

duy nhất: răm rắp tuân theo mệnh lệnh – bất 

kể đó là mệnh lệnh gì. “Đại đồng thế giới” – 

là tuyên ngôn đẩy loài người vào lò nướng 



chiến tranh. Một thời CNCS đã là bóng ma 

ám ảnh toàn cầu – kinh hoàng … 

 

Rất may, hiện tại cái nôi CNCS đã không 

còn như xưa: “Đảng Cộng Sản Liên Bang 

Nga” chỉ chiếm 42 ghế so với 330 ghế của 

đảng “Nước Nga Thống Nhất” trong Duma 

Nga (Nguồn: wikipedia) . Bóng ma CNCS 

chỉ còn lảng vảng …  

 

Đến nay, cho dù “tô son trát phấn” đến thế 

nào đi chăng nữa – bản chất CNCS vẫn 

không đổi: Con người là một cỗ máy: chết là 

hết. Với CNCS: sau cái chết của một con 

người – không còn bất cứ điều gì. 

 

Con người: chết là hết – không còn bất cứ 

điều gì. Nhận thức đặc biệt nguy hiểm này 

đã đẩy con người vào hố đen sâu thẳm – 

thuộc “chín tầng địa ngục”.  

 

Sao vẫn còn quá nhiều người tin vào cái 

CNCS – chết tiệt này ?! 

Than ôi !  

 

Một đất nước, một dân tộc – có hơn "bốn 

ngàn năm văn hiến" – không thể có một chủ 

nghĩa nào văn minh hơn, trí tuệ hơn, nhân ái 

hơn ... cái thứ ngoại lai, bệnh hoạn, què quặt 

... CNCS ấy sao ? 

 



P.T.C  

(16/12/2021) 

Xem bài 2: “Việt Nam: Con đường chủ 

nghĩa nào ?” 

Tìm hiểu thêm: http://chuanet.org 
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