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SUY NGHĨ VỀ
VÀI LỘ TRÌNH DÂN CHỦ HÓA VIỆT NAM

ĐẠI-DƯƠNG

Hình ảnh dân chúng Iraq nô nức đến thùng phiếu làm cho dưluận cảm nhận sâu sắc về
khát vọng dân chủcủa một dân tộc từng sống dưới chếđộđộc tài và sựthểhiện quyền tự
quyết của mỗi công dân. Hành động man rợcủa các nhóm khủng bốcũng đành thất bại
trước khát vọng dân chủcủa dân tộc Iraq.

Khát vọng dân chủkhông của riêng ai hoặc của dân tộc nào, vì thếđã có biết bao nhiêu
con Hồng cháu Lạc ởtrong mọi tình huống khác nhau đã đềra những lộtrình dân chủ
hóa Việt Nam. Tiếc thay, cho đến nay thểchếđộc tài vẫn còn ngựtrịtại Việt Nam.

Trong năm 2005, hai nhân vật từng có chiều dày chống đối chếđộcộng sản ởtrong nước
đã đềra hai lộtrình dân chủhóa khác nhau. Thửtìm hiểu mức độkhảthi của mỗi kế
hoạch nhưthếnào?

Bác sĩNguyễn Đan Quế, một nhân vật tranh đấu cho nhân quyền và dân chủ Việt Nam 
từng bị chính quyền Hà Nội giam cầm trong nhiều năm, hiện cưngụ tại Thành phố Hồ 
Chí Minh trong cuộc phỏng vấn của Đài Tiếng nói Hoa Kỳhồi tháng 3-05 đã trình bày
“Lộtrình 9điểm nhằm dân chủ hóa Việt Nam”.

Thượng nghị sĩ George Allen xác nhận sựủng hộLộtrình đó trong văn thưchính thức 
đề ngày 27-09-05 gửi bác sĩ Nguyễn Quốc Quân, chủ tịch Ủy Ban Quốc Tế Yểm Trợ 
Cao Trào Nhân Bản vì có khả năng đưa tới việc thực hiện dân chủ tại Việt Nam một cách 
ôn hòa. Thượng nghịsĩAllen cũng ngỏý muốn dàn xếp một cuộc viếng thăm Hoa Kỳ
cho bác sĩNguyễn Đan Quế.

Đã gọi là Lộtrình thì mỗi bước thực hiện phải đi tuần tựtừA đến Z, không thểthực hiện
bằng cách nhảy cóc. Toàn bộLộtrình phải kết cấu chặt chẽđểbước trước tạo điều kiện
cho sựxuất hiện của bước sau, và bước sau cụthểhóa thành quảcủa bước trước.

Điều 19 của bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền viết: “Mọi người có quyền tự do 
ngôn luận bao gồm quyền bảo lưu ý kiến mà không bị can thiệp; quyền sưu tầm, thu thập 
và chia sẻ thông tin và ý kiến qua phương tiện truyền thông đại chúng bất phân biên
giới”.

Bác sĩQuếđã cụthểhóa Điều 19 của bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền bằng hai
buớc 1 và 2.

Thứ nhất, đòi chính quyền Việt Nam chấm dứt nhiễu sóng các đài phát thanh VOA, RFA
tiếng Việt - nghĩa là phải để cho làn sóng thông tin được tự do loan truyền vào Việt Nam. 
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Thứ hai, phải có tự do báo chí - các đài truyền thanh truyền hình cũng phải được các nhà
hoạt động sử dụng để nói lên quan điểm của mình.

Lẽra, bước thứnhất nên viết bao quát và cụthểhơn mới thểhiện quyền được tựdo thông
tin toàn diện. Nhà cầm quyền Hà Nội phải đểcho toàn dân được thu thập thông tin từmọi
nguồn trên khắp thếgiới tựdo loan truyền vào Việt Nam. Rất nhiều nguồn tin độc lập
trên thếgiới mà nếu chỉnói đến VOA và RFA sẽtạo ra cảm giác phiến diện khi phổbiến
và kêu gọi sựủng hộtrong quảng đại quần chúng.

Đòi hỏi tựdo thông tin rộng rãi có khảnăng xóa bỏchính sách ngu dân bằng biện pháp
bưng bít thông tin của đảng Cộng sản Việt Nam. Tựdo báo chí giúp cho mọi thành phần
trong xã hội hăng say bàn cãi, tranh luận vềthểchếchính trị, vềchính sách, đường lối,
chủtrương trên mọi lĩnh vực sẽgiúp cho công dân có được chọn lựa chính trịhợp lý hơn.

Điều 69 Hiến pháp 1992 của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam qui định: “Công dân
có quyền được tự do ngôn luận, tự do báo chí, có quyền được thông tin”.

Trong thực tế, Nhà nước CHXHCNVN đã tước đoạt các quyền đó qua việc kiểm soát, và
chọn lọc thông tinđược Tổng bí thưLê Khả Phiêu diễn giải: “Phát huy quyền làm chủ 
nhân dân về nguyên tắc thiết chế dân chủ cơsở qui định rõ những việc gì dân cần được 
thông tin đầy đủ, dân cần phải biết; những việc gì dân được bàn, được đóng góp ý kiến”.

Sau khi trao cho mỗi công dân quyền thu thập và trình bày quan điểm, chính kiến,
nguyện vọng thì phải đòi quyền hội họp và lập hội đểtìm sựđồng thuận. Qua tựdo hội
họp và lập hội sẽgiúp cho mỗi công dân thêm can đảm và tựtin hơn nhờsinh hoạt tập
thể. Xã hội công dân hình thành từđấy đểthúc đẩy tiến trình chính trịđáp ứng đúng
nguyện vọng của toàn dân.

Điều 20 của bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền viết “1. Trong cung cách thuần hòa,
mọi người đều có quyền tự do hội họp và quyền tự do lập hội. 2. Không ai bị bắt buộc 
phải tham gia một hội nào”.

Có tựdo hội họp, tựdo lập hội mới cụthểhóa sức mạnh của xã hội công dân, sức mạnh
của quần chúng đểlàm đối trọng với chính quyền trong các đòi hỏi kếtiếp. Nhưthế,
bước 1 và 2 trong Lộtrình 9 điểm tạo điều kiện hình thành bước kếtiếp; và bước kếtiếp
sẽcụthểhóa thành quảtừbước 1 và 2.

Vềluật bầu cử, chủtrương bác sĩQuếthểhiện trong Lộtrình 9 điểm: “Thứ tám, giao cho 
Quốc hội hiện nay soạn thảo luật bầu cử đa nguyên, công bằng, tự do”.

Khoảng 90% đại biểu Quốc hội là đảng viên cộng sản, sốcòn lại đóng vai trò chậu kiểng
nhưmô tảcủa cựu Viện trưởng Kinh tếViệt Nam, tiến sĩLê Đăng Doanh.

Giao khoán cho Quốc hội gồm toàn những người chỉđược trang bịkiến thức “dân chủ xã
hội chủ nghĩa”soạn thảo luật bầu cửđa nguyên sẽmang tính chất khiên cưởng. Hơn nữa,
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những thành phần cần thayđổi thểchếnhất lại bịđứng ngoài tiến trình quyết định thì rõ
ràng bất hợp lý.

Cộng sản chống lại tiến trình dân chủđa nguyên, vì thếmỗi bước trong lộtrình đều phải
có sựtham dựcủa thành phần đòi thực thi nền dân chủđa nguyên.

Ông Hoàng Minh Chính, cựu Viện trưởng viện Triết Học Mác Lê, vốn theo xu hướng
xét lại của Nhikita Khrutshchev nên bịNhà nước cầm tù 3 lần tổng cộng 12 năm và
nhiều năm quản chế. Trong thời gian được chữa bệnh ởHoa Kỳ, ông Chính đã nhân danh
Phong Trào Dân ChủViệt Nam gửi thưcho hội nghị Họp Mặt Dân Chủ 2005, California.

“Ðất nước ta đứng ở đáy nhân loại trên mọi bình diện. Nhân tài trí thức trong nước đầy 
tâm huyết nhưng khôngđược đảng và nhà nước tin cậy và trọng dụng. Họ có rất nhiều 
tâm tưmuốn đóng góp nhưng chẳng có nơi nàođể nói và để viết. Trí thức Việt Nam ở hải 
ngoại vừa tài năng và nhiệt huyết muốn đóng góp chấn hưng đất nước nhưng Đảng và
Nhà nước không tin cậy. Các nhân tài đó là vốn quý vô giá của Tổ Quốc.

“Tôi đề nghị lập một bàn tròn ba bên gồm có một bên làđại diện Đảng, bên thứ hai là
đại diện trí thức trong nước, bên thứ ba là đại diện trí thức VN ở hải ngoại. Ba bên bình
đẳng xung quanh một bàn tròn trên tình thần tương thân tương ái,đại đoàn kết dân tộc, 
cùng nhau bàn bạc quốc kế dân sinh theo tiêu chí Ðồng Thuận”.

Ýđịnh muốn làm sống lại phương án Tiểu Diên Hồng - Bàn Tròn Ba Bên vốn được ông
Chính viết từnăm 1995 bộc lộkhá rõ ràng trong bức thư. Tuy nhiên, ông Chính lại xác
nhận tính bất khảthi của phương án. Trảlời phỏng vấn báo Tiếng Dân, California về
Bàn Tròn Ba Bên, ông Hoàng Minh Chính nói: “Đặt vấn đề này thì thực ra mà nói không
khả thi”. Đã biết bất khảthi tại sao lại tốn công nêu lên thành nội dung chủyếu hoặc có
tính cách gợi ý trong bức thưgửi cho hội nghịHọp Mặt Dân Chủ2005?

Mạch văn của đoạn trích dẫn cho thấy chủđích của tác giảchỉkêu gọi đảng Cộng sản và
Nhà nước Cộng hòa xã hội chủnghĩa Việt Nam hãy “tin cậy” trí thức và cầu xin cho trí
thức trong và ngoài nước được Hà Nội “trọng dụng”.

Đểtăng phần thuyết phục, ông Hoàng Minh Chính viện dẫn: “VũÐình Hòe, bộ trưởng 
hai bộ (Bộ Giáo Dục rồi Bộ TưPháp) trong Chính phủ đầu tiên của nước Việt Nam Dân 
Chủ Cộng Hòa, nay cụ đã 96 tuổi rồi mà vẫn còn cặm cụi ngày đêm viết lách cho đất 
nước”.

Ông Hòe đã góp công xây dựng nền giáo dục xã hội chủnghĩa đểthực hiện chính sách
ngu dân của đảng Cộng sản, đào tạo những bộóc cuồng tín; thiết lập một nền TưPháp xã
hội chủnghĩa chỉtoàn đảng pháp và luật rừng.

Triết gia Trần Đức Thảo từPháp vềđã giúp được gì cho tưtưởng của những lãnh tụnhư
Hồ Chí Minh, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Lê Duẩn ...
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Tiến sĩVõ Nhân Trí từPháp vềđã phải đào thoát sau một thời gian phụvụcho Nhà
nước Cộng hòa xã hội chủnghĩa Việt Nam.

Trí thức Việt Nam có cần và nên đểcho Cộng sản Việt Nam sửdụng nhưmột loại công
công cụhay không?

Dân chủhóa Việt Nam phải phục vụquyền lợi của quảng đại quần chúng. Vì thế, tính
chất đại diện không thểgói gọn trong một thiểu sốtrí thức.

Ông Hoàng Minh Chính viết: “Phương án Tiểu Diên Hồng - Bàn Tròn Ba Bên là tôi rút
từ kinh nghiệm quí báu của Ba Lan, trong đó có công lao của bí thưthứ nhất đảng cộng 
sản Ba Lan đại tướng Jaruzelski, của lãnh đạo Công Ðoàn Ðoàn Kết L. Walesa, và Nhà
thờ Thiên Chúa Giáo Ba Lan”.

Thực tế, tất cảCông đoàn Đoàn kết không một ai, kểcảthành phần trí thức mongđợi
được Nhà nước tin cậy và trọng dụng. Ông Lech Walesa quyết liệt từchối đềnghịcủa
Tổng thống Jaruzelski đểnắm chức Thủtướng khi Công đoàn Đoàn Kết đại thắng trong
cuộc bầu cửtựdo đầu tiên. Đảng Cộng sản Ba Lan phải ngồi vào bàn tròn vì không còn
khảnăng đàn áp trước sựlớn mạnh vềthếvà lực của Công đoàn Đoàn Kết.

Bất cứai cũng có quyền đềra phương án dân chủhóa Việt Nam, kểcảngười ngoại quốc.
Tuy nhiên, phương án hoặc kếhoạch cần có sức thuyết phục vì tính chất khảthi xét trên
bình diện thếvà lực cùng thời cơ.


