MỘT SỐ VẤN ðỀ CỦA PHONG TRÀO
Từ ñầu năm nay, Bộ chính trị ðCS ñã tiến hành một chiến dịch ñàn áp cực kỳ hung
bạo những người dân chủ trong nước ñể cố ñè bẹp phong trào dân chủ ñang lên.
Trận khủng bố khốc liệt này ñã làm cho phong trào thiệt hại nặng về nhân sự và tổ
chức.
Lúc này, chúng ta cần bình tĩnh nhìn lại những thành tựu và thiếu sót của phong
trào trong thời gian qua, ñánh giá tình hình phong trào hiện nay ñể hoạch ñịnh một
hướng ñi ñúng ñắn cho tương lai. Việc làm này rất cần thiết, trước hết, ñể ổn ñịnh
“lòng người”, cố kết hàng ngũ dân chủ, chuẩn bị cho những cuộc ñấu tranh tiếp
theo.
Thành tựu ñáng quý
ðể ñánh giá ñúng những thành tựu và thiếu sót của phong trào dân chủ trong mấy
năm qua, nên nhắc lại những diễn biến chính trong vài năm gần ñây.
Hẳn là mọi người còn nhớ từ ñầu năm 2005, phong trào bị ñè nặng bởi tâm trạng
chán chường trước sự chia rẽ nhau nặng nề vì những xung ñột cá nhân giữa một số
nhà dân chủ có tiếng trong nước. Còn vào cuối năm 2005, khi cụ Hoàng Minh
Chính tuyên bố tại Hoa Kỳ việc thành lập “Phong trào Dân chủ Việt Nam”, thì sự
kiện ñó ñã làm cho nhiều người dân chủ trong và ngoài nước bàng hoàng, ngao
ngán. Trong tình hình ñó, chỉ có rất ít người tin tưởng là lực lượng dân chủ sẽ xuất
hiện từ những hạt giống năng ñộng nhất trong giới trẻ do nhu cầu bức thiết từ quần
chúng bên dưới và chính lực lượng này sẽ ñẩy phong trào tiến lên.
Và quả ñúng như vậy, phong trào dân chủ ñã ñâm chồi từ bên dưới và bột phát qua
những cuộc ñấu tranh rầm rộ của công nhân, nông dân và dân oan. Cần ñánh giá
cao hành ñộng tự phát, rất gan dạ của nhóm Nguyễn Tấn Hoành, khi họ gửi bản
“Yêu sách 8 ñiểm của công nhân ñòi quyền lao ñộng” lên cơ quan lãnh ñạo cao cấp
của CHXHCNVN (18.02.2006). Và cuối tháng 10 năm 2006, cũng chính nhóm
này ñã tự ñứng ra thành lập «Hiệp Hội ðoàn Kết Công Nông Việt Nam». «Hiện
tượng Nguyễn Tấn Hoành» có tính giáo huấn cho những người dân chủ chúng ta.
Nhân thể nói thêm, ðCS rất nhạy cảm, biết ngay rằng nhóm Nguyễn Tấn Hoành là
mối nguy lớn ñối với chế ñộ toàn trị của họ, nên ñòn ñánh khốc liệt trước tiên ñã
giáng xuống nhóm này.
Tiếp sau “Yêu sách... » nói trên, xuất hiện “Lời Kêu gọi cho Quyền Tự do Thông
tin Ngôn luận” (của bốn Linh mục Chân Tín, Nguyễn Văn Lý, Phan Văn Lợi và
Nguyễn Hữu Giải), “Lời Kêu gọi cho Quyền thành lập và hoạt ñộng ñảng phái tại
Việt Nam” (của 116 người), và cuối cùng là “Tuyên Ngôn Tự Do Dân Chủ 2006”
(của 118 người). Trên sáu mươi năm qua, dưới chế ñộ ñộc tài toàn trị của ðCS,
chưa hề có một tuyên ngôn nào ñặt vấn ñề ñấu tranh cho tự do, dân chủ và nhân
quyền một cách rõ ràng, dứt khoát như “Tuyên Ngôn 2006” này. Vượt qua muôn
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vàn trở ngại, nhờ sự hoạt ñộng năng nổ của nhiều người, nhất là Linh mục Nguyễn
Văn Lý, “Tuyên Ngôn 2006” ñã nhanh chóng ñi vào quần chúng, thu nhận ñược
trên 2300 chữ ký của người trong nước ở khắp các tỉnh thành và hàng chục nghìn
chữ ký ở hải ngoại, gây một tiếng vang lớn trong công luận.
Dễ hiểu là những người lãnh ñạo phong trào “Tuyên Ngôn 2006”, sau này gọi là
“Khối 8406”, ñã tự ñặt cho mình mục tiêu: ñến trước hội nghị thượng ñỉnh APEC,
trước trò «ñảng cử dân bầu» quốc hội năm 2007, phải làm ñược một số việc rất căn
bản là sớm ra lời kêu gọi và vận ñộng tẩy chay cuộc bầu cử quốc hội ñộc ñảng,
cho ra mắt bán nguyệt san “Tự Do Ngôn Luận” mà không xin phép, hình thành
một tập hợp rộng rãi những người dân chủ trong nước là “Khối 8406”, cho ra ñời
một chính ñảng phi cộng sản là ðảng Thăng Tiến Việt Nam và cố sức vận ñộng
thành lập một mặt trân dân chủ có tên gọi là “Liên Minh Dân Chủ Nhân Quyền
Việt Nam”. Nhờ những cố gắng rất lớn họ ñã thực hiện ñược những việc ñề ra. ðó
là những thành tựu ñáng quý.
Khuyết ñiểm và yếu kém
Tuy vậy, chúng ta cần nhận rõ những khuyết ñiểm và yếu kém của phong trào ñể
rút ra những bài học cho sau này. Dĩ nhiên, trong một thời gian rất ngắn mà phải
làm một khối lượng công việc lớn như vậy thì khó tránh ñược sự vội vã, hấp tấp,
thiếu cân nhắc. Hơn nữa, vì phong trào có tính chất bột phát, bồng bột, mà những
người lãnh ñạo không chuẩn bị ñầy ñủ và không kịp tạo ñược cơ sở vững chắc cho
phong trào. Khách quan mà nói, thiếu sót này một phần do nhiều người lãnh ñạo và
cốt cán dân chủ bị chính quyền toàn trị bao vây, quản chế ngặt nghèo nên họ khó ñi
sâu vào ñại chúng công nhân, nông dân, dân oan ñang sôi sục ñấu tranh ñể xây
dựng cơ sở tổ chức làm nòng cốt cho phong trào.
Nhưng, ñiều quan trọng cần nói nhất, là vì thiếu kinh nghiệm, ngay từ ñầu họ ñã
không xác ñịnh ñược một ñường lối tổ chức và hoạt ñộng thích hợp với ñiều kiện
của một chế ñộ ñộc tài toàn trị cực kỳ hung bạo. Lẽ ra, mọi người phải hiểu rằng
dưới chế ñộ ñộc tài toàn trị, muốn cho phong trào tồn tại bền vững thì về tổ chức
cũng như hoạt ñộng phải luôn luôn khéo léo phối hợp mặt bí mật và mặt công khai.
ðặc biệt là trong thời gian ñầu, cần chú trọng ñến mặt bí mật nhiều hơn, và chỉ dần
dần ñưa một bộ phận ra công khai khi có ñiều kiện. Và trong mọi trường hợp phải
luôn luôn giữ một bộ phận bí mật ñể ñề phòng mọi bất trắc. ðằng này, rất nhiều
khi anh chị em ta ñã làm ngược lại! Nên khi kẻ cầm quyền khủng bố tàn bạo thì
khó duy trì ñược cơ sở. Các hoạt ñộng viên của phong trào không ñược huấn luyện
về công tác bí mật nghiêm ngặt, nên ñã hoạt ñộng quá lộ liễu, coi thường mọi
nguyên tắc bí mật. Chẳng hạn, tại những cuộc hội luận công khai trên diễn ñàn
Paltalk, nhiều khi anh chị em ta rủ nhau tham gia ñông ñảo, công khai danh tính
không chút dè dặt, trong lúc ñó thì bọn mật vụ tha hồ làm... «sổ ñen»! Sai lầm về
ñường lối tổ chức và hoạt ñộng ñã làm cho phong trào phải trả giá nặng nề là một
bài học ñáng ghi nhớ nhất.
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Phát biểu bi quan, quá trớn
ðáng tiếc là, sau trận ñàn áp vừa qua, vài tác giả dân chủ vội vã viết – và viết công
khai trên các cơ quan truyền thông – nhiều lời phê phán nặng nề mà thiếu xây
dựng, thiếu khách quan và không chính xác ñối với phong trào trong nước và một
số người lãnh ñạo phong trào. Người ta chỉ thấy mặt sai lầm, thiếu sót, lờ ñi mặt
thành tựu. Rồi lại ñưa ra nhiều nhận ñịnh rất bi quan: «... ra ñời một cách hấp tấp
rồi tàn lụi nhanh chóng... », «lực lượng dân chủ ở trong nước như ñã tan tác»,
«khí thế ñấu tranh trong nước ñã xẹp xuống, người này bỏ cuộc, người kia ñào
thoát», «phấn khởi nhường chỗ cho thất vọng»..., họ vô tình gieo rắc thêm hoang
mang, sợ sệt trong quần chúng và làm cho kẻ cầm quyền khoái trá, vì có ñược
thêm «luận cứ» ñể hù doạ dân chúng.
Bảo rằng «lực lượng dân chủ như ñã tan tác», thế sao vẫn có những người dân
chủ hay có cảm tình với dân chủ tiếp tục biểu lộ lòng kiên cường của họ? Chẳng
hạn như anh Phan Văn Trội ñược toà án mời ñến làm nhân chứng trong vụ xử hai
luật sư Nguyễn Văn ðài và Lê Thị Công Nhân hôm 11. 05.2007, anh xin phát biểu
ý kiến, mà không ñược nói, thế là ngay hôm sau anh ñã viết bài tường thuật phiên
toà xử bất công và tỏ thái ñộ công khai phản ñối cường quyền. Hay cô Nguyễn Thị
Bảo Phương, bất chấp vòng vây dày ñặc của công an, mật vụ, vẫn mang bánh mì
ñến tiếp tế cho dân oan ñang biểu tình khiếu kiện trước Văn phòng 2 Quốc hội tại
Sài Gòn hôm 06.06 vừa qua, cô còn dùng ñiện thoại ñể tường thuật về cuộc biểu
tình của dân oan, sau ñó lại vào dịch vụ Internet thì bị công an bắt giữ và ñánh ñập
dã man. ðó là không kể ñến hàng chục gương mặt dân chủ vẫn còn tiếp tục ñấu
tranh công khai hay thầm lặng, không kể ñến những tập san dân chủ vẫn tiếp tục ra
ñều ñặn và các tổ chức dân chủ vẫn thường lên tiếng... Bảo rằng «khí thế ñấu tranh
ñã xẹp xuống», thế sao vẫn còn sục sôi hàng chục cuộc ñình công ñông ñảo của
người lao ñộng khắp ba miền, hàng chục cuộc biểu tình của dân oan ở Hà Nội và
Sài Gòn, ñặc biệt là cuộc biểu tình khiếu kiện chủ yếu của nông dân ở các tỉnh
thành Tiền Giang, An Giang, Kiên Giang, Bình Dương, Bình Phước, Mỹ Tho, Bến
Tre, Long An, Bà Rịa, Vũng Tàu, v. v... – một cuộc biểu tình ñông ñảo và kéo dài
chưa từng thấy dưới chế ñộ toàn trị của ðCS?
Sau trận ñàn áp phong trào dân chủ, có tác giả khi nhìn ra ngoài nước chỉ thấy:
«hải ngoại chỉ biểu lộ ñược một sự phẫn nộ bất lực»... «mọi chính quyền, trừ Hoa
Kỳ, ñều ñã không có phản ứng. Chính Hoa Kỳ cũng ñã chỉ phản ứng một cách rất
chừng mực»... «Báo chí và các cơ quan truyền thông cũng chỉ dành cho ñợt ñàn áp
này một sự chú ý rất tương ñối. Thế giới ñang có những quan tâm khác», v.v... Kỳ
lạ là tác giả này không thấy một ñiều rõ rệt là: chưa bao giờ hành vi của kẻ cầm
quyền ñàn áp phong trào dân chủ nước ta ñã dấy lên một ñợt phản ñối mạnh mẽ
như lần này. Chính phủ và chính giới nhiều nước, như Hoa Kỳ, Canada, Úc châu
và Âu châu ñều lên tiếng. Tổng thống Bush ñã nhiều lần phát biểu ủng hộ những
người bất ñồng chính kiến Việt Nam và ñã gặp gỡ ñại diện các tổ chức dân chủ
Việt Nam. Công ñồng người Việt ở Hoa Kỳ ñã hoạt ñộng rất năng ñộng trong dịp
Chủ tịch Nguyễn Minh Triết ñến Hoa Kỳ. Và mới ñây (12.07), Quốc hội châu Âu
3

ñã ra nghị quyết riêng về Việt Nam sau những vụ ñàn áp phong trào dân chủ. ðó là
sự ủng hộ lớn lao ñối với phong trào dân chủ nước ta!
Quan hệ «trong - ngoài»
Chắc ñộc giả còn nhớ, nhiều năm trước, chúng ta khao khát thiết lập mối quan hệ
tốt giữa «trong - ngoài» ñể tiến tới sự phối hợp hay hiệp ñồng ñấu tranh giữa
«trong - ngoài». Sau bao nhiêu cố gắng vượt qua mọi ngăn trở của kẻ cầm quyền,
ngày nay chúng ta ñã thiết lập ñược mối quan hệ tốt ñẹp ñó và phong trào ñấu
tranh trong nước có ñược sự hỗ trợ về mặt tinh thần và vật chất rất lớn của hải
ngoại. Thế mà sau trận ñàn áp có vài tác giả lại khẳng ñịnh dường như phong trào
trong nước là do sự xúi giục, sự chỉ ñạo trực tiếp của các lực lượng hải ngoại! ðây
là khẳng ñịnh sai lầm, vô trách nhiệm và rất tai hại: trước hết, vì nó không ñúng sự
thật, sau nữa, vì nó coi khinh lực lượng dân chủ trong nước, nhất là lớp trẻ ñang
vươn lên, cuối cùng, vì nó chỉ làm lợi cho kẻ cầm quyền toàn trị có cớ ñể hù doạ
người dân trong nước và có cớ ñể ñàn áp phong trào! Xin ñộc giả xem lại những
câu: “... Sự háo hức ñặt hy vọng vào một chuyện chẳng có gì chắc chắn như vậy tố
giác một tâm trạng tuyệt vọng sẵn sàng bám víu vào bất cứ gì có hình dạng của
một cái phao”... «... Nguyễn Văn Lý, và Nguyễn Văn ðài ở Hà Nội, ñã là những
nạn nhân của cách hoạt ñộng của ñối lập tại hải ngoại: không chuẩn bị lực lượng
rồi ñến khi thấy tình thế có vẻ thuận lợi thì cố gắng nắm lấy cơ hội một cách vội vã
và vận dụng quá sức anh em trong nước trong một cuộc thi ñua xô bồ xem ai làm
trước, ai lên tiếng trước, ai thông báo ñầu tiên những «tin khẩn», ai gây ñược
tiếng vang nhiều nhất...», hay một tác giả khác ñã viết: «... các anh em dân chủ trẻ
trong nước thì không còn biết tin ai, nghe ai nên ñành nghe và làm theo sự chỉ ñạo
trực tiếp từ bên ngoài. Từ ñấy phong trào không hướng vào bề sâu mà thúc dục
nhau diệu võ dương oai, khiêu khích công an, thách ñố chính quyền …»! Thiết
tưởng không cần phải bình luận nhiều về những lời phát biểu như vậy!
Cộng ñồng người Việt hải ngoại
Trong lúc Cộng ñồng người Việt hải ngoại ñang cố gắng vươn lên làm chỗ dựa cho
phong trào trong nước thì có tác giả ñưa ra những nhận xét rất sai lệch: «Cộng
ñồng người Việt hải ngoại tại Hoa Kỳ và các nước phương Tây ñến từ miền Nam,
sau khi chế ñộ Việt Nam Cộng Hòa sụp ñổ.... Khối người thoát ra ñược nước ngoài
là một khối ngưới rã hàng, ñầy căm thù và tuyệt vọng; trong thâm tâm ñại ña số ñã
chọn hẳn một quê hương mới. Trong hoàn cảnh ñó ñấu tranh chỉ là ñể biểu lộ và
trút bớt sự căm thù ñang sục sôi trong lòng chứ không phải ñể giành thắng lợi.
Cuộc ñấu tranh vì vậy không khác gì một cuộc lên ñồng, những người ñược ủng hộ
nhất là những người tỏ ra táo bạo nhất, lên ñồng hay nhất, gây ñược ảo tưởng
mạnh nhất...»! Người ta ñã cố tình nhắm mắt trước tấm lòng yêu nước, yêu tự do
của cả một khối ñông ñảo người Việt xót xa cho số phận dân mình trong nước còn
bị mất tự do dưới chế ñộ toàn trị của ðCS, ñã và ñang cố gắng góp sức mình vào
ñại cuộc: ñem lại tự do, dân chủ và nhân quyền cho dân tộc. Thật là những lời lẽ
bừa bãi, vô trách nhiệm!
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Khối 8406
Có tác giả nhận ñịnh rằng: «ðáng lẽ nó phải dừng lại ở mức ñộ một bản tuyên
ngôn dân chủ, như thế cũng là quí báu lắm rồi, nhưng người ta bắt nó phải làm
một việc mà nó không thể làm: trở thành một tổ chức và hơn thế nữa một tổ chức
mẹ của nhiều tổ chức khác. Người ta cố tình không phân biệt một bản tuyên ngôn
với một tổ chức, những người chỉ ký tên ủng hộ một bản tuyên ngôn và những
người dấn thân trong một tổ chức».
Theo chúng tôi, việc ra ñời của Khối 8406 là một nhu cầu khách quan bắt buộc
phải làm ñể duy trì và phát triển thắng lợi sau khi «Tuyên Ngôn 2006» ñược công
bố, vì thế không thể coi việc ra ñời của Khối 8406 là việc làm hấp tấp, càng không
thể bảo là «người ta cố tình không phân biệt một bản tuyên ngôn với một tổ chức».
Vả lại, Khối 8406 chỉ là một tập hợp rộng rãi, nhưng không có Khối 8406 thì làm
sao lấy ñược chữ ký của trên 2300 người trong ñiều kiện rất khó khăn dưới chế ñộ
cực quyền? làm sao và lấy danh nghĩa gì ñể giao tiếp với các tổ chức quốc tế và
các chính khách trên thế giới ? làm sao tiếp cận ñược với báo chí thế giới và công
luận quốc tế?
Về ñường lối, chiến lược
Những người dân chủ ñều nhất trí coi «bất bạo ñộng» là phương châm cho mọi
hành ñộng của mình. Nghĩa là, mọi hoạt ñộng không nhắm tới vũ trang ñấu tranh,
vũ trang khởi nghĩa mà chủ yếu nhắm tới việc vận ñộng quần chúng, giáo dục ñại
chúng ý thức dân chủ, tự do ñể ñại chúng ñứng lên ñấu tranh cho quyền lợi và nhân
quyền của mình. ðấu tranh bất bạo ñộng thì chỉ có thể dựa vào sức mạnh của
quần chúng mà thôi. Và chỉ có sức mạnh của quần chúng mới làm áp lực
ñược cho giới cầm quyền phải chuyển hoá hay ñổi thay chế ñộ ñộc tài toàn trị.
Cố nhiên, ñể tạo ñược sức mạnh của quần chúng, những người dân chủ phải kiên
trì vận ñộng, tổ chức và giáo dục quần chúng. ðây là một việc cực kỳ gian khổ,
khó khăn và lâu dài – trong tình hình ñại ña số người dân trong nước còn sợ sệt và
hết sức thờ ơ với việc ñấu tranh cho tự do, dân chủ và nhân quyền.
Song, khi nói ñấu tranh bất bạo ñộng thì ñừng nghĩ rằng ñó sẽ chỉ là những cuộc
ñấu tranh ôn hoà, không có những cuộc ñấu tranh vô cùng quyết liệt, căng thẳng.
Trái lại, trong cuộc ñấu tranh bất bạo ñộng có khi phải dùng ñến những hình thức
rất quyết liệt, như biểu tình, tổng ñình công, tổng bãi khoá, bãi thị, thậm chí bất
tuân lệnh, có khi phải kéo dài nhiều ngày, nhiều tháng, có khi phải hy sinh thân
mạng... thế mới làm cho kẻ cầm quyền phải lùi bước, nếu không chịu lùi bước thì
phe cầm quyền sẽ bị khủng hoảng trầm trọng, thậm chí sụp ñổ. Những người lãnh
ñạo phong trào cần phải hình dung và chuẩn bị tinh thần cho những cuộc ñấu tranh
như vậy trong tương lai khi thời cơ ñến.
Thế nhưng, có tác giả lại khẳng ñịnh: ... «Cuộc ñấu tranh cho dân chủ vì vậy không
phải là một cuộc xung ñột thù ñịch một mất một còn mà phải là một cuộc ñối ñầu
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hòa bình - ít nhất là hòa bình ñơn phương từ phe dân chủ - giữa dự án dân chủ và
dự án cộng sản». Một tác giả khác giải thích thêm quan ñiểm trên: «ðây phải là
cuộc tranh ñấu ñể mời gọi tất cả mọi người ñặc biệt là những người cộng sản
cùng tham gia vào cuộc chơi dân chủ, cùng chấp nhận luật chơi dân chủ. (tác
giả ñó nhấn mạnh – nmc) Vì vậy chiến lược của cuộc tranh ñấu này không phải là
tìm cách hạ bệ và lăng nhục nhau mà phải là cuộc tranh ñấu của mời gọi, của ñối
thoại và thuyết phục, của tinh thần hoà giải, của tôn kính... ». Luận ñiểm này nghe
thật «lãng mạn», như một «cảnh ñiền viên» êm ñềm và ru ngủ, nhưng nó cực kỳ
nguy hiểm! Chúng ta ñấu tranh với giai cấp cầm quyền cộng sản (xin nhấn mạnh:
với giai cấp cầm quyền cộng sản) – là lớp người dày xéo dân tộc ta ñã trên 60 năm
– ñể giành cho ñược tự do, dân chủ và nhân quyền, là những báu vật mà giai cấp
này ñã tước ñoạt của dân ta. Thế mà cuộc ñấu tranh này «không phải là một cuộc
xung ñột thù ñịch một mất một còn», thì làm sao giành ñược những ñiều mà dân ta
hằng khao khát? Bằng một «cuộc chơi dân chủ» ư? Bằng cách ñối lập dân chủ cứ
van xin tự do, dân chủ, còn giai cấp cầm quyền cộng sản cứ tuỳ ý ban phát chăng?
Nếu không một mất một còn thì cả hai cùng vui vẻ tồn tại chăng? Nếu chế ñộ ñộc
tài ñảng trị còn, thì chúng ta sẽ giành ñược cái gì? Tự do, dân chủ và nhân quyền
ư? Cái luận ñiểm: «mà phải là một cuộc ñối ñầu hòa bình - ít nhất là hòa bình ñơn
phương từ phe dân chủ - giữa dự án dân chủ và dự án cộng sản» có nghĩa là gì?
Xin hỏi, ban lãnh ñạo ðCS có cho phép chúng ta ñối ñầu hoà bình hay không? họ
có thèm «cùng tham gia vào cuộc chơi dân chủ» không? Mà nếu không, thì chúng
ta «chơi» với ai? «ñối ñầu hòa bình» với ai? Còn «ít nhất là hoà bình ñơn phương
từ phe dân chủ» nghĩa là thế nào? ðối ñầu «giữa dự án dân chủ và dự án cộng
sản» là thế nào? Mập mờ và ñầy ảo tưởng! Quan ñiểm này có thể dẫn ñến hành
ñộng thoả hiệp với giai cấp cầm quyền cộng sản dễ như chơi!
Lực lượng ñấu tranh trong nước là chủ yếu
Khi nói lực lượng ñấu tranh trong nước là chủ yếu, lực lượng ñấu tranh ngoài nước
là hỗ trợ, chính là theo cái tinh thần dựa vào sức mạnh của quần chúng ñể làm áp
lực cho giới cầm quyền nhằm chuyển hoá hay ñổi thay chế ñộ ñộc tài toàn trị. Phải
có quan niệm rõ ràng như vậy ñể không ỷ lại vào lực lượng ñấu tranh ở ngoài
nước, mà ngay từ ñầu phải tập trung xây dựng lực lượng quần chúng trong nước.
Thế mà có tác giả lại viết: «...phải khẩn cấp từ bỏ ngôn ngữ giả dối là quốc nội là
chủ lực, hải ngoại chỉ có vai trò yểm trợ. Lập luận này rất sai trong giai ñoạn này.
Từ lúc nào và ở ñâu trong một cuộc tranh ñấu công khai người ta có thể ñộc ñáo
ñến nỗi chọn ñặt bộ chỉ huy ở ñịa ñiểm hoàn toàn do ñối phương kiểm soát ? Từ
lúc nào và ở ñâu người ta có thể ñặt vào ñịa vị lãnh ñạo những người mà ñịch có
thể bắt giam hoặc thủ tiêu bất cứ lúc nào?”. Nếu nói về việc ñặt «bộ chỉ huy» ở hải
ngoại hay ở trong nước, thì cách lập luận ñó có thể chấp nhận ñược, ít nhất trong
thời kỳ sơ khởi của phong trào, nhưng trước sau thì cũng phải tìm cách chuyển «bộ
chỉ huy» về hoạt ñộng bí mật ở trong nước. Nhưng việc «bộ chỉ huy» «ñóng ñô» ở
ñâu khác hẳn với nhận thức, quan niệm lực lượng ñấu tranh trong nước là chủ yếu,
lực lượng ñấu tranh ngoài nước là hỗ trợ. Hai ñiều này không giống nhau, không
phải là một, không thể ñồng nhất, không thể lẫn lộn. Dù giai ñoạn trước hay giai
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ñoạn sau thì chúng ta vẫn phải ñặc biệt lo việc xây dựng lực lượng ñấu tranh trong
nước, coi ñó là lực lượng chính, nghĩa là lực lượng ñối ñầu thường trực với giai
cấp cầm quyền, và xét cho cùng, lực lượng này sẽ có tính quyết ñịnh ñể giành
thắng lợi cuối cùng khi thời cơ ñến. Vì thế chúng ta phải ra sức xây dựng và phát
triển lực lượng ñấu tranh trong nước. ðây là một nhận thức nghiêm chỉnh, ñúng
ñắn, có tính chiến lược, chứ không phải là «ngôn ngữ giả dối». Việc ñặt cơ quan
lãnh ñạo phong trào ở ñâu chỉ là một việc cụ thể, một quyết ñịnh có tính nhất thời
chứ ñâu phải là một chủ trương, một ñường lối chiến lược lâu dài?
«Chuyện dài» nước Nga
Sau khi khẳng ñịnh «phải loại bỏ kịch bản lật ñổ», tác giả kia ñã nêu ra luận ñiểm:
«... Vả lại chúng ta cũng sẽ không thay thế ñược tất cả guồng máy nhà nước. Một
chính quyền dân chủ trong tương lai vẫn phải duy trì toàn bộ quân ñội, công an,
bộ máy hành chính hiện có, chỉ khác ở chỗ vạch ra những mục tiêu mới, ñem lại
một tinh thần mới, những giá trị mới, một cách tổ chức và làm việc mới...». Quan
ñiểm này cũng thật là nguy hiểm! Khẳng ñịnh như thế là chưa hiểu rõ bản chất của
«bộ máy chuyên chính» của ðCS, một ñảng xuất thân từ «lò» Marx-Lenin-StalinMao. Cái «bộ máy chuyên chính» này, thực chất là «chuyên chính vô sản» của
ðCS, nếu không ñược chính quyền dân chủ mới ra ñời cải tổ toàn bộ thì trước sau
gì nó cũng sẽ chống lại – hoặc ngấm ngầm, hoặc công khai – chính quyền dân chủ.
Cố nhiên, mức ñộ cải tổ triệt ñể ñược ñến ñâu còn tuỳ theo tương quan lực lượng
giữa chính quyền dân chủ và giai cấp cầm quyền cộng sản ñã bị thất thế hay bị lật
ñổ. ðiều này hiện nay chưa thể nói trước ñược, nhưng những người dân chủ phải
nắm vững cái cốt lõi, cái tinh thần là «cải tổ toàn bộ», chứ không phải «duy trì toàn
bộ».
Xin mọi người chớ vội quên bài học ñau ñớn của phong trào dân chủ ở nước Nga.
Chính vì những người ñứng ñầu nhà nước dân chủ của Nga, sau khi chế ñộ cộng
sản sụp ñổ ở Liên Xô hồi tháng 8 năm 1991, ñã không có thái ñộ dứt khoát ñối với
Xô-viết Tối cao (quốc hội) cộng sản, bộ máy hành chính cũ, quân ñội và công an
cũ của cộng sản, ñã không cải tổ mạnh mà duy trì gần như toàn bộ bộ máy hành
chính, quân ñội, công an cũ, do ñó ñã gây ra hậu quả nghiêm trọng làm cho việc
dân chủ hoá nước Nga bị trục trặc trong nhiều năm, làm cho ñất nước và xã hội
Nga không ổn ñịnh trong một thời gian dài, thậm chí có khi ñã phải xung ñột vũ
trang (năm 1993, suýt nữa thì xảy ra nội chiến) giữa chính quyền dân chủ và phe
ñối lập nấp dưới lá cờ của Xô-viết Tối cao với trên 90% là quan chức, cán bộ cộng
sản... Tình trạng nghiêm trọng ñó là do sự phá hoại ngầm của các dân biểu cũ,
quan chức cũ, tức là giới nomenklatura cũ. Hậu quả của sai lầm nói trên là nước
Nga hiện nay ñang quay trở lại chế ñộ toàn trị, tuy rằng không phải của cộng sản
như trước mà của giới mật vụ và quan liêu cũ. Ngày nay, những thành quả dân chủ
trong những năm ñầu của chính quyền dân chủ ñang dần dần mất hết: không còn tự
do bầu cử, tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do biểu tình, v.v... theo ñúng nghĩa
nữa. Thất bại này là một bài học có tính giáo huấn lớn cho chúng ta!

7

Nói thế, không có nghĩa là những người dân chủ chủ trương khi nắm ñược chính
quyền sẽ không sử dụng các chuyên gia của bộ máy nhà nước cũ. Trái lại, họ phải
quý trọng và sử dụng các chuyên gia cũ. Nhưng – xin nhấn mạnh – nếu không cải
tổ toàn bộ quân ñội, công an, bộ máy hành chính của chế ñộ cũ, mà chỉ «vạch ra
những mục tiêu mới, ñem lại một tinh thần mới, những giá trị mới, một cách tổ
chức và làm việc mới» thì chắc chắn sẽ không có ai thực hiện những ñiều «mới» có
thể là rất hay ho mà các nhà dân chủ sẽ vạch ra cả ñâu! Một lẽ giản ñơn là vì tầng
lớp cầm quyền (nomenklatura) «cũ», các cán bộ «cũ» của quân ñội, công an và bộ
máy hành chính «cũ» không muốn thực hiện những cái «mới» do các nhà dân
chủ vạch ra, vì họ quá quen với «bộ máy chuyên chính» cũ, quá quen với phong
cách làm việc cộng sản. ðó là chưa nói ñến sự thật này: nhiều người «cũ» vẫn còn
luyến tiếc «bộ máy chuyên chính» cộng sản «cũ» và ước mong nó phục hồi trở lại.
Gửi trứng cho ác
Về mặt chiến lược, cũng nên nhắc ñến một số nhà lý luận dân chủ chủ trương rằng:
theo truyền thống Việt Nam, việc chuyển hoá hay thay ñổi chế ñộ hiện tồn chỉ có
thể thực hiện ñược nhờ cơ quan lãnh ñạo, tức là ban lãnh ñạo ðCS. Quan ñiểm này
cũng như luận ñiểm trên ñều không thấy ñược bản chất của ðCSVN, là ñảng
không muốn và không bao giờ có khả năng chuyển hoá hay ñổi thay chế ñộ ñộc tài
toàn trị thành chế ñộ dân chủ ñích thực, ña nguyên ña ñảng cả. Vì sao? Vì bản chất
của ðCS là trái ngược, là chống lại dân chủ ñích thực. ðCS chỉ chấp nhận vai trò
lãnh ñạo ñộc tôn của ðCS mà thôi, chỉ bám vào “chuyên chính vô sản” ñể tồn tại,
thế thì làm sao thực hiện ñược dân chủ ña nguyên ña ñảng? Vì thế quan ñiểm này
có khác gì “gửi trứng cho ác”?
Các phần tử cấp tiến trong ðCS
Những người dân chủ tự ñặt cho mình nhiệm vụ phải ra sức tranh thủ và tìm mọi
cách phối hợp hành ñộng với các phần tử cấp tiến trong ðCS ñể cùng ñấu tranh
cho việc dân chủ hoá. Vì trên thực tế, trong hàng ngũ của ñảng có rất nhiều người
cộng sản thực tâm yêu nước, và nhận thức cũng như tâm trạng của họ có thể
chuyển biến ñể trở thành những người dân chủ và cùng ñứng với chúng ta trong
một mặt trận dân chủ chung. Dưới chế ñộ toàn trị của ðCS, vai trò của các phần tử
cấp tiến trong ñảng rất lớn trong việc chuyển hoá hoặc ñổi thay chế ñộ.
Tuy nhiên, sự tranh thủ và phối hợp hành ñộng với các phần tử cấp tiến trong ðCS
cũng phải theo những nguyên tắc nhất ñịnh. Chẳng hạn, phải dựa trên việc làm chứ
không phải trên lời nói của họ ñể xác ñịnh họ có phải là cấp tiến hay không, chứ
không thể làm «tùm lum», không thể «vồn vã», «săn ñón» quá ñáng khi “người ta”
chưa tỏ ra tí gì là “cấp tiến“ cả. Một nguyên tắc nữa là phối hợp hành ñộng với các
phần tử cấp tiến trong ðCS, nhưng những người dân chủ phải luôn luôn giữ tính
ñộc lập về lập trường, ñường lối và tổ chức của mình. Cố nhiên, có thể có những
nhân nhượng lẫn nhau, nhưng không thể thoả hiệp trong lập trường và quan ñiểm.
Và vân vân...
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Theo chúng tôi nhận xét, vừa qua, anh chị em dân chủ trong và ngoài nước thường
“rơi” vào hai thái cực ngược nhau:
a/ một số người nặng về mặt ñả kích ðCS nói chung, mà không phân biệt giới lãnh
ñạo cộng sản với các ñảng viên bình thường, hoặc ñả kích lãnh ñạo bằng những lời
lẽ nặng nề, “khó nghe”, có thể gây sự phản ứng tiêu cực ngay cả trong số ñông
những người cộng sản bình thường, mà những người này có nhiều khả năng
chuyển hoá sang phía dân chủ. Thái cực này khó ñược lòng của dân chúng còn mơ
hồ trong nhận thức chính trị. Xu hướng này thấy rõ ở nhiều tác giả ngoài nước và
một vài tác giả trong nước;
b/ một số người – phần nhiều ở trong nước – thì trái lại, nặng về mặt mơn trớn,
vuốt ve giới lãnh ñạo cộng sản, nhất là với vài nhân vật lãnh ñạo cao cấp cũ nay ñã
hồi hưu có ñôi lời nói bóng gió “có vẻ dân chủ”. Vừa qua, ông Võ Văn Kiệt ñã
phát biểu vài lời «có vẻ cấp tiến», thế là có người ñã vội xếp ông ta vào hàng
những người dân chủ, có người ñã bênh vực, “chạy tội” cho ông Kiệt bảo rằng ông
ta ñã không tán thành nghị ñịnh 31/CP, dù chính tay ông ñã ký nghị ñịnh ñó và cho
ñến nay ông cũng không hề có một lời phê phán nào về cái nghị ñịnh ñộc ác mà
ông ñã ký. Gần ñây hơn, sau khi Chủ tịch Nguyễn Minh Triết và Thủ tướng
Nguyễn Tấn Dũng vừa cùng Bộ chính trị quyết ñịnh một trận ñàn áp phong trào
dân chủ cực kỳ khốc liệt, bỏ tù hàng chục chiến sĩ dân chủ của chúng ta, và hai ông
này ra hải ngoại ñến ñâu cũng ñược ñồng bào Việt Nam hải ngoại «dàn chào» nhiệt
liệt ñến nỗi phải luồn cửa hậu mà ñi, thế mà, tiếc thay, có nhà dân chủ trong nước
ñã vội vã tuyên bố ra thế giới là sẵn sàng bắt tay ông Triết và ông Dũng, coi như
các ông này ñã là lực lượng cấp tiến trong ðCS, trong lúc các ổng chưa có một
biểu hiện nào rõ rệt của sự «cấp tiến» cả.
Có thể là ñang có sự phân hoá nào ñó trong ban lãnh ñạo ðCS, nhưng phải chờ sự
biểu hiện cụ thể, chứ không nên chỉ dựa trên suy ñoán, nhất là suy ñoán của các
nhà báo ngoại quốc là những người không sát thực tế Việt Nam lại thích ñoán mò
và hay cường ñiệu! Hơn nữa, nếu quả thật có một vài người cấp tiến nào ñó trong
ban lãnh ñạo cao cấp mới xuất hiện thật, thì sự vồn vã, săn ñón của các nhà dân
chủ chắc gì họ ñã thích, chắc gì ñã có lợi cho họ.
Tranh chấp nội bộ ðCS
Cố nhiên, ñể thực hiện sách lược ñúng ñắn thì những người dân chủ phải có cái
nhìn sâu sắc ñể nhận thấy những nứt rạn trong giới cầm quyền. Gần ñây, có tác giả
ñã ñưa ra một vài nhận ñịnh khó chấp nhận. Ông ấy ñã viết khi phân tích tình hình
nội bộ của ðCS: «Những tranh chấp phe phái trong nội bộ ñảng cộng sản kể như
ñã chấm dứt. Phe Lê ðức Anh - ðỗ Mười ñã thắng. Những người cầm ñầu ñảng và
nhà nước hiện nay ñều thân với hai ông này. Những người chống lại hai ông
Mười, Anh chỉ còn rất ít và ñều già yếu... ». Không ñúng như thế! Thực tế thì
những tranh chấp phe phái trong nội bộ ðCS vẫn còn. ðó là những tranh chấp về
quyền lợi và quyền lực, những khác biệt nho nhỏ (chưa hẳn là va chạm, xung ñột)
về ñường lối. Thường thì những tranh chấp hay những khác biệt này bị giấu kín
nên tưởng chừng như chúng không còn nữa. Chúng ta cần thấy rõ và ñánh giá ñúng
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mức ñộ của những tranh chấp này ñể tìm cách khai thác. Tuy nhiên, một ñiều cần
nhấn mạnh là trong việc ñấu tranh chống phong trào dân chủ thì ban lãnh ñạo cộng
sản nhất trí với nhau.
Tác giả của nhận xét trên ñã khẳng ñịnh một ñiều rất kỳ lạ: «Tình trạng ổn vững
nội bộ của ñảng cộng sản chưa chắc ñã là xấu cho tiến trình dân chủ, nó còn có
thể là tốt. Có chấm dứt ñược nạn phe phái trong ñảng, ban lãnh ñạo cộng sản mới
có thể lấy những quyết ñịnh cần thiết, kể cả những quyết ñịnh nới lỏng về chính trị.
ðừng nên quên rằng chính sách ñổi mới, tức mở cửa về kinh tế thị trường, ñã có
ñược vì lúc ñó, năm 1986, phe ông Lê ðức Thọ kiểm soát ñược ñảng và có toàn
quyền quyết ñịnh». ðiều khẳng ñịnh này trái hẳn với lý lẽ thông thường: nếu ðCS
mà càng ổn vững nội bộ thì lại càng khó khăn cho những người dân chủ và cho
phong trào dân chủ nói chung. Như trên chúng tôi ñã nhấn mạnh: trong việc ñấu
tranh chống phong trào dân chủ thì ban lãnh ñạo cộng sản nhất trí với nhau. Thế
mà bây giờ họ «chấm dứt ñược nạn phe phái trong ñảng», lại có ñược «tình trạng
ổn vững nội bộ» thì họ tha hồ ñàn áp phong trào dân chủ, họ chẳng cần quan tâm
ñến việc «nới lỏng về chính trị», hay là họ làm việc ñó với một kiểu không có lợi
gì cho ñối lập dân chủ cả. Còn khẳng ñịnh rằng «chính sách ñổi mới... ñã có ñược
vì lúc ñó, ... phe ông Lê ðức Thọ kiểm soát ñược ñảng và có toàn quyền quyết
ñịnh» thì không ñúng với thực tế lịch sử. Hồi những năm 80 thế kỷ trước, khi ñất
nước bị nhấn chìm trong cuộc khủng hoảng vô cùng trầm trọng, ðCS ñang ñứng
trước nguy cơ bị diệt vong thì dù có hay không có ông Thọ, dù ông Thọ có toàn
quyền quyết ñịnh hay không thì ðCS vẫn cứ «phải chịu» ñổi mới về kinh tế! ðó là
một thực tế lịch sử và cũng là một tất yếu lịch sử. Không làm việc ñó thì ðCS chắc
chắn bị diệt vong.
Vài lời kết
Chúng ta ñang ở một thời ñiểm rất nhạy cảm. Nó ñòi hỏi các nhà dân chủ một tinh
thần trách nhiệm cao, một thái ñộ thận trọng trong sự phát ngôn cũng như trong
hành ñộng, một tinh thần tương thân tương kính ñối với nhau và ñối với ñại chúng.
Sau trận ñàn áp tàn bạo của kẻ cầm quyền cộng sản, giờ ñây các chiến sĩ dân chủ
trong nước ñang phải băng bó vết thương mà kẻ thù của dân chủ và tự do ñã gây ra
cho phong trào, chúng ta rút kinh nghiệm về những việc làm ñã qua không phải ñể
chì chiết lẫn nhau, chia rẽ nhau, dìm nhau mà chính là ñể cố kết với nhau và tiếp
tục tiến lên.
Phải dứt khoát thấy rõ rằng khó khăn trước mắt còn nhiều, nhưng thuận lợi cũng
không ít, nếu chúng ta không bi quan, giữ vững ñược tinh thần kiên ñịnh, kịp thời
tập hợp ñược hàng ngũ, củng cố ñược tổ chức, ñi sâu vào quần chúng ñang sôi sục
ñấu tranh thì chắc chắn phong trào lại khởi phát và bùng lên.
Moskva 16.07.2007
Nguyễn Minh Cần
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Ghi chú: Trên ñây là một số quan ñiểm, người viết xin thẳng thắn trình bày ñể mọi
người cùng nhau suy nghĩ. Vì không muốn gây thêm sóng gió cho phong trào, nên
người viết ñã không nêu tên các tác giả ñược trích dẫn. Rất mong ñộc giả thông
cảm. Các câu trích dẫn ñều ñược copy ñúng nguyên văn từ các văn bản ñã có trên
mạng.
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