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Lời Giới Thiệu Tập Sách Đông Âu tại Việt Nam  
* 

 Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích 

 
 
Năm 1989, Đông-Âu CS gần như đổ cái ụp: Ở Ba-lan và Hung-ga-ri, đảng CS cầm quyền phải chấp-
nhận bầu cử tự do, rồi Hung đổi tên đảng và tên nước còn ở Đông-Đức tuổi trẻ lên đường ào ạt tràn 
sang Tiệp, Áo và Hung để xin tỵ nạn ở Tây-Đức, dẫn đến sự từ chức của Honecker và tường Bá-linh 
sụp đổ vào tháng 11 năm đó, tiếp sau là sự từ chức của Todor Zhivkov ở Bun-ga-ri và Milos Jakes ở 
Tiệp, để đến tháng 12 thì vợ chồng Ceaucescu bị bắn ở Ru-ma-ni và Nam-tư chấp nhận đa đảng, 
chưa kể ba nước Baltic—Lithuania, Latvia và Estonia—cũng thoát khỏi đế-chế Liên-Xô trong cùng 
năm. 
 
Sửng sốt trước hiện-tượng đó, lãnh-đạo ở Hà-nội liền cử ông Trần Xuân Bách, một ủy-viên Bộ 
Chính-trị Hà-nội kiêm bí-thư Trung-ương Đảng CSVN, thực-hiện một cuộc nghiên cứu cấp-tốc về 
những nguyên-nhân sụp đổ “long trời lở đất” này của thế-giới CS ở châu Âu. 
 
Nhờ có một ê-kíp nghiên-cứu-viên khá xuất sắc dưới quyền, đa-phần có học ở Liên-Xô và các nước 
Đông-Âu về, chỉ ít tháng sau ông Trần Xuân Bách đã đưa ra được một bản tường-trình khá sâu sắc, 
gồm ba điểm theo một số nguồn tin: 
 
 
 
Một là thế-giới tư-bản có khả-năng chuyển-biến một sáng-kiến kỹ-thuật thành sản-phẩm nhanh hơn 
thế-giới CS rất nhiều. Nếu ở trong thế-giới tư-bản người ta có thể đem một sáng-kiến biến thành sản-
phẩm trong vòng 6 tháng thì ở trong thế-giới CS, thời-gian này có thể là 10 năm. 
 
Hai là sự bùng nổ thông tin trong thời hiện-đại. Ở đây, Tây-phương cũng có ưu-thế hơn do quyết-
định từ thập niên 50 của thế-kỷ 20, chủ-yếu là ở Mỹ, cho máy vi-tính phát triển dưới dạng PC, nghĩa 
là đi vào từng nhà một, thay vì chỉ giữ kỹ-thuật đó trong tay chính-quyền như ở Liên-Xô và các nước 
CS kia. Điều này cho phép hàng triệu triệu người phát huy sáng-kiến của mình thay vì chỉ dành công 
việc đó cho các cơ-quan chính-quyền. 
 
Và ba là sự đi lại tự do ở phương Tây, nhất là của tuổi trẻ đi sang các nước, kể cả các nước CS, cho 
thấy một tuổi trẻ vô tư, phóng khoáng, không bị nhồi sọ hay phải sợ sệt ai cả—tóm lại, đưa ra một 
gương sáng về tuổi trẻ thực-sự tự do. 
 
Gần như ngay liền sau khi công-bố những kết-luận trên, ông Trần Xuân Bách đã bị hạ tầng công-tác, 
đuổi ra khỏi Bộ Chính-trị và Trung-ương Đảng vì tội vô-kỷ-luật, dù là đã làm theo chỉ-thị của cấp trên, 
sém mất luôn cả thẻ đảng. Cuối cùng nhờ sự quen biết với ông Nguyễn Cơ Thạch, ông Bách được 
giữ lại làm một công-chức quèn ở Bộ Ngoại-giao, với công việc chính là dịch-thuật—một hình phạt 
(nhẹ) được dành cho những bộ óc lớn nhất của đất nước trong thời CS. 
 
Điều đáng tiếc là vì chuyện xảy ra cho ông nên không ai biết bản nghiên cứu do ông đỡ đầu về ảnh-
hưởng của các biến-cố Đông-Âu lúc bấy giờ đối với Việt Nam như thế nào, may ra chỉ còn có đôi ba 
người được đọc. Thành thử một công việc tương-tự vẫn cần phải được thực-hiện. Và công việc đó, ở 
hải-ngoại, tác-giả Lý Thái Hùng vừa hoàn-tất sau nhiều năm nghiền ngẫm về đề-tài cũng như sang 
tận nơi để nghiên cứu, ở Tiệp, ở Ba-lan, ở Hung-ga-ri, ở Đông-Đức, và cả ở Nga, để cho rõ ngọn 
nguồn các sự-kiện và đem so sánh với những điều-kiện và tình-hình ở Việt Nam hôm nay. Kết-quả là 
một tác-phẩm lớn, có lẽ cặn kẽ đầy đủ nhất về đề-tài này mà ta hiện có trong tiếng Việt, cả trong lẫn 
ngoài nước. 
 
Sau một chương tổng-quan, tác-giả đã đi vào chi-tiết từng nước một, với mỗi nước được đề-cập đến 
khá chi-tiết trong khoảng từ 30 đến 50 trang một: ít trong trường-hợp các quốc gia không rắc rối 
(Bun-ga-ri, Ru-ma-ni), nhiều trong trường-những quốc gia phức-tạp (Ba-lan, Tiệp Khắc, Hung, Đông-
Đức). Cuối cùng là hai chương chi-tiết nhằm so sánh Việt Nam với Đông-Âu để thử nhìn ra xem kinh-
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nghiệm Đông-Âu có thể xảy ra tại Việt Nam không. 
 
Chương IX, “Việt Nam trước cơn bão dân chủ tại Đông-Âu,” cho thấy cái liên-hệ khá mật-thiết giữa 
những biến-cố ở Đông-Âu, và cả vụ Thiên-an-môn ở Trung-quốc (tháng 5-tháng 6/1986), với tình-
hình Việt Nam những năm từ Đổi Mới (tháng 12/1986) đến hết năm 1995. Liên-hệ này, tuy không 
phải là một liên-hệ trực-tiếp, song cũng đã gây được một phong trào ngày càng lớn mạnh tiến đến 
một xã-hội dân-sự, một xã-hội công-dân, với ngày càng nhiều người dám nói lên những bức xúc của 
chính mình hay những người đồng-cảnh với mình nếu chưa hẳn đã thành một cuộc đấu tranh giai-
cấp. 
 
Chương X, chương cuối, đã so sánh trực-tiếp bốn yếu-tố làm nên các cuộc cách mạng bất bạo động 
lật đổ CS ở Đông-Âu (cách mạng nhung ở Tiệp Khắc, cách mạng màu da cam ở Ukraina, v.v.) buộc 
chúng ta phải thay đổi cách nhìn về một khả-năng khá hấp dẫn: Việt Nam từ 1996 đến giờ đã bắt đầu 
có nhiều yếu-tố và điều kiện làm cho ta có thể nhìn tới một cuộc cách mạng lật đổ CS mà không cần 
đổ máu thay vì đi con đường vũ-trang không mấy có triển-vọng trong toàn-cảnh thế-giới lúc này. 
 
Nhưng muốn vậy, muốn cho giải-pháp đó thành công, chúng ta, trong cũng như ngoài nước, cần 
thống nhất được tư tưởng, thống nhất được cách nhìn, khẳng-định được một mặt trận với đại-khối 
dân-tộc ở một bên và một dúm lãnh-đạo CS tham nhũng, thoái-hóa sống còn nhờ công-an và quân-
đội ở một bên, cũng như phải đưa được ra một lập-trường tiến-bộ, khả thi và không phản-bội những 
lý-tưởng độc-lập, tự do, dân-chủ và nhân-quyền đích-thực mà cha ông ta đã dầy công vun đắp. 
Phương-thức và lập-trường đó như thế nào, xin mời độc-giả hãy đi sâu vào trong sách để nghiệm ra 
xem những đề-nghị của tác-giả Lý Thái Hùng có xác-đáng hay không. 

* 
 
Chính-trị-học hiện-đại không dành chỗ cho chủ-quan và hô hào suông. Ngôn ngữ của chính-trị-học 
hiện-đại cũng không còn chấp nhận sự lăng mạ hay át tiếng như một ngôn ngữ mà có thể thuyết-
phục được người nghe. Chính-trị-học hiện-đại đòi hỏi “nói có sách mách có chứng” và những luận-cứ 
cần có sức thuyết-phục cao. Cuốn sách của tác-giả Lý Thái Hùng đã đáp ứng được những nhu-cầu 
đó. 
 
Lý-thuyết chính-trị-học hiện-đại thường chấp-nhận có một số yếu-tố và qui-luật phổ-quát mà ta có thể 
đem ra ứng-dụng với bất cứ quốc gia nào song nó cũng lại công-nhận là trong khoa-học nhân-văn, 
mỗi quốc gia tất-yếu lại có những qui-luật hay nét đặc-thù của nó mà nhà phân-tích chính-trị không 
thể bỏ qua được. Vậy, so sánh Đông-Âu với Việt Nam sẽ khập khiễng nếu ta chỉ nhìn vào những qui-
luật phổ-quát mà không nghiên-cứu những nét đặc-thù của lịch-sử cũng như dân-tộc-tính của Việt 
Nam. Tác-phẩm của Lý Thái Hùng đã kết-hợp được cả hai cách nhìn nên nó có một giá-trị đặc-biệt. 
Nó đầy đủ hơn là nếu ta chỉ lấy một số sách viết về Đông-Âu trong các thứ tiếng đem về nghiền ngẫm 
mà không tìm ra được những ràng mối của nó với tình-hình Việt Nam hôm nay. 
 
Đến đây, tôi xin được phép làm rõ một đôi điều về liên-hệ giữa tôi và tác-giả Lý Thái Hùng. Do một 
sự ngẫu-nhiên hoàn-toàn, cả tác-giả lẫn tôi đều đã có thời-gian học ở Nhật, tôi ngắn ngủi hơn còn 
tác-giả thì đã có bằng Nhật-bản, nói tiếng Nhật lưu loát và đã có dịp làm việc lâu năm ở đất Phù-tang. 
Hai chúng tôi không hề quen biết nhau trước kia vì tôi học ở Kyodai (tức VĐH Kyoto) về văn-học Nhật 
trung-đại từ đầu thập niên 60 của thế-kỷ trước còn tác-giả Lý Thái Hùng thì mãi đến gần thập niên 70 
mới sang học ở Tokyo mà lại theo học một ngành kỹ-thuật. Nói theo kiểu Nhật thì dù tôi có là sempai, 
nghĩa là thuộc hàng tiền-bối, còn tác-giả là kohai, hậu-bối, điều này không nhất thiết có nghĩa là có 
một sự gắn bó nào giữa hai chúng tôi ngoại-trừ một chuyện là chúng tôi đều nặng lòng với tổ-quốc—
mà có thể là do ý muốn noi gương những bậc đàn anh trong phong trào Đông-du của đầu thế-kỷ 
trước. Hoặc thế, hoặc là khung-cảnh, môi-trường học ở Nhật đã dễ cho chúng tôi nghĩ đến quê 
hương xứ sở, làm cho chúng tôi thường “trông người lại ngẫm đến ta.” 
 
Sau này, trên đường đời hoạt-động, tôi và tác-giả cũng đã có khá nhiều cơ-hội gặp gỡ nhau trong 
những dịp như Đại-hội Chính-nghĩa 1983 ở George Washington University ở thủ-đô Hoa-kỳ, rồi mấy 
hội-nghị Liên-kết I (1995), Liên-kết II (1996), Liên-kết III (1998), Liên-kết IV (2000) và hai Hội-nghị 
Diên Hồng Hải-ngoại Bảo-toàn Đất Tổ (2002, 2004), kể cả dự Đại-hội Ra mắt của Việt Tân ở Berlin, 
Đức (tháng 9/2004). Song trong tất cả những sinh-hoạt đó, tôi thuộc một tổ-chức khác và chưa hề 
bao giờ ở trong cùng một đảng với anh. Hai tổ-chức của chúng tôi, khi thì phối-hợp lỏng lẻo trong một 
liên-minh nhất thời nhằm thực-hiện một vài công-tác chung có tính-cách ngắn hạn (như công-tác 
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Nhân-quyền trong hai năm 1996-1998), khi thì phối-hợp chặt chẽ hơn để nhắm vào những mục-tiêu 
dài hạn hơn, một điều tổ-chức của tôi vẫn làm đều đặn với một số tổ-chức, đoàn-thể hay chính-đảng 
khác (như Cộng-đồng NVTD Úc-châu, Liên-hội Người Việt Canada, hoặc Tổ Chức Phục Hưng Việt 
Nam, HMDC, v.v.) song chưa bao giờ chúng tôi nghĩ là mình thuộc về những tổ-chức hay đoàn-thể, 
chính-đảng kia. Sở dĩ vậy là vì Việt Tân của tác-giả Lý Thái Hùng là một chính-đảng mà mục-tiêu 
chính nhắm vào Việt Nam trong khi tổ-chức thống thuộc của tôi, Nghị-hội Toàn-quốc Người Việt tại 
Hoa-kỳ, là một tổ-chức chủ-yếu hoạt-động ở Mỹ với những quan-tâm chính-yếu là cuộc sống ở xứ 
này. Hai tổ-chức với những mục-tiêu và địa-bàn hoạt-động khác nhau rõ rệt như vậy thì không thể 
nào là một được. 
 
Có hiểu thế thì mới rõ, tôi viết lời giới-thiệu này không do một động-cơ nào khác hơn là nhìn vào tác-
phẩm từ một góc nhìn học-thuật, không thiên-kiến, mà dựa hoàn-toàn trên lý-thuyết chính-trị-học (mà 
tôi được học trong các trường Âu-Mỹ) để đánh giá tác-phẩm. Cũng tương-tự, tôi dám nghĩ, những vị 
khác được tác-giả Lý Thái Hùng mời viết bạt hay giới-thiệu chắc chắn cũng vì tình thân hay học-thuật 
mà góp tiếng nói đánh giá cuốn sách. Nói cách khác, chúng tôi đến với tác-giả, có thể nói là hoàn-
toàn do một cái duyên ngẫu nhĩ! 
 
Nguyễn Ngọc Bích 

 
Đồng Xuân, Bang Trinh Nữ 
Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ 
Ngày 26 tháng Bảy 2006  

 

 

 

 

Đôi Lời Của Tác Giả 
 

* Lý Thái Hùng 

 
 
Khi đưa tập bản thảo "Đông Âu Tại Việt Nam" cho một số vị để nhờ đọc và cho ý kiến, có vài vị đã 
nói với chúng tôi rằng tên quyển sách có thể tạo cho độc giả một ấn tượng sai lạc. Chúng tôi có xin 
quý vị này giúp đặt lại tên quyển sách. Sau khi đọc xong, các vị đã đề nghị những đề tựa như: Liệu 
Cơn Bão Đông Âu Có Đến Việt Nam Không?; Bài Học Đông Âu và Những Lời Giải Cho Vấn Nạn Việt 
Nam; Kinh Nghiệm Đông Âu và Giải Pháp Cho Việt Nam; Kinh Nghiệm Đông Âu: Thực Tại và Tương 
Lai Việt Nam; Kinh Nghiệm Đông Âu và Giải Phóng Việt Nam; Bài Học Đông Âu. 
 
Những tựa đề nêu trên đều quảng diễn nội dung chính yếu của quyển sách mà chúng tôi muốn 
chuyên chở là những diễn biến đã xảy ra ở Đông Âu có thể nào được lập lại trên đất nước Việt Nam 
hay không? 
 
Mặt khác, có vị cho rằng tựa đề tập sách không cân xứng với nội dung, khi dành đến 8 chương để 
trình bày chi tiết về những diễn tiến chính trị xảy ra tại các quốc gia ở Đông Âu trong khi chỉ có 2 
chương đề cập về Việt Nam. Nếu là tựa đề này, phần trình bày về Việt Nam phải được phân tích kỹ 
hơn, nhiều hơn trong mối tương quan giữa Việt Nam và Đông Âu. 
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Trong khi đó, cũng có vị đề nghị nên giữ nguyên tựa sách lúc đầu vì khó có tựa đề nào ngắn hơn tựa 
đề hiện nay và tuy tựa đề này có thể tạo sự khó hiểu; nhưng sau khi đọc xong, độc giả sẽ hiểu dụng 
ý của chúng tôi. 
 
 
 
Tất cả những trao đổi và đề nghị mà chúng tôi ghi lại ở trên nhằm chia xẻ cùng quý độc giả là vấn đề 
đặt tựa cho quyển sách quả là khó khăn. Sau nhiều suy nghĩ, chúng tôi đã quyết định giữ nguyên tên 
"Đông Âu tại Việt Nam" đã từng theo tôi từ 10 năm nay. 
 
Chúng tôi chọn tựa đề "Đông Âu Tại Việt Nam" vì nghĩ rằng những yếu tố đã từng xảy ra tại các quốc 
gia ở Đông Âu, đưa đến sự tan rã của khối Cộng sản quốc tế vào cuối thập niên 80 của thế kỷ 20, 
chắc chắn sẽ được lập lại ở Trung Quốc và Việt Nam. Đương nhiên sự lập lại này không giống nhau 
hoàn toàn; nhưng bản chất của các hiện tượng xảy ra thì sẽ gần giống nhau, tùy theo phản ứng đối 
phó của ban lãnh đạo đảng Cộng sản Việt Nam và Trung Quốc, cũng như tùy theo sự chủ động 
nhiều hay ít của các lực lượng dân chủ trong việc điều hướng các phong trào quần chúng tạo áp lực 
chính trị lên chế độ. Chính vì nghĩ như vậy, chúng tôi đã theo đuổi việc nghiên cứu này trong 10 năm, 
cố gắng thu thập, tổng hợp mọi dữ kiện xảy ra theo diễn biến tại từng quốc gia, để quý độc giả có thể 
hiểu rõ được tất cả mọi khiá cạnh của câu chuyện, từ cách đối phó của nhóm cầm quyền cho đến lúc 
chế độ sụp đổ. Trong khi đó ở phần Việt Nam, chúng tôi đã nêu lên những yếu tố nhằm chứng minh 
rằng những gì đã từng làm cho Đông Âu sụp đổ, thì đã và đang xảy ra tại Việt Nam, để giúp quý độc 
giả suy nghiệm và cùng nhau tìm ra những lời giải cho công cuộc dân chủ hóa Việt Nam. Nói cách 
khác, chúng tôi muốn dùng 8 chương đầu của tập sách để trình bày những kinh nghiệm của Đông 
Âu, giúp chúng ta rút ra những bài học để ứng dụng vào hoàn cảnh Việt Nam mà cho đến nay, vấn 
đề Đông Âu hay Liên Xô đã được nói đến nhiều nhưng chưa có tài liệu nào được viết đầy đủ và chi 
tiết. Những sự kiện này được trình bày cặn kẽ trong 8 chương đầu của tập sách này sẽ giúp độc giả 
dễ nhìn ra sự tương ứng của nó khi xuất hiện ở Việt Nam. 

* 
 
Chúng tôi bắt đầu quan tâm và nghiên cứu kỹ về tình hình Đông Âu vào khoảng năm 1994 và 1995 
khi các phe cựu cộng sản thắng thế trở lại trong các cuộc tổng tuyển cử ở Ba Lan và Hung Gia Lợi. 
Điều gì đã khiến cho phe cộng sản thắng thế trong khi chỉ mấy năm trước đó, hàng trăm ngàn người 
xuống đường tuyên bố giã từ chủ nghĩa cộng sản, đòi tự do dân chủ? Điều gì đã khiến cho các lực 
lượng dân chủ không ổn định được tình hình và thất bại trong cuộc tổng tuyển cử, và liệu phe cựu 
cộng sản có thể đảo ngược lại tình hình hay không? Những câu hỏi này đã làm chúng tôi quan tâm 
tìm hiểu về nguy cơ phe cựu cộng sản có thể phục hồi guồng máy chính trị như xưa, cũng như làm 
sao có thể khai dụng những kinh nghiệm ở Đông Âu để dấy lên làn sóng đấu tranh mạnh mẽ tại Việt 
Nam nhằm chấm dứt ách độc tài của đảng Cộng sản. Chúng tôi theo đuổi mối quan tâm này vì nghĩ 
rằng Đông Âu - tuy hoàn toàn khác biệt với Việt Nam về địa dư, văn hóa và lịch sử - nhưng đã là con 
người, thì dù sống ở bất cứ nơi đâu, cũng đều có một trái tim để biết yêu thương, biết căm thù và có 
ý chí vươn lên từ áp bức bất công. Nhất là con người, ai cũng có một tấm lòng can đảm dám đối đầu 
với bạo lực khi bị dồn vào chân tường và một ước mơ được sống trong xã hội tự do dân chủ. 
 
Tuy mới bắt đầu nghiên cứu và biên soạn thành những bài viết theo từng quốc gia từ tháng 6 năm 
1995; nhưng trước đó, từ năm 1988 chúng tôi đã thu thập các tài liệu, tin tức về những diễn tiến 
chính trị xảy ra ở Ba Lan, Liên Xô và đã viết thành những bài bình luận. Phần lớn những bài viết này 
chỉ được dùng làm tài liệu tham khảo riêng và chúng tôi không nghĩ đến việc in thành sách. Mãi cho 
đến đầu năm 2005, như đã được dự kiến trước đó, tình hình biến chuyển của Việt Nam sau khi Hoa 
Kỳ và Cộng sản Việt Nam ký thương ước Việt - Mỹ (2000) bắt đầu xuất hiện những sự việc đã từng 
xảy ra tại Ba Lan, Hung Gia Lợi hay Tiệp Khắc, khiến chúng tôi thấy cần hoàn tất việc phân tích 
những bài học Đông Âu để rút kinh nghiệm cho Việt Nam. Sự tranh chấp bất phân thắng bại giữa phe 
Võ Văn Kiệt với phe Đỗ Mười & Lê Đức Anh về quan điểm đổi mới; Sự xung đột quyền lực giữa hai 
tướng Võ Nguyên Giáp và Lê Đức Anh qua vụ án Tổng Cục II thuộc Bộ Quốc Phòng; Nạn tham ô 
cửa quyền, hậu quả của chủ trương ’mở kinh tế - xiết chính trị’ đã đưa đến những vụ án mà bản chất 
không khác gì mấy các vụ án tham ô đã từng xảy ra dưới chế độ Cộng sản ở Đông Âu trước đây. 
Phong trào khiếu kiện đòi lại ruộng đất, phong trào đình công của công nhân, tuy chỉ mới bắt đầu; 
nhưng có nhiều dấu hiệu cho thấy là nó sẽ phát tác rất lớn và rất nhanh trong thời gian tới. 
 
Trong tất cả những diễn biến chính trị nói trên, sự kiện đảng Cộng sản Việt Nam phải thả một số tù 
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nhân chính trị trước thời hạn vào đầu năm 2005 gồm Linh Mục Nguyễn Văn Lý, Giáo sư Nguyễn 
Đình Huy, Bác sĩ Nguyễn Đan Quế, Thượng Tọa Thích Thiện Minh đã như ’thả cọp về rừng’, làm cho 
tình hình thêm biến chuyển. Sự ra đời Khối 8406 với gần 2,000 người ký tên vào bản Tuyên Ngôn 
Dân Chủ, là một biến cố chính trị biểu hiện hai ý nghĩa quan trọng: 
 
Thứ nhất, từ những đấu tranh đơn lẻ mang tính cách cá nhân hay từng nhóm nhỏ vài ba người trong 
nhiều thập niên qua, các nhà đấu tranh cho dân chủ Việt Nam đã vượt lên trên sự sợ hãi để công 
khai kết tụ lại với nhau thành một tập hợp lớn, khởi động cho một phong trào dân chủ tại Việt Nam. 
 
Thứ hai, sự hiện hữu của Khối 8406 cùng với sự xuất hiện của một số đảng phái, và các tờ báo Tự 
Do Ngôn Luận, Tự Do Dân Chủ... đang tạo ra bối cảnh chính trị mới, với sự đối đầu công khai giữa 
các lực lượng dân tộc với các thế lực của đảng Cộng sản Việt Nam trong thời gian tới. 
 
Sự xuất hiện của Khối 8406 có thể được xem như bước đột phá của tiến trình dân chủ hóa tại Việt 
Nam. Sự đột phá này mang tính chất gần giống như phong trào Hiến Chương 77 của gần 700 trí 
thức, sinh viên, công nhân Tiệp Khắc đã ký tên vào bản Hiến Chương Nhân Quyền vạch trần bản 
chất cai trị độc tài bất hợp hiến, vi phạm bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền của đảng Cộng sản 
Tiệp Khắc vào năm 1977. Sau khi xuất hiện, nhóm Hiến Chương 77 đã bị đảng Cộng sản Tiệp Khắc 
đàn áp và khống chế trong nhiều năm dài, nhưng chính nó đã là nơi nuôi dưỡng tiềm lực đấu tranh 
của các nhà đối kháng và trở thành lực đối đầu với chế độ Cộng sản Tiệp Khắc - qua danh xưng Diễn 
Đàn Dân Sự - khi cao trào đấu tranh quần chúng bùng nổ mạnh mẽ vào tháng 11 năm 1989. Trong 
bản Tiến Trình Dân Chủ Hóa Việt Nam công bố ngày 22 tháng 8 năm 2006, Khối 8406 nói rằng sẽ tự 
giải tán sau khi các chính đảng xuất hiện đấu tranh công khai với chế độ Hà Nội ở bước 4, giai đoạn 
2 của tiến trình. Các bước đi này, rõ ràng là có những nét tương đồng giữa Khối 8406 với nhóm Hiến 
chương 77. Phải chăng đây là một sự trùng hợp của lịch sử? 

* 
 
Mối quan hệ giữa Đông Âu với Liên Xô vào thập niên 80 của thế kỷ 20 và Việt Nam với Trung Quốc 
hiện nay cần phải được chú trọng để khi áp dụng những kinh nghiệm của Đông Âu xảy ra cách nay 
17 năm vào tình hình Việt Nam, người ta phải thấy những phức tạp của tình hình an ninh khu vực đã 
có những thay đổi căn bản. Cộng sản Việt Nam không còn dựa vào Nga mà đang dựa vào Trung 
Quốc vì nhu cầu ý thức hệ, nhưng chính họ luôn luôn ám ảnh mối đe dọa ‘bá quyền’ của phương 
Bắc. Tìm cách đu giây với Hoa Kỳ để huy động thêm phương tiện củng cố chế độ và cân bằng ảnh 
hưởng của Bắc Kinh, nhưng chính họ cũng luôn luôn bị ám ảnh bởi mối đe dọa ‘diễn biến hòa bình’ 
của Hoa Thịnh Đốn. Hậu quả của sự đu giây này, Việt Nam đang ở vào khúc quanh phức tạp, với 
những chi phối từ hai áp lực của Trung Quốc và Hoa Kỳ. Chính những chi phối này đã đặt ra cho các 
lực lượng đấu tranh một vấn đề quan trọng là phải chủ động trong các nỗ lực đấu tranh mang lại tự 
do dân chủ cho Việt Nam, chứ không thể hoàn toàn dựa vào hay tin vào những áp lực ’dân chủ nhân 
quyền’ lên chế độ Hà Nội của các thế lực quốc tế. 
 
Muốn giữ sự chủ động và trực tiếp giải quyết vấn nạn Cộng sản trên đất nước, phong trào dân chủ 
hóa phải được khởi động và khai mào ngay tại Việt Nam. Tuy nhiên, trong trận thế phức tạp hiện nay, 
sự khởi động của phong trào không thể không có sự đóng góp tích cực của cộng đồng người Việt tại 
hải ngoại. Do đó mà hơn lúc nào hết, sự kết hợp đấu tranh giữa những lực lượng, đảng phái ở trong 
và ngoài nước cần phải được đẩy mạnh bằng những hành động cụ thể, trong đó, sự tiếp cận và liên 
kết giữa đại khối người Việt ở trong và ngoài nước phải được ưu tiên, để cô lập và đẩy đảng Cộng 
sản Việt Nam ra khỏi tập hợp dân tộc như nhiều quốc gia tại Đông Âu đã làm. Hải ngoại phải là nơi 
nuôi dưỡng và bảo vệ các thành quả đấu tranh tại quốc nội, không chỉ từ những nguồn tài chánh 
đóng góp mà còn từ những nỗ lực vận động hỗ trợ của quốc tế. Trong khi đó tại quốc nội, các lực 
lượng không cộng sản sẽ phải tiến tới việc liên kết thành một liên minh dân tộc để có đủ tiềm lực đối 
đầu trước những trấn áp của Hà Nội đồng thời điều phối các xoay trở của Cộng sản Việt Nam trở 
thành những tấn công chính trị lên chế độ độc tài. Liên minh dân tộc phải được coi là một mục tiêu 
chiến lược không thể thiếu trong thế trận hiện nay. 
 
Liên quan đến vấn đề này, quý độc giả có thể nhận ra sự quan trọng của nó xuyên qua kinh nghiệm 
đấu tranh của những lực lượng không cộng sản tại hầu hết các quốc gia ở Đông Âu. Lúc khởi động 
phong trào, mỗi tổ chức, mỗi đảng phái có thể xuất hiện riêng rẽ theo nhu cầu riêng; nhưng sau đó, 
các đảng phái không cộng sản đã liên kết thành những liên minh chính trị, điều hướng các phong trào 
quần chúng vào những chủ điểm chính trị, để vừa tấn công vào nền tảng của chế độc tài, vừa không 
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cho đảng Cộng sản khuynh loát nội bộ những đảng phái không cộng sản. Không những thế, quý độc 
giả còn tìm gặp rất nhiều cách ứng phó khác nhau của những lực lượng đấu tranh không cộng sản 
tại Đông Âu, mà trọng tâm chính là dùng áp lực của quần chúng để cô lập thượng tầng lãnh đạo và 
đẩy các phe nhóm trong ban lãnh đạo đảng Cộng sản rơi vào thế phân liệt để phải thảm bại trong các 
cuộc tổng tuyển cử tự do sau đó. Đương nhiên Đông Âu không phải là Việt Nam, do đó, chúng ta 
không nên chờ đợi mọi điều xảy ra sẽ giống nhau. Chúng ta chỉ nên coi những kinh nghiệm xoay 
chuyển tình hình tại Đông Âu như những bài học cần rút tỉa mà thôi. 

 
* 

 
"Đông Âu tại Việt Nam" có tất cả 10 chương. Chúng tôi dành 8 chương để mô tả chi tiết về tình hình 
Đông Âu và 7 quốc gia trong số 8 nước bị Stalin và Hồng Quân Nga nhuộm đỏ sau Đệ Nhị Thế 
Chiến. Chúng tôi kết hợp lối viết tường thuật lẫn phân tích dữ kiện để giúp độc giả dễ theo dõi các 
biến chuyển tình hình của mỗi quốc gia. Hai chương còn lại đề cập về Việt Nam, trình bày cô đọng 
những nét tổng quát về các diễn biến cũng như một số đề nghị để quý độc giả cùng suy nghĩ. Mặc dù 
đã thận trọng trong việc nghiên cứu những vấn đề mang tính cách vừa lịch sử, vừa thời sự trong gần 
10 năm vừa qua, nhưng chắc chắn không tránh khỏi một đôi phần chủ quan trong khi phân tích. Kính 
mong quý độc giả và những bậc thức giả soi sáng và hướng dẫn để chúng tôi được học hỏi và cập 
nhật các vấn đề trong những lần tái bản tới. 
 
Lý Thái Hùng 
August 30 2006  

 

 

Chương I - Đông Âu  
Bản Tóm Lược 
 
(Trích một phần từ: Chương I - Đông Âu trong tập sách "Đông Âu tại Việt Nam" của tác giả Lý Thái Hùng.) 
 

Sau Đệ Nhị Thế Chiến, các đế quốc Anh, Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ, Hòa Lan... đã phải từ bỏ tham vọng đế 
quốc và những thuộc địa của mình, chính thức thừa nhận nền độc lập của các dân tộc bị trị. Hơn 4 
thập niên sau đó, đến lượt đế quốc Liên Xô phải hứng chịu định mệnh này, đầu tiên là tại Đông Âu rồi 
đến các Cộng hòa trong Liên Bang Xô Viết. 
 
Năm 1989, trận bão "Dân Chủ" đã thổi mạnh mẽ đến Đông Âu và Trung Âu, quét sạch "thành trì vô 
sản chuyên chính" do Stalin xây dựng vào những năm sau Đệ Nhị Thế Chiến. Chiến tranh lạnh đã 
chấm dứt và các dân tộc của vùng đất này đang được hồi sinh, vươn mình đứng dậy sau hơn 40 
năm dài sống trong gọng kềm Cộng sản. 
 
Suốt 40 năm bị chi phối bởi khuynh hướng tả phái giáo điều, người dân sống trong các quốc gia 
Đông Âu vào thời đó không tin là mình được giải phóng hàng loạt. Cuộc cách mạng dân chủ đã xảy 
ra quá nhanh, quá ngoạn mục, đưa đến sự tan rã dồn dập của các chế độ Cộng sản tại đây, là một 
loạt những biến động nối kết không ai có thể ngờ, dù đã biết mọi sự trên đời không có gì bất biến. 
 
 
 
Trước đây người ta thường đơn giản đánh giá sức mạnh của khối Cộng Sản Quốc Tế bằng thành 
kiến: "khó có thể lật đổ một chế độ cộng sản khi nó đã nắm chính quyền". Nhưng huyền thoại đó đã 
không còn nữa, nó lần lượt bị đánh ngã bởi áp lực đấu tranh của quần chúng vì khát vọng tự do, dân 
chủ và muốn có một đời sống cơm no, áo ấm với đầy đủ quyền làm người. 

* 
 
Từ năm 1917 đến năm 1936, trong vòng 20 năm đầu của cuộc cuộc cách mạng vô sản, Lênin chủ 
trương tiến hành cách mạng cải tạo xã hội, để tiến tới việc hình thành một cộng đồng thế giới theo 
chủ nghĩa xã hội. Kể từ năm 1936, Stalin (kế thừa Lênin từ năm 1924), minh định chủ trương của 
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mình trong bản hiến pháp mới, rằng Liên Xô là một nước xã hội chủ nghĩa, tức Liên Xô là nơi cách 
mạng đã thành công, và là nơi đầu tiên bước qua chủ nghĩa xã hội. 
 
Ngay sau khi Thế Chiến Thứ Hai kết thúc, Hồng Quân Liên Xô đã nhuộn đỏ tám quốc gia tại Đông Âu 
gồm Ba Lan, Tiệp Khắc, Hung Gia Lợi, Bulgaria, Đông Đức, Romania, Nam Tư và Albania. Nhưng 
Liên Xô chưa trực tiếp chi phối chế độ kinh tế và chính trị của Đông Âu mà dùng phương pháp "thảo 
luận" để từng bước thiết lập ảnh hưởng, kéo dài cho đến năm 1948. Nhưng từ giữa năm 1947, để đối 
phó với kế hoạch Marshall của Hoa Kỳ có mục tiêu giúp đỡ các nước Tây Âu tái thiết sau Thế Chiến, 
Stalin bắt đầu giới hạn chặt chẽ sự tiếp cận của Liên Xô cùng các nước Cộng sản tại Đông Âu đối với 
thế giới bên ngoài. Vì muốn giữ ảnh hưởng độc nhất lên các nước Đông Âu, Liên Xô ép buộc các 
nước này không được nhận viện trợ của Hoa Kỳ, thay thế vào đó, Stalin gom các nước cộng sản để 
thành lập tổ chức Comecon (Hội Nghị Tương Trợ Phát Triển Kinh Tế) vào đầu năm 1949, để bắt đầu 
chi phối về kinh tế, chính trị lên các nước Đông Âu. 
 
Stalin khẳng định rằng xã hội chủ nghĩa tại Liên Xô là mẫu mực cho các nước xã hội chủ nghĩa. 
Stalin chỉ thị các nước phải áp dụng khuôn mẫu của Liên Xô trong việc tổ chức đảng và nhà nước. 
Đảng cộng sản là đảng duy nhất độc chiếm quyền lực, lãnh đạo nhà nước và xã hội, cưỡng chế tập 
thể hóa nông nghiệp và quốc hữu hóa công nghiệp. Ngoài ra, nền kinh tế áp dụng mô hình kế hoạch 
tập trung và ưu tiên cải tạo xã hội để xây dựng nền kinh tế công nghiệp theo hướng công nghiệp 
nặng. Về chính trị, Liên Xô chủ trương xóa bỏ tất cả những xu hướng chính trị ngoài chủ nghĩa Mác-
Lê và triệt để cải tạo cũng như tẩy não những ai đã bị ảnh hưởng bởi tư tưởng "phản động" ngoài 
khuôn khổ của tư tưởng Mác-Lê. Có thể nói là từ thập niên 30, khi Stalin nắm quyền cai trị Liên Xô, 
mô hình chủ nghĩa xã hội của Stalin đã bao trùm lên mọi sinh hoạt của người dân các nước cộng 
sản. Đối nghịch với thể chế này, trong 8 nước Đông Âu chỉ có Nam Tư dưới sự lãnh đạo của Tito là 
muốn đi đường lối riêng và theo đuổi chính sách phi đồng minh (nhưng trong thực chất đối nội cũng 
áp dụng kỹ thuật cai trị kiểu Stalin). 
 
Sự chống đối mô hình chủ nghĩa xã hội Stalin bắt đầu bộc phát mạnh từ năm 1956 ở Hung Gia Lợi 
và Ba Lan. Cuộc nổi dậy chống Liên Xô, đòi cải cách chính trị và kinh tế của nhân dân Ba Lan kéo dài 
từ tháng 6 đến tháng 10, nhưng bị dập tắt bởi Hồng quân Liên Xô tiến vào theo lời cầu cứu của nhóm 
lãnh đạo cộng sản Ba Lan thời đó. Sau đó, tháng 10 và 11, cuộc nổi dậy ở Hung Gia Lợi chống lại 
chính sách độc tài của đảng cộng sản, cũng đã bị Hồng quân Liên Xô dập tắt tương tự. 
 
Tuy hai cuộc nổi dậy ở Ba Lan và Hung Gia Lợi bị Liên Xô trấn áp, nhưng mối căm thù Liên Xô và 
khát vọng tự do dân chủ vẫn tiềm ẩn trong lòng người dân nhất là trong thành phần trí thức, luôn chờ 
cơ hội bùng nổ. Sau hai biến cố Ba Lan và Hung Gia Lợi, một số nước Đông Âu điều chỉnh lại cơ cấu 
kinh tế, cho xí nghiệp tự quản trong khuôn khổ của nền kinh tế hoạch định và áp dụng nguyên tắc lợi 
nhuận. Trong đó, Tiệp Khắc là quốc gia đi đầu, đưa ra chủ trương "xây dựng nhà nước xã hội chủ 
nghĩa nhân bản" và "hệ thống thị trường có qui hoạch", nhưng những nỗ lực này chưa thực hiện 
được thì đã bị 500 ngàn quân của 5 nước trong khối Warsaw, đứng đầu bởi Liên Xô, dập tắt vào mùa 
Thu năm 1968. Từ đó bức màn sắt đóng kín trở lại, chiến tranh lạnh chia hai khối Đông và Tây làm 
thành hai thế giới biệt lập, kéo dài đến thập niên 80. 

* 
 
Cho đến khi bùng nổ vụ khủng hoảng dầu hỏa (năm 1974 và năm 1979), sau đó Liên Xô xua quân 
xâm chiếm A Phú Hãn (12-1979), các nước Đông Âu vẫn bị trói buộc trong vòng kềm tỏa của Liên 
Xô. Tuy nhiên, vụ khủng hoảng dầu hỏa xảy ra vào thập niên 70 đã ảnh hưởng trầm trọng đến tiềm 
lực kinh tế của các nước Đông Âu. Mô hình cai trị của Liên Xô (người ta gọi là mô hình chủ nghĩa xã 
hội hiện thực) đã không theo kịp sự tiến bộ khoa học kỹ thuật của thế giới, và kinh tế luôn luôn ở 
trong tình trạng trì trệ, đặt cho các nước cộng sản ở Đông Âu ở trong tình thế là không cải tổ thì 
không thể sống còn. 
 
Nhưng mọi nỗ lực cải tổ kinh tế vào thời đó đã dẫn đến thất bại vì những trở lực bắt nguồn từ sự độc 
quyền của các đảng cộng sản. Lý do là những chế độ này đã áp đặt các ràng buộc giáo điều của chủ 
nghĩa Mác-Lê lên việc khai triển mô thức cải tổ kinh tế, bằng thái độ khư khư duy trì sự kiểm soát của 
đảng Cộng sản trên mọi lãnh vực, đưa đến hậu quả là các hoạt động xã hội bị rối loạn. 
 
Ngay cả những nước mà tầng lớp lãnh đạo sẵn lòng hy sinh một số quan điểm quan trọng trong ý 
thức hệ Cộng sản để cải tổ kinh tế như Hung Gia Lợi, Ba Lan... việc cải tổ vẫn không thực hiện được 
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vì quán tính cưỡng chế của tầng lớp cán bộ quan liêu đã ăn sâu vào hệ thống quyền lực mà chính nó 
phải duy trì vì nhu cầu "cộng sinh". Hơn nữa, các chế độ này không được sự công nhận của người 
dân, vì vậy, luôn luôn phải đối đầu với sự nổi dậy của quần chúng có thể xảy ra trước những chấn 
động không thể tránh khỏi của những đòi hỏi cải tổ kinh tế trên đời sống hàng ngày. 
 
Vào thập niên 80, các nước Đông Âu đều quảng bá mục tiêu cải tổ kinh tế của họ là: "tách rời kinh tế 
khỏi chính trị". Nghĩa là xây dựng lại hệ thống kinh tế vận hành theo các quy luật của thị trường, chứ 
không theo những áp đặt, thường là vô lý về kinh tế, của hệ thống qui hoạch tập trung. Sự can thiệp 
của nhà nước vào kinh tế, vì thế phải được thay đổi bằng cách điều hướng thay vì trấn áp, bởi những 
quy luật kinh tế này. Sự can thiệp của chính quyền vào các hoạt động kinh tế bị giới hạn, chấp nhận 
cho dân chúng tự do tham gia vào hoạt động cạnh tranh kinh tế, trong khung của "nhà nước pháp 
quyền". 
 
Mô thức mà các nước áp dụng là "hệ thống thị trường có quy hoạch" hay còn gọi là "cơ chế thị trường 
có sự điều tiết của nhà nước", và nhà nước vẫn làm chủ quản trên hầu hết đất đai cũng như tư liệu 
sản xuất. Mục tiêu của mô thức này là để gia tăng hiệu năng sản xuất, chứ không để loại bỏ hẳn lối 
qui hoạch tập quyền trung ương. Mô thức này trong thực tế vẫn là loại kinh tế qui hoạch tập quyền 
với một chút sửa đổi. Ngay trong việc cho các xí nghiệp tự quản, các giám đốc vẫn phải dựa vào 
những liên hệ bán chính thức vào các giới chức có thẩm quyền của đảng và nhà nước, vì những 
người này nắm quyền bổ nhiệm, thăng thưởng các giám đốc xí nghiệp. Những giám đốc này, hẳn 
nhiên phải chiều theo những đòi hỏi bán chính thức của các cán bộ đảng và nhà nước, ngay cả trong 
trường hợp những đòi hỏi này đi ngược lại quyền lợi kinh tế của xí nghiệp. 
 
Một điểm nổi bật khác trong quá trình cải tổ kinh tế ở các nước Đông Âu vào thời đó là yếu tố chính 
trị vẫn chi phối nặng nề trên các quyết định kinh tế. Lý do là các đảng Cộng sản sợ bị vuột mất quyền 
lực. Ngoài ra, quyền lợi hỗ tương giữa các giám đốc xí nghiệp và tầng lớp thư lại nhà nước dẫn đến 
những rào cản làm hạn chế tầm hoạt động của kinh tế thị trường và phá ngầm trách nhiệm điều hành 
và quyền tự trị của các xí nghiệp. Quyền lợi đan chéo chằng chịt trong giới cán bộ quan liêu được cột 
chặt với cơ chế quyền lực của đảng Cộng sản, phát sinh ra nạn tham nhũng và sứ quân đầy dẫy ở 
mọi cơ chế từ trung ương đến địa phương. Đây là vấn nạn cốt lõi của mô thức cải tổ theo "cơ chế thị 
trường có sự điều tiết của nhà nước", hay còn gọi là "thị trường xã hội chủ nghĩa". Chính những cải tổ 
nửa vời này đã làm nặng nề thêm những vấn đề đã có sẵn, và tăng thêm những yếu tố tản lực trong 
xã hội, khiến cho chính quyền các nước Đông Âu lúng túng, phải nhượng bộ, thoái lui, rồi tan rã theo 
một chuỗi những áp lực đấu tranh của quần chúng và trong nội bộ đảng mà người ta đã chứng 
nghiệm ở các nước này trong thời gian qua. 
 
Nhưng, sở dĩ biến cố Đông Âu xảy ra trong một thời gian kỷ lục, một phần là do Liên Xô tung ra chính 
sách tự cứu vào năm 1985, khi Gorbachev lên làm Tổng bí thư đảng Cộng sản Liên Xô. Khi mẫu 
mực cộng sản của mình bị phá sản, đến nỗi mất luôn khả năng bành trướng và phải quay sang cầu 
cạnh Tây phương để tìm cách cứu nguy kinh tế, Liên Xô không thể nào tiếp tục chi viện cả quân sự 
lẫn kinh tế và ép buộc các nước Đông Âu trôi theo đà phá sản đó nữa. Song song vào đó, vì không 
thể duy trì liên minh quân sự để trấn áp thế giới tự do, và vì không thể tiếp tục bao cấp cho các nước 
chư hầu trước tình trạng đói loạn ngay tại mẫu quốc, Liên Xô đã buông tay thả lỏng cho các nước 
chư hầu với chính sách "mạnh ai nấy lo" để mỗi chế độ phải xoay trở tự cứu lấy mình trong cơn 
khủng hoảng chung của thế giới cộng sản. 
 
Sự thay đổi nhanh chóng ở Đông Âu tự bản chất là một sự kết hợp của "phong trào quần chúng nổi 
dậy" với những xoay chuyển chính trị bất khả kháng của từng chế độ. Ngoài ra, khi Liên Xô thú nhận 
là từ nay các nước chư hầu muốn tự cứu ra sao cũng được thì các đảng cộng sản Đông Âu không 
chỉ mất điểm tựa quần chúng mà còn mất luôn đích đi tới. Cuối cùng mỗi đảng cộng sản giải quyết 
theo cách riêng, căn cứ trên những điều kiện thực tế của từng nước và căn cứ trên mối tương quan 
địa lý và lịch sử của mình với Liên Xô. Những thay đổi này không có tính chất dứt khoát quyết liệt, vì 
là kết quả của một tiến trình thoái lui từng bước của chính quyền cộng sản, và tiến trình tiến chiếm 
từng bước của phía quần chúng, trước sự làm ngơ của Điện Cẩm Linh. Do đó, sự thoái lui và tan rã 
của chủ nghĩa cộng sản ở Đông Âu đã diễn ra mỗi nơi một khác. Tuy nhiên, trên tổng thể, biến cố 
Đông Âu đã xảy ra vào hai thời kỳ, trong năm 1989 như sau. 
 
Thời kỳ thứ nhất có thể tính từ tháng 2 đến tháng 6 năm 1989 
 
Trước tiên ở Ba Lan, Công Đoàn Đoàn Kết được công nhận là tổ chức hợp pháp, tham dự Hội Nghị 
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Bàn Tròn với chính quyền Cộng sản tổ chức từ tháng 2 đến tháng 4-1989, để bàn về những cải cách 
kinh tế và chính trị. Căn cứ trên những đồng ý chung của Hội nghị, đảng Cộng sản Ba Lan đã tổ chức 
bầu cử tự do, và Công Đoàn Đoàn Kết đã thắng lợi một cách vẻ vang. Mặc dù Tổng thống là người 
của đảng cộng sản, nhưng Thủ tướng là người của Công Đoàn Đoàn Kết, chính quyền liên hiệp ra 
đời, trong đó phe cộng sản chỉ chiếm một số ghế tượng trưng. 
 
Tại Hung Gia Lợi, lực lượng cải cách trong đảng cầm quyền càng lúc càng lớn mạnh, đòi hỏi phải tái 
thẩm định cuộc chính biến năm 1956. Tháng 2-1989, đảng cầm quyền thừa nhận chế độ chính trị đa 
đảng, tháng 6-1989 tổ chức Hội Nghị Hiệp Thương giống như hình thức hội nghị bàn tròn của Ba 
Lan. Cũng trong tháng 6-1989, đảng cộng sản Hung phế bỏ vai trò Tổng bí thư, coi như mô hình tổ 
chức đảng của Stalin bị dẹp bỏ. 
 
Trong thời gian này tại Trung Quốc, hàng ngàn sinh viên và trí thức đã lấy cớ tưởng niệm cựu Tổng 
bí thư Hồ Diệu Bang (người được mô tả là có tinh thần xây dựng dân chủ nhưng bị thất sủng), tổ 
chức cuộc biểu tình tại quảng trường Thiên An Môn vào ngày 16-4-1989. Sau đó, gần 1 triệu người 
đã biểu tình chống tham nhũng và đòi dân chủ hóa tại Thiên An Môn . Trước tình thế đó, Thủ tướng 
Lý Bằng ra lệnh thiết quân luật, nhưng khí thế đấu tranh mỗi lúc một lên cao. Cuối cùng, Đặng Tiểu 
Bình cùng Dương Thượng Côn đưa lộ quân 27 tiến vào chiếm đóng quảng trường Thiên An Môn, với 
lực lượng gần 300 ngàn quân và xe thiết giáp. Cuộc đàn áp bắt đầu từ 3 giờ chiều ngày 3-6-1989 với 
lựu đạn cay và dùi cui, đến nửa đêm thì bắt đầu nổ súng: Quân đội được chỉ thị bắn thẳng vào những 
người đang biểu tình, tuyệt thực. Cuộc tấn công, ruồng bắt và tàn sát kéo dài cho đến gần 5 giờ sáng 
ngày 4-6-1989, khiến cho gần 3 ngàn người thiệt mạng, nhưng nhà cầm quyền Trung Quốc thông 
báo chỉ có 120 người. 
 
Thời kỳ thứ hai tính từ tháng 10 đến tháng 12 năm 1989. 
 
Sau khi chấp nhận chế độ chính trị đa đảng, đảng Công Nhân Xã Hội Hung Gia Lợi đổi tên thành 
đảng Xã Hội, và thông qua Cương Lĩnh mới đề cao chủ nghĩa xã hội dân chủ. Quốc hội cải sửa hiến 
pháp, loại bỏ vai trò lãnh đạo của đảng Công Nhân Xã Hội Hung, sửa tên nước từ Cộng Hòa Xã Hội 
Chủ Nghĩa thành Cộng Hòa Hung Gia Lợi, đồng thời công bố một số luật lệ công nhận quyền sinh 
hoạt chính trị tự do cũng như luật bầu cử tự do. 
 
Tại Đông Đức, từ tháng 9-1989 có làn sóng người dân bỏ nước chạy qua Hung Gia Lợi và qua Áo để 
xin tỵ nạn tại Tây Đức, làm cho tình hình chính trị nước này bắt đầu chuyển động. Tháng 10-1989, 
Honecker từ chức Chủ tịch đảng cộng sản Đông Đức. Tháng 11-1989, bức tường Bá Linh sụp đổ. 
Cùng thời gian này, Tổng bí thư Todor Zhivkov của đảng Cộng sản Bulgaria và Tổng bí thư Milos 
Jakes của đảng Cộng sản Tiệp Khắc từ chức. Đương nhiên mỗi nước có một số hoàn cảnh khác 
nhau, nhưng điểm đặc biệt chung là thành phần trí thức đã đứng trên tuyến đầu, vận động quần 
chúng tham gia đấu tranh tạo áp lực lên thành phần lãnh đạo cộng sản. 
 
Đến tháng 12-1989, cuộc cách mạng ở Romania bùng nổ, đưa đến cái chết của vợ chồng nhà độc tài 
Ceausescu, chấm dứt một triều đại "gia đình độc tài toàn trị". Trong khi đó, Liên Minh Những Người 
Cộng Sản Nam Tư tuyên bố chấp nhận chế độ đa đảng vào tháng 12-1989, giúp các Cộng hòa trong 
Liên bang Nam Tư nương theo đà này bắt đầu tìm cách thoát ra khỏi Liên bang, tiến tới độc lập. 
 
Tóm lại, năm 1989 là năm định mệnh của các chế độ Cộng sản tại Đông Âu, rơi vào chu kỳ sụp đổ 
hàng loạt trong một thời gian kỷ lục nằm ngoài dự tưởng của thế giới. 

* 
 
Mười bảy năm trôi qua (1989-2006), các quốc gia Đông Âu hậu cộng sản đã không chỉ thành công 
trong việc cải cách nền kinh tế theo hướng thị trường tự do mà còn tạo dựng được một nền tảng 
chính trị dân chủ đa đảng vững chắc, từ những khởi điểm khác nhau. Đông Đức và Nam Tư, Tiệp 
Khắc, nhờ sự cân bằng kinh tế trong nước và nợ ngoại trái ít hơn, nên được coi là nước có nhiều ưu 
thế hơn Ba Lan, Hung Gia Lợi, Romania và Bulgaria trong việc ổn định tình hình và trở thành một 
nước có nền kinh tế phát triển nhanh tại Đông Âu. Nhưng nếu không kể những khác biệt này, người 
ta thấy là những nan đề căn bản mà mỗi quốc gia phải đối đầu rất giống nhau, kể cả những thách đố 
về chính trị. Các nước đều áp dụng một số chương trình ổn định để đối đầu với nạn thâm thủng ngân 
sách và chỉnh đốn lại guồng máy, một việc đáng lẽ đã phải làm từ lâu. 
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Vì thừa hưởng một di sản kinh tế rã nát, chính trị hỗn loạn, cộng thêm quán tính trì trệ của chế độ 
Cộng sản cũ, các tân chính quyền dân chủ của những nước Đông Âu cũ khá vất vả trong việc ổn 
định tình hình. Trong vòng 5 năm đầu sau khi từ giã ách độc tài cộng sản, hầu hết các nước này tuy 
thoát ra khỏi những trì lực về kinh tế, nhưng lại đối diện với rất nhiều bất ổn về chính trị lẫn xã hội. 
Chính trong bối cảnh này, khi các quốc gia tái tổ chức bầu cử Quốc hội hay Tổng thống sau giai đoạn 
chuyển tiếp vào các năm 1994 và 1995, một số đảng tả phái cựu cộng sản đã trở lại vị trí cầm quyền 
như tại Ba Lan, Hung Gia Lợi, Romania. Nhưng sự hồi sinh của các đảng cựu cộng sản đã không 
còn có thể đảo ngược được tình hình để quay trở lại thể chế cai trị như trước năm 1989. Hơn nữa, 
dù những đảng cựu cộng sản như đảng Xã Hội ở Hung Gia Lợi, Liên Minh Dân Chủ Tả Khuynh ở Ba 
Lan... chiếm ưu thế so với các đảng khuynh hữu, nhưng vẫn không thể đơn độc cầm quyền mà phải 
liên hiệp với một hay nhiều đảng phái khác, và phải hành xử quân bình với các đảng đối lập. 
 
Tóm lại, những biến cố chính trị xảy ra ở các nước cựu Cộng sản tại Đông Âu trong các năm cuối 
thập niên 80 đã để lại cho nhân loại những kinh nghiệm đáng ghi nhớ: 
 
Một là những chế độ đi ngược lại nguyện vọng của nhân dân sớm muộn gì cũng bị sụp đổ. Nguyễn 
Trãi đã nói rất rõ trong câu "Nước chở thuyền cũng có ngày nước lật thuyền". 
 
Hai là sức mạnh toàn dân là sức mạnh vạn năng. Chính sức mạnh này khi được huy động đúng lúc 
và đúng hướng sẽ tạo nên lịch sử. 
 
Hai yếu tố này sẽ xuất hiện bàng bạc trong các chương kế tiếp khi trình bày về những diễn biến của 
các cuộc cách mạng dân chủ tại Ba Lan, Hung Gia Lợi, Đông Đức, Nam Tư,... Người ta có quyền tin 
tưởng rằng cuộc cách mạng dân chủ tại Việt Nam cũng sẽ diễn ra trong thời gian tới, bởi khát vọng 
dân chủ và sức đối kháng mạnh mẽ của các thành phần dân tộc chống lại thiểu số lãnh đạo độc tài 
Hà Nội.  

 

Chương II - Cuộc Cách Mạng Dân Chủ Tại Ba Lan  
(Trích một phần từ: Chương II - Cuộc Cách Mạng Dân Chủ Tại Ba Lan trong tập sách "Đông Âu tại 

Việt Nam" của tác giả Lý Thái Hùng.) 

 

Sơ Lược Bối Cảnh Lịch Sử 

 

Ngày 21 tháng 4 năm 1945, một nhóm đảng viên cộng sản Ba Lan do đảng Cộng sản Nga huấn 

luyện và đỡ đầu từ thập niên 30 đã họp ở thành phố Chelm để thành lập chính phủ kháng chiến, bất 

chấp sự hiện hữu của chính phủ lưu vong Ba Lan lúc đó đang tỵ nạn Đức Quốc Xã tại Anh. Vì thiếu 

lực lượng và lại sợ phe cộng sản nắm hết quyền bính nên các phe phái khác (kể cả chính phủ lưu 

vong ở Luân Đôn), đành miễn cưỡng tham gia chính phủ liên hiệp với đảng Cộng sản Ba Lan. Sau 

đó, bằng những thủ đoạn khủng bố và trấn áp, phe cộng sản đã tiêu diệt gần hết tiềm lực của các tổ 

chức khác trong chính quyền liên hiệp này. Năm 1946, Cộng sản Ba Lan đã dàn dựng ra cuộc trưng 

cầu dân ý, để vừa chính thức hóa vai trò lãnh đạo của mình, vừa quốc hữu hóa các xí nghiệp kỹ 

nghệ và cơ quan truyền thông. Trong hai năm 1947 và 1948, chính quyền cộng sản đã đưa ra một số 

Pháp lệnh để giải tán các đảng phái khác và ép buộc các nhân vật trong đảng Xã Hội Ba Lan phải gia 

nhập đảng Cộng sản, lúc đó đã đổi tên thành đảng Công Nhân Thống Nhất Ba Lan (Polish United 

Worker’s Party). 
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Công nhân thành phố Poznam 

biểu tình đòi tách ra khỏi 

ảnh hưởng của Liên Xô năm 1956. 

Mặc dù được đảng Cộng sản Liên Xô huấn luyện và đỡ đầu trong việc cướp chính quyền sau khi 

Đức Quốc Xã sụp đổ, nhưng với quá khứ bị Nga đô hộ gần 100 năm, những người Cộng sản Ba Lan 

luôn luôn có khuynh hướng chống Nga và tìm mọi cách để thoát ra khỏi sự chi phối của nước này. 

Điều thấy rõ nhất là sau khi Stalin chết (1953), trong khoảng thời gian từ 1953 - 1955, tại Ba Lan có 

hơn 100 ngàn tù nhân chính trị đã được phóng thích, bắt đầu giai đoạn "tìm về dân tộc" của đảng 

Công Nhân Thống Nhất Ba Lan. Ngoài ra, nhân vụ Nikita Khruschev, Đệ nhất bí thư đảng Cộng sản 

Liên Xô tố giác những tội ác của Stalin trong Đại hội đảng Cộng sản lần thứ 20 ngày 25 tháng 2 năm 

1956, quần chúng và một số đảng viên Cộng sản Ba Lan có khuynh hướng chống Nga đã tổ chức 

cuộc nổi dậy ở Poznan, đưa ra khẩu hiệu: "Bánh Mì - Tự Do - Độc Lập", chống chính quyền độc tài 

Ba Lan, và đòi tách khỏi sự chi phối của Liên Xô. Mặc dù cuộc nổi dậy này đã bị Hồng Quân Liên Xô 

đàn áp, nhưng sự bất mãn đối với chính quyền Cộng sản Ba Lan và xu hướng chống Liên Xô vẫn 

còn tiềm ẩn mạnh mẽ trong lòng người dân. 

 

Từ năm 1970, do những thất bại trong chính sách công nghiệp hóa, tình hình kinh tế của Ba Lan liên 

tục bị khủng hoảng, ngân sách thâm thủng trầm trọng. Chính quyền Vladyslaw Gomulka quyết định 

tăng giá thực phẩm lên đến gần 60% khiến cho giới công nhân bất mãn, thực hiện các cuộc đình 

công để chống đối. Những cuộc đình công này nhanh chóng lan rộng trên toàn quốc, tạo áp lực 

mạnh mẽ lên đảng Công Nhân Thống Nhất, khiến cho chính quyền Vladyslaw Gomulka sụp đổ, chính 

quyền Edward Gierek lên thay thế. Được sự chấp nhận của Liên Xô, chính quyền Edward Gierek 

quay trở lại chính sách mở cửa, vay tiền các nước Tây phương để gia tăng khả năng sản xuất và tiêu 

thụ của dân chúng. Nhưng chính sách cải tổ của Gierek cũng dẫn đến thất bại. Tình trạng nhũng lạm 

trong đảng gia tăng khiến cho những món tiền đi vay bị tiêu xài hoang phí mà không có một dự án 

nào được hoàn tất đúng nghĩa, nợ ngoại trái càng lúc càng nhiều, đời sống người dân chẳng những 

không được cải thiện mà lại càng thêm đói khổ. 

 

Thủ tướng Edward Gierek 

chấp nhận 21 yêu sách 

của công nhân và nhờ vậy 

Công Đoàn Đoàn Kết ra đời 

năm 1980. 

Năm 1976, chính quyền Edward Gierek phải quyết định tăng giá sinh hoạt một lần nữa. Lần này 

chính quyền đã ngăn chận trước tại những nơi có khả năng tổ chức đình công, nên mặc dù công 

http://3.bp.blogspot.com/-i-O6huxUJRg/T5CHx42SocI/AAAAAAAAAS0/GmWnYQM9Lhs/s1600/01-BaLanPoznam1956.gif
http://4.bp.blogspot.com/-4-D0iskFCyQ/T5CIjuD-frI/AAAAAAAAAS8/apnBKlsqZ48/s1600/02-Gierek.jpg
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nhân rất bất mãn, nhưng không có cuộc đình công nào xảy ra. Mặc dù đã tăng giá sinh hoạt nhưng 

chính quyền Edward Gierek vẫn không giải quyết được tình trạng thâm thủng ngân sách, nên đến 

ngày 1 tháng 7 năm 1980 lại phải tiếp tục tăng giá thịt và những sản phẩm chế biến bằng thịt. Việc 

này đã làm cho công nhân và dân chúng không còn chịu đựng được nữa. Cuộc đình công phản đối 

của công nhân tại thành phố Chelm vào ngày 2 tháng 7 năm 1980 đã mở đầu cho một loạt những 

biến cố đưa đến sự tan rã chế độ cộng sản Ba Lan vào một thập niên sau đó. 

 

Những Diễn Biến Chính Trị 

 

Công Đoàn Đoàn Kết Ra Đời 

 

Đại diện chính quyền Ba Lan (trái) cùng với 

ông Lech Walesa (phải) ký thỏa ước 

thi hành 21 Yêu Sách của Ủy Ban Đình Công. 

Cuộc đình công chống tăng giá thịt của công nhân tại thành phố Chelm đã tác động mạnh mẽ lên 

công nhân ở thành phố Gdansk, nằm ở ven biển Baltic. Ngày 14-8-1980, lấy lý do chống đối việc ban 

quản trị sa thải một nữ công nhân phụ trách điều khiển giàn cần trục tự động, công nhân xưởng đóng 

tàu Lênin tại Gdansk đã tiến chiếm công trường, thực hiện đình công. Ngày 16-8-1980, công nhân 

thành lập Ủy ban đình công (MKS: Miedzyzakladowy Komitet Strajkowy/Inter-Factory Strike 

Committee) để bảo vệ quyền lợi công nhân. Ngày 18-8-1980, Ủy ban đình công đưa ra 21 yêu sách 

đòi hỏi nhà cầm quyền cộng sản Ba Lan phải đáp ứng như công nhận quyền đình công, thừa nhận 

quyền lập nghiệp đoàn, quyền tự do hội họp... Ngày 22-8-1980, chính quyền Gierek phải cử một số 

cán bộ đến thảo luận về những yêu sách của Ủy ban đình công ở Gdansk. 

 

Sau mấy ngày thảo luận và tranh cãi về nhiều vấn đề, cuối cùng, đại diện chính quyền Gierek đã ký 

một thỏa ước với Lech Walesa, đại diện Ủy ban, vào ngày 1-9-1980, đồng ý thực thi 21 yêu sách của 

Ủy ban như chấp nhận quyền tự do lập nghiệp đoàn, tự do nhóm họp và tự do đình công... Ngày 4-9-

1980, Ủy ban đình công (MKS) cải tên thành Công Đoàn Đoàn Kết (Solidarnosc), bầu Lech Walesa 

làm Chủ tịch, văn phòng đặt trong xưởng đóng tàu Lênin ở thành phố Gdansk. 

 

Sự ra đời của Công Đoàn Đoàn Kết đã thu hút đông đảo công nhân, trí thức và quần chúng Ba Lan 

tham gia. Nó không chỉ là một nghiệp đoàn độc lập ngoài chính quyền mà còn là một phong trào công 

nhân đòi tự do dân chủ. Khi đó, Đức Hồng Y gốc Ba Lan vừa trở thành Đức Giáo Hoàng John Paul II 

(1978), vị chủ chăn của Giáo Hội Công Giáo La Mã, đã ủng hộ Công Đoàn Đoàn Kết một cách công 

khai, khiến cho giới công nhân, quần chúng nhiệt liệt tin tưởng vào thế đấu tranh chính nghĩa của 

Công Đoàn Đoàn Kết. Nhờ vậy mà trong giai đoạn đầu của thập niên 80, số thành viên tham gia 

Công Đoàn lên đến gần 1/3 dân số Ba Lan, trở thành một lực lượng chính trị đáng kể. 
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Công Đoàn Đoàn Kết Bị Đàn Áp 

 

Thủ Tướng Wojciech Jaruzelski ban bố lệnh thiết quân luật 

ngày 13-12-198 đặt Công Đoàn Đoàn Kết ra ngoài vòng phát luật. 

Ngày 14-9-1980, Trung ương đảng Công Nhân Thống Nhất Ba Lan (PUWP) buộc Edward Gierek từ 

chức chức vụ Thủ tướng, và đề cử Kania lên thay thế. Nhưng Thủ tướng Kania cũng không ổn định 

được tình hình, nên đến tháng 2 năm 1981, Trung ương đảng đề cử Wojciech Jaruzelski, thuộc phe 

giáo điều lên làm Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng. Sau khi lên cầm quyền, Jaruzelski đã lập 

ra và tự làm chủ tịch Hội đồng Quân sự Cứu quốc gồm 20 tướng lãnh (cơ chế này không quy định 

trong hiến pháp), với mục đích ngăn ngừa đảo chánh và ổn định tình hình. Ngày 13-12-1981, 

Jaruzelski ban hành lệnh thiết quân luật trên toàn quốc, đồng thời đóng cửa biên giới, cấm phát hành 

sách báo, cấm mọi cuộc đình công, biểu tình, và cấm dân chúng rời nhà ban đêm. 

 

Thủ tướng Wojciech Jaruzelski không những ra lệnh đóng cửa các trụ sở của Công Đoàn; bắt giam 

Lech Walesa cùng bộ tham mưu của ông lúc đó là những nhân vật tên tuổi như Adam Michnik, Luật 

sư Tadeusz Mazowieckj, Sử gia Bronislaw Geremek... mà còn quản thúc cựu Thủ tướng Edward 

Girerek và những cán bộ đảng viên có liên hệ đến việc chấp nhận 21 yêu sách của Công Đoàn Đoàn 

Kết vào năm 1980. Ngày 9-10-1982, chính quyền Jaruzelski đặt Công Đoàn Đoàn Kết ra ngoài vòng 

pháp luật. Trong khi đó, để phản đối lệnh thiết quân luật và việc đàn áp Công Đoàn Đoàn Kết của 

chính quyền Jaruzelski, Tổng thống Reagan đã cho triệu hồi đại sứ Hoa Kỳ tại Ba Lan về nước, và 

công bố lệnh cấm vận kinh tế Ba Lan vào ngày 24-12-1981. Sau đó, Hoa Kỳ lên tiếng kêu gọi Nhật 

Bản và các nước Tây phương quyết định tương tự như Hoa Kỳ để bảo vệ Công Đoàn Đoàn Kết. 

Ngày 2-9-1982, Hội Đồng An Ninh Quốc Gia của Hoa Kỳ đã đề ra chính sách mới về Đông Âu, với 

mục tiêu giúp cho các nước này tiếp cận với Tây Âu để tách khỏi sự chi phối của Liên Xô. Do những 

áp lực của các quốc gia Tây Phương và của tòa thánh Vatican, Thủ tướng Wojciech Jaruzelski đã 

phải chấm dứt lệnh thiết quân luật vào tháng 12 năm 1982 và ra lệnh phóng thích Walesa cùng thành 

phần lãnh đạo Công Đoàn Đoàn Kết. Vì hạ tầng cơ sở bị tê liệt do sự khủng bố của cơ quan mật vụ 

Ba Lan, hoạt động của Công Đoàn Đoàn Kết từ đó trở nên suy yếu. Mặc dù uy tín cá nhân của 

Walesa gia tăng và được Hàn Lâm Viện Thụy Điển trao Giải Nobel Hòa Bình năm 1983, nhưng ông 

đã không lấy lại được khí thế cho Công Đoàn, khiến hơn một nửa thành viên ngưng hoạt động hoặc 

xa lánh Công Đoàn vào những năm kế tiếp. 

 

Đình Công Đưa Đến Sự Sụp Đổ Nội Các Mesnel 

 

Hàng trăm ngàn người biểu tình hàng ngày 

làm tê liệt các sinh hoạt trong xã hội. 
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Trong khi Công Đoàn Đoàn Kết bị tê liệt, nội tình của đảng Công Nhân Thống Nhất Ba Lan (PUWP) 

cũng rối rắm vì sự xung đột giữa hai phe giáo điều và cải cách trong đảng. Phe cải cách thắng thế và 

ép buộc Jaruzelski từ chức Thủ tướng. Trung Ương Đảng Công Nhân Thống Nhất đề cử Mesnel lên 

thay thế. Nội các Mesnel đưa ra một số chương trình cải cách, nhưng lại dùng thủ đoạn bắt Quốc hội 

Ba Lan thông qua đạo luật "Quyền Tối Khẩn" cho nội các, vào ngày 11-5-1988, mục tiêu là để giúp 

cho Mesnel có thể đưa ra những pháp lệnh phù hợp trong khuôn khổ cải cách có lợi cho đảng cầm 

quyền. Nhận thấy âm mưu của đảng cầm quyền không muốn tiến hành các chương trình cải cách mà 

ngược lại sẽ tung ra những pháp lệnh nhằm trì hoãn các biện pháp cải cách chính trị, Lech Walesa 

kêu gọi Công Đoàn Đoàn Kết thực hiện một cuộc đình công quy mô trên toàn quốc kéo dài từ tháng 4 

qua đến tháng 8 năm 1988. Nội các Mesnel dùng "Quyền Tối Khẩn" để ngăn chận cuộc đình công, 

nhưng thất bại. Trước tình trạng sinh hoạt xã hội bị tê liệt do cuộc đình công của Công Đoàn gây ra, 

phe cải cách một lần nữa áp lực Trung ương đảng phải trực tiếp đối thoại với Công Đoàn Đoàn Kết 

để giải tỏa cuộc đình công toàn quốc này. Do đó, trong Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung 

Ương đảng Công Nhân Thống Nhất Ba Lan nhóm họp vào ngày 13-6-1988, Tổng bí thư Wojciech 

Jaruzelski, tuy không công nhận Công Đoàn Đoàn Kết là một tổ chức hợp pháp, nhưng tuyên bố 

chấp nhận tham dự Hội Nghị Bàn Tròn với đại diện Công Đoàn, để giải quyết các yêu sách. 

 

Ngày 26-8-1988, Bộ trưởng Nội vụ Czeslaw Kiszczak tuyên bố là nếu Công Đoàn chấp hành luật 

pháp và hiến pháp của Cộng Hòa Nhân Dân Ba Lan, thì chính quyền sẵn sàng thỏa mãn các yêu 

sách của Công Đoàn mà không cần một điều kiện nào. Ngày hôm sau, Walesa công bố bản tuyên 

cáo đồng ý những đề nghị của chính quyền. Ngày 31-8-1988, Walesa gặp gỡ Bộ trưởng Nội vụ 

Czeslaw Kiszczak, sau đó kêu gọi công nhân toàn quốc ngưng cuộc đình công. Trước khi đó, đảng 

Công Nhân Thống Nhất (PUWP) cấp tốc tổ chức Hội nghị Trung Ương đảng kỳ 8 sớm hơn dự trù, từ 

ngày 27 đến 28-8-1988, để đối phó với tình hình. Trong Hội nghị này, Trung Ương đảng chính thức 

quyết định tiến hành cải cách kinh tế và chính trị, đồng thời biểu quyết chấp thuận việc đối thoại với 

Công Đoàn Đoàn Kết. Như vậy, mặc dù buộc Quốc hội thông qua để có đạo luật "Quyền Tối Khẩn", 

nội các Mesnel đã không chận đứng được các cuộc đình công của Công Đoàn và cũng không thực 

hiện được cuộc cải cách theo ý của đảng cầm quyền, nên cuối cùng Quốc Hội đã biểu quyết bất tín 

nhiệm nội các khiến Thủ tướng Mesnel phải từ chức. 

 

Hội Nghị Bàn Tròn 

 

Hội nghị bàn tròn giữa chính quyền Ba Lan và Công Đoàn Đoàn Kết 

từ ngày 6-2 đến 5-4-1989. 

Mặc dù đã đồng ý tham dự Hội Nghị Bàn Tròn với Công Đoàn, chính quyền Cộng sản Ba Lan vẫn tìm 

cách trì hoãn, đưa ra một số điều kiện để giới hạn mục tiêu của hội nghị. Đầu tiên, phía chính quyền 

đặt điều kiện là Công Đoàn phải tôn trọng hiến pháp, luật pháp hiện hành, và chỉ bàn về sự hợp pháp 

của Công Đoàn mà thôi. Phía Công Đoàn Đoàn Kết thì dựa vào điều tuyên bố của chính quyền trước 

đó, rằng Hội Nghị không có điều kiện nào ràng buộc về chủ đề họp cũng như người tham gia, nên tẩy 

chay cuộc họp. Ngày 3-11-1988, Bộ trưởng Nội vụ Kiszczak xin hội đàm với Walesa để khai thông 

vấn đề. Phía Công Đoàn Đoàn Kết đã đưa ra một số điều kiện tiên quyết để tham dự Hội Nghị: 

 

1) Thừa nhận sự hợp pháp của Công Đoàn;  

2) Phục hồi chức vụ và công việc của những người đã tham gia đình công; 
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3) Cho những người đã liên hệ trong hai cuộc đấu tranh năm 1968 và 1970 tham dự hội nghị;  

4) Thu hồi lệnh giải tán xuởng đóng tàu Lênin. 

 

Những đòi hỏi của Công Đoàn Đoàn Kết đã khiến cho đảng cầm quyền lúng túng. Mãi cho đến ngày 

18-1-1989, Đảng Công Nhân Thống Nhất Ba Lan mới triệu tập được Hội nghị lần thứ 10 của Trung 

ương đảng để thảo luận về các điều kiện kể trên của Công Đoàn. Cuối cùng, Hội Nghị phải nhượng 

bộ, đồng ý bốn yêu sách của Công Đoàn và đưa ra hai quyết định quan trọng: Thứ nhất là chấp nhận 

sinh hoạt chính trị đa thành phần (chưa công nhận đa đảng); Thứ hai là chấp nhận nghiệp đoàn đa 

thành phần. Ngày 22-1-1989, Công Đoàn Đoàn Kết đưa ra lời tuyên bố biểu lộ sự quan tâm về quyết 

định của đảng cầm quyền và chấp nhận tham gia Hội Nghị Bàn Tròn. Hội Nghị Bàn Tròn bắt đầu từ 

ngày 6-2-1989 kéo dài đến ngày 5-4-1989. Ngày đầu và ngày cuối có diễn văn khai mạc và bế mạc 

của cả hai phía. Hội Nghị chia làm ba tiểu ban gồm: 

 

Tiểu Ban I, thảo luận về các chương trình cải cách kinh tế và những chính sách xã hội;  

Tiểu Ban II, thảo luận về chính sách nghiệp đoàn, lao động;  

Tiểu Ban III, thảo luận về cải cách chính trị. 

 

Công Đoàn Đoàn Kết Đại Thắng Trong Cuộc Bầu Cử Quốc Hội 

 

Dân chúng Ba Lan đi bỏ phiếu và đại đa số bỏ phiếu cho các ứng viên 

của Công Đoàn Đoàn Kết 4-6-1989. 

Căn cứ trên những thỏa thuận trong Hội Nghị Bàn Tròn giữa chính quyền và Công Đoàn Đoàn Kết, 

cuộc bầu cử Quốc hội đã được quy dịnh hai lần vào ngày 4 và 18-6-1989 (nếu trong lần bầu đầu tiên 

mà ứng viên cao phiếu nhất không đạt trên quá bán thì sẽ phải bầu lại lần thứ nhì giữa 2 ứng viên 

được số phiếu cao nhất). Kết quả của lần bầu cử đầu tiên vào ngày 4-6-1989, Công Đoàn Đoàn Kết 

đã thắng vẻ vang, vượt ra ngoài dự liệu của mọi người. 

 

Tại Hạ Viện, trong số 161 ghế dành cho những ứng viên tự do, thì ngay trong vòng đầu, người của 

Công Đoàn Đoàn Kết thắng 100%, tức chiếm 161 ghế. Nếu số ghế chia cho những ứng cử viên 

không đảng phái được quy định nhiều hơn, hay để cho dân tự do tuyển chọn, thì có lẽ số ghế của 

Công Đoàn Đoàn Kết còn cao hơn nữa. Ngược lại, trong số những ứng viên của đảng cầm quyền 

trên toàn quốc có 35 người, thì 33 người không đủ túc số quá bán, như Thủ tướng Mieczyslaw 

Rakowski, Bộ trưởng Nội vụ Czeslaw Kiszczak, Ủy viên Bộ chính trị Jozef Czyrek. Lúc đầu chính 

quyền không dự định tổ chức cuộc bầu cử toàn quốc lần thứ hai vào ngày 18-6-1989, vì nghĩ là phe 

chính quyền sẽ toàn thắng. Nhưng trước kết quả này, chính quyền Cộng sản đã phải cấp tốc tổ chức 

bầu cử lần thứ hai. 

 

Sau hai lần bầu cử, kết quả số ghế giữa các đảng như sau: Đảng Công Nhân Thống Nhất Ba Lan 

(đảng đang cầm quyền) được 173 ghế (chiếm 38%); Công Đoàn Đoàn Kết được 161 ghế (chiếm 

35%); Đảng Nông Dân Thống Nhất (ngoại vi của đảng cầm quyền) được 76 ghế (chiếm 17%); đảng 

Dân Chủ (ngoại vi của đảng cầm quyền) được 27 ghế (chiếm 6%), Liên Minh các tổ chức Thiên Chúa 

Giáo được 23 ghế (chiếm 5%). Tại Thượng Viện, Công Đoàn Đoàn Kết toàn thắng vì trong 100 ghế ở 

Thượng Viện, Công Đoàn chiếm 99 ghế, 1 ghế còn lại thuộc về 1 nhân vật không liên hệ đảng phái. 

Mặc dù Công Đoàn Đoàn Kết chiếm nhiều ghế nhất trong hai viện, nhưng ở Hạ Viện, số ghế của 

đảng Công Nhân Thống Nhất Ba Lan cộng chung với các đảng ngoại vi (đảng Nhân Dân Thống Nhất, 

đảng Dân Chủ) vẫn chiếm ưu thế (276 ghế) nên đảng Công Nhân Thống Nhất Ba Lan có nhiều thuận 
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lợi hơn trong việc tuyển chọn Tổng thống (nhiệm kỳ đầu do Quốc hội bầu) và Thủ tướng. 

 

Sau những dàn xếp nội bộ giữa các đảng phái, ngày 19-7-1989, toàn thể lưỡng viện Quốc hội đã bầu 

Wojciech Jaruzelski làm Tổng thống với tư cách không đảng phái. Ngày 2-8-1989, Hạ Viện đã bỏ 

phiếu đồng ý việc tổng từ chức của nội các Rakowski. Sau đó, Quốc hội biểu quyết vai trò Thủ tướng 

của Czeslaw Kiszczak do tân Tổng thống Wojciech Jaruzelski chỉ định. Việc chỉ định cựu Bộ trưởng 

Nội vụ Kiszczak làm Thủ tướng đã bị một số dân biểu trong đảng Công Nhân Thống Nhất Ba Lan 

cùng với sự hỗ trợ của một phần dân biểu trong Công Đoàn Đoàn Kết chống đối. Trong khi dân biểu 

của hai đảng ngoại vi của đảng Công Nhân Thống Nhất Ba Lan là đảng Dân Chủ và đảng Nông Dân 

Thống Nhất lại ủng hộ Czeslaw Kiszczak, nên việc tuyển chọn Kiszczak làm Thủ tướng tuy gặp trở 

ngại lúc đầu, nhưng cuối cùng cũng được Hạ Viện biểu quyết thông qua. Tuy nhiên việc thành lập nội 

các của tân Thủ tướng Czeslaw Kiszczak vô cùng khó khăn, vì nếu phe Công Đoàn Đoàn Kết không 

tham gia thì nội các của Thủ tướng Kiszczak sớm muộn gì cũng bị lật đổ. 

 

Trước tình thế gay go này, ngày 7-8-1989, Lech Walesa đề nghị ba đảng gồm: Công Đoàn Đoàn Kết, 

đảng Dân Chủ và đảng Nông Dân Thống Nhất ra lập nội các. Đảng Nông Dân Thống Nhất và đảng 

Dân Chủ vốn đang bất mãn về việc thành lập chính quyền liên hiệp với đảng Công Nhân Thống Nhất 

Ba Lan, nên muốn ngả về giải pháp của Walesa. Trước tình hình hỗn loạn đó, ngày 16-8-1989, 

Czeslaw Kiszczak tuyên bố từ bỏ ý định ra làm Thủ tướng. Ngày 24-8-1989, Hạ Viện Ba Lan bỏ 

phiếu tín nhiệm Luật sư Tadeusz Mazowieckj làm Thủ tướng. Ông Tadeusz Mazowieckj nguyên là 

thành phần Công giáo Trí thức Dấn thân, đã từng hoạt động nhiều năm bên cạnh Giáo Hội Công 

Giáo Ba Lan với tư cách là một ký giả. Năm 1980, khi Công Đoàn Đoàn Kết thành lập, Taduez 

Mazowieckj tham gia, làm chủ bút tờ báo Solidarnosc của Công Đoàn. Sau khi nhậm chức Thủ 

tướng, Tadeusz Mazowieckj đã tiến hành việc thành lập chính phủ liên hiệp nhiều thành phần, nhưng 

cũng bị nhiều áp lực nặng nề từ phía Liên Xô. 

 

Sự Bế Tắc Của Nội Các Tadeusz Mazowieckj 

 

Nội các Mazowieckj thừa hưởng một gia tài đổ nát, nợ ngoại trái ngập đầu, đạo đức xã hội băng hoại 

trầm trọng nên các chính sách dù có thực tế đến đâu, mà trì lực của di sản cộng sản quá lớn, khiến 

cho các chương trình cải cách không tiến hành được như ý muốn. Hơn nữa, nội các Thủ tướng 

Mazowieckj là một chính quyền liên hiệp, mặc dù ông cố gắng tiến hành các chính sách cải tổ, nhưng 

một số bộ do phe cựu cộng sản nắm giữ, luôn cố tình gây trở ngại để làm mất uy tín phe Công Đoàn 

Đoàn Kết. Một điểm quan trọng khác là tuy Công Đoàn Đoàn Kết nắm giữ những vị trí then chốt ở cơ 

chế chính quyền trung ương, nhưng trong thực tế khi tiến hành các dự án cải tổ ở địa phương, phần 

lớn nhân sự thừa hành đều là cán bộ cũ của đảng Công Nhân Thống Nhất Ba Lan. Những người này 

không thể bị thay thế mà phải được lưu dụng vì hai nguyên do: - Sa thải quá nhiều sẽ tạo xáo trộn xã 

hội; - Chưa có người đủ kinh nghiệm ở địa phương để thay thế. 

 

Nắm được yếu điểm này của chính quyền Công Đoàn Đoàn Kết, các cán bộ cộng sản cố tình làm sai 

hoặc không giải quyết nhiều sự việc, vì thế sự bất mãn của quần chúng càng gia tăng. Nhưng khó 

khăn của nội các Mazowieckj không chỉ có thế. Những dấu hiệu rạn nứt trong nội bộ Công Đoàn 

Đoàn Kết đã thấy xuất hiện giữa thành phần trí thức của Công Đoàn (tập trung quanh tờ báo Gazeta 

của Công Đoàn) với các hạ tầng cơ sở Công Đoàn, qua những chính sách ưu tiên ban hành của 

chính quyền Mazowieckj. Phe trí thức đòi hỏi chính quyền phải ưu tiên cải tổ chính trị, điều chỉnh hệ 

thống kiểm soát và quy chế truyền thông. Trong khi hạ tầng cơ sở của Công Đoàn thì coi việc giải 

quyết vấn đề thực phẩm, lương bổng là ưu tiên hàng đầu của công nhân. Khi Công Đoàn Đoàn Kết 

ra thành lập chính quyền liên hiệp, một số nước Tây phương hứa sẽ viện trợ để nhanh chóng phục 

hồi nền kinh tế lụn bại của Ba Lan. Nhưng ngoài những lời cố vấn về kỹ thuật để gây dựng cơ cấu 

kinh tế thị trường, các nước Tây phương hầu như không tháo khoán toàn bộ những ngân khoản đã 

hứa. Trong khi đó, những khó khăn bắt đầu Txuất hiện từ hàng ngũ công nhân, khi thấy là "người của 

họ" đã không những không ổn định được vật giá, mà còn có chiều hướng áp dụng chính sách thắt 

lưng buộc bụng, không cho tăng lương. Từ những khó khăn này, nội bộ Công Đoàn chia làm hai phe, 

đứng đầu bởi Walesa và Mazowieckj, đối nghịch nhau về phương cách giải quyết vấn nạn Ba Lan. 

Sự đối nghịch này gia tăng mỗi ngày một lớn, tạo ra sự tranh chấp công khai giữa Walesa và 

Mazowieckj trên mặt báo chí và nhất là trong cuộc tranh cử Tổng thống tổ chức vào ngày 18-10 và 
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18-11-1990. 

 

Trong tình thế đó, đa số quần chúng mong muốn Walesa ra lãnh đạo Ba Lan, vì với uy tín sẵn có, 

Walesa có thể tạo một gạch nối rất tốt giữa chính quyền với quần chúng, để vận động mọi giới tham 

gia đóng góp vào công cuộc phục hưng Ba Lan. Ngày 12-5-1990, giới trí thức và một số thành phần 

lãnh đạo Công Đoàn ở địa phương ủng hộ Lech Walesa lập ra tổ chức Liên Minh Trung Ương 

(Centre Alliance) để vận động phiếu cho Walesa ra tranh cử Tổng thống. Trong khi đó, ngày 16-7-

1990, những người ủng hộ Mazowieckj thành lập tổ chức Phong Trào Công Dân Dân Chủ Hành 

Động (Citizens’ Movement Democratic Action). Lúc đầu cả hai nhóm biết tự chế, tạo những liên hệ 

với nhau, vì cùng chung một gốc là Công Đoàn. Nhưng về sau, cả hai đã đưa ra một số lập trường và 

quan điểm chính trị khác biệt, khiến cho nội bộ Công Đoàn Đoàn Kết phân rã trầm trọng. Xu hướng 

của nhóm Liên Minh Trung Ương (phe ủng hộ Walesa) thiên về cánh hữu, theo chủ nghĩa dân túy 

(populist), tôn trọng truyền thống dân tộc và ngả về khuynh hướng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo. Trong 

khi nhóm Phong Trào Công Dân Dân Chủ Hành Động (phe ủng hộ Mazowieckj) thì theo chủ nghĩa tự 

do, tiến bộ, thiên về cánh tả. Mặc dù khuynh hướng chính trị có khác nhau, nhưng chủ đề chính mà 

hai nhóm đưa ra trong cuộc bầu cử Tổng thống vẫn là đề tài kinh tế. 

 

Lech Walesa Được Bầu Làm Tổng Thống 

 

Lech Walesa khi được bầu làm Tổng Thống. 

Cuộc bầu cử Tổng thống Ba Lan được tổ chức hai lần, lần I vào ngày 18-10 và lần II vào ngày 18-11-

1990, với ba đối thủ, hai người trong Công Đoàn Đoàn Kết là Lech Walesa và Tadeusz Mazowieckj, 

người thứ ba là một thương gia Gia Nã Đại, gốc Ba Lan, kinh doanh tại Peru, tên là Stanislaw 

Tyminskj. Sự xuất hiện của nhân vật Stanislaw Tyminskj đã làm cho hai phe trong Công Đoàn bối rối, 

còn quần chúng thì vừa ngạc nhiên, vừa chờ đợi "phép lạ" làm giàu của Tyminskj. Khi Tyminski nộp 

đơn tranh cử, cử tri Ba Lan chỉ thoáng biết rằng ông ta đã rời Ba Lan bằng chiếu khán du lịch năm 

1969, đến Gia Nã Đại học ngành kỹ thuật điện toán, năm 1975 thành lập hãng Transduction sản xuất 

các hệ thống điện toán cho công xưởng và nhà máy điện lực, trở thành triệu phú tại Toronto. Năm 

1982, Tyminskj sang Peru thành lập hãng truyền hình và cưới vợ tại đây, ông đã nhiều lần về Ba Lan 

du lịch qua ngả Libya trong thập niên 80. 

 

Kết quả cuộc bầu cử vòng đầu vào ngày 18-10-1990, Lech Walesa đứng thứ nhất nhưng chỉ chiếm 

được 40% phiếu cử tri, thương gia Stanislaw Tyminskj đã vượt hơn Tadeusz Mazowieckj đứng hàng 

thứ hai với 23% phiếu, còn Mazowieckj thua cuộc, đứng hàng thứ ba với 20% phiếu. Mặc dù trên 

tổng thể, Tyminskj thua phiếu Walesa, nhưng ở một số địa phương, Tyminskj đã có số phiếu cao hơn 

cả Walesa, nhất là vùng công nhân hầm mỏ tại Katowice. Điều này cho thấy là tuy Tyminskj không 

được cử tri biết đến nhiều nhưng khẩu hiệu tranh cử "làm giàu dân Ba Lan" đáp ứng được sự chờ 

đợi và mong muốn giàu có nhanh của quần chúng. Trong khi đó, những lời hứa hẹn khá sôi nổi 

nhưng có vẻ thiếu giải pháp của Lech Walesa lúc tranh cử cũng đã là một yếu tố khiến Walesa không 

chiếm được đa số phiếu như mong đợi. 

 

http://3.bp.blogspot.com/-bgbjeX-nAqM/T5CKIMr-4xI/AAAAAAAAATs/degjmvZqnlE/s1600/08-Walesa.jpg
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Tình trạng này đã đặt cho nội bộ Công Đoàn Đoàn Kết một nhu cầu sinh tử là phải đoàn kết một khối, 

dồn phiếu cho Walesa nếu không muốn thất bại trong lần bầu cử vòng hai giữa Lech Walesa và 

Tyminskj vào ngày 18-11-1990. Kết quả là Lech Walesa chiếm được 75% phiếu, Tyminskj chiếm 

được 25% phiếu. Lech Walesa đã chính thức trở thành Tổng thống dân cử đầu tiên của nước Ba Lan 

tự do vào ngày 22-12-1990 (có nhiệm kỳ 5 năm). 

 

Sau khi nhận chức Tổng thống, Lech Walesa chỉ định nhà kinh tế Jan Krzysztof Bielecki thay thế Luật 

sư Tadeusz Mazowieckj trong trách nhiệm Thủ tướng trong cuộc họp Quốc Hội vào đầu năm 1991. 

Tuy nhiên nội các này cũng không giải quyết tình hình được sáng sủa hơn. Mặc dù bên Công Đoàn 

Đoàn Kết cố gắng đẩy mạnh cải cách kinh tế, nhưng tình hình vẫn bị trì trệ bởi 65% ghế của đảng 

viên cộng sản Ba Lan tại Hạ Viện. Tổng thống Walesa nóng lòng yêu cầu Quốc hội cho Hành Pháp 

thêm quyền. Ngày 27-10-1991, Ba Lan tổ chức cuộc tổng tuyển cử tự do đầu tiên sau Đệ Nhị Thế 

Chiến. Vì có quá nhiều đảng phái ra tranh cử nên mặc dù phe Công Đoàn Liên Đới xuất hiện với hai 

tập hợp chính trị mới là Liên Minh Trung Ương (ủng hộ Walesa) và Phong Trào Công Dân Dân Chủ 

Hành Động do cựu Thủ Tướng Tadeusz Mazowieckj lãnh đạo có số phiếu cao nhất so với đảng Liên 

Minh Dân Chủ Tả Khuynh (hậu thân của đảng Công Nhân Thống Nhất Ba Lan), nhưng không có 

đảng nào chiếm quá 13% tổng số phiếu cử tri trên toàn quốc. Cuộc bầu cử này đã mở ra giai đoạn 

hỗn loạn về đảng phái trong chính trường Ba Lan. 

 

Phe Cựu Cộng Sản Chiếm Ưu Thế Trong Quốc Hội 

 

Ngày 13-9-1993, Ba Lan tổ chức cuộc tổng tuyển cử tự do lần thứ hai, theo luật tuyển cử mới được 

soạn thảo trong thời nội các của Thủ tướng Hanna Suchocka. Theo luật mới này, mỗi đảng muốn ra 

tranh cử phải có trên 5% phiếu cử tri thì mới hợp lệ. Luật này đã loại được những chính đảng nhỏ 

trong số 29 đảng phái trước đây trong Quốc hội và chỉ còn lại 6 chính đảng lớn. Trong cuộc bầu cử 

này, đảng Liên Minh Dân Chủ Tả Khuynh (cựu cộng sản) thắng thế đứng hàng thứ nhất chiếm 20,4% 

phiếu cử tri toàn quốc với 171 ghế; Đảng Nông Dân chiếm 15,4% phiếu với 132 ghế trở thành đảng 

đứng thứ hai; hai nhóm Liên Minh Trung Ương và Phong Trào Công Dân Dân Chủ Hành Động của 

Công Đoàn Đoàn Kết chỉ chiếm được 12% phiếu cử tri, tụt xuống hàng thứ ba và thứ tư. 

 

Tổng số dân biểu của hai nhóm tả khuynh cựu cộng sản gồm Liên Minh Dân Chủ Tả Khuynh và đảng 

Nông Dân Ba Lan chiếm hơn 2/3 ghế trong Hạ viện. Hai nhóm này đã liên hiệp thành lập chính quyền 

tả khuynh đầu tiên sau cuộc chính biến ở Ba Lan vào năm 1989. Waldemar Pawlar, chủ tịch đảng 

Nông Dân Ba Lan được đề cử làm Thủ tướng. Tuy theo khuynh hướng tả phái, Thủ tướng Waldemar 

Pawlar chủ trương tiếp tục thi hành các chính sách cải tổ do Công Đoàn Đoàn Kết đưa ra trước đó. 

Cho đến tháng 10 năm 1994, nội các Pawlar đã đẩy lùi được nạn lạm phát xuống còn 30%, so với 

các năm trước lên đến ba con số. Sản lượng công nghiệp tăng 13%, xuất cảng tăng 20% so với năm 

1993. Tuy nhiên tình trạng thất nghiệp vẫn lan rộng lên đến 15%, và thay đổi theo từng khu vực. 

Theo thống kê vào tháng 11 năm 1994, nạn thất nghiệp ở thủ đô Warsaw là 7,7%; thành phố Poznan 

là 8,3% và thành phố Kosharin lên đến 28,3%. 

 

Sau khi phe cựu Cộng sản chiếm ưu thế trong Quốc hội, tiềm lực chính trị của phía Công Đoàn Đoàn 

Kết bắt đầu suy giảm, ảnh hưởng đến cuộc vận động tái ứng cử vào chức vụ Tổng thống của ông 

Lech Walesa. Từ đầu năm 1995, những chủ trương cải cách kinh tế của Liên Minh Dân Chủ Tả 

Khuynh (cựu cộng sản) từng ảnh hưởng mạnh ở khu vực nông thôn như duy trì nền kinh tế theo 

khuynh hướng thị trường giống như Công Đoàn, mở rộng chế độ bảo hiểm xã hội, thận trọng trong 

việc giải tư xí nghiệp quốc doanh... nay bắt đầu nhận được sự ủng hộ của thành phần trí thức đô thị. 

Trong khi đó, Tổng thống Walesa chủ trương đẩy nhanh vấn đề giải tư, kêu gọi quần chúng thắt lưng 

buộc bụng, nên đã tạo ra làn sóng bất mãn trong dân chúng. 

 

Cuộc bầu cử Tổng thống Ba Lan lần thứ 3 sau biến cố năm 1988, đã diễn ra vào ngày 5-11-1995 với 

11 ứng cử viên, nhưng đối thủ quan trọng nhất của Lech Walesa là Aleksander Kwasniewski, đương 

kim Chủ tịch Liên Minh Dân Chủ Tả Phái. Kết quả cuộc bầu cử là không có ai chiếm được tỷ lệ quá 

bán, nhưng điều bất ngờ cho Tổng thống Walesa là ông chỉ được 33,3% số phiếu, về hạng nhì, trong 

khi ông Aleksander Kwasniewski về nhất chiếm 34,8%, và người về thứ ba là ông Jack Kron, nguyên 

cố vấn Công Đoàn chiếm 8,7% phiếu. Do đó, Ba Lan đã phải tổ chức bầu lại đợt hai vào ngày 20-11-
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1995, với sự tranh phiếu của hai ứng viên Walesa và Kwasniewski. Kết quả Kwasniewski về nhất 

chiếm 51,72% còn Tổng thống Walesa chỉ được 48,27% phiếu, mặc dù đã được ứng cử viên về ba là 

Jack Kron tuyên bố vận động dồn phiếu cho Walesa. 

 

Kết quả cuộc bầu cử cho thấy phần lớn dân chúng Ba Lan muốn được thấy Ba Lan sớm thay đổi và 

kinh tế phục hồi. Nhưng suốt trong mấy tháng vận động, Tổng thống Walesa và bộ tham mưu của 

ông chỉ đề cập nhiều về quá khứ thảm họa cộng sản, kêu gọi mọi người cảnh giác không cho Cộng 

sản trở lại cầm quyền, nhưng lại không cho thấy một viễn ảnh gì sáng sủa hơn. Trong khi đó, 

Kwasniewski, chủ tịch Liên Minh Dân Chủ Tả Phái, 41 tuổi, đã đưa ra lời hứa là tiếp tục duy trì thể 

chế chính trị dân chủ mà Công Đoàn Đoàn Kết đã gây dựng, nhưng sẽ cật lực làm cho nền kinh tế 

sớm phục hồi. 

 

Kết Luận 

 

Đức Giáo Hoàng Gioan Phao Lồ Đệ Nhị về thăm Ba Lan vào ngày 2-6-1979. 

Sau cuộc thăm viếng này cục diện chính trị tại Ba Lan thay đổi. 

Trong suốt thập niên 80, Công Đoàn Đoàn Kết liên tục bị đàn áp, khủng bố và thành phần lãnh đạo bị 

truy lùng gắt gao. Nhưng nhờ sự hậu thuẫn của Giáo Hội Công Giáo, được những vị Linh mục ở các 

địa phương tận tình che giấu, bí mật chuyển tài liệu cho Công Đoàn ở trong và ngoài nước, nên ngọn 

lửa đấu tranh của công nhân liên tục được bùng cháy. Ngoài ra, phải kể đến sự hỗ trợ tại các nước 

Tây phương, nhất là Tổng thống Reagan của Hoa Kỳ có những biện pháp áp lực mạnh mẽ lên chính 

quyền Cộng sản Ba Lan, như vừa công bố lệnh cấm vận đối với Ba Lan để đòi thu hồi lệnh thiết quân 

luật, vừa ngầm giúp đỡ Công Đoàn, qua Tổng Liên Đoàn Lao Động. Trong khi đó, trên mặt ngoại 

giao Hoa Kỳ tìm cách lôi kéo các nước có ý muốn tách rời khỏi ảnh hưởng của Liên Xô. Những áp 

lực này đã khiến cho chính quyền Cộng sản Ba Lan phải chấm dứt thiết quân luật. Yếu tố này là khởi 

điểm sự suy yếu của chính quyền Cộng sản Ba Lan. 

 

Nhưng, sở dĩ biến cố Ba Lan diễn biến theo chiều hướng thuận lợi cho Công Đoàn Đoàn Kết, phần 

lớn nhờ vào thái độ ngấm ngầm khuyến khích bằng cách "làm ngơ" của ông Gorbachev. Trong hội 

nghị về an ninh của các nước trong khối Quân sự Warsaw vào giữa tháng 6 năm 1988, Gorbachev 

đã tuyên bố rằng "nhân dân các nước Đông Âu quyết định vận mạng của mình trong việc xậy dựng 

xã hội chủ nghĩa mà không có sự can thiệp thô bạo nào từ bên ngoài". Tháng 10 năm 1988, trong bài 

diễn văn đọc tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, Gorbachev tuyên bố rằng Mạc Tư Khoa sẽ giảm các 

lực lượng đồn trú tại Đông Âu, tái phối trí như một lực lượng có tính cách phòng thủ và không chủ 

trương dùng biện pháp quân sự để can thiệp. Đây là chỉ dấu mà Công Đoàn Đoàn Kết nói riêng và 

các lực lượng dân chủ ở các nước Đông Âu cũ đã chờ đợi từ lâu. Nhờ vậy mà các tổ chức quần 

chúng đã mạnh mẽ tiến hành các nỗ lực tranh đấu, không lo sợ Hồng Quân Liên Xô đàn áp như 

những năm 1956, 1968 trước đây. Nói tóm lại, sự thắng thế của Công Đoàn Đoàn Kết, phần lớn do ý 

chí đấu tranh của thành phần công nhân và trí thức, nhưng nếu không có áp lực quốc tế, kể cả thái 

độ "làm ngơ" của ông Gorbachev, thì đã không xảy ra một cách nhanh chóng và ngoạn mục như vậy.  

 

 

http://3.bp.blogspot.com/-g0tYhmo-QNM/T5CKRphIYBI/AAAAAAAAAT0/UYcaqnongJI/s1600/09-DonDucGiaoHoang.jpg
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Chương III - Cuộc Cách Mạng Dân Chủ Tại Hung Gia Lợi  
(Trích một phần từ: Chương III - Cuộc Cách Mạng Dân Chủ Tại Hung Gia Lợi trong tập sách "Đông 

Âu tại Việt Nam" của tác giả Lý Thái Hùng.) 

 

Sơ Lược Bối Cảnh Lịch Sử 

 

Trong Đệ Nhị Thế Chiến, Hung Gia Lợi đứng về phe Đức Quốc Xã nên được lấy lại các lãnh thổ đã bị 

chia cắt. Nhưng khi Đức Quốc Xã thua trận, Hồng quân Liên Xô tiến vào Đông Âu và chiếm đóng 

Hung Gia Lợi từ cuối năm 1944, những lãnh thổ mà Hung Gia Lợi đã chiếm lại, nay bị Stalin lấy để 

trả lại cho một số nước. Thời gian này, lực lượng Cộng sản Hung rất yếu, chỉ có khoảng 3.000 đảng 

viên, nhưng nhờ Hồng quân Liên Xô giúp đỡ nên chỉ trong 3 tháng đầu năm 1945, số đảng viên tăng 

lên đến 150 ngàn người. Những người gia nhập đảng vào lúc đó hầu hết là nông dân nghèo khổ, 

công nhân và một số sinh viên trẻ. Họ hoàn toàn không biết gì về chủ nghĩa Cộng sản, gia nhập chỉ vì 

hy vọng vào lời hứa được đảng cho nhà ở, ruộng đất để có đời sống tốt đẹp hơn. 

 

Ngày 1-2-1946, Hung tổ chức tổng tuyển cử, Zoltan Tidy được bầu làm Tổng thống và thiết lập nền 

Cộng Hòa, nhưng sau đó, Zoltan Tidy bị lực lượng Cộng sản chống đối nên phải từ nhiệm vào năm 

1947. Từ những năm sau đó, lực lượng Cộng sản Hung, dưới tên đảng Công Nhân Xã Hội Hung Gia 

Lợi (Hungarian Socialist Workers’ Party) đã lấn chiếm chính quyền và khống chế sinh hoạt chính trị 

theo chiều hướng xã hội chủ nghĩa. Năm 1953, Imre Nagy được đảng đề cử làm Thủ tướng, nhưng 

vì ông đưa ra đường lối cải tổ về nông nghiệp và thị trường tiêu thụ khác với Liên Xô nên bị áp lực 

phải từ chức vào ngày 18-4-1955. Lakoshi thuộc phe giáo điều được đưa lên thay thế. Sau khi lên 

cầm quyền, Lakoshi thiết lập thể chế độc tài và bạo lực còn khắc nghiệt hơn khuôn mẫu của Stalin. 

Gần 13 triệu đàn ông Hung Gia Lợi bị rơi vào vòng khống chế của guồng máy công an, có người bị 

quản thúc, tra tấn, cưỡng chế lao động với những tội danh vu vơ. Mục tiêu của Lakoshi là tạo ra một 

mạng lưới khủng bố để không ai dám có ý tưởng chống lại chế độ. 

 

 

Chính sách cai trị gian ác của Lakoshi đã tạo sự phẫn uất trong quần chúng mọi giới, nên nhân vụ 

Tổng bí thư đảng Cộng Sản Liên Xô là Nikita Khrushchev tố giác tội ác của Stalin trong Đại hội đảng 

Cộng sản Liên Xô lần thứ 20 vào ngày 26-2-1956, và cuộc nổi dậy của công nhân Ba Lan ở Poznan 

vào tháng 6-1956, người dân Hung Gia Lợi nổi dậy vào tháng 10-1956. Lúc đầu một số công nhân, 

sinh viên và trí thức Hung tổ chức các cuộc biểu tình đòi Tổng bí thư đảng Công Nhân Xã Hội Hung 

là Emo Gerro và Thủ tướng Lakoshi từ chức, tái lập lại nội các của cựu Thủ tướng Imre Nagy. Cuộc 

biểu tình đã biến thành bạo động với sự tham dự sau đó của nhiều đảng viên chủ trương cải cách 

trong đảng, khiến Tổng bí thư Emo Gerro phải từ chức, bầu Janos Kadar lên làm Tổng bí thư và đưa 

Imre Nagy trở lại vai trò Thủ tướng vào ngày 23-10-1956. Nhưng dân chúng vẫn chưa thỏa mãn, lần 

này những cuộc biểu tình đưa ra đòi hỏi đảng Công Nhân Xã Hội Hung phải từ bỏ quyền lực độc tôn, 

chấp nhận tự do dân chủ. Sự kiện này đã làm cho lãnh đạo đảng và nhà nước Hung Gia Lợi rối loạn. 

Sau đó Hội Đồng Những Người Lao Động đã ra đời do Imre Nagy làm chủ tịch để thành lập chính 

quyền liên hiệp gồm nhiều khuynh hướng chính trị khác nhau. Imre Nagy biết thế nào Liên Xô cũng 

đem quân vào đàn áp nên tuyên bố rút ra khỏi khối Quân sự Warsaw, chờ đợi quân đội Hoa Kỳ đang 

đóng ở Frankfurt, Tây Đức, sẽ vào giúp đỡ. Nhưng Hoa Kỳ đã hoàn toàn bất động như vụ Ba Lan. 

Trong khi đó, Tổng bí thư Janos Kadar đã lập chính quyền chống lại Imre Nagay và cầu cứu Liên Xô 

đem quân vào "giải phóng". 

 

Những Diễn Biến Chính Trị 

 

Những Tổ Chức Chống Chính Quyền Ra Đời 

 

Cho đến đến năm 1985, mọi quyền lực đều nằm trong tay nhóm lãnh đạo giáo điều. Nhưng kể từ Đại 

hội đảng Công Nhân Xã Hội Hung vào năm 1985, phe giáo điều yếu thế nên thành phần có xu hướng 

đứng giữa giáo điều và cải cách đã lên nắm quyền. Thành phần đứng giữa đã chấp nhận cho nhiều 

xu hướng chính trị trong quần chúng được tham dự vào cuộc tổng tuyển cử tổ chức tháng 6-1985. 

Nhờ vậy, những tổ chức chống chính quyền hoạt động bí mật trong nhiều năm trước mới bắt đầu 
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công khai xuất hiện. Những tổ chức này đã dùng ngay vấn đề xã hội bức xúc nhất là tình trạng ô 

nhiễm môi sinh do việc xây dựng nhà máy kỹ nghệ và đập thủy điện để phát động phong trào quần 

chúng chống chính quyền. Cụ thể là phát động cuộc vận động chữ ký để yêu cầu ngưng chương 

trình xây dựng đập thủy điện trên sông Donau. 

 

Giữa năm 1987, Rezso Nyers đứng ra vận động thành lập tổ chức "Mặt Trận Tân Tháng Ba", quy tụ 

một số đảng viên chủ trương cải cách, nhằm chống lại phe đứng giữa ở trong đảng. Rezso Nyers 

nguyên là Ủy viên Trung ương đảng phụ trách kinh tế trong giai đoạn đảng Công Nhân Xã Hội Hung 

đưa ra chính sách cải tổ kinh tế năm 1968. Phía quần chúng cũng đã có nhiều đoàn thể chính trị, văn 

hóa bắt đầu xuất hiện. Đầu tiên là đảng Những Người Tiểu Nông Độc Lập (một chính đảng được 

thành lập vào năm 1930 gồm giới trung nông và thị dân) bắt đầu hoạt động trở lại. Song song, một số 

văn nghệ sĩ theo khuynh hướng dân tộc chủ nghĩa, chủ trương làm sống lại truyền thống của Hung 

Gia Lợi, chọn con đường thứ ba không đứng về phe tư bản và cộng sản, thành lập tổ chức Diễn Đàn 

Dân Chủ (Democracy Forum) vào tháng 9-1987. Đến tháng 3-1988, một số trí thức tại thủ đô 

Budapest thành lập tổ chức "Những Người Tự Do Đầu Tiên", sau đó đổi thành Liên Minh Tự Do Dân 

Chủ (Alliance of Free Democrats) vào tháng 11-1988. Các tổ chức đấu tranh quần chúng này đã 

châm ngòi cho những đòi hỏi cải cách chính trị tại Hung Gia Lợi vào năm 1989. 

 

Phục Hồi Danh Dự Những Người Tham Dự Biến Cố 1956 

 

Trong một buổi nói chuyện với báo chí vào tháng 2-1989, đại diện phe cải cách là Imre Poszgay 

tuyên bố rằng cuộc chính biến 1956 không phải là phản cách mạng mà là cuộc nổi dậy của quần 

chúng hoàn toàn có chính nghĩa. Hệ thống truyền thanh đã loan tải lời phát biểu này một cách rộng 

rãi, tạo phản ứng sôi nổi trong quần chúng. Sau đó, báo chí Hung đã hỏi quan điểm của Tổng bí thư 

Karoly Grosz về lời tuyên bố của Imre Poszgay. Với một thái độ miễn cưỡng, Karoly Grosz tuyên bố 

là sẽ cho tòa án tái thẩm định lại vụ án của cựu Thủ tướng Imre Nagy, nhưng không đá động gì đến 

cuộc chính biến 1956. Phe giáo điều trong Hiệp Hội Muenihi Felen liền ra tuyên ngôn tố cáo Karoly 

Grosz đang ngả theo xu hướng "hữu khuynh" nguy hiểm, và cực lực chống lại việc cho tòa án tái 

thẩm vụ nổi dậy 1956. 

 

Tại Hội nghị Ban chấp hành Trung ương đảng vào hai ngày 10 và 11-2-1989, phe cải cách đã đòi 

phải đưa vào nghị trình việc thảo luận lại bản chất của cuộc chính biến 1956 và nghe Ủy ban thẩm 

định lịch sử trình bày chi tiết về biến cố này. Cuối cùng, Trung ương đảng biểu quyết cho Tối Cao 

Pháp Viện tái thẩm lại cuộc chính biến 1956 và tổ chức các cuộc thảo luận để thu nhận ý kiến rộng 

rãi ở trong và ngoài đảng về biến cố này. Quyết định này được coi như là thắng lợi đầu tiên của phe 

cải cách, đẩy phe giáo điều rơi vào hoàn cảnh thụ động, nhất là tính mệnh của Janos Kadar trở nên 

hiểm nghèo. 

 

Đến tháng 5-1989, phe cải cách gần như chiếm trọn quyền hành trong đảng cầm quyền và giải nhiệm 

cựu Tổng bí thư Janos Kadar ra khỏi Ban chấp hành Trung ương đảng. Từ ngày 28-4-1989, Tối Cao 

Pháp Viện bắt đầu xúc tiến việc tái thẩm về cuộc chính biến 1956. Trong khi đó, Ủy Ban Chính Nghĩa 

Của Lịch Sử (Committee for Historical Justice) chuẩn bị ngày lễ cải táng những nạn nhân của cuộc 

chính biến 1956, diễn ra vào ngày 16-6-1989, và không cho đại diện đảng cầm quyền tham dự. Ủy 

ban này quy tụ hầu hết những người đã có liên hệ đến cuộc chính biến 1956 hay gia đình của các 

nạn nhân. Ngày 9-5-1989, Bộ Tư Pháp Hung và Ủy ban Chính Nghĩa của Lịch Sử đã phối hợp thành 

lập danh sách những người liên hệ đến biến cố 1956. Ngày 7-6-1989, Tối Cao Pháp Viện phán quyết 

phục hồi danh dự cho cố Thủ Tướng Imre Nagy và những người liên hệ đến cuộc chính biến 1956. 

Sau khi nghe phán quyết của Tối Cao Pháp Viện, cựu Tổng bí thư Janos Kadar đã tự sát (Kadar là 

người ra lệnh xử tử cố Thủ tướng Nagy vào năm 1958). Sự kiện này đã gây xúc động trong nội bộ 

phe giáo điều. 

 

Hội Nghị Bàn Tròn Giữa Các Đảng Phái 

 

Ngày 24-3-1989, đảng Công Nhân Xã Hội Hung đề nghị một số tổ chức ngoại vi như Nghiệp Đoàn 

Lao Động Trung Ương, Hội nghị Phụ Nữ Toàn Quốc, Hội Thanh Niên Toàn Quốc, Mặt Trận Ái Quốc, 

Liên Minh Cựu Kháng Chiến, sau đó thêm Hiệp Hội Fernc Munich của phe giáo điều tham dự Hội 
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Nghị Bàn Tròn, mục đích là để xác định tính chất lãnh đạo của đảng cầm quyền trong tình trạng 

khủng hoảng chính trị vào lúc đó. Nhưng Hội Nghị Bàn Tròn của đảng cầm quyền không mang lại kết 

quả nào, nên đến đầu tháng 4-1989, đảng cầm quyền đề nghị mở những cuộc thảo luận tay đôi với 

các đảng chống chính quyền, mục đích là để trao đổi về quá trình đưa đến việc tổ chức bầu cử tự do. 

Hội nghị của các đảng đối lập quy tụ một số tổ chức như Diễn Đàn Dân Chủ, Liên Minh Tự Do Dân 

Chủ, Liên Đoàn Thanh Niên Dân Chủ, đảng Xã Hội Dân Chủ, đảng Những Người Tiểu Nông Độc 

Lập, Hiệp Hội Baichrinsk, đảng Nhân Dân, Liên Minh Tự Chủ Lao Động Dân Chủ và đảng Dân Chủ 

Thiên Chúa Giáo. Trọng tâm của Hội Nghị là để bàn về việc tổ chức tổng tuyển cử tự do và bầu cử 

Tổng thống. Các phe liên hệ đã đồng ý một số vấn đề căn bản liên quan đến tổng tuyển cử tự do như 

cải sửa hiến pháp, thiết lập chế độ chính đảng, cải tổ hành pháp.... Nhưng khi đi vào những thảo luận 

có tính cách kỹ thuật như giải quyết bộ phận Dân Vệ Đội trực thuộc đảng cầm quyền, giải tán cơ sở 

đảng Cộng sản trong các xí nghiệp, công bố tài sản của đảng cầm quyền, thể thức bầu cử Tổng 

thống, thì có sự bất đồng ý kiến và không bên nào chịu nhượng bộ. 

 

Khi thảo luận về phương cách bầu cử Tổng thống thì bùng nổ sự tranh cãi rất gay gắt và đây là 

nguyên nhân đưa đến bế tắc. Phe cải cách của đảng Công Nhân Xã Hội Hung chủ trương đưa Imre 

Poszgay, đang là Bộ trưởng Ngoại giao trong Nội các Miklos Nemeth ra làm ứng cử viên Tổng Thống 

và bầu theo lối trực tiếp, dưới sự hậu thuẫn ngầm của Diễn Đàn Dân Chủ. Trong khi đó, một số đảng 

chống chính quyền thấy là nếu hai đảng lớn cùng ủng hộ Imre Poszgay, và bầu theo lối trực tiếp, 

chắc chắc Poszgay sẽ thắng cử. Do đó, ba đảng đối lập gồm Liên Minh Tự Do Dân Chủ, Liên Đoàn 

Thanh Niên Dân Chủ, Liên Minh Nghiệp Đoàn Lao Động Tự Chủ, vì không muốn Poszgay đắc cử 

nên chủ trương bầu Tổng thống theo lối gián tiếp, qua cơ chế Quốc hội. Bầu theo lối này, ứng cử 

viên của đảng chống chính quyền sẽ chiếm đa số phiếu. Cuối cùng Hội Nghị Hiệp Thương tan vỡ. 

 

Đảng Công Nhân Xã Hội Hung Bắt Đầu Phân Rã 

 

Trong thời gian Hội Nghị Bàn Tròn nhóm họp, ngay trong nội bộ đảng Cộng sản Hung bắt đầu có 

những phân hóa với sự xuất hiện của nhiều nhóm quyền lực khác nhau. Trước hết, trong nội bộ phe 

cải cách, trước khi tham gia Hội Nghị Hiệp Thương, hai Ủy viên Bộ Chính Trị Imre Poszgay và Rezso 

Nyers tranh giành ảnh hưởng và cho ra đời hai tổ chức riêng. Rezso Nyers tăng cường sự hoạt động 

của Mặt Trận Tân Tháng Ba để thu hút sự tham gia của một số đảng viên trong phe trung gian và phe 

cải cách có tính cách ôn hòa. Imre Poszgay thì tập trung vận động thành phần đảng viên trẻ và nhóm 

đảng viên chủ trương cải cách mạnh, thành lập Phong Trào Vận Động Dân Chủ Hóa Hung Gia Lợi. 

Janos Berecz, tuy bị loại ra khỏi Bộ Chính Trị nhưng còn ảnh hưởng mạnh trong phe trung gian có xu 

hướng khuynh tả đã vận động thành lập hệ phái riêng, lấy tên là Lực Lượng Đổi Mới Hung Gia Lợi, 

chính thức ra mắt vào ngày 1-7-1989. 

 

Tình trạng phân hóa trong đảng ngày càng trầm trọng, khiến Ban chấp hành Trung ương đảng phải 

họp khẩn cấp vào ngày 23-6-1989. Trong hội nghị này, đảng Công Nhân Xã Hội Hung chính thức từ 

bỏ con đường chuyên chính vô sản, bầu Rezso Nyers lên làm chủ tịch đảng, đồng thời quyết định 

triệu tập đại hội đảng bất thường vào ngày 6-10-1989 để duyệt lại đường lối và những chủ trương 

chính trị của đảng trong hoàn cảnh mới. Ngoài ra, để kiện toàn hệ thống lãnh đạo và nhất là để chấm 

dứt tình trạng lãnh đạo yếu kém của Tổng bí thư Karoly Grosz, Trung ương đảng, thực chất là phe 

cải cách đã biểu quyết bãi bỏ hệ thống điều hành theo kiểu Xô Viết gồm Bộ chính trị, Tổng bí thư, mà 

thay thế bằng Ban chấp hành chính trị, điều hành đảng theo lối tập thể chỉ huy. 

 

Để chuẩn bị đại hội đảng bất thường vào tháng 10-1989, nội bộ các phe trong đảng đã có những 

toan tính khác nhau từ hai tháng trước đó. Hai tổ chức của phe cải cách là Mặt Trận Tân Tháng Ba, 

đứng đầu bởi Rezso Nyers và Phong Trào Vận Động Dân Chủ Hóa Hung Gia Lợi, đứng đầu bởi Imre 

Poszgay, cùng với sự hiệp lực của nhóm Thủ tướng Miklos Nemeth, tổ chức một Hội nghị khoáng đại 

giữa những đảng viên cải cách vào hai ngày 2 và 3-9-1989, để bành trướng thế lực và tuyên bố là 

đảng Công Nhân Xã Hội Hung không thể tránh khỏi tình trạng phân rã trong đảng, vì Tổng bí thư 

Karoly Grosz không có khả năng điều hành. Phe cải cách lấy quyết định này vì nhìn thấy kết quả 

thảm hại của đảng trong cuộc bầu cử bổ khuyết Quốc hội vào mùa hè vừa qua. Ngược lại, phe giáo 

điều quy tụ trong Hiệp Hội Muenihi Felen cũng đã tổ chức Hội nghị tương tự, tuyên bố ủng hộ Tổng 

bí thư Karoly Grosz, và công kích phe cải cách đang có âm mưu làm phân rã đảng. Được sự ủng hộ 
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của phe giáo điều, Tổng bí thư Karoly Grosz muốn tạo vây cánh để chống lại phe cải cách nên đã 

vận động thành phần cực tả của phe giáo điều lập ra tổ chức "Hiệp Hội Janos Kadar", mở chiến dịch 

tấn công phe cải cách đang có âm mưu cấu kết với các thế lực bên ngoài, khống chế nội bộ đảng. 

Karoly Grosz cảnh cáo rằng nếu đảng Công Nhân Xã Hội Chủ Nghĩa Hung bị phân rã thì sẽ mất hết 

quyền lực và thể chế chính trị sẽ thay đổi có hại cho "sự nghiệp cách mạng" của Hung Gia Lợi. 

Nhưng dư luận vào thời đó không mấy ai quan tâm vào lời tuyên bố lạc điệu này của Karoly Grosz 

nữa. 

 

Công Nhân Đình Công Tạo Áp Lực 

 

Trong lúc đảng Công Nhân Xã Hội Hung Gia Lợi rơi vào tình trạng phân rã không lối thoát, phía các 

đảng phái chống chính quyền xuất hiện thêm một số đảng chính trị mới như đảng Dân Chủ Độc Lập 

Hung Gia Lợi, đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo. Trong giới lao động cũng bắt đầu kêu gọi đình công 

để chống lại việc đóng cửa một số công trường, để đòi tăng tiền lương, đòi tăng giá hàng cho người 

sản xuất. Đặc biệt, những người kinh doanh cá thể cũng bắt đầu tổ chức biểu tình đòi nhà nước thay 

đổi chế độ thuế khóa, bải bỏ tình trạng độc quyền sản xuất của các xí nghiệp quốc doanh, và tự động 

thành lập Nghiệp Đoàn Doanh Nhân Cá Thể. Những hoạt động chống đối của quần chúng và giới lao 

động đã được các đảng đối lập thổi phồng và hậu thuẫn. Liên Minh Tự Do Dân Chủ và Liên Đoàn 

Thanh Niên Dân Chủ liên kết để hỗ trợ cho những người tham gia đình công bị bắt giam hay bị đuổi 

khỏi sở. Trong khi đó, tổ chức Diễn Đàn Dân Chủ cùng với Liên Minh Tự Do Dân Chủ (ủng hộ giới 

doanh nhân cá thể bằng cách đứng ra bảo trợ các cuộc hội nghị của Nghiệp Đoàn này) đã lên tiếng 

chỉ trích tình trạng kinh tế khủng hoảng là do chính sách quốc hữu hóa và đàn áp kinh doanh cá thể 

của đảng cầm quyền. Những đảng chống chính quyền đã khéo léo đứng trên quan điểm của nền kinh 

tế thị trường, ủng hộ doanh nhân tấn công những chính sách cải tổ nửa vời của đảng cầm quyền. 

Đây là kỹ thuật sử dụng vũ khí kinh tế tấn công độc tài chính trị của các tổ chức chống chính quyền. 

Nhờ vậy họ đã thu hút được đông đảo công nhân và giới tư doanh (trung lưu) tách khỏi đảng Cộng 

sản để ủng hộ phe chống đối. 

 

Tổng Tuyển Cử Tự Do 

 

Ngày 23-10-1989, Quốc hội Hung Gia Lợi công bố bản tu chính hiến pháp, chính thức bãi bỏ chế độ 

cai trị độc đảng, bỏ tên nước Cộng Hòa Nhân Dân và thay bằng Cộng Hòa Hung Gia Lợi. Trong ngày 

này, hơn 80 ngàn dân chúng đã tham dự cuộc mít tinh trước Quốc hội để tưởng niệm những người 

hy sinh trong biến cố 1956 và ăn mừng thể chế cộng hòa thật sự đã tái sinh. Ngoài ra, Hiến pháp mới 

quy định Quốc hội có một viện, nhiệm kỳ là 4 năm, gồm 384 dân biểu, trong đó có 8 đại biểu thuộc 

sắc dân thiểu số. Cuộc tổng tuyển cử tự do được bầu làm hai lần vào ngày 26 -3-1990 và mồng 8-4-

1990. Ngoài ra, mặc dù Hội Nghị Hiệp Thương tan rã, nhưng vấn đề bầu cử Tổng thống qua hình 

thức trực tiếp hoặc gián tiếp vẫn còn là đề tài tranh cãi giữa các đảng phái. Đảng cầm quyền thì 

muốn bầu trực tiếp cùng với sự ủng hộ của nhóm Diễn Đàn Dân Chủ, trong khi Liên Minh Tự Do Dân 

Chủ đã lôi kéo một số nhóm khác như Liên Đoàn Thanh Niên Dân Chủ, đảng Những Người Tiểu 

Nông Độc Lập, đảng Xã Hội Dân Chủ, và vận động được hơn 200 ngàn chữ ký của quần chúng đòi 

bầu cử Tổng thống theo hình thức gián tiếp, qua Quốc hội. Cuối cùng, chủ trương bầu cử gián tiếp 

của nhóm Liên Minh Tự Do Dân Chủ đã được đa số Quốc hội thông qua. Kết quả trên đã làm cho nội 

bộ nhóm Diễn Đàn Dân Chủ bị phân hóa, một số người tỏ vẻ thất vọng về việc không đưa được Imre 

Poszgay ra làm Tổng thống theo lối bầu cử trực tiếp, vì nếu bầu gián tiếp qua Quốc hội, Imre 

Poszgay không có cơ hội thắng cử. Từ đó một số đảng viên đã ly khai, một số khác rút tên khỏi vị trí 

đại diện ở một số địa phương. 

 

Trong vòng đầu của cuộc bầu cử vào ngày 26-3-1990, Diễn Đàn Dân Chủ chỉ chiếm được 24% số 

phiếu, Liên Minh Tự Do Dân Chủ chiếm 21,3% số phiếu, đảng Những Người Tiểu Nông Độc Lập 

chiếm 11,7% số phiếu; đảng Xã Hội (cựu cộng sản cải cách) chiếm 10,8% số phiếu; Liên Đoàn 

Thanh Niên Dân Chủ chiếm 8,9% số phiếu; đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo chiếm 6,4%; đảng Công 

Nhân Xã Hội Hung (cựu cộng sản trung gian) chiếm 3,6%. 13,3% số phiếu còn lại dành cho các ứng 

cử viên độc lập, trong số này Thủ tướng Miklos Nemeth (đảng Xã Hội) ứng cử độc lập và thắng cử 

trong vòng đầu. Imre Pozsgay (đảng Xã hội) về hạng 3 tại địa phương trong đợt đầu, vì không chiếm 

được quá bán nên phải bầu lại vào đợt hai và thắng cử. Trong vòng bầu thứ 2 để quyết định 261 
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trong số 386 ghế Quốc hội vào ngày 8-4-1990, các đảng phái chống chính quyền vẫn đạt thắng lợi 

lớn. Kết quả sau cùng là: Diễn Đàn Dân Chủ chiếm 164 ghế; Liên Minh Tự Do Dân Chủ chiếm 92 

ghế; đảng Những Người Tiểu Nông Độc Lập chiếm 44 ghế; đảng Xã Hội (cựu cộng sản cải cách) 

chiếm 33 ghế; Liên Đoàn Thanh Niên Dân Chủ chiếm 21 ghế; Đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo chiếm 

21 ghế. Số ghế còn lại chia cho các ứng cử viên độc lập. 

 

Chính Quyền Liên Minh Cánh Hữu Ra Đời 

 

Nhìn trên bề mặt thì kết quả cuộc tổng tuyển cử tại Hung Gia Lợi tạo ra triển vọng để thành lập một 

chính phủ tương đối mạnh hơn so với trường hợp Ba Lan. Các đảng chống chính quyền chiếm đa số 

ghế trong Quốc hội đã biểu hiện một sự dứt khoát với quá khứ và người dân chờ đợi một khung cảnh 

chính trị mới. Việc cử tri dồn phiếu cho Diễn Đàn Dân Chủ vào vòng bầu thứ hai giúp tổ chức này 

dẫn đầu khá xa so với các đảng phái khác, nhưng vẫn không chiếm được đa số ghế, nên việc thành 

lập nội các gặp nhiều trở ngại. Nguyên do là tuy các đảng phái có điểm chung là chống chính quyền 

độc tài cộng sản, nhưng lại khác nhau về quan điểm và lập trường chính trị. Có đảng thì khuynh tả, 

có đảng chủ trương trở về với chủ nghĩa dân tộc coi chính sách nông nghiệp là quan trọng. Có đảng 

thì chủ trương mở rộng ngoại thương để theo kịp các nước Tây phương... Mãi đến ngày 23-5-1990, 

Josef Antall, chủ tịch Diễn Đàn Dân Chủ mới trình được nội các lên Quốc hội để được chuẩn y với 

kết quả 218 phiếu thuận, 46 phiếu chống và 20 phiếu trắng. 

 

Nội các Josef Antall là tập hợp của ba đảng khuynh hữu gồm Diễn Đàn Dân Chủ, đảng Những Người 

Tiểu Nông Độc Lập và đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo. Dĩ nhiên Diễn Đàn Dân Chủ chiếm đa số 

trong chính phủ liên hiệp, giữ 8 trong số 13 bộ gồm các bộ Ngoại giao, Quốc phòng Nội vụ, Công 

thương, Giáo dục-Văn hóa, Thông tin, Kiều lộ và Môi sinh. Đảng Những Người Tiểu Nông Độc Lập 

giữ Bộ Nông nghiệp và Lao động. Đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo giữ Bộ An sinh-Xã hội. Hai 

chuyên gia kinh tế không thuộc đảng phái nào được mời giữ hai Bộ Tài chánh và Bộ Ngoại thương. 

Sự liên hiệp của ba đảng trong chính quyền đã tạo ra những nhược điểm khó tránh. Trước tiên là 

đảng Những Người Tiểu Nông Độc Lập đòi phải giữ Bộ Nông nghiệp và đem áp dụng một chính sách 

gây rất nhiều bất mãn trong dư luận, đó là việc trả đất lại cho các cố chủ từ trước năm 1947. Đây là 

lời hứa của đảng này trong thời gian tranh cử và nay nhất định không chịu linh động thay đổi cho phù 

hợp với hoàn cảnh chung. Trong thực tế, việc thực hiện chính sách này rất khó khăn, tạo ra sự bất 

mãn trong nhiều thành phần quần chúng. 

 

Trong khi tạo được thế kết hợp làm việc với các đảng phái bên ngoài, thì nội bộ của Diễn Đàn Dân 

Chủ bắt đầu có xung đột. Chủ trương trung dung của Josef Antall tuy rất cần thiết cho việc mở rộng 

vòng đai ủng hộ của các giới cử tri, nhưng nó lại không phù hợp với giới trí thức, vốn là thành phần 

nòng cốt sáng lập tổ chức này từ năm 1987. Những người này hoàn toàn bị Josef Antall đẩy ra khỏi 

nội các liên hiệp, nhưng lại là những người nắm chặt guồng máy tuyên vận và thông tin ở trong đảng 

cũng như một số cơ quan đại chúng. Từ vị trí này, nhóm trí thức dọa sẽ tấn công vào thành phần 

lãnh đạo Diễn Đàn Dân Chủ, nếu không có đường lối cải cách dứt khoát tiến sang nền kinh tế và 

chính trị giống như các nước Tây phương. Nhưng điểm yếu nổi bật của Diễn Đàn Dân Chủ là thiếu 

một tầng lớp chuyên gia kinh tế có kinh nghiệm trong số đảng viên để điền vào những chức vụ kinh 

tế then chốt và cung cấp vốn tri thức cần thiết cho chính quyền hầu soạn thảo nhanh chóng một kế 

hoạch ổn định kinh tế. Vấn đề là đại đa số những kinh tế gia nổi tiếng hoặc đã tham gia, hoặc có cảm 

tình sâu đậm với Liên Minh Tự Do Dân Chủ hơn Diễn Đàn Dân Chủ. Sự kiện này khiến cho chính 

phủ liên hiệp phải nhân nhượng cánh đối lập trong Quốc hội. Nghĩa là, trong những tháng đầu ở 

Quốc hội, chính phủ và các đảng đối lập đảo lộn vai trò với nhau, phía đối lập thì trình bày bản dự 

thảo luật, còn phía chính phủ thì lại đóng vài trò đặt câu hỏi, chỉ trích những dự luật đó, thay vì phải 

bảo vệ cho những dự án luật do mình đề xướng. 

 

Diễn Đàn Dân Chủ Gặp Bế Tắc 

 

Cuối cùng, vào tháng 9-1990, Thủ tướng Josef Antall công bố "Chương Trình Kinh Tế Để Canh Tân 

Quốc Gia", dài 220 trang lý thuyết, nhưng thiếu thực tế. Ngay vào thời điểm công bố chương trình 

này, chính phủ liên hiệp khó có cơ hội nào để Quốc hội thông qua một số Pháp lệnh mà họ định ban 

hành trong năm 1990, để bắt đầu biện pháp cải tổ, trong khi những đối nghịch công khai trong nội bộ 
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chính phủ về vấn đề tư hữu hóa ruộng đất lại đã làm trì hoãn việc soạn thảo một chính sách chung về 

quyền tư hữu, làm giảm uy tín chính phủ liên hiệp rất nhiều. Trong Quốc hội, sự thảo luận về các dự 

thảo do chính phủ đưa ra không còn không khí hợp tác mà đã trở thành những tranh chấp, công kích 

cá nhân. Khủng hoảng bùng nổ lớn khi chính phủ liên hiệp quyết định đột ngột tăng giá xăng 66% 

vào ngày 25-10-1990, với lý do là số dầu thô do Liên Xô cung cấp đã giảm đến 30% nên cả nước bị 

thiếu hụt trầm trọng. Ngoài ra, chính phủ cũng phải nâng giá dầu nội địa lên cho bằng giá thị trường 

thế giới vốn đang tăng sau khi Iraq xâm chiếm Kuwait vào cuối năm 1989. Tài xế Taxi ở Budapest 

đình công phản đối, và sau đó có thêm những hãng vận chuyển tư nhân nhập cuộc. Họ án ngữ các 

đại lộ ở thủ đô và các tỉnh lớn khiến cả nước bị tê liệt. Chính phủ phản ứng bằng cách ra tay đàn áp. 

 

Tình trạng này đã tạo ra làn sóng bất mãn chính quyền lan rộng trong quần chúng, mọi sinh hoạt trở 

nên hỗn loạn vô chính phủ. Cuối cùng, Tổng thống Arpad Groncz phải ra tay can thiệp bằng cách kêu 

gọi chính quyền ngưng thi hành quyết định tăng giá và thương thuyết với phía biểu tình để tìm biện 

pháp giải quyết. Arpad Groncz cũng kêu gọi dân chúng ngưng biểu tình, vãn hồi trật tự. Trong khi đó, 

từ ngày 27-10-1990, các cuộc thương thuyết được tiến hành giữa đại diện chính quyền với các hiệp 

hội chủ hãng, công đoàn, tài xế Taxi, nông dân... qua trung gian hòa giải của Hội Đồng Phối Hợp Vì 

Quyền Lợi Quốc Gia vừa mới thành lập. Phía chống chính quyền đưa ra lập luận rằng họ không 

chống lại việc tăng giá của nhà nước mà chỉ chống mức độ tăng giá. Trong năm 1990, giá dầu trong 

nước tăng nhanh hơn cả tốc độ tăng giá trên thế giới. Giới tài xế bất mãn chính phủ đã dùng việc 

tăng giá xăng để kiếm thêm lợi tức nhằm chận bớt nạn thâm thủng ngân sách mà họ không kiểm soát 

nổi. Như vậy biện pháp tăng giá là một thủ đoạn tăng thuế ngầm, một chọn lựa dễ dàng của chính 

phủ, một chọn lựa không công bằng đã đặt gánh nặng của giai đoạn chuyển tiếp kinh tế trên vai của 

một nhóm người. Cuối cùng phía chính quyền phải nhượng bộ ở điểm này, cuộc thương thảo chấm 

dứt với mức tăng giá thấp hơn trước và một thỏa ước sẽ không đánh thêm thuế xăng. Tuy cuộc 

thương thảo kết thúc, nhưng đã tạo cho quần chúng Hung một ấn tượng sâu sắc là chính quyền liên 

hiệp thiếu khả năng trong việc hoạch định chính sách kinh tế chuyển tiếp. Ấn tượng này làm cho uy 

tín của chính phủ bị tổn hại, nhất là tư thế chính trị của Diễn Đàn Dân Chủ mất nhiều ảnh hưởng 

trong quần chúng. 

 

Phe Cựu Cộng Sản Thắng Thế Trở Lại 

 

Trong cuộc tổng tuyển cử lần thứ hai vào năm 1994, sau khi chuyển qua thể chế đa đảng từ năm 

1989, nhóm Diễn Đàn Dân Chủ bị thảm bại nặng nề. Trong cuộc bầu cử này (vòng một diễn ra ngày 

8 và vòng hai diễn ra ngày 29-5-1994), đảng Xã Hội Hung Gia Lợi (phe cựu cộng sản cải cách) đã 

chiếm được đa số ghế trong Hạ viện (209 ghế trong 386 ghế). Liên Minh Tự Do Dân Chủ đứng hàng 

thứ hai nhưng chỉ chiếm được 70 ghế, trong khi đó, nhóm cầm quyền là nhóm Diễn Đàn Dân Chủ tụt 

xuống hạng 3 chỉ còn 37 ghế, đảng Những Người Tiểu Nông Độc Lập chiếm 26 ghế, đảng Dân Chủ 

Thiên Chúa Giáo chiếm 22 ghế, Liên Đoàn Thanh Niên Dân Chủ chiếm 20 ghế. Số ghế còn lại dành 

cho ứng cử viên độc lập. Trong kỳ tuyển cử này, đảng Công Nhân Xã Hội Hung (phe cựu cộng sản 

giáo điều) hoàn toàn thảm bại. 

 

Ngày 22-6-1994, đảng Xã Hội Hung Gia Lợi và Liên Minh Tự Do Dân Chủ cùng ký bản tuyên bố 

chung để thành lập chính quyền liên hiệp. Gyula Horn, Chủ tịch đảng Xã Hội được bầu làm Thủ 

tướng, đảng Xã Hội chiếm 10 Bộ, còn lại Liên Minh Tự Do Dân Chủ chiếm 3 bộ. Thủ tướng Gyula 

Horn nguyên là Bộ trưởng Ngoại giao dưới thời nội các Miklos Nemeth, từng tích cực giúp đỡ người 

Đông Đức chạy qua Áo để xin tỵ nạn tại Tây Đức vào năm 1989, và là nhân vật nổi bật trong phe cải 

cách, chủ trương phế bỏ chủ nghĩa Cộng sản và dân chủ tập trung. Ngày 27-6-1994, Thủ tướng 

Gyula Horn đã đọc một bài diễn văn tại Quốc hội, tuyên bố tiếp tục chính sách kinh tế thị trường của 

Diễn Đàn Dân Chủ, nhưng áp dụng chính sách "thắt lưng buộc bụng" để sớm khắc phục khủng 

hoảng kinh tế. Mặc dù phe cựu cộng sản cải cách trở lại cầm quyền sau bốn năm mất quyền lực, 

nhưng đảng Xã Hội Hung đã thay đổi rất nhiều, nhất là những nhân vật lãnh đạo cũ đã lui vào bóng 

tối. Với sự liên hiệp mới giữa những người mang tư tưởng xã hội và những người có tư tưởng tự do, 

tình hình từng bước được ổn định và đưa Hung Gia Lợi vào chỗ trung hòa các xu hướng, bớt những 

chống đối nội bộ, để dồn nhiều nỗ lực cho việc phục hồi kinh tế. 

 

Ngày 4-11-1956, Hồng quân Liên Xô tiến vào thủ đô Budapest của Hung Gia Lợi qua ngả biên giới 
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Romania với trên 2.500 xe tăng và 200 ngàn bộ đội. Sự kiện này đã làm cho Thủ tướng Imre Nagy 

tức giận, lên đài phát thanh kêu gọi toàn quốc chống lại Hồng quân Liên Xô, cững như yêu cầu Liên 

Xô ngưng việc đem quân vào Budapest. Lúc đó, có khoảng 200 ngàn dân Hung Gia Lợi chạy tỵ nạn 

ra khỏi xứ. Dân Hung đã dùng xe bus, bàn ghế chận các ngả đường, không cho xe tăng Liên Xô tiến 

bào, nhưng chỉ cầm cự được 13 ngày thì bị Hồng quân Liên xô phá tan, Thủ tướng Imre Nagy chạy 

vào xin tỵ nạn ở tòa đại sứ Nam Tư, nhưng sau đó bị bắt cùng với hơn 1.000 người khác. Dưới sự 

chiếm đóng của Hồng quân Liên Xô, phe giáo điều chiếm lại ưu thế trong đảng Công Nhân Xã Hội 

Hung, đưa Janos Kadar lên làm Thủ tướng. Sau khi tái ổn định tình hình, Janos Kadar đưa cựu Thủ 

tướng Imre Nagy ra tòa, kết tội phản quốc. Imre Nagy bị xử tử vào ngày 26-6-1958, chôn ở một nghĩa 

trang vô danh. 

 

Kết Luận 

 

Cuộc cải cách chính trị ở Hung Gia Lợi đã diễn ra theo tiến trình tiệm tiến, với sự phân rã từ bên 

trong của đảng cầm quyền, đưa đến sự thắng thế từng bước của các đảng phái chống chính quyền, 

hợp thành lực lượng đối trọng với phe cộng sản giáo điều. Khác với Ba Lan, Hung Gia Lợi không có 

lực lượng lao động để châm ngòi các biến động chính trị và thành phần trí thức cũng không đóng vai 

trò tiên phong để khởi động cuộc đấu tranh như ở Tiệp Khắc. Thành phần trung gian và cải cách 

trong đảng Công Nhân Xã Hội Hung Gia Lợi với chủ trương bãi bỏ thể chế độc đảng, chấp nhận 

nguyên tắc đa đảng, đã làm cho nội bộ đảng cầm quyền phân hóa, đưa đến tình trạng lúng túng trong 

việc đối phó. Sự kiện phe trung gian và cải cách hợp lực đưa Karoly Grozs lên làm Tổng bí thư là một 

biến cố lớn mở đầu cho sự thắng thế của phe cải cách về sau này. Nhưng sự lưỡng lự, thiếu quả 

quyết của Karoly Grozs đã khiến cho phe cải cách bất mãn, từ đó phát sinh ra sự xung đột, tranh 

giành ảnh hưởng ngay chính trong thượng tầng lãnh đạo là Bộ chính trị, giữa phe cải cách và giáo 

điều. 

 

Giống như Ba Lan, có quá nhiều đảng phái xuất hiện trong quá trình công nhận sinh hoạt đa đảng ở 

Hung Gia Lợi, tạo ra sự hỗn loạn chính trị vì chính trong nội bộ nhóm chống đối đã không thống nhất 

mục tiêu chống lại đảng cầm quyền. Trong các đảng phái chống chính quyền Cộng sản, hai tổ chức 

lớn là Diễn Đàn Dân Chủ và Liên Minh Tự Do Dân Chủ đã có những xung đột về chính sách cải 

cách. Diễn Đàn Dân Chủ được hình thành do sự chủ xướng của giới văn nghệ sĩ, có ảnh hưởng 

trong giới trung lưu nên nhờ đó phát triển hạ tầng khá nhanh so với các tổ chức khác. Diễn Đàn Dân 

Chủ chủ trương Hung Gia Lợi trở về với con đường dân tộc, không đứng về phe tư bản hay cộng 

sản. Trong khi Liên Minh Tự Do Dân Chủ quy tụ những trí thức ở Thủ đô chủ trương thực hiện một 

chế độ tự do giống như các nước Tây Âu. Liên Minh Tự Do Dân Chủ không có nhiều hạ tầng cơ sở ở 

địa phương nhưng lại quy tụ được các chuyên viên kỹ thuật, và có ảnh hưởng trong thành phần "chất 

xám". 

 

Chính sự khác biệt về quan niệm và sự ủng hộ của giới quần chúng đối với các đảng phái, đã cho 

thấy những nhược điểm của chính quyền liên hiệp không cộng sản sau tổng tuyển cử tự do. Tiêu 

biểu nhất cho nhược điểm này là Diễn Đàn Dân Chủ đã không huy động được tầng lớp chuyên viên 

trí thức tham gia vào chính quyền để giúp hoạch định chính sách ổn định kinh tế phù hợp. Trong khi 

đó, Liên Minh Tự Do Dân Chủ có ảnh hưởng đối với nhóm trí thức thì lại không tham gia nội các. Kết 

quả là những nỗ lực cải cách của Diễn Đàn Dân Chủ liên tục gặp bế tắc, các đảng tham chính không 

tạo được sự thống nhất và đoàn kết, giữa chừng ly khai, cùng lúc kinh tế ngày một xuống dốc khiến 

cho quần chúng không còn tin tưởng nhiều vào các đảng phái. Đây là lý do giúp cho đảng Xã Hội 

(cựu cộng sản cải cách) chiếm được một số ghế kỷ lục 209 ghế trên 384 ghế, vượt xa những đảng 

phái đã từng chống lại đảng Xã Hội 4 năm trước đó.  
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Chương IV - Cuộc Cách Mạng Dân Chủ Tại Đông Đức  
(Trích một phần từ: Chương IV - Cuộc Cách Mạng Dân Chủ Tại Đông Đức trong tập sách "Đông Âu 

tại Việt Nam" của tác giả Lý Thái Hùng.) 

 

Sơ Lược Bối Cảnh Lịch Sử 

 

Ngày 30-4-1945, Hitler tự sát, bộ chỉ huy Đức Quốc Xã tan rã, ngày 7-5, quân đội Liên Xô, Anh, Pháp 

và Hoa Kỳ tiến chiếm thành phố Bá Linh. Đức Quốc Xã đầu hàng vô điều kiện, toàn bộ nước Đức đặt 

dưới sự kiểm soát của Hoa Kỳ, Anh, Pháp và Liên Xô. Ngày 17-7, Liên Xô, Hoa Kỳ và Anh họp 

thượng định ở Potsdam để quyết định về việc phân chia nước Đức như sau: 

 

a/ Nửa phía Bắc vùng cựu Đông Pomerania dành cho Liên Xô chiếm đóng, và cho đến khi hiệp ước 

về nước Đức được ký kết thì vùng lãnh thổ phía Đông của hai con sông Oder và Neisse được trả lại 

cho Ba Lan, vì đây là vùng đất của Ba Lan bị Đức chiếm từ trước. Năm 1950, Đông Đức đồng ý sự 

phân ranh này và chọn hai con sông Oder và Neisse làm biên giới giữa Đông Đức và Ba Lan. 

 

b/ Những vùng lãnh thổ còn lại được đặt dưới sự chiếm đóng của bốn nước Hoa Kỳ, Anh, Pháp và 

Liên Xô, chia nước Đức thành hai vùng Đông và Tây. Thành phố Bá Linh nằm trong vùng Đông Đức, 

dưới sự kiểm soát của Liên Xô, nhưng cũng bị chia làm hai, Đông Bá Linh do Liên Xô kiểm soát, Tây 

Bá Linh do ba nước Hoa Kỳ, Anh và Pháp chiếm đóng. 

 

 

Từ năm 1948, lãnh thổ Đức (Tây Đức) đặt dưới sự quản lý của ba nước Anh, Pháp và Hoa Kỳ đã 

thành lập Hội Đồng Nghị Viện nhóm họp ở Bonn để soạn thảo bản hiến pháp mới. Bản hiến pháp này 

được thông qua vào tháng 4-1949 và ngày 23-5-1949, Tây Đức chính thức thành lập nước Cộng Hòa 

Liên Bang và tổ chức cuộc tuyển cử đầu tiên sau Đệ Nhị Thế Chiến vào tháng 8. Ngày 15-9, Tiến sĩ 

Konrald Adenauer của đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo (CDU) được bầu làm Thủ tướng đầu tiên của 

Tây Đức, và liên tục tái đắc cử cho đến năm 1969. Trong khi đó, phần lãnh thổ do Liên Xô chiếm 

đóng (Đông Đức) cũng thành lập nước Cộng Hòa Dân Chủ Đức (DDR) vào ngày 7-10-1949, dưới sự 

lãnh đạo của Walter Ulbricht, Tổng bí thư đảng Thống Nhất Xã Hội Chủ Nghĩa Đức. 

 

Lúc đầu, thành phố Bá Linh tuy ở dưới hai thể chế khác nhau nhưng dân Đức vẫn có thể qua lại làm 

việc, mua bán... nhờ vậy mà thành phần bác sĩ, kỹ sư và ngay cả những người thợ chuyên môn ở 

bên Đông vẫn tìm được cơ hội để trốn qua sống bên Tây. Mặt khác lúc đó, nhà cửa và hàng tiêu 

dùng bên Đông rẻ hơn bên Tây nên người dân chọn nhà ở bên Đông, nhưng lại đi qua bên Tây làm 

việc. Đồng Đức mã bên Đông có giá trị gấp 4 đến 5 lần bên Tây khiến mọi người thích qua bên Tây 

mua sắm, việc này làm cho nền kinh tế bên Đông xuống dốc. Đến đầu năm 1960 số người bên Đông 

trốn qua Tây Đức càng lúc càng nhiều, khiến chính quyền Đông Đức vào ngày 13-8-1961 phải quyết 

định xây bức tường để ngăn chận làn sóng tỵ nạn. Bức tường Bá Linh, thường được thế giới gọi là 

"Bức tường ô nhục", cao từ 4 đến 5 mét, dài 45 cây số cắt ngang gần 200 con đường trong thành 

phố, và 120 cây số bao quanh phần thành phố Tây Bá Linh tiếp giáp với Đông Đức. Để kiểm soát 

bức tường này, công an Đông Đức đã xây 285 chòi canh ở những khu vực trọng yếu. Trong 28 năm 

bức tường Bá Linh tồn tại (1961-1989) có khoảng 5 ngàn người thành công trong việc vượt bức 

tường trốn thoát qua phiá Tây, nhưng có đến gần 200 người bị bắn chết ngay trên bờ tường hoặc khi 

vừa vượt qua được phía chân tường bên thành phố Tây Bá Linh. 

 

Đông Đức luôn luôn cố cạnh tranh với Tây Đức, nhưng Tổng bí thư Ulbricht phải thú nhận là năng 

suất của người thợ Đông Đức chỉ bằng ¼ người thợ bên Tây Đức. Vì vậy, trong đại hội đảng Thống 

Nhất Xã Hội Chủ Nghĩa Đức lần thứ 6 vào năm 1963, Trung ương đảng đưa ra kế hoạch tân kinh tế: 

"Hệ Thống Mới Hoạch Định và Hướng Dẫn Nền Kinh Tế Quốc Dân". Với chính sách này Đông Đức 

chấp nhận nguyên lý tiền lời, cho người dân có quyền sở hữu xí nghiệp và tự quyết định vấn đề sản 

xuất. Đông Đức chấp nhận để cho vật giá thay đổi theo giá cả thị trường, công nhân viên ngoài tiền 

lương còn được tiền thưởng nếu sản xuất có lời, điều này đã kích thích sự sản xuất của người lao 

động nên nền kinh tế của Đông Đức tiến hơn các nước xã hội chủ nghĩa khác vào thời đó. 
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Ngoài ra, Đông Đức cho các xí nghiệp được tự vay mượn vốn ngân hàng trung ương để đầu tư, 

nhưng nếu hàng tồn kho vượt quá quy định của kế hoạch, xí nghiệp phải trả thêm một số phân lời 

nhiều hơn lãi suất bình thường. Biện pháp này nhằm buộc các ban quản trị xí nghiệp phải chịu trách 

nhiệm về vấn đề lời lỗ của xí nghiệp khi vay vốn. Nhờ những chính sách này nên từ thập niên 60 đến 

70, nền kinh tế Đông Đức khá ổn định so với các nước trong vùng và nổi bật về lãnh vực thể dục đối 

với thế giới. Nhưng đến tháng 5-1971, khi Erich Honecker lên thay thế Walter Ulbricht trong vai trò 

Tổng bí thư đảng Thống Nhất Xã Hội Chủ Nghĩa Đức, kiêm luôn chức Chủ tịch nhà nước Cộng Hòa 

Dân Chủ Đức, ông ta đã áp dụng trở lại nguyên tắc trung ương tập quyền, hủy bỏ tất cả những kế 

hoạch cải tổ của Ulbricht. 

 

Mặt khác, để cạnh tranh kinh tế với Tây Đức, từ đầu thập niên 80, sau Đại hội đảng Thống Nhất Xã 

Hội Chủ Nghĩa Đức lần thứ 10 (1981), Honecker ban hành chính sách "phát triển kinh tế theo chiều 

sâu xã hội chủ nghĩa" (Sozialistiche Intensivierung) mà mục tiêu nhắm tới là tăng cường đầu tư kỹ 

thuật để gia tăng năng suất của các xí nghiệp. Theo chính sách này, Honecker cho sát nhập nhiều xí 

nghiệp quốc doanh để thành lập gần 200 đại tổ hợp công ty đa ngành, cho ban giám đốc của các đại 

tổ hợp được nhiều quyền tự trị về ngoại thương cũng như đầu tư vào nghiên cứu, phát minh. Mặc dù 

trên lý thuyết, Đông Đức cho các đại tổ hợp công ty được quyền tự quản, nhưng các chính sách kinh 

doanh sản xuất vẫn do trung ương chỉ đạo, vì vậy mà giá cả và các mặt hàng sản xuất đã không đủ 

linh động thích ứng theo các điều kiện thị trường nên luôn luôn bị thua lỗ. 

 

Ngoài ra, chính sách trung ương tập quyền đã khiến người dân không còn ham muốn làm việc, nạn 

tham nhũng cửa quyền phổ biến ở mọi cấp, khiến cho nền kinh tế liên tục phá sản, tạo ra tình trạng 

bất mãn trong quần chúng. Trên lý thuyết, hiến pháp Đông Đức quy định người dân làm chủ đất 

nước, nhưng trên thực tế mọi quyền lực đều nằm trong tay một thiểu số trong Bộ chính trị của đảng 

Thống Nhất Xã Hội Chủ Nghĩa. Cùng lúc, những cải cách chính trị bùng nổ ở Ba Lan và Hung Gia Lợi 

đã làm cho ngọn gió dân chủ thổi ngược lại Đông Đức, khiến cho người dân bắt đầu có những nỗ lực 

phản kháng từ hình thức phủ nhận một số chính sách do chính quyền đưa ra cho đến việc đình công, 

lãn công, đòi hỏi cải cách lan rộng ở nhiều nơi. 

 

Trước tình hình như trên, Honecker và Bộ chính trị đảng Thống Nhất Xã Hội Chủ Nghĩa Đức vẫn 

ngoan cố, tiếp tục duy trì chính sách bế quan, thụ động không chịu "đổi mới", mặc dù Gorbachev có 

đưa ra lời khuyến cáo mạnh mẽ. Thực ra, Honecker và Bộ chính trị theo dõi rất kỹ các biến cố ở Ba 

Lan và Hung Gia Lợi, nhưng tự ái, cho là nếu thay đổi thì hóa ra Đông Đức đi theo con đường dân 

chủ hóa như Tây Đức, mất bản chất xã hội chủ nghĩa của Đông Đức, vì vậy Honecker chủ trương 

không làm theo Gorbachev, cho rằng Đông Đức đã cải cách xong không cần phải làm việc này. Sự 

ngoan cố và cố chấp của Honecker trước làn sóng đòi dân chủ ở các nước lân cận dâng cao đã làm 

cho cục diện chính trị tại Đông Đức thay đổi. 

 

Những Diễn Biến Chính Trị 

 

Dân Đông Đức Vưọt Biên Giới Xin Tỵ Nạn 

 

Ngày 2-5-1989, Hung Gia Lợi mở cửa biên giới với nước Áo. Hung là quốc gia đầu tiên trong khối 

Cộng sản Đông Âu cũ mở cửa biên giới cho người dân qua lại với khối Tây Âu. Lợi dụng sự kiện này, 

từ tháng 6 đến tháng 8, hàng trăm gia đình ở Đông Đức lấy cớ đi nghỉ hè đã tràn ngập tại các cửa 

biên giới với Hung Gia Lợi và Tiệp Khắc, xin vượt tuyến qua nước Áo để tỵ nạn chính trị tại Tây Đức. 

Trước sự kiện này, Hung Gia Lợi, Tiệp Khắc mở các cuộc hội nghị với Đông Đức nhằm tìm biện 

pháp giải quyết, nhưng trong khi hai bên chưa có chính sách cụ thể thì chính quyền Hung Gia Lợi và 

Tiệp Khắc đã ngầm cho người Đông Đức chạy vào sứ quán Tây Đức tại Budapest và Prague. Tin tức 

này được nhanh chóng loan tải ngược lại Đông Đức khiến cho mỗi ngày có hàng ngàn người Đông 

Đức chạy qua Hung để xin tỵ nạn tại Tây Đức. Cho đến tháng 9, chính quyền Honecker vẫn chưa có 

một đối sách cụ thể, nên Hung Gia Lợi quyết định cho người tỵ nạn Đông Đức di chuyển sang Tây 

Đức, qua ngả nước Áo. Từ ngày 30-9 đến 4-10, hơn 17 ngàn người Đông Đức di chuyển sang Tây 

Đức bằng xe lửa băng qua hai nước Ba Lan và Tiệp Khắc. Đặc biệt là đêm mồng 4 tháng 10, 6 

chuyến xe lửa chở 11 ngàn người tỵ nạn Đông Đức đã rời thủ đô Prague, Tiệp Khắc, thực hiện cuộc 

hành trình băng ngang qua lãnh thổ Đông Đức để vào Tây Đức. 
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Việc băng ngang lãnh thổ Đông Đức là một thoả thuận ngầm giữa các quốc gia liên hệ, nhằm đỡ làm 

mất mặt chính quyền Đông Đức. Nó cho người ta hiểu rằng, những người tỵ nạn đã được trao trả 

cho Đông Đức, rồi sau đó, Đông Đức cho họ sang Tây Đức vì lý do nhân đạo. Trong đêm này, công 

an Đông Đức bố trí đầy khắp các ga xe lửa nơi đoàn xe đi qua để ngăn chận những người dân Đông 

Đức bất chấp nguy hiểm, tìm cách nhảy bám vào các toa xe. Trong khi đó, sứ quán Tây Đức tại Tiệp 

Khắc, Ba Lan, Bulgaria và Hung Gia Lợi, đã phải báo động vì không còn chỗ chứa những người 

Đông Đức tìm cách leo rào vào sứ quán để xin tỵ nạn chính trị. Để ngăn chận làn sóng tỵ nạn, chính 

quyền Đông Đức cho đóng cửa biên giới phía Tiệp Khắc; nhưng dân chúng bất chấp, tiếp tục đổ dồn 

về phía biên giới Hung. Tình trạng trên đã đặt Đông Đức ở vào tình thế vô cùng khó khăn: Hoặc để 

ngăn chận đoàn người tỵ nạn thì phải ra lệnh cấm tất cả dân chúng Đông Đức không được đi du lịch 

sang các nước xã hội chủ nghĩa anh em. Hoặc là nhắm mắt làm ngơ để cho dân ào ạt trốn ra nước 

ngoài. Đến ngày 4 tháng 11, Đông Đức quyết định mở cửa biên giới Hung, cho dân Đông Đức "tự do" 

tỵ nạn sang Tây Đức, và ngày 9-11, quyết định mở cửa biên giới phía Tây Đức. 

 

Thành Phố Leipzig Khởi Động Cuộc Đấu Tranh 

 

Leipzig là thành phố công nghiệp hóa học nổi tiếng của Đông Đức, nhưng rất cũ, trang thiết bị quá lạc 

hậu. Ngoài ra, thành phố Leipzig bị ô nhiễm môi sinh rất nặng nên đã phát sinh ra nhiều chứng bệnh 

hiểm nghèo. Khi làn sóng người Đông Đức chạy sang các nước Hung Gia Lợi, Tiệp để xin tỵ nạn tại 

Tây Đức, việc này đã tạo sức bật cho quần chúng nổi dậy mạnh mẽ hơn. Tối thứ hai 27- 9, trí thức, 

sinh viên và công nhân tại thành phố Leipzig bắt đầu cuộc biểu tình đòi chính quyền trả lại quyền lực 

đúng nghĩa cho nhân dân. Họ đã chọn tối thứ hai hàng tuần, sau thánh lễ ở nhà thờ sẽ tụ tập biểu 

tình tại công trường Karl Marx. Ngày 9-10, hơn 80 ngàn người đã tràn ra khắp các trục lộ giao thông 

ở Leipzig để tham gia cuộc biểu tình tuần hành. Đây là cuộc biểu tình đầu tiên và lớn nhất, kể từ khi 

đảng Cộng sản Đông Đức đàn áp cuộc nổi dậy của giai cấp công nhân vào tháng 6 năm 1953. 

 

Các đơn vị công an phối hợp với lực lượng mật vụ của Bộ nội vụ đã đàn áp để giải tán đoàn biểu 

tình. Việc đàn áp xảy ra ở nhiều nơi như trong khuôn viên thánh đường Gethsemane, St. Nikolai... 

song vẫn không ngăn cản được làn sóng người xuống đường. Để tránh tin tức về cuộc đàn áp có thể 

bị tiết lộ ra thế giới bên ngoài, công an Đông Đức ngăn cấm phóng viên và ký giả ngoại quốc di 

chuyển đến những nơi có biểu tình. Nhưng cuộc biểu tình của 80 ngàn người tại Leipzig vẫn được 

loan tải rộng rãi trên thế giới tạo một chấn động lớn trong dư luận. Một tuần sau, vào tối thứ hai 16-

10, số người xuống đường lên đến 150 ngàn người. Đến ngày 23-10 sau khi Honecker tuyên bố từ 

chức số người biểu tình lên đến 200 ngàn người, rồi nửa triệu người vào ngày 6-11. Khí thế của cuộc 

biểu tình tại Leipzig đã lan rộng một cách nhanh chóng đến những thành phố lớn như Dresden, 

Berlin, Potsdam... 

 

Các Tổ Chức Chống Chính Quyền Xuất Hiện 

 

Trong khi quần chúng Đông Bá Linh biểu tình chống bầu cử gian lận, thì ngày 10-9-1989, Nữ sĩ 

Barbel Bohley cùng với 29 trí thức, văn nghệ sĩ thành lập "Diễn Đàn Mới" (Neues Forum) đòi tự do 

sinh hoạt chính trị và tự do ngôn luận. Sau khi cuộc biểu tình ở Leipzig bùng nổ thì có thêm hai tổ 

chức đấu tranh khác ra đời gồm nhóm Dân Chủ Thức Tỉnh (Democratic Awakening) và nhóm Sáng 

Kiến Cho Hòa Bình và Nhân Quyền (Initiative For Peace and Human Rights), dưới sự hậu thuẫn tích 

cực của Giáo hội Tin Lành. Trong ba nhóm kể trên, nhóm Diễn Đàn Mới mạnh nhất, quy tụ 25 ngàn 

thành viên tại 14 thành phố lớn ở Đông Đức. Lúc đầu, nhóm "Diễn Đàn Mới" được sự hậu thuẫn 

mạnh mẽ của dân chúng, sinh viên, trí thức, như một lực lượng chính trị quần chúng để đối kháng với 

nhà nước Cộng sản Đông Đức, nhưng Barbel Bohley đã phủ nhận chức năng này mà chỉ muốn duy 

trì Diễn Đàn Mới như một diễn đàn tư tưởng. 

 

Các nhóm chống chính quyền tuy có mục tiêu chung là đòi tự do dân chủ, nhưng lại có quá nhiều dị 

biệt về đường lối đấu tranh. Những nhóm dựa vào hệ thống Giáo Hội Tin Lành không dám đi quá xa, 

họ rất thận trọng trong việc chống đối chế độ, với chủ trương đạt một thỏa hiệp để chính quyền Cộng 

sản Đông Đức cho phép một số người chống chế độ được phép hoạt động. Trong khi đó Giáo Hội 

Tin Lành tuy hậu thuẫn tích cực cho các nhóm nhưng lại không có điều kiện quy tụ các nhóm để tạo 
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một lực đối đầu mạnh mẽ với chế độ. Nhóm Diễn Đàn Mới thì không chủ trương lật đổ chế độ, gồm 

những người tranh đấu được kết hợp lại một cách lỏng lẻo, chỉ đưa ra đường lối chung chung, đòi 

hỏi đối thoại thực sự giữa chính quyền và nhân dân, nhưng lại không trình bày được một sáng kiến 

nào về cải cách để buộc chính quyền thực hiện. 

 

Tổng Bí Thư Honecker Từ Chức 

 

Ngày 7-10-1989, Đông Đức tổ chức kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Cộng Hòa Dân Chủ Đức. Erich 

Honecker tổ chức ăn mừng rất quy mô tại Đông Bá Linh, và mời rất nhiều lãnh tụ đảng Cộng sản các 

nước đến tham dự như để biểu dương sức mạnh của ông ta và đảng Cộng sản Đông Đức trước sự 

thoái trào của các đảng Cộng sản ở Ba Lan, Hung Gia Lợi và Tiệp Khắc vào lúc đó. Lợi dụng dịp tổ 

chức này, công nhân, sinh viên và giới trí thức đã xuống đường cầm biểu ngữ đòi Honecker từ chức. 

Mật vụ Đông Bá Linh được lệnh đàn áp thẳng tay, khiến hàng chục người bị thiệt mạng và hàng trăm 

người bị bắt. Cuộc đàn áp này đã gây chấn động dư luận, chính Gorbachev đã can thiệp và yêu cầu 

Honecker phải "đổi mới" thể chế. 

 

Ngày 16-10, hơn 150 ngàn người biểu tình rầm rộ tại thành phố Leipzig để chống đối hành động đàn 

áp của công an ở Đông Bá Linh. Ngày 18-10, Bộ chính trị đảng Thống Nhất Xã Hội Chủ Nghĩa Đức 

nhóm họp chấp thuận cho Honecker từ chức chủ tịch Nhà Nước vì lý do sức khỏe. Nhưng do một số 

áp lực trong nội bộ Đảng, Bộ chính trị đã thu hồi tất cả những chức vụ khác trong đảng của 

Honecker. Tuy vậy, dân chúng Đông Đức vẫn chưa hài lòng. Công nhân và giới trí thức vẫn tiếp tục 

biểu tình đòi đem Honecker ra tòa xét xử về tội đã ra lệnh bắn vào những người Đông Đức vượt bức 

tường Bá Linh tỵ nạn và tội biển thủ công quỹ của gia đình Honecker. Để xoa dịu những phẫn hận 

của quần chúng, ngày 23-11-1989, Trung ương đảng Thống Nhất Xã Hội Chủ Nghĩa chỉ thị cho Ban 

kiểm tra trung ương đảng mở cuộc điều tra về gia đình Honecker. Đến ngày 3-12, Trung ương đảng 

quyết định khai trừ Erich Honecker ra khỏi đảng. Ngày 29-1-1990, Honecker bị bắt để điều tra, nhưng 

được phóng thích sau đó. 

 

Cuối năm 1990, Erich Honecker bí mật chạy sang Liên Xô và lẩn trốn trong sứ quán Chí Lợi ở Mạc 

Tư Khoa. Sau khi Liên Xô sụp đổ vào tháng 12-1991, Honecker quyết định xin tỵ nạn chính trị, nhưng 

bị chính quyền thống nhất Đức đòi dẫn độ về Bá Linh để chịu cuộc xét xử về những tội ác đã gây ra 

trong thời gian cầm quyền. Một hồ sơ khởi tố dày 800 trang của toà án liên bang cáo buộc Honecker 

49 tội trạng liên quan đến các vụ khủng bố ám sát các nhân vật đối lập, ra lệnh xây cất và gài chất nổ 

dọc theo bức tường Bá Linh, gây thiệt mạng cho 350 người tìm tự do, cướp đoạt của công gần 9 

triệu Mỹ kim để phục vụ cho nhu cầu cá nhân... 

 

Bức Tường Bá Linh Sụp Đổ 

 

Ngay sau khi Honecker từ chức Tổng bí thư, Hội Nghị Lần Thứ 9 của Ban chấp hành Trung ương 

Đảng Thống Nhất Xã Hội Chủ Nghĩa Đức nhóm họp đã đề cử Egon Krenz lên thay thế. Egon Krenz 

đã từng làm Bí thư Đoàn Thanh Niên Tự Do Đức trong nhiều năm giống như Honecker, thuộc phe 

giáo điều. Egon Krenz tiếp tục đường lối của Honecker và ra lệnh cho mật vụ khủng bố và đàn áp 

những người lãnh đạo các phong trào biểu tình. Egon Krenz còn loại những đảng viên đòi hỏi cải 

cách ra khỏi đảng, khiến cho nội bộ đảng bắt đầu phân hóa. Các cơ sở đảng đã ra kiến nghị phê 

phán sự bảo thủ và ngoan cố của Bộ chính trị, nhiều đảng viên bỏ sinh hoạt khiến cho cơ sở đảng lúc 

này rơi vào tình trạng tê liệt. Vì vậy, tại Hội nghị lần thứ 10 của Ban chấp hành Trung ương đảng 

Thống Nhất Xã Hội Chủ Nghĩa nhóm họp vào ngày 8-11-1989, những cán bộ lãnh đạo trong Bộ chính 

trị từ chức. Egon Krenz miễn cưỡng chấp nhận đối thoại với các lực lượng quần chúng chống đảng 

để cải thiện tình hình. 

 

Phần lớn những đòi hỏi của phong trào chống đối vào giai đoạn đó là yêu cầu chính quyền Egon 

Krenz phải giải quyết nạn tham nhũng và đưa những cựu viên chức nhà nước đảng viên tham ô ra 

tòa, đòi giải tán lực lượng mật vụ và tách rời đảng ra khỏi các cơ chế quốc gia. Đặc biệt vào thời 

điểm đó, hầu hết các cơ quan truyền thông của Đông Đức bắt đầu ngả về phía quần chúng, loan tải 

các cuộc biểu tình nhiều hơn và vạch trần những câu chuyện tham nhũng, hối lộ của các viên chức 

nhà nước và phê phán cán bộ nhà nước cũng như đòi hỏi sự đối thoại nghiêm chỉnh giữa nhà nước 
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với các lực lượng quần chúng đấu tranh. Áp lực đấu tranh của quần chúng được sự hậu thuẫn của 

các cơ quan truyền thông đã đẩy chế độ Egon Krenz rơi vào sự lúng túng và phải lần lượt nhượng bộ 

những đòi hỏi của các nhóm biểu tình. 

 

Nương theo sự lúng túng này, các phong trào quần chúng đưa ra yêu sách là ngày nào chính quyền 

Đông Đức chưa gỡ bỏ bức tường Bá Linh, ngày đó chưa chứng tỏ thực tâm đối thoại để xây dựng 

nền chính trị dân chủ. Những áp lực này cộng với tình trạng hàng ngàn dân chúng vượt biên giới 

chạy sang Tây Đức tỵ nạn đã làm cho bộ phận lãnh đạo đảng rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan. 

Cuối cùng, sau cuộc họp ngắn, Trung ương đảng Thống Nhất Xã Hội Chủ Nghĩa Đức cho phổ biến 

một bản thông cáo đọc trên đài truyền hình vào lúc 6 giờ 57 phút tối ngày mồng 9-11-1989. Nội dung 

tuyên cáo rất ngắn gọn nhưng tạo sự phấn khởi không chỉ cho người dân Đức mà cho cả thế giới, là 

chính quyền Đông Đức chấp thuận cho người dân được tự do qua Tây Đức một cách vô điều kiện. 

Sự kiện này mang ý nghĩa là bức tường Bá Linh sụp đổ. 

 

Ngay hôm sau ngày bức tường Bá Linh được mở cửa, vào ngày 10-11, tại thành phố Leipzig, hơn 

500 ngàn công nhân, dân chúng, trí thức và cả một số đảng viên chủ trương cải cách trong đảng 

Thống Nhất Xã Hội Chủ Nghĩa Đức tham gia cuộc biểu tình quy mô đòi Tổng bí thư Egon Krenz từ 

chức chủ tịch Nhà nước. Cũng từ cuộc biểu tình này, khẩu hiệu được đưa ra và sử dụng thống nhất 

trên cả nước là "thống nhất nước Đức". Ngày 13-11-1989, chính quyền Cộng sản Đông Đức đã đưa 

một nhân vật tương đối ôn hòa là Hans Modrow lên làm Thủ tướng. Nhưng vào thời gian đó, tình 

hình Đông Đức như đàn ong vỡ tổ, mọi sinh hoạt ở trong tình trạng vô chính phủ. Nhân viên nhà 

nước lo thủ thân, không dám lấy bất cứ quyết định gì, trong khi đó mọi sinh hoạt bị dừng lại, và người 

ta chỉ còn bàn tính chuyện đi biểu tình mà thôi. Hầu hết các nhà máy, công trường ngưng hoạt động, 

công nhân viên, quần chúng, sinh viên tụ tập chế diễu chế độ và hô khẩu hiệu đòi thống nhất nước 

đất nước. 

 

Đảng Thống Nhất Xã Hội Chủ Nghĩa Đức Phân Rã 

 

Ngày 1-12-1989, Quốc hội Đông Đức biểu quyết với đa số phiếu, hủy bỏ điều khoản áp đặt vai trò 

lãnh đạo nhà nước và xã hội của đảng Thống Nhất Xã Hội Chủ Nghĩa Đức. Trong khi đó, từ khi 

Honecker từ chức vào tháng 10-1989, đảng Thống Nhất Xã Hội Chủ Nghĩa Đức có đến 2 triệu 300 

ngàn đảng viên, vậy mà chỉ hai tháng sau, khi những cuộc biểu tình của quần chúng bộc phát ở khắp 

nơi, số đảng viên bỏ đảng đã lên đến hơn 1 triệu người. Cho đến tháng 11-1989, số đảng viên còn lại 

khoảng 1 triệu 200 ngàn người, nhưng rất ít tham gia sinh hoạt. Trước tình trạng bi thảm này, trong 

Hội nghị bất thường của Trung ương đảng vào ngày 3-12, Tổng bí thư Egon Krenz, Bộ chính trị và 

Trung ương đảng tuyên bố từ chức và quyết định triệu tập đại hội đại biểu khẩn cấp để giải quyết nhu 

cầu chấn chỉnh nội bộ nhằm duy trì sự tồn tại của đảng. Đại hội đảng bất thường khai mạc vào ngày 

8-12-1989 đã biểu quyết thay đổi cơ cấu tổ chức bằng cách bãi bỏ cơ chế Trung ương đảng, Bộ 

chính trị, chỉ giữ lại hai trách vụ Chủ tịch và Tổng bí thư đảng. Quyết định này nhằm loại bỏ hình thức 

dân chủ tập trung cũng như mô hình tổ chức đảng của thời Stalin, với mục tiêu mở rộng sinh hoạt 

dân chủ trong đảng. Đại hội đã bầu Gregor Gysi, 41 tuổi, lên làm Chủ tịch đảng thay thế Egon Krenz. 

Gregor Gysi nguyên là thủ lãnh Luật sư đoàn dưới thời Honecker, có nhiệm vụ (trên nguyên tắc) 

chấn chỉnh lại nội bộ đảng. 

 

Đại hội cũng bàn đến vấn đề thay đổi tên đảng sao cho phù hợp với hoàn cảnh mới, nhưng nội bộ đã 

phân làm hai nhóm chủ trương hai tên khác nhau. Một nhóm thì chủ trương sử dụng tên cũ là đảng 

Thống Nhất Xã Hội Chủ Nghĩa (SED), nhóm khác thì đề nghị thay thế chữ Thống Nhất thành Dân 

Chủ, gọi là đảng Dân Chủ Xã Hội Chủ Nghĩa Đức (PDS), nhưng không có kết luận chung cuộc. Vì 

không muốn làm phân rã đảng, nên đại hội đã không biểu quyết tên đảng mà để cho hai nhóm tùy 

nghi sử dụng. Đây là dấu hiệu cuối cùng của sự hợp nhất. Đại hội đảng được tổ chức vào ba ngày 

cuối tháng 2-1990, quyết định không thể tiếp tục dùng hai tên đảng trong một đảng mà đồng ý đổi tên 

đảng là Dân Chủ Xã Hội Chủ Nghĩa (PDS). Sau đó, một nhóm khuynh tả trong đảng PDS đã tách ra 

cùng với một thành phần tả khuynh ngoài đảng, liên kết thành lập đảng Xã Hội Dân Chủ Đức (SPD), 

cùng tên với một đảng tả khuynh bên Tây Đức. Mục tiêu của nhóm này là muốn tìm sự hậu thuẫn của 

đảng Xã Hội Dân Chủ bên Tây Đức để có phương tiện hoạt động. 
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Tổng Tuyển Cử Tự Do 

 

Theo dự định lúc đầu, Đông Đức sẽ tổ chức cuộc tổng tuyển cử tự do vào tháng 9-1990, nhưng vì 

tình hình ngày một khó khăn, chính trị bất ổn, kinh tế phá sản, và áp lực quần chúng ngày một lên 

cao, nên đảng Dân Chủ Xã Hội Chủ Nghĩa Đức và chính quyền Hans Modrow phải gấp rút xúc tiến 

cuộc bầu cử tự do vào ngày 18-3-1990. Đây có thể coi như một cảnh làm đám cưới để chạy tang. 

Cuộc tuyển cử này bầu ra 400 ghế quốc hội (gọi là Nghị Hội Nhân Dân). Phương thức tái thống nhất 

hai nước là đề tài tranh luận của các đảng phái trong cuộc bầu cử này. Ngoài ra, bên Tây Đức cũng 

đã móc nối những thành phần ở phía Đông đứng ra lập một số tổ chức có liên hệ với Tây Đức, để ra 

ứng cử. Đặc biệt là Liên Minh của đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo và Xã Hội Thiên Chúa Giáo 

(CDU-CSU) bên Tây đã cung cấp tiền bạc và phương tiện giúp cho đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo 

bên Đông ra tranh cử với một lực lượng rất hùng hậu. 

 

Dĩ nhiên cuộc bầu cử đã đưa đến kết quả như tại nhiều nước Cộng sản ở trong khối Đông Âu cũ là 

các đảng chống chính quyền Đông Đức như đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo, đảng Xanh, Đảng Dân 

Chủ Tỉnh Thức, Liên Minh Dân Chủ Tự Do, Liên Đoàn Xã Hội Đức chiếm quá bán trong Quốc hội. 

Trong khi đó, đảng Dân Chủ Xã Hội, thuộc nhóm cực tả của cựu đảng Cộng sản Đông Đức nhờ 

được sự hậu thuẫn của đảng SPD bên Tây Đức nên chiếm được 21% số phiếu, còn đảng Dân Chủ 

Xã Hội Chủ Nghĩa Đức của phe chủ trương cải cách trong cựu đảng Cộng sản Đông Đức, chỉ chiếm 

được 16% số phiếu. Lothar De Maizière, Chủ tịch đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo Đông Đức được 

Quốc hội đề cử làm Thủ tướng không cộng sản đầu tiên sau 40 năm thống trị của đảng Cộng sản 

Đông Đức, để thành lập chính phủ liên hiệp với đảng Dân Chủ Xã Hội. 

 

Ngày 9-4-1990, Thủ tướng Lothar De Maizière công bố danh sách tân nội các liên hiệp. Đảng Dân 

Chủ Thiên Chúa Giáo chiếm 11 ghế trong số 24 ghế Bộ trưởng, đảng Dân Chủ Xã Hội chiếm 7 ghế. 

Sáu ghế còn lại chia ra như sau: ba ghế cho Liên Minh Dân Chủ Tự Do, 2 ghế cho Liên Đoàn Xã Hội 

Đức và 1 ghế cho đảng Dân Chủ Tỉnh Thức. Điều làm nhiều người ngạc nhiên vào lúc đó là Thủ 

tướng Lothar De Maizière đã đề cử Markus Meckel (Chủ tịch đảng Dân Chủ Xã Hội, vừa mới thay thế 

Ibrabhin Boehme phải từ chức vì dính líu vào các vụ đàn áp biểu tình trong năm 1989) làm Bộ trưởng 

Ngoại giao. Sáu chức Bộ trưởng còn lại mà đảng Dân Chủ Xã Hội nắm giữ là Thương mại, Tài 

chánh, Lao động và Xã hội, Truyền thông, Canh nông, Nghiên cứu và Kỹ thuật. Peter Michel Diestal, 

Tổng thư ký Liên Đoàn Xã Hội Đức giữ chức Bộ trưởng Nội vụ. Mục sư Rainer Eppelmann, chủ tịch 

đảng Dân Chủ Tỉnh Thức được chọn làm Bộ trưởng Quốc phòng và Giải trừ quân bị. 

 

Thống Nhất Nước Đức 

 

Đúng ngày 3-10-1990, căn cứ theo điều 23 của hiến pháp Cộng Hòa Liên Bang Đức (Tây Đức) 5 tiểu 

bang của Đông Đức tự động sát nhập vào Tây Đức nâng số tiểu bang của Cộng Hòa Liên Bang Đức 

lên thành 16 tiểu bang, có diện tích 356.910 cây số vuông, dân số gần 81 triệu người (1992), thủ đô 

đặt tại Bá Linh (cho đến năm 1993 Thủ đô vẫn đặt ở Bonn). Hiện nay Cộng Hòa Liên Bang Đức áp 

dụng hiến pháp của Tây Đức ban hành ngày 23-5-1949, theo chế độ cộng hòa, quốc hội gồm hai 

viện: Hạ Viện Liên Bang (Bundestag) gồm 662 ghế, nhiệm kỳ 4 năm, và Thượng Viện Liên Bang 

(Bundesrat) có 68 ghế, gồm đại biểu chính thức của các Tiểu bang. Mỗi tiểu bang được quyền đề cử 

từ 3 đến 6 đại biểu tùy theo tiểu bang lớn hay nhỏ. 

 

Vào ngày đó, cả nước Đức vui mừng được thống nhất, hầu hết các nơi đều tổ chức những buổi lễ 

lớn nhỏ để mừng ngày thống nhất. Ngày hôm sau mồng 4-10, Quốc hội Liên bang Đức nhóm họp tại 

trụ sở Quốc hội cũ thời Đức Quốc Xã ở Thủ đô Bá Linh, các đảng bắt đầu cuộc tranh luận về ngân 

sách dành cho công cuộc tái thống nhất quốc gia. Chủ tịch đảng Dân Chủ Xã Hội (SPD) phê phán 

chính quyền của Thủ tướng Helmut Kohn đã không thành thực cho biết toàn bộ ngân sách phải chi 

cho kế hoạch tái thiết Đông Đức, mà chỉ nói từng phần để thu hút phiếu mà thôi. Để phản luận lại, 

Thủ Tướng Kohn đã kêu gọi dân Đức không chỉ nghĩ đến những số tiền dành cho vấn đề tái thiết 

Đông Đức mà còn cả những ngân khoản phải chi cho vấn đề thống nhất nước Đức, tức là những 

khoản nợ khác mà Tây Đức phải trả cho Đông Đức đã vay mượn trước đó. Lần đầu tiên sau khi 

thống nhất không đầy một tuần, Thủ tướng Helmut Kohn cho biết chính quyền Tây Đức đã phải chi 

khoảng 1.000 tỷ Đức mã cho việc tái thống nhất Đông Đức. 
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Ngày 14-10-1990, Cộng Hòa Liên Bang Đức tổ chức bầu cử quốc hội cấp tiểu bang cho các vùng 

thuộc cựu Đông Đức. Liên minh của đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo và đảng Xã Hội Thiên Chúa 

Giáo của Thủ tướng Helmut Kohn chiếm số phiếu cử tri cao nhất ở 4 trong 5 tiểu bang tổ chức bầu 

cử. Trong khi đó những ứng viên của các đảng tả khuynh hay cựu cộng sản thất bại nặng nề, kể cả 

đảng Dân Chủ Xã Hội. Điều này cho thấy là quần chúng Đông Đức kỳ vọng rất nhiều vào chính sách 

phục hưng kinh tế sau thống nhất của chính quyền Thủ tướng Kohn và đây là điều tốt giúp cho đảng 

Dân Chủ Thiên Chúa Giáo chiến thắng trong kỳ bầu cử thống nhất tới. 

 

Ngày 2-12-1990, nước Đức thống nhất đã tổ chức bầu cử Quốc hội Liên bang đầu tiên sau hơn 30 

năm chia cắt. Kết quả cuộc bầu cử thống nhất như sau: Liên minh Dân chủ Thiên Chúa Giáo và đảng 

Xẫ hội Thiên Chúa Giáo, chiếm 319 ghế đạt tỷ lệ 43,8% phiếu; đảng Dân Chủ Tự Do (FDP) được 79 

ghế, chiếm tỷ lệ 11% phiếu. Hai đảng này đã liên hiệp thành lập chính quyền và chiếm quá bán trong 

quốc hội với 398 ghế. Trong khi đó, đảng Dân Chủ Xã Hội (SPD) được 239 ghế, chiếm 33,5%; đảng 

Xanh thất bại từ 49 ghế xuống còn có 8 ghế, chiếm tỷ lệ 5,1%; đảng Dân Chủ Xã Hội PDS (cựu cộng 

sản) chỉ được 17 ghế, chiếm 2,4%. 

 

Kết Luận 

 

Khác với Hung Gia Lợi hay Tiệp Khắc, tại Đông Đức không có một tổ chức chính trị nào được hình 

thành một cách quy mô để hướng dẫn quần chúng đấu tranh mà chỉ là sự kết hợp giữa nhiều khuynh 

hướng chính trị, vận động người dân qua các cuộc biểu tình để tạo rối loạn chính trị, từng bước đẩy 

nhà cầm quyền Đông Đức rơi vào thế thoái lui, nhượng bộ. Có thể nói cuộc cách mạng tại Đông Đức 

là cuộc cách mạng quần chúng, không có lực lượng chính trị lãnh đạo, mặc dù có một số tổ chức 

chống chính quyền ra đời vào lúc đó. Sự ngoan cố của Honecker và Bộ chính trị của đảng Thống 

Nhất Xã Hội Chủ Nghĩa Đức, trong bối cảnh nhượng bộ và thoái lui của các đảng Cộng Sản Ba Lan, 

Hung Gia Lợi đã là hành động khiêu khích sự căm phẫn của thành phần công nhân, trí thức tại một 

số thành phố, trong đó thành phố Leipzig được coi là cái nôi khởi động chống đối nhà nước một cách 

mạnh mẽ và liên tục nhất. 

 

Giống như Ba Lan, tuy Giáo hội Tin Lành tại Đức không chủ động quy tụ các lực lượng đấu tranh 

nhưng đã góp phần đáng kể trong việc khuyến khích các tín hữu tham gia những cuộc biểu tình mỗi 

tối thứ hai hàng tuần sau thánh lễ. Ngoài ra, Giáo Hội cũng đã giúp đỡ che giấu thành phần chủ chốt 

trong các cuộc biểu tình khi bị công an, mật vụ Đông Đức truy lùng. Nhưng Đông Đức mau chóng tan 

rã và tiến đến việc thống nhất trong một thời gian kỷ lục, một phần nhờ vào những hỗ trợ từ Tây Đức 

trên hai lãnh vực. Thứ nhất là trong thời gian xảy ra các cuộc biểu tình và đình công từ giữa năm 

1989 đến đầu năm 1990, các đảng phái và truyền thông Tây Đức đã thực hiện rất nhiều chương trình 

"tuyên truyền", vừa kích thích khí thế đấu tranh của quần chúng, vừa tác động làm soi mòn hàng ngũ 

đảng viên cán bộ trong đảng Thống Nhất Xã Hội Chủ Nghĩa Đức. Thứ hai là chính quyền Helmut 

Kohn đã có những nỗ lực đưa nhiều phái đoàn theo kiểu sứ giả đi vận động các quốc gia Tây 

phương và Liên Xô về kế hoạch thống nhất của mình, cũng như cam kết gìn giữ hòa bình cho toàn 

vùng Âu Châu sau khi thống nhất. Đặc biệt là Tây Đức đã phải đồng ý chi một số tiền lớn cho Liên Xô 

để nước này không gây khó khăn cho các nỗ lực thống nhất đất nước của Tây Đức vào thời đó.  
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Chương V - Cuộc Cách Mạng Dân Chủ Tại Tiệp Khắc  
(Trích một phần từ: Chương V - Cuộc Cách Mạng Dân Chủ Tại Tiệp Khắc trong tập sách "Đông Âu 
tại Việt Nam" của tác giả Lý Thái Hùng.) 
 
Sơ Lược Bối Cảnh Lịch Sử 

 

Bản đồ Tiệp Khắc trước khi phân chia vào năm 1991. 

Cộng hòa Tiệp Khắc được chính thức thành lập vào ngày 14-11-1918, và trở thành trung tâm kinh tế 
và chính trị mẫu mực cho toàn vùng Trung Âu. Vào những năm gần cuối Thế Chiến Thứ Hai, Liên Xô 
bắt tay với Đồng Minh tổng phản công quân Phát xít Đức ở mặt trận phía Đông Âu Châu, Tổng thống 
Benes nhận định rằng Liên Xô sẽ chi phối quyền lực tại Đông Âu sau Thế Chiến, nên đã tìm cách liên 
lạc với Liên Xô và móc nối với những người lãnh đạo đảng Cộng sản Tiệp. Tháng 12-1943, chính 
quyền Benes ký một hiệp ước hữu nghị với Liên Xô, và qua sự "đề nghị" của Stalin, các thế lực 
chống Phát xít Đức của Tiệp Khắc đã thành lập Mặt Trận Quốc Dân bao gồm nhiều đảng phái kể cả 
đảng Cộng sản Tiệp Khắc. Dưới sự chiếm đóng của Hồng quân Liên Xô, Mặt Trận Quốc Dân tổ chức 
tổng tuyển cử vào tháng 5-1946, đảng Cộng sản Tiệp Khắc chiếm 37,9% số ghế, trở thành đảng 
mạnh nhất. Tổng thống Benes chỉ định Klement Gottwalt, một cán bộ của đảng Cộng sản làm Thủ 
tướng, thành lập chính quyền liên hiệp. 
 
 
Kể từ năm 1947, khi sự xung đột giữa Hoa Kỳ và Liên Xô lên cao điểm đưa đến cuộc chiến tranh 
lạnh, thì sự xung đột ngấm ngầm từ lâu giữa phe không cộng sản và phe cộng sản trong chính quyền 
liên hiệp Tiệp Khắc bùng nổ lớn. Đến tháng 2-1948, những thành viên không cộng sản trong chính 
phủ liên hiệp tổng từ chức, thừa dịp này, đảng Cộng sản Tiệp Khắc vận động những người lao động 
ủng hộ đảng cộng sản tổ chức biểu tình áp lực Tổng thống Benes phải để cho đảng cộng sản thành 
lập chính quyền đơn độc. Cuối cùng Tổng thống Benes đã phải nhượng bộ. Tháng 5-1948, quốc hội 
Cộng sản thông qua bản hiến pháp mới, nhưng Tổng thống Benes không đồng ý ký lệnh ban hành. 
Chính quyền Klement Gottwalt tổ chức trưng cầu dân ý bản hiến pháp, đa số cử tri bỏ phiếu ủng hộ 
nên Tổng thống Benes phải từ chức vào ngày 7-6-1948. Thủ tướng Klement Gottwalt được đề cử lên 
thay thế. Kể từ đó đảng Cộng sản Tiệp Khắc độc chiếm quyền lực cai trị. 

 

http://4.bp.blogspot.com/-CzzUQHaKE7g/T5GqNlKiOLI/AAAAAAAAAT8/A8PmPzxV2-o/s1600/1-Czechoslovakiamap.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-Ujk08SpoJT0/T5GqWl9g78I/AAAAAAAAAUE/sH94lY7wjp0/s1600/2-AlexanderDubleckchong.jpg
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Thủ Tướng Alexander Dubcek 
kêu gọi dân chúng chống Liên Xô năm 1968. 

Sau khi nắm quyền trong tay, đảng Cộng sản Tiệp Khắc bắt đầu áp dụng chính sách cải tạo theo 
khuôn mẫu Stalin. Tình trạng suy thoái kinh tế cùng với chính sách cai trị rập khuôn theo đường lối 
độc tài của Stalin đã làm cho nội bộ đảng Cộng sản Tiệp Khắc phân hóa. Một số lớn đảng viên nhìn 
thấy là con đường cải tổ của Stalin quá cực đoan và chỉ đưa đến bế tắc, nhưng sự nhận thức này 
khá trễ so với Ba Lan và Hung Gia Lợi. Vì vậy mà mãi đến hơn 10 năm sau, Tiệp Khắc mới có phong 
trào chống đường lối Stalin vào năm 1968, trong khi Ba Lan và Hung Gia Lợi đã nổi dậy từ năm 
1956. Tháng 1-1968, làn sóng cải cách bắt đầu lớn mạnh khi Tổng bí thư Antoni Novotny (theo 
đường lối cực đoan của Stalin) bị giải nhiệm, phía cải cách đề cử Alexander Dubcek, một người Tiệp 
Khắc gốc Slovak lên làm Tổng bí thư. Dubcek tuyên bố bãi bỏ đường lối xây dựng xã hội chủ nghĩa 
theo kiểu Stalin, chủ xướng đường lối "xã hội chủ nghĩa nhân bản". Biến cố này được gọi là "Mùa 
Xuân Prague" (1968). 
 
Lo sợ những chương trình cải cách của Tiệp Khắc có thể ảnh hưởng đến các nước Đông Âu và nhất 
là gây nguy hiểm cho quyền lãnh đạo khối cộng sản của mình, Liên Xô quyết định dùng quân sự để 
lật đổ chế độ Alexander Dubcek. Đêm 20-8-1968, hơn 500 ngàn Hồng quân Nga và quân đội của bốn 
nước Đông Âu "anh em" trong khối Warsaw gồm Đông Đức, Ba Lan, Hung Gia Lợi và Bảo Gia Lợi 
(Romania tuyên bố không tham gia) đã tiến vào chiếm đóng Tiệp Khắc. Mặc dù đạo quân Liên Xô 
khống chế toàn lãnh thổ, nhưng nhiều nhóm chống đối vẫn tiếp tục chống trả ở một số địa phương, 
nhất là các đài phát thanh bí mật tiếp tục hoạt động và kêu gọi dân chúng Tiệp bất hợp tác với Hồng 
quân Liên Xô. Tuy vậy, chỉ một vài tuần lễ sau, các lực lượng chống đối của quần chúng đều bị dẹp 
tan, Tổng bí thư Alexander Dubcek và toàn bộ cán bộ đảng của phe cải cách bị giải nhiệm. Tiệp Khắc 
bị đặt dưới sự chiếm đóng của 75 ngàn Hồng quân Liên Xô kể từ đó. 
 
Tháng 4-1969, Gustav Husak lên làm Tổng bí thư, bắt đầu áp dụng chế độ Liên bang, nhưng bãi bỏ 
toàn bộ chương trình cải tổ do cựu Tổng bí thư Alexander Dubcek đưa ra trước đây. Những người 
nào không đồng ý với chính sách của Gustav Husak đều bị loại ra khỏi đảng và bị bắt đi tẩy não. Sau 
khi lên làm Tổng bí thư, Gustav Husak đã loại gần 500 ngàn người ra khỏi đảng, trong khi đó, lại ban 
đặc quyền đặc lợi cho những đảng viên giáo điều để bảo vệ quyền lực tuyệt đối cho Gustav Husak. 
Tổng bí thư Gustav Husak hoàn toàn lệ thuộc hẳn vào Liên Xô, ở trong nước thì triệt để đàn áp và 
khủng bố, đối ngoại thì chỉ giao thiệp với Liên Xô và các nước Cộng sản trong khối Comecon mà thôi. 
 
Mặc dù Hồng quân Liên Xô dập tắt công cuộc thay đổi của những người Cộng sản cải cách Tiệp 
Khắc, nhưng trong lòng dân Tiệp Khắc vẫn duy trì ngọn lửa cách mạng. Nhiều người sau khi bị loại 
ra khỏi guồng máy đảng và chính quyền đã trở về đời sống công nhân tiếp tục lên tiếng chống đối 
những chính sách cai trị độc tài của Gustav Husak và thành lập những tổ chức bí mật để chống lại. 
Đặc biệt là vào năm 1977, gần 700 trí thức và cựu đảng viên thuộc phe cải cách của đảng Cộng sản 
Tiệp đã ký tên vào bản Hiến Chương Nhân Quyền, gọi tắt là nhóm Hiến Chương 77, vạch trần bản 
chất cai trị độc tài bất hợp hiến và vi phạm bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền của đảng Cộng sản. 
Sự xuất hiện của nhóm Hiến Chương 77 tạo sự chú ý của dư luận thế giới, do đó, chính quyền Cộng 
sản Tiệp Khắc đã thẳng tay khủng bố các thành viên ký tên và quản thúc những người lãnh đạo của 
phong trào. Đại diện cho nhóm này là Kịch tác gia Vaclav Havel, bị chế độ khủng bố giam giữ nhiều 
lần tổng cộng 5 năm. 
 
Những Diễn Biến Chính Trị 
 
Những Chống Đối Của Quần Chúng Bùng Nổ 
 
Tháng 10-1989, tin tức về việc Honecker từ chức Chủ tịch đảng Cộng sản Đông Đức đã làm cho nội 
bộ đảng Cộng sản Tiệp bị rúng động, nhưng ngoài mặt, Milos Jakes vẫn ngoan cố không chịu thay 
đổi. Trong khi đó, Thủ tướng Tiệp Khắc Ladislav Adamec, nhân chuyến thăm viếng nước Áo vào 
ngày 20-10-1989, tuyên bố ca ngợi biến cố "Mùa Xuân Prague" và sẵn sàng đối thoại với nhóm trí 
thức chống đối. Sau khi bức tường Bá Linh bị phá bỏ, trong một đại hội của Liên Minh Thanh Niên Xã 
Hội Chủ Nghĩa Tiệp Khắc tổ chức vào ngày 11-11-1989, trước sự tham dự đông đảo của nhiều nhân 
vật cao cấp trong đảng Cộng sản Tiệp Khắc và trước mặt Tổng bí thư Milos Jakes, Ủy viên trung 
ương đảng Vasil Mohorita tuyên bố là đảng Cộng sản Tiệp Khắc muốn sống còn thì phải thay đổi và 
chấp nhận thể chế đa đảng. Lời tuyên bố này không những chỉ gây phân hóa trong nội bộ đảng Cộng 
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sản Tiệp, trước các biến cố ở Ba Lan, Đông Đức mà còn "bật đèn xanh" cho những tổ chức quần 
chúng bắt đầu phát động các chủ điểm chống chính quyền. 

 

Kịch Tác Gia Vaclav Havel (Trái) 
đón tiếp cựu Thủ Tướng Alexander 

Dubcek (Phải) trở về Thủ Đô Prague 
từ nơi bị lưu đày. 

Từ ngày 11 đến ngày 13-11-1989, một tổ chức quần chúng bảo vệ môi sinh đã liên tiếp tổ chức các 
cuộc biểu tình ở thành phố kỹ nghệ Teprins, giáp biên giới Đông Đức, đòi hỏi chính quyền Cộng sản 
Tiệp Khắc giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường trong thành phố. Mặc dù các cuộc biểu tình bị công 
an Tiệp Khắc đàn áp và ém nhẹm, nhưng những người chống đối đã tìm cách vượt qua biên giới 
Đông Đức, chuyền các tin này cho ký giả Tây Âu để phổ biến ngược lại vào Tiệp Khắc. Ngày 16-11-
1989, đoàn nhạc giao hưởng nổi tiếng thế giới của Tiệp Khắc là Czech Fill, trong một buổi trình diễn 
tại thủ đô Prague, đã công bố một bản văn có chữ ký của toàn thể thành viên trong đoàn, gửi cho 
chính quyền Tiệp Khắc đòi hỏi phải tôn trọng nhân quyền, chấp nhận tự do dân chủ. Đoàn nhạc giao 
hưởng này còn tuyên bố bãi bỏ tất cả những khế ước trình diễn cho các đài của chính quyền cho đến 
khi nào những yêu cầu trên được đáp ứng. 
 
Trong khi đó, chiều ngày 17-11-1989, Hội sinh viên tại Prague đã tổ chức buổi hội thảo tại trường đại 
học y khoa Kalr để tưởng niệm Jan Opletal, một sinh viên anh hùng bị Phát xít Đức giết vào năm 
1939. Số người tham dự cuộc hội thảo tăng dần và tiếng la hét cũng từ từ chuyển về chiều hướng 
chống đối các giới lãnh đạo đảng Cộng sản Tiệp Khắc. Lúc đầu cảnh sát cho sinh viên diễn hành với 
điều kiện không được vào trung tâm thành phố, nhưng khi đến gần Kịch Trường Berlin, đoàn tuần 
hành đã hô to khẩu hiệu "Đả đảo Jakes", "Jakes phải từ chức", một số sinh viên đã tách đoàn tuần 
hành tiến thẳng vào thành phố. Nhóm tuần hành này đụng độ với lực lượng công an ngay trên đại lộ 
National, khởi đầu cho mọi xáo trộn. 
 
Lực lượng công an chận đầu đoàn biểu tình, nhưng phía sau đoàn biểu tình không hề biết nên vẫn 
đẩy tới, và dân chúng thấy lạ nên từ mọi hướng cùng đổ về làm khúc nghẽn này mỗi lúc một đông. 
Khi ấy từ trong đám đông, một sinh viên nhảy ra tấn công vào hàng rào công an ở phía trước, mở 
đầu cho việc công an ra tay đàn áp đoàn biểu tình, đánh một số người bị thương. Trong sự hỗn loạn 
đó, một sinh viên bị công an đánh vào đầu đến bất tỉnh, các sinh viên khác nhào lên kéo sinh viên bị 
đánh ra khỏi vòng vây của công an và thi thể của anh được gói vào một lá cờ Tiệp Khắc dính đầy 
máu. Tức thì người xung quanh loan tin có một sinh viên bị đánh chết để kích động thêm sự phẫn nộ 
trong đoàn biểu tình. Hai hôm sau một đài phát thanh Tây phương cho biết nạn nhân tên là Martin 
Smid, sinh viên ban Toán tại Đại học Prague, bị công an đánh chết trên đường phố và mang đi biệt 
tích. Bản tin này càng làm cho sự phẫn nộ của quần chúng bộc phát mạnh. Nhưng trong thực tế thì 
không có sinh viên nào chết trong cuộc đàn áp này. 
 
Diễn Đàn Dân Sự (Civic Forum) Ra Đời 
 
Tin tức về việc công an đàn áp và gây tử thương cho một sinh viên vào đêm 17-11-1989 đã được 
truyền đi một cách nhanh chóng trong Thủ đô Prague và một số thành phố lớn lân cận. Sáng ngày 
hôm sau, 18-11-1989, toàn thể sinh viên đã bãi khoá, thực hiện biểu ngữ, truyền đơn kêu gọi dân 
chúng chống lại hành động đàn áp của chính quyền và kêu gọi toàn quốc tổng đình công vào ngày 
27-11-1989. Hậu thuẫn cho lời kêu gọi của sinh viên, nhóm Hiến Chương 77 ra một thông cáo phản 
đối hành động đàn áp sinh viên của chính quyền cộng sản và ủng hộ cuộc tổng đình công. Nhóm 
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nghệ sĩ của Kịch Trường Berlin đã tuyên bố ngưng trình diễn 1 tuần lễ để phản đối sự đàn áp này. 
Song song, nhóm quản trị Kịch Trường Prague đã cho các tổ chức sinh viên, Hiến Chương 77 sử 
dụng địa điểm này làm nơi tổ chức các cuộc hội họp chống chính quyền. Từ chiều ngày 18-11-1989, 
học sinh, sinh viên và thanh niên từ các nơi đã đổ về công trường Wenceslas tổ chức mít tinh chống 
chính quyền. Mặc dù trời rất lạnh với những cơn gió buốt người, nhưng sinh viên và thanh niên cứ 
mỗi chiều lại tụ tập tại đây để biểu tình đòi Tổng bí thư Milos Jakes từ chức. 
 
Đêm ngày 19-11-1989, tại Kịch trường Prague, nhóm Hiến Chương 77, Ủy ban Helsinki, Phong trào 
đấu tranh cho tự do và quyền lợi quốc gia, Câu lạc bộ tái sinh Xã hội chủ nghĩa và một số tổ chức 
chống chính quyền khác đã tham dự một cuộc hội thảo chính trị, chính thức công bố thành lập Diễn 
Đàn Dân Sự (Civic Forum) để lãnh đạo phong trào vận động "dân chủ hóa" Tiệp Khắc. Diễn Đàn Dân 
Sự đã bầu ra một hội đồng đại biểu gồm có 18 người, đa số là của nhóm Hiến Chương 77, do Kịch 
Tác Gia Vaclav Havel làm đại diện. Nhóm Diễn Đàn Dân Sự đã công bố một bản kiến nghị đối với 
đảng Cộng sản Tiệp Khắc gồm ba điểm: 1) Toàn thể lãnh đạo đảng phải từ chức; 2) Thành lập uỷ 
ban điều tra vụ đàn áp sinh viên vào tối ngày 17-11-1989; 3) Phóng thích toàn bộ tù chính trị. Nếu 
chính quyền không thực thi ba điều này, nhóm Diễn Đàn Dân Sự sẽ ủng hộ sinh viên để thực hiện 
cuộc đình công trên toàn quốc vào ngày 27-11-1989. Nhằm biểu dương lực lượng và áp lực đảng 
Cộng sản phải thỏa mãn ba yêu cầu đưa ra, nhóm Diễn Đàn Dân Sự đã tổ chức một cuộc mít tinh với 
hơn 200 ngàn người tham gia vào ngày 21-11-1989. Để đối phó với những chống đối của Diễn Đàn 
Dân Sự, ban lãnh đạo đảng Cộng sản đã liên tục tổ chức các cuộc họp, nhưng vì ý kiến xung đột một 
cách gay gắt nên không thống nhất được phương thức giải quyết. 
 
Tổng Bí Thư Milos Jakes Từ Nhiệm 
 
Ngày 23-11-1989, hơn 300 ngàn người đã tham gia một cuộc biểu tình tại công trường Wenceslas, 
những người không vào được công trường thì đứng dọc theo hai đường phố. Phe giáo điều trong 
đảng đã cấm tất cả công nhân ở trong những công đoàn có liên hệ đến đảng Cộng sản tham gia biểu 
tình, nhưng hoàn toàn vô hiệu quả, chính những người này lại tham gia hăng hái nhất. Cuộc chỉnh lý 
nội bộ đảng Cộng sản Tiệp Khắc bắt đầu vào 8 giờ sáng ngày 24-11-1989 với quyết định thay thế 
một số nhân vật trong ban lãnh đạo. Bảy người trong số 13 nhân vật thuộc Hội đồng lãnh đạo đảng bị 
giải nhiệm, trong đó có Tổng bí thư Milos Jakes, và đương kim Tổng thống Gustav Husak. Trung 
ương đảng bầu Karel Urbanek, một nhân vật thuộc phe cải cách đã bị thất sủng một thời gian sau 
cuộc nổi dậy vào năm 1968, lên làm Tổng bí thư. Nhưng Hội nghị lại cho lưu nhiệm một số nhân vật 
giáo điều như Lenalto, Miroslav Stepan, trong Hội đồng lãnh đạo; tuy nhiên, Thủ tướng Ladislav 
Adamec, người chủ trương đối thoại với nhóm Diễn Đàn Dân Sự thì bị loại ra khỏi Hội đồng lãnh đạo 
vì lý do "kỷ luật". Điều này cho thấy là tuy Milos Jakes bị áp lực phải từ chức, nhưng phe giáo điều 
vẫn còn chiếm ưu thế trong đảng. Vì vậy, sau khi hay tin Milos Jakes từ chức được loan truyền vào 4 
giờ chiều, hơn 100 ngàn người đã tụ họp tại công trường Wenceslas, Vaclav Havel xuất hiện trong 
đoàn biểu tình, lên tiếng kêu gọi mọi người phải tiếp tục đấu tranh. 
 
Để tiếp tục tạo áp lực đòi hỏi thành phần giáo điều từ chức, Diễn Đàn Dân Sự đã tổ chức một cuộc 
biểu tình vào chiều 25-11-1989. Mặc dù cuộc biểu tình chính thức khai mạc lúc 2 giờ chiều, nhưng từ 
sáng sớm, dưới trời mưa tuyết, đã có hàng trăm ngàn người từ các thành phố lân cận đổ về để tìm 
chỗ đứng tại vận động trường Letha. Khi cuộc biểu tình khai mạc, đã có đến hơn nửa triệu người 
tham dự, bằng 1/3 dân số thành phố Prague. Trong buổi mít tinh này có sự hiện của đầy đủ các 
khuôn mặt đang chống lại nhóm giáo điều của đảng Cộng sản Tiệp Khắc. Trong cuộc biểu tình này, 
Vaclav Havel, đại diện cho Diễn Đàn Dân Sự cực lực công kích thành phần lãnh đạo giáo điều của 
đảng Cộng sản Tiệp Khắc và ca ngợi sự sáng suốt của Thủ tướng Adamec. Ông Havel đã lập lại 3 
yêu cầu đưa ra trước đây, và đòi hỏi chính quyền Cộng sản phải mở rộng truyền thông quốc doanh 
để có sự tham gia của người ngoài đảng, đồng thời xác nhận ngày 27-11-1989 là ngày tổng đình 
công toàn quốc. 
 
Buổi tối ngày 25-11-1989, ban chấp hành Trung ương đảng mở cuộc họp khẩn cấp, kéo dài đến sáng 
để giải quỵết những yêu sách của Diễn Đàn Dân Sự. Khi phiên họp bắt đầu, nhóm lãnh đạo giáo điều 
tiếp tục chủ trương không nói chuyện và cực lực công kích Diễn Đàn Dân Sự là tổ chức phản động. 
Nhưng sau đó, nhóm cải cách đã phản công và đòi hỏi những cán bộ giáo điều như Lenalto, Miroslav 
Stepan phải từ chức, nếu không đảng sẽ tan rã. Sự hăm dọa của phe cải cách đã khiến cho Trung 
ương đảng phải nhượng bộ, và Hội nghị đã đề cử một số cán bộ có khuynh hướng cải cách vào thay 
thế, trong đó có Vasil Mohorita, một nhân vật thân cận với Thủ tướng Ladislav Adamec, chủ trương 
tích cực đối thoại với Diễn Đàn Dân Sự. Đây có thể coi là thắng lợi đầu tiên của nhóm cải cách, vì 
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những nhân vật giáo điều lần lượt bị mất chức. 
 
Đối Thoại Giữa Chính Quyền Với Diễn Đàn Dân Sự 
 
Ngay từ đầu, nhóm Diễn Đàn Dân Sự không chủ trương đối thoại với lãnh đạo đảng Cộng sản Tiệp 
Khắc, vì biết là không giải quyết được vấn đề. Nhưng nhóm Diễn Đàn Dân Sự lại chủ trương đối 
thoại với chính quyền Tiệp Khắc, đứng đầu là Thủ tướng Ladislav Adamec, với mục tiêu từng bước 
lôi kéo hàng ngũ cán bộ muốn thay đổi về phía quần chúng, tạo phân hóa trong nội bộ đảng. Đó là 
chiến lược làm suy yếu tiềm lực đảng Cộng sản từ bên trên cùng với các đòi hỏi thay đổi của quần 
chúng từ bên dưới. 
 
Từ ngày 21-11-1989, nhóm Diễn Đàn Dân Sự đã có những cuộc thảo luận với Thủ tướng Ladislav 
Amadec, nhưng tại những lần thảo luận sơ bộ này, ông Vaclav Havel chưa tham dự chính thức. 
Cuộc đối thoại giữa Diễn Dàn Dân Sự và chính quyền cộng sản Tiệp Khắc chính thức bắt đầu từ 11 
giờ sáng ngày 26-11-1989. Phía Diễn Đàn Dân Sự có 9 người gồm Kịch tác gia Vaclav Havel, Luật 
sư Jan Carnogursky, Kinh tế gia Vaclav Klaus.... Phía chính quyền cũng có 9 người gồm Thủ tướng 
Ladislav Adamec, Phó Chủ tịch Mặt Trận Quốc Dân kiêm Chủ tịch đảng Xã Hội là Kzela... Bàn hội 
nghị là hình chữ nhật. Trong khi cuộc đối thoại tiến hành, buổi trưa ngày 27-11-1989, tất cả các gác 
chuông nhà thờ và còi hụ của hầu hết các công trường đều đồng loạt kêu vang, chính thức báo hiệu 
cuộc tổng đình công hai tiếng đồng hồ bắt đầu. Diễn Dàn Dân Sự đã coi cuộc đình công như là một 
hình thức trưng cầu dân ý, về việc có chấp nhận sự độc tài của đảng Cộng sản hay không. 
 
Chính Quyền Mới Ra Đời 
 
Từ ngày 28-11-1989, chính quyền Adamec và Diễn Đàn Dân Sự bắt đầu thảo luận về giải pháp chính 
trị. Phía Diễn Đàn Dân Sự đòi hỏi phía chính phủ phải thực hiện một số điều: Một là cải tổ nội các, 
mời những trí thức có khả năng chuyên môn không phải là đảng viên Cộng sản tham gia chính 
quyền. Hai là xóa bỏ điều quy định vai trò lãnh đạo của đảng Cộng sản đối với xã hội và quốc gia 
trong Hiến pháp. Chính quyền Adamec đã đồng ý về sự đòi hỏi này. Căn cứ vào những thoả thuận 
với Diễn Đàn Dân Sự, ngày 29-11-1989, Thủ tướng Ladislav Adamec đề nghị Quốc hội Liên bang 
thảo luận việc tu chính Hiến Pháp. Trong khi đó Tổng bí thư đảng Karel Urbanek lên đài truyền hình 
với giọng đanh thép kêu gọi đảng viên và quần chúng cương quyết chống lại sự thỏa hiệp của Thủ 
tướng Adamec với Diễn Đàn Dân Sự. Nhưng những lời kêu gọi của Karel Urbanek không còn được 
ai quan tâm. Quốc hội Liên bang đã chính thức biểu quyết bãi bỏ ba điều khoản trong Hiến pháp Tiệp 
Khắc như: 

 Điều 4, quy định vai trò lãnh đạo của đảng Cộng sản. 
 Điều 6, quy định vai trò lãnh đạo của đảng Cộng sản đối với Mặt trận quốc dân. 
 Điều 16, quy định vai trò nền giáo dục giảng dây theo chủ thuyết Mác Lênin 

 
Nhưng vấn đề thành lập tân chính quyền đã gặp một số trở ngại. Phía Diễn Đàn Dân Sự đòi hỏi nội 
các phải mời những trí thức có khả năng chuyên môn tham gia, riêng Bộ trưởng Nội vụ phải là nhân 
vật không cộng sản, còn Bộ trưởng Quốc phòng có thể là một đảng viên Cộng sản nhưng không hiện 
dịch. Ngày 3-12-1989, Thủ tướng Adamec đề nghị danh sách tân nội các, trong đó ông lưu nhiệm 16 
bộ trưởng thuộc đảng Cộng sản Tiệp Khắc, nhường 5 ghế bộ trưởng không quan trọng cho đảng Xã 
Hội (1 người), đảng Nhân Dân (1 người) và các nhóm đối lập (3 người). Nhóm Diễn Đàn Dân Sự 
tuyên bố không chấp nhận thành phần nội các này và đòi hỏi trong vòng 1 tuần lễ phải thành lập lại 
nội các, đồng thời yêu cầu chính quyền Adamec phải chuẩn bị tổ chức Tổng Tuyển Cử tự do trong 
vòng 6 tháng tới. Để tạo thêm áp lực, Diễn Đàn Dân Sự tổ chức một cuộc biểu tình tuần hành vào 
ngày 4-12-1989 với hơn 300 ngàn người tham dự. Trong cuộc biểu tình này, Vaclav Havel tuyên bố 
nếu đến ngày 11-12-1989 mà Thủ tướng Ladislav Adamec không tổ chức lại nội các mới, thì ông sẽ 
thực hiện cuộc tổng đình công lần thứ hai. Nội dung yêu cầu này đã được đại diện của Diễn Đàn Dân 
Sự trao cho chính quyền trong cuộc đối thoại vào sáng ngày 5-12-1989. 
 
Kịch Tác Gia Vaclav Havel Được Bầu Làm Tổng thống 
 
Thủ tướng Marian Calfa tuyên bố rằng nội các của ông chỉ là chính quyền chuyển tiếp cho đến khi tổ 
chức xong tổng tuyển cử tự do. Nội các này sẽ giải quyết ba vấn đề: Một là chọn người làm Tổng 
thống thay thế Gustav Husak đã từ chức; Hai là chọn thời điểm và phương pháp tổ chức cuộc Tuyển 
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cử; Ba là giải quyết việc Hồng quân Liên Xô đang trú đóng tại Tiệp Khắc. Ngày 12-12-1989, đệ nhất 
Bí thư đảng Cộng sản Tiệp Khắc là Vasil Mohorita đề nghị dời lại cuộc tuyển cử để cùng tổ chức bầu 
cử Tổng thống trực tiếp. Mục tiêu của Vasil Mohorita khi đưa ra đề nghị này là muốn mua thời gian 
để tìm một nhân vật tương đối sáng giá, thân cộng để loại trừ đối thủ Vaclav Havel. Tuy nhiên Hội 
Nghị Bàn Tròn vào ngày 14-12-1989 đã bác bỏ đề nghị của Mohorita, chủ trương tiếp tục áp dụng 
nguyên tắc Quốc hội Liên Bang bầu Tổng thống, và nhiệm kỳ Tổng thống này chỉ có tính cách chuyển 
tiếp. Ngày 22-12-1989, Hội Nghị Bàn Tròn chính thức đồng ý đề cử Vaclav Havel làm ứng cử viên 
Tổng thống. Trong khi đó, để dung hòa vấn đề sắc tộc, Hội nghị đã để cử cựu Tổng thống Alexander 
Dubcek thuộc sắc tộc Slovak ra làm Chủ tịch Quốc hội Liên bang (gồm có hai viện Viện Nhân Dân và 
Viện Dân Tộc). 
 
Ngày 28-12-1989, Quốc hội Liên bang thông qua luật bầu bổ khuyết dân biểu, và bầu Alexander 
Dubcek làm dân biểu của Viện Dân Tộc. Với tư thế đó, cựu Tổng thống Dubcek được sắp xếp ra làm 
chủ tịch Quốc hội Liên bang. Ngày 29-12-1989, dưới sự chủ tọa của tân Chủ tịch Quốc hội Liên bang 
Alexander Dubcek, Thủ tướng Marian Calfa đã đề cử Vaclav Havel vào chức vụ Tổng thống. Được 
quốc hội liên bang bỏ phiếu tín nhiệm với đa số quá bán, Vaclav Havel chính thức trở thành Tổng 
thống không cộng sản sau hơn 40 năm độc chiếm của đảng Cộng sản, kể từ khi cố Tổng thống 
Benes bị cưỡng bách từ chức vào tháng 6-1948. 
 
Tổng Tuyển Cử Tự Do 
 
Cuộc tuyển cử tự do được tổ chức vào ngày 10-6-1990. Diễn Đàn Dân Sự (của Cộng hòa Czech) và 
Phong Trào Công Chúng Chống Bạo Động (của Cộng hòa Slovak) chiếm 170 ghế trong số 350 ghế 
của Quốc hội Liên bang. Quốc hội Liên bang có 2 viện gồm Viện Nhân Dân có 200 ghế và Viện Dân 
Tộc có 150 ghế (chia đều cho hai sắc dân Czech và Slovak, mỗi bên 75 ghế). Trong Viện Nhân Dân, 
Diễn Đàn Dân Sự và Phong Trào Công Chúng Chống Bạo Động chiếm được 87 ghế, đảng Cộng sản 
Tiệp Khắc chỉ chiếm được 27 ghế. Số ghế còn lại chia cho các đảng nhỏ như Xanh Lục, Phong Trào 
Dân Chủ Thiên Chúa Giáo Slovak, đảng Nhân Dân, Liên Minh Xã Hội Tự Do... Trong Viện Dân Tộc, 
Diễn Đàn Dân Sự chỉ chiếm được 50 ghế trong cánh sắc dân Czech, còn Phong Trào Công Chúng 
Chống Bạo Động chiếm được 33 ghế trong cánh sắc dân Slovak. 
 
Mặc dù Diễn Đàn Dân Sự và Phong Trào Công Chúng Chống Bạo Động chiếm ưu thế, nhưng 2 tổ 
chức này không thể thành lập chính quyền riêng mà phải liên hiệp với một số đảng phái khác, trừ 
đảng Cộng sản Tiệp Khắc. Thủ tướng Marian Calfa đã bỏ đảng Cộng sản ra tranh cử với tư thế của 
Phong Trào Công Chúng Chống Bạo Động nên được tiếp tục tín nhiệm vào vai trò Thủ tướng. Nội 
các mới của Thủ tướng Marian Calfa đã loại bỏ các đảng viên cộng sản, thay thế bởi 2 người của 
Phong Trào Dân Chủ Thiên Chúa Giáo Slovak và 6 thành viên độc lập. Trong chính phủ mới này, 
kinh tế gia Valtr Komarek bị loại ra khỏi nội các, người thay thế là Vaclav Vales, một chuyên gia kinh 
tế độc lập, trong chức vụ Phó Thủ tướng đặc trách cải cách kinh tế. Vladimir Dlouhy được tái chỉ định 
làm Bộ trưởng Kinh tế và ông Vaclav Klaus tiếp tục giữ chức Bộ trưởng Tài chánh, cả hai là thành 
viên của Diễn Đàn Dân Sự. Điều này cho thấy là nội các bắt đầu ngả theo hướng cải cách kinh tế thị 
trường nhanh chóng. Ngoài ra, Thủ tướng Marian Calfa còn phải cân bằng số thành viên sắc tộc 
Slovak và Czech trong chính quyền, với kết quả là phía Cộng hòa Czech chiếm 10 ghế, Slovak chiếm 
6 ghế. 
 
Quá Trình Phân Ly 
 
Bước vào năm 1991, tình hình chính trị ở Tiệp Khắc rất hỗn loạn. Các đảng phái trong Cộng hòa 
Slovakia tổ chức biểu tình đòi tự trị. Không giống như các Cộng hòa Slovenia và Croatia của Liên 
bang Nam Tư cũ, Cộng hòa Slovakia của Tiệp Khắc rất nghèo và là vùng đất thí nghiệm kế hoạch 
công nghiệp nặng của cựu Tổng bí thư Gusatac Husak nên bị ô nhiễm về môi trường rất nặng nề. 
Cộng hòa Slovakia không đồng ý chủ trương đẩy nhanh tốc độ cải tổ kinh tế thị trường của chính 
quyền Liên bang. Họ chủ trương phải cải cách từng bước và giải quyết cấp thời công ăn việc làm cho 
công nhân. Sự xung đột giữa sắc dân Slovak với chính quyền Liên bang bùng nổ lớn khi Thủ tướng 
Cộng hòa Slovakia là Vladimir Meciar cùng 7 bộ trưởng khác bị áp lực của chính quyền Liên bang 
phải từ chức vào đầu tháng 5-1991, vì không chấp nhận đường lối cải tổ của Liên bang. Ngày 19-5-
1991, hơn 50 ngàn người đã tụ tập biểu tình tại thủ phủ Bratislava của Slovakia đòi tổ chức lại cuộc 
tổng tuyển cử. Trong khi đó, Tổng thống Vaclav Havel muốn đem vấn đề đòi tự trị của sắc dân 
Slovak ra trưng cầu dân ý. Vấn đề này đã được đưa ra thảo luận tại Quốc hội Liên bang và được 
quốc hội đồng ý tổ chức trưng cầu dân ý vào tháng 1-1992, năm tháng trước khi tổ chức lại cuộc tổng 
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tuyển vào tháng 6-1992. 
 
Những người lãnh đạo của Slovakia sợ bị thua trong cuộc trưng cầu dân ý nên đòi dời ngày tổ chức 
trưng cầu dân ý. Trong khi đó, các đảng phái Slovak tổ chức các cuộc vận động và biểu tình làm áp 
lực để đòi hỏi chính quyền Liên bang cho họ có hiến pháp riêng, cũng như Tổng thống và quân đội 
riêng. Mục tiêu của sắc dân Slovak là nếu thua trong cuộc trưng cầu dân ý, họ vẫn có nhiều quyền 
hơn. Sự đòi hỏi này đã bị chính quyền Liên bang chống đối mạnh mẽ. Đầu tháng 11-1991, tân Thủ 
tướng Cộng hòa Slovakia là Jan Carnogursky, một nhà lãnh đạo của Phong Trào Dân Chủ Thiên 
Chúa Giáo, tuyên bố ủng hộ việc soạn thảo hiến pháp độc lập cho sắc dân Slovak, và sẽ tổ chức 
tổng tuyển cử sớm hơn để trưng cầu về bản hiến pháp độc lập này. Tháng 6-1992, Tiệp Khắc tổ 
chức cuộc bầu cử quốc hội Cộng hòa Slovakia và Liên bang. Kết quả cuộc bỏ phiếu này có thể coi 
như là kết quả trưng cầu dân ý của sắc dân Slovak về vấn đề tự trị. Ngày 22-7-1992, tân quốc hội 
Cộng hòa Slovakia nhóm họp, đảng Dân Chủ Slovak đề nghị quốc hội thông qua tuyên ngôn chủ 
quyền về lãnh thổ với kết quả 100% phiếu ủng hộ, tạo chấn động mạnh mẽ đến chính quyền Liên 
bang. Tân quốc hội Slovakia cũng bầu Vladimir Meciar làm Thủ tướng để thực hiện các cuộc điều 
đình đòi độc lập với Liên bang. 
 
Từ đầu tháng 8-1992, Thủ tướng Vladimir Meciar của Cộng hòa Slovakia và Thủ tướng Vackav Klaus 
mở các cuộc hội nghị thảo luận về tiến trình độc lập của Cộng hòa Slovakia. Ngày 23-8-1992, hai bên 
đã công bố bản thông cáo chung, đồng ý tách Slovakia và Czech thành hai quốc gia độc lập. Ngày 
26-8-1992, Quốc hội Cộng hòa Slovak và Liên bang thông qua bản quyết định này và chọn ngày 1-1-
1993 làm ngày phân chia chính thức hai nước sau gần 74 năm "chung sống". Trong tiến trình độc 
lập, hai bên cũng đồng ý một số chính sách như sau: 1) Thành lập một liên minh về tài chánh và 
quan thuế; 2) Cùng duy trì một loại tiền tệ cho đến tháng 6-1993; 3) Việc phân chia quân đội và tài 
sản tính theo tỷ lệ dân số. 
 
Kết Luận 
 
Chỉ trong vòng hai tháng từ cuộc biểu tình ngày 17-11-1989 của sinh viên tại Prague, đến sự hình 
thành Diễn Đàn Dân Sự mười ngày sau đó, ách độc tài của đảng Cộng sản Tiệp Khắc đã bị giật sập 
vào ngày 29-12-1989, khi Quốc hội liên bang bỏ phiếu đề cử cựu tù nhân chính trị của chế độ là Kịch 
tác gia Vaclav Havel lên làm Tổng thống. Cuộc cách mạng dân chủ ở Tiệp Khắc xảy ra quá nhanh và 
không có một nhân mạng nào phải hy sinh nên người ta gọi đây là cuộc cách mạng Nhung lụa, nhờ 
hai nguyên do chính: 
 
Thứ nhất, thành phần trí thức lãnh đạo phong trào chống đảng Cộng sản không phải là những nhân 
vật xa lạ với thành phần đảng viên muốn cải cách trong đảng Cộng sản, vì họ đã từng tham gia 
phong trào Mùa Xuân Prague năm 1968. Do đó khi Diễn Đàn Dân Sự được thành lập, những đảng 
viên muốn cải cách đã ủng hộ và kéo theo sự tham gia đông đảo của các nghiệp đoàn công nhân 
nằm trong sự chi phối của đảng Cộng sản trước đó. Ngoài ra, điều may mắn cho Tiệp Khắc là chính 
Thủ tướng đương nhiệm trong giai đoạn đó là Ladislav Adamec, tuy là một cán bộ lãnh đạo của đảng 
Cộng sản, nhưng đã có chủ trương đối thoại với nhóm Diễn Đàn Dân Sự để thay đổi tình hình. 
 
Thứ hai, sự xuất hiện của Diễn Đàn Dân Sự và sự khởi động phong trào đòi chấm dứt vai trò cai trị 
độc quyền của đảng Cộng sản Tiệp Khắc đã xảy ra vào đúng thời điểm các đảng Cộng sản ở Ba Lan, 
Hung Gia Lợi và Đông Đức phải chấp nhận bầu cử tự do trước áp lực đấu tranh của quần chúng. 
Ngoài ra, quyết định của Hung Gia Lợi tháo bỏ biên giới để cho người dân Đông Đức chạy qua Tây 
Đức tỵ nạn, việc chấp nhận cho Công Đoàn Đoàn Kết thành lập chính quyền không cộng sản của Ba 
Lan, và sự sụp đổ bức tường Bá Linh vào đầu tháng 11-1989 ở Đông Đức, đã là những cơn địa chấn 
mãnh liệt, khiến cho thành phần lãnh đạo đảng Cộng sản Tiệp Khắc phải lùi bước. 
 
Cuộc cách mạng dân chủ ở Tiệp Khắc là kết quả của hai nỗ lực: sự nổi dậy của quần chúng, và sự 
phân hóa đưa đến tình trạng soi mòn guồng máy lãnh đạo đảng Cộng sản Tiệp Khắc ở thượng tầng. 
Tóm lại, cuộc cách mạng nhung ở Tiệp Khắc, nói đúng hơn chính là cuộc chuyển đổi quyền lực từ 
độc tài Cộng sản sang đa đảng dân chủ một cách êm thấm. Hình thức chuyển đổi này cũng đã tái 
diễn tại một số quốc gia trong thế kỷ 21 như tại Cộng Hòa Tân Nam Tư (2000), Ukraine (2004), 
Kyrgyzstan (2005).  
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Chương VI - Cuộc Cách Mạng Dân Chủ Tại Bulgaria  
(Trích một phần từ: Chương VI - Cuộc Cách Mạng Dân Chủ Tại Bulgaria trong tập sách "Đông Âu tại 

Việt Nam" của tác giả Lý Thái Hùng.) 

 

Sơ Lược Bối Cảnh Lịch Sử 

 

Dưới sự chiếm đóng Hồng Quân Liên Xô, Bulgaria tổ chức trưng cầu dân ý chấm dứt chế độ phong 

kiến, thành lập chế độ Cộng Hòa Nhân Dân. Các đảng phái bị ép buộc phải tham gia Mặt Trận Tổ 

Quốc dưới sự chỉ đạo của đảng Cộng sản Bulgaria. Tháng 9-1946, chính quyền liên hiệp ra đời dưới 

sự lãnh đạo của Kimon Georgiev, Tổng bí thư đầu tiên của đảng Cộng sản Bulgaria, một nhân vật 

được coi là trung thành với Liên Xô nhất trong các lãnh tụ Cộng sản ở Đông Âu vào thời đó. 

 

Bulgaria là một quốc gia có truyền thống nông nghiệp, mặc dù hiện nay được coi là quốc gia "tân 

hưng công nghiệp" trong vùng Balkan. Ngay từ trước Thế Chiến Thứ Nhất, người Bulgaria ít có ai sở 

hữu nhiều đất đai rộng lớn, phần đông chỉ làm chủ từng mảnh đất nhỏ, năng suất canh tác rất kém. 

Từ năm 1899, người Bulgaria thành lập "Liên Minh Nông Dân", một lực lượng chính trị còn hoạt động 

đến ngày nay, để bảo vệ quyền lợi cho riêng giới nông dân, và nhờ vậy họ đã thắng trong cuộc tuyển 

cử năm 1919. Liên Minh Nông Dân dưới sự lãnh đạo của Stanborisk đã tranh thủ được hậu thuẫn 

trong những cuộc vận động nông dân. Sau khi cầm quyền, Stanborisk xúc tiến việc cải cách ruộng 

đất, thành lập hợp tác xã và thực hiện nhiều chính sách khá dân chủ. Uy thế chính trị của Liên Minh 

Nông Dân suy giảm sau khi Stanborisk bị sát hại trong cuộc đảo chánh năm 1923, nhưng lực lượng 

nông dân vẫn duy trì được sức mạnh lớn trong nền kinh tế Bulgaria. 

 

 

Từ năm 1947, mặc dù Kimon Georgiev áp dụng đường lối cải tổ của Liên Xô, nhưng vẫn tham khảo 

chính sách nông nghiệp của Stanborisk để vừa đưa Bulgaria đi theo con đường phát triển đặc thù, 

vừa phát huy khả năng chỉ đạo của mình. Nhưng sau đó bị sự ép buộc của Stalin, Bulgaria phải áp 

dụng triệt để chính sách cải tổ theo đường lối giáo điều và sắt máu của Liên Xô khiến nông dân nổi 

lên chống đối. Tháng 3-1954, Todor Zhivkov được bầu lên làm Tổng bí thư đảng Cộng sản Bulgaria, 

đã linh động thay đổi một số chính sách nhằm thỏa mãn sự đòi hỏi của nông dân nên những chống 

đối bắt đầu lắng dịu. 

 

Nhờ những cải tổ của Todor Zhivkov giúp cho việc sử dụng đất đai được hiệu quả, sự tăng trưởng 

của nền nông nghiệp đạt được tỷ lệ cao trong suốt hai thập niên kế tiếp. Tuy nhiên, vào giữa thập 

niên 50, nền công nghiệp của Bulgaria vẫn còn rất lạc hậu, số lao động không có công ăn việc làm rất 

nhiều, nên Bulgaria đã phải "xuất cảng" lao động sang Liên Xô. Từ giữa năm 1959, đảng Cộng sản 

Bulgaria bắt đầu đưa ra kế hoạch công nghiệp hóa, sau khi đã thành công trên mặt cải tổ nông 

nghiệp. Tổng bí thư Totor Zhikov được coi là người đầu tiên thiết kế nền công nghiệp của quốc gia 

này. 

 

Trong tiến trình thực hiện công nghiệp hóa, Bulgaria có một sự may mắn. Đó là từ cuối thập niên 40, 

Nam Tư dưới sự lãnh đạo của Tito ra mặt chống lại Liên Xô nên bị loại ra khỏi Quốc Tế Cộng Sản. 

Tại bán đảo Balkan chỉ còn một mình Bulgaria là quốc gia Cộng sản theo Liên Xô, và là nước có vị trí 

chiến lược để bành trướng chủ nghĩa, nên Liên Xô không muốn Bulgaria ngả theo Nam Tư mà giành 

quyền tự chủ. Do đó, Liên Xô đã phải đổ nhiều viện trợ vào Bulgaria để "cầm chân" nước này. Sự 

kiện đó đã giúp cho Bulgaria hưởng được mọi ưu đãi về viện trợ và xuất cảng hàng hóa sang Liên Xô 

và khối Comecon. Vì vậy mà chỉ không đầy hai thập niên sau đó, Bulgaria đã nhanh chóng trở thành 

một quốc gia "tân hưng công nghiệp" trong khối Cộng sản. Đương nhiên Bulgaria không thể sánh kịp 

với các nước Đông Đức hay Tiệp Khắc là những quốc gia đã tiến bộ về kỹ nghệ từ trước thế chiến, 

nhưng là một quốc gia công nghiệp lớn so với các nước Balkan bên cạnh. 

 

Tuy nhiên, dù Liên Xô muốn "cầm chân" Bulgaria bằng cách dành cho nước này nhiều ưu đãi, nhưng 

về lâu dài cũng có lúc cạn sức. Do đó mà từ đầu thập niên 80 trở đi, tình trạng phát triển kinh tế của 

Bulgaria bắt đầu suy thoái. Bulgaria đã phải đưa ra luật vận động đầu tư từ các nước Tây Âu và 

nhanh chóng cải tổ cơ chế quản lý để thu hút vốn từ bên ngoài, đồng thời cho các xí nghiệp tự quản 
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để gia tăng hiệu năng sản xuất. Từ tháng 1-1984, Bulgaria thay đổi một số lớn nhân sự lãnh đạo 

trong đảng và nhà nước, đưa một số cán bộ trẻ lên cầm quyền nhằm giúp củng cố sức mạnh cho 

triều đại Tổng bí thư Totor Zhikov. Nhưng đó cũng là lúc phát sinh ra những xung đột ý kiến trong nội 

bộ đảng về quan niệm "cải cách kinh tế phải đi đôi với cải cách chính trị, thực hiện dân chủ". 

 

Khi Gorbachev cầm quyền ở Liên Xô đưa ra hai chính sách "cải tổ" và "tái phối trí" vào tháng 5-1985, 

Bulgaria là quốc gia đầu tiên theo chân Gorbachev, xóa bỏ chế độ bao cấp, bãi bỏ đặc quyền cho cán 

bộ đảng và bỏ tệ sùng bái lãnh tụ. Song song, từ tháng 7-1987, Bulgaria sát nhập 28 khu vực hành 

chánh trên toàn quốc để thành 9 khu vực và cải tổ chế độ bầu cử, công nhận nguyên tắc bầu cử, ứng 

cử đa thành phần. Nhưng nói chung, những cải tổ này chỉ mang tính cách hình thức nên quần chúng 

không quan tâm bao nhiêu. Cho đến khi phong trào đòi tự do dân chủ ở Đông Âu bùng nổ vào giữa 

năm 1989, nội bộ đảng cộng sản Bulgaria bị rúng động, và đã phải đưa ra một số biện pháp cải tổ 

tích cực hơn. 

 

Những Diễn Biến Chính Trị 

 

Khủng Hoảng Kinh Tế - Xã Nội Bùng Nổ 

 

Trong hai thập niên 60 và 70, Bulgaria có sức phát triển mạnh về công nghiệp, nhưng nhiều vấn nạn 

cũng đã phát sinh. Đó là vấn đề ô nhiễm môi sinh, xử dụng năng lượng hoang phí, quản lý lạc hậu... 

khiến số nợ ngoại trái ngày một gia tăng. Tính đến năm 1984, Bulgaria đã nợ ngoại trái lên đến gần 

60 tỷ Mỹ kim, trong khi đó, mức thu hoạch nông phẩm liên tục bị sút giảm do ảnh hưởng của thời tiết, 

và nhất là hạ tầng cơ sở nông nghiệp bị hư hỏng vì không đầu tư tu sửa trong gần hai thập niên dồn 

sức cho công nghiệp hóa. Ngoài ra, việc đẩy mạnh công nghiệp hóa đã kéo theo tình trạng nông dân 

lũ lượt bỏ nông thôn về thành thị tìm việc làm, khiến cho thành phố mở rộng, nhiều thành phố tân lập 

được hình thành bên cạnh các nhà máy, công trường. 

 

Việc đô thị hóa một cách nhanh chóng như vậy đòi hỏi những ngân khoản lớn để đầu tư vào việc xây 

dựng những cơ sở công cộng như chung cư, hệ thống giao thông, bưu điện, trường học, hoặc chỉnh 

đốn lại hệ thống phân phối hàng hóa liên quan đến đời sống của người dân v.v... nhưng chính phủ 

không sao đáp ứng nổi. Người đông nghẹt vào giờ đi làm mỗi buổi sáng, hàng hóa đắt đỏ, muốn bắt 

máy điện thoại tại tư gia phải chờ nhiều năm trời, thiếu các khu buôn bán ở những chung cư, nên mỗi 

lần mua sắm phải đến tận trung tâm thành phố. Hơn thế nữa, lối điều hành quan liêu, nhũng lạm của 

cán bộ hành chánh đã làm cho vấn đề phân phối hàng hóa bị rối loạn, những chính sách về dân sinh 

hoàn toàn bế tắc. 

 

Vào những ngày nghỉ, từng đoàn người từ thành phố đổ về nông thôn để hái thêm rau trái hoặc mua 

ngũ cốc nhằm bù đắp vào sự thiếu hụt do tình trạng phân phối thiếu thốn ở các cửa hàng thương 

nghiệp nhà nước trong thành phố. Những căn phòng dưới hầm của các chung cư trở thành kho chứa 

lương thực mang từ các vùng quê, và cũng là nơi phát sinh thị trường chợ đen, làm đảo lộn sinh hoạt 

của dân chúng. Trong khi đó, chính phủ càng lúc càng bất lực trong việc đối phó, khiến cho sự mâu 

thuẫn giữa chính quyền và người dân càng ngày càng bùng nổ lớn. Hàng ngày có từng nhóm người 

cầm cờ đứng trước các công sở đòi hỏi chính quyền phải giải quyết nạn khan hiếm hàng hóa, phải 

giải quyết tình trạng ô nhiễm môi sinh... Những chống đối của quần chúng tuy ở quy mô nhỏ, nhưng 

cũng đã làm cho hai khuynh hướng giáo điều và cải cách trong đảng Cộng sản Bulgaria bắt đầu có 

những xung đột về mức độ cải cách kinh tế. 

 

Người Bảo Gốc Thổ Bỏ Nước Ra Đi 

 

Những thay đổi ở Bulgaria gần giống như ở Liên Xô, tức là được tiến hành từ bên trên, dưới sự chỉ 

đạo của đảng Cộng sản. Nhưng vào ngày 29-12-1984, một quyết định của Trung ương đảng về vấn 

đề người Bulgaria gốc Thổ Nhĩ Kỳ đã tạo cơ hội cho phong trào đấu tranh chống kỳ thị chủng tộc ở 

các địa phương bộc phát, sau đó nhanh chóng biến thành làn sóng đòi cải cách chính trị. Nguyên 

nhân trực tiếp của cuộc khủng hoảng sắc tộc này bắt đầu từ sự kiện người Bulgaria gốc Thổ Nhĩ Kỳ 

muốn đổi tên sang gốc Slav (gốc Nga và Ba Lan), dưới phong trào "vận động đổi tên" có từ tháng 10-

1984, nhưng chính quyền Cộng sản Bulgaria không đồng ý và tìm cách ngăn chận. Đến tháng 3-
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1985, khi chính quyền ra lệnh đóng cửa một tờ báo xuất bản bằng tiếng Thổ và sát hại gần 100 

người Bảo gốc Thổ tích cực trong các cuộc vận động đòi đổi tên, thì cuộc vận động biến thành cuộc 

đấu tranh quy mô chống kỳ thị chủng tộc. 

 

Suốt từ năm 1985 đến giữa năm 1988, phong trào chống kỳ thị bị chế độ Cộng sản đàn áp một cách 

dã man, nhiều người lãnh đạo phong trào bị bắt, nên những chống đối dần dần lắng đọng, dù những 

đòi hỏi của sắc dân Thổ Nhĩ Kỳ không hề được giải quyết. Cho đến tháng 10-1988, chính quyền 

Bulgaria công bố luật cho sửa đổi quốc tịch. Ngày 29-5-1989, Tổng bí thư Todor Zhivkov lên đài 

truyền hình và truyền thanh thông báo về quyết định cho đổi tên, đồng thời chính thức cho phép 

người dân Bulgaria được đi du lịch bất cứ nơi nào. Tin tức trên đã được nhanh chóng loan tải trên 

toàn quốc. Từ đầu tháng 6-1989, hàng ngàn người đã tìm cách đi ra nước ngoài dưới nhiều hình 

thức, đặc biệt là những người Bulgaria gốc Thổ Nhĩ Kỳ. Tính đến ngày 22-8-1989, số người ra đi đã 

lên đến 300 ngàn. Trước tình trạng đó, chính phủ Bulgaria đã phải ra lệnh đóng cửa biên giới. 

 

Những người Bulgaria gốc Thổ ra đi phần lớn sống ở vùng rừng núi phía Nam và Tây Bắc Bulgaria, 

đa số sống về nghề nông. Họ bất mãn chính quyền Bulgaria về việc không cho họ đổi tên và quan 

trọng hơn là đã dùng bạo lực thủ tiêu những người lãnh đạo của sắc dân Thổ trong các năm trước 

đó. Khi những người Thổ bỏ xứ ra đi, lực lượng nhân công ở các vùng nông thôn bị thiếu hụt, mùa 

màng đến kỳ gặt hái mà không có người làm. Chính quyền đã phải động viên thanh niên và một số 

người thất nghiệp ở thành phố về trợ giúp, nhưng cũng không giải quyết nổi. Sự kiện này làm cho 

người dân Bulgaria tức giận và cho rằng chính quyền đã xua đuổi người dân ra khỏi lãnh thổ. Sự bất 

mãn về vấn đề kỳ thị chủng tộc cùng với tình trạng thiếu thốn lương thực đã tạo ra những chống đối 

ngấm ngầm, nhưng chưa có "điểm nóng" để bộc phát. 

 

Các Nhóm Chống Chính Quyền Xuất Hiện 

 

Ba Lan, Hung Gia Lợi, Tiệp Khắc là những nước công nghiệp đô thị từ trước Thế Chiến Thứ Nhất, 

nên người dân ở các nước này quen thuộc với những cuộc đấu tranh quần chúng dưới dạng đình 

công, lãn công, biểu tình. Trong khi đó, người dân Bulgaria đa số sống ở thôn quê, việc đô thị hóa chỉ 

có từ vài thập niên sau này, họ chưa quen thuộc với phương cách đấu tranh đó, cho nên những cuộc 

vận động của các tổ chức chống chính quyền chưa tạo được tác dụng lớn. Nhưng từ khi những tin 

tức xuống đường biểu tình ở các nước Ba Lan, Hung Gia Lợi được loan truyền một cách dồn dập và 

nhanh chóng vào Bulgaria, việc này đã giúp cho những nhóm chống chính quyền dễ dàng hô hào 

quần chúng tham dự các cuộc biểu tình bày tỏ nguyện vọng. 

 

Năm 1987, một số trí thức thành lập "Hội ủng hộ dân chủ chủ nghĩa" nhưng cũng chỉ giới hạn trong 

một số người ở thủ đô Sofia, vì chưa có điểm tựa để bung ra quần chúng. Đến tháng 4-1989, do ảnh 

hưởng của phong trào chống môi sinh ở các nước Âu Châu và nhất là ở Hung Gia Lợi, một số trí 

thức thành lập tổ chức "Chống Ô Nhiễm Môi Sinh", nhưng vì vấn đề còn quá mới nên quần chúng ít 

quan tâm. Mãi cho đến tháng 10-1989, lợi dụng cuộc Hội nghị về Môi sinh của các nước Âu Châu 

nhóm họp tại Sofia, thủ đô Bulgaria, từ cuối tháng 10 đến giữa tháng 11-1989, hai tổ chức trên đã 

thực hiện một số cuộc biểu tình chống chính phủ. Người dân Bulgaria chưa bao giờ có truyền thống 

biểu tình chống chính quyền, mà lần này, hai tổ chức trên huy động được vài ngàn người tham gia 

một cách liên tục trong nhiều ngày, nên sự việc trên được coi là biến cố lớn. Tuy vậy, các cuộc biểu 

tình của hai nhóm trên cũng chưa tạo được động lượng trong dân chúng. 

 

Vì những yếu tố nói trên, những thay đổi ở Bulgaria trong thời gian đầu, phần lớn là do những biến 

chuyển chính trị từ các nước Đông Đức, Ba Lan, Hung Gia Lợi tác động vào, khiến cho nội bộ đảng 

Cộng sản Bulgaria bắt buộc phải cải tổ, hơn là do sự chống đối mạnh mẽ của người dân như ở các 

nước khác. Do đó, khi Todor Zhivkov xin từ chức Tổng bí thư vì lý do sức khoẻ, tin này được loan ra 

ngoài khiến đa số dân chúng Bulgaria ngạc nhiên. Bởi vì phần lớn người dân vẫn nghĩ rằng quyền 

lực của Todor Zhivkov rất vững vàng (cai trị 35 năm), và vì khôn ngoan đi bước đổi mới trước khi 

Gorbachev đưa ra chính sách "tái phối trí" nên đã tạo cho người dân có ấn tượng là triều đại Todor 

Zhivkov khó bị thay thế. Trong thực tế, Todor Zhivkov từ chức không phải vì lý do sức khoẻ mà là do 

Hội nghị Ban chấp hành Trung ương đảng Cộng sản Bulgaria ngày 10-11-1989 ép phải từ chức, một 

ngày sau khi bức tường Bá Linh sụp đổ (9-11-1989). 



 45     Đông Âu Tại Việt Nam  -  Lý Thái Hùng                                                  www.vietnamvanhien.net 

 

Chấp Nhận Tổng Tuyển Cử Tự Do 

 

Sau khi thay thế Todor Zhivkov để lên làm Tổng bí thư, Peter Mladenov tuyên bố Bulgaria phải tiến 

đến một quốc gia dân chủ pháp trị, chấp nhận đa nguyên, đa đảng. Ngày 14-11-1989, Tổng bí thư 

Peter Mladenov mở các cuộc đối thoại với thành phần văn nghệ sĩ, trí thức chống đối, để kêu gọi sự 

hợp tác. Ngày 16-11-1989, Peter Mladenov giải nhiệm một số nhân vật thuộc phe cựu Tổng bí thư 

Todor Zhivkov gồm Dimital Stoyanov và 3 ủy viên Bộ chính trị khác, cộng thêm con trai của cựu Tổng 

bí thư Todor Zhivkov là Viladimil Zhikov, ra khỏi Bộ chính trị. Tổng bí thư Peter Mladenov đề cử 

Andrei Lukanov, nguyên là Bộ trưởng Ngoại thương từ thời Zhikov cầm quyền (1987), được coi là 

nhân vật thân Liên Xô và ủng hộ đường lối cải cách của Gorbachev, vào Bộ chính trị. Qua hôm sau, 

17-11-1989, Quốc hội bỏ phiếu bầu Peter Mladenov làm Chủ tịch nước, đồng thời biểu quyết hủy bỏ 

điều 237 của bộ Luật Hình Sự có nội dung ngăn cấm mọi hoạt động chính trị của người dân, và quyết 

định phóng thích tù nhân chính trị. 

 

Trong bài phát biểu trước Quốc hội, Tổng bí thư Peter Mladenov chỉ trích cựu Tổng bí thư Todor 

Zhivkov đã lạm dụng quyền hành, biển thủ công quỹ quốc gia. Ông cũng tuyên bố rằng Bulgaria phải 

tiến đến việc thực hiện Tổng tuyển cử tự do. Ngày hôm sau, Andrei Lukanov tuyên bố thêm rằng 

cuộc tuyển cử này sẽ được tiến hành theo thể thức đa đảng. Nương theo chiều hướng này, hai tổ 

chức "Chống Ô Nhiễm Môi Sinh" và "Hội Ủng Hộ Chủ Nghĩa Dân Chủ" đã tổ chức một cuộc biểu tình 

tại thủ đô Sofia vào ngày 18-11-1989, lên án cựu Tổng bí thư Todor Zhivkov và đòi quyền tự do ngôn 

luận. Ngoài ra cũng vào lúc đó, một nhóm trí thức, phần lớn thuộc các đại học và viện khoa học, đã ra 

một kháng thư đòi hỏi đảng Cộng sản Bulgaria phải tôn trọng những điều căn bản về nhân quyền và 

phi chủ nghĩa trong vấn đề giáo dục. 

 

Tiếp theo sau cuộc biểu tình của hai tổ chức "Chống Ô Nhiễm Môi Sinh" và "Hội Ủng Hộ Chủ Nghĩa 

Dân Chủ", ngày 7-12-1989, một số trí thức, văn nghệ sĩ, sinh viên và quần chúng đã cho ra đời tổ 

chức "Liên Minh Các Thế Lực Dân Chủ", bầu triết gia Zhelyu Zhelev làm Chủ tịch. Đây là một cơ chế 

có chức năng quy tụ những cá nhân, nhóm, tổ chức chống đối nhà nước Cộng sản, nhằm chuẩn bị 

lực lượng để tham gia cuộc Tổng tuyển cử tự do. Sau khi thành lập, Liên Minh đã tổ chức một cuộc 

mít tinh vào ngày 9-12-1989. Sau đó, Liên Minh đứng ra tổ chức một Hội Nghị Bàn Tròn giữa các 

đoàn thể đối lập để yêu cầu đảng Cộng sản Bulgaria hủy bỏ điều 1 hiến pháp (quy định Bulgaria là 

một quốc gia theo chủ nghĩa xã hội, đặt dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản), và giải quyết những 

đòi hỏi của người Bulgaria gốc Thổ. 

 

Hội Nghị Bàn Tròn Và Tổng Tuyển Cử 

 

Vào lúc đảng Cộng sản Bulgaria chấp nhận mở Hội Nghị Quốc Dân, nội bộ đảng đã bắt đầu chia ra 

nhiều hệ phái khác nhau như đã trình bày bên trên. Hội nghị khởi sự từ trưa ngày 8-1-1990, với phần 

phát biểu quan điểm và ý kiến của từng đoàn thể, tổ chức, cho đến ngày 12-1-1990 thì họp đúc kết 

để đưa ra một tuyên bố chung. Ngày 17-1-1990, trên trang nhất của các nhật báo đã đăng bản Tuyên 

Ngôn của Hội Nghị gồm có bốn điểm chính như sau: 1) Xác nhận nguyên tắc bảo vệ sự toàn vẹn 

lãnh thổ; 2) Tất cả mọi người dân đều được bình đẳng trước pháp luật và chính quyền cam kết tôn 

trọng mọi sự hoạt động tự do của các tôn giáo cũng như quyền tự do tín ngưỡng của các sắc dân; 3) 

Mọi người dân có quyền tự do chọn lựa tên và có thể sử dụng bất cứ ngôn ngữ nào ngoài tiếng 

Bulgaria, nếu những nơi đó không là chỗ công cộng; 4) Tôn trọng quốc kỳ và phù hiệu quốc gia hiện 

hữu. 

 

Ngày 15-1-1990, Quốc hội nhóm họp chính thức thông qua việc bãi bỏ điều khoản quy định trên hiến 

pháp vai trò lãnh đạo đất nước của đảng Cộng sản. Ngày 16-1-1990, ba tổ chức gồm: đảng Cộng 

sản Bulgaria, Liên Minh Các Thế Lực Dân Chủ và Liên Minh Nông Dân tham dự Hội Nghị Bàn Tròn 

để thảo luận về một số nguyên tắc tổ chức cuộc Tuyển cử tự do và thành lập chính quyền liên hiệp. 

Ngày 22-1-1990, Hội Nghị Bàn Tròn đã mở rộng thêm sự tham gia của một số tổ chức chống đối 

khác để thống nhất quan điểm về cuộc bầu cử và thành lập chính quyền liên hiệp. Ngày 30-1-1990, 

Đại hội lâm thời của đảng Cộng sản Bulgaria khai mạc tại thủ đô Sofia, biểu quyết đổi tên thành Đảng 

Xã Hội Bulgaria, thông qua Cương Lĩnh và Điều lệ mới, đồng thời biểu quyết nội quy cấm cán bộ lãnh 
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đạo đảng kiêm nhiệm hai trách vụ đảng và nhà nước cùng một lúc. Đại hội đảng đã bầu Alexander 

Lirov lên làm Chủ tịch đảng. 

 

Để tiến tới việc thành lập chính quyền liên hiệp chuyển tiếp cho đến khi tổ chức xong cuộc Tuyển cử 

tự do vào tháng 6-1990, nội các Georgi Atanasov tổng từ chức vào ngày 1-2-1990, đại diện ba đảng 

gồm đảng Xã Hội Bulgaria (nguyên là đảng Cộng sản), Liên Minh Các Thế Lực Dân Chủ và Liên 

Minh Nông Dân sắp xếp nhân sự ra nắm chính quyền. Tuy nhiên việc thành lập nội các gặp nhiều trở 

ngại vì phe Cộng sản muốn nắm giữ những bộ quan trọng. Ngày 3-2-1990, Liên Minh Các Thế Lực 

Dân Chủ tuyên bố không tham gia vào chính phủ liên hiệp, đến ngày 7-2-1990 thì nhóm Liên Minh 

Nông Dân cũng tuyên bố rút lui. Cuối cùng, ngày 13-2-1990, đảng Xã Hội Bulgaria đơn độc thành lập 

chính quyền, đề cử Andrei Lukano ra làm Thủ tướng. Ngày 25-2-1990, các tổ chức chính quyền đã tổ 

chức mít tinh ngay tại thủ đô Sofia để biểu dương lực lượng nhằm áp lực đảng cầm quyền đẩy mạnh 

việc cải tổ chính trị. 

 

Từ tháng 3-1990 trở đi, đảng Xã Hội Bulgaria đã tổ chức những cuộc thảo luận bàn tròn với các tổ 

chức chống đối. Trong khi đó, Thủ tướng Andrei Lukano cũng thỏa mãn một số yêu sách đòi tăng 

lương cho công nhân và giải quyết vấn đề "đổi tên" của sắc dân Thổ Nhĩ Kỳ. Nói chung những nỗ lực 

của nội các Andrei Lukano đã làm cho những cuộc đình công, biểu tình tạm lắng đọng. Tất cả mọi 

sinh hoạt chính trị đều dồn vào cuộc vận động tranh cử. Ra tranh cử, ngoài các ứng viên của đảng 

Xã Hội Bulgaria còn có ứng viên của một số tổ chức chống chính quyền như Liên Minh Các Thế Lực 

Dân Chủ, Liên Minh Nông Dân, đảng Dân Chủ Cấp Tiến và Phong Trào Vận Động Tự Do và Quyền 

Lợi của người Bảo gốc Thổ Nhĩ Kỳ. 

 

Ngoại trừ Liên Minh Nông Dân đã có cơ sở vững chắc ở các tỉnh, những đảng chống đối khác vì mới 

thành lập trong một thời quá ngắn, thiếu phương tiện vận động, chỉ tập trung ở thủ đô và một số 

thành phố lớn, nên đảng Xã Hội Bulgaria đã chiếm nhiều ưu thế. Kết quả đảng này về nhất chiếm 

211 ghế, Liên Minh Các Thế Lực Dân Chủ được 144 ghế, các nhóm Liên Minh Nông Dân, đảng Dân 

Chủ Cấp Tiến và Phong Trào Vận Động Tự Do và Quyền Lợi chỉ chiếm được 45 ghế. 

 

Những Khủng Hoảng Chính Trị Mới 

 

Tin tức thắng lợi của đảng Xã Hội Bulgaria đã tạo thêm sự bất mãn trong giới trí thức, nhất là những 

nhóm ủng hộ Liên Minh Các Thế Lực Dân Chủ. Vì vậy, từ ngày 12-6-1990, tức ngay sau ngày công 

bố kết quả cuộc tuyển cử, sinh viên và giáo sư đã chiếm đại học Sofia, căng lều vải tại công trường 

đối diện với văn phòng trung ương của đảng Xã Hội Bulgaria, để chống kết quả tuyển cử. Họ đã phát 

động phong trào "Sự Thật" để vạch trần những tội ác của đảng Cộng sản, đòi hỏi Chủ tịch nước 

Peter Mladenov và Thủ tướng Andrei Lukano từ chức. 

 

Nhóm chống đối đã cho công bố bạch thư tố cáo cựu Tổng bí thư Peter Mladenov đã ra lệnh cho 

công an dùng vũ lực đàn áp cuộc biểu tình ngày 2-12-1989 tại thủ đô Sofia. Phong trào "Sự Thật" đã 

nhanh chóng lan rộng trên toàn quốc với sự hưởng ứng mạnh mẽ của sinh viên và quần chúng. Ngày 

6-7-1990, Peter Mladenov phải lên đài truyền hình thú nhận rằng chính ông ta đã ra lệnh đàn áp cuộc 

biểu tình, và sau đó tuyên bố từ chức Chủ tịch nước. Phong trào chống đối của giới trí thức tiếp tục 

đòi hỏi chức vụ Chủ tịch nước không được bầu cho đảng Xã Hội Bulgaria và toàn bộ lãnh đạo đảng 

này phải từ nhiệm. Tình thế này đã đẩy đảng Xã Hội vào cuộc khủng hoảng mới, Alexander Lirov 

phải tuyên bố từ chức Chủ tịch đảng để hy vọng cứu vãn tình hình, nhưng cuộc đấu tranh càng lúc 

càng bùng nổ lớn. 

 

Ngày 10-7-1990, tân quốc hội nhóm họp không có Chủ tịch nước, thành lập ủy ban soạn thảo hiến 

pháp mới. Ngày 19-7-1990, các nhóm chống đối đã chiếm được xác ướp của Georgi Dimitrov, cha đẻ 

của đảng Cộng sản Bulgaria từ năm 1947, và đem ra hỏa thiêu tại một nghĩa trang trong thủ đô. 

Hành động này đã chạm đến tự ái của những thành viên đảng Cộng sản, khiến cho nhiều nơi xảy ra 

các cuộc xô xát giữa thành viên đảng Cộng sản với các nhóm sinh viên, trí thức chống đối. Ngày 28-

7-1990, hơn 250 ngàn cựu đảng viên Cộng sản tổ chức mít tinh vừa để vinh danh Georgi Dimitrov, 

vừa lên tiếng công kích các tổ chức chống đối. Nhưng các lực lượng chống chính quyền và phong 

trào "Sự Thật" không ngồi yên. Họ tiếp tục tổ chức biểu tình, mít tinh và hô hào đình công trên toàn 
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quốc, khiến cả nước rơi vào tình trạng hỗn loạn, vô chính phủ. 

 

Ngày 1-8-1990, tân quốc hội tái nhóm để bầu lại Chủ tịch nước (Peter Mladenov đã từ chức). Quốc 

hội bỏ phiếu đến 5 lần mà không có ai đạt được 2-3 số phiếu theo yêu cầu. Cuối cùng, đảng Xã Hội 

Bulgaria dồn phiếu cho Zhelyu Zhelev, chủ tịch Liên Minh Các Thế Lực Dân Chủ lên làm Chủ tịch 

nước (Tổng thống) với 284/389 phiếu, vì nghĩ rằng nhân vật này không có nhiều kinh nghiệm chính 

trị, trước sau gì cũng sụp đổ. Nhưng sự kiện Zhelyu Zhelev được bầu làm Tổng thống đã nói lên sự 

thắng thế của các phe chống đối, giải quyết phần nào những bất mãn đối với đảng cầm quyền nên 

tình hình bắt đầu lắng đọng. Ngày 16-12-1990, Andrei Lukano tuyên bố từ chức Thủ tướng, Demiter 

Popov được đề cử lên thay thế. Nhưng từ giữa tháng 8-1991 trở đi, các cuộc đình công và biểu tình 

của công nhân lại bắt đầu bùng nổ vì bất mãn trước một số cải tổ kinh tế của chính phủ Demiter 

Popov. Khoảng 27 ngàn trong số 75 ngàn thợ mỏ than đá trên toàn quốc đã đình công, đòi hỏi nhà 

nước phải tăng lương và nâng cao đời sống. Họ đòi tăng mức lương căn bản từ 40 Mỹ kim lên ít nhất 

130 Mỹ kim một tháng. 

 

Tháng 1-1992, Bulgaria tổ chức bầu cử Tổng thống, nhưng không có ứng viên nào sáng giá ngoài 

đương kim Tổng thống hiện tại, triết gia Zhelyu Zhelev được tái đắc cử thêm nhiệm kỳ thứ hai. Tình 

hình Bulgaria bắt đầu ổn định cho đến tháng 10-1992 thì bắt đầu có sóng gió, khi báo chí phanh phui 

một vụ buôn bán vũ khí giữa chính phủ Bulgaria với cộng hòa Macedonia. Đề tài này trở thành mục 

tiêu tấn công của đảng Xã Hội Bulgaria, khiến cho Thủ tướng Dimitrov phải từ chức. Cuối tháng 12-

1992, Lyuben Berov, một trí thức không thuộc đảng phái nào được đề cử lên làm Thủ tướng. 

 

Đảng Cộng Sản Thắng Thế Trở Lại 

 

Bước vào năm 1993, tình hình chính trị của Bulgaria gặp rất nhiều khủng hoảng, từ giữa tháng 6 đến 

tháng 7-1993, nội bộ chính quyền đã xảy ra một số mâu thuẫn về các chính sách cải cách kinh tế, 

khiến cho công nhân, sinh viên tổ chức các cuộc đình công, biểu tình để đòi Tổng thống Zhelyu 

Zhelev và Thủ tướng Lyuben Berov từ chức. Tuy những chống đối này không bùng nổ lớn như các 

năm trước đó, nhưng nó cũng đã khiến cho Bulgaria ở trong tình trạng bất ổn chính trị, khó có thể thu 

hút đầu tư từ bên ngoài như mong muốn. Mặc dù từ tháng 9-1990, dưới sự cố vấn của Quỹ Tiền Tệ 

Quốc Tế (IMF), Bulgaria chuyển hướng sang kinh tế thị trường, nhưng đến đầu năm 1992 mới thực 

sự khởi động việc này. Đến tháng 4-1992, Quốc hội mới thông qua đạo luật giải tư các xí nghiệp 

quốc doanh và từ tháng 4-1993 mới tiến hành việc khuyến khích tư doanh. 

 

Bulgaria cũng cho tự do hóa việc buôn bán nhiên liệu và hàng hóa, nâng lãi suất tiền tệ và định lại 

mức hối đoái, nhưng tình trạng thất nghiệp gia tăng, nhất là lương căn bản của công chức và công 

nhân không thể theo kịp đà lạm phát lên đến 200%, vì vậy các cuộc đình công đòi tăng lương của 

công nhân viên chức vẫn liên tục bộc phát, khiến cho các hoạt động kinh tế bị khủng hoảng nặng nề. 

Đặc biệt là trong nhiều năm, nền kinh tế Bulgaria hoàn toàn tùy thuộc vào Liên Xô và khối Comecon, 

nên sau khi khối này tan rã, Bulgaria không có khả năng điều chỉnh thị trường nội địa, nhất là nguồn 

nhiên liệu từ bên ngoài. Về phương diện nông nghiệp, từ tháng 3-1992, Bulgaria công bố Luật Đất 

Đai, chính thức công nhận quyền tư hữu và đưa ra chính sách khuyến khích tiểu nông. Nhưng vấn 

đề này cũng tạo ra mầm mâu thuẫn chính trị, khi chính quyền Bulgaria không công bằng trong việc 

hoàn trả lại ruộng đất đã từng bị đảng Cộng sản tịch thu vào những năm sau Đệ Nhị Thế Chiến cho 

những chủ đất cũ. 

 

Ngày 18-12-1994, khoảng 5 triệu cử tri Bulgaria đã đi bầu Quốc hội (trước thời hạn). Trong cuộc bầu 

cử này, đảng Xã Hội Bulgaria không chỉ vượt qua đối thủ của mình là tổ chức Liên Minh Các Thế Lực 

Dân Chủ mà còn chiếm được quá bán với 125 ghế trên tổng số 240 ghế trong quốc hội. Trong khi đó 

Liên Minh Các Thế Lực Dân Chủ chỉ còn có 69 ghế (mất 41 ghế), Liên Minh Nông Dân chiếm 19 ghế, 

Phong Trào Vận Động Tự Do và Quyền Lợi chiếm 16 ghế. Nguyên do đưa đến sự thắng thế trở lại 

của đảng Xã Hội Bulgaria (cựu Cộng sản) có thể nhìn thấy là từ sau cuộc bầu cử quốc hội vào tháng 

10-1991, tình hình kinh tế, chính trị và xã hội chưa được cải thiện nhiều để đáp ứng sự mong đợi của 

người dân. Trong khi đó chính phủ của Liên Minh Các Thế Lực Dân Chủ và sau đó là chính phủ 

không đảng phái của Thủ tướng Lyuben Berov đã không đủ sức giải quyết những nan đề do chế độ 

Cộng sản để lại trong nhiều năm trước như lạm phát, sản xuất suy giảm, tình trạng thất nghiệp lan 
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tràn, nhất là các tệ nạn xã hội gia tăng. Dân chúng thì lại nóng lòng muốn được tăng lương, có công 

việc làm ổn định. Đảng Xã Hội Bulgaria đã tung ra nhiều hứa hẹn và vì còn những cơ sở đảng vững 

vàng ở nhiều địa phương nên đã chiếm ưu thế trong kỳ bầu cử. 

 

Kết Luận 

 

Trong các đảng Cộng sản tại Đông Âu cũ, đảng Cộng sản Bulgaria được coi là một đảng vô cùng 

trung thành với Liên Xô về mọi phương diện. Đặc biệt là việc Tổng bí thư Todor Zhivkov đưa ra chính 

sách công nghiệp hóa được Liên Xô giúp đỡ để "cầm chân" nước này trong vùng Balkan, điều này vô 

hình chung đã giúp cho triều đại Todor Zhivkov vững chắc, với 35 năm độc chiếm quyền lực cai trị. 

Tuy vậy, Bulgaria cũng không đi ra khỏi cảnh ngộ chung của các nước Cộng sản là luôn luôn phải đối 

phó với một nền kinh tế khủng hoảng, mặc dù trên bình diện chính trị vẫn ổn định. Hơn nữa, Bulgaria 

vốn là một quốc gia nông nghiệp, đa số dân chúng sống ở nông thôn, ít có điều kiện tiếp xúc với bên 

ngoài, cho nên ý thức chống đối chỉ tiềm ẩn trong thành phần trí thức, quần chúng ở các thành phố 

lớn. 

 

Ngoài ra, khi phong trào đòi tự do dân chủ lan sang đến Đông Đức, và khi bức tường Bá Linh sụp đổ 

(9-11-1989), đảng Cộng sản Bulgaria đã đi trước tình hình, thay thế Tổng bí thư Todor Zhivkov bằng 

Peter Mladenov vào ngày 10-11-1989. Lúc đó, những cuộc biểu tình đầu tiên của quần chúng chỉ vừa 

xảy ra ở thủ đô Sofia, quy tụ chỉ được vài ngàn người. Tổng bí thư Peter Mladenov đã thay đổi chính 

sách rất nhanh, tuyên bố cho phép dân chúng hoạt động chính trị, tổ chức tổng tuyển cử tự do vào 

tháng 6-1990. Đặc biệt, chính Peter Mladenov lại công kích cựu Tổng bí thư Todor Zhivkov là không 

chịu cải cách chính trị, sau đó trực tiếp gặp gỡ giới văn nghệ sĩ, trí thức để kêu gọi hợp tác. Đòn giải 

nhiệt nhanh chóng này khiến cho quần chúng bỡ ngỡ, các tổ chức chống đối mất mục tiêu tấn công, 

và khiến cho phong trào đấu tranh bị mất ngay động lượng khi mới phát động. 

 

Tuy nhiên, khi các tổ chức chống đối nhanh chóng đổi mục tiêu đòi thay đổi chế độ bằng cách tấn 

công vào bản chất độc tài của đảng Cộng sản, thể hiện qua Nghị quyết của Bộ chính trị về vấn đề 

sắc tộc Thổ, thì cục diện cũng nhanh chóng thay đổi. Các tổ chức đã dùng "điểm nóng" của vấn đề 

chủng tộc để kích động quần chúng, nhưng chưa đủ, họ đã gia tăng cường độ đấu tranh bằng việc 

đòi truy tố những cán bộ lãnh đạo đảng trong quá khứ ra tòa, nhằm tấn công vào tư thế lãnh đạo của 

Bộ chính trị. Lúc đó, đảng Cộng sản Bulgaria hoàn toàn rơi vào tình trạng lúng túng. Cuối cùng Bộ 

chính trị phải chấp nhận mở Hội Nghị Quốc Dân, để đối thoại trực tiếp với các tổ chức đối lập. Đây là 

phương cách mà hầu hết các đảng Cộng sản đều áp dụng để mua thời gian tìm các biện pháp cứu 

nguy. Thông thường, các đảng phái chống chính quyền Cộng sản đều thắng lớn trong các cuộc 

Tuyển cử tự do đầu tiên, nhưng Bulgaria lại xảy ra hoàn toàn trái ngược.  
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Chương VII - Cuộc Cách Mạng Dân Chủ Tại Romania  
(Trích một phần từ: Chương VII - Cuộc Cách Mạng Dân Chủ Tại Romania trong tập sách "Đông Âu 

tại Việt Nam" của tác giả Lý Thái Hùng.) 

 

Sơ Lược Bối Cảnh Lịch Sử 

 

Năm 1944, Hồng Quân Liên Xô giúp vua Michael lật đổ chính quyền của Thống Chế Ion Antonescu, 

từ đó Romania lại đứng về phe Đồng Minh thân Liên Xô. Dưới áp lực của Liên Xô, vua Michael đã 

phải chấp nhận việc thành lập chính quyền liên hiệp với thành phần cộng sản Romania do Liên Xô 

huấn luyện và đào tạo từ thập niên 30. Cuối năm 1946, Romania tổ chức tổng tuyển cử, nhưng trong 

thực tế, nó là cuộc dàn dựng hợp pháp để đưa thành phần cộng sản lên cầm quyền, tiếm đoạt quyền 

lực từ vua Michael. Năm 1947, vua Michael bị ép buộc thoái vị, thành phần cộng sản lên cầm quyền, 

đổi tên nước thành Cộng Hòa Nhân Dân Romania vào ngày 30 tháng 12. Kể từ đó, đảng Cộng sản 

Romania áp dụng đường lối của Liên Xô để xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa sắt máu. 

 

Năm 1952, Gheorghe Gheorghiu Dej được bầu lên làm Tổng bí thư đảng Cộng Sản Lỗ, bắt đầu tách 

ra khỏi ảnh hưởng của Liên Xô để tiến lại gần Trung Cộng và Nam Tư. Ngày 22-8-1965, Romania 

công bố bản hiến pháp mới, đổi tên nước thành Nhà Nước Xã Hội Chủ Nghĩa Romania. Trong năm 

này, Gheorghe Gheorghiu Dej qua đời, Nicolae Ceausescu lên thay. Nicolae Ceausescu duy trì một 

ách độc tài tàn bạo với chủ trương sùng bái cá nhân bệnh hoạn. Đối nội, để bảo vệ vị trí của mình, 

Ceausescu cho lập một lực lượng công an độc lập, gồm 6 ngàn cô nhi được huấn luyện đặc biệt, coi 

vợ chồng Ceausescu là cha mẹ ruột, sẵn sàng thủ tiêu, trù dập bất kỳ ai dám chống lại quyền lực của 

lãnh tụ. Ceausescu không tin dùng người ngoài, đưa toàn bộ người thân trong gia đình nắm giữ 

những chức vụ then chốt trong đảng, nhà nước để mặc tình thao túng và hưởng thụ. 

 

 

Nicolae Ceausescu tung lực lượng công an đe dọa, khủng bố trong quần chúng để không ai dám 

nghĩ đến chuyện đi ngược lại chế độ. Có thể nói là từ thập niên 60 đến 80, người dân Romania sống 

trong tình trạng khủng bố thường trực của bộ máy bạo lực, đặc biệt là toán mật vụ riêng của 

Ceausescu. Trong khi đó, về mặt đối ngoại, Ceausescu khôn khéo giữ một tư thế tương đối độc lập 

với Liên Xô, và vì vậy đã giành được cảm tình của dư luận và của một số chính quyền Tây phương. 

Ceausescu đã từ chối gửi quân theo Liên Xô xâm lăng Tiệp Khắc năm 1968, lên tiếng phản đối Liên 

Xô xâm lăng A Phú Hãn năm 1979, từ chối lời kêu gọi tẩy chay Thế Vận Hội ở Los Angeles năm 

1984. Tư thế "độc lập" này khiến Ceausescu được Tây phương dành cho nhiều ưu tiên, giúp đỡ. 

 

Từ khi Gorbachev lên cầm quyền tại Liên Xô thì sự "độc lập" của Ceausescu đã trở nên quá đáng. 

Cùng với Zhivkov ở Bulgaria, Husak ở Tiệp Khắc và Honecker ở Đông Đức, Ceausescu từ chối thay 

đổi chính sách mặc dù khi đó, tình trạng kinh tế của Romania xuống dốc thê thảm. Đời sống người 

dân được tóm tắt bằng 3 chữ F: Foame (Đói), Frug (Lạnh) và Frica (Khủng Bố). 

 

Bất mãn trước tình trạng đói khổ này, thỉnh thoảng có những cuộc tụ tập biểu tình của thành phần 

công nhân, trí thức, học sinh đòi cải thiện đời sống, nhưng không kéo dài lâu và bị công an giải tán. 

Mãi cho đến tháng 4-1989, ảnh hưởng từ những biến động ở Ba Lan, Hung Gia Lợi, sáu nhân vật kỳ 

cựu của đảng Cộng sản Romania như cựu Bộ trưởng Ngoại giao Corneliu Manescu (thân Liên Xô), 

cựu Đại sứ Brukan của Romania tại Liên Hiệp Quốc,... đã gửi một bản kiến nghị cho Tổng bí thư 

Ceaucescu. Nội dung của bản kiến nghị này chỉ trích đảng và nhà nước Romania không quan tâm 

đến đời sống người dân, và vạch trần một số việc làm sai lầm của chế độ. Tuy nhiên Ceausescu đã 

ban hành lệnh quản thúc những người này. Nhưng sự kiện sáu nhân vật kỳ cựu trong đảng lên tiếng 

chống Ceausescu đã có ảnh hưởng sâu rộng trong quần chúng, nhất là thành phần đảng viên thân 

Liên Xô. Giọt nước làm tràn ly xảy ra vào tháng 10-1989, khi Ceausescu tự nhiên gây sự, manh nha 

đòi Liên Xô trả lại vùng đất Moldavia. 

 

Những Diễn Biến Chính Trị 

 

Cuộc Tàn Sát Tại Thành Phố Timisoara 
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Ngày 16-12-1989, người Romania gốc Hung trong thành phố Timisoara đã tụ tập biểu tình chống 

lệnh trục xuất một vị mục sư người Hung Gia Lợi, tên là Laszlo Tokes ra khỏi nước, vì những hoạt 

động đấu tranh nhân quyền. Phần lớn người Hung Gia Lợi tại Timisoara thuộc Giáo Hội Công Giáo 

Cải Cách, nhưng khi tổ tiên của họ có những cải cách về tôn giáo thì họ theo giáo phái Karwan, vì 

vậy mà những bài giảng trong nhà thờ của Giáo Hội Cải Cách hoàn toàn bằng tiếng Hung. Mục sư 

Laszlo Tokes sinh năm 1952, con của một nhà thần học danh tiếng tại Transylvania. Ông được 

thuyên chuyển tới thành phố này 3 năm trước đó, hoạt động tích cực để bảo vệ nhân quyền của sắc 

dân thiểu số nên gây được nhiều ảnh hưởng trong giáo dân. Vào tháng 8-1989, mục sư Laszlo đã lên 

tiếng tố cáo tình cảnh khốn cùng của sắc dân thiểu số gốc Hung ở Romania tại quốc hội Hung, và 

mặc dù ông bị công an đặc biệt của Ceausescu đe dọa và bị ám sát hụt mấy lần, nhưng ông vẫn tiếp 

tục đấu tranh đòi cải thiện tình trạng nhân quyền cho người Hung. Ngày 28-11-1989, tòa án tỉnh 

Timisoara ra lệnh Mục sư đến hạn chót là ngày 14-12-1989 phải rời khỏi xứ. Hơn 526 giáo dân sống 

ở tỉnh này đã ký tên yêu cầu tòa án đình chỉ việc trục xuất nhưng không thành. Lúc 3 giờ chiều ngày 

15-12-1989 tòa án thi hành lệnh trục xuất, nhưng có hơn 200 giáo dân làm thành hàng rào ngăn chận 

không cho công an thi hành án lệnh của tòa án. 

 

Công an thành phố Timisoara quyết định dùng vũ lực để phá hàng rào của đoàn người biểu tình, 

cuộc xô xát xảy ra và công an đã nổ súng vào đoàn người biểu tình khiến cho hơn 30 thường dân bị 

tử thương. Tin tức này đã nhanh chóng truyền đi các nơi, tạo một không khí căng thẳng trong thành 

phố. Hàng ngàn người kéo nhau đến tiếp viện, trương biểu ngữ chống chính quyền. Một số đông 

khác kéo nhau ra quảng trường trước tòa thị chính biểu tình, công an và cảnh sát cố ngăn chận 

nhưng vô hiệu vì số người mỗi lúc một đông lên đến hàng chục ngàn người. Đám đông hô to các 

khẩu hiệu "Tự do cho chúng tôi", "Đả đảo Ceausescu". Để vận động thêm người tham dự biểu tình, 

đám đông đã tiến về phía ký túc xá sinh viên và một số nơi khác. Sau đó bị quân đội và cảnh sát đến 

trấn áp nên đám đông phải rã hàng, nhưng sau đó họ tập họp lại và hô khẩu hiệu "quân đội hãy ủng 

hộ chúng tôi". Trước trụ sở đảng Cộng Sản tại địa phương, gần 2000 người khác tụ họp, hô khẩu 

hiệu "đả đảo Ceausescu", nhưng bị công an tấn công. Cuộc biểu tình tiếp tục kéo dài đến sáng hôm 

sau và có nhiều người bị công an bắt giữ. 

 

Qua ngày hôm sau, 17-12-1989, dân chúng tiếp tục túa ra đường biểu tình, tụ họp ở nhà thờ Chính 

Thống Giáo Romania và khách sạn Continental. Lúc này, chính quyền thành phố Timisoara đã tăng 

cường thêm quân đội canh gác tại các ngả đường. Vào giữa trưa, đoàn biểu tình tiến thẳng vào trụ 

sở đảng Cộng Sản địa phương, phá vỡ cửa ra vào và giật sập bức tượng Ceausescu. Bí thư đảng bộ 

Cộng sản tại đây cố gắng thuyết phục nhưng bị đoàn biểu tình bao vây nên phải nhờ công an hộ tống 

trốn thoát. 

 

Ba giờ chiều, công an bắt đầu nã súng vào đám đông đang tụ tập biểu tình giữa nhà thờ Chính 

Thống với khách sạn Continental, tạo ra tình trạng hỗn loạn với những tiếng khóc, tiếng la. Cùng lúc 

đó xe tăng và cảnh sát dã chiến tiến thẳng vào nhà thờ Chính Thống, nhưng sau đó rút lui, đoàn biểu 

tình tụ họp trở lại trước nhà thờ Chính Thống. Sau đó, đám đông đã túa ra đường phố, phá vỡ các 

cửa tiệm lấy những đồ vật làm hàng rào ngay trên đường phố để ngăn chận xe tăng và đốt một số xe 

cảnh sát. Đoàn biểu tình đã xé huy hiệu ở giữa lá cờ tam sắc và lấy đó làm cờ cho đoàn biểu tình. 

Vào tối hôm đó, mục sư Laszlo dâng thánh lễ cuối cùng và bị bắt sau đó. 

 

Ngày 18-12-1989, phẫn nộ trước sự đàn áp của nhà cầm quyền đối với đoàn người biểu tình, giới 

công nhân đã truyền miệng cho nhau khởi xướng cuộc đình công. Mọi người đều đến sở nhưng 

không làm việc, khiến cho toàn thành phố ở trong tình trạng tê liệt. Đường dây điện thoại viễn liên 

của thành phố bị cắt, công an và quân đội được tăng cường đến kiểm soát các khu vực trọng yếu với 

xe tăng và súng máy án ngữ. Đoàn người biểu tình vẫn tiếp tục tụ họp tại nhà thờ Chính Thống, hô 

khẩu hiệu đòi Ceausescu từ chức và hát bài “Dân Romania ơi, hãy tỉnh dậy”. Vào buổi chiều hôm đó, 

trước khi đi công du Iran, Ceausescu đã ra lệnh tàn sát những người biểu tình ở Timisoara, khiến cho 

hàng ngàn người bị thương vong, nhưng mọi tin tức về cuộc tàn sát đã bị bít kín vì công an đặc biệt 

của Ceausescu đã phong tỏa Timisoara trước khi ra tay. 

 

Ngày hôm sau, 19-12-1989, phẫn nộ trước sự lật lọng của phía chính quyền, hơn 100 ngàn người đã 
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tụ tập trước công trường Thắng Lợi để phản đối, nhưng lần này công an và quân đội đã không sử 

dụng vũ khí để đàn áp. Lúc đó trong quân đội đã có ý kiến phản đối việc đàn áp, nhưng thái độ của vị 

chỉ huy không được rõ ràng. Chính phủ Romania vẫn giữ im lặng về sự kiện tàn sát ở Timisoara. Hệ 

thống truyền hình và truyền thanh chỉ loan tin về chuyến công du Iran của Ceaucescu, trong khi đó 

tình hình tại thủ đô Bucharest bắt đầu căng thẳng, lực lượng phòng thủ được tăng cường thêm để 

canh giữ các cơ quan nhà nước. Các xí nghiệp, công xưởng đều ở trong tình trạng báo động. 

 

Ban Hành Thiết Quân Luật 

 

Ngày 20-12-1989, ngoại trừ các tiệm bánh mì làm việc, còn tất cả các xí nghiệp, công trường, nông 

trường ở Timisoara đều đình công. Trước trụ sở đảng, quân đội và cảnh sát đứng canh phòng nhưng 

đám đông vẫn tụ họp từ sáng sớm. Vào buổi trưa, công nhân xí nghiệp điện Banat đã rời khỏi chỗ 

làm và cùng với công nhân các hãng khác tiến về trung tâm thành phố. Sau đó bóng dáng của công 

an, cảnh sát biến mất. 

 

Trưa ngày 20-12-1989, những người Romania gốc Hung đã thành lập Liên Minh Dân Chủ Người 

Hung, đưa ra một kiến nghị gồm 5 điểm để yêu cầu nhà cầm quyền Romania phải thỏa mãn: 1) Toàn 

bộ lãnh đạo nhà nước phải từ chức; 2) Tổ chức tổng tuyển cử tự do trong thời gian nhanh nhất; 3) 

Đưa ra toà xét xử những người đã ra lệnh tàn sát người biểu tình vào ngày 18-12 vừa qua ở 

Timisoara; 4) Cho phép ký giả ngoại quốc vào săn tin; 5) Thông tin chính thức những yêu cầu này 

trên các cơ quan truyền thông trung ương. 

 

Lúc 7 giờ tối cùng ngày, sau khi vội vã trở về nước từ Iran, Ceausescu đã lên nói chuyện trên hệ 

thống truyền hình và truyền thanh với giọng điệu sắt máu. Ceausescu cho rằng không có cuộc thảm 

sát ở Timisoara mà chỉ là cuộc "hành quân" của quân đội để dẹp một đám người Phát-xít và bọn bất 

lương muốn lật đổ chính quyền. Ceausescu còn tố cáo các thế lực ngoại quốc (ám chỉ Hung Gia Lợi, 

vì nước này đã loan tải tin thảm sát ở Timisoara nhiều lần trên đài và cung cấp cho các hãng truyền 

thông Tây phương) đã xúi giục dân chúng ở Timisoara nổi loạn để thừa dịp xâm chiếm lãnh thổ Lỗ. 

Ngay sau đó, Ceausescu ban hành lệnh thiết quân luật trên toàn thành phố Timisoara, nhưng dân 

chúng vẫn kéo đến tụ họp tại công trường càng lúc càng đông và kêu gọi toàn quốc, đặc biệt là quần 

chúng ở thủ đô Bucharest nổi dậy. 

 

Triều Đại Ceausescu Sụp Đổ 

 

Để chứng tỏ với dư luận rằng quần chúng thủ đô vẫn còn ủng hộ đường lối độc tài của đảng Cộng 

sản Romania, nhà độc tài Ceausescu đã cho dàn dựng một cuộc mít tinh tại công trường Cộng Hòa 

trong thủ đô Bucharest vào sáng ngày 21-12-1989. Phe ủng hộ Ceausescu đã ép đoàn biểu tình hô 

những khẩu hiệu vừa công kích cuộc biểu tình ở Timisoara, vừa ủng hộ chính quyền Ceausescu, để 

hệ thống truyền hình truyền thanh trực tiếp loan đi khắp nước. Nhưng khi Ceausescu bắt đầu diễn 

thuyết thì tiếng huýt gió và la ó phản đối từ những người tham dự biểu tình nổi lên, khiến cho đài 

truyền hình phải lập tức ngưng phát hình, chuyển sang một chương trình khác. Cuộc mít tinh ủng hộ 

Ceausescu dự định bắt đầu từ 9 giờ sáng, nhưng đến 12 giờ trưa mới bắt đầu. Một phần của đoàn 

người tham dự mít tinh có từ 30 đến 40 ngàn người đã tự động tách ra khỏi hàng rào kiểm soát của 

công an và cảnh sát, tiến ra đại lộ Magel, biểu tình chống chính phủ. Các lối ra của đại lộ bị vây bởi 

công an, cảnh sát và quân đội, xe xịt nước, xe bọc sắt chạy quanh uy hiếp, bắn súng thị uy, đoàn 

biểu tình dù tan hàng, nhưng sau đó tập họp lại ngay lập tức và trong đó có một số người can đảm 

đứng làm hàng rào ngay trước mũi xe tăng. Đến 10 giờ tối, mười mấy xe quân đội bị dân chúng lật và 

châm lửa đốt. Quá 12 giờ khuya, xe tăng tiến vào đại lộ và bắn loạn xạ vào đoàn biểu tình, tuy không 

có một ai bị chết hay bị thương nhưng có rất nhiều người bị bắt. 

 

Sáng ngày 22-12-1989, tình hình thủ đô Bucharest bắt đầu căng thẳng. Vào buổi trưa, lệnh giới 

nghiêm được ban hành khắp toàn lãnh thổ, cùng lúc đó có tin Bộ Trưởng Quốc Phòng Vasire Milea 

tự sát vì bị chỉ trích là có âm mưu phản nghịch. Thực ra Vasire Mile là tướng thân Liên Xô, được Liên 

Xô hậu thuẫn để cùng với Ion Iliescu lập Mặt Trận Cứu Quốc, đảo chánh Ceausescu, nhưng vì ông 

không tuân lệnh Ceausescu cho quân đội bắn vào đoàn biểu tình nên bị mật vụ Ceausescu nghi ngờ 

và thủ tiêu. Sau khi nghe tin Bộ trưởng Quốc Phòng bị mật vụ Ceausescu giết, dân chúng càng phẫn 
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nộ, bất chấp lệnh giới nghiêm túa ra đường biểu tình lên đến hàng trăm ngàn người, đứng đầy khắp 

các nẻo đường trong thủ đô. Đoàn biểu tình dự định tiến ra công trường Cộng Hòa từ đại lộ Magel, 

nhưng bị cảnh sát và quân đội chận lại. Đến buổi chiều thì quân đội tự động rút lui. Dân chúng tràn ra 

công trường Cộng Hòa. 

 

Sau đó, hàng chục ngàn người tiến thẳng vào trụ sở đảng Cộng Sản, hạ quốc kỳ và cờ đảng xuống. 

3 giờ chiều đoàn biểu tình đã chiếm được đài phát thanh. Lực lượng chống Ceausescu dưới tên Mặt 

Trận Cứu Quốc đã cho phát thanh lời phát biểu của những người ủng hộ cuộc đấu tranh như cựu 

Ngoại Trưởng Corneliu Manescu... Mặt Trận Cứu Quốc là tổ chức do một nhóm quân đội thân Liên 

Xô và một số cựu cán bộ đảng viên cộng sản bị thất sủng dưới thời Ceausescu hợp tác thành lập vào 

đêm xảy ra vụ tàn sát ở thành phố Timisoara. Sự thành lập Mặt Trận này hoàn toàn do Liên Xô hậu 

thuẫn từ nhiều tháng trước với mục tiêu lật đổ chế độ Ceausescu. Chính Mặt Trận Cứu Quốc này đã 

khai thác biến cố Timisoara để làm bùng nổ cuộc đảo chánh tại thủ đô Bucharest. 

 

Sáu giờ tối cùng ngày 22-12-1989, Thủ Tướng Dasucalescu tuyên bố từ chức và trao quyền lại cho 

Mặt Trận Cứu Quốc. Ion Iliescu, một cựu Ủy viên Trung ương đảng Cộng sản Romania bị thất sủng 

dưới thời Ceaucsescu, được bầu làm phát ngôn viên của Mặt Trận. Ngay sau đó, Tướng Stefan 

Gusa, Tham Mưu Trưởng Quân Đội Romania, đã ra lệnh cho quân đội đứng về phía Mặt Trận Cứu 

Quốc và tham gia đảo chánh lật đổ Ceausescu. Ông cũng lên đài phát thanh kêu gọi quân đội trên 

toàn quốc ngưng bắn và trở về đơn vị. Trong khi đó, đài phát thanh, trụ sở trung ương đảng và 

những cơ sở trọng yếu của chính quyền quanh thủ đô Bucharest được dân chúng, đặc biệt là giới 

thanh niên sinh viên tự thành lập các nhóm tự vệ canh giữ. Toán mật vụ đặc biệt của Ceausescu đã 

cố gắng lấy lại đài phát thanh bằng cách sử dụng những đường hầm bí mật xâm nhập vào công 

trường Cộng Hòa, xả súng bắn vào dân chúng gây nên cảnh nội chiến trong Thủ đô. 

 

Nội Chiến Trong Thủ Đô Bucharest 

 

Từ đêm 22 cho đến ngày 23-12-1989, thủ đô Bucharest trở thành một bãi chiến trường. Mặt Trận 

Cứu Quốc đã dùng đài phát thanh và đài truyền hình kêu gọi dân chúng bình tĩnh và cảnh giác người 

dân không được tiến về những nơi xảy ra các cuộc giao tranh giữa mật vụ của Ceausescu với lực 

lượng quân đội theo Mặt Trận Cứu Quốc. Qua hệ thống truyền thanh, Mặt Trận Cứu Quốc đã nhanh 

chóng loan tải những tin tức liên quan về những đơn vị quân đội theo Ceausescu trước đó lần lượt 

buông súng tham gia Mặt Trận, tạo một không khí sôi nổi trên cả nước. 

 

Chiều ngày 23-12-1989, Ion Iliescu lên đài thông báo bắt được vợ chồng Ceausescu. Tin này tạo nên 

một sự khích động cuồng nhiệt cho dân chúng. Ion Iliescu cũng tuyên bố sẽ thả hết chính trị phạm. 

Sau khi tin vợ chồng Ceausescu bị bắt được loan tải rộng rãi, Liên Minh Dân Chủ Người Hung đang 

đặt bản doanh tại một hí viện trong thành phố Timisoara đưa ra lời yêu cầu đưa vợ chồng Ceausescu 

về xử tại tòa án thành phố Timisoara nơi đã xảy ra vụ thảm sát mới 5 ngày trước đó. Tuy nhiên điều 

yêu cầu này đã không được thỏa mãn, Mặt Trận Cứu Quốc đã lập tòa án đặc biệt để xử vợ chồng 

Ceausescu ngay ngày 24-12-1989. Trong khi đó, tình hình xung đột chưa chấm dứt, súng vẫn nổ liên 

tục ở công trường Cộng Hòa, đài phát thanh và gần Bộ Quốc Phòng. Tuy nhiên những cứ điểm trọng 

yếu lần lần rơi vào tay nhóm quân đội theo Mặt Trận Cứu Quốc. Đến buổi chiều 24-12-1989, quân 

đội của Mặt Trận Cứu Quốc đã đẩy lui lực lượng mật vụ Ceausescu và một số đơn vị quân đội theo 

Ceausescu, làm chủ phi trường quốc tế. Sau đó, Ion Iliescu lên đài truyền hình tuyên bố rằng tình 

hình đang trở lại bình thường, và đọc bản thông cáo chính thức của Mặt Trận Cứu Quốc cho rằng 

"cuộc cách mạng đã thành công", ra lệnh ngưng bắn trên toàn lãnh thổ, nếu ai trái lịnh sẽ bị xử phạt 

nặng nề. Những người theo Ceusescu đang bị bắt sẽ được đưa ra tòa án xét xử công khai theo pháp 

luật. 

 

Những Nghi Vấn Về Mặt Trận Cứu Quốc 

 

Từ đầu năm 1990, các Ủy ban Mặt Trận Cứu Quốc ở địa phương đã lần lượt được thành lập, trong 

khi đó, Công Đoàn Lao Động Tự Do và một số đảng phái chính trị bắt đầu xuất hiện. Chủ tịch Hội 

Đồng Lãnh Đạo Mặt Trận Cứu Quốc là Ion Iliescu bắt đầu đề cập về một số công tác ổn định tình 

hình như sắp xếp nhân sự trong nội các mới, bãi bỏ một số kế hoạch đầu tư phi kinh tế của chế độ 
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cũ, tăng cường nhu yếu phẩm trên thị trường. Nhất là Mặt Trận cho nhập cảng lương thực để phân 

phối cho dân chúng, cấp thời giải quyết việc bồi thường những thiệt hại của người dân trong hai tuần 

lễ xảy ra cuộc chính biến.... Nói chung, những kế hoạch của Ion Iliescu đưa ra đã tạo một sự phấn 

khởi trong giới công nhân và nông dân. Nhưng cũng từ giờ phút đó, sau hai tuần lễ "nội chiến", người 

dân bắt đầu suy nghĩ về ý nghĩa của cuộc cách mạng và thành phần lãnh đạo trong Mặt Trận Cứu 

Quốc. Lúc đầu, cuộc cách mạng ở Romania hoàn toàn có tính cách tự phát của quần chúng. Nhưng 

cho đến khi cuộc tàn sát ở thành phố Timisoara xảy ra, thành phần đảng viên Cộng sản vốn bị 

Ceausescu trù dập mới nhảy vào điều hướng cuộc nổi dậy của quần chúng. Cho nên dư luận chung 

đã cho là cuộc cách mạng xảy ra ở Romania là do sự thù ghét chế độ độc tài Ceausescu hơn là để 

giật sập chế độ đảng trị cộng sản. Hai vấn đề mà người dân Romania đã bàn tán là tính cách của 

Mặt Trận Cứu Quốc trong sự chuyển hướng của Romania và ảnh hưởng của nó đối với đất nước 

này trong việc xây dựng thể chế dân chủ. 

 

Thứ nhất, về tính cách của Mặt Trận Cứu Quốc, đa số những người lãnh đạo đều là đảng viên hoặc 

những người từng làm việc dưới chế độ Ceausescu. Những người trong ban lãnh đạo Mặt Trận Cứu 

Quốc không phải là những nhân vật chống chế độ cộng sản mà chỉ là những người không ưa nhà 

độc tài Ceausescu. Thế nên dưới cái nhìn của người dân thì đây chẳng qua chỉ là một sự hoán 

chuyển quyền lực mà thôi. Với tính cách như vậy, một thời gian không lâu sau cuộc chính biến, bộ 

mặt của Mặt Trận Cứu Quốc đã bị rơi. Một sự kiện điển hình là Mặt Trận Cứu Quốc, tuy có đưa ra 

tòa xét xử một số nhân vật dưới chế độ cũ, nhưng tòa án chỉ xét xử cho có lệ, không đi đến đâu và 

không làm cho người dân thỏa mãn. Đặc biệt là đã không đưa ra tòa xét xử một cách minh bạch và 

nghiêm chỉnh những tên công an mật vụ đã từng làm cho người dân điêu đứng suốt mấy thập niên. 

 

Thứ hai, đa số dân chúng và những nhân vật từng đối lập với Ceausescu đã lớn tiếng chỉ trích rằng, 

mặc dù Ceausescu không còn, nhưng những người có tinh thần đấu tranh khác với Mặt Trận Cứu 

Quốc vẫn bị theo dõi, các điện thoại viễn liên, thư từ liên lạc đều bị nhân viên bộ nội vụ kiểm duyệt, 

nghe lén. Những nghi vấn về các việc làm mờ ám và khủng bố đối lập của Hội Đồng Lãnh Đạo Mặt 

Trận Cứu Quốc đã được bàn tán sâu rộng trong quần chúng. Đặc biệt là nhiều nhóm quần chúng đã 

công khai đòi hỏi Hội Đồng lãnh đạo Mặt Trận Cứu Quốc phải công khai hóa những việc làm của 

toán công an mật vụ. Vào thời đó, người dân đã nghi ngờ rằng những nhà lãnh đạo trong Mặt Trận 

Cứu Quốc đang sử dụng bộ máy công an mật vụ mới để tiếp tục thao túng quyền lực, duy trì đảng 

cộng sản Romania. 

 

Thành Lập Hội Đồng Lâm Thời Thống Nhất Dân Tộc 

 

Trên nguyên tắc, Mặt Trận Cứu Quốc chỉ là cơ chế chuyển tiếp, có tính cách tạm thời để lãnh đạo 

quốc gia cho đến khi tân chính phủ được thành lập sau cuộc Tuyển cử tự do vào tháng 5-1990. 

Nhưng trên thực tế, Hội Đồng lãnh đạo Mặt Trận Cứu Quốc đã chi phối và sắp đặt quyền lực cai trị 

có tính cách dài hạn. Chẳng hạn như về việc trực tiếp lãnh đạo quân đội, soạn thảo chế độ tuyển cử 

trong tương lai cũng như chính sách ngoại giao. v.v... Hội Đồng lãnh đạo Mặt Trận Cứu Quốc vừa là 

cơ quan ban hành sắc lệnh, vừa đóng vai trò điều hành các cơ chế hành chánh, vừa giải quyết luôn 

những vấn đề tranh chấp của bên tư pháp. Tức là Mặt Trận biến thành một cơ chế tóm thu cả ba 

quyền Hành pháp, Lập pháp và Tư pháp, không khác gì sự hành xử của đảng Cộng sản Romania chỉ 

vài tháng trước đó. Mặt Trận Cứu Quốc đã vi phạm nguyên tắc "tam quyền phân lập" như đã tuyên 

bố ngay sau khi lên nắm chính quyền. Ngay cả nhân sự trong Mặt Trận cũng biến thành nơi chia 

chác quyền lực cho phe nhóm liên hệ. Lúc đầu khi thành lập, Mặt Trận Cứu Quốc chỉ có 39 người, 

nhưng về sau lên đến 145 người, những người gọi là được "bổ xung" vào Mặt Trận phần lớn là 

những nhân vật có liên hệ phe nhóm với những người cầm đầu trong Mặt Trận, rất ít những nhân vật 

đã tham gia vào cuộc cách mạng vừa qua được đưa vào Mặt Trận. 

 

Với những đặc quyền như trên, Mặt Trận Cứu Quốc sẽ chiếm ưu thế trong cuộc Tuyển cử, do đó mà 

khi Mặt Trận Cứu Quốc tuyên bố tham gia cuộc tuyển cử, người dân Romania đã bày tỏ sự phẫn nộ 

và liên tục tổ chức biểu tình chống đối. Trước sự chống đối gay gắt của quần chúng, nhất là giới 

thanh niên sinh viên, Mặt Trận Cứu Quốc đã phải đứng ra triệu tập một hội nghị chính trị để giải quyết 

tình trạng khủng hoảng này. Ngày 1-2-1990, Mặt Trận Cứu Quốc họp với đại diện của 29 đảng phái, 

tổ chức chính trị tân lập sau cuộc đảo chánh nhà độc tài Ceausescu. Hội nghị đi đến việc thành lập 
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"Hội Đồng Lâm Thời Thống Nhất Nhân Dân" bao gồm các đại diện đảng phái, kể cả Mặt Trận Cứu 

Quốc. Hội Đồng này sẽ đứng ra tổ chức cuộc Tổng Tuyển Cử và đóng vai trò giám sát các hoạt động 

của Hội đồng lãnh đạo Mặt Trận Cứu Quốc trung ương lẫn địa phương cho đến tháng 5-1990. 

 

Xung Đột Các Sắc Tộc 

 

Cuộc cách mạng Romania khởi đầu bằng cuộc biểu tình chống đối của nhóm người Romania gốc 

Hung. Điều này cho thấy tính cách quan trọng của vấn đề sắc tộc trong cuộc cách mạng cũng như 

tính chất phức tạp của nó. Khi Ceausescu còn cầm quyền, đảng Cộng sản Romania đã triệt để áp 

dụng biện pháp "đồng hóa" các dân tộc thiểu số vào lề lối sinh hoạt của sắc dân Romania. Tiêu biểu 

cho chính sách này là bãi bỏ khu tự trị của người Romania gốc Hung, giới hạn các trường học và hạn 

chế việc sử dụng ngôn ngữ của sắc dân Hung Gia Lợi trong các lãnh vực văn hóa, xã hội. Thậm chí, 

chính quyền Ceausescu còn ban hành đạo luật cấm người Romania gốc Hung giao lưu với nước 

Hung Gia Lợi, để phá đổ tình tự dân tộc của sắc dân này. 

 

Sau khi chính quyền Ceausescu sụp đổ, Mặt Trận Cứu Quốc Romania đã khẳng định lập trường tôn 

trọng quyền lợi và sự tự do của các sắc dân thiểu số. Mặt Trận Cứu Quốc cũng đã hứa là trong vòng 

6 tháng sẽ công bố một bản tuyên ngôn quy định các quyền lợi của người Romania gốc thiểu số, 

cũng như thiết lập một bộ luật để bảo đảm sự hoạt động của dân tộc thiểu số. Trong các sắc dân 

thiểu số, sắc dân Hung Gia Lợi đông và có tổ chức. Ngay trong thời kỳ đấu tranh chống chính quyền 

độc tài Ceausescu vào tháng 12-1989, Liên Minh Dân Chủ Hung Gia Lợi đã được thành lập và công 

bố bản tuyên cáo bày tỏ lập trường ủng hộ Mặt Trận Cứu Quốc. Song song Liên Minh Dân Chủ Hung 

Gia Lợi cũng chủ trương đòi Mặt Trận Cứu Quốc phải dẹp bỏ mọi luật lệ sai lầm dưới thời 

Ceausescu đối với người Romania gốc Hung, và phải để các sắc dân thiểu số sống và làm việc một 

cách bình đẳng với sắc tộc Romania. 

 

Nhưng trong thực tế, khi Mặt Trận Cứu Quốc lên nắm quyền, họ đã không thực hiện những điều đã 

hứa mà còn công kích tổ chức Liên Minh Dân Chủ Hung Gia Lợi là thành phần quá khích, muốn 

giành lấy sự độc lập riêng. Ngay trong việc kiểm kê dân số để phân phối khu vực bầu cử, những 

thành viên trong Mặt Trận Cứu Quốc đã làm việc vô nguyên tắc, ghi trên hồ sơ ít hơn số người cư trú 

hiện hữu, nhằm giảm bớt số ghế đại biểu của các sắc dân trong cuộc tuyển cử sắp tới. Sự kiện này 

không chỉ ảnh hưởng đến người Romania gốc Hung mà còn khiến cho nhiều sắc dân khác như Hy 

Lạp, Serbia, Do Thái, Ukraine, Tiệp Khắc... sẽ không có được một đại biểu nào trong quốc hội. Vì vậy 

những người Romania gốc Hung và các sắc dân thiểu số khác đã tổ chức các cuộc biểu tình phản 

đối và đưa ra những tuyên ngôn, kiến nghị cho rằng cuộc cách mạng dân chủ của Romania chưa 

chấm dứt. 

 

Tổng Tuyển Cử Tự Do 

 

Tháng 5-1990, Hội Đồng Lâm Thời Thống Nhất Dân Tộc và Mặt Trận Cứu Quốc tổ chức cuộc Tuyển 

cử tự do. Trong cuộc tuyển cử này, đa số thành viên của Mặt Trận Cứu Quốc thắng cử và Ion Iliescu 

được bầu làm Tổng thống. Nhưng các nhóm đối lập cho rằng cuộc bầu cử gian lận và mờ ám nên đã 

hô hào quần chúng biểu tình chống đối, diễn ra một cách liên tục tại thủ đô Bucharest. Ngày 13-6-

1990, Ion Iliescu ra lệnh cho công an bắn vào đoàn biểu tình khiến cho 4 người bị thiệt mạng và 93 

người bị thương. Sự kiện này làm cho dân chúng, nhất là thanh niên sinh viên tức giận, họ càng tham 

gia biểu tình đông hơn vào ngày hôm sau. Ngày 14-6-1990, Ion Iliescu tuyên bố là lực lượng công an 

đã không làm tròn bổn phận, nên đã phải "mời" gần 7 ngàn công nhân hầm mỏ từ phía Tây Romania 

ủng hộ Ion Iliescu vào thủ đô với gậy gộc trên tay để "giúp" chính phủ dẹp loạn biểu tình. Nhóm 

người này tràn ra đường đánh đập bất cứ người nào "khả nghi chống chính quyền", rồi đốt phá 

những cơ sở của các nhóm đối lập. 

 

Hành động đàn áp của Ion Iliescu đã bị thế giới lên án và ra quyết nghị cô lập kinh tế nếu Romania 

tiếp tục đàn áp người biểu tình. Ngày 21-6-1990, Ion Iliescu phải thả một số người biểu tình bị đánh 

đập dã man trong tù để làm dịu tình hình. Riêng Marian Munteanu, một lãnh tụ sinh viên đấu tranh đã 

bị ghép tội "xúi giục sinh viên nổi loạn". Ngày 28-6-1990, Ion Iliescu đề cử Petre Roman ra làm Thủ 

tướng và thành lập tân chính phủ gồm có 23 người. Trong số này, Petre Roman lưu nhiệm 5 bộ 
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trưởng dưới thời Ceausescu, trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng Victor Stanculescu. Sự kiện này 

làm cho các đảng đối lập tiếp tục biểu tình chống đối và thế giới lên án vì lo sợ Ion Iliescu đi vào con 

đường cộng sản như trước đây. Ion Iliescu đã phải gấp rút ra một thông điệp tuyên bố là chính quyền 

sẽ có khuynh hướng "trung lập" và hứa đuổi hết những bộ trưởng nào bất tuân chính sách "dân chủ 

hóa". Ngoài ra, Ion Iliescu cũng phải tuyên bố từ chức chủ tịch Mặt Trận Cứu Quốc, vì luật không cho 

phép Tổng thống đứng đầu hay làm thành viên của một đảng phái nào. 

 

Trong khi đó, nội các Roman đã cho áp dụng chính sách kinh tế thị trường và giải quyết nạn thất 

nghiệp cũng như giảm thiểu sự thiếu hụt lương thực trong nước. Thủ tướng Petre Roman còn đưa ra 

kế hoạch tổng điều chỉnh giá cả và cải tổ một số biện pháp về thuế và trợ cấp. Nhưng những cải tổ 

nửa vời đã làm cho nạn lạm phát gia tăng lên đến 180%, trong khi lương vẫn thấp và giá cả tăng vọt 

hàng ngày. Mặc khác, tuy áp dụng kinh tế tự do, nhưng mọi đặc quyền kinh tế đều nằm trong tay cơ 

chế nhà nước. Phẫn nộ trước tình trạng này, từ tháng 6-1991, các đảng đối lập đã tổ chức những 

cuộc biểu tình chống đối, đòi Thủ tướng Petre Roman phải từ chức. Tháng 10-1992, Romania phải tổ 

chức tuyển cử lại như một hình thức trưng cầu ý kiến quần chúng. Mặc dù các nhóm đối lập vận 

động tẩy chay không bỏ phiếu cho Ion Iliescu, nhưng Ion Iliescu vẫn được tái tín nhiệm Tổng thống 

thêm một nhiệm kỳ 4 năm kéo dài đến tháng 10-1996. 

 

Tháng 11-1992, tân quốc hội nhóm họp, đề cử Nicolae Vacaroiu lên làm Thủ tướng. Trong giai đoạn 

này, nội bộ của Mặt Trận Cứu Quốc đã xảy ra sự xung đột giữa hai cánh giáo điều và cấp tiến, khiến 

cho tình hình chính trị bị khủng hoảng. Đến tháng 7-1993, Mặt Trận Cứu Quốc tổ chức đại hội để đổi 

tên thành đảng Xã Hội, một số nhân sự cấp tiến đã bỏ sang các đảng phái khác. Kể từ đó Mặt Trận 

Cứu Quốc xuất hiện với tên mới là đảng Xã Hội, nhưng không còn chiếm nhiều ưu thế như trong quá 

khứ. 

 

Kết Luận 

 

Trong các chế độ Cộng sản tại Đông Âu cũ, Ceausescu đã áp dụng một đường lối cai trị không chỉ 

độc tài mà còn gian ác, vừa bắt dân chúng sống khắc khổ trong tình trạng đói khổ triền miên (một 

hình thức kiểm soát bao tử); vừa bao trùm một mạng lưới khủng bố trong xã hội bằng một lực lượng 

công an riêng (kiểm soát tư tưởng), để ngăn ngừa các cuộc nổi loạn. Chính vì vậy mà dù dân chúng 

có bất mãn đến đâu cũng chỉ dám chống đối trong tiềm thức. Ngay cả những đảng viên cao cấp dù 

có bất đồng quan điểm với Ceausescu cũng phải im lặng và không dám chia xẻ suy nghĩ của mình 

cho bất cứ ai. Trong hoàn cảnh đó khó có một tổ chức hay một đảng phái chính trị nào có thể hiện 

hữu để chống lại Ceausescu. Nhưng sự ngoan cố không chịu thay đổi của Ceausescu đã làm cho 

một số nước có liên hệ với Romania bắt đầu khó chịu. Đó là Hung Gia Lợi (vì vấn đề kỳ thị của gần 2 

triệu người Hung ở Lỗ) và Liên Xô (do sự ngoan cố chống Liên Xô nhiều lần của Ceausescu). Hai 

nước này đã giúp cho lực lượng chống Ceausescu ở trong nước nổi dậy với hai động lượng khác 

nhau. Hung Gia Lợi mượn kế giúp người Romania gốc Hung tranh đấu chống kỳ thị chủng tộc, 

nhưng đã ngầm hỗ trợ nhóm người Hung chống Ceausescu đứng lên đòi thay đổi chính trị. 

 

Trong khi đó, Gorbachev đã nhiều lần gặp và đề nghị Ceausescu thay đổi chính sách, nhưng 

Ceausescu không những không đồng ý với Gorbachev mà còn công kích ông ta đang đi vào con 

đường xét lại nguy hiểm. Đến tháng 10-1989, Ceausescu gây sự với Gorbachev và đòi Liên Xô trả lại 

đất Moldavia. Gorbachev đã bí mật gặp một số tướng lãnh thân Liên Xô vào đầu tháng 11-1989 và 

đề nghị đảo chánh Ceausescu. Kế hoạch đảo chánh do KGB trực tiếp soạn thảo và bí mật chuyển vũ 

khí từ biên giới Liên Xô đến tận thủ đô Bucharest dưới nhiều hình thức. Tháng 11-1989, nhóm đảng 

viên thân Liên Xô, đã chọn "điểm nóng" ở thành phố Timisoara, đó là sự kiện người Romania gốc 

Hung đang chống lại lệnh trục xuất Linh mục Laszlo Tokes ra khỏi Lỗ, để phát khởi cuộc đấu tranh. 

Cuộc biểu tình trước trụ sở đảng Cộng sản ở Timisoara phản đối đại hội bầu Ceausescu tiếp tục làm 

Tổng bí thư là do nhóm đảng viên thân Liên Xô kích động. Cuộc biểu tình bị đàn áp, nhưng nhờ làn 

sóng của người Romania gốc Hung bao vây nhà thờ Chính Thống không cho công an vào bắt Linh 

mục Laszlo Tokes, nên đã làm cho phong trào đấu tranh bùng nổ, đưa đến sự sụp đổ triều đại 

Ceausescu không đầy 10 ngày sau đó.  
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Chương VIII - Cuộc Cách Mạng Dân Chủ Tại Nam Tư  
(Trích một phần từ: Chương VIII - Cuộc Cách Mạng Dân Chủ Tại Nam Tư trong tập sách "Đông Âu 

tại Việt Nam" của tác giả Lý Thái Hùng.) 

 

Sơ Lược Bối Cảnh Lịch Sử 

 

Dưới thời chiếm đóng của Đức Quốc Xã, hai phong trào kháng chiến chống Đức đã được thành lập. 

Một là tổ chức do Thống Chế Josip Broz Tito lãnh đạo, thuộc đảng Cộng sản Nam Tư đã hoạt động 

bí mật từ năm 1921. Hai là tổ chức của tướng Draja Mihailovitch quy tụ những nông dân và quân 

nhân ủng hộ ấu chúa là vua Pierre đang lưu vong tại Áo. Trong giai đoạn đầu của cuộc kháng chiến, 

hai phong trào này thường có những sự phối hợp để chống lại Đức Quốc Xã, nhưng dần dần về sau, 

họ trở thành thù địch, và bên nào cũng lợi dụng quân Đức để tiêu diệt đối phương. Thống chế Tito 

được sự hậu thuẫn mạnh mẽ của đảng Cộng sản Liên Xô nên lần lần củng cố được lực lượng, và tới 

cuối năm 1942, Tito chiếm được một số lãnh thổ, tự thiết lập chính phủ kháng chiến. Trong khi đó, 

nhóm Mihailovitch lúc đầu được Đồng Minh giúp đỡ, nhưng đến năm 1943 thì bị Đồng Minh bỏ rơi. 

Tới năm 1944, chính phủ lưu vong của vua Pierre cũng bỏ rơi Mihailovitch. Lợi dụng lúc phe Đồng 

Minh mở cuộc tổng phản công quân Đức Quốc Xã tại các mặt trận Âu châu vào đầu năm 1945, Tito 

cũng tung lực lượng Cộng sản của mình chiếm giữ những phần đất do quân Đức bỏ lại, và khi lực 

lượng này tới vùng Belgrade, Hồng quân Nga mới kéo quân từ Đông Bắc xuống hợp lực với Tito để 

giải phóng Nam Tư. 

 

Sau khi chiếm được chính quyền, Josip Broz Tito, một mặt đóng vai trò trung thành với Stalin như 

các nước Đông Âu khác; mặt khác thi hành chính sách cải tạo xã hội Nam Tư theo đường lối cộng 

sản của riêng mình. Tuy nhiên Tito theo đuổi giấc mộng như của Stalin là thành lập một chế độ Liên 

bang của vùng Balkans. Trong hai năm 1946 và 1947, Tito đã nhiều lần sang thăm viếng Bulgaria và 

Hung Gia Lợi để vận động cho việc thành lập liên bang bao gồm ba nước Nam Tư, Hung và Bảo 

nhưng đều thất bại. Chủ đích của Josip Broz Tito là không muốn lệ thuộc vào hệ thống Cộng sản do 

Stalin chỉ đạo, mà muốn thành lập một khối Cộng sản riêng ở vùng Balkan. Âm mưu của Tito khiến 

cho Stalin lo ngại nên tìm mọi cách ngăn chận. 

 

 

Chiến dịch ngăn chận này mở đầu bằng Giác Thư của Trung Ương đảng Cộng sản Liên Xô gửi cho 

đảng Cộng sản Nam Tư cảnh cáo Josip Broz Tito và Bộ Chính Trị, buộc phải tuân phục những mệnh 

lệnh của Điện Cẩm Linh. Giác Thư này được sao ra nhiều bản gửi cho tất cả các đảng Cộng sản 

trong Khối để dằn mặt. Đến ngày 28-6-1948, Quốc tế Cộng sản, lúc này còn đặt văn phòng điều hành 

ở Thủ đô Belgrade, công bố Giác Thư của Liên Xô và buộc tội Nam Tư đã phản lại phong trào Quốc 

tế Vô sản. Sau khi công bố Giác Thư, Quốc tế Cộng sản chuyển văn phòng từ Belgrade về thủ đô 

Bucharest của Romania. 

 

Sau khi nhận Giác Thư, đảng Cộng sản Nam Tư triệu tập đại hội đảng vào tháng 7-1948 để phân tích 

sự kiện và trả lời. Trong đại hội này, vì đảng còn ở trong thế yếu và không muốn tạo lý cớ cho phe 

thân Liên Xô trong đảng tấn công mình, Josip Broz Tito chọn đường lối mềm dẻo, không tấn công 

trực tiếp vào Stalin mà chỉ cho rằng những cáo buộc của Quốc Tế Cộng Sản là bất công, yêu cầu suy 

xét lại. Nhưng sau vài tháng thăm dò ý kiến trong toàn đảng về nội dung giác thư, Tito thấy rằng hầu 

hết đảng viên đều bất mãn về thái độ trịch thượng của Stalin, do dó Tito đã bộc lộ thái độ cứng rắn, 

ngang nhiên công kích Liên Xô và Stalin. Tito còn đưa ra chủ trương rằng vì mỗi nước đều có hoàn 

cảnh riêng, nên mỗi đảng Cộng sản phải được tự do lựa chọn con đường nào thích hợp nhất để tiến 

lên xã hội chủ nghĩa mà không bị trói buộc theo khuôn mẫu chung của hệ thống Quốc Tế Cộng Sản. 

 

Trước khi bị phân rã vào năm 1991, Nam Tư là một quốc gia tổ chức theo hình thức Liên Bang bao 

gồm 6 nước Cộng Hòa là Slovenia, Croatia, Bosnia-Herzegovina, Serbia, Macedonia, Montenegro và 

hai Khu Tự Trị là Kosovo và Vojvodina (trực thuộc sự quản trị của nước Cộng Hòa Serbia). Diện tích 

Nam Tư vào khoảng 255 ngàn cây số vuông, có 28,2 triệu dân bao gồm 24 chủng tộc khác nhau. Vì 

là một quốc gia tập hợp nhiều sắc dân, bao gồm nhiều vùng đất có quá khứ thành lập khác nhau, nên 

việc tạo dựng mối quan hệ hài hòa giữa các nước Cộng Hòa để tuân phục đường lối chung của Liên 
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Bang là một nan đề của Josip Broz Tito. Sau khi thoát ra khỏi sự khống chế của Liên Xô năm 1948, 

Tito đã mất gần 4 năm sau đó để giải quyết những vấn đề nội bộ và tìm đường hướng đi riêng cho 

Nam Tư. 

 

Năm 1952, đảng Cộng sản Nam Tư tổ chức Đại hội đảng lần thứ 6, quyết định một số vấn đề quan 

trọng. Thứ nhất, đổi tên đảng thành Liên Minh Những Người Cộng Sản Nam Tư. Thứ hai, bãi bỏ hình 

thức trung ương tập quyền như mô hình Stalin. Thứ ba, đảng không còn đóng vai trò chỉ huy mà là 

thuyết phục và hợp tác, dựa theo nguyên tắc phân quyền và tự quản lý giữa các nước Cộng Hòa và 

Khu Tự Trị. Thứ tư, tu chính hiến pháp để phù hợp với đường lối mới của đảng và bầu Tito làm Tổng 

thống vĩnh viễn. Dựa trên bốn cải tổ căn bản này, Quốc hội Liên bang Nam Tư đã soạn thảo ra hiến 

pháp mới công bố vào năm 1953, quy định Nam Tư đi theo con đường Xã hội Chủ nghĩa Tự Trị-Tự 

Quản, chấm dứt việc áp dụng mô hình của Stalin. 

 

Ngày 31-1-1974, bản hiến pháp lần thứ tư của Liên Bang Nam Tư được công bố, theo đó, tất cả 

những sinh hoạt kinh tế, chính trị, xã hội đều dựa trên nền tảng Xã hội chủ nghĩa Tự quản. Theo kinh 

tế gia Rudolf Bicamic của Nam Tư thì lý thuyết này dựa trên bốn nguyên tắc: -Tản quyền; -Giảm sự 

chi phối của guồng máy nhà nước; -Dân chủ hóa; -Giảm thiểu sự chi phối của chính trị. Mục tiêu của 

việc áp dụng nguyên tắc này là Nam Tư muốn giảm thiểu vai trò chi phối của đảng trong những quyết 

định về kinh tế-xã hội. 

 

Trên phương diện chính trị, hiến pháp lần này quy định Hội Đồng Cán Bộ Liên Bang gồm 9 người, 

thay vì là 23 người như quy định của hiến pháp năm 1971 (mỗi nước Cộng Hòa chọn 3 người, mỗi 

Khu Tự Trị chọn 2 người và Tito là 23 người). Chín người này gồm đại diện 6 của nước Cộng Hòa, 

đại diện của Hai Khu Tự Trị và Chủ Tịch Liên Minh Những Người Cộng sản Nam Tư. Theo sự quy 

định này, quyền hạn của Liên Bang, Cộng Hòa Quốc và Khu Tự Trị đều có một phiếu ngang nhau khi 

biểu quyết những vấn đề quan trọng của Liên Bang. Hội Đồng Cán Bộ Liên Bang có nhiệm vụ làm 

trung gian hòa giải những tranh chấp về chủng tộc, lãnh thổ của các Cộng Hòa Quốc và Khu Tự Trị. 

 

Sau khi Tito qua đời vào tháng 5-1980, Liên Bang Nam Tư được điều hành bởi Hội Đồng Cán Bộ 

Liên Bang có 9 người, tiếp tục đường lối Xã hội chủ nghĩa qua hai chính sách: tự chủ quản lý và phi 

đồng minh, trong tình trạng kinh tế khủng hoảng cùng cực. Cuối năm 1981, để chấn chỉnh nạn lạm 

phát và tiến hành chương trình cải cách kinh tế, Chủ tịch Hội Đồng Cán Bộ Liên Bang, cũng là chủ 

tịch Liên Minh Những Người Cộng Sản Nam Tư, cho thành lập Ủy Ban Ổn Định Kinh Tế Liên Bang. 

Đến năm 1983, Ủy Ban này mới đưa ra chương trình ổn định kinh tế, nhưng cũng chỉ áp dụng một số 

nguyên tắc đã đưa ra từ trước và vì áp dụng trễ nên cũng không thể nào cải thiện tình hình như ý 

muốn. 

 

Nạn lạm phát lên đến 1000% là áp lực nặng nề cho Liên Bang Nam Tư vào thời đó. Nó ảnh hưởng 

rất nặng nề trên đời sống người dân khiến từ năm 1987, giới công nhân lao động đã tổ chức nhiều 

cuộc đình công. Lúc đầu, các cuộc đình công thuần túy đòi hỏi quyền lợi dân sinh, và phê phán sự 

bất lực của Thủ Tướng Branko Mikulif về các chính sách cải cách kinh tế, nhưng dần dần sau đó, nội 

dung tranh đấu của các cuộc đình công chuyển hướng sang lãnh vực chính trị như đòi phải mở rộng 

quyền tự do lao động, tư tưởng, đi lại... 

 

Tháng 1-1987, Hội Đồng Cán Bộ Liên Bang tuyên bố sẽ tu chính hiến pháp. Tháng 5-1988, Thủ 

Tướng Mikulif (được tuyển chọn từ Cộng Hòa Quốc Bosnia-Herzegovina) thiết lập Hội Đồng Cải 

Cách Chế Độ Kinh Tế, đưa ra bản đề cương cải cách chế độ kinh tế. Bản đề cương này có mục đích 

duyệt xét toàn bộ các chính sách kinh tế, xã hội và chính trị đã được đưa ra trong bản hiến pháp 

1974 để chận đứng tình trạng khủng hoảng kinh tế và lược duyệt lại hệ thống tự quản, theo nguyên 

tắc hiệp thương kinh tế từng được áp dụng từ thập niên 50. Đề cương này còn đề nghị tích cực áp 

dụng nguyên tắc thị trường và thống nhất một thị trường trên toàn Liên Bang hơn là thực thi nhiều 

loại thị trường như lúc đó. Ngoài ra, bản đề cương còn đề nghị chấm dứt việc cho các Cộng Hòa 

Quốc, Khu Tự Trị được độc lập trong các chính sách xã hội, thuế khóa... mà phải để cho Liên Bang 

hoạch định nhằm thống nhất thị trường chung. 

 

Những đề nghị nêu trên nhằm tăng cường quyền hạn cho chính quyền Liên Bang để đối phó với tình 
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trạng suy thoái kinh tế, đã được Quốc Hội Liên Bang biểu quyết thông qua. Nhưng khi đưa về cho 

các Cộng Hòa Quốc thực thi thì các nơi lại viện dẫn nhiều lý do để không thi hành nghiêm chỉnh. Mỗi 

vùng lại dựa theo tình hình địa phương đề nghị tu sửa, rồi nhân đó đặt ra các luật lệ tự bảo vệ vùng 

mình, ngăn cản sự cạnh tranh từ các vùng khác, gây nên tình trạng sứ quân. Rốt cuộc kế hoạch cải 

cách kinh tế của Thủ tướng Mikulif chỉ có giá trị trên giấy tờ. 

 

Những Diễn Biến Chính Trị 

 

Xung Đột Chủng Tộc Ở Khu Tự Trị Kosovo 

 

Liên Bang Nam Tư có 24 sắc tộc khác nhau, trong đó người Serb chiếm ưu thế, và sống trải rộng 

khắp các Cộng Hòa Quốc, Khu Tự Trị. Do đó, sự xung đột giữa người Serb với các sắc dân khác liên 

tục xảy ra từ xưa đến nay. Cái chết của Tổng Thống Tito vào tháng 5-1980 đã tạo ra một khoảng 

trống lãnh đạo rất lớn cho Nam Tư trong tình trạng kinh tế suy thoái cùng cực. Lợi dụng tình trạng 

này, dân Albania trong Khu Tự Trị Kosovo, trực thuộc Cộng Hòa Quốc Serb đã tổ chức các cuộc biểu 

tình đòi độc lập bắt đầu từ tháng 3 và 4-1981. 

 

Căn nguyên của vấn đề Kosovo là do tình trạng tụt hậu kinh tế và vì áp dụng triệt để nguyên tắc tự 

quản Xã hội chủ nghĩa, nên đã khiến cho vấn đề trở nên phức tạp. Người Albania viện dẫn rằng 

những điều đòi hỏi của họ phù hợp với Hiến pháp 1974, quy định sự bình đẳng giữa các sắc dân, 

nên họ đã đòi thành lập Cộng Hòa Quốc. Trong khi đó, người Serb cực lực chống đối. Lý do là Khu 

Tự Trị Kosovo nguyên là thủ đô của vương quốc Serb trước khi bị sát nhập vào Liên Bang Nam Tư. 

Đất Kosovo là thánh địa của dân tộc Serb, không thể tách rời ra khỏi Cộng Hòa Serb. Vì vậy khi Liên 

Minh Những Người Cộng Sản Nam Tư thảo luận về vấn đề này, các Cộng Hòa Quốc như Serb, 

Slovenia và Croatia đều bất mãn, bắt đầu có những chống đối ngấm ngầm trong nội bộ. 

 

Sau khi biến cố Kosovo xảy ra, đảng viên của Liên Minh Những Người Cộng Sản Nam Tư ở Kosovo 

đã chủ xướng cuộc biểu tình ủng hộ và đòi Hội Đồng Cán Bộ phải giải quyết, nhưng chính quyền 

Cộng hòa Serb đàn áp và bắt giữ một số người, đưa ra tòa với tội danh "phản cách mạng". Đầu 

tháng 2-1989, dân Albania đã tổ chức hai cuộc biểu tình lớn. Đến ngày 12-2-1989, hơn 1000 công 

nhân trong các hầm mỏ ở vùng Đông Bắc Kosovo lãn công và biểu tình thầm lặng để đòi quyền tự trị. 

Ngày 27-2-1989, Hội Đồng Cán Bộ Liên Bang đã ban hành lệnh thiết quân luật trên toàn vùng 

Kosovo, đặt Khu Tự Trị dưới quyền kiểm soát của quân đội Nam Tư. Ngày 2-3-1989, Chủ tịch Liên 

Minh Những Người Cộng Sản ở Kosovo ra lệnh bắt giam những người chủ mưu các cuộc đình công, 

và ban hành sắc lệnh cưỡng chế lao động đối với những người lao động đã tham gia đình công vào 

ngày 12-2-1989. 

 

Trước tình thế như trên, ngày 23-3-1989, Quốc hội Khu Tự Trị Kosovo tự ý thông qua đề nghị tu 

chính hiến pháp. Trong khi đó, Quốc hội Liên bang lại hậu thuẫn cho Quốc hội Cộng hòa Serb thông 

qua một tu chính hiến pháp, cho phép Cộng Hòa Serb có quyền về quốc phòng, an ninh, hiệp tác 

quốc tế và xã hội, giảm thiểu quyền hạn của các Khu Tự Trị. Sự kiện này càng đẩy người Albania 

vào chân tường nên họ đã tổ chức các cuộc biểu tình chống đối một cách mãnh liệt. Đến cuối tháng 

4-1989, các cuộc bạo động của người Albania tuy có giảm bớt, nhưng tình trạng đối đầu giữa người 

Albania với các sắc dân Serb, Montenegro trong Khu Tự Trị Kosovo càng ngày càng trở nên kịch liệt 

và cho đến đầu năm 1990, cuộc nổi dậy ở Kosovo trở thành một vấn đề không thể giải quyết. 

 

Cộng Hòa Slovenia Đòi Độc Lập: 

 

Trong khi vấn đề đòi tự trị của Khu Tự Trị Kosovo chưa được giải quyết xong thì vấn đề Slovenia bắt 

đầu bùng nổ. Cộng Hòa Quốc Slovenia nằm ở phía Bắc Liên Bang Nam Tư, giáp ranh với các nước 

Ý, Áo và Hung Gia Lợi. Dân số của nước Cộng Hòa này có khoảng 2 triệu người, trong đó người 

Slovenia có khoảng 1 triệu 700 ngàn người, chiếm 90% dân số Cộng Hòa Quốc. Đây là sắc dân có 

nhiều khả năng nhất trong Liên Bang, lợi tức trung bình đầu người lên đến 612 Mỹ kim thời đó, đứng 

hàng thứ nhất so với các Cộng Hòa Quốc trong Liên Bang, so với lợi tức đầu người trong Khu Tự Trị 

Kosovo chỉ có 74 Mỹ kim. Nhờ sự giàu có này mà chính quyền nước Cộng Hòa Slovenia có tiếng nói 

khá mạnh trong Liên Bang mặc dù dân số ít hơn Cộng Hòa Serb. 



 59     Đông Âu Tại Việt Nam  -  Lý Thái Hùng                                                  www.vietnamvanhien.net 

 

Bước vào thập niên 80, trong tình trạng xuống dốc chung của nền kinh tế Liên Bang, Slovenia trở 

thành nơi phải cáng đáng việc trả nợ ngoại trái cho Liên Bang, nên Slovenia thiếu ngoại tệ để du 

nhập trang thiết bị cải thiện tình trạng sản xuất, do đó làm cho nền kinh tế của Slovenia xuống dốc, 

không theo kịp đà cạnh tranh với các nước tiên tiến khác. Để cứu vãn tình trạng này, Cộng Hòa 

Slovenia chọn giải pháp tách rời Liên Bang, trở thành một quốc gia độc lập để tài nguyên của 

Sovenia không bị phung phí vào những vùng đất khác. Ý muốn ly khai khỏi Liên bang của Cộng Hòa 

Quốc Slovenia, được sự hậu thuẫn của Cộng Hòa Croatia. 

 

Tháng 4-1989, đoàn đại biểu Slovenia tham dự Hội Nghị Ban Chấp Hành Trung Ương Liên Minh 

Những Người Cộng Sản Nam Tư nhóm họp từ ngày 14 đến 19-4-1989, đã đặt vấn đề duyệt xét lại 

nguyên tắc "dân chủ tập trung" và "nội dung bản Cương Lĩnh" của đảng. Mặt khác, ngày 27-9-1989, 

Quốc hội của Cộng Hòa Quốc Slovenia đơn phương đề nghị tu chính một phần hiến pháp Liên Bang, 

cũng như biểu quyết chấp thuận những điều sau: 1) Cho chính quyền Cộng Hòa Quốc Slovenia được 

quyền có những quyết định độc lập đối với chính quyền Liên Bang; 2) Chính quyền Liên Bang muốn 

đưa quân đội, cũng như muốn ban hành lệnh giới nghiêm trên toàn lãnh thổ Cộng Hòa Slovenia phải 

có sự đồng ý của Cộng Hòa Sloveina; 3) Công nhận chủ quyền kinh tế của Cộng Hòa Quốc Slovenia. 

 

Sau sự tu chính hiến pháp nói trên, Hội Đồng Cán Bộ Liên Bang và chính quyền Cộng Hòa Quốc 

Serb đã kiện lên Tối cao Pháp viện vì cho đây là hành động vi hiến. Từ đó, sự xung đột giữa Cộng 

Hòa Slovenia và Serb càng ngày càng gia tăng. Sau khi dự đại hội Liên Minh Những Người Cộng 

Sản Nam Tư lâm thời trở về, những đại biểu trong Liên Minh Những Người Cộng Sản ở Cộng hòa 

Slovenia đã tổ chức Hội nghị lâm thời vào ngày 4-2-1990, quyết định tách ra khỏi Liên Minh Những 

Người Cộng Sản Nam Tư, đổi tên thành đảng Dân Chủ Cải Cách. Chính quyền Cộng sản Slovenia 

đã công bố "Luật Chính Đảng" trong đó cho phép những tổ chức nào có trên 500 thành viên và có trụ 

sở, được công khai hoạt động, đồng quyết định tổ chức trưng cầu dân ý và chuẩn bị bầu cử tự do. 

Sau khi Luật Chính Đảng được công bố, tại Cộng hòa Slovenia có đến 17 đảng phái xuất hiện như 

Liên Minh Xã Hội Dân Chủ, đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo, Liên Minh Nông Dân, đảng Xanh Lục, 

đảng Dân Chủ Cải Cách (cựu Cộng sản)... 

 

Ngày 22-4-1990, Cộng Hòa Slovenia tổ chức trưng cầu dân ý về việc ly khai ra khỏi Liên bang, bầu 

cử Quốc hội và Tổng thống. Có đến 87% cử tri đồng ý ly khai khỏi Liên bang, thành lập Cộng hòa 

Slovenia độc lập. Về kết quả bầu cử quốc hội, đa số phiếu dồn cho các Liên Minh Xã Hội Dân Chủ, 

đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo, đảng Nông Dân và đảng Xanh Lục, trong khi đảng Dân Chủ Cải 

Cách (cựu cộng sản) hoàn toàn thảm bại. Tuy nhiên Milan Kucan, chủ tịch đảng Dân Chủ Cải Cách, 

một thành viên cựu Cộng sản, nhưng vì có chủ trương cải cách và tích cực đòi độc lập đối với Liên 

bang nên đã đắc cử Tổng thống. 

 

Ngày 25-6-1991, Cộng Hòa Slovenia tuyên bố độc lập khỏi Liên bang Nam Tư. 

 

Cộng Hòa Croatia Đòi Độc Lập: 

 

Tháng 12-1989, Cộng Hòa Croatia công bố luật Chính đảng và công nhận sinh hoạt chính trị đa 

đảng. Đầu năm 1990, một số đảng phái xuất hiện như Liên Đoàn Dân Chủ, Liên Minh Đồng Thuận 

Quốc Gia, đảng Cộng Sản, Liên Minh Dân Chủ Xã Hội, Hiệp Hội Ủng Hộ Nhân Quyền, đảng Nông 

Dân, đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo, đảng Xanh Lục... Tháng 2-1990, chính quyền Cộng hòa 

Croatia quyết định tổ chức trưng cầu dân ý, bầu cử Quốc hội và Tổng thống vào ngày 21-5-1990. 

Giống như tại Cộng hòa Slovenia, đại đa số cử tri Croatia đã bỏ phiếu tán đồng việc ly khai khỏi Liên 

bang, thành lập quốc gia độc lập. Trong khi đó, tuy những thành viên cộng sản hoàn toàn mất phiếu 

trong cuộc bầu cử quốc hội, nhưng Liên Minh Đồng Thuận Quốc Gia (CNA) có khuynh hướng trung 

gian vẫn thua phiếu rất xa đối với nhóm cực hữu là Liên Đoàn Dân Chủ do Franjo Tudjman lãnh đạo. 

Lý do là nhóm cực hữu đã đưa ra những lời tuyên bố mạnh mẽ đòi độc lập, khích động được khát 

vọng của đa số cử tri. Nhờ thế Franjo Tudjman cũng đắc cử Tổng thống với tỷ lệ rất cao. 

 

Tháng 12-1990, tân Quốc hội Croatia công bố bản hiến pháp mới lấy tên nước là Cộng hòa Croatia, 

theo chế độ Tổng thống chế. Hiến pháp quy định Quốc hội gồm có hai viện: Thượng viện có 63 ghế, 
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nhiệm kỳ 4 năm; Hạ viện có 138 ghế, nhiệm kỳ 4 năm. Trong khi đó, tám thành viên thuộc Hội đồng 

Chủ tịch Liên bang Nam Tư nhóm họp khẩn cấp vào ngày 15-5-1991, sau khi việc bỏ phiếu bầu tân 

Tổng thống Nam Tư bị thất bại. Theo đạo luật "Luân Phiên Lãnh Đạo" của Liên bang thì chức vụ tối 

cao này sẽ đến lượt phó Tổng Thống Nam Tư là ông Stipe Mesic, đại diện Cộng hòa Croatia, đảm 

nhiệm. Nhưng sự việc không thành vì Cộng hòa Serb lấy lý cớ sắc dân Croat đòi ly khai ra khỏi Liên 

bang. Tổng thống Nam Tư đương nhiệm là Borisav Jovic (dân Serb) tuyên bố chống lại ông Stipe 

Mseic vì ông này tuyên bố là nên giải thể Liên bang Nam Tư. 

 

Ngày 25-6-1991, cùng với Cộng hòa Slovenia, Cộng hòa Croatia tuyên bố độc lập và chính thức ly 

khai khỏi Liên bang Nam Tư. . 

 

Cộng Hòa Macedonia Tuyên Bố Độc Lập 

 

Việc Cộng hòa Slovenia và Croatia tuyên bố độc lập vào ngày 25-6-1991 đã đưa đến cuộc nội chiến 

giữa Cộng hòa Serb với Cộng hòa Croatia từ mùa Thu năm 1991. Cộng Hòa Macedonia thấy Liên 

bang Nam Tư khó tồn tại nên ngày 26-9-1991, Macedonia tổ chức trưng cầu dân ý việc ly khai khỏi 

Liên bang, và được đa số cử tri đồng ý . Căn cứ vào kết quả này, ngày 20-11-1991, Quốc hội 

Macedonia tuyên bố độc lập và công bố bản tân hiến pháp. Nhưng vào thời điểm này Macedonia 

chưa được Liên Hiệp Quốc và các quốc gia Tây Âu thừa nhận như là một quốc gia, vì vẫn không chịu 

đổi quốc kỳ và tên nước. Đến tháng 4-1993, Macedonia đổi tên nước thành Cộng Hòa Macedonia, thì 

liền được Liên Hiệp Quốc công nhận và từ đó nước này tái lập quan hệ ngoại giao với Đan Mạch, 

Đức, Pháp, Anh, Hòa Lan. 

 

Nội Chiến Ở Cộng Hòa Bosnia-Herzegovina. 

 

Ngày 3-3-1992, Cộng hòa Bosnia-Herzegovina chính thức tuyên bố độc lập, được Hoa Kỳ và các 

nước trong Cộng Đồng Âu Châu công nhận. Chính quyền Cộng hòa Bosnia-Herzegovina do sắc dân 

Hồi Giáo nắm giữ, vì vậy người Serb chống lại quyết định độc lập kể trên, và vì được sự hậu thuẫn 

của Cộng Hòa Serb nên họ đã tổ chức vũ trang chống lại chính quyền Hồi Giáo, khiến cho cuộc nội 

chiến bùng nổ giữa ba sắc dân: người Serb (được sự ủng hộ của Tân Liên bang Nam Tư); người 

Croatia và người Hồi Giáo (lúc đầu được sự ủng hộ của Cộng hòa Croatia). Cuộc nội chiến phát khởi 

từ tháng 4-1992, mỗi ngày một lớn, khiến cho 6/10 dân số trở thành dân tỵ nạn với 2 triệu 780 ngàn 

người, và số tử vong lên đến hơn 200 ngàn người. 

 

Ngày 14-11-1995, dưới áp lực của Hoa Kỳ, các phe liên hệ tham dự hội đàm đình chiến tại Dayton, 

tiểu bang Ohio, Hoa Kỳ, và đi đến quyết định đồng ý đình chiến trong một biên bản ký tạm vào ngày 

21-11-1995. Đại diện của ba phe Bosnia, Cộng hòa Serb và Croatia gặp nhau tại Paris và chính thức 

ký kết hiệp định chấm dứt chiến tranh vào ngày 14-12-1995, và hai phía đồng ý nguyên tắc chia đôi 

lãnh thổ theo tỷ lệ Liên minh Quốc gia của hai sắc dân Hồi Giáo và Croat ở Bosnia chiếm 51%; sắc 

dân du kích Serb chiếm 49%. Cuộc nội chiến ở Bosnia-Herzegovina tuy chấm dứt vào đầu năm 1996 

nhưng lực lượng Mũ Xanh Liên Hiệp Quốc vẫn ở lại đây đến năm 1998. 

 

Tân Cộng Hòa Nam Tư Ra Đời 

 

Mặc dù có một số Cộng Hoà Quốc tách ra khỏi Liên Bang, nhưng hai nước Cộng Hòa Serb và 

Montenegro vẫn quyết định duy trì Liên Bang Nam Tư, tuy không được thế giới công nhận vì Serb 

vẫn tiếp tục các cuộc chiến tranh xâm chiếm đất đai của Cộng hòa Bosnia-Herzegovina. Mặc dù 

chính quyền Tân Liên bang Nam Tư được thành lập, nhưng trên thực tế, gần như Cộng hòa Serb chi 

phối hoàn toàn các sinh hoạt chính trị, xã hội trong toàn Liên bang. Cộng hòa Serb đã giúp người 

Serb trong Cộng hòa Croatia nổi dậy chống quyết định độc lập của người Croat, sau đó lại yểm trợ 

người Serb trong Cộng hòa Bosnia-Herzegovenia chống chính quyền người Hồi Giáo, khiến cho cuộc 

nội chiến bùng nổ rộng lớn, đe dọa hòa bình của các nước vùng Balkan và của vùng Trung Âu. Vì 

vậy, từ tháng 5-1992, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ra quyết nghị tiếp tục chế tài Tân Liên Bang 

Nam Tư bằng cách bao vây kinh tế. Do đó, bước vào năm 1993, tình trạng kinh tế của Tân Liên Bang 

Nam Tư bị khủng hoảng trần trọng, lạm phát gia tăng với tốc độ phi mã (mỗi tháng tăng lên từ 100% 

đến 300%). Từ đó, vào tháng 8-1993, chính quyền Liên Bang phải thực hiện chính sách nhà nước 
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trực tiếp quản lý giá cả nhu yếu phẩm để kiểm soát nạn lạm phát. 

 

Sau khi cùng với Cộng hòa Montenegro thành lập Tân Liên bang Nam Tư, Cộng hòa Serb tổ chức 

tổng tuyển cử vào tháng 12-1992, với kết quả là đảng Xã Hội Serb chiếm ưu thế, nên Slobodan 

Milosevic, Chủ tịch đảng này được bầu làm Tổng thống. Mặc dù vậy, đảng Xã hội phải thành lập 

chính quyền liên hiệp với đảng Cấp Tiến Serb, khuynh hữu. Đến tháng 9-1993, vì bất đồng quan 

điểm trong việc cung cấp vũ khí cho du kích quân Serb tại Bosnia, đảng Cấp Tiến rút lui khỏi nội các 

và đệ trình lên Quốc hội Quyết nghị bất tín nhiệm nội các của Tổng thống Milosevic. Tổng thống 

Milosevic bất mãn, tuyên bố giải tán Quốc hội, cho tổ chức tuyển cử lại vào tháng 12-1993. Lần này, 

đảng Xã Hội của Tổng thống Milosevic thắng lớn, chiếm 123 ghế trong số 250 ghế của Quốc hội, 

trong khi đảng Cấp Tiến chỉ còn có 39 ghế, đảng Dân Chủ chiếm 31 ghế. 

 

Ngày 21-11-1995, Milosevic cử đại diện tham dự cuộc hội đàm đình chiến tại Bosnia ở thành phố 

Dayton, tiểu bang Ohio Hoa Kỳ. Ngày 14-12-1995, Hiệp định đình chiến được ký kết chính thức tại 

Paris giữa Milosevic đại diện Serb, với đại diện Bosnia và đại diện Croatia. Tháng 5-1996, tòa án 

quốc tế tại Hòa Lan chính thức xúc tiến hồ sơ truy tố các tội phạm chiến tranh trong đó có hồ sơ tội 

ác của Slobodan Milosevic. Liên Hiệp Quốc chính thức bãi bỏ cấm vận Tân Nam Tư vào ngày 1-10-

1996, sau khi Bosnia tổ chức thành công cuộc bầu cử tự do. Ngày 17-11-1996, Tân Nam Tư tổ chức 

cuộc tuyển cử hội đồng nhân dân các cấp địa phương. Các đảng phái không cộng sản chiếm ưu thế 

nhưng Milosevic không chịu công nhận kết quả khiến cho quần chúng tụ tập biểu tình phản đối kéo 

dài hơn 77 ngày, trong khi đó quân đội tuyên bố không đàn áp đoàn biểu tình nên Milosevic đã phải 

nhượng bộ và công nhận kết quả. 

 

Lúc đó, tình hình kinh tế của Tân Nam Tư bị suy thoái toàn diện vì sự cô lập của thế giới do đường lối 

cai trị độc tài của Milosevic; nhưng vì muốn tiếp tục giữ địa vị tổng thống thêm nhiệm kỳ thứ 3 nên 

Milosevic đã tìm mọi cách gian lận để tiếp tục ‘đắc cử’ trong kỳ bầu cử vào tháng 7-1997. Kể từ thời 

điểm này, Milosevic ở trong tình trạng tứ bề thọ địch. Ở bên ngoài thì bị thế giới phong tỏa kinh tế và 

lên án là độc tài, ở bên trong thì bị các nhóm đối lập tổ chức biểu tình chống đối ngày một quyết liệt. 

Trong tình hình đó, đáng lý Milosevic phải thoái lui nhưng ông vẫn cương quyết ôm cứng quyền lực 

vào trong tay. Thậm chí, trong cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 24-9-2000, Milosevic đã bị đánh bại 

bởi ứng cử viên tổng thống độc lập Vojislav Kostunica, nhưng Milosevic lại không chịu công nhận kết 

quả. Trước sự ngoan cố của Milosevic, các đảng phái, các tổ chức tôn giáo và xã hội đã đoàn kết 

đứng sau lưng Vojislav Kostunica tổ chức các cuộc biểu tình đòi Milosevic phải thoái nhiệm. Trước 

áp lực của quần chúng quá mạnh, trong khi quân đội và cảnh sát không chấp hành mệnh lệnh với lý 

do ‘không thể bắn vào nhân dân’, Milosevic phải tuyên bố chuyển giao quyền lãnh đạo cho Vojislav 

Kostunica vào ngày 5-10-2000. 

 

Kết Luận 

 

Sự tan rã của Liên Bang Nam Tư, trên bề mặt là do những xung đột về chủng tộc và cuộc nội chiến 

giữa các Cộng hòa quốc, là hệ quả của những tranh giành lãnh thổ giữa các chủng tộc, pha lẫn màu 

sắc tôn giáo. Nhưng bên trong, chính sự bế tắc của đường lối kinh tế Cộng sản (mặc dù Nam Tư đã 

áp dụng nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa từ thập niên 70), và những tác động của Đông Âu, đã 

làm cho các Cộng hòa quốc nương theo những khủng hoảng này mà tuyên bố độc lập. Mặc dù sự 

tan rã đảng Cộng Sản Nam Tư không giống như các nước Đông Âu qua những cuộc tuyển cử tự do 

chính thức, nhưng sự tách rời của các Cộng hòa quốc đã làm cho Liên Minh Những Người Cộng Sản 

Nam Tư từng bước suy yếu và biến thái dưới nhiều hệ phái khác nhau trong mỗi Cộng hòa quốc. 

 

Trước Thế Chiến Thứ Hai, Nam Tư là vùng tranh chấp của nhiều sắc tộc, nhưng sở dĩ Josip Broz 

Tito thống nhất và quy tụ được các sắc tộc ở đây về một mối là nhờ guồng máy bạo lực Cộng sản. 

Mộng của Tito không khác gì Stalin là bành trướng thế lực Cộng sản do ông ta lãnh đạo đến toàn 

vùng Balkan. Stalin biết rõ tham vọng của Tito nên đã ra tay trước bằng cách khai trừ và cô lập Nam 

Tư ra khỏi Quốc Tế Cộng Sản, nên mộng của Tito đã không thành. Sau khi Tito mất, cây đại thụ của 

chế độ bị đốn ngã, một khoảng trống lãnh đạo đã xuất hiện trong Liên Bang Nam Tư, và từ đó các 

phe nhóm (giữa các cộng hòa quốc) bắt đầu tranh giành quyền lực, từng bước đưa đến sự suy thoái 

nội bộ, làm tan rã Nam Tư. Vì vậy, điểm khác của Nam Tư so với cuộc cách mạng ở các nước Đông 
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Âu cũ là phong trào đấu tranh quần chúng không bộc phát mạnh mẽ bằng các cuộc biểu tình đòi tự 

do dân chủ, mà tiềm ẩn dưới chủ trương đòi tự trị, xung đột sắc tộc.  

 

 

Chương IX - Việt Nam Trước Cơn Bão Dân Chủ Tại Đông 
Âu  
Bản Tóm Lược 

 

(Trích một phần từ: Chương IX - Việt Nam Trước Cơn Bão Dân Chủ Tại Đông Âu trong tập sách 

"Đông Âu tại Việt Nam" của tác giả Lý Thái Hùng.) 

 

Cuộc cách mạng dân chủ tại Đông Âu đã tác động mạnh mẽ vào Việt Nam. Lúc đó, từng người, tùy 

theo vị trí trong xã hội, đã có những phản ứng khác nhau. 

 

Thành phần lãnh đạo đảng Cộng Sản Việt Nam, thì cố bưng bít mọi tin tức hoặc diễn giải sai lạc về 

những diễn biến xảy ra ở các nước Đông Âu và cương quyết chống lại xu hướng đa nguyên chính trị, 

cho đó là đầu dây mối nhợ đưa đến sự sụp đổ của chế độ và sự mất độc quyền cai trị của đảng. Họ 

tiếp tục cố thủ trong lô cốt giáo điều Mác-Lê để duy trì độc quyền cai trị, dù biết là chủ nghĩa này đã 

phá sản. Những người trí thức, văn nghệ sĩ và một số đông cán bộ đảng viên thì nhìn rõ là chủ nghĩa 

Mác - Lê không còn là ý thức hệ "ưu việt" như họ đã bị nhồi nhét và tin tưởng một cách mù quáng 

trong quá khứ. Trong số này, đã có người can đảm nhìn ra chính ý thức hệ Mác - Lê đang là chướng 

ngại ngăn cản đà phát triển của đất nước và sự tiến bộ của dân tộc. Đặc biệt là đã có một số văn 

nghệ sĩ viết bài ca ngợi dân chủ đa nguyên và tố cáo những tệ nạn trong xã hội do chế đố cực quyền 

sản sinh ra. 

 

Trong khi đó, vì bị chế độ bưng bít mọi luồng thông tin từ bên ngoài và bị bộ máy tuyên truyền diễn 

dịch sai lạc về mục tiêu đấu tranh của các phong trào dân chủ tại Đông Âu, đại đa số quần chúng ở 

trong nước đã không có một nhận thức rõ ràng về các biến cố này nên tỏ thái độ thờ ơ. Một thiểu số 

tuy biết rõ các diễn biến nhờ những liên lạc và tin tức chia xẻ từ một số người thân đang tu nghiệp 

hoặc đang lao động tại các nước Đông Âu, nhưng cũng chỉ có phản ứng chờ đợi. Điều bất hạnh là 

vào thời gian này, những nhânvật đấu tranh tiêu biểu ở trong nước như Hòa Thượng Thích Huyền 

Quang, Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Giáo sư Đoàn Viết Hoạt, Bác sĩ Nguyễn Đan Quế, Linh Mục 

Trần Đình Thủ, ông Võ Đại Tôn.... lại ở trong vòng lao lý hay dưới sự quản thúc của chế độ. Chỉ có 

người Việt tại hải ngoại, trực tiếp theo dõi những diễn biến tin tức qua các hệ thống truyền thanh và 

truyền hình quốc tế, thì rất phấn chấn trước những biến cố dồn dập tại Đông Âu, nhưng phản ứng 

của họ nói chung thì rất là phức tạp. Một số người thì có ý nghĩ "bất chiến tự nhiên thành", tức chờ 

đợi đảng Cộng sản Việt Nam tự tan rã do mất chỗ dựa vào khối Cộng sản quốc tế. Một số người 

khác thì chờ đợi những văn nghệ sĩ trí thức ở trong nước vùng lên làm cuộc chuyển đổi lịch sử. 

Những người tích cực ở các tổ chức đấu tranh thì tìm cách chuyển tin tức về trong nước và hỗ trợ 

những tiếng nói đối kháng để dấy lên phong trào dân chủ hóa Việt Nam. 

 

 

Từ "Cởi" Đến "Trói" Của Đảng Cộng Sản Việt Nam 

 

Tháng 12 năm 1986, đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức đại hội đại đảng kỳ VI dưới khẩu hiệu "đổi 

mới" và "cải tổ cơ cấu" theo bước đi của Gorbachev. Đây cũng có thể coi là đại hội chỉnh đảng quan 

trọng vì hàng loạt cán bộ thuộc cánh Lê Duẩn (ông Lê Duẫn chết vào tháng 7-1986) bị loại ra khỏi 

Trung ương đảng. Đại hội đảng Cộng sản kỳ VI đã bầu Nguyễn Văn Linh làm Tổng bí thư, bắt đầu 

cho áp dụng một số cải tổ theo xu hướng đổi mới. Bộ chính trị đã bật đèn xanh cho đội ngũ văn nghệ 

sĩ của đảng bắt đầu tham gia cái gọi là "chiến dịch chống tiêu cực" trong xã hội và trong các cơ sở 

đảng. Chính sự bật đèn xanh này, có thể nói là trong giai đoạn đầu khi Nguyễn Văn Linh lên cầm 
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quyền đã tạo ra một sinh khí mới trong các hoạt động của giới văn nghệ sĩ. Ban bí thư đã ra chỉ thị 

"tăng cường sự lãnh đạo của đảng nhằm sử dụng tốt hơn báo chí trong cuộc đấu tranh chống tiêu 

cực", qua việc cho phép sử dụng báo chí, đài phát thanh để nêu lên những sự việc, cá nhân làm điều 

sai trái. 

 

Ngày 28-1-1987, dưới chữ ký của Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh, Nghị Quyết 05 mang tựa đề "Đổi 

mới và nâng cao trình độ lãnh đạo, quản lý văn học, nghệ thuật và văn hóa, phát huy khả năng sáng 

tạo, đưa văn học, nghệ thuật và văn hóa phát triển lên một bước mới" đã được ra đời. Từ năm 1988 

bắt đầu xuất hiện thêm những cây bút lý luận như Lữ Phương, Hà Sĩ Phu, Lê Ngọc Trà, Phạm Xuân 

Nguyên, Lại Thiên Ân... tạo ra những cuộc bút chiến giữa họ và các cán bộ tuyên huấn của đảng về 

quan niệm giữa văn nghệ và chính trị, đòi đảng chấp nhận sự độc lập của văn nghệ. Những bài viết 

công kích chủ nghĩa xã hội, đòi hỏi đảng phải thực thi dân chủ hóa, nhất là vạch trần những tội ác 

của cán bộ lãnh đạo đảng ở cấp trung ương lẫn địa phương đã tạo rất nhiều khó khăn cho nội bộ 

đảng, vì vai trò lãnh đạo của đảng bị thách đố. Trong khi đó, những biến chuyển chính trị ở các nước 

Đông Âu cũ như Ba Lan, Hung Gia Lợi, Tiệp Khắc về việc xuất hiện các phong trào quần chúng đòi 

tự do dân chủ đã tác động vào Việt Nam, làm cho Trung ương đảng Cộng sản Việt Nam bắt đầu lúng 

túng. 

 

Lo sợ quyền lực lãnh đạo của đảng bị soi mòn trước sức bật mạnh mẽ của giới văn nghệ sĩ, trí thức 

trong nước, Bộ chính trị bắt đầu giảm tốc độ đà đổi mới, bước đầu là giới hạn những bài viết đề cập 

về các tệ đoan ở trong đảng. Tại Hôi nghị lần thứ 5 của ban chấp Trung ương đảng khoá VI vào 

tháng 6-1988, Nguyễn Văn Linh lại lớn tiếng phê phán một số bài viết cũng như một số tác phẩm đã 

vượt quá giới hạn. Nguyễn Văn Linh cho rằng "dân chủ phải có lãnh đạo, tự do không phải là vô bờ 

bến" và ra lệnh cấm phổ biến một số tác phẩm. Liền sau đó, những loạt bài ký tên N.V.L đăng trên 

báo Nhân Dân bị ngưng vĩnh viễn. Ngoài ra, để xiết chặt hàng ngũ văn nghệ sĩ, trí thức trước các 

diễn biến phức tạp tại những nước cộng sản ở Đông Âu, Ban bí thư đã ra chỉ thị mang số 52-CT/TW 

ngày 8-6-1989 về "đổi mới và nâng cao chất lượng phê bình văn học, nghệ thuật" có nội dung ngăn 

cấm tất cả những bài viết đề cập dân chủ đa nguyên đa đảng, đồng thời vẽ ra hình ảnh mất an ninh, 

do sự xuống cấp toàn bộ của các cán bộ đảng viên, cộng với sự xúi giục của những bọn phản động 

đang đeo đuổi chủ nghĩa bá quyền đế quốc... để xiết chặt lại mọi sinh hoạt xã hội. 

 

Cuộc Đấu Tranh Của Ông Nguyễn Hộ và Câu Lạc Bộ Những Người Kháng Chiến Cũ 

 

Trong khi Trung Ương Đảng Cộng sản lúng túng đối phó vấn đề Trần Xuân Bách chưa xong, thì lại 

xảy ra sự chống đối một cách quyết liệt của Câu Lạc Bộ Những Người Kháng Chiến Cũ trong cùng 

thời gian. Câu Lạc Bộ Những Người Kháng Chiến Cũ, được thành lập bởi một ban chấp hành gồm 

24 người, từng là cán bộ đảng viên cao cấp trong thời chiến tranh Việt Nam trước năm 1975, do ông 

Nguyễn Hộ đứng đầu. Đơn xin thành lập đã gửi cho Thành ủy Sài Gòn từ năm 1985 nhưng không ai 

dám quyết định mãi cho đến khi Lê Đức Thọ, Trưởng Ban tổ chức Trung Ương đảng đồng ý thì 

Thành phố Sài Gòn mới cấp giấy phép cho hoạt động vào ngày 16-5-1986. Theo ông Đỗ Trung Hiếu, 

một thành viên của tổ chức này thì Câu lạc bộ hoạt động và phát triển từ năm 1986 cho đến tháng 3-

1990, lúc ông Hộ phải bỏ Sài Gòn đi trốn vì bị đàn áp. Trong khoảng thời gian 4 năm này, Câu lạc bộ 

đã có một số giai đoạn hoạt động đáng chú ý. 

 

Giai đoạn I: từ ngày 16-5-1986 cho đến ngày 3-4-1988, tập trung vào việc xây dựng và phát triển 

Câu lạc bộ với số hội viên lên đến 20 ngàn người tại Sài Gòn và các tỉnh miền Nam. Vào lúc đó, Câu 

lạc bộ được coi là tổ chức quần chúng không do đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, phát triển nhanh 

và mạnh nhất với nhiều hoạt động đa dạng. 

 

Giai đoạn II: từ ngày 3-4-1988 cho đến 23-3-1990, tập trung vào cao trào đấu tranh đòi đổi mới, 

chống tham nhũng quan liêu bảo thủ. Đây là thời kỳ Nguyễn Văn Linh làm Tổng bí thư, tung ra chính 

sách đổi mới và cởi trói tư duy nên Câu lạc bộ đã lập ra Ban Tư Vấn Chính Trị vào ngày 3-4-1988 để 

phát động hai nỗ lực; 1/Chống tham nhũng; 2/Tổ chức các sinh hoạt chính trị ủng hộ đổi mới. 

 

Sự phản kháng của ông Nguyễn Hộ và cuộc đấu tranh của Câu Lạc Bộ Những Người Kháng Chiến 

Cũ tại miền Nam là một sự quật khởi đầy bất ngờ của những cán bộ, đảng viên cộng sản gốc miền 
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Nam, đối với lãnh đạo đảng Cộng sản Việt Nam. Ông Nguyễn Hộ, ông Tạ Bá Tòng, ông Đỗ Trung 

Hiếu, ông Hồ Hiếu... là những nhân tố chính, đã khai thác sự tập hợp nhóm cựu chiến binh miền 

Nam để đòi hỏi những cải cách dân chủ khi biến cố Đông Âu xảy ra. Tuy cuộc đấu tranh của những 

người cựu chiến binh miền Nam bị thất bại sau khi Thành ủy Sài Gòn tổ chức ‘đảo chánh’ để chiếm 

Câu Lạc Bộ vào năm 1990; nhưng ông Nguyễn Hộ và nhiều người khác đã tiếp tục đấu tranh và gây 

rất nhiều khó khăn cho Hà Nội cho đến năm 1996. 

 

Đảng Cộng Sản Mò Mẫm Tìm Hướng Đi Mới Trong Sự Phân Liệt Nội Bộ 

 

Trong lúc tiến hành việc "giải độc" cán bộ, đảng viên các cấp về những diễn biến xảy ra ở Đông Âu, 

ngay từ giữa năm 1989, Bộ chính trị đảng Cộng sản Việt Nam bắt đầu mò mẫm tìm một hướng đi 

mới, qua việc soạn thảo bản Cương lĩnh mới mà họ gọi là "Cương Lĩnh xây dựng chủ nghĩa xã hội 

trong thời kỳ quá độ", trước sự sụp đổ hàng loạt các nước xã hội chủ nghĩa tại Đông Âu. Theo Đào 

Duy Tùng thì bản dự thảo này đã thảo luận và viết đi viết lại đến 15 lần, đến tháng 8-1990, Bộ chính 

trị mới đem ra thảo luận rộng rãi trong Hội nghị lần thứ 9 của ban chấp hành Trung ương đảng. Tại 

hội nghị này, Trung ương đã quyết định phổ biến lấy ý kiến trong quần chúng, đảng viên, trước khi 

công bố chính thức vào đại hội đảng lần thứ 7 vào năm 1991. Nội dung của bản dự thảo Cương lĩnh 

không có gì mới, vẫn là những từ ngữ dao to búa lớn, tiếp tục dựa vào những nguyên tắc kinh điển 

lỗi thời của thời kỳ "ai thắng ai" để tiếp tục cố thủ trong lô cốt Mác - Lê. 

 

Bản dự thảo Cương lĩnh được viết ra trước khi có những biến chuyển sâu sắc lên tình hình Liên Xô 

(Liên bang Xô Viết sụp đổ vào tháng 12-1991) nên nội dung tuy có nhẹ nhàng so với các văn kiện 

trước đó, nhưng vẫn đặt nặng tin tưởng tuyệt đối vào sự tồn tại của Liên Xô để lãnh đạo khối Cộng 

sản quốc tế. Vì thế mà nương theo việc tổ chức các cuộc "học tập" về dự thảo Cưong lĩnh, đảng 

Cộng sản Việt Nam đã huy động toàn bộ lực lượng báo chí, truyền thông và những cơ quan phụ 

trách công tác lý luận của đảng, mở hàng loạt chiến dịch tấn công vào các chủ trương đa nguyên, 

tiếp tục cổ võ xã hội chủ nghĩa là một giải pháp duy nhất để phát triển Việt Nam. Cuộc lấy ý kiến này 

đã tạo ra sự tranh luận gay gắt giữa một số trí thức xã hội chủ nghĩa với các cán bộ phụ trách công 

tác tư tưởng ở trong đảng. Cuối cùng thì bản Cương Lĩnh đã được thông qua trong đại hội đảng kỳ 

VII vào tháng 6-1991. 

 

Những Lên Tiếng Phản Kháng Của Giới Trí Thức Xã Hội Chủ Nghĩa 

 

Cho đến khi đảng bắt đầu đưa ra chính sách kiểm thảo, phê bình tự phê sau biến cố Đông Âu từ 

tháng 3-1990, và kêu gọi cán bộ đảng viên góp ý về hai văn kiện "Cương Lĩnh Chính Trị Mới" và 

"Chiến Lược Kinh Tế - Xã Hội Năm 2000" để chuẩn bị đại hội đảng kỳ VI thì hàng loạt những kiến 

nghị, phát biểu của nhiều đảng viên lão thành và giới trí thức được phổ biến dưới nhiều hình thức, 

bắt đầu đặt thẳng vào vấn đề cốt lõi nhất, đó là bãi bỏ vai trò lãnh đạo độc tôn của đảng, công nhận 

đa nguyên đa đảng. Sau đây là những ghi nhận các phát biểu ghi lại theo thứ tự thời gian. 

 

Đầu tiên là ông Lê Hồng Hà, một cán bộ lão thành đã công kích về sự nhận thức hời hợt của lãnh 

đạo đảng Cộng sản Việt Nam về các nhu cầu cải tổ ở Việt Nam, dựa trên những góp ý của "cố vấn" 

Liên Xô đối với bản dự thảo Cương Lĩnh của Hà Nội vào tháng 9-1989. Ông Lê Hồng Hà đã tiết lộ 

một số điều mà cố vấn Liên Xô nói với lãnh đạo đảng Cộng sản Việt Nam... 

 

Nhà văn Dương Thu Hương, qua các tác phẩm "Bên Kia Bờ Ảo Vọng", "Những Thiên Đường Mù", 

đã đánh thẳng vào nền tảng của chủ nghĩa cộng sản qua những biến cố xảy ra trên đất nước, khởi đi 

từ thảm kịch cải cách ruộng đất. Hai tác phẩm này cũng như những bài phát biểu của bà sau này đã 

tạo sự chú ý trong dư luận và gây khó chịu cho đảng Cộng sản rất nhiều. 

 

Cùng thời gian này, ông Nguyễn Kiến Giang đã phổ biến một bài viết "Bàn về sự lãnh đạo của 

đảng" đăng trên tờ Khoa Học và Tổ Quốc số phát hành vào tháng 4-1990, đã cho rằng sự thống trị 

tuyệt đối của đảng là nguyên nhân dẫn đến những trì trệ của đất nước. 

 

Tháng 5-1990, ông Lữ Phương, nguyên Thứ trưởng thông tin văn hóa của Chính quyền cách mạng 

lâm thời miền Nam Việt Nam đã trình bày một số quan điểm trong bài: Chủ nghĩa xã hội Việt Nam, di 
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sản và đổi mới", cho rằng đảng Cộng sản Việt Nam hoàn toàn mâu thuẫn với các chủ trương trong 

thời kỳ nắm chính quyền và vì thế đã tạo ra quá nhiều thảm kịch trên đất nước. 

 

Tháng 11-1990, trong dịp đến Paris tham dự hội nghị quốc tế, ông Bùi Tín, Phó tổng biên tập Nhật 

báo Nhân Dân, cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản đã gửi một kiến nghị gồm 12 điểm cho đảng 

Cộng sản Việt Nam qua làn sóng của đài phát thanh BBC tối ngày 27. Vào lúc đó, mặc dù ông Bùi 

Tín đề cập những sai lầm của chế độ và đề nghị cải sửa; nhưng ông vẫn khẳng định là người trung 

thành với lý tưởng xã hội chủ nghĩa và với tư cách một đảng viên. Nhưng sau hơn 12 năm sống lưu 

vong tại Paris, lập trường và quan điểm hiện nay ông Bùi Tín đã thay đổi và không còn tin vào đảng, 

vào lý tưởng xã hội chủ nghĩa, thậm chí ông còn tuyên bố từ bỏ tất cả những huy chương hay những 

khen thưởng mà ông nhận từ chế độ. 

 

Đầu năm 1991, Giáo sư Nguyễn Khắc Viện đã đề nghị đại hội lần thứ VII của đảng Cộng sản tập 

trung giải quyết hai vấn đề: 1/Cương quyết tuyên bố đảng trả lại mọi quyền hành cho các cơ quan 

dân cử và nhà nước. Cụ thể hoá là giải thể một loạt bộ phận trực thuộc trung ương cũng như cấp ủy 

trong các địa phương, trả lại Nhà nước một loạt nhà cửa, chuyển sang khoảng 2/3 cán bộ. 2/Các 

đồng chí lãnh đạo tối cao các ban trung ương hiện nay tự nguyện rút lui, nhường chỗ cho những 

người mới. 

 

Ông Hoàng Minh Chính, nguyên Viện trưởng Viện triết học Mác Lê, người từng bị Lê Duẩn giam 17 

năm tù từ năm 1964 vì bị ghép vào nhóm "chống đảng xét lại", đã viết một bài góp ý về dự thảo 

Cương lĩnh với 5 đề nghị rất thẳng thắn đối với đảng Cộng sản Việt Nam. Trong bài góp ý, ông 

Hoàng Minh Chính đã bác bỏ dự thảo Cương lĩnh và cho rằng: "nội dung của dự thảo đã đánh giá 

tình hình thế giới theo mô hình giáo điều tả khuynh từ cách đây 30 - 40 năm, không nêu bật lên được 

điểm cơ bản nhất và mới mẻ nhất của thời đại mới ngày nay thuộc nửa sau thập kỷ 90. Do đó Cương 

lĩnh mắc phải mâu thuẫn trong nội dung, rắm rối trong trình bày, lập lại các quan điểm lỗi thời, vừa bi 

quan, vừa lạc quan vô căn cứ, thiếu nhất quán dẫn tới định hướng đường lối chiến lược cách mạng 

không phù hợp, thậm chí trái ngược tiến trình chủ đạo của thế giới loài người thời đại mới ngày nay". 

 

Tiến Sĩ Phan Đình Diệu, một thành viên của đoàn chủ tịch Mặt trận tổ quốc vào lúc đó đã gửi đến 

Trung ương đảng một "kiến nghị" có tên là "Kiến nghị về một chương trình cấp bách nhằm khắc phục 

khủng hoảng và tạo điều kiện lành mạnh cho sự phát triển đất nước". Tiến Sĩ Phan Đình Diệu đề nghị 

đảng phải nhất quán trong việc xác định mục tiêu hiện thực cho sự phát triển đất nước. Mục tiêu đó 

là xây dựng "một nền kinh tế thị trường phát triển và một chế độ chính trị dân chủ, đoàn kết và hoà 

hợp dân tộc". 

 

Trong tất cả những nhân vật viết các bài bày tỏ những quan điểm phê phán nội dung Cương Lĩnh 

cũng như đường lối đổi mới và sự phá sản của chủ nghĩa Cộng sản, ông Hà Sĩ Phu là người mà 

đảng Cộng sản Việt Nam căm thù nhất vì lối viết sắc bén và tấn công thẳng vào nền tảng lý luận của 

chủ thuyết Mác - Lênin, qua ba bài viết "Dắt tay nhau đi dưới những tấm bảng chỉ đường của trí tuệ" 

(tháng 8 năm 1988), "Đôi điều suy nghĩ của một công dân (tháng 5 năm 1993)" và "Chia tay ý thức hệ 

(tháng 8 năm 1995)". Chính ba bài viết này, đặc biệt là bài tiểu luận Chia tay ý thức hệ đã khiến cho 

Hà Sĩ Phu bị đảng Cộng sản Việt Nam quản thúc liên tục từ năm 1997 cho đến nay, sau khi hứng 

chịu hàng loạt những bài công kích, phê phán và đả kích một chiều của guồng máy tuyên truyền Hà 

Nội từ trung ương cho đến địa phương. 

 

Nói chung, những lý luận và những quan điểm của các nhà trí thức đối kháng đã làm cho các cán bộ 

phụ trách công tác lý luận của đảng Cộng sản Việt Nam vô cùng bối rối và lúng túng trong cách phản 

luận. Họ chỉ được học như con vẹt để tuyên truyền một chiều, nên khi đối diện với những lý luận 

khoa học và thực tiễn của thời đại, giới công an tư tưởng của Hà Nội đã phải dùng đến bạo lực và 

gán ghép những luận điệu ‘phản bội’, ‘chống đảng’ hầu triệt hạ uy tín và đời sống của những nhà trí 

thức có tâm huyết vì dân tộc. Điều cần quan tâm là những nhà trí thức đối kháng lên tiếng trong thời 

kỳ này đã bị Hà Nội cô lập rất nặng nề và thiếu phương tiện phổ biến nên đã không tạo được sự chú 

ý và hưởng ứng trong quần chúng. 

 

Du Sinh và Công Nhân Hợp Tác Đã Đứng Lên Trong Lòng Quốc Tế Vô Sản 
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Từ cuối thập niên 80, cuộc cách mạng dân chủ ở các nước xã hội chủ nghĩa tại Đông Âu bùng nổ đã 

mang một làn gió dân chủ, tự do đến với khối người Việt và làm cho tư duy của họ có sự chuyển biến 

rõ rệt. Những chính sách mới của các chính phủ dân chủ tại đây cho phép người Việt được tạm thời 

ở lại dù đã hết thời hạn lao động hay du học với điều kiện tự túc nên đã giúp cho đa số buông ra khỏi 

tầm kiềm chế của sứ quán. Những yếu tố này đã làm tan rã hệ thống quản lý của sứ quán. Phong 

trào đòi dân quyền của người Việt nổi lên, cũng từ đó các khuynh hướng dân chủ bắt đầu hình thành 

và tìm cách liên lạc, phối hợp với những phong trào dân chủ bên Tây Âu. Khi các nước Ba Lan, Tiệp 

Khắc, Đông Đức thoát khỏi gọng kềm của chủ nghĩa cộng sản và Liên Xô ở trong tình trạng rối loạn 

vào khoảng năm 1990 thì người Việt tại đây chủ yếu là các du sinh, nghiên cứu sinh đã chủ động 

đứng ra phát hành những tờ báo phổ biến các tin tức liện quan đến những thay đổi ở Đông Âu. Có 

người còn tập hợp một số anh chị em thiện chí lập ra tổ chức, phong trào đấu tranh. Vào giai đoạn 

này, đáng kể nhất là phong trào dân chủ hình thành tại Liên Xô và Tiệp Khắc, Đông Đức, Bulgaria. 

 

Việt Kiều Yêu Nước Ra Kiến Nghị Đòi Hỏi Đảng Cộng Sản Việt Nam Thay Đổi 

 

Đến năm 1988, Nguyễn Văn Linh ra lệnh xiết lại và phê phán gay gắt những ai đòi dân chủ đa 

nguyên, đã làm cho phong trào ủng hộ đổi mới của Việt Kiều xẹp xuống và tạo ra một sự phẫn nộ 

trong một số Việt Kiều về thái độ cực quyền của đảng Cộng sản. Tờ Đất Việt, vốn là tờ báo của Hội 

Việt Kiều Yêu Nước tại Gia Nã Đại, đã từng thay mặt toà đại sứ Hà Nội một thời gian khi Hà Nội 

không đủ tiền cử đại sứ ở nước này, đã lên tiếng công kích đầu tiên về chính sách xiết lại của 

Nguyển Văn Linh. Nhiều bài viết của những thành viên đã từng hoạt động tích cực trong phong trào 

Việt Kiều yêu nước phê phán đảng Cộng sản được phổ biến khắp nơi, khiến cho Hà Nội lo ngại và ra 

lệnh cho các ban chấp hành Hội kiểm thảo. Tình hình này đã dẫn đến nhữrng xung đột dữ dội giữa 

những thành viên ủng hộ và chống lại lệnh ‘kiểm thảo’ của đảng, khiến cho các Hội Việt Kiều Yêu 

nước bị phân hoá trầm trọng. Các hội bị bể ra làm nhiều nhóm nhỏ, mất dần sinh khí hoạt động. 

 

Tháng 5-1989, tại hội nghị Việt Kiều tổ chức ở Tây Đức, một lần nữa Hội Việt Kiều yêu nước đã 

khẳng định khoảng cách giữa các hội, các tờ báo với chế độ ở Việt Nam. Tại đây, các đại diện của 

những Hội Việt Kiều yêu nước phê phán tính cách độc đoán của đảng Cộng sản Việt Nam, và kiến 

nghị ban lãnh đạo chấp nhận chế độ đa đảng. Tờ Diễn Đàn Mới ở Bỉ đã công khai chống lại chuyên 

chính ở Việt Nam. Tờ Đất Việt ở Gia Nã Đại, Tờ Đoàn Kết ở Pháp, Đất Nước ở Úc, Nước Việt tại 

Thuỵ Sĩ, Đất Nước ở Đức... đã liên kết với nhau tạo thành một diễn đàn chống lại thể chế chuyên 

chính tại Việt Nam. Cuối năm 1989 sang đầu năm 1990, hàng loạt kiến nghị, tâm thư và tuyên bố của 

các Hội Việt Kiều yêu nước tung ra đã tạo thành một phong trào khá rầm rộ đòi hỏi chế độ phải thay 

đổi. Đặc biệt, ngày 22-1-1990, một Tâm Thư gửi lãnh đạo Hà Nội về việc cải tổ hệ thống chính trị tại 

Việt Nam, đã được truyền nhau trong giới lãnh đạo của các Hội Việt Kiều Yêu Nước, thu hút khoảng 

600 người ký tên. Bản Tâm Thư đã không chỉ bị đảng Cộng sản Việt Nam liệt vào loại "phản động" 

mà còn tố cáo những người ký tên là có âm mưu chống lại đảng và nước Cộng sản Việt Nam. 

 

Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn Tại Hải Ngoại Với Phong Trào Đấu Tranh Giành Tự Do Dân Chủ 

Cho Việt Nam 

 

Nhờ sống trong môi trường tự do dân chủ và nhờ được thừa hưởng trực tiếp những thành quả của 

cuộc cách mạng tin học ngay vào cuối thập niên 80 của thế kỷ 20, Cộng đồng người Việt tại hải ngoại 

đã theo dõi rất kỹ và rất sát về mọi biến động xảy ra tại các quốc gia cộng sản vào thời gian này, bắt 

đầu từ biến cố Thiên An Môn (6/1989) ở Trung Quốc, sang đến cuộc đấu tranh ngoạn mục của Công 

Đoàn Đoàn Kết tại Ba Lan rồi đến các cuộc biểu tình rầm rộ tại Hung Gia Lợi, Tiệp Khắc, Đông Đức, 

Bulgaria, Romania... cho đến cuộc đảo chánh bất thành của nhóm giáo điều, đưa đến sự sụp đổ của 

đế quốc Liên Xô vào cuối năm 1991. Những tin tức nóng bỏng và dồn dập này đã tác động lên lòng 

nhiệt thành đấu tranh của người Việt tỵ nạn nên có thể nói là ở khắp nơi, người Việt tỵ nạn và các 

đoàn thể, tổ chức đấu tranh đã cùng nhau hợp tác hình thành những phong trào đấu tranh với hai nỗ 

lực: 1/Hỗ trợ các cá nhân, đoàn thể đấu tranh tại quốc nội để đẩy mạnh sự ra đời của các phong trào 

đấu tranh quần chúng như các quốc gia Đông Âu; 2/Vận động áp lực quốc tế can thiệp, bảo vệ sự lên 

tiếng đòi đa nguyên đa đảng của các nhà đối kháng, các văn nghệ sĩ tại Việt Nam. 
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Để thực hiện hai mục tiêu đấu tranh này, các đoàn thể, đảng phái và Cộng đồng người Việt Nam đã 

tiến hành nhiều loại công tác và sinh hoạt khác nhau, từ tháng 6-1989 kéo dài cho đến cuối năm 

1993, với ba thời kỳ đáng chú ý. 

 

Thời kỳ thứ nhất bắt đầu từ tháng 6-1989 đến tháng 9-1990. Đây là giai đoạn ’trăm hoa đua nở’ 

với sự xuất hiện của hàng trăm bản tuyên ngôn, tuyên cáo ký tên bởi các cá nhân, đoàn thể, đảng 

phái, tổ chức đấu tranh, Cộng đồng, các Hội thanh niên sinh viên... trên toàn thế giới, kêu gọi thành 

lập các phong trào đấu tranh giành tự do dân chủ cho Việt Nam. 

 

Thời kỳ thứ hai từ tháng 9-1990 đến năm cuối năm 1991. Đây là thời kỳ các Phong trào đấu tranh 

giành tự do dân chủ cho Việt Nam đã phối hợp với các đảng phái, Cộng đồng mở những chiến dịch 

chuyển tin tức về sự tan rã của các chế độ Cộng sản tại Đông Âu và nhất là sự sụp đổ của Liên bang 

Xô Viết về Việt Nam, đồng thời mở các cuộc vận động chính giới các quốc gia lên tiếng ủng hộ 

những tiếng nói đối kháng của một số văn nghệ sĩ tại Việt Nam. 

 

Thời kỳ thứ ba từ đầu năm 1992 đến năm 1993. Đây là thời kỳ Hà Nội gặp rất nhiều khó khăn và 

lúng túng khi họ bị chính giới quốc tế và cả cộng đồng người Việt hải ngoại đả kích về những đàn áp 

chính trị tại Việt Nam. Chiến dịch đấu tranh cho các tù nhân chính trị và tù nhân lương tâm đã được 

các phong trào, đảng phái cùng đồng loạt phát động với sự hưởng ứng mạnh mẽ của các đoàn thể 

trong Cộng đồng. Chiến dịch đấu tranh cho tù nhân chính trị còn giúp cho các nhà đối kháng tại quốc 

nội mạnh dạn hơn trong những lên tiếng đòi dân chủ đa nguyên và nhất là phê phán tình trạng cai trị 

kiểu gia trưởng của guồng máy đảng. 

* 

 

Trong ba năm, từ năm 1989 khi biến cố Đông Âu bắt đầu bộc phát từ Ba Lan đến cuối năm 1991 với 

sự sụp đổ toàn diện của khối Cộng sản Quốc tế tại Liên Xô cũ, đảng Cộng sản Việt Nam bỗng chốc 

rơi vào hoàn cảnh mồ côi giữa chợ. Thật vậy, mọi hành xử của đảng Cộng sản Việt Nam trước đây 

đều được đế quốc Liên Xô chỉ đạo và yểm trợ một cách toàn diện; khi Liên Xô gặp khủng hoảng và 

toàn thể các nước trong khối Cộng sản bị rúng động vì cơn bão dân chủ thổi đến, Hà Nội đã phản 

ứng theo lối phản xạ hơn là tính toán, cân nhắc như trước đây. Chính vì vậy mà trong một loạt những 

diễn tiến của tình hình như đề cập bên trên, đảng Cộng sản Việt Nam đã không có một tầm nhìn 

chiến lược, mà chỉ chú tâm vào việc giữ đảng bằng mọi giá, không chú ý gì đến hạnh phúc và sự 

thịnh vượng của toàn dân. Hậu quả của tầm suy nghĩ như vậy đã biểu hiệu rõ rệt trong 20 năm 

(1986- 2006) mà Hà Nội áp dụng đường lối mở cửa, đổi mới. Đó là một Việt Nam vẫn chưa chấm dứt 

mối lo cho miếng ăn hàng ngày thì làm sao dân có đủ điều kiện chăm lo công nghiệp hóa hầu theo 

kịp các nước trong vùng?  

 

 

 

Chương X - Đông Âu Tại Việt Nam  
Bản Tóm Lược 

 

(Trích một phần từ: Chương X - Đông Âu Tại Việt Nam trong tập sách "Đông Âu tại Việt Nam" của tác 

giả Lý Thái Hùng.) 

 

Việt Nam rơi vào quỹ đạo cộng sản sau những biến chuyển của thế giới xuất phát từ thời Đệ Nhị Thế 

Chiến. Các nước trong vùng Đông Âu cũng vậy, nhưng tại Đông Âu, vai trò của Liên Xô mang tính 

chất quyết định trong tiến trình cộng sản hóa 8 nước trong vùng là Ba Lan, Đông Đức, Tiệp Khắc, 

Hungary, Romania, Bulgaria, Albania và Nam Tư. Trong khi đó tại Việt Nam, vai trò quyết định trong 



 68     Đông Âu Tại Việt Nam  -  Lý Thái Hùng                                                  www.vietnamvanhien.net 

tiến trình cộng sản hóa không luôn luôn nằm tại Mạc Tư Khoa, có những lúc Cộng sản Việt Nam 

thành công nhờ sự yểm trợ của Cộng sản Trung Quốc, đặc biệt là trong giai đoạn chiến tranh Pháp - 

Việt, từ năm 1945 đến năm 1954. Cũng do sự yểm trợ của Bắc Kinh mà trong cơ cấu đảng Cộng sản 

Việt Nam, người ta thấy có sự xuất hiện của nhiều nhân vật lãnh đạo được Trung Quốc huấn luyện. 

Ngay cả sau này, vai trò của Trung Quốc trong việc hỗ trợ Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam vào thời 

điểm quyết định của cuộc chiến Việt Nam năm 1975 là một yếu tố mà người ta không thể quên. Do 

đó, mặc dù Việt Nam giống Đông Âu ở tình trạng bị cộng sản thống trị và các đảng thống trị đều bị 

Liên Xô chi phối, ta cần thấy là khả năng chi phối của Mạc Tư Khoa tại Việt Nam có những khác biệt 

so với khả năng chi phối tại Đông Âu. 

 

Mười bảy năm qua, người dân tại Đông Âu đã sống một cuộc đời mới dưới ánh sáng tự do dân chủ, 

trong khi đó, Việt Nam vẫn tiếp tục ngập chìm trong tình trạng lạc hậu, chậm tiến với nhiều nan đề 

mới nảy sinh từ những chính sách thay đổi vá víu của đảng Cộng sản Việt Nam trong hai mươi năm 

qua (1986-2006). Những nan đề mà đảng cộng sản Việt Nam đang phải đối diện không khác gì 

những vấn đề mà cách nay 17 năm, các đảng Cộng sản tại Đông Âu đã phải đối phó và đã thất bại. 

Nói cách khác, nếu 17 năm trước đây Việt Nam hoàn toàn bất động trước cơn bão ‘dân chủ’ thổi 

mạnh mẽ đến Đông Âu, thì nay, những đợt sóng ngầm của trào lưu dân chủ hóa đang bắt đầu 

chuyển động trong xã hội Việt Nam với những tín hiệu giống như đã từng báo hiệu sự sụp đổ các chế 

độ độc tài cộng sản tại Ba Lan, Hung Gia Lợi, Tiệp Khắc, Đông Đức, Bulgaria, Albania, Romania và 

Nam Tư trong hai năm 1989 và 1990. 

 

 

Những Yếu Tố Đưa Đến Sự Tan Rã Các Chế Độ Cộng Sản Tại Đông Âu 

 

Tuy các quốc gia Đông Âu nằm chung trong hệ thống cai trị độc tài và thoái hóa của đảng cộng sản, 

nhưng do hoàn cảnh của mỗi nước và do sự xoay chuyển của ban lãnh đạo mỗi đảng, khi Liên Xô 

tung ra chính sách tự cứu vào năm 1985, những chế độ Cộng sản tại đây đã tan rã theo những cách 

khác nhau. Sự tan rã của đảng Công Nhân Thống Nhất Ba Lan đến từ những áp lực đấu tranh mạnh 

mẽ của Công Đoàn Đoàn Kết, trong khi đảng Công Nhân Xã Hội Hung Gia Lợi, đảng Thống Nhất Xã 

Hội Chủ Nghĩa Đức bị tan rã vì sự phân hóa trầm trọng của thượng tầng lãnh đạo, khiến cho đảng 

không còn đủ sức để chống trả lại các đòi hỏi của những phong trào dân chủ của quần chúng và các 

nhóm đối lập. Trong các chế độ Cộng sản tại Bulgaria và Romania, những đảng đối lập đã khai thác 

khát vọng tự do của quần chúng để cô lập đảng cầm quyền. Trong khi chế độ Cộng sản tại Liên Bang 

Nam Tư bị sụp đổ vì các Cộng hòa quốc đứng lên đòi độc lập, dẫn đến các cuộc chiến sắc tộc đẫm 

máu. Tuy mỗi chế độ đã tan rã vào những giờ phút cuối khác nhau, nhưng trên tổng thể, bốn yếu tố 

sau đây đã là căn nguyên chính dẫn đến những biến động chính trị tại các quốc gia Đông Âu: 

 

Căn nguyên thứ nhất, những bất đồng quan điểm trong các chính sách cải tổ đã dẫn đến tình 

trạng phân liệt trong hàng ngũ lãnh đạo, khiến các đảng cộng sản lúng túng trong việc đối phó 

trước những đòi hỏi cải cách chính đáng của quần chúng và của các khuynh hướng đối lập. 

 

Đây là yếu tố căn bản nhất dẫn đến sự suy thoái đầu tiên trong nội tình của các đảng Cộng sản. 

Chính sự cho phép tự cứu ở mỗi nước của ông Gorbachev, cựu Tổng bí thư Liên Bang Xô Viết, đã 

làm giới lãnh đạo các đảng Cộng sản tại Đông Âu lúng túng trong việc tiến hành những cải tổ về kinh 

tế theo hướng thị trường tự do. Sự lúng túng này còn dẫn đến tình trạng mất định hướng trong hàng 

ngũ của giới lãnh đạo trong sự giằng co giữa việc mở rộng kinh tế để sống còn và việc ôm giữ xã hội 

chủ nghĩa để củng cố quyền lực độc tôn. Tình trạng này đã đưa đến sự phân liệt cùng cực trong cấp 

lãnh đạo với những phe nhóm mà người ta hay gọi là phe cải cách, phe giáo điều và phe trung gian. 

Sự phân liệt này đã khiến cho tập đoàn lãnh đạo bị dao động trước tình thế và không còn khả năng 

chống đỡ trước sức ép của quần chúng. 

 

Căn nguyên thứ hai, sự bất mãn của người dân đã biểu hiện thành những phản kháng, dẫn 

đến tình trạng bất phục tùng dân sự với sự xuất hiện nhiều tổ chức ngoài luồng, những tổ 

chức đối lập đã khiến cho các cơ quan, đoàn thể của chế độ không còn có khả năng kiểm soát 

người dân. 
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Đây là tiến trình xảy ra một cách tất yếu khi chế độ không còn khả năng kiểm soát bao tử của người 

dân qua việc bãi bỏ chính sách hộ khẩu và áp dụng quy luật thị trường. Nói cách khác, những mầm 

móng sinh hoạt đa nguyên của xã hội xuất phát từ chính sách cởi trói của các đảng Cộng sản, làm 

nảy sinh những khuynh hướng đối kháng một cách đa diện từ tôn giáo, văn hóa, từ thiện lên đến 

công đoàn, sinh viên, thanh niên... đã khiến cho bộ máy bạo lực mất dần khả năng kiểm soát và từ 

đó những thành phần thi hành bạo lực bị vô hiệu trước sự xuất hiện nhanh chóng của những nhóm 

quần chúng ngoài luồng. Trong bối cảnh đó, các tổ chức và những đảng phái đối lập đã hình thành từ 

tình trạng bí mật, tiến sang bán công khai và trở thành công khai khi những chống đối của quần 

chúng được các lực lượng đối kháng điều hướng thành những phong trào quần chúng, đẩy đảng 

cầm quyền phải thoái lui, nhượng bộ trước các đòi hỏi chính đáng của người dân. 

 

Căn nguyên thứ ba, tình trạng cải cách nửa vời đã tạo ra những bất ổn xã hội, dẫn đến những 

biến động chính trị với sự bùng phát những phong trào đấu tranh quần chúng một cách rộng 

lớn và đa diện trên toàn quốc, vượt ra ngoài khả năng ứng phó của các lực lượng bảo vệ chế 

độ, từng bước làm tê liệt mọi sinh hoạt của quốc gia. 

 

Những chính sách cải cách của các đảng Cộng sản đều có cùng một mục tiêu là mua thời gian để 

củng cố quyền lực của đảng, đồng thời tạo chỗ xì hơi hầu giảm sức ép chống đối của quần chúng. 

Nhưng chính những cải tổ nửa vời này cùng với sự rối loạn của thị trường đã tạo ra rất nhiều nan đề 

cho xã hội đổi mới, với rất nhiều tệ đoan xã hội xảy ra. Hậu quả là những hiện tượng tiêu cực này 

làm gia tăng sự bất mãn của quần chúng, với những vụ khiếu kiện, đình công, lãng công, tố cáo tham 

ô nhũng lạm đã xảy ra thường xuyên, tạo thành những biến cố gây ra bất ổn xã hội dẫn đến bất ổn 

chính trị. Những bất ổn này đã nhanh chóng tạo thành áp suất đè nặng lên nhóm lãnh đạo, dẫn đến 

những đối phó bất nhất và lúng túng trước các đòi hỏi của quần chúng. Hậu quả là bộ máy nhà nước 

còn đó, nhưng trong thực tế thì mạnh ai nấy làm, trung ương không còn điều khiển địa phương và 

mỗi vùng bị hiện tượng cát cứ của những sứ quân. 

 

Căn nguyên thứ tư, những áp lực của quốc tế trên các mặt nhân quyền, tự do dân chủ lên các 

chính quyền Cộng sản trong tiến trình mở rộng giao thương buôn bán, đã phần nào làm chùn 

bước những đòn khủng bố của đảng cầm quyền, đồng thời gián tiếp hỗ trợ sức đấu tranh của 

các cá nhân và tổ chức đối kháng. 

 

Cốt lõi của chính sách mở cửa giao tiếp với những nước Tây Phương mà hầu hết các đảng Cộng 

sản tại Đông Âu đã áp dụng qua khuyến cáo của ông Gorbachev vào năm 1985 đều có chung một 

mục tiêu là đi tìm tài nguyên và phương tiện ở bên ngoài để nuôi sống guồng máy thống trị, thay thế 

gánh nặng viện trợ của Liên Xô. Vì phải tranh thủ để có sự viện trợ và giao thương với các nước Tây 

Phương, các quốc gia Cộng sản đều hứng chịu những áp lực buộc phải tôn trọng nhân quyền và 

nhất là bị đe dọa trừng phạt kinh tế mỗi khi có những đàn áp mạnh mẽ đối với các cá nhân đối lập 

hay các đòi hỏi chính đáng của một số tổ chức quần chúng. Ngoài ra, những quốc gia Cộng sản tại 

Đông Âu còn bị áp lực phải cải tổ guồng máy hành chánh theo hướng pháp trị và tôn trọng tính dân 

chủ trong xã hội để được làm ăn buôn bán theo những đòi hỏi của các nước Tây Phương, nên bộ 

máy cầm quyền vốn đã không có hiệu quả, lại trở thành mục tiêu tấn công của các tổ chức đối lập. 

Áp lực nhân quyền của quốc tế tuy mang hình thức cảnh cáo nhưng có nhiều khả năng tranh thủ sự 

đồng tình từ các nước tự do, khiến cho đảng Cộng sản cảm thấy bị cô lập và có thể sẽ tháo chạy vào 

giờ phút cuối khi không còn biết bám víu được vào đâu. 

 

So Sánh Đông Âu và Việt Nam 

 

Nếu như các chế độ Cộng sản tại Đông Âu bị sụp đổ nhanh chóng, khởi đi từ chính sách cởi trói của 

Liên Bang Xô Viết do ông Gorbachev đưa ra vào năm 1985, thì chính sự sụp đổ này đã biến thành 

cơn cuồng phong thổi ngược vào khối Liên Bang Xô Viết, làm bùng nỗ những mầm mâu thuẫn vốn có 

từ lâu giữa các phe nhóm trong đảng Cộng sản Liên Xô, khiến cho Liên Xô bị sụp đổ toàn diện sau 

cuộc đảo chánh bất thành của nhóm quân nhân quá khích vào tháng 8-1991. Lúc đó, những biến cố 

chính trị xảy ra dồn dập tại Đông Âu, tuy có tạo một số ảnh hưởng nhất định lên cục diện Việt Nam, 

nhưng phải chờ đến khi Liên Xô tan rã, đảng Cộng sản Việt Nam mới rơi vào tình thế nguy kịch với 

những đối phó đầy lúng túng. Vì hoàn toàn dựa vào Liên Xô qua Hiệp ước hữu nghị ký vào năm 
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1979, đảng Cộng sản Việt Nam đã ứng xử theo mọi hướng dẫn từ Điện Cẩm Linh, nên khi phong 

trào dân chủ bùng nổ ở Ba Lan, Hung Gia Lợi hay tại Tiệp Khắc, lãnh đạo đảng Cộng sản Việt Nam 

vẫn nghĩ rằng đó chỉ là những biến cố chính trị giai đoạn và Liên Xô sẽ khống chế trở lại như đã từng 

giải quyết các cuộc nổi dậy vào năm 1956 tại Ba Lan hay năm 1968 tại Tiệp Khắc. Do đó mà Hà Nội 

luôn luôn lên giọng trước các diễn biến chính trị tại Đông Âu. Đến tháng 8 năm 1991, khi nhóm quân 

nhân quá khích làm cuộc đảo chánh Gorbachev bị thất bại, Liên Xô rơi vào tình thế phân rã và sụp đổ 

toàn diện vào tháng 12-1991, đặt lãnh đạo Hà Nội ở vào thế ‘mồ côi giữa chợ’. Trong hoàn cảnh đó, 

với bản chất nô lệ - dựa vào quan thầy để sống còn - lãnh đạo đảng và nhà nước Cộng sản Việt Nam 

đã phải chạy sang Thành Đô khấu đầu Bắc Kinh vào tháng 10-1991. 

 

Đông Âu và Việt Nam rất có nhiều điểm dị biệt, trong đó khả năng biến đổi thấp của xã hội nông 

nghiệp chậm tiến sau nhiều năm chiến tranh của Việt Nam, đã giúp cho Cộng sản Việt Nam tiếp tục 

cố thủ trong nguyên trạng, khi những biến chuyển chính trị tại Ba Lan, Hung Gia Lợi, Tiệp Khắc, 

Đông Đức xảy ra. Ngoài ra, Việt Nam nằm sát với Trung Quốc, nên khi Liên Xô gặp khủng hoảng và 

không tìm được lối thoát, Hà Nội đã vọng sang Bắc Kinh, áp dụng chính sách ‘mở kinh tế, xiết chính 

trị’ của Đặng Tiểu Bình, để vừa tìm tài nguyên từ bên ngoài hầu nuôi sống chế độ; vừa biến cải 

những phương thức cai trị để có thể đối phó những đòi hỏi của quần chúng trong thời mở cửa. Nhờ 

vậy mà đảng Cộng sản Việt Nam đã tạm thoát ra khỏi cơn bão ‘dân chủ’ tại Đông Âu cách nay 17 

năm. 

 

Ngày hôm nay, sau 20 năm áp dụng chính sách đổi mới để sống còn trong cơn dẫy chết của chủ 

nghĩa Cộng sản từ năm 1986 cho đến nay, xã hội Việt Nam và bản thân của đảng Cộng sản Việt 

Nam đã có những thay đổi rất căn bản. Những thay đổi này đã khiến cho guồng máy cai trị của đảng 

Cộng sản Việt Nam trở thành u bướu sống bám trên cơ thể xã hội Việt Nam, để hủy hoại cơ thể chứ 

không có khả năng điều động như trước đây. Đây là những dấu hiệu suy tàn mà đảng Cộng sản Việt 

Nam đang phải đối diện, giống như tình trạng của các đảng Cộng sản tại Đông Âu và Liên Xô cũ vào 

những năm cuối thập niên 80. Nghĩa là đảng Cộng sản Việt Nam hiện đang ở vào hoàn cảnh nguy 

kịch với 4 nan đề đã từng xảy ra tại Ba Lan, Hung Gia Lợi, Tiệp Khắc, Đông Đức.... nay được lập lại 

ngay trên đất nước Việt Nam. Đó là: 

 

Thứ nhất, tình trạng phân liệt trong nội bộ đảng Cộng sản Việt Nam ngày trở nên gay gắt. 

 

Thứ hai, những chống đối của các lực lượng đối kháng đã phát triển rộng khắp và đang tạo thành thế 

đối trọng với chế độ Hà Nội. 

 

Thứ ba, những chống đối đa diện của quần chúng đã khiến cho Hà Nội lúng túng đối phó và tạo ra 

những xung đột quan điểm trong hàng ngũ lãnh đạo về cách giải quyết những yêu sách của quần 

chúng. 

 

Thứ tư, áp lực quốc tế ngày một gia tăng đáng kể lên chế độ Hà Nội qua sự nỗ lực vận động không 

ngừng nghỉ của Cộng đồng người Việt tại hải ngoại. 

 

Viễn Cảnh Tình Hình Việt Nam 

 

Cộng sản Việt Nam đã tạm thoát ra khỏi cơn ác mộng tan rã theo khối cộng sản quốc tế và giữ được 

quyền lực cai trị trên đất nước vào thập niên 90 của thế kỷ 20. Nhưng những thay đổi vá víu trong 

thời gian qua đang làm bùng nổ các vấn đề xã hội cùng với những nỗ lực tranh đấu liên tục của các 

lực lượng đấu tranh, đã và đang đẩy đảng Cộng sản Việt Nam rơi vào thế lúng tung đối phó. Ngoài 

ra, từ năm 2001 trở đi, hàng loạt các cuộc khiếu kiện của dân chúng ở Thái Bình, Thanh Hóa, Ninh 

Bình trong các năm 2002 đến 2004, những cuộc đình công của hàng chục ngàn công nhân tại những 

xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài vào cuối năm 2005 kéo dài đến nay, và nhất là những hình thức 

đấu tranh ngày một lan rộng của các nhà dân chủ trong nước đã cho thấy là đảng Cộng sản Việt 

không thể tiếp tục cố thủ trong lô cốt Mác - Lê. 

 

Sự gia nhập Tổ Chức Mậu Dịch Thế Giới (WTO) và mở rộng các quan hệ song phương với một số 

quốc gia tây phương buộc Hà Nội phải chấp nhận một hình thái đa nguyên trong xã hội với sự xuất 
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hiện của những tập hợp quần chúng do nhu cầu làm ăn sinh sống và cạnh tranh trong thương 

trường. Chính những tập hợp quần chúng này, dưới dạng tổ chức phi chính phủ, ái hữu, nghệ thuật, 

văn hóa, tôn giáo... sẽ tạo ra vô số những nối kết hàng ngang trong xã hội, từng bước vượt ra khỏi 

sự kiềm tỏa của bộ máy đảng và nhà nước, góp phần hình thành bối cảnh sinh hoạt đa nguyên..... 

 

Trước những biến chuyển tình hình như vậy, vấn đề Việt Nam sẽ rơi vào một trong ba viễn cảnh như 

sau: 

 

Viễn cảnh thứ nhất là đảng Cộng sản Việt Nam còn khả năng tiếp tục giữ nguyên tình trạng như hiện 

nay. Nghĩa là Hà Nội tiếp tục khống chế xã hội về mọi mặt, tiếp tục đu giây giữa Trung Quốc và Hoa 

Kỳ. Những thay đổi đáng kể nếu có chỉ khi nào Trung Quốc có những biến động lớn. 

 

Viễn cảnh thứ hai là đảng Cộng sản Việt Nam dần dần biến thái thành một đảng độc tài không còn 

màu sắc cộng sản (thay đổi tên đảng, tên nước và không nhắc đến nhóm chữ xã hội chủ nghĩa) và 

chấp nhận một số cải tổ biểu kiến về mặt chính trị như cho một số người ngoài đảng tham gia ứng cử 

dân biểu quốc hội hay các ủy ban nhân dân cấp làng xã, nhưng thực tế vẫn nắm chặt sự kiểm soát 

toàn xã hội. 

 

Viễn cảnh thứ ba là đảng Cộng sản Việt Nam bị áp lực đấu tranh mạnh mẽ của các phong trào quần 

chúng và các lực lượng đối kháng, cùng với những xung đột quan điểm đổi mới ngày càng gia tăng 

trong thành phần lãnh đạo, khiến các cột trụ chống đỡ cho chế độ theo nhau sụp đổ đưa đến sự thay 

đổi thể chế như trường hợp các chế độ Cộng sản tại Đông Âu cách nay 17 năm. 

 

Từ ba viễn cảnh có thể xảy ra nói trên, chúng ta thấy Cộng sản Việt Nam đang muốn cố kéo dài viễn 

cảnh thứ nhất và nếu có bị những áp lực thay đổi thì họ sẽ cố thực hiện viễn cảnh thứ hai, để đảng 

luôn luôn ở vị thế chủ động. Trong khi chúng ta, các lực lượng dân chủ dân tộc muốn đẩy viễn cảnh 

thứ ba xảy ra vì có nhiều thuận lợi hơn cho dân tộc. 

 

Nếu đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục cầm quyền thì nước ta không những chỉ bị nạn độc tài mà còn 

rơi vào hai nguy cơ khác nữa. Nguy cơ thứ nhất là sự lệ thuộc của đảng Cộng sản Việt Nam vào một 

nước lớn, có thể là Mỹ hay Trung Quốc, khiến quyền lợi dân tộc bị hy sinh để phục vụ cho nước đỡ 

đầu. Kế đến là bất công xã hội và đạo đức tiếp tục suy đồi. Với ngần ấy vấn nạn tròng lên cổ dân ta 

thì dù có vận động thêm nhiều đầu tư ngoại quốc, hay dân ta có thêm ít nhiều hàng hóa tiêu xài đi 

nữa, Việt Nam vẫn sẽ chỉ là một nước nhược tiểu và lạc hậu so với thế giới, từ văn hóa và dân khí 

cho đến khả năng kinh tế và tự vệ. 

 

Bài toán đặt ra cho tất cả những người yêu đất nước Việt Nam là làm sao thay đổi tình hình chính trị 

hiện tại, làm sao thực hiện được khát vọng của toàn dân là được sống trên một đất nước có tự do 

dân chủ với đầy đủ nhân phẩm và nhân quyền được tôn trọng. Không những thế, khát vọng của dân 

ta trong gần 150 năm qua còn là chấm dứt thảm kịch nghèo đói, canh tân đất nước giàu mạnh để có 

thể sánh vai cùng với các quốc gia láng giềng trong thế kỷ 21. 

 

Những Giải Pháp Để Xây Dựng Dân Chủ Tại Việt Nam 

 

Sự cai trị kéo dài từ năm 1945 tại miền Bắc, và từ năm 1975 trên toàn thể đất nước đến nay của 

đảng Cộng sản Việt Nam đã thực sự phá nát những giá trị căn bản của xã hội Việt Nam, đưa đến tình 

trạng thoái hóa của toàn xã hội. Tình trạng mở cửa, hội nhập kinh tế đi đôi với guồng máy cai trị độc 

tài và nhũng lạm đã gây ra nhiều hậu quả tai hại cho đất nước Việt Nam trên cả hai phương diện tinh 

thần và vật chất: 

 

Về mặt tinh thần, tình trạng tham nhũng lan tràn, móc ngoặc làm ăn trở thành thông lệ trong xã hội. 

Tinh thần công dân, ý thức trách nhiệm và nhất là sự quan tâm đến việc chung của mỗi người dân đã 

bị phá sản hầu như toàn diện. Bên cạnh đó, tình trạng đói khổ và bất công xã hội đưa đến những 

thảm trạng băng hoại đạo đức, đánh mất nhân tính đến mức độ báo động. Lòng tin của con người bị 

suy thoái và ý chí vươn lên không còn nhiều. Cả nước đang lao vào kiếm ăn và lo làm giàu trong một 

nền kinh tế hoang dã sau 20 năm gọi là đổi mới. 
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Về mặt vật chất, cuộc sống có thay đổi với hàng hóa tiêu dùng nhiều hơn so với trước đây, nhưng 

trong xã hội xảy ra nhiều tệ nạn với tình trạng phân cực giàu nghèo ngày một lớn. Sự phát triển bừa 

bãi tạo ra nhiều vấn nạn lâu dài trên người dân và làm biến chất xã hội tốt đẹp và lành mạnh của Việt 

Nam. Tài nguyên của đất nước bị khai thác một cách bất chính, tài sản quốc gia bị lạm dụng và thất 

thoát, môi sinh bị tàn phá ở mức báo động. 

 

Ngoài ra, chiếu với những vấn nạn của đất nước hiện nay và những biến chuyển của tình hình so với 

vài năm trở về trước, công cuộc đấu tranh chấm dứt ách độc tài Cộng sản đang phải đối diện thêm 

một số thử thách mới. Những thử thách đó là: 

 

1/ Làm sao nâng cao sự hiểu biết và ý thức dân chủ của người dân để góp phần đẩy mạnh tiến trình 

hình thành xã hội dân sự và chuẩn bị nền tảng dân chủ cho giai đoạn canh tân Việt Nam. 

 

2/ Làm sao hỗ trợ để quần chúng có những hoạt động ngoài luồng, xây dựng những tập hợp quần 

chúng độc lập làm nền tảng cho một xã hội dân sự và thoát ra khỏi sự khống chế của đảng Cộng sản 

Việt Nam. 

 

3/ Làm sao khai thác những biện pháp cải tổ vá víu và những mâu thuẫn tự thân của guồng máy độc 

tài để vừa tấn công làm suy yếu chế độ, vừa giảm thiểu các tác hại đang xẩy ra cho đất nước. 

 

Tổng kết lại, với những vấn nạn và thử thách quan trọng đang xảy ra, để đáp ứng công cuộc đấu 

tranh chấm dứt ách độc tài Cộng sản Việt Nam và xây dựng lại đất nước, chúng ta phải đi tìm những 

giải pháp khả thi và hợp lý để góp phần đưa đất nước sang một tương lai tốt đẹp và sáng sủa hơn. 

 

Ta không nên chờ đợi thiện chí cải sửa hay tự thay đổi của lãnh đạo Hà Nội để đất nước được tốt 

đẹp hơn và người dân có một đời sống tự do dân chủ. 

 

Ta không nên có những ảo vọng sẽ đối thoại với lãnh đạo đảng Cộng sản để bàn thảo về con đường 

hợp tác hay chia xẻ trách nhiệm nào đó với họ để phát triển Việt Nam. 

 

Ta không nên có những ảo vọng là một phe nhóm nào đó trong đảng Cộng sản Việt Nam sẽ đứng ra 

làm cuộc đảo chánh, hay tạo ra cuộc chính biến nào đó hầu làm cho tình hình đất nước tốt đẹp hơn. 

 

Ta không nên chờ đợi những thế lực ngoại quốc ’can thiệp’ dùm cho ta để có tự do dân chủ tại Việt 

Nam. Những áp lực của thế giới lên chế độ Hà Nội qua những vận động của Cộng đồng người Việt tỵ 

nạn trên các lãnh vực nhân quyền, tự do dân chủ, chỉ là những phản ứng chung của các chính phủ 

vốn có truyền thống tôn trọng các giá trị về tự do dân chủ nhân quyền. 

 

Ngoài những giải pháp không nên chờ đợi nói trên, chúng ta chỉ còn một giải pháp, có phần chông 

gai và đòi hỏi sự kiên trì của toàn thể dân tộc, đó là dựa trên sức mạnh của người Việt Nam để vận 

động toàn dân tham gia đấu tranh cho đến khi nào chấm dứt ách độc tài Cộng sản. Đây là giải pháp 

thực thi chính nghĩa dân tộc và khi đã có chính nghĩa chắc chắn sẽ thành công vì trong lịch sử cổ kim 

đã từng minh chứng rằng chế độ nào đi ngược lại lòng dân, sớm muộn gì cũng bị người dân vùng lên 

lật đổ. Do đó, giải pháp chấm dứt chế độ độc tài Cộng sản tại Việt Nam phải là một cuộc đấu tranh 

dựa trên bốn tiềm lực chính: 1/Đại khối quần chúng tại Việt Nam; 2/Những người đảng viên cộng sản 

phản tỉnh; 3/Các Lực lượng, đảng phái đấu tranh; 4/Cộng đồng người Việt tỵ nạn tại hải ngoại. 

 

Bốn tiềm lực nói trên được kết thành hai mũi nhọn: từ bên trong lòng đảng Cộng sản và từ bên ngoài 

xã hội tấn công vào các tử huyệt thì chế độ Hà Nội sẽ vô phương chống đỡ. Nói cách khác, nếu kết 

hợp được bốn tiềm lực nói trên để chuyển thành hành động trong sự kết hợp nhịp nhàng, dân tộc 

Việt Nam sẽ có một vũ khí đáng kể tạo ra nhiều áp lực thay đổi kinh tế, chính trị, xã hội, hành chánh, 

luật lệ và từ đó lấn dần sự chủ động để thay đổi thể chế cai trị như những dân tộc tại Đông Âu và các 

nước cựu thành viên Liên Xô đã làm trong những năm qua. 

 

Những Dự Phóng Tương Lai 
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Dựa vào những biến chuyển của tình hình và xu hướng đề cao các giá trị tự do dân chủ của nhân 

loại trong những năm đầu thế kỷ 21, chúng ta dự phóng rằng công cuộc đấu tranh giải phóng Việt 

Nam ra khỏi sự thống trị độc tài Cộng sản phải trải qua ba giai đoạn trong khoảng hai thập niên trước 

mặt. 

 

Giai đoạn 1: Giải Quyết Guồng Máy Độc Tài Cộng Sản 

 

Đây là thời kỳ khai triển tối đa những nỗ lực đấu tranh đã được dân tộc ta tiến hành trong hơn 30 

năm qua nhằm chấm dứt ách độc tài cộng sản. Giai đoạn này sẽ phải kết thúc bằng sự vùng dậy của 

người dân để chấm dứt sự thống trị của đảng Cộng sản Việt Nam, bởi phong trào đấu tranh quần 

chúng và sự hình thành bối cảnh sinh hoạt chính trị đa nguyên tại Việt Nam. Với những diễn tiến của 

tình hình hiện nay và với những quyết tâm đấu tranh của các lực lượng dân tộc, chúng ta tin tưởng 

rằng giai đoạn này sẽ không còn kéo dài lâu nữa. 

 

Giai đoạn 2: Xây Dựng Bối Cảnh Sinh Hoạt Dân Chủ và Đặt Nền Tảng Cho Sự Phát Triển 

 

Đây là thời kỳ vừa giải quyết những hậu quả của chế độc tài để lại, vừa phải tạo dựng một nền tảng 

dân chủ pháp trị để khai dụng hiệu quả tiềm năng của đại khối dân tộc cho nhu cầu canh tân và phát 

triển quốc gia. Cụ thể, trong thời kỳ này sẽ có một số nỗ lực phải tiến hành: 

 

a/ Tổ chức tổng tuyển cử tự do để bầu ra quốc hội lập hiến. Nhiệm vụ của quốc hội này là định ra một 

khung sườn pháp chế cho một nền dân chủ vững bền của nước Việt Nam mới. 

 

b/ Ổn định xã hội và giải quyết các tệ nạn do chế độ độc tài để lại, kể cả những vụ bất công, oan ức... 

đồng thời ngăn chận các hành vi phá hoại quốc gia và xã hội của những thế lực độc tài còn sót lại. 

 

c/ Đẩy mạnh cải cách về mọi lãnh vực kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa, giáo dục... nhất là đầu tư vào 

thế hệ trẻ để khai dụng nguồn lực chính của đất nước và chuẩn bị những thế hệ tương lai có khả 

năng đưa dân tộc thăng tiến trong các thập niên kế tiếp. 

 

Giai đoạn 3: Tập Trung Phát Triển Việt Nam Toàn Diện 

 

Sau khi đất nước có tự do dân chủ và ổn định, chắc chắn dân tộc Việt Nam sẽ dồn công sức vào 

công cuộc phát triển quốc gia để nhanh chóng đưa đất nước bắt kịp các quốc gia phát triển, chấm 

dứt nỗi nhục mấy trăm năm nghèo đói và lạc hậu. Nếu nỗ lực này được bắt đầu sớm thì đến năm 

2025, chúng ta hy vọng sẽ có một số nền tảng phát triển đáng kể, dựa trên trí tuệ và sự cần mẫn của 

người Việt Nam ở trong và ngoài nước. Đặc biệt là với sự đóng góp của Cộng đồng người Việt tại hải 

ngoại, nước ta sẽ có cơ hội phát triển nhanh trong thời kỳ này. 

 

Trong cả ba giai đoạn nói trên, giai đoạn I là gay go nhất vì sự ngoan cố của bạo quyền; còn giai 

đoạn II và giai đoạn III, tuy có những khác biệt trong hành động, nhưng đều góp phần vào việc tạo 

dựng nền tảng xây dựng một đất nước giàu mạnh và tiến bộ. 

 

Kết Luận 

 

Dân tộc Việt Nam đã phải trả một giá rất đắt của gần một trăm năm lệ thuộc thực dân Pháp vì tầm 

nhìn thiển cận của tầng lớp lãnh đạo, không dám canh tân vì lo sợ lung lay gốc rễ của hệ thống cai trị 

lúc bấy giờ. Sự tương quan giữa quyền tự chủ dân tộc và sự phát triển quốc gia là một bài học mà 

các thế hệ đi trước đã trả giá bằng máu và nước mắt. Hàng hàng lớp lớp những người con ưu tú của 

dân tộc Việt Nam quật cường đã đứng lên đáp lời sông núi, nhưng gươm giáo thô sơ, tầm vông vạt 

nhọn đã không đủ sức chống lại súng đạn tối tân của kẻ thù nên dù máu xương chất chồng, toàn dân 

vẫn không thoát khỏi vòng nô lệ. Vì thiếu độc lập nên không có điều kiện để canh tân, vì không phát 

triển nên không thể giành quyền tự chủ. Đây là một vòng tròn độc ác đã cuốn xoáy dân tộc Việt Nam 

hơn một thế kỷ nay. 
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Vào đầu thế kỷ 20, một số những người Việt Nam yêu nước cũng đã tìm mọi cách để thoát khỏi vòng 

xoáy định mạng ấy. Tuy nhiên với toàn bộ dân tộc sống trong nội địa Việt Nam, để khởi động tiến 

trình canh tân, cha ông chúng ta đã không có chọn lựa nào khác ngoài việc trông cậy vào ngoại quốc. 

Đây là ngã ba đường mà chọn lựa nào cũng mang theo những hệ lụy đau thương của nó. 

 

Có những nhà cách mạng đã chọn con đường nâng cao dân trí qua sự thu nhập văn minh từ chính 

sự cai trị của thực dân để từ đó làm bàn đạp giành độc lập. Con đường này cần thời gian quá dài và 

chế độ thực dân thì luôn luôn lấy đi nhiều hơn trả lại. Lịch sử cho thấy những nhà yêu nước chọn con 

đường này đã đau khổ nằm xuống khi ước mơ chưa thành tựu. 

 

Có những nhà cách mạng đã chọn cách dựa vào Nhật Bản hùng cường với kỳ vọng tình đoàn kết 

Đông Á sẽ giúp hỗ trợ để giành độc lập và từ đó học hỏi mẫu mực canh tân. Con đường này đặt 

nhiều niềm tin vào hứa hẹn của nước ngoài. Lịch sử cho thấy những nhà yêu nước chọn con đường 

này đã ôm hận đắng cay khi ngoại quốc vì quyền lợi của họ đã bỏ rơi chúng ta. 

 

Có những người đã chọn theo chủ nghĩa cộng sản, một chủ nghĩa mới hình thành vào đầu thế kỷ với 

hứa hẹn một tương lai thế giới đại đồng, hạnh phúc và vinh quang. Con đường này mới đầu những 

tưởng đem lại độc lập, tự do và hạnh phúc nhưng thực tế cho thấy đã đem lại những tai hại dài lâu 

cho đất nước. Chủ nghĩa cộng sản đã chuyển sự nô lệ thực dân sang nô lệ ý thức hệ, một gông cùm 

vô hình nhưng tàn bạo và khó gỡ bỏ nhiều lần hơn. Chủ nghĩa cộng sản đã chuyển sự lạc hậu chậm 

tiến, hệ quả tất yếu của giới hạn dân trí sang sự lạc hậu có tính toán của tuyên truyền kích động một 

chiều, nhằm xây dựng sức mạnh của giai cấp. Sự tàn hại của chủ nghĩa này không chỉ xảy ra cho 

riêng Việt Nam nhưng cho tất cả mọi dân tộc lỡ bất hạnh đi vào con đường đó. Rất may mắn, chủ 

nghĩa quái ác này đã bị nhân loại đào thải ở một số quốc gia. Nhưng một lần nữa, những người nắm 

quyền hành đất nước vẫn không học được bài học của lịch sử, lại rơi vào lỗi lầm của triều Nguyễn ở 

cuối thế kỷ 19, đó là sự thiếu thức thời và đặt quyền lợi của phe nhóm cao hơn quyền lợi của tổ quốc. 

 

Ngày hôm nay, chúng ta cũng đang đứng trước một lựa chọn lịch sử. Đất nước bị lạc hậu quá xa so 

với các quốc gia trong vùng. Những nước này trước năm 1975 được sánh ngang hàng với miền Nam 

Việt Nam, thì nay đã bỏ xa Việt Nam thống nhất dưới gọng kềm chuyên chính từ 30 đến 40 năm. Nếu 

so với các quốc gia tiền tiến khác thì một số mặt chúng ta còn bị cách xa cả gần 100 năm. Đây là mối 

nhục chung của toàn dân tộc. Nếu để tình trạng này tiếp tục, Việt Nam có thể vĩnh viễn mất khả năng 

bắt kịp thế giới, trở nên một thành phần nhược tiểu với những thiệt thòi rõ rệt trong bối cảnh toàn cầu 

hóa. 

 

Đây là mối lo chung của mọi người Việt Nam! 

 

Nhưng ở thời điểm này, chúng ta cũng có những cơ hội mà các thế hệ tiền bối cách mạng không có. 

 

Thứ nhất, trong lãnh thổ Việt Nam hiện nay không có quân đội ngoại quốc nào hiện diện. Những 

người cầm súng bảo vệ cho chế độ hiện nay cũng sẽ là những người tiên phong đứng về hàng ngũ 

của dân tộc một khi chế độ bị bùng vỡ từ bên trong. Lịch sử ở Đông Âu và Liên Bang Xô Viết cũ đã 

minh chứng điều này. 

 

Thứ hai, do cuộc di tản lớn của người Việt Nam sau năm 1975, một bộ phận đáng kể của dân tộc 

đang sống bên ngoài lãnh thổ, có thể làm chỗ tựa cho Việt Nam vươn lên mà không cần phải dựa 

vào Nhật, vào Pháp hay Tàu như trước đây. Chỉ có người Việt Nam mới không bao giờ bỏ rơi dân 

tộc Việt Nam. 

 

Thứ ba, xu hướng dân chủ tự do đã trở thành mẫu mực cho nhân loại văn minh, tiến bộ. Có nước đi 

trước, có nước theo sau nhưng tất cả đều hướng về một phía. Không một thế lực quốc tế nào có thể 

ngăn cản xu thế này. 

 

Khai dụng các cơ hội lịch sử này, để giải quyết bài toán độc tài cộng sản cũng như để gỡ bỏ nỗi nhục 

lạc hậu của đất nước và biến nỗi lo thành hành động, chúng ta cần phải huy động toàn bộ sức lực và 

tâm huyết của cả dân tộc trong một liên minh dân tộc. Làm được như vậy, chúng ta không chỉ xây 
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dựng thế đoàn kết làm vũ khí đấu tranh chấm dứt ách độc tài Cộng sản mà còn là một tiềm lực to lớn 

để tạo những chuyển đổi của đất nước trong thời kỳ canh tân và phát triển Việt Nam. Chúng ta tin 

tưởng rằng, đã đến lúc dân tộc Việt Nam phải đứng dậy, rút tỉa những kinh nghiệm đấu tranh của các 

dân tộc đã từng bị nạn độc tài Cộng sản, tạo những chuyển đổi lịch sử tại Việt Nam, trong những 

thập niên đầu của thế kỷ 21 

Vài nét về tác giả Lý Thái Hùng 
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