MUỐN THAY ĐỔI CẦN CÓ CHIẾN LƯỢC:
CÓ NÊN QUAY VỀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THỜI VIỆT
NAM CỘNG HÒA?
Nguyễn Quang Duy
Được BBC phỏng vấn ông Dương Trung Quốc cho biết ông không bao
giờ nghĩ mình là “người đối lập” vì cơ chế chưa có đối lập và đã theo
luật chơi của cơ chế thì phải theo đúng luật chơi.
Cũng trên BBC, tác giả Nguyễn Tiến Trung nhận xét “thắng cuộc không
phải là thắng cử!”, trong khi người dân khao khát thay đổi thì đảng
Cộng sản vẫn không chấp nhận đối lập, nên không thể xem là chính
danh.
Muốn thay đổi cần có chiến lược
Đối lập là phương cách đấu tranh nghị trường bởi thế cần có tổ chức và
có chiến lược đối lập. Chưa có đối lập nỗ lực thay đổi từ bên ngoài chỉ là
đối kháng.
Ngoài đảng Cộng sản, đã có một số đảng chính trị được thành lập, đáng
tiếc họ chưa đưa ra chiến lược nên chưa tạo được niềm tin cho dân
chúng.
Thiếu niềm tin người dân trở nên thụ động, vô cảm, sống qua ngày, bất
cần tương lai. Tức nước vỡ bờ người dân sẽ đứng lên, xã hội gánh chịu
mọi rủi ro.
Khi những người đối kháng vạch ra chiến lược phát triển rõ ràng họ sẽ
tạo cho dân niềm tin, sự thay đổi sẽ đến nhanh hơn, với kết quả tốt
hơn.
Với tầng lớp cầm quyền, một chiến lược ôn hòa thuyết phục cũng tạo
cho họ an tâm, bớt chống đối, cùng cộng tác để thay đổi được diễn ra
một cách ôn hòa.
Thực trạng Việt Nam
Qua Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011- 2016 của Chính phủ, ông Nguyễn
Tấn Dũng nhìn nhận 7 hạn chế và yếu kém: “… việc chỉ đạo thực hiện

nhiệm vụ phát triển văn hoá, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và
chăm lo đời sống nhân dân nhiều mặt còn hạn chế.”
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Nhiều từ ngữ được dùng trong Báo Cáo như: yếu kém, còn nhiều hạn
chế, lúng túng, bất cập, thiếu bao quát, hiệu quả chưa cao, … nguyên
nhân chính là vì đảng Cộng sản chấp nhận kinh tế thị trường nhưng lại
sợ mất quyền nên không dám cải cách thể chế.
Trên diễn đàn BBC kinh tế gia Phạm Chi Lan cho biết Việt Nam cần cải
cải cách thể chế nếu không muốn bị lạc hậu.
Bà Lan cho biết nếu Việt Nam thực hiện cải cách thể chế và nâng cao
năng suất lao động thì mức thu nhập bình quân đầu người đến năm
2035 sẽ hơn 7.000 Mỹ Kim. Còn nếu không cải cách sẽ chỉ đạt tối đa là
4.500 Mỹ Kim.
Hai con số cho thấy giàu hay nghèo của đất nước tùy thuộc hoàn toàn
vào việc cải cách thể chế.
Nhưng con số tăng trưởng chưa nói hết được thực trạng dân oan mất
đất; công nhân, nông dân, tiểu thương làm không đủ ăn; giáo dục, y tế
và các công ích xã hội chỉ dành cho dân giàu.
Khoảng chênh lệch giàu nghèo càng ngày càng tăng đã trở thành một
vấn nạn xã hội với nguy cơ bùng nổ bạo loạn.
Trong khi đảng Cộng sản không đưa ra được một chiến lược phát triển
xã hội thì những người đối kháng lại giả sử có tự do, có dân chủ là mọi
việc sẽ tốt hơn.
Không đơn giản như thế muốn được tốt hơn cần có chiến lược để khi
cầm quyền họ có thể đưa ra những chính sách khả thi áp dụng vào thực
tế.
Một chiến lược cho dân nghèo, tạo công bằng xã hội, giảm khoảng cách
giàu nghèo do đó vô cùng cần thiết.
Chiến lược Xã Hội Cấp Tiến
Trước đây để san bằng khỏang cách giàu nghèo đảng cộng sản sử dụng
sách lược toàn trị, biến người dân thành cái đinh con ốc trong guồng
máy cộng sản. Sách lược này tiêu diệt tính năng động của con người, xã
hội bị tê liệt và cuối cùng guồng máy toàn trị bị đào thải.
Những người dân chủ xã hội thì chủ trương xây dựng một nhà nước an
sinh. Chính phủ làm kinh tế hậu quả là guồng máy kinh tế thiếu hiệu
quả. Còn tái phân phối lợi tức quốc gia kết quả đi làm thì bị thuế cao, ở
nhà vẫn được an sinh, xã hội trở nên trì trệ.
Những người theo khuynh hướng xã hội cấp tiến không chủ trương
chính phủ làm kinh tế mà cũng không để người dân phụ thuộc vào an
sinh xã hội.
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Chính phủ xã hội cấp tiến đề ra những chính sách vừa khuyếch trương
công nông thương nghiệp, vừa mở rộng giao thương quốc tế, vừa
khuyến khích người dân chăm chỉ làm việc.
Chính phủ thực hiện tự do tư hữu bằng những chính sách như người cày
có ruộng, cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước, ra luật bảo đảm
quyền tư hữu.
Khi thay đổi một chính sách sẽ có người hưởng lợi và có người bị thiệt,
chính phủ sẽ đưa ra những chính sách hỗ trợ người bị thiệt.
Cụ thể Việt Nam gia nhập TPP các doanh nghiệp nhà nước sẽ được cổ
phần hóa một số công nhân sẽ mất việc. Chính phủ cần đưa ra các
chính sách tích cực giúp những người mất việc tìm được công ăn việc
làm mới.
Chính phủ khuyến khích thành lập các nghiệp đoàn tự do để hỗ trợ
chính phủ giải quyết các tranh chấp giữa lao động và chủ nhân, tránh
việc đình công không có lợi cho đất nước.
Chính phủ tạo môi trường để mọi tổ chức dân sự có thể hoạt động được
hiệu quả. Như khuyến khích các tổ chức từ thiện giúp người nghèo,
người già, người thiếu nơi nương tựa.
Cho đến nay hầu hết các chính sách kinh tế của Việt Nam đều tập trung
phát triển lãnh vực công nghệ, trong khi khu vực nông nghiệp, chiếm
đến 70 phần trăm dân số Việt Nam là căn bản của nền kinh tế lại bị bỏ
rơi.
Năng suất lao động và đời sống nông thôn quá thấp nên lớp thanh nữ
đều di cư lên thành thị hay xuất khẩu lao động. Đồng thời, di dân từ
nông thôn tạo nhiều vấn nạn cho thành thị.
Chính phủ cần thực thi chính sách người cày có ruộng, tư hữu hóa và
hiện đại hóa nông thôn, thu hút những nguồn đầu tư về nông thôn làm
sống dậy nông thôn.
Chính phủ trợ giúp các nông hội tự do thực hiện các kế hoạch phát triển
nông thôn, cân bằng khoảng cách giàu nghèo giữa nông thôn và thành
thị, đồng thời giảm bớt áp lực di dân từ nông thôn lên thành thị.
Khuynh hướng xã hội cấp tiến đặt trọng tâm vào con người. Vì thế luôn
tìm cách nâng cao dân trí, nâng cao giáo dục, văn học, văn nghệ, nghệ
thuật, y tế. Từ đó sẽ nâng cao năng xuất lao động, tăng sản lượng sản
xuất, giúp nâng cao đời sống người lao động.
Chính sách xã hội cấp tiến cũng khuyến khích con người bảo vệ môi
trường không lãng phí hay hủy hoại tài nguyên thiên nhiên.
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Nói tóm lại chủ thuyết xã hội cấp tiến dựa trên con người, khuyến khích
tinh thần nhân bản và tinh thần khai phóng của mỗi thành viên trong xã
hội nhằm thực sự phục vụ con người.
Xã Hội Cấp Tiến tại miền Nam
Ngay từ thời Đệ Nhất Cộng Hòa trong khi thế giới theo chính sách bảo
vệ thị trường quốc nội thì chính phủ cho thực thi chính sách kinh tế tự
do, mở cửa giao thương với thế giới. Đồng thời cho áp dụng các chính
sách xã hội cấp tiến đã trình bày bên trên.
Nhờ thế chỉ sau 20 năm độc lập mặc dù chiến tranh miền Nam đã vượt
xa miền Bắc và hơn hẳn các quốc gia trong vùng.
Miền Nam đã phát triển một xã hội dân sự không thua kém các quốc gia
Tây Phương. Mọi xí nghiệp đều có nghiệp đoàn. Mọi tranh chấp giữa chủ
và thợ đều được chính phủ đứng ra hòa giải.
Một điều ít người để ý là miền Nam có lực lượng lao động công nghệ
đông đảo nhưng đảng Cộng sản đã không thể xâm nhập và sách động
được lực lượng này.
Hà Nội chấp nhận sống nghèo
Thiếu chiến lược phát triển xã hội Sài Gòn, Hà Nội, Đà Nẵng là ba thành
phố gánh chịu nặng nền cảnh bất công giàu nghèo. Hà Nội là thủ đô
mặc dù được bảo hộ từ Trung ương nhưng vẫn chịu áp lực rất nặng.
Thay vì vạch ra những chính sách tạo công bằng xã hội Tân Bí Thư Hà
Nội Hoàng Trung Hải lại khuyên dân “Thà sống nghèo nhưng công
bằng, yên bình còn hơn giàu mà bon chen, không an toàn”.
Lời khuyên dân của ông Hải cho thấy đảng Cộng sản đã bế tắc, họ biết
nhưng không giải quyết được tình trạng bất công chênh lệch giầu nghèo
đang bùng nổ.
Chiến lược để hình thành đối lập
Các tổ chức đối kháng mặc dù chưa thể công khai hoạt động những vẫn
có thể truyền đạt những kiến thức về xã hội cấp tiến đến quảng đại
quần chúng.
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Chiến lược xã hội cấp tiến vừa tạo niềm tin, vừa tạo sức mạnh thay đổi
thể chế, vừa khả thi và có sức thuyết phục vì đã từng thành công tại
miền Nam Việt Nam.
Chiến lược xã hội cấp tiến chính là con đường dẫn đến tự do, dân chủ
và xã hội công bằng.
Những người có cùng chung lý tưởng dễ ngồi lại với nhau để xây dựng
tổ chức. Những tổ chức có cùng chung lý tưởng dễ trở thành đồng minh
chiến lược để hình thành đối lập.
Chiến lựơc Xã Hội Cấp Tiến chính là giải pháp cho Việt nam.

Nguyễn Quang Duy
Melbourne Úc Đai Lợi.
26/02/2016
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