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'Thay đổi phải đến từ tư tưởng' 
  

 

 

Luật sư Nguyễn Văn 
Đài hiện đang sống và 
làm việc ở Hà Nội 

Bài viết về 'quyền thành lập đảng ở Việt 
Nam' của luật sư Nguyễn Văn Đài, đang 
sống và làm việc ở Hà Nội, đăng trên trang 
web của BBC đã gây nhiều chú ý. 

Đây đang là một trong những bài được đọc 
nhiều nhất tại trang web của BBC, và thu hút 
nhiều tranh luận đa chiều. 

Nói chuyện với đài BBC ngày hôm nay, luật sư 
Nguyễn Văn Đài nói nhiều bạn bè của ông ở 
Việt Nam, đã gọi điện cho ông tâm sự rằng "mặc dù họ không muốn 
công khai bày tỏ ý kiến về bài viết, nhưng ngỏ ý chia sẻ và động viên 
cùng tác giả." 

Nguyễn Văn Đài: Và tôi cũng đọc các ý kiến độc giả BBC phản hồi trên 
mạng. Tôi thấy đa số các ý kiến không đề cập khía cạnh pháp luật của 
vấn đề - một trọng tâm trong bài của tôi - mà họ chỉ nêu chính kiến ủng 
hộ hay không ủng hộ việc lập đảng. 

Tại Việt Nam hiện nay, làm gì liên quan tôn giáo, nhân quyền cũng chịu 
rất nhiều sức ép. Tôi viết baì này cũng chỉ xuất phát từ lương tâm mình. 
Tôi không làm vì quyền lực hay địa vị gì cả. Công việc trực tiếp của tôi 
mỗi tuần đều nhận rất nhiều thư từ, điện thoại từ nông thôn, vùng miền 
núi phía Bắc. Họ kể những chuyện như việc họ thờ phụng Chúa nhưng 
chính quyền địa phương đến giải tán. 

 

 Tại Việt Nam hiện 
nay, làm gì liên quan 
tôn giáo, nhân quyền 
cũng chịu rất nhiều 
sức ép. Tôi viết baì 
này cũng chỉ xuất phát 
từ lương tâm mình. 
 
  
Nguyễn Văn Đài, luật 
sư 

Là luật sư, tôi tham gia nhiều vụ như thế. 
Nhưng giải quyết từng vụ việc cụ thể cũng chỉ 
là làm phần ngọn mà thôi. Gốc rễ của nó lại 
xuất phát từ bản chất của chế độ này. Ví dụ 
bạn tôi ở thành phố, thường xuyên bị làm khó 
dễ vì hộ khẩu, công an đến nhà, không cần 
giấy tờ gì đã xộc vào kiểm tra hộ khẩu, tước 
chứng minh thư của họ - trong khi luật thì quy 
định công dân có quyền tự do đi lại, cư trú. 
Nhưng họ dùng những văn bản, nghị định để 
vô hiệu hóa cái quyền hiến định ấy. 

Những vụ như thế xảy ra nhiều, không thể giải quyết được hết. Và tôi 
nghĩ là đó cũng chỉ là cái ngọn thôi, không xem xét tận gốc thì vẫn cứ 
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xảy ra mãi. 

BBC:Đại hội X vừa kết thúc, theo anh, đại hội có đem lại thay đổi gì lớn 
không? 

Mặc dù qua thông tin bên ngoài và suy đoán, thì phần nào biết trước kết 
quả, nhưng chúng tôi là người có đạo, vẫn cầu nguyện để mong có sự 
thay đổi nào đó. Nhưng cuối cùng kết quả vẫn là như vậy. Nên tôi không 
hy vọng có thay đổi rõ nét nào sau kỳ đại hội này. 

Sự thay đổi, nếu có, cũng phải xuất phát từ chính nhân dân, chứ không 
phải do Đảng Cộng sản. Mà qua nhiều năm bị bưng bít thông tin, nên 
sự nhìn nhận ra bên ngoài của người dân nói chung còn rất hạn chế. 

Tôi tiếp xúc với nhiều người dân đi khiếu kiện, thực sự mà nói hiểu biết 
của họ về chính những quyền của mình còn rất hạn chế. Nên không thể 
nói một sớm một chiều được. Nhưng có quyền hy vọng trong thời gian 
không xa, nhân dân sẽ hiểu hơn về quyền của mình và khi tư tưởng 
nhân dân thay đổi, chính quyền sẽ buộc phải thay đổi để cuộc sống của 
người dân tốt hơn. 

BBC:Nhưng luật sư cũng không thể phủ nhận là cuộc sống của người 
dân nói chung đã cải thiện hơn trước? 

Cuộc sống thay đổi, dĩ nhiên, có phần do Đảng Cộng sản chủ trương 
đổi mới về kinh tế. Mà đó là nghĩa vụ và trách nhiệm của một nhà nước, 
chứ không phải là sự ban ơn. Người dân lao động và đóng thuế để nuôi 
bộ máy của chính quyền và đảng. Nghĩa vụ của một đảng cầm quyền là 
phải tìm ra đường lối thích hợp nhất cho 83 triệu người. 

Và cuộc sống có đổi thay cũng là do nỗ lực của từng người dân. Cứ thử 
đến các công trường xây dựng, đồng ruộng, người ta sẽ thấy người dân 
phải lao động vất vả để nuôi mình, nuôi gia đình. Những dịch vụ về cơ 
sở hạ tầng của nhà nước thì người dân cũng phải trả tiền, chứ nhà 
nước không cho không người dân một cái gì cả. 
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